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1-1:1-1:RLANDIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De taal is bij uitstek het middel dat
het yolk bijeenhoudt.
FRANS BASTIAANSE.

(Op het Kunstcongres).
INHOUD : Waarom niet. — Uitstel der Alg. Verbondsvergadering voor Statuten-wijziging. — Verslag betreffende de vergaderingen van het
Hoofclbestuur van 6 en 2 0 November 1 9 15. — Verklaring- der Vlaamsche Hoofdbestuurders. — Nederland Antwoord van het lioofdbestuur op de
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Waarom niel.
Begrijpelijkerwijs is bet een raadsel voor tal van
leden van ons Verbond, hoe het mogelijk is dat in
deze tijden Neerlandia doet alsof er b.v. geen Vlaamsche beroeringen waren. Elke courant schrijft er over
en juist het blad, dat het eerst in aanmerking komt
om voor te lichten, zwijgt als het graf. En men zoekt
naar de reden. De een vindt haar in bang-heid om
zich aan koud water te branden, de ander, meer welwillend, noemt haar overdreven voorzichtigheid.
De Redactie antwoordt: bangheid is het niet; overdreven voorzichtigheid ook niet; wel voorzichtigheid
in overeenstemming met bestuursplicht. Overwogen,
onderzocht, besproken is het op alle mogelijke manieren, nu onlangs weer, maar het is steeds ondoenliik gebleken om Neerlandia ook maar op een kier
te zeten voor artikel.en of persoverzichten over VIaaneren, zonder dat er scheuring komt in het Verbond.
d
En dat moet voorkomen worden, met opoffering van
eigen voorkeur. Wij leden van het Verbond moeten
er in berusten, dat het niet anders kan; dat we hoe
ongaarne ook, het mindere willen bfferen aan het
meerdere. Men moet bedenken, dat de Redactie niet
uit voorliefde een afzijdigheid beoefent, die volgens
haar vaste overtuiging, hoe jammer ook, voorloopig
nog onvermijdelijk is. Zoodra de tijd van spreken
komt, zal Groep Belie zelf wel spreken.
De kwestie is, dat op dit oogenblik een onoverkomelijke kloof bestaat tusschen de Belgischgezinde Vlamin en en de aanhangers der politiek van de Vlaamsae Post, voorheen en thans. Dat is niet een verschil in graad, maar in wezen. Dat gaat zoo ver,
dat van den kant der Belgische Vlamingen niet alleen
elkegemeenschap, schriftelijk of mondeling, met die
anderen beslist wordt geweigerd, maar dat zij zich
teen
ieder keeren, die die anderen zauden willen
g
voorstellen als hunnegelijkberechtigden. Zij zien de
kloof zoo die zoo dreigend, dat het volgens hen
krankzinnigenwerk zou zijn daarover een brug te willen slaan. Voor hen bestaan eenvoudig de Vlaamsche
Postmannen niet. Het is aan de Redactiegebleken, dat indien Neerlandia een samenvatting ging
geven van den stand der zaken en daarbij ook putte

uit b.v. De Vlaamsche Post, dit „alle to ale Vlamingen zou aansporen tot een krachtdadige protest-beweging teen het or aan van het A. N. V."
Nu zullen er ongetwijfeld Nederlanders zijn, die
denken: „nu goed, dan protesteeren zij maar; wij
hoeven ons daar niet aan te storen; wij vragen enkel onpartijdige voorlichting, omdat wij graag op de
hoogte willen zijn en blijven; wij begeeren een -partijkiezing en daarom juist stellen wij er prijs op van
alle kanten het voor en tegen te hooren."
Dat standpunt klinkt redelijk; van Nederlandschen
(cant is daar niets tegen te zeggen. Even goed als
Groep Belie
g
haar eigen rubriek heeft in Neerlandia
,
heeft Groep Nederland daar recht op. Maar op dat
recht heeft die Groep nooit gestaan. Nooit heeft zij
gelijk Belie een verantwoordelijke Redactie voor haar
rubriek aangewezen, verplicht om de maandelijksche
bijdragen te verschaffen. Dat zou wel het geval zijn
geworden als de zetel van het Verbond en zijn orgaan, in Belgie was gebleven. Dan zou ook daar de
leiding van Neerlandia en die van het Verbond
ineen zijn gesmolten; Belie zou de hoofdgroep zijn
geweest. Nu echter is Nederland de spil waarom de Nederlandsche stamp draait; het is het echte moederland, dat
rustig, zonder bedreiging van binnen noch van bufften, zijn gedegen Nederlandsche leven leidt. Belanen als Vlaanderen of Zuid-Afrika heeft het voor zich
g
zelf niet; het leeft met de Nederlanders in die Ianden mee, maar weet door ervaring, dat het hen den
eigen stria voor staatkundige, geestelijke en zedelijke rechten, zonder eenige inmenging zelf moet laten
uitvechten. Hetgevolg is, dat Groep Nederland geen
behoefte heeftgehad aan een afzonderlijke rubriek,
althans die behoefte nooit heeft geuit.
Nu was het deRedactie van Neerlandia sinds het
begin van den oorlog bekend, dat Groep Belgie
haar rubriek; het
le aanspraak bleef maken
Vlaamsch terrein in Neerlandia was haar terrein,
waar een ander uitdrukkelijk of moest blijven. Maar
zij liet dat terrein ongebruikt, tengevolge van hekende overmacht. De leden dier Groep, tijdelijk in ons
land aanwezig, konden evenmin met gezag optreden,
omdat het bestuur der Groep, hoe ook in den druk,
nog altijd onveranderd in Belie was blijven bestaan
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in geen enkelen vorm een deel zelfs ook maar van
en
zijn bevoegdheid, aan in ons land vertoevende Vlamin en had afgestaan.
Dat was aan de Redactie medegedeeld en voortdurend bevestigd door boodschappen of in gesprekken
het ien
haar
indienOok
met overgekomen voormannen.
niet op die wijze herhaaldelijk op het hart was gedrukt, zou zij zich toch onthouden hebben van elke
schending van het vrije Vlaamsche terrein, omdat dit
krachtens inrichting en overlevering, haar pLicht was.
Nu echter is vanwege vijf der zes vertegenwoordigers van Groep Belgie — de zesde, de heer Van der
Cruyssen is in Engeland — officieel het bericht ingekomen, dat elders in dit blad te lezen staat, dat het
Hoofdbestuur in zijn eenmaal aangenomen ziens- en
werkwijze moet volharden en evenals Groep Nederland zich onthouden van elke inmenging in Vlaamsche zaken.
Waar aan den eenen kant uit Belgie dergelijke beichten tot de Redactie komen, en aan den anderen
r
kant een uiting als boven aangehaald, dat zelfs onpartijdig bedoelde artikelen over den Vlaamschen
strijd in deze dagen, onvermijdelijk zouden leiden „tot
een krachtdadige protestbeweging teen het orgaan
van het A. N. V.", daar twijfelt de Redactie niet of
de leden van Groep Nederland zullen zich neerleggen bij eene onthouden die
die scheuring voorkomt en
ten slotte slechts eengering offer vraagt van ons
aller zelfbeheersching.

Uitstel der
/Mg. Verbondsvergadering voor
Statutenwijziging.
Aan de besturen der Groepen en Zelfstandige Afdeelingen van het Al em. Nederl. Verbond is de
vorige maand het volgend schrijven verzonden:
Hiermede hebben wij de eer U te melden, dat het
Hoofdbestuur op verzoek van bestuurders van Groep
Belie heeft besloten de Algemeene Vergadering tot
wijziging der Statuten, welke volgens de aankondiging in het Oct.-nr. van Neerlandia, in April 1916
zou worden g-ehouden , tot nader order uit te stellen.
Groep Belie heeft haar verzoek gegrond op de
onmogelijkheid om gedurende den oorlog een Akemeene Vergadering te beleggen tot bespreking der
voorgestelde wijzigingen en tot benoeming van vertegenwoordigers voor de Algemeene Verbondsvergadering, terwijl bovendien de over route meerderheid
der Vlaamsche leden het Oct.-nr. van Neerlandia,
waarin het ontwerp der nieuwe Verbondswet is opgenomen, nog niet heeft ontvangen en zeer waarschijnlijk vooreerst ook wel Been kennis van dat ontwerp zal kunnen nemen.
Hoogachtend,
N. J. ROELFSEMA,
Algemeen Secretaris-Penningmeester.

Versiag
betreffende de vergaderingen van het
Hoofdbestuurvan het It N. V.,
gehouden 6, en 20 Nov. 1915 te's Gravenhage.
A a n w e z i op 6 November: de heer Dr. H. J.
Kiewiet deJonge, voorzitter; mej. E. Baelde, ondervoorzitster en de heeren Ch. R. Bakhuizen van den
Brink, H. D. H. Bosboom, Dr. H. F.R. Hubrecht,
J. M. Pijnacker Hordijk, Mr. Dr. C. F. Schoch,
Prof. Mr. A. A. H. Struycken en N. J. Roelfsema,
secretaris-penningmeester.
De voorzitter opent de vergadering, verzoekt de
aanwezigen zich van hun zetels te verheffen en gedenkt Mr. C. Th. van Deventer als buitengewoon
nobel, riidderlijk, verstandig en fijnvoelend man, in
wien het A. N. V. zooveel verliest. Spr. heeft in
Neerlandia zijn verdiensten gehuldigd en bij de uitvaart een laatstengroet gebracht.
Nagoedkeuring der notulen van 4 Sept. j.l. wordt
aan de orde gesteld:
De leiding van het Hoofdbestuthr.
De voorzitter doet uitkomen, dat om verschillende
redenen het Hoofdbestuur zijn houding moet bepalen
tegenover de gebeuTtenissen in het Verbond en de
en die zich vooral onder de
verschillende strooming,
Vlamingen daarbij hebben geopenbaard.
Spr. stelt zich hierbij op het volgende standpunt.
VOOr den oorlog is er nooit sprake geweest van
eenigen twijfel omtrent de verhouding van het A. N.
V. in zijn geheel tot Groep Belie als onderdeel.
Vlaanderen heeft allijd een onafscheidelijk deel uitgemaakt van den Staat Belie. Als zoodanig heeft het
gegolden van de oprichting van het Verbond en zijn
eerste Statuten af. Heeft nu de oorlog zulk een verandering gebracht in die verhouding, dat het Ver.bond thans Vlaanderen mag denken buiten het hechte Belgische Staatsverband ? Neen. Uit niets is gebleken,
dat er wijziging is gekomen in lien toestand. De
Staat Be' gie bestaat nog als voorheen; het feit, dat een
groot deel van het grondgebied door den viand is
bezet, doet hier niets ter zake. Zoolang dus de Staat
Belie zich zelf gelijk blijft, moet de verhouding
tusschen het Verbond in zijn gehed en Groep
Bel 'e als deel, dezelfde blijven. Daaruit volgt, dat
van het Verbond niet mag warden verwacht, dat het
in eenig opzicht partij kiest teen hen, die den
Staat Belie
g
ongerept willen houden. Ons Verbond
behoeft slechts de voorgeschreven verhouding te bewaren en als tweedegevolg daarvan zich te onthouden
g
van elke daad, die den Staat Belie
kan schaden.
Een uitdrukkelijke verklaring van partij kiezen voor
de rich in Vrij Bel 'e zou noodeloos bedenking
wekken, terwijl het gevolg van een dergelijke verklaring eene rechtstreeksche bestrijding zou zijn van de
richtingen Vlaamsche Stem en Vlaamsche Post, die
'
behalve dat het hier een strikt inwendige aangeegenheid van Groep Belie geldt, de personen der leden
van het Hoofdbestuur naar hunne beginselen verdeeld houdt. Vol ens spr. is dus de we voor het
Verbondaangewezen in de strikte handhaving der
verhouding tot Groep Belgie. Zelfs een anders luidende eenparige wensch van de vertegenwoordigers
van Groep Belie
g
in het Hoofdbestuur, zou in die
.opvatting z. i. Been wijziging mogen brengen.
Het is voldoende, dat we in die houding volharden.
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Voorlezing wordt gevraagd van het voorstel, dat
de vorige week door het bestuur van Groep Nederland is aangenomen.
Dit voorstel luidt:
„Het Hoofdbestuur uit te noodigen onder zijn
leiding een Stamdag te houden, waarop de leden
van het Verbond omtrent degrondvragen der
Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche kwesties zullen
worden ingelicht, in de eerste plaats door Nederlanders en voorts zooveel mogelijk door vertegenwoordigers der verschillende richtingen in
Vlaanderen en Zuid-Afrika, zonder dat het Verbond daarbij partij kiest."
Een der leden wijst in verband hiermede op de
vele stroomingen onder de Vlamingen, die voor den
oorlog niet bestonden, althans niet zoo tot tutting
kwamen. Ze zijn tot twee hoofdstroomingen terug te
brengen. Ten eerste die, welke een hersteld Belie
als eersten eisch stelt, niet de Vlaamsche Bewegmg
op zij zet, maar alles wit nalaten wat de verkrijging
der zelfstandigheid van Belgie kan schaden. De andere richtingen stellen voorop een Vrij Vlaanderen
ook al ondermijnt men daarmee de zelfstandigheid
van Belie. Zij zetten door, wetende, dat hun streven de kans, dat Belie zijn zelfstandigheid verkrijgt, vermindert. De eerstgenoemde strooming wil
voor allesgedurende den oorlog de belangen van
Belie bevorderen, ook in het belang van Vlaanderen, de anderen smalen en beschimpen het Belgische
vaderland, de Re eerie en ieder die wat voor den
Belgischen Staat gevoelt, en meenen daardoor de
Vlaamsche zaak te dienen. Tusschen deze richtingen
heeft het A. N. V. zich onziidig gehouden, spr. kan
hierin in het belang der Vlaamsche zaak niet medegaan. Hi' heeft daarom in het Groepsbestuur eene
motie voorgesteld, waarin het oordeel wordt uitgesproken, dat ieder Vlaamsch streven gedurende den
oorlog ondergeschikt moet worden gemaakt aan dat
naar de verkrijging van de vrijheid van Belgie. Volgens spr.'s vaste overtuiging is alle intrigeeren in andere richting noodlottig voor de Vlaamsche Beweging zelve. Men stelle zich den toestand voor der
Vlaamsche soldaten aan het front, die dagelijks te
lezen krijgen, dat de Belgische Staat niets voor de
Vlamingen beteekent, nooit iets voor de Vlamingen
heeftgedaan, dat de Belgische Regeering de grootste
viand is der Vlaamsche zaak, dat Vlaanderengaat
voor Belgie enz. En hij, moet strijden, zijn levee
wagen juist voor dat gesmade Belgie. Men here
zich ook de algemeene verontwaardig:ing over de
schending van Belgie,'s zelfstandigheid, die ongetwiiifold krachtig ertoe zal bijdragen, dat Duitschland
de vredesonderhandelingen niet te zeer op het behouden van Belie zal aandringen. Het niet te onderschattengewicht van dezen factor, verkleint men door
voortdurend van Belgische zijde, den Belgischen Staat
en de Belgische Re eerie te kleineeren, het voor te
stellen, alsof hetgrootste deel der Bel de Vlamin en niets voor dezen Belgischen Staat gevoelen.
Wat 7a1 er na den oorlog van Be'gie worden ? Wordt
't zelfstandig met behulp der Entente, dan zullen de
Walen en de verfranschte Vlamingen zich herinneren
wat de Vlamingen gedurende den oorlog gedaan
hebben om den viand van hun vaderland te steunen
door de Belgische zaak aan de Vlaamsche ondergeschikt te maken. De Vlaamsche Beweging is dan voor
velejaren achteruit gezet. En omgekeerd, als de
Daitschers winnen, komt er met hunne hulp de a. s.
bestutirliike scheiding. die de Vlamingen heeten te
begeeren dan lit Vlaanderen aan de voeten van
Duitcchland als rte
tegen Frankriik en
de Pangermanistische Beweging zal Be1gie verzwakken en daarmee Vlaanderen en ons land tevens.
Men zal ze en waarom ook niet to en de Walen
opgetreden, die in dezen ti' de Vlamingen belagen ?
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Dit wil spr. evengoed, maar men stelle daarvoor de
Belgische Re eerie niet verantwoordelijk. Zij staat
op het oogenblik teitelijk buiten het yolk, er van
afgesloten en nu zou men haar van Vlaamsche nide
een verklaring willen afdwingen, die zij als constit.utioneele Re eerie niet ma en kan geven en die,
werd zeeegeven.
, geen kracht zou hebben. Immers,
alle besluiten en beloften voor de toekomst zullen na
den oorlog waardeloos zijn, omdat dan pas uit het
gemeen overleg van Re eerie en Volksvertegenwoordi in kan blijken, in welke richting 's lands zaken
zullen wordengeleid. De kans, dat deze Re eerie
dan zal ãanblijven is al zeer gering. Men vergete bovendien niet, dat, voor watde Vlamingen noemen
,bestuurlijke scheiding" niets minder dan Grondwetsherziening noodig is, die in Belie even moeilijk is,
tot stand te brengen als bier. De Belgische . Re
geering zou des niet verantwoord zijn, indien ,thans.
door eene toezegging harerzijds den Vlaamschen heeren in hetgevlei kwam, omdat zij weet, dat de toeze in waardeloos zou zijn. Is het den Vlaamschen
heeren om zoo' n waardelooze toezeggmg te doen,
dan is hun streven kinderwerk.
Het doet spr. genoegen, dat de voorzitter oordeel,
dat de Statuten van het Verbond een houden g in
spr.'s richting voorschrijven. Maar nu dient er ook
eenpositieve verklaring van het A. N. V. te komen.
Het wordt in dezen tijd om zijn hoogmoedig zwijgen in de binnenkamer, zijn neuttale passieve hour
ding gehoond en gesmaad. Door te blijven zwijgen,
verzaakt men den plicht van de behartiging der
Vlaamsche stambelangen. Het voorstel, dcor het bestuur van Groep Nederland aangenomen, wil al
meeningen tot uiting doen komen, maar daardoor zal
men juist het optreden der Vrij Vlaanderengroepen
bevorderen, want vooreerst kent men hun dan gelijke
rechten toe als aan de to ale Belgische burgers, ten
andere zullen deze laatsten toch weigeren met de
eersten samen te komen, zoodat het den schijn zal
hebben, alsof dezen op den partijdag alleen de Vlamingen vertegenwoordigen. Spr. wil voor zulk een
onzijdigheid, -die gelijk staat met partij kiezen niet
langer de merle-verantwoordelijkheid dragen. Spr.'s
motie om dat te voorkomen is metgroote meerderheld door het bestuur van Groep Nederland verworpen. Thans let hi' ze met een kleine toevoeging
ter verduidelijking ook aan het Hoofdbestuur voor.
Ze luidt aldus:
„De vergadering
van oordeel, dat het A. N. V. in het be lang
der Vlaamsche zaak zelve zich niet onzijdig mag
houden . ten opzichte van de verschitlende richtingen, die zich onder de Vlamingen in deze tijden doen kennen, verklaart, dat zij afkeurt iedere
richting, die nietgedurende den oorlog aan het
streven tot het herstel van de Belgische zelfstandigheid, ieder ander streven ondergeschikt maakt."
Wordt zij aangenomen, dan zullen we weten wat
ons bij voorkomende gelegenheden te doen staat als
b.v. het houden van een Vlamingendag, een vernieuwd
optreden der Utrechtsche Studenten-Afdeeling, de redactie van Neerlandia enz. Dan behoeven we ons niet
meer te beroepen op formeele kwesties, zoo Is wij
met betrekking tot de Utrechtsche studenten hebben
gedaan, maar zullen dergelijk optreden om de zaak
zelve kunnen afkeuren, dan zullen we niet meer worden beschimpt en gesmaad om onze zwakheid, die
haar uitkomst zoekt in formeele statute ies, maar
alleen bestreden door hen, die het niet m-t ons eens
zijn, dan weet men wat men aan elkander heeft.
Verschillende leden voeren hierna het wnerd. Een
hunner heeft de even uitgesproken rede met bevreemding gehoord en zich afgevraagd of we bier in een
politiek college zitten. Hem is niet duideliik in hoeverre het Hoofdbestuur sets te maken heeft met het

4

NEER LAN D A.

Staatsverband van Groepen of Afdeelingen in het
buitenland. Zooeven is eenpolitiek pleidooi gehoumaar evenzeer zou het mogeliik zijn
den voor Belie maar
te betoogen, dat wij alleen met Vlaanderen te maken hebben. Beter echter is het ons niet op politiek
terrein te be even.
Een ander lid meent als bestuurder van het Verbond een strikt neutrale houdin g te moeten voorstaan en daaraan zijn eigen persconlijke meening ondergescbikt te moeten maken. Hi' wijst er op dat,
indien het A. N. V.partij zou willen kiezen, het bedanken van eengroot aantal leden der andere partij
daarvan hetgevolg zou zij,
n dat dan het Verbond
aanmerkelijk zou worden verzwakt. Bovendien zal in
elk geval in een kwestie als deze Groep Belie geraadpleegd moeten worden. Als de even ingediende
motie mocht worden aangenomen, zal het niet onwaarschijnlijk zijn, dat de Vlaamsche Groep zich
afscheidt. Veel onheil zal voor het Verbond worden
voorkomen, indien het zich boven departijen blijft
stellen.
Van andere zijde wordt ins:ernming te kennen gegeven met de rede, uitgesproken ter verdediging van
de ingediende motie. Ook deze spreker is van oordeel, dat het voornaamste streven van de Vlamingen
op het oogenblik gericht moet zijn op het bevrijden
van Belie van den . buitenlandschen viand. Hi' ziet
in die opvatting een rooter gevaar voor het A.
N. V. dan waardoor het reeds bedreigd wordt. De
tweespalt is er en de crisis in het A. N. V. eischt
partij te kiezen.
Een der aanwezigen merkt op, dat de geuite meeningen in zooverre weinig uiteenloopen, dat wij wel
alien van oordeel zijn, dat er thans alleen Bel en
moeten bestaan en dat het zaaien van tweespalt sterk
te veroordeelen is. Verschil is er alleen over de vraag,
moeten we ons uitspreken en tegenover wie ? Waarom zullen we afkeurend oordeelen over menschen,
die dwalen en zich kunnen bekeeren ? Naar spr.'s
meening is niet voldoende aangetoond, dat we onze
afkeuring moeten uitspreken. Zoo ja, dan moeten wij
alle scheurmakers aanvallen, maar is dat welgewenscht ?
Nog wordt er door anderen op gewezen, dat het
slecht aangaat de belangen der Vlamingen te bespreken, zonder hun weaige verdedigers in ons Verbond. Zonder onze Vlaamsche raadgevers ma geen
besluit wordengenomen. De motie schijnt niet voor
behandeling vatbaar als de Vlaamsche leden afwezig
zijn. Om een onzuivere stemming te voorkomen, zal
de vergadering moeten worden verdaagd.
De voorzitter zegt, dat deze vergadering is uitgeschreven in de hoop, dat de Vlaamsche leden aanwezig zouden zijn. Kan echter in deze vergader'ng
worden vastgesteld, dat de omstandigheden een wijziging
rengen
b in de tot heden bestaande verhouding tusschen Hoofdbestuur en Vlaanderen als
onafscheidelijk deel van Belie,
g
dan zou krachtens
dit beginsel de neutraliteit zóó worden opgevat, dat
wij in elk geval de onaantastbaarheid van den Staat
,Bel
moeten eerbiedigen.
Het lid, datgemelde motie indiende, dringt
er op aan, dat in deze vergadering eene beslissing wordt genomen. Geen enkele vergadering
biedt waarborg van volledigheid en wie zegt ens, dat
in de volgende bijeenkomst de Vlaamsche heeren wel
aanwezig zullen zijn. Spr. zoude gaarne met hen
van gedachten wisselen, maar voor het vormen zijner
meening heeft hi' hunne voorlichting niet noodig.
Wij Nederlanders kunnen op het oogenblik beter
beoordeelen wat voor Vlaanderengeed is, dan de

Vlatningen, die verblijven in het bezet gebied, geen
verband hebben met het Vlaamsche yolk, een behoorlijke voorlichting hebben omtrent hetgeen in de
wereldgebeurt, iedere vrijheid van openbare beraadslaging missen. Antwoordende op het een in de
vergadering in het midden is gebracht, merkt spr.
op, dat naar zijn meening de politieke kwestie het
Verbond wel aangaat. Wie de Belgische zelfstandigheid tegenhoudt, houdt de Vlaamsche Beweging tegen. Het bestaan van het Verbond is door een der
aanwezigen voorop gesteld, maar spreker is van
oordeel, dat niet het bestaan der Vereeniging, maar
het doel voorgaat, zelfs wanneer eene groote uittreding van leden daarvan het gevolg zou zijn. En op
de vraag of het noodig is zich te uiren, antwoordt
s r.: Wie dagelijks de Vlaamsche Stem en Vlaamsche
ost leest en ziet hoe zij den Belgischen Staat ondermijnen, ma niet zwijgen. Het A. N. V. kan
moeilijk veinzen, dat niets van het een de Vlamingen
beroert, tot zijn kennis is gekomen. Als de bijeenkomst, die het Groepsbestuur voorstelt, doorgaat,
zullen daar alleen de mannen van de Vlaamsche Stem
komen onder de via g van het A. N. V. de andere
partij zal afwezig blijven. Het A. N. V. moet in dezen kleur bekennen, moet late zien, hoe het staat ten
opzichte van de strooming,
en dan zal de redactie van
Neerlandia ook weten, in welkengeest zij heeft te
schrijven.
Een lid merkt op, dat in het voorstel van het
Groepsbestuur merle gevraagd wordt op de gewenschte bijeenkomst ook de belangen der Zuid-Afrikaansche stamgenooten te doen bespreken en nu is er in
de betoogen van den vorigen spreker met geen enkel warm woordgepleit voor die belangen, wel ke
toch ook geschonden werden.
Nog wordt er door een ander lid op gewezen,
dat, indien er een Groep Duitschland van het A.
N. V. bestond (en op de oprichting daarvan is kort
geleden aangedrongen), het zeker wel niet zou aangaan, dat het Verbond zich partij stelde, indien er
bijvoorbeeld tusschen enkele Staten van den Duitschen Bond onderling oneenigheid mocht ontstaan.
Voorts wordt nog gezegd, dat, als de motie wordt
aangenomen, verwacht meet worden dat Groep Vlaanderen en ook vele leden hier te lande zich zullen afscheiden. Het A. N. V. zal weinig Vlaamsche leden
behouden en uit elkaar vallen. In verband met
een door hem ontvangen schrijven, doet deze spr.
komen dat, ook al werd de nu ingediende motie aangenomen, er toch nog ruimte zal zijn voor afwijkende meeningen. Een reden te meer dus om een parti' te kiezen.
Een lid wenscht le doen uitkomen,dat dejarenlane tartan der Vlamingen van de zijde der Franskiljons hun tegenwoordige houding verklaart. Spr.
kan hen niet veroordeelen en kan dus met de motie
niet meegaan.
Door een der Hoofdbestuurders wordt gezegd, dat
hij, hoewel hi' persoonlijk met de motie zou kunnen
meegaan, zich toch als lid van het A. N. V. ilebonden acht. Het Vlaamsche streven in Duitsche richtin g is zeker niet hopelohs, de Vlaamsche belangen kunnen in Duitsche handen well' beter worden verzorgd dan in Fransche. Er is echter voor het
A. N. V. thans geen aanleiding tot een openbare verklaring van welken aard ook. Aan de kranten zijn
wegeen rekenschap verschuldigd, alleen aan eene
Algemeene Vergadering. Het eenige voorstel dat ons
thans moet bezighouden is,, dat van het Groepsbestuur om een Stamdag te doen houden. De motie
wenscht spr. daarom niet in behandeling te zien
nemen.
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Na heropening der vergadering zegt de voorzitter
de gehouden voorloopige besprekingen voldoende te
achten om nu een we te vinden, waarlangs de tutersten sarnen kunnengaan. Hi' moet opnieuw de
aandacht vragen voor zijn reeds eenige malen geuite
opvatting. Nog steeds heeft onze verhouding tot
Groep Belgi?; een wijziging ondergaan; de toestand
is nog als voor den ooriog. Wordt dit aanvaard,
dan is ook voor N'eeriandia verder de we gewezen.
Dan is ook van het Hoofdbestuur niet te verwachten,
dat het meegaat met hen, die Vlaanderen onalhanDeze houding
kelijk stellen van een herleefd
list in de historische lijn
n va het A. N. V.
Een der leden oordeelt, dat het een de voorzitter
in het midden bracht, een bevredigende oplossing
zou kunnengeven. Wij zouden dan partij kiezen
voor de richting Vrij-Belgie, zij het dan ook op
eenigszins andere gronden dan de door andere sprekers aangevoerde.
maakt, dat het voorstel van
De opmerking worth ge
het Groepsbestuur in elk geval tot partij kiezen
dwingt. Dit wordt door een anderen spreker weerlegd, die er op wijst, dat in dat voorstel slechts de
wensch te kennen is gegeven om de leden van het
A. N. V. en verdere belangstellenden over de verschillende stroomingen te doen inlichten. Ook het
slot van het voorstel wijst op den wensch tot het bewaren van eene neutrale houding.
Uitde verdere gedach'enwisseling blijkt, dat eene
opvolging van het voorstel van het Groepsbestuur
nietgewenscht wordt geacht. De vrees wordt geuit,
dat een bijeenkomst, als door het Groepsbestuur bedoeld, aan de stambelangen niet ten goede zou komen. Een vruchtbaar samenzijn als door het voorstel
wordt beoogd, zal vermoedelijk net mogelijk blijken.
De meeningen staan thans te sterk tegenover elkaar,
de gemoederen zijn op het kook punt. Bovendien is
de stof nog in een vijf bijeenkomsten te behandelen. Het zou een onuitvoerbaarpogen zijn om van
weerszijden bezadigde sprekers te verkrijgen. Vlaanderen zou slechts door 6ne richting worden verte, evenals Afrika; hier te laude zijn imgenwoordigd
mersgeen aanhangers van Botha en Smuts, bevoegd
om zich op eene openbare bijeenkomst te doen hooren. Ook de moeilijkheden, ondervonden
en bij het
in elkaar zetten van den op 16 October j.l.
to 's-Gravenhage gehouden Stamdag, doen vreezen voor het mislukken van ,eene bijeenkomst als
het Groepsbestuur beocgt.
We ens het vergevorderde uur wordt besloten het
nemen van beslissingen tot een op 20 Nov. te houden vergadering uit te stellen.
Intusschen aanvaarden de aanwezige leden gaarne
het aanbod van den voorzitter em no ens het te
voeren beleid een artikel op te stellen, dit rond te
zenden en het in de volgende vergadering te bespreken.
* *

Vergadering van 20 November 1915.
A anw ez ig : de heer Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, voorzitter; mej. E. Baede, onder-voorzitster
en de heeren Ch.. Bakhuizen van den Brink, Prcf.
Dr. J. Boeke, J. C. Kesler, J. M. Pijnacker Hordiik,
Mr. Dr. C. F. Schoch, Prof. Mr. A. A. H. Struycken,
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler en N. J. Roelfsema, secretaris-penningmeester.
De leiding van het Hoofdbestuur.
De voorzitter wijst er op, dat thans de beraadslaging meet worden voortgezet, welke in de vergadering van 6 November niet tot een einde kon wordengebracht.
Met het oog op de aanwezigheid van het Belgische
Hoofdbestuurslid, die vreemd voor dit alles staat,

herhaalt spr. beknopt het in de vorige vergadering
behandelde.
Het Hoofdbestuurslid uit Belgie dankt den voortitter voor zijn inlichtingen. VOOr spr. naar Holland
ging heeft hi' een lang gesprek gehad met den voorzitter zijner Groep. Hi' brengt de boodschap mede,
dat het wenschelijk is niet te raken aan de autonomie der Groepen. Spr. verzoekt mede namens den
voorzitter der Groep Belgie, met wien hi' in dezen
ook overleg heeft gepleeg,
d dat het Hoofdbestuur de
Statutenwijziging voor onbepaalden tijd uitsteile, daar
Groep Belgie, geeni vergadering harer leden kan
bijeenroepen om er over te oordeelen en afgevaardi den te benoemen en de over root meerderheid der
Vlaamsche leden niet eens kennis van de voor gestelde wijzigingen heef kunnen nemen. De kwestie van
de zelfstandigheid der Afdeelingen, waarover in verband met de moties Lier en Utrecht (Stud.-Afd.)
ook oneenigheid is ontstaan, dient toch ook in Groep
Belie te worden besproken!
Wat nu de kwes t ie vanpartij kiezen betreft, als het
Hoofdbestuur in dit opzicht Groep Belie zou willen
n dat de leden
binden, dan zou het mogelijk zij,
dier Groep het Hoofdbestuur later in het ongelijk
stelden. De besluiten in Nederlandgenomen,, dienen
daarom voor alles enkel en alleen uit een Noord-Nederlandsch oogpunt te worden beschouwd.
Teneinde de leden, die niet op de vorige vergadering aanwezig waren, omtrent de te behandelen punten in te lichten, wordt voorlezing gedaan van het
door het bestuur van Groep Nederland bij het Hoofdbestuur ingediende voorstel en van de door een lid
van het Hoofdbestuur ingediende motie.
Een der leden zegt, dat het verschil van meening,
dat zich in den boezem der vergadering heeft geopenbaard, niet zoogroot is, dat een middenweg zou
kunnen wordengevonden. Toch gaat het niet aan, dat
het Verbond den toestand zou blijven beschouwen
alsof ergeen oorlog was en de verdeeldhekid zou
voorbij zien, welke onder de Vlamingen in Nedland heerscht. Spr. voelt veel voor de ingediende motie, maar acht ze te sterk, enkele woorden als o nzijdig, afkeurt en ondergeschikt zouden
verzacht kunnen worden. En dan zou eene waarschuwing aan de verdwaasde Vlamingen nut ku'nnen
hebben, dat het gevolg van hun gekemphaan kan
zij,
n dat in het eind de Gallische haan victorie kraait
of de Duitsche adelaar met de brokkengaat strijken.
Spr. leest een bemiddelingsmoltie voor van den volenden inhoud:
g
,,De vergadering,
betreurende de tweedracht
onder de Vlamingen, die tijdens den oorlog in
zoo sterke mate is aan den dag gekomen, en
daarin eengevaar ziende voor de Vlaamsche
zaak, voor nu en in de toekomst, bezweert de
stamgenooten van Vlaanderen om tot eendracht
tegeraken, en zich aldus sterk te maken ter bevordering van het stambelang
(met toevoeging al dan niet)
en verklaart, dat overigens de tegenwoordige
omstand igheden een wijzigirmen noodzakel iik
maken in de tot heden bestaande verhouding tusschen het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Groep Belie."
Een lid zegt mede te voelen voor eene verzachting
der motie, maar meent toch, dat het Hoofdbestuur
niet langer onzijdig kan blijven en voor zijne meening moet uitkomen. Opnieuw wordt gewezen ep
hetgevaar van afscheiding van de Vlaamsche Groep
bij 'aanneming der in de vorige vergadering ingediende motie, eengevaar, dat door het Belgische
Hoofdbestuurslid bevestigd wordt. Ook van andere
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zijde wordt geoordeeld, dat het Hoofdbestuur niet
noodig heeft zich openlijk uit te spreken.
Het Belgische Hoofdbestuurslid, gevraagd om zijn
meening uit te spreken over de motie, zegt, dat hij
meer voelt voor de bemiddelings-motie, dat de andere motie hem te straf is. Maar Groep Belie vraagt
niet On het Hoofdbestuur zich uit te spreken. De
motie is ontijdig. De Vlamingen zullen naar spr.'s
meening meer gebaat zijn met onthouding en wat
toegevendheid ten opzichte van mogelijk te zelistandig optreden van Groep of Afdeelingen.
Spr. zegt verder, dat het nooit is voorgekomen,
dat Groep Nederland zich met de zaken van Groep
Belie heeft bemoeid. Spr. wenscht zich dan ook nadrukkelijk aan te sluiten 15;j wat de voorzitter 'in zijn
laatste rondschrijven aan het Hootdbestuur heeft
gezegd.
Dit schrijven, voor de vergadering aan de leden
van het Hoofdbestuur toegezonden, luidt als volgt:
Dordrecht, 19 Nov. 1915.
„Morgen zullen waarschijnlijk in de Hooldbestuursvergadering leden aanwezig zijn, die den
vorigen keer ontbraken. Ter vereenvoudiging laat
ik daarom nog hier een samenvating volgen
van mijn overtuiging, waarom niet moet worden
gezocht naar eene formule, die onze verhouding
tot een derpartijen in de tegenwoordige Vlaamsche Beweging bepaalt, maar waarom erkenning
kan volstaan, dat er voor het Hoofdbestuurgeen
dwingende reden is om ook ten opzichte van
Vlaanderen, zijn onzijdige houding te veranderen.
De ledenpersoonlijk zijn het niet eens in hunne waardeering van de uiteenloopende richtingen
onder de Vlamingen, en het is niet aan te nemen, dat er door verdere bespreking omtrent die
waardeering overeenstemming tusschen hen te verkrijgen zal zijn. Front maken tegenover een der
partijen, zou een inmenging beteekenen van het
Hoofdbestuur in inwendige Vlaamsche aangelegenheden, die de scheuring in Vlaanderen zelf en
hier, nog aanmerkelijk zou vergrooten. Het is
volstrekt niet ondenkbaar, dat met ons Verbond
als middelpunt, de uitersten elkaar nog eens zullen naderen. Er zijn reeds zwakke teekenen merkbaar van eens en goeden wil over en weer om
althans elkaars eerl'ijkheid niet in twijfel te trek.
ken. Maar op dit oogenblik is de bitterheid nog
te fel, om niet uiterst voorzichtig te zijn met
elkeprikkeling.
Om die reden alleen reeds zou op dit oogenblik eenpartijkiezing van het Verbond, een ernstige taktische foul zijn. Er komt bij, dat de
persoonlijke gevoelens van de leden van het
Hoofdbestuurdoor pogingen om op die wijze
een oplossing te brengen, noodeloos sterk zouden worden belicht. Immers hetgaat hier niet om
persoonlijke 'waardeering, maar om de verhouding van het instituut Algemeen Nederlandsch
Verbond ialsgeheel, 'tegenover een zijner zelfstandige deelen.
Groep Belie bestaat nog, al is ze ontredderd.
Haar Afdeelingen aan haar gewonen gang. Haar
bestuur, schoon onmachtig tot geregeld verkeer,
is er. Haar vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur eveneens; dit heeft ingeen enkel opzicht
haar medebestuurschap prijsgegeven of °vergedragen. In de praktiik mo pe de vertegenwoordiging thans te kort schieten, elk oogenblik kan
ziihaar aandeel aan de werkzaamheden hervatten.
Zij kan dan rekenschap vergen van elke hand
ling van het Hoofdbestuur in zake Vlaanderen,
en eischen, dat ingeen opzicht, behoudens overmacht, inbreuk is gemaakt op haar rechten.
Het is nu eengoed recht van de Groep, dat

haar zelfstandigheid ten voile wordt erkend, en
dat het Hoofdbestuur slechtsna hare vertegenwoordiging te hebben gehoord, besluiten omtrent haar neemt. Het is reeds ingewone ti'
onwaarschijnlijk, dat het Hoofdbestuur voor welke Groep ook, zou bes1issen anders dan met
goedvinden van de betreffende vertegenwoordiging. Geheel ondenkbaar is het, dat het daarvoor de verantwoordelijkheid op zich zou willen
nemen in hoogst ernstige gevallen.
Zulk een hoogst ernstig geval is thans aanhangig en ik ben vast overtuigd, dat de meerderheid onzer Vlaamsche leden, zoo niet alle,
ons later dankbaar zullen zijn, indien wij ons
als Hoofdbestuur strikt buiten de partijschappen
hebbengehouden.
Onze houding wordt verder bepaald door het
feit, da t het Verbond slechts een Groep Belgie
kent, zooals dit was voor den oorlog. Wij persoonlijk weten, dat er veel is gebeurd en persoonlijk noemden wij een Groep Vlaanderen, die
volgens de Statuten Grcep Belie was. Het spreekt
voor het Verbond van zelf, dat als het zoeken
moet naar een rechtsgrond, het slechts een onverdeeld Belie kent, binnen welks grenzen in
Vlaanderenland, maar ook in Walenland, de
werkkring der Groep gold. Wil later het Vlamingdom zich afscheiden van het Walendom, dan
zal op wettige wijze, zooals de Statute dit aangeven, een Groep Vlaanderen in de plaats van
een Groep Belie moeten komen. Thans echter
is de samenhang nog door niets onderbroken;
Belgie bestaat nog en door opzettelijk te vermelden, dat wij slechts van een hersteld Belgie heil
verwachten voor eengeestelijk zelfstandig Vlaanderen,. beginnen wij met de mogelijkheid van het
tegendeel te onderstellen.
Door onze gedragslijn van strikte onzijdigheid
in deze infernationale verwikkelingen, getrouw te
bliiven volgen, ook voor Belgie, vrijwaren wij
mijns inziens het Verbond teen mogeliike rechtmatige verwijten van den kant onzer Vlaamsche
medeleden en teen dreigende scheuring. Voor
elk bepaald geval, waarin moet worden beslist,
kan de aangegeven opvatting tot leidraad dienen. De continuiteit houdt het Verbond zonder
meer op den eenmaal vastgestelden we der onzijdigheid.
(w. g.) H. J. KIEWIET DE JONGE."
Na eenige gedachtenwisseling stelt het Belgisch lid
voor, de ingediende motie aan het bestuur van Groep
Belie door te zenden ter behandeling, met verzoek
er zich over uit te spreken. Het zou niet goed zijn
als het Hoofdbestuur in deze zaak uitspraak deed
zonder Groep Vlaanderen te hebben gehoord. Men
kan haar zoo rriaar niet berispen of wat voorschriiven.
De inzender van de oorspronkelijke motie komt tegen dit voorstel op. tlij wil nu klaarheid. Eerst
moesten de Vlaamsche heeren van 't Hoofdbestuur
wordengehoord, nu de Vlaamsche Groep. Spr. heeft
haar meening niet noodig. De Vlamingen kunnen zich
in het door den viand bezet gebied niet openliik en
vrij uitspreken, en zijn ook veel minder goed van
den loop der gebeurtenissen op de hoogte dan wij,
wij kunnen daarom thans beter over de Vlaamsche
zaken oordeelen dan de Vlaamsche heeren. Uitstel van,
behandeling der motie zou te lang Buren. Er is gezed: men heeft ons een uitspraak gevraagd. Maar
als er zulke brandende vraagstukken aan de orde
van den dag zijn, gebiedt een gevoel van eigenwaarde een lichaam als het A. N. V. zich uit te spreken.
De zaak is voldoende behandeld en nip voor beslissing. Spr. wil weten of hi' nog langer de mede-verantwoordelijkheid kan dragen.

NERLANDIA.
De daarop volgende gedachtenwisseling, voornamelijk
ten doel hebbende om de verschillende sprekers tot een

vergelijk te brengen, levert niet het gewenschte resultaat op. De vraag of de motie dan wel het voorstel
om Giroep Belie te hooren, het eerst in stemming
zal wordengebracht, wordt ten gunste van het voorstel beslist met 8 tegen 1 stem en 1 buiten stemming.
Hierdoor is dus uitgemaakt, dat het Hoofdbestuur
in dezen de wenschen van Groep Belie zal afwachten en is de motie, waarbij elk streven wordt veroordeeld, dat niet tot doel heeft de wederoprichting
van den Staat Belie niet in behandeling genomen.
De voorsteller trekt haar dientengevolge in.
Voorstel van het Groepsbestuur met
betrekking tot een te houden Sta.md ag.
Door verschillende leden wordtgewezen op de
praktische bezwaren, die zich zouden voordoen als
een Stamdag werd gehouden, zooals het Groepsbe4
stuur zich die denkt.
Met nadruk wordt ook aangetoond, dat het wet
niet mogelijk zal zijn gefijkwa,ardigef sprekers van
verschillende richtingen bijeen te brengen.
Het door een der ledengeopperd denkbeeld om
in Neerlandia door middel van een overzicht der
Vlaamschepers, op gelijksoortige wijze als in de
Nieuwe Courantgeschiedt, de leden van het Verbond
omtrent de Vlaamsche stroomingen voor te lichten,
wordt niet aanvaard, omdat het onmogelijk wordt geacht maandelijks uit tal van artikelen zulk een overzicht saam te stellen.
Besloten wordt het Groepsbestuur in den hiervoren
aangegeven zin te schrijven, met bijvoeging, dat de
vraag of het houden van een Stamdag als bedoeld
wordt wel tot de bevoegdheid van het Hoofdbestuur
behoort, buiten beschouwing zal worden gelaten.
Voorgesteld wordt nog de Afdeelingen van Groep
Nederland opmerkzaam te maken op de mogelijkheid
om tot inlichting van haar leden sprekers te doen
optreden, die voldoende waarborg geven voor een
onzijdige behandeling der thans op den voorgrond
tredende Vlaamsche en Afrikaansche vraagstukken.
Ook daartoe wordt besloten.
Ont werp der' Statutenwijziging. (Zie
Neerlandia Oct.-nr., blz. 221en Nov.-nr., blz. 242).
Het lid uit Belie herhaalt zijn verzoek merle namens de Groepsbestuiurders met wren hi' gelegenheid
had te beraadslagen om in dezen tijd geen verandering in de Statuten te brengen. De Groep kan geen
AI eene Vergadering houden en vele leden hebben
van de voorgestelde Statuteniwijziging geen kennis
kunnen nemen en zullen dat voorloopig wel niet kunnen doen. Spr. wijst o. m. op het belangrijk vraagsink van de autonomie der Groepen en Afdeelingen.
Dit kan men niet buiten de Groep Belie cm beliandezen.
Aan bedoeld lid wordt verzocht bij zijn terugkeer
in Brussel verslag te doen van het gehoorde en vanwee het Belgische Groepsbestuur een officieel schrijven te doen zenden in zake uitstel der Statenwijziging.
IngekOmen stukken en mededeelingen.
1. Hernieuwing van het contract Neerlandia met
Geuze & Ccx's Drukkerij.
Depenningmeester doet eenige mededeelingen betreffende de onderhandelingen met den heer Geuze.
Aan het Da el. Bestuur is gebleken, dat we
bij een anderen drukker niet goedkooper en zee
zeker niet beter terecht zoudengekomen zijn.
Voortaan zullen we een kwart center exemplaar voor Neerlandia meer moeten betalen, per
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jaar beteekent dat een verhooging der uitgaven van
5 a 600 gulden. Wordt een nieuw arbeidscorrtract
voorgeschreven of het papier duurder, dan zullen we
ook meer moeten betalen. Maar er is ook een lichtpunt; van de opbrengst der advertenties van 3200—
4700gulden krijgt het Verbond voortaan 40 % en
we hebben ook het recht den omvang van Neerlandia iets te verminderen.
De vergadering keurt het hernieuwen van het contract voor vijf jaren met de N.V. Geuze & Co's
Drukkerij goed.
2. Voorstel van Mr. Van Es om een aantal voorname Nederlanders en Vlamingen uit te noodigien ter
openbaarmaking in Neerlandia een antwoord te geven op de volgende vragen:
Achtgij het mogelijk, dat iets gedaan wordt voor
het Vlaamsche yolk, hetzij thans, hetzij bij de vredesbesprekingen:
a. door den Nederlandschen Staat;
b. door het Nederlandsche yolk:
c. door het Algemeen Nederlandsch Verbond ?
Zoo j,
a waarin zou die daad moeten bestaan ?
Besloten wordt eene Commissie te benoemen, die in
overleg met den heer Van Es de mogelijkheid eener
uitvoering zal overwegen.
De leden van het Da el. Bestuur worden in die
Commissiegekozen.
3. Verzoek van Afdeeling Berlin om medewerking
in zake steun en voorlichting aan Nederlanders in
Duitschland.
De secretaris Licht ditpun/ toe. Het bestuur der
Afdeeling Berlin heeft genoemd plan opgevat en daarbij de hulp ingeroepen van het Da el. Bestuur, dat
reeds met de Afdeeling in briefwisseling is getreden
en verder depogingen zal steunen.
De vergadermg keurt dit goed.
4. Voorstel van Afdeeling Leipzig tot vorming van
een Groep Duitschland.
De voorzitter deelt merle, dat de Afdeeling Lei
zig ditt plan eerst aan de Zuster,Afdeelingen in Duitschland heeft voorgelegd en dat de antwoorden dienen
te worden afg'ewacht. Het Da el. Bestuur zal daarna
in overleg treden met de Duitsche Afdeelingen.
5. Protest van het bestuur der Afdeeling Haarlem
in zake het optreden van het Hoofdbestuur tegen de
Utrechtsche Studenten-Afdeeling.
Aan Afdeeling Haarlem zal hierop een officieel antwoord wordengegeven.
6.Mededeeling van Dr. Schoch, dat Mr. Cars Haar
Suriname is tertiggekeerd (half Sep$ember) en een
herinrichting der Groep kan worden tegemoet gezien.
De voorzitter dankt den heer Schoch voor zijn bemoeiing in dezen en hoopt op spoedig herstel der
Groep.
7. Mededeeling van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, dat in beginsel tot oprichting van een
Nederlandsch consulair agentschap te Barquisimeto
is besloten.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.
* *

18 December heeft het Hoofdbestuur nog een vergadering te Dordrecht gehouden, hoofdzakelijk ter
bespreking van de Begrooting voor 1916, welke men
op de laatste bladz. van dit nr, vindt afgedrukt.
N. J. ROELFSEMA,
Algemeen Secretaris-Penningmeester.

NEERLAND1A.

eene motie aangenomen van de Afdeeling Amsterdam,
luidende:

Verklaring.
Ondergeteekenden, Vlaamsche leden in het Hoofdbestuur, met onverzwakte kracht opkomende voor de
onvervreemdbare taalrechten van hun Volk en voor
zijn recht op een toekomst die geen hinderpalen zal
stellen op den we van zijn algeheele ontwikkeiling
in eigen taal, even als hun meening te kennen:

„De Afdeeling Amsterdam, vertrouwen stellende in het Hoofdbestuur, dringt er op aan, dat
door het Hoofdbestuur krachtiger voor de Manibelangen zal worden opgetreden, dan in de laatste jaren is geschied."

1 0 . Dat het Al em. Nederl. Verbond noch kerkelijke

noch staatkundige partij kent (art. 4 paragr. 2)
en dat derhalve elkepoging om het Verbond van
de tot nog toe in acht genomen onzijdige houding te doen afwijken, moet worden geweerd;
2°. Dat noch het Hoofdbestuur (daar het vraagstukkengeldt die alleen Belgie aangaan), noch
het Groepsbestuur Belie (zoolang geen normale
toestandengeschapen zijn en alle meeningen met
vrij tot uiting kunnen komen), Marti' hebben te
kiezen tusschen de verschillende strooming,
en die
thans onder de Vlamingen bestaan;
30 . Dat vooralniet door afkeuring van eenige richting de mogelijke oneenigheid tusschen alle Vlamin en die, als leden van het Verbond, slechts
streven naar verhooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandsch stam, alsmede naar handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal(art. 2), worde geschapen,
gekweekt of verscherpt;
40. Dat de herziening van de Wet van het Al em.
Nederl. Verbond dient uitgesteld te worden, totdat en Groep Belie en Groep Zuid-Afrika *) in
degelegenheid verkeeren over het onderwerp te
beraadslagen;
5°. Dat derhalve het nitstellen van de sub 40 bedoelde herziening, een aanleiding kan geven tot
verandering in de leiding van het Hoofdbestuur.
Brusse I, 12 December 1915.
Mr. W. THELEN, Brussel.
H. MEERT, Gent.
JOH. C. KESLER, Brus-iel.
Mej. R. DE GUCHTENAERE, Gent.
Mr. EMIEL WILDIERS, Antwerpen.
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iintwoord van het Hoofdbestuur
op de molie der laatste illg. Verg. van
Groep Nederland.
Dordrecht, 9 Dec. 1915.
Aan
het Bestuur van Groep Nederland van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
Op de Algemeene Vergadering van Groep Neder-

land, in de maand Maart van dit jaar gehouden, werd
*) Lees de Zelfstandige Afdeelingen in Zuid-Afrika.

Red.

In de Hoofdbestuursvergadering van 4 Sept. werd
deze motie ter kennis van de aanwezigen gebracht.
Daar geen antwoord was verzocht, meende de Vergadering na kennisneming tot de orde van den dag
te kunnen overgaan.
Nuechter gebleken is, dat de Afdeeting Amsterdam op een antwoord prijs stelt, heeft het Hooldbestuur in zijn laatste vergadering de motie opnieuw
ter sprake gebracht.
Bij die gelegenheid werd er aan herinnerd, dat het
Hoofdbestuur door Uw bemiddeling aan de Algemeene Vergadering van Groep Nederland de gelegenheid
heeft geboden door het instellen van een Commissie
van Onderzoek te doen uitmaken, in welke gevallen
dat Bestuur te kart zou zijn geschoten in zijn plicht,
of diengeheel zou hebben verzuimd.
De Algemeene Vergadering heeft echter gemeend
niet tot het instellen van zulk een Commissie te mceten
overgaan. Waar verder noch in de motie zeive, noch
in de daarop gegeven toelichting, bepaalde feiten zijn
genoemd, of op duidelijke wijze is gezegd, in welke
richting het Hoofdbestuur krachtiger zou moeten optreden, meent dat Bestuur in de motie bezwaarlijk
iets anders te kunnen zien dan een aansporing in
algemeenen zin om de taak, die het volgens de Statuten heeft te vervullen, zoo goed mogelijk te Beharti en.
Het Hoofdbestuur ,kan daartegenover de verzekering stellen,
dat het naar beste weten en krachten de
belangen, welke het zijn toevertrouwd, zal blijven
voorstaan. Daarbij ma echter niet uit het oog warden verloren, dat het Hoofdbestuur steeds rekening
zal hebben te houden met de belangen van het Verbond als een eenheid en dientengevolge in vele gevallen zich zal moeten onthouden van het partij kiezen voor een bepaalde richting.
Wanneer de Afdeelingen van Groep Nederland
voortaan meer haar kracht zullen zoeken in het bevorderen der belangen van het Al m. Nederl. Verbond binnen haar eigen gebied, dan in kritiek op,
het Hoofdbestuur, zal daarbij stellig op de medewerking van het Hoofdbestuur, in de gevallen waar dit
noodig mocht zijn, kunnen worden gerekend. Ook
envooral op die wijze zal het Alg em. Nederl. Vero nd vruchtbaren arbeid kunnen verrichten.
b
Hoogachtend,
Namens het Hoofdbestuur:
N.J. ROELFSEMA,
Algemeen Secretaris-Penningmeester.
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Overzicht der Groepsbesluursvergaderingen van 13 en 30 Oct. 1915.
A a n w e z i op 13 October: de heer Dr. H. J.
Kiewiet deJonge, voorzitter; de dames D. Bogaert—
De Stiirler de Frienisberg, A. C. Veen—Brons, en de
heeren A. L. van Blommestein, Marc. Emants, Mr.
W. J. L. van Es, J. P. C. Hartevelt, Dr. N. Mansvelt
Mr. K. M. Phaff, Th. van Welderen Baron
,
Rengers, Dr. J. te Winkel en C. van Son, secretaris.
Punt I. Notulen der vorige vergader i ng.
Deze worden met enkele redactiewijzigingen goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Dankbetuiging van mej. C. Scholten te Rotterdam
voor den verleenden steun voor de verspreiding van
briefkaarten met Nederlandsche liederen bedrukt.
Dankbetuiging van de Afdeeling Apeldoorn voor
de toelage van f 50.— ten behoeve van de militairen
aldaar.
Dankbetuiging 'van de Vereerniging „Nederlandsch
fabrikaat" voor het toetreden als lid van Groep Nederland.
Mededeeling, dat aan de Afdeelingssecretarissen een
overzicht van den stand van het ledental is rondge=
zonden met aansporing om pogingen aan te wenden
het ledental te vermeerderen. Nog is gewezen cp de
sprekerslijst in Neerlandia.
Mededeeling van de rondzending van de list van
vreemde woorden met vertaling ten behoeve van handelaren, bewerkt door de Vreemde-Woorden-Commissie.
Opgemerkt wordt, dat de bedoeling is: niet alleen
rondzenden inaar aanbeveling bij persoon,lijk bezoek.
, dat onder de
g3
Mededeelingeinterneerden
thans
Afdeelingen zijn opgericht, n.l. Harderwijk, Arnersfoort en Zeist. Er heeft drukke briefwisseling, pleats;
men vroeg stof voor ontwikkelingsvoordrachten enz.
't Nut van het Algemeen stond op aanvraag verscheiden harer uitgaven toe.
Aanbieding van de Aldeeling Zaanstreek van een
paar boekenkasten, door de Vlaamsche vluchtelingen
in de Zaanstreekgemaakt
,
voor de bibliotheek van
degeinterneerde Vlaamsche studenten.
'Schrijven van de Rotterdamsche Jongelieden-Afdeeling met verzoek om steun.
Dienaangaande wordt het volgende medegedeeld:
In 1913 werd, vooral op aanstichting van den heer
Van Vooren, den verdienstelijken voorzitter der RotterdamscheJongelieden-Afdeeling, te Rotterdam een
or aan der Jongel.-Afdeelingen uitgegeven, teen den
zin van het Dagel. Bestuur te Dordrecht en zonder
zijn verantwoordelijkheid. De jongelui meenden de
kosten wel te kunnen dekken nit advertentien. Het
or aan werd in 1914 opgeheven en de exploitatie
sloot met een tekort van f 203.—, welk bedrag de
Jongel.-Afdeelingen thans uit de Groepskas vragen.
Verder hebben zij in Januari ingesteld de onderscheiding van eerelid en lid van verdienste; op deze
reglementswijziging vragen zij thans de goedkeuring.
Na uitvoerige gedachtenwisseling wordt met 7 tegen 4 stemmen de toelage geweigerd.
Wat de reglementswijziging betreft wordt besloten
de heeren Van Blommestein, Van Es en Van Son tot
Commissie van advies in reglementszaken te benoemen.
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Verzoek van de Vereeniging „Het Nederlandsch
Lied" om de subsidie van f 50.— tot f 150.— te verhoogen; om steun te verleenen aan Goers' Liederenkoor door het werken van donateurs en door aan
te dringen op het tutnoodigen voor een mavoering,
en ten slotte steun bij het verspreiden van de liederbundels.
Sommigen ,meenen, dat propaganda voor het Nederl. lied evengoed door andere koren kan worden
bevorderd, ancteren achten daarentegen Coers'
derkoor daarvoor aangewezen,
nog anderen oordeelen
muziek een te internationale kunst om uitsluitend Nederlandsche liederavonden te wettigen.
Besloten wordt, dat den Aldeelmgen verzocht zal
worden steun verleenen aan de Vereenigmg en
het Liederkoor.
De verhooging der subsidie kon met het oog op
den toestand der kas niet worden ingewilligd.
Punt VI. Propaganda in de onderwijs,
wereld.
Een lid stelt voor om van de toespraak „Wat wil
het A. N. V.", vroeger door Prof. Te Winkel gehouden, en als uttgave 12 van het A. N. V. verschenen.
exemplaren rond te zenden aan de verschillende onderwijsinrichtingen. Er zouden een 5000 exempt. noodig zijn.
bedoeling
isDe
ze
door bemiddeling der
Aidee/ingen te doen verspreiden in onderwijsknngen,
om meer belangstelling voor ons streven te wekken.
De vergadering keurt goed, de benoodigde exempl.
te doen drukken.
Punt VII. Verbetering van klokkespellen in ons land.
Een der leden deelt mede, dat Jef. Denijn, de vermaarde beiaardier uit Mechelen, op het oogenblik in
ons land te Arnhem verblijft.
Te Arnhem, waar veel in de richting van het Verbondgewerkt wordt, heeft de heer Loosjes zijn denkbeelden uiteengezet omtrent de verbetering van klokkenspellen in Nederland, welke order leiding van den heer
Denijn zouden kunnen geschieden. Spr. stelt drie
vragen:
1 0. Is het mogelijk mede te werken om in verschillende steden zoo mogelijk de wijze van bespelen te
doen wijzigen en technische verbeteringen, die daarvoor noodig zijn, te doen aanbrengen ?
In Arnhem is reeds een fonds bijeen om het volgend jaar de noodige verbeteringen aan te brengen. Het is gewenscht, dat andere gemeenten er ook
aandacht aan schenken; onze Afdeelingen kunnen
hiertoe medewerken en aangeschreven worden.
20. Is het mogelijk den heer Denijn een tegemoetkoming te verschaffen in de reiskosten om de verschillende steden, waarheen hi' genoodigd wordt, te
bezoeken ? Spr. acht een som van f 50.— als hildrage van het Verbond voldoende. De rest kan van andere ziiden komen.
30. vraagt spr. of het Verbond zou willen medewerken om, nu deze zaak aan de orde is, het yolk
in ,te lichten onitrent de geschiedenis en de beteekenis ervan. Zoowel de heer Looses als de heer Van
der Ven te Arnhem hebben een studie van dit onderwerp gemaakt. De laatste heeft materiaal verzameld
voor een voordracht met lichtbeelden en alles dienaangaande nagegaan van het jaar 1200 af. De Af deelingen zouden den heer Van der Ven kunnen uitnoodigen, bijv. in samenwerking met de Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer.
De vergadering keurt goed, dat de Afdeelingen aangeschreven zullen worden. Een bedrag van f 50.—
voor steun aan den heer Denijn wordt door de verg
adering goedgekeurd.
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Punt III. Het bezoek van den voorzitter aan Inlerneeringskampen en
Punt IV. De Vlaamsche Stamdag op Zac t. te 's-Gravenhage.
terdag 16 Oct.
Een lid brengt in het algerneen hulde aan het verslag betreffende de interneeringskampen. 1 och is de
zaak z. i. te mooi voorgestetd. De behandeling van
van den ,Stamdag had niets te maken (in etn rapP met het bezoek aan de kampen. Spr. is overtuigd, dat de voorzitter ook veel deed voor den V lamingendag, zooals bleek op de vergadering van 12
juli. De voorzitter heeft eigenmachig den Stamdag atgetast volgens het rapport en volgens bericht uit
Den Haag gaat deze dag nu toch door. Spr.
vraagt nu, wat moet onze houding tegenover
de Viamingen zijn nu er den laatsten tijd zoovee, cnder de Vlamingen is gebeurd ? De Viamingen hebben
z. i. niets van hun Regeering te verwachten, alesduidt
er op, dat de Regeering de woorden van Rogier in
toepassing wil brengen, dat ten behoeve van Belie
het Vlaamsche yolk uitgeroeid moet worden; en na
den oorlog zal er een entente Franco-Belge ontstaan.
Aileen door de Vlaamsche belangen voor te staan,
wekken we al verdenking bij de Belgische Regeering
maar door uit voorzichtigheid niets te doen, verliest
het Verbond de achting van het publiek. We toonengeen sympathie voor de Vlamingen en houden
ons overal buiten. Dan moeten we ook niet beweren
de stambelangen te kunnen en te willen behartigen.
Een tweede spreker kan gedeeltelijk merle aan met
hetgesprokene. Ook spr. wil kleur bekennen; maar
voor Belie. We hadden partij moeten kiezen zoodra Duitschland de neutraliteit schond van het Belgische broedervolk. Het is nu ongerukkig, dat er Vlamin en zijn die het heel goed met de Duitschers kunnen vinden.
Een paar leden verwijten het Da el. Bestuur, dat
het den Stamdag heeft uitgesteld, en er nu meer een
liedjesmiddag dan een bijeenkomst met sprekers van
verschillende richting van heeft gemaakt.
Een ander lid meent, dat op deze wijze de Dude
kwestie van de neutraliteit weer wordt binnengehaald;
de bijeenkomst zou een Stamdag maar een Poolsche
Landdag worden. Er zijn twee arts en en spr. kan
niet inzien hoe die tot eensgezindhetid zijn te brengen. De verhouding tot Nederland wordt geheel genegeerd; de Vlamingen moeten zich zelf redden.
Weer een ander lid acht de scheming een gevolg
van de organisatie van het Verb d. De algerneene
voorzitter mag niet handelen buiten verantwoordelijkherd van de Vlaamsche Groep. Moet nu het
Verbond neutraal zijn ? De Staat alleen is neutraal,personen en vereenjgingen moeten zich alleen buiten de strafwet houden. De Regeering
kan zeggen: er bestaat Been volkenrecht meer, zooals blijkt uit het optreden van En elan teen den
neutralen handel; en deRegeering kan dan zeggen
„wij krijgen er last mee, du zwijgt", maar zoolang
dat nietgebeurt, zijn we vrij in ons doen en laten.
Tot nog toe was het Verbond bang voor een berisping en deze houding van het Hoofdbestuur brengt
ook Groep Nederland in gevaar.
De eerste spr. over dit punt acht het hoog
noo-•
dig bij de herziening van de Statuten alle stambe-

langen uit het programma te schrappen, want zoodra een verwant y olk ingevaar komt, blijkt het, dat
we niet kunnen helpen we ens de voorzichtigheid.
De voorzitter wijst er op, dat de din en die men
ziet, beheerscht worden door de din en die men niet
ziet. Ookpersoonlijk zou spr. dikwijls heel anders willen handelen, dan hij als voorzitter ver-

plicht is te doen. Al het thans gesprokene
komt er op neer, dat men de houding, tegenover de V lamingen aangenomen, niet goedkeurt.
Maar de buitenstaanders zouden zelf hun eigen denkbeelden took niet ten uitvoer kunnen breng,
en als ze
alles wisen. De Vlamingen zijn in de
vijandige kampen verdeeld, en bijeenbrengen is
is niet mogetijk. Het gevat is, dat in cteze dagen de Hollanders
weer hunparmantigheid hichten, die hun in ZuidAfrika zooveel kwaad heedgedaan. Zij weten het beter dan de menschen zelf wie het aangaat: Spr. stelt
zich op het standpunt, dat de Vlamingen hun veeten
onderhng moeten uitvechten, zonder onze inmenging.
De zaak is: we zijn nu eerogszins ingegroeid in.
den toestand die nu reeds meer dan een jaar voortduurt; velen onzer hebben nu durf gekregen, ze
hunkeren naar inmenging; heel anders dan in het begin van den oorlog. Dat moeten zij weten. Maar
het Verbond ma g zijn ingeslagen we niet verlaten
en moet na den oorlog zijn zooals het voor den
oorlog was, boven alle verdeeldheid verheven.
Wat den Vlaamschen dag betreft, met goedkeuring
van het Groepsbestuur zelf hebben de Afdeeling Den
Haag en spr. alles met eenige Vlamingen besproken.
Toen dezen er een politieke betooging van wilden maken moest spr. met alle kracht optreden. Ten slotte
zou alleen over stambelangen es yoke worden. Alles scheen in orde, toe de zwenking van de Vlaamsche Stemplaats had. Den Haag wilde het plan echter niet
opgeven; wordt het nu een mislukking, aan wien de
schuld ? Zeker niet aan de leiding ,
die het voorstel
voor een Statndag onmiddellijk overnam, get racht
heeft het in de gegeven omstandigheden zoo goed
mogelijk te doen slagen, maar ten slotte machteloos
kwam te staan tegenover de ontredderde toestanden
onder de Vlamingen zerf. Het is zeer onbillijk in
dezen den weinig bevredigenden uitslag te wijten aan
de leiding van Groep Nederland of aan het Hoofdbestuur.
Enkele leden zouden het niets erg vinden als de
sprekers op de bedoelde bijeenkomst elkaar in het
haar vlogen, de gemoederen uiten zich dan eens.
De tweede spreker kan niet nalaten merle te deelen, dat hij, vroeger in de oppositie zijnde, thans tot
de meerderheid behoort, omdat hi bemerkt heeft, dat
de voorzitter van zeer veel deschuld krijgt, waarvoor eigenlijk het geheele Hoofdbestuur aansprakelijk was.
Een lidgeeft nog in overweging als de Stamdag
onmogelijk blijkt, de Vlamingen gelegenheid te eve
zich in Neerlandia te uiten.
Na nog een uitvoerige gedachtenwisseling, waarin
voor en teen de omzichtigheid van de leiding in het
A. N. V. wordt gesproken, besluit de vergadering
de Haagsche bijeenkomst op 16 Oct. te later doorgaan en in een mededeeling aan de bladen te ,`doen
uitkomen, dat zegeen Stamdag zal zijn.
* *
*

Aanwezig op 30 October: de heer Marc.
Emants, ondervoorzitter, de dames E. Baelde, D.
Bogaert=—De Starler de Frienisberg, Dr. C. C. van
de Graft, A. C. Veen—Brons, en de heeren A. L. van
Blommestein, Dr. F. Buitenrust He4tema, J. P. C.
Hartevelt, Dr. N. Mansvelt, Mr. K. M. Phaff, N. J.
Roelfsema,penningmeester, Prof. Mr. A. A. H. Struycken,
Prof. Dr.J. te Winkel en C. van Son, secretaris.
De heer Emantsleidt de vergadering.
Punt I. Notulen der vorige vergadering.
Deze worden metverschillende wijzigingen goedgekeurd.
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komen stukken en medePunt II. In
delelingen, o.a.:
Schrijven van den heer Van Everdingen, dat hi' cntslag neemt als bestuurslid we ens gezondheidsredenen.
Op voorstel van den voorzitter wordt besloten den
heer Van Everdingen dank te ze en voor alles wat
hi'j als bestuurslid voor het Verbond deed en hem
het beste te wenschen voor zijn gezondheid.
iDankbetuiging van den heer Denijn voor de ondersteuning ten bate van zijn refs.
Schrijven van den voorzitter, dat hi' ontslag neemt
als voorzitter en lid van het Groepsbestuur.
De voorzitter der vergadering deelt mede, dat het
voorgevallene in de vorige vergadering daartoe aanleiding heeft gegeven. Het Da el. Bestuur heeft onmiddellijk na ontvangst van lien brief vergaderd en
een schrijven tot den voorzitter gericht om hem te
bewegen op zijn besluit terug te komen, om in het
belang van het Verbond, althans nu niet of te treden,
vooral omdat ergeen conflict tusschen voorzitter en
Groepsbestuur bestaat en de voorzitter op de vorige
vergadering de meerderheid aan zijn zijde zou hebbengehad, indien het tot stemmen ware gekomen.
Het antwoord daarop was een brief van den voorzilter om opheldering over eenige bestuursaangelegenheden van inwendigen aard.
Na uiteenzetting van het geschil door den waarn. voorzitter enna uitvoerige gedachtenwisseling wordt beslodat er blijkens de geten den voorzitter te men 'd
houden besprekingen geen reden voor hem bestaat om
of te treden en de vergadering hem dus verzoekt op
zijn besluit terug te komen.
Punt III. De wenschelijkheid van het
doen van een voorstel aan het Hoofdbestuur om de Vlamingen gelegenheid tegeven zich uit te spreken.
Sommige leden meenen, dat wij ons buiten de Vlamingenkwestie moeten houden; omdat we hier in Nederlandgeen ju
ist begrip hebben van den toestand
in Vlaanderen.
De secretaris deelt mede, dat met betrekking tot deze zaak juist een schrijven van den heer Looses is
ingekomen. Schr. verzoekt een aantai exempl. van
dit schrijven aan de bestuursleden rand te deelen,
het een geschiedt.
g
Enkele leden zijn teen
het doen van een voorstel
aan het Hoofdbestuur, daar de Groep deze zaak alleen voor haar rekening kan nemen, n.l.: het beleggen
van een vergadering, waarop de Vlamingen, en misschien ook Afrikaners uitgenoodigd worden, en enkele sprekers een onderwerp zullen behandeen.
Andere leden oordeelen het een zaak van het
Hoofdbestuur.
Een lid merkt op, dat het Verbond een monarchaal, of als men wil een oligarchisch bestuur heeft;
maar velen verlangen nu een democratisch bestuur:
de kracht moet van de leden in de Afdee lingen uitgaan, en voor eenheid van actie is het slechts jammer, dat algemeene vergaderingen haast niet mogelijk
n zoodat het Hoofdbestuur daardoor nu een veel
zij,
grooter verantwoordelijkheid heeft dan noodig en gewenscht is. Deze spreker oordeelt ook dat, daar het
Vlaamsche Groepsbestuur op het oogenblik lam geslagen is, alleen hot Nederlandsch Groepsbestuur kan
handelen en daarom had spr. zich voorgesteld, dat
in de eersteplaats Nederlanders op den Vlamngendag hun standpunt uiteen zouden zetten.
In denu volgende gedachtenwisseling komen de
vragen ter sprake, of het mogelijk zal blijken sprekers
van de fel tegenover elkaar staande Vlaamsche richti en bijeen te krijgen, of de politiek er buiten zal
kunnen worden gehouden en of het Verbond in den
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strijd der Vlamingen onderling neutraal heeft te blijyen, dan welpartij moet kiezen.
De meeningen blijken zeer verdeeld.
Bij stemming wordt beslist, dat de zaak van den
zoogenaamden Stamdag aan het Hoofdbestuur zal
worden overgelaten (7 voor, 6 tegen, 1 blanco).
De heer Struycken stelt de volgende motie voor:
„De vergadering
van oordeel, dat het A. N. V. zich niet onzijdig ma houden ten opzichte van de verschillende richtingen, die zich onder de Vlamingen in
deze tijden doen kennen,
verklaart, dat zij afkeurt ieder richting, die niet
gedurende den oorlog aan het streven tot het herstel van de Belgische zelfstandig-heid, ieder ander
streven ondergeschikt maakt."
Volgens spr. ma een Vlaming een anderen eisch
stellen. Het herstel van Belgie is noodzakelijk zoowel voor de Vlatningen
,
als ook om Nederland
voorondergang te behoeden. leder Vlaming die het
herstel en de eenheid van Belie ondermiint, brengt
niet alleen zijn eligen zaak,
maar ook Nederland in
gevaar.
Enkele leden wizen op het Fransch gevaar en gevoelen veel voor de redeneering van menig Vlaming:
„mijn Regeering stuurde me steeds met een kluitje
in het riet, daar is dus niet veel van te verwachten;
we vragen tegemoetkoming, maar de Regeering is
Latijnscher dan ooit, en de Walen zijn scherper dan
wit."
Een lid merkt nog op, dat het de pLicht van het
Hoofdbestuur is te kiezen hoe we tegenover de Viamingen staan moeten. Hoe kunnen de Vlamingen vertrouwen en moed putten nit de houding van het
Hoofdbestuur als het niets doet. Wij moeten de Viarningen waarschuwen om niet eenzijdig te zijn, hen
wijzen op het gevaar van Duitsche opslorping. Maar
we moeten met de Vlamingen onze stem verheffen
tegenover de Belgische Regeering, opdat den Vlamingen recht zal geschieden en de oude toestanden van
v6 Or den oorlog niet meer worden bestendjgd.
Fen ander lid waarschuwt daarvoor; volgens hem
is het neutrale Nederl, standpunt het juiste; door ons
bij een der Vlaamsche stroorningen aan te sluiten looen we gevaar dat tal van leden zullen bedanken.
p
We moeten in zooverre neutraal blijven dat we alle
Vlaamsche arts en velegenheid geven zich te uiten.
Nadat nog verschillende leden hun meenin hebben kenbaar gemaakt, wordt de motie-Struycken verworpen met 10 stemmen tegen, 3 voor en 1 blanco.
Omtrent de vraag om ook Afrikaners op den Stamdag toe te laten, wordt besloten ze wel toe te laten
(7 voor, 6 tegen en 1 blanco).
Tenslotte wordt het volgende voorstel met 11 teen
3 stemmen aangenornen:
„Het Hoofdbestuur uit te noodigen onder zijn
leiding een Stamdag te houden, waarop de leden van het Verbond omtrent de groalvragen
der Vlaamse en Zuid-Afrikaanse kwesties zullen
worden ingelicht, in de eerste plaa i s door Nederlanders en voorts zoveel magelik door vertegenwoordigers der verschillende richtingen in
Vlaanderen en Zuid-Afrika, zonder dat het Verbond daarbij partij Hest."
Punt IV. Verslag be treffende de interneeringskampen.
Een der leden oordeelt, dat het verslag zeer optirnistisch is. De steller grondt zijn rapport op een
aantal gegevens en zijn ervaring, doch deze is maar
van 3 dagen. Daartegenover stelt spr., dat het Al emeene Comite voor de geinterneerden ondervinding
ar heeft.
an een ja
v
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Opgemerkt wordt, dat uit het rapport blijkt, dat
er welgrieven zijn, maar dat men overdrijft. Van
Nederlandsche zijde doet men zijn best aan de grieyen tegemoet te komen.
Daar de steller van het verslag niet aanwezig is,
wordt deze zaak niet verder behandeld.
Punt V. Het optreden der Utrechtsche
Studentert-Afdeeling.
Een lid wijst er op, dat de bestuuTsleden geen uiteenzetting hebben gekregen.
Spr. vraagt met welk recht het Hoofdbestuur zich
rechtstreeks tot de Afdeeling wendde. Het had zich
tot het Groepsbestuiur moeten wenden, en deze had
dan de Afdeeling kunnen aanspreken. Het Hoofdbestuur bemoeit zich ook niet met de Belgische Afdeelinen. Verder zijn er een officie&e inlichtingen gevraagd omtrent bedoeling enz. aan die Afdeeling;
hoe kan het Hoofdbestuur zonder dit teen die Afdeeling optreden. Van een politieke strekking is in het
telegram niets te lezen.
Op9.-,emerkt wordt, dat officieele inlichtingen niet
noodig waren, het telegram had in de bladen gestaan, er kon dus zoo overgeoordeeld warden Een
Afdeeling ma y' zich 'volgens het Groepsreglement,
art. 31, niet rechtstreeks tot de Regeering of een ander
openbaar lichaam wenden.
Nog wordt medegedeeld, dat, volgens verkregen inlichtingen, men in de Belgische Regeeringskringen onaangenaam gestemd was.
Eenige leden vragen of het Joel een terechtwijzing
als van het Hoofdbestuur wettigde.
Een lid spreekt beslist tegen, dat het telegram onschuldig was Het Hoofdhestuur keurde eenstemmig
het optreden van het Da el. Bestuur hoed.
Punt VI. Data voor de Algemeene Vergaderingen.
Na eenige gedachtenwisseling wordt in bec_rinsel besloten e n Algemeene Groepsverg,adering te beeggen
uitsluitend ter bespreking van de Statutenwii7iging
degewone Algemeene Jaarvergadering in Maart te
doenplaats hebben.
Aan het Da el. Bestuur wordt overgelaten de data
te regelen.
Ten slotte wordt de beer Mr. j. F. Hijrnans. die
het Verbond tot heden vertegenwoordigde in het Cen
traal Bureau voor Vreemdelinirenverkeer, als zoodanig henoemd in de fusie die tusschen genoemde Vereeniging en de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer is tot standgekomen.

Van de Fifdeelingen.
Amsterdam.
1 Dec. is voor deze Afdeeling opgetreden mevr.
Anna Wensma—Klaasen, die met liedjes van Nederlandsche dichters en toonkuns fenaars velen belangstell'enden een aangenamen avond heeft verschaft.
Mej. Emiele van den Eynde deelde aan den vleugel gezeten in den bijval.
Ha r d e r w ij k (Vlaamsche Tak).
Verslag over de werkzaamheden van den ti deli
ken Vlaamschen Tak van het A. N. V. in het Interneeringskamp van Harderwijk. (1 Maart---1 Dec.).
De werking van onzen Tak verdeelt zich over vijf
verschillende inrichtingen, die zijn:
1 0 . Algemeene vergaderingen, waarin de
leden om de 14 dagen bijeenkomen en beraadslagen
over bestuurlijke aangelegenheden en over de te nemen maatregelen om de Afdeelingen zoo gunstig mogeliik te ontwikkelen, en waarin ook korte verhandelinen over Nederlandsche kunst en wetenschap wordengehouden.
20. Besprekingen op die vergaderingen van

het zoogenaamd „Vlaamsch Kalender", waarbij alle
artikels uit dagbladen en tijdschriften, met betrekking
tot Groot-Nederlandsche belangen, worden gelezen en
toegelicht.
30. Volksvoordrachten (cm de 14 dagen
en met vrijen toe an voor alle geinterneerden); wij
hoorden reeds:
M. M. Henri Picard (voorzitter), over het Vlaamsche woord als middel tot opwekking en beschaving;
Dr. Paul de Keyser, over het Oud-Vlaamsche lied;
Hendrik Wittocx, over Eenigen van onze dichters
v6Or 1880;
Adrien van Hecke, over De Vereenigde Staten van
Amerika
Nathaal Heyndrickx, over Onze Dichters der XIXe
eeuw tot en met G. Gezelle;
Dr. Rene de Clerc,q, over Brokken uit zijn Werken;
Sylvaan Malfait, over Shakespeare;
Frits van Amerom, over Wereldbeschrijving;
Wisse(hoofdonderwijzer Harderwijk), over Een
reisje door de Veluwe en Holland;
Adrien van . Hecke, over Amerika (Canada);
Henri Picard, over Onze kinderen en de laatste
(Belgische) wet die ze beschermt;
Dr. Paul de Keyser, over Zuid-Afrika.
40 . L i e d e r a vonde n, met vrijen toe an voor
degeInterneerden, elken Woensdagavond, waar we
reeds 18 liederen aanleerden, te weten: 6 van jos de
Klerk, 5 van Emiel Hullebroeck, 2 van Joris de Bom,
2 oude liederen, 1 van Van den Eynde, van Viotta
en van Destoop.
50. Zending van lectuur aan de Vlaminge
't Westelijk oorlogstooneel (gezegd
„Werk der Vlaamsche krant"); die Afdeeling stuurt
driemaalper week een pakje van 4 dagbladen en e(n
tijdschrift aan 372 soldaten; zij heeft bovendien hare
werking aanzienlijk uitgebreid met tot verscheidene
roote Nederlandsche dagbladen een oproep te richten, opdat dezer lezers hun ingeziene krant mar
onze stam genooten in 't Belgisch leger zouden zenden. Die oproep werd tot nu toe door ongeveer 120
personen gunstig beantwoord.
Dan heeft onze Tak onlangs een eersten feestav(nd
ingericht in den Kampschouwbur g, onder de hooge
bescherming van Kaoitein Van I Isseldiik. De Vlaamsche componist en kunstzanger jos de Klerk trad
on met een voordracht over het Vlaamsche Kunst- en
Volkslied. afowisseld met zang door hemzelf en
mejuffr. Julia Hoedemaekers, en vioolspel door den
heer jos de Clerck.
De Tak ma g zich in voortdurenden bloei verheugen;
zijn ledental steeg reeds tot 78; ziin moeiliike taak
wordt naar behoeftegesteund door het Hoofdbestuur,
dat ons ruim voorzien heeft van tijdschriften, boeken
en muziekbundels. Onzen besten dank clagrvoor!
In naam van het Besfuur:
HENDRIK WITTOCX, Secretaris.
Rotterdam (Jongel.-Afd.).
Zaterdag 4 Dec. 11, gai deze Afdeeling een uitvoerin g in de Tivoli-bovenzalen.
Na de opening door den tijdeliiken voorzii ter,
werd door alle aanwezigen het A. N. V.-lied gezongen en werden voordrachten afgewissed door muziek en zang.
Na de rustpoos werd een aardi g tooneelstuhie
gevoerd, waarin vooral de beer C. V. Visser. danig
de lachsnieren der aanwezigen in Averkin cf hield.
Fen 2540 nieuwe leden gaven zich op,
Eengezell i?; bat besloot den we l geslaa gden avond.

Verloren op dit bal een gouden broche bestaande
uit schakeltjes. Wie eenig bericht hieromtrent meet,
wordt verzocht dit te melden aan het adres Noordsin el 210b, Rotterdam.

NEERLANDIA.
Utrecht.
De secretaris schrijft:
In een vooral door dames bezochte vergadering
heeft Mr. A. Deswarte over Guido Gezellegesproken.
De avond is voor de spreker een rote voldoening
eweest. Hi'weet te boeien.
g
Mr. Boers dankte de heer Deswarte in degeest
der vergadering voor zijn voordracht.
Walcheren.
Eenige jaien geleden hebben we hier in onze Afdeeling den beer ,Huilebroeck gehad, den bekenden
zanger van het Vlaamsche volkslied en nu, in den
oorlogstijd, hebben we het voorrecht genoten den
heer Rene de Clercq te hooren,
den dichter van die
eenvoudige maar schoone gedichtjes als ,,de Bietebauw" en „Voor 't Kantkussen". Hi' heeft ons zijn
verheerlijking van Vlaanderen voorgedragen, heeft on
zijn droefheid i'ertolkt over die benarde geboortestreek, aan Wier bevrijding en opbloei hi' niet wanhoopte. En om die verwachting van opstanding te
vertolken,gebruikte hi' het beeld van dien popel,
die, bij zijn woonplaats, zich verhief boven alle andere boomen en waarvan de hartvormige bladeren
ritselen bij het minste zuchtje. Maar de ho e, boon)
werd door den bliksemgetroffen, de kroon werd gespleten en de popel was schijnbaar dood. Schiinbaar,
want de Nile worteltjes hergaven hem door to evoer
van versche sappen zijn vroegere schoonheid. Zoo
zal het ookgaan met ons arm Vlaanderen, zei de
dichter, met ernst en met weemoed. Enna die inleiding gal hi' een korte toelichting bij de verschillende
gedichtjes, voordat die ten gehoore gebracht werden
door mejuffr. Fuldauer en den heer Spoorenberg in
het muzikale kleed, dat de heer Wierts zee seven
had. En hoe aardig waren die blizonderheden, welke
de dichter bii die eenvouklige liedjes gaf Hoe innig
was het ontstaan bijv. van „Mijn Schatteken". waarvan de eigenlijke oorsprong volgens den dichter ligt
in den eersten reel van de derde strophe: „Ik hef
je on de okselkes omhoog".
Bii elke verklaring bijna kwam hi' te spreken over
ziin Vlaanderen, loch steedsgemoedeliik.
Maar hartstochteliik redenaar, hartstochteliik strijder voor de Vlaamsche taal werd hjj, hen de dichter na 't verklaren van ziin „Voor ''t Konincrskind"
ziidelings baron te spreken over den stria dien hi j
gestreden heeft, toen hem de keus gelaten werd tusschen het aftreden als redacteur van de Vim amsche
Stem en ziin leeraarschan, Hi' noemde haar weliswaar niet, maar door Ain woorden schemerde
die Riebeurtenis been. En wat was ziin antwoord.
Hii zeide, zooals trouwens gebleken iq uit 7iin nog
niet boo lang geleden versche en: zullen den
Koning vieren", ziin vorst lief te hebben en voegde
hi' er bii: „als de Koning in Luik, in Narnen, in
Bergen in 't Fransch gevierd wordt. dan zullen wii
hem in Gent in Brutzge, in heel Vlaanderen tneiuichen in '1 zoete, in 1 zuivere, mooie Vlaamsch."
En nu kwam een verrassing voornameliik voor
hem. Inplaats van het uitgelegde ,,Voor 't Koningskind" kreeg hii te hooren ziin eigen „We zullen 'den
Koning vjeren", getoonzet door den heer Wierts
En of 'f lied insloeg. Ik behoef 't niet te ze en 't
daverend applaus zorgde voor een herb ling.
Laat me nu nog even eenige woorden wijden aan
de andere nitvoerenden.
Mooi heeft meiuffr. Fuldauerge7on gen hi de liedies van Rene de Clercq, maar het heerliikste van
haar vonrdrachten was wel het Betuwsche liedje:
„Troast jen denRolm".
Dinner en gansch niet onverdiensteliik heeft zich
heer Snoorenberg gekweten van ziin taak vooral
in „Ring-King" en in het ,,Lied aan den Konincf".
Dat ook de heer Wierts eengroot aandeel in het
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slagen van den avond heeft gehad door zijn begeleiding, behoefde ik eigenlijk niet te vermelden.
Een ding zij tot slot gezegd. Op dezen avond kunnen en het bestuur der Afdeeling Walcheren en het
in vrii grooten getale opgekomen publiek en de uitvoerders metgenoegen terugzien.
Zaanstreek.
Over de officieele opening van het nieuwe Militair
Tehuis aan de Stationsstraat te Zaandam, ter vervanging van het vroegere in het Gymnastieklokaal aan
de Zeemanstraat, hetwelk moest worden ontruimd,
schrijft het Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad:
Voor rekening van de Afdeeling Zaanstreek van
het A. N. V. is het zaaltje, welwillend ten gebrulike
afgestaan door den heer Bischoff, herschapen in een
gezellig tehuis, voorzien van verwarming, verlichting,
kooktoestellen, en verderegeriefelijkheden. Bovendien
bevat het een tweetal boekenkasten, vervaardigd door
de BeNische vluchtetlingen Zaandam, — welgevuld met boeken, ter beschikking gesteld door de
Boeken-Commissie van het A. N. V.
De overdracht aan de militaire autoriteiten vond
plaats met een toespraak van den voorzitter der Afdeeling, den heer G. J. Honig uit Zaandijk, die getuigde, dat het 't A. N. V. een genoegen was om,
naast zijn vluchtelingen-verzorging en de boekenvoorziening, voor de Zaandamsche militairen ook iets te
kunnen doen. Spr. bracht dank aan hen, die hiertoe
hadden medegeholpen en sprak den wensch dat
het lokaal aan de gestelde eischen zou voldoen.
De Territoriaal-Commandant. Kolonel Van Thiel,
die met den chef van den Geneeskundigen Dienst,
Majoor Van der Weerd en met de andere te Zaandamgedetacheerde officieren aanwezig was, betuigde
in zijn antwoord dank aan het Afdeelingsbestuur en
in het bijzonder aan mevrouw Veen, die de inrichtingi had verzorgd, en aan mevr. Bischoff, die
het lokaal namens haar man ter beschikking had gesteld. Aan beide dames werd namens de militairen
een bloernstuk aangeboden.
De Aldeeling boo aan de militairen een gezelligen
avond aan ter inwiiding van het lokaal.
Het Afdeelingsbestuur heeft voorts aan het Christ.
Tehuis in de Langestraat een gift doe toekomen als
blijk van belangstelling.

VLAANDEREN
Tian de leden van het Fi.
Ran het y olk van Nederland.
(Met verzoek aan de Nederlandsche bladen om over
te nemen).
Het Secretariaat van Groep Belgie van het Algem.
Nederl. Verbond ontving het volgende schrijven:
Hooggeachte heer Meert,
In dezen oorlog heb ik dikwijls aan U en aan
onsgeliefd A. N. V. gedacht. Een Oentenaar,
dien ik enkele maandengeleden te Brussel ontmoette, zei me dat alles bij U goed is afgeloopen. Alhier is het eilaas te erg toegegaan. Onze
uitgebreide familie in onze gemeente heeft alles
verloren. Het een mij bizonder grieft is dat van
mijn overgroote boekenverzameling, de vrucht van
een twintigjarigen verzamelarbeid, niets is over-
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gebleven. 0. m. was zij rijkelijk voorzien van
Nederl. taal- en letterkundige werken (56 jaargangen van den Gids, meest alle per deel gebonden; volledige verzameling van: Nederlandsch
Museum, Nederl. Dicht- en Kunsthalle, Tijdschrift
van het Willemsfonds, vele jaargangen van Vlaamsche Kunstbode, Belfort, Op de Hoogte, Vlaamsche Gids, Boon's Magazijn enz.). Allerhande
romans,, taalwerken enz. Wat onzen taalstrijd aangaat, bezat ik vele ook zeldzaam geworden ex,
van boeken,
brochures, tijd
schriften enz. Van
Neerlandia had ik, op eenige nummers na, de
heele verzameling, meest alle gebonden jaargangen. Verder de belangrijkste vlugschriften van het
A. N. V. De meeste miner vroegere boeken zal
ik mij nooit meer terug kunnen aanschaffen en
nooit zal ik in staat zijn min pers ponFijke schriften en aanteekeningen te vernieuwen. Gaarne zou
ik echter later zooveel mogelijk op nieuw verzamelen, zooals b.v. de verschenenjaargangen van
Neerlandia, de Vlaamsche Hoogeschool enz. Wilt
ge dan aan mij eens denken ?
Met beleefdegroete,
Uw dw.,
CONSTANT H. PEETERS.
Schaffen bij Diest, 16-9-'15.

Vindt men dat niet tragisch! Stoffelijk bezit — Peelers was welgesteld — bekommert hem het minst.
Maar zijn boekerij. En hoeveel van deze verstandeHike ellende zal er niet allerwege te lenigen vallen ?
De knappe rechtsgeleerde en kloeke Vlaamschgezinde Mr. L. Dosfel van Dendermonde zag met zijn
huis zijn kostbare boekerij in de vlammen opgaan. Voor
mannen als Dosfel is het verlies van een boekerij
als de zijne meer dan het verlies van een huis.
Kort: beide (gevallen nopen ons een beroep le
doen op de leden van het A. N. V. in het bizonder;
op het Nederlandsche yolk in 't algemeen. Laten om
rden;
te beginnen deze beide bibliotheken hersteld
wo
de eerste eene van algemeene ontwikkeling zooals
men uit de opsomming van het verloren gegane oordeelen kan; de tweede in hoofdzaak de bibliotheek
van een rechtsgeleerde,
maar daarnevens toch ook
een Nederlandsch letterkundige, die van Godfried Hermans (letterk. pseudoniem van Mr. Dosfel).
Maar buiten deze twee gevallen kan Vlaanderen's
ontwikkeling schatten van boeken gebruiken. Laat
Nederland die samenbrengen.
Een ander verzoek aan het Hoofdbestuur van het
A. N. V. aan de leden, aan het Nederlandsche yolk.
Groep Belgie van het A. N. V. heeft het initiatief
e nomen van het algemeene werk van Vlaamsche
g
Volksopbeuring, waarvan het hieronder volgende programma van werkzaamheden met medewerking van
de Vlaamsche organismen over het land ten uitvoer
wordtgelegd:
Volksopbeuring.
1. Het Werk de Soldatentroost:
a. Stoffelijke bijstand: opsturen van pakjes eetwaren, versnaperingen, kousen, ondergoed;

briefwisseling voor ongeletterden met kriigsgevangenen, inlichtingen;
b. Verstandelijke en zedelijke steun voor onze
soldaten-krijgsgevangenen: boeken, liederen, enz.
2. Kinderen- en zuigelingenbescherming. Onderafdeelinen:
a. Het werk der fleschjes melk voor de kinderen;
b. De kinderkrib, kindervoeding, -schoolmaaltijden;
c. Kindertuinen.
3. Volkskleeding en voeding.
4. Volksontwikkeling, -voordrachten, -ontwikkelingsbijeenkomsten, -kunstgenot.
5. Werkbeurs.
6. Voorschotkas en hulpbank (bijz. voor bedienden).
7. De stille hulp (steun voor beschaafde noodlijdenden).
8. Hulp voor oorlogsverminkten.
Daar is werk aan voor nu en na den oorlog. Daar
kunnen schatten vangeld een goed gebruik bij vinden. Wij doen een beroep op het Hoofdbestuur, dat
het initiatief te nemen fleet, op alle leden van het
A. N. V. binnen en buiten Nederland, op het Nederlandsche yolk, op Vlamingen in Nederland, opdat
hulp zou verschaft worden en hebben de vaste hoop
dat onze verwachting niet zal beschaamd worden.
De Voorzitter van Groep Belie:
Mr. W. THELEN.
De Secretaris van Groep Belie:
H. MEERT.
Het Hoofdbestuur ondersteunt krachtig dit beroep
op hulp. De Administratie te Dordrecht neemt gaarneOften in ontvangst.
Reeds ingekomen f 100.—.

Tak Antwerpen.
In het vorig nummer deelden we lets mede over
deplannen van dezen Tak voor hernieuwde werkzaamheid.
Nu het sociale leven in de stad meer en meer zijn
gewonen gang herneemt, was het Takbestuur van
meening, dat voor haar eveneens het oogenblik was
aangebroken om opnieuw haar sociale rol te vervullen en om, door het inrichten van haar jaarlijksche
lessen en voordrachten, nogmaals het hare bij te
dragen tot de ontwikkeling van het Vlaamsche yolk.
De werkzaamheden zijn aangevangen stil en in alien eenvoud, met de hoop, dat zij, zooals voorheen,
steeds denzelfden bijval zullen blijven genieten, met
de overtuiging, dat wij doen wat onze sociale plicht
ons voorschrijit, met de verzekering, dat alleen de
liefde voor ons Vlaamsche yolk, en het besef van de
noodzakelijkheid, die de Groot-Nederlandsche beschaving voor dit yolk oplevert, ons onzen we hebben
voorgeschreven, met het geloof, dat dit een van de
beste vormen is waarin Avij onze vaderlandsliefde
kondengieten.
Vol ens het programma zal Dr. A. Picard een
cursus seven over Besmettelijke ziekten; Pol de Mont,
over Onze schilders in de XIXde eeuw; Dr. Edg.
Peeters, over Scheikunde. De heeren Frans Oyen,
Dr. Arthur H. Cornette en Frans van Cuyck geven
een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de
oude Vlaamsche schilderschool, terwij1 de ingenieur
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Robert de Man eenige lessen zal geven over electriciteit. Ook wantlelvoordrachten in de Musea Plantin
Moretus en Het Vleeschhuis staan op het programma.
Bij genoegzame deelneming zal Mr. E. Wildiers
een reeks van twaalf lessen over Handelsrecht houden op nader aan te duiden data.

OOST-INDIE.
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gevingen, van hen, die geroepen zijn den nieuwen
landvoogd voor te lichten.
Die steun zal den heer Van Limburg Stirum natuurlijk gegeven worden. Eigen doorzicht en verstand moeten hem, die ten slotte de verantwoordelijkheid draag,t tot het nemen van besluiten leiden.
In den tijd van overgang, welke Indie, wat den
binnenlandschen toestand betreft, thans doorleeft,
kan een misgreep veel bederven. Aangenomen ma
echter worden, dat van de steeds veldwinnende denkbeelden omtrent een billijk en rechtvaardig bestuur
ten opzichte van de inlandsche bevolking, ook de beer
Van Limburg Stirum onvoorwaardelijk voorstander
zal zijn; daaraan valt niet te twijfelen.
In die overtuiging zien wij den nieuw benoemden
Gouverneur-Generaal, met vertrouwen, zijn taak van
bestuurder aanvaarden.

Ran de nagedachtenis
van IndiE's vriend
Mr. Conrad Theodoor van Deventer.
Vereenigd in een sterken liefdeband
dwalen wij voort door 'n vreemd, geheimvol land
— die 't edelst zijn van geest en hart vOOraan —
en zoeken naar het eeuwig-schoon Bestaan.
Ditgeeft de wijding aan het korte leven,
ditgeeft de kracht aan al ons zwakke streven,
zoodat wii hun vol dank en liefde zijn,
die ons naar 't LichrgeleidenclOOr den schijn.
Z. Exc. Mr. J. P. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM;
Gouverneur.Generaal van Ned. Oost-Indie.

De nieuw benoemde GouverneurGeneraal van Neder1.-IndiE.
Aan Mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum, die de volgende maand naar Batavia vertrekt, om daar het hooge ambt van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie te aanvaarden, onze oprechte wenschen.
In den vollen bloei van zijn leven wordt hi' voor
een taakgesteld, welke te allen tijde, voor allen die
daartoe wordengeroepen, zwaar moet zijn.
In de veerkracht van den mannelijken feeltijd, welke den heer Van Limburg Stirum thans
schraagt, in de groote gaven van geest en hart, welke hem worden toegeschreven, kunnen de waarboren gelegen zijn, die hem in staat moeten stellen de
g
hemopgelegde taak tot hell van land en yolk te
vervullen.
Groote, althans diepgaande, kennis van Indie kan
denieuw benoemde vertegenwoordiger van H. M. de
oningin in de tropen
K
, op dezen stond, niet hebben.
De wil om het bestuur rechtvaardig en met beleid
voeren, kan echter tot een schoone uitkomst
te
leiden, indien de drager van het gezag gesteund wordt
door de welmeenende en op ervaring steunende raad-

Want de eerie Liefde, waar elk hart naar smacht,
is, als het licht in kleure' en schaduwpracht,
de diepste kern van alle
rd the zaken:
slechts in den schijn kan men het wezen makers.
Wiegoed en dadenrijk zijn leven richt
isgids op reize naar 't inwendig Licht;
hem lokt de bloemengeur door 't bladgeruisch
aanzwevend uit den hof van 'tgoed, lief Thuis.
Gij hebt mijn yolk den hoogsten dienst bewezen,
de schoonste les in levenskunstgelezen:
want wie het diepst zijn mensch'lijkheid doorleefd'
heeft ook het meest naar 't hemelsch Heilgestreefd.
In liefde voor het Indische aarde-land
vondt] een pad naar aller Vaders land:
datgij nu ook aan 't Eind der reis moot staan
is aller wensch, wiengij zijt voor gegaan.
Van ons, mijn vriend, is een luidruchtig woord
tot lof uws levens bij uw asch gehoord;
maar wel de Daad, diegij z(56 schoon verkondd0,
zij eens onze eere en dank aan u bevonden.
En bloemen, zwijgend op uw baar gelegd,
vertolken watgeen woord ooit schooner zegt
tot troost dergenen, wie uw heengaan smart:
den laatsten heilgroet van ons vriendenhart.
Uit naam miner landgenooten:
NOTO SOEROTO.
(Het Nederl.-Ind. HuisOud en Nieuw).
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jcarverslag 1914 van de Groep Neder1.Indie van he! fi. N. V.
Ledenta I. Het aantal leden van de Groep bedroeg op ultimo December 1914: 1174 teen 1215 op
r s betrettende de toe- en
ltimo December 1913. Cijfe
u
afneming van het aantal leden, zoomede van de naar
de Groep Nederland overgeschreven leden kunnen
met afzonderlijk worden opgegeven, daar door het
erbranden van de administratie in October 1914 de
Orb
egevens daaromtrent ontbreken.
g
Geld m i d d e 1 e n. Aan contribution werd ontan gen eene som van f 2349,15 , waarvan f O.— aan
v
contributien over 1912, f 125.25 over 1913, I 1772.35
over 1914 en f 15.— over 1915. Voorts werden van
de Afdeelingen ontvangen bedragen van f 70.7u, over
1912 en f 354.15 over 1913, zijncie hun aan de Groep
verschulaigd aandeel in de contributien.
Hoezeer het wenschelijk zoude zijn, dat door de
Afdeelingen hunne bijdragen aan de Groep werden
voldaan in het loopende jaar, is dit gebleken met
n zoodat o. m. in verband hiermede
mogelijk te zij,
ook de Groep tot haar leedwezen niet in staat was
hare bijdrage over 1914 in 't versiagjaar aan het
Hoofdbestuur te voldoen *).
Het is een niet te ontkennen feit, dat de stand der
geldmiddelen tot groote bezorgdheid aanleiding heett
gegeven. Dit is dan ook de reden, dat de Groep niet
in die mate heeft kunnen werkzaam zijn als zi gewenscht had; veel moest ongedaan blijven.
ooraken
van den siechten financieelen toestand
z
De
gedurende het verslagjaar Lijn hodidzakelijk te zoeken:
1 0 . in den zwaren druk, lien Tropisch Nederland
op de middelen heeft uitgeoefend;
20 . in de administratiekosten, welke naar evenredigheid tot de ontvangsten veel te hoog waren.
\Vat Tropisch Nederland betreft, dit maandblad
heeft de Groep in het jaar 1914 ruim f 400.— gekost. Wcliswaar moet nog een kleine f 200.— worden ontvangen we ens geplaatste advertenties en
abonnementsgelden, doch op den duur kan de Groepskas de uitgaven voor Tropisch Nederland, niet dragen.
Teneinde de kosten van de administratie te verminderen, is besloten van Januari 1915 af, de inning der contributien, welke tot dusverre geschiedde
per postkwitantie, te doen plaats hebben door middel van aan de leden toe te zenden ingevulde postwisselformulieren. Dit is den leden in een rondschrijven medegedeeld, met verzoek hunne mogellijke
bezwaren teen de nieuwe wijze van contributie-inning wel kenbaar te willen maken.
Tot onze groote voldoening heeft geen der leden
tegen de nieuwe regeling bezwaar gemaakt. Slechts
een tot het uiterste toe doorgevoerde zuinigheid zal
het verbroken evenwicht dergeldmiddelen gaandeweg kunnen herstellen.
Vergaderinge n. In het verslagjaar hield het
Groepsbestuur 5 vergaderingen, w. o. een met de afgevaardigden van de Afdeelingen.
Nederlandsche volksleesgezelschapp e n en • boeker ii e n. De door de Afdeelingen gele de volksleesgezelschappen en de Boeken-Commissie
teRotterdam ontvingen wederom elk eene subsidie
van f 25.— uit de Groepskas.
De volksleesgezelschappen en de boekerij te Buitenzorg mogen zich in een voortdurend toenemenden
bloei verheugen en bleken ook in het verslagjaar te
voorzien in een bestaande behoefte.
Den Afdeelingsbesturen ma een woord van lof
voor hunne werkzaamheid in deze niet worden onthouden.
*) Bedoelde bijdrage is thans ontvangen.

Red.

Door den toenmaligen Directeur van Onderwijs en
Eeredienst, Dr. Ci. A. J. Hazeu, werd tot het Groepsbestuur de vraag gericni of de Alcieetingen van net
Ai em. Nederl. v er pond, die zich hebben gew0 aan
de oprichting van Nederlandsche volksleesgezeischappen voor minder gegoeden, bereid zouden zijn out
metgeldelijken steun van ae kegeering aan die organisaties eemge uitbreicting te geven, iene.nde goede
engoedkoope Nederlandsche leesstof mede te orengen onder het bereik van de meer ontwikkelde inlanders. Hieromtrent werd hetgevoelen van de verschiliende Atdeelingsbesturen ingewonnen; van de
binnengekomen antwoorden een overzicht gemaakt en
dit der kegeering toegezonden.
Omtrent deze aangelegenheid werd in het verslagjaar nog een bericht ontvangen.
Verzending Neerlandlia. De verzending
van Neerlandia van uit Nederland had gerege.d plaats.
In Augustus werd van het Hooldbestuur het, bericht
ontvangen, dat de ungilte van Neeriandia met het
oog op de ernstige tlidsomstandigheclen voortoopig
zou wordertgestaakt, loch in de laatste dagen van
het jaar werd weder een nummer ontvangen.
Ondanks alle zorg aan de verzending besteed, komen van de in Indio verzonden exemplar en nog
steeds vele al's onbestelbaar terugr. 1-tieraan zat
eerst een einde kunnen komen, wanneer de ledengeregeld opgave doer van hunne adresveranderingen,
waarvoor wij hun aandacht vests en op de gerietelike een-cents-kaarten, die bij de postkantoren te
krijgen zijn.
Tropisch Nederland. Hoewel verwacht
was, datde inkomsten van dit blad de uitgaven daarvoor zouden kunnen dekken, is ditgebleken met het
geval te zijn.
Tropisch Nederland heeft alb gezegd in het afgeloo en jaar ruim f 400.— aan de Groep gekost.
Bovendien liet de medewerking aan het blad alles
te wenschen over; het waren steeds dezelfde weinige
personen, voornl. uit Batavia, die de bijdragen leverden.
Groote moeilijkheden werden verder ondervonden
in de vervulling van de redactieplaats. Aanvankelijk
werd het blad verzorgd door den beer C. Killen,
van wien echter reeds in het begin van het verslagjaar bericht werd ontvangen, dat hi' door drukke bezigheden niet in staat was langer de leiding op) zich
te nemen.
Debeer Hillen werd vervangen door den heer Th.
A. M. Gout, aan wien een maandek;jksche toelage
van f 25.— werd toegekend. Genoemde heer bleek echter o. m. wegens gebrek aan voldoende medewerking
niet in staat de redactie te blijven voeren; de heer
Hillen was toen zoo welwillend zich in de laatste
maanden van het afgeloopen jaar weder beschikbaar
te stellen om de redactie op zich te nemen.
De hooge kosten deden het Groepsbestuur besluiten de tbitgifte van Tropisch Nederland met in an
van 1 Januari 1915 te starer.
Het is hier deplaats om een woord van dank te
uiten aan het adres van den heer Mien voor de
wijze waarop hi' steeds zijn krachten aan Tropisch
Nederland heeft gewijd, en mede de verschillende medewerkers dank te zeggen voor hunne bijdragen,
in het bijzonder de heeren J. N. Smith en A. L.
M. Clignett, die getrouw hunne belangwekkende overzichten van de Inlandschepers inzonden.
Steun aan ntitt;ige instellin gen, Vereenigingen en z. De Groep is lid van: De
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de Vereeni,
ging het N'ederlandsche Lied, de Linschoten-Vereeniging, de Indische Uaiversiteitsvereeniging en steunt:
de Studiefondsen Stovia, Midden-Java en Kota-Gedang.
Voorts werdengesubsidieerd de Volksleesgezel-
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schappen der Afdeelingen en de Boeken-Commissie te
Rotterdam.
De verschillende instellingen werden tot dusver gesteund met een jaarlijksche bijdrage van f 25.—, de
geldmiddelen veroorloolden echter niet deze bijdrage
te handhaven, zoodat uitgezonderd voor de Volksleesgezelschappen en de Boeken-Commissie te Rotterdam, de bijdrage moest worden verlaagd.
De Lichtbeelden-Commissie te Buitenzorg, aan welke een subsidie van f 50.— 's jaars was toegezegd,
werd in den loop van het verstagjaar ontbonden.
Aan de Afdeeling Semarang werden de kosten vergoed, Welke door haar waren gemaakt in verband
met de inzending van het Hoofdbestuur op de Koloniale Tentoonstelling. Een woord van dank aan het
bestwur van de Afdeeling Semarang voor de moeiCte,
welke zij zich getroostte om het Verbond op de Koloniale Tentoonstelling gunstig te voorschiin te doen
komen, is hier zeker op zijn plaats.
Ontvangen werd een aanvraag om subsidie van de
door de Loge te Malang opgerichte Volksbibliotheek
en Openbare Leeszaal Omtrent deze instellingen werden nadere inlichtingen gevraagd, terwijl het
bestuur werd gewezen op het bestaan van de Bceken-Commissie te Rotterdam.
De in 1913 uit eenige leden van het Groepshestuur
samengestelde Commissie, welke ten dcel had gelden
inte zamelen voor de stichting van een Hu hensMuseum in de Buitenplaats „Hofwyck", is op het
einde van verslagjaar ontbonden. Zij verspredde een
oproep aan de ingezetenen van Nederlandsch Indie,
terwijl in verschillende artikelen in Tropisch Nederland over Hofwyck werd geschreven. Niettemin waren de resultaten zeergermg. Slechts werden enkele
giften ontvangen, terwij,1 eenigen zich verbonden tot
het schenken van een jaarlijksche bijdrage.
Het Groepsbestuur heeft zich beschikbaar gesteld
de contributien hier te lande te blijven innen en die
naar Nederland over te maken.
Een der Groepsbestuursleden heeft zitting genomen
iu het Nederl. Indisch Comite tot verleenen van steun
aan de noodlijdenden in Nederland en Indie. Door
de wijze waarop dit Comite en anderen werkten, be.
stond er voor het houden van afzonderlijke gelr.dinzamelingen door de Groep, een aanleiding.
Veranderingen in bet Groepsbestuur.
In den heer J. B. van der Houven van Oordt heeft
de Groep in het afgeloopen jaar een buitengewoon
verdienstelijken voorzitter verloren. Zijn plaats werd
tot nog toe niet definitief vervuld; de heer J. W.
Roessingh van Iterson J.Azn. werd bencemd tot
waarn. voorzitter, in afwachting dat een nieuwe voorzitter zou wordengevcnden.
Voorts trad uit het bestuur Dr. W. van Lingen,
waarmede een zeer belangstellend lid het Groepsbestuur verliet.
De waarn. Directeur van Onderwijs en Eeredienst,
Dr. E. Moresco, werd bereidgevonden de opengevallen p laats in te nemen.
Door vertrek naar Atjeh trad als lid af Dr. Raden
Hoesein Djajadiningrat.
Ter vervarrging van den heer A. R. Hazenberg
werd als secretaris-pentiingmeester benoemd, de heer
F. J. G. van Emden.
Einde verslagjaar was het Grcepsbestuur als volgt
samengesield:
Onder-voorzitter: J. W. Roessingh van Lerscn J.Azn.
(waarn. voorzitter);
Secretaris-penningmeester: F. J. G. van Emden;
Leden : J. E. Bijlo *), Dr. J. Noordhoek Hegt, j,
Dinger, Dr. D. A. Rinkes, M. G. Hoekstra, Dr. N.
J. Krom, L. Engel *), C. Hillen, N. J. Smith, W.
R. de Greve.
*) Tijdelijk in Nederland.
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Verkiezing van een afgevaardigde
in het Hoofdbestuur. De heer Ch. R. Bakhuizen van den Brink, die op 31 December 1914 aan
de beurt was om als afgevaardigde der Groep in het
Hoofdbestuur af te treden, doch zich tot onzegroote
erkentelijkheid voor herkiezing beschikbaar had gesteld, werd met algemeene stemmen als afgevaardigde
herkozen.
Groepsvertegenwoordigers. Van de
werkzaamheid der Groepsvertegenwoordigers werd
op een zeer enkele uitzondering na, niets gemerkt.
Besloten werd daarom dit instituut zijn natuurlirken
dood te doen sterven doorgeen nieuwe vertegenmeer aan te stellen.
woordiger
s
Mededeelingen van versch Menden
a a r d. In de eersteplaats dient gewag te worden
g
emaakt van den brand, die in de maand Oct. heeft
g
, waardoor
ewoed ten huize van den administrateur
degeheele administratie, uitgezanderd de kasboeken
van de Groep en van Tropisch Nederland, en vet.,
der eengedeelte van den inventaris van de Groep,
schade werd gedekt door verzekering.
verbrandde.
Het heeft geruimen tijd gieduurd en zeer veel inspanning gekost vOOr een geheel nieuwe administratie was ingericht, doch teen het erode van het jaar
was degeheele administratie weder in orde.
Naar aanleiding van de aanvallen tegen het Hoofdbestuur gericht, over zijn houding in zake het opnemen van buitenlanders in Nederlandsch Indischen
Staatsdienst, heeft het Groepsbestuur gemeend, zich
in deze te moeten uitspreken. Aan de afgevaardigden
in Holland is tnedegedeeld, dat het Groepsbestuur
met hen hetgevoelen is toegedaan, dat in het binnen zekeregrenzen aannemen van buitenlanders voor
sommige landsbetrekkingen in Indie, geen nadeel is
gelegen voor het Nederlandsche stambelang.
Door den waarn. Directeur van Onderwijs en Eeredienst werd het Groepsbestuur in de gelegenheid gesteld het in 1912 tot de Re eerie gericht request,
houdende verzoek om toekenning van een Re geeringssubsidie, aan te vullen met de sedert beschikbaar
gekomen gegevens. Van dit aanbod is dankbaar gebruikgemaakt, het request is aangevuld met gegeyens betreffende de werkzaamheden der Groep over
de jaren 1912, 1913 en 1914.
Aan het slot van dit jaarverslag meent het Groepsbestuur hulde te moeten brengen aan het Hoofdbestuur voor zijn beleid in den moeilijken tijd die in
Nederland volgde op het uitbreken van den Europeeschen oorlog. Waar van verschillende zijden aanvallen op het Hoofdbestuur zijn gedaan, stelt het
Groepsbestuur in Nederlandsch-Indie er prijs op te
verzekeren, dat zijn vertrouwen in het Hoofdbestuur
niet in het minst isgeschokt.
BLADVULLING.
Uit een brief van een Vlaamsche n
voorman:
Die twisten doen de Vlaamsche zaak en onze taal
schromeliik veel kwaad. Ik betreur vooral de inmeng
in van Hollanders in de Belgische zaak, die ze als
blinden bekijken, want ze kennen evenmin de ingewikkelde Belgische en Vlaamsche toestanden als wij
de Uwe. Die moeiallerij verdragen wij niet. En U
ook niet, moesten wij hier keukenpiet spe!en.
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ZUID-AFRIKA
Een pak van 't hart.
Dat is het, de blijde tijding dat voor den grooten
Hollandsch-Afrikaner, Christiaan de Wet en zijn
staf van mede-lijders in den stria voor eigen taal en
landaard, de deuren van de tronk zijn opengezet.
Zij zijn vrij man. Heerlijk voor hen, voor hun
gezinnen, maar heerlijk ook voor hunne vrienden
g
Inds en bier!
Vrij man, maar in hoever ? Met welke beperkingen ? Of onbeperkt ? Spoedig zullen wij nader hooren. Voorlooplig zijn wij enkel maar blij met de
hoofdtijding, zeker dat welke voorwaarden aan hun
vrijstelling mochten zijn verbonden, deze noonzouden zijn aanvaard, indien er ook zelfs maar de kiem
in lag van opoffering van eigenheid.
Ter eere van Generaal Chr. de Wet, zal mevrouw
Kr011er op de Veluwsche beide bij Hoenderlo een
gedenkteeken doen verrijzen.
Zij droeg het ontwerp op aan den beeldhouwer
Mendes da Costa.

Zuid-AfrikaanscheBrieven.
XXXI II.
,
Pretoria 19
Oct. 1915.
Morgen zijn de algemeene verkiezingen. Wij hebben een verkiezingsstrijd beleefd zoo fel als men die
hier nimmer heeftgekend. Wij zijn alien in spanning
over den uitslag. Maar 0 u-B o e t moet schrijven
vandaag nog, want morgen is het te laat, dan is de
zeepost al vertrokken. Wij dle naar neutrale landen
schrijven, moeten onze brieven een dag eerder posten, opdat de censor gelegenheid hebbe er zijn spiedend oog over te laten gaan. Doch zelfs wanneer ik
tot morgen kon wachten, wat zou het mij baten ?
Verkiezingen zijn wel zoo politiek als men dit kan
bedenken
is verboden terrein. enGemakkelijker maakt dit verbod het mij niet,
want men zal zich
kunnen begrijpen, dat men eigenlijk aan niets anders
denkt en van niets anders spreekt. Er wordt druk
gewed... Engelsche gewoonte! Vandaag ontmoette ik
iemand, die op de hoogte is en mij verzekerde, dat
de Nationale Part ij een dertig zetels zoui krijgen in den nieuwen Volksraad. Vijf minuten later
hield mij iemand aan op straat, die even goed op de
hoogte is, en mij bezwoer, dat de Z. A. P. geen
dertig zetels zou verwerven. Later op kantoor terug, verklaarde een mijner ambtsbroeders — ik laat
mijn beroep in het midden — dat hi' bereid was met
beide personen een weddenschap aan te gaan, dat
zij ongelijk hadden. Ik kan mijn lezers niet vragen,
of zij daar uit wijs kunnen worden, want wanneer
deze brief verschijnt, behoort de verkiezing lang
reeds tot het verleden. Doch dit weet ik wel,
dat
alles er niets op aan komt: het volksgevoelen is ge-

zond, de Hollandsche Afrikaner is wakker geworden en voelt zich nationaal sterk en zelfbewust. Wat
komt het er dan op aan of de Nationalisten of de
Z. A. P. de meerderheid krijgt in den Volksraad, de
meerderheid zalper slot van rekening moeten handelen zoo is het yolk wil.
Ik ben niet van meening,
dat de Nationalisten de
n onder de Z. A. P. menschen
ware Afrikaners zij,
zijn er, die even trouw en oprecht willen strijden
voor het behoud van hun taal en hun nationaliteit.
Aan alle kanten zijn de bewijzen er, dat het goed
staat met de Afrikanerzaak. Er moge hier en daar
overdrijving zijn, och, „alle overdrijving drift over".
Men voelt het in de lucht, men hoort het op straat,
men leest het in zijn bladen,
men merkt het overal.
Er zijn families, die hun heele leven lang niets als
Engelsch hebben gesproken in huis, vandaag is er
alles Hollandsch watde klok slaat. Men wil Hollandsch leeren, Hollandsch lezen. Dat gaat natuurlijk
niet zoo op eens. Men is te zeer vast geroest in
het Engelsch, dit leest men voor zijn ontspanning en
Hollandsch lezen is een studie. Maar de wil, de oprechte wil is er. Het is alleen zoo moeiiijk den we
te vinden in de rijkdom van Hollandsche boeken.
Onlangs was bier een predikant uit een klein
dorpje in den Vrijstaat, in de Kaap opgevoed, en
die in Schotland heel gestudeerd. De man is met een
halven koffer Hollandsche boeken huiswaartsgetogen.
Hier ter stede is een vrouwenkring opgericht, waarvan het doel is bevordering van de moedertaal. In
den kring en daarhuiten spreken de leden Afrikaansch
en wanneer zij die taal verbasteren door er Engelsche woorden tusschen tegooien, maakt men er elkaar opmerkzaam op en zoekt het Afrikaansche
woord. Dat is lang niet makkelijk voor iemand, die
ewoon is in het Engelsch te denken. Men zingi er
g
Afrikaansche liedjes en is plots tot de blijde ontdekking gekomen, dat er meer Afrikaansche liedjes bestaan dan men ooitgedacht had. Men vindt Hol,
landsch mooi en betreurt het alleen
dat men er al
te weinig van kent. Zoo nu en dan vervalt men wel
weerplotseling in het Engelsch, dat zooveel gemakkelijker mondt, maar dat is een oogenblik van vergefelijke zwakheid. Men bestudeert ziln eigen dichters en
schrijvers. Men wil weten, wil kennen.
Nog nimmer hebben er zich zooveel kinderen en
ouderen voor de. verschillende Taalbond-examens opgegeven als dit jaar. Het werkelijke cijfer is niet bekend, maar het moet een verbazenden vooruit an
aanwijzen bij het vorige jaar. En we aan elk jaar
vooruit in die richting. Er is zoo veel meer lust en
liefde voor het Hollandsch. Men ergert zich aan miskenning van zijn taal. Vroeger dacht men er eigenlijk niet over na, men nam het nog al te veel alt.
vanzelfsprekend op, dat alles Engelsch was.
Hetgevoel bij de Hollandsche Afrikaners is zooveel die er geworden, het gevoel voor taal, voor de
nationale zeden engewoonten, vooral onder de vrouwen, de 'one meisjes. Men stelt meer belang in de
g
eschiedenis der vaderen. Men zoekt in het verleden
hetgoede. Thans wil men op Dingaansdag een optocht van nationale kleederdrachten houden.
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Men struikelt nog wel en zondigt wel eens, doch
zondigen wij niet alien in vele ?
Er is hier een Lees-Unie, waar men de Hollandsche letterkunde beoefent. Zij bestaat geheel uit dames en werd indertijd opgericht door mevr. Jan CelHers, de begaafde echtgenoote van den begaafden
dichter. Men komt eens in de maand bij elkaar en
bespreekt het een of ander Hollandsch of Afrikaansch
boek. Maar het lezengaat moeilijk, alles vanwege de
Engelsche schoolopleiding. Thans zal men het duel
getrouw blijven, doch een anderen minder moeilijken
weg inslaan. Hoe men dit precies wil doen, is nog
niet in vaste linen geteekend, doch men wil door
aanschouwelijk onderwijs als het ware, over de moeilijkheden heen helpen.
In de winkels wordt tegenwoordig veel meer Hollandschgesproken. Nog niet zoo heel lang geleden,
kon men in de meeste winkels niet met Hollandsch
terecht, tegenwoordig is dit aantal te tellen, te Pretoria tenminste, teJohannesburg is dit anders; doch
zelfs daar wordt het al beter.
Een andere uiting. Twee jaar geleden is de ZuidAfrikaansche Vrouwen-Federatie alhier begonnen met
eensper jaar de graven van het concentratiekamp te
Irene te versieren. Toen waren er misschien duizend
r heeft men voor
menschen daarheengetogen. Dit jaa
het eerst kinderertgevraagd om op die graven van
kinderen plantjes te planten. Drie duizend menschen
zijn er heen getogen en honderden en honderden
kleinen.
En men heeft den moed van zijn overtuiging. Zaterdag zat op het La ere Taalbond-Examen een man
van meer dan middelbaren leeftijd naast een kind van
tien jaar met voile overgave en alle inspanning zijn
opgaven of te werken. Ik hoop, dat hi' eerste klas
slaagt, al was het alleen om zooveel mced en zooveel liefde voor zijn taal; want wat kan de man er
op dezen leeftijd inee winnen, wanneer hi' een lager
Taalbond-Diploma heeft ?
Zie, dat zijn allemaal verblijdende teekenen, en laten dan maar de verkiezingen uitvallen zooals zij
willen. Ik zou mijn deuren en vensters kunnen sluiten, mij van den geheelen uitslag niets kunnen aantrekken en toch in mijn eenzaamheid, afgestoten van
de buitenwereld, kunnen juichen over den strijd die
gestreden is, want al die candidaten, baantjeszoekers,
idealisten, zeitfvergoders, politieke tinnegieters, ware
atriotten en wat niet al, zullen ten slotte niets dan
P
ledepoppen zijn in de handen van het yolk, dat wil
en weet wat het wil.
Het lichtet overal, dat is de juichkreet van OuBoet op dezen vooravond van de algemeene verkiezingen. Wat thans gebeurt is slechts een nieuw ti dP in de ontwikkeling van het Afrikaansche yolk,
dat na den oorlog terneergeslagen zich eerst heeft
opgericht en thans weer zich krachtig voett.
OU-BOET.
BLADVULLING.
Uit een brief uit de Kaapkolcnie:
We beleven hier een heerlike tijd met die opleving
onzer taal.
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Commissie tot
bevordering van het gebruik van
zuiver Nederlandsch.
Weest Nederlanders
,
ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet teen het gebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander op tot het gebruik van
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen, die in den
g
reel
even goed zijn als de vreemde, waaraan men
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
Brievenbus.
De Commissie ontvangt gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden en uitdrukkin en aan het adres: 2de Schuytstraat 247,
'
ravenhage.
Die mededeelingen zende men dus niet na het
Hoofdkantoor te Dordrecht. Inzenders wordt beleefd
verzocht naam en woonplaats te vermelden.
*

•

Onze o m z e n d b r i e f, dien wij afdrukten op blz.
261 en 262 van Neerlandia 1915 is thans gereed.
Gaarne ontvangen wij alsnog opgaaf van het aantal,
waarover de secretarissen der Aldeelingen en onze
vertegenwoordigers willen beschikken, ten einde de
oplaag te bepalen. Met de in dank ontvangen opmerkin en hielden wij rekening.
* *

W.R. te H. Inderdaad is vakgenoot beter dan
amhtgenoot in ons stukje op biz. 276; men leze daar
dus : Die klokkenmaker was al niet veel snuggerder
dan zijn Haagsche vakgenoot.
* *

Lijdende vorm.
Sedert wij in Neerlandia van Mel 1915, blz. 108 en
109, de aandacht vests den op de verkeerde gewoonte, om den lijdenden in plaats van den veel krachtiger en duidelijker bedrijvenden vorm te gebru,iken,
vinden wij tai van artikelen, die hetzelfde doel beoogen. Is dit een verblijdend teeken van ontwaakt
gevoel voor onze taal, aan den anderen kant wijst
het er ook op, dat het bedoelde misbruik groote afmetingen aanneemt.
Wij achten het daarom wenschelijk, cm een ironisch
artikel, dat in het N. v. d. D. van 2 Oct. 1915 voorkwam, gedeeltelijk of te drukken:
Het heilige passivum.
„Daarna werd in hof-auto's naar het Huis ten
Boschgeredee. Met stijgende ingenomenheid wordt
door mij vastgesteld en ma inderdaad aangenomen,
dat de lijdende vorm van het werkwcord hoe la
ger hoe meer wordt gebruikt en door een al grootergetal schrijvers wordt toe oast. Wiens oogen eenmaal op dit verschijnsel zijn gericht geworden, door
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hem zullen de teekenen daarvan ook aim worden
opgemerkt. Nauwelijks een bericht in de dagbladen,
nauwelijks een wetsartikel, nauwelijks en verhaal zal
door hem wordengelezen, of hi' zal worden getroffendoor dezen zachten, smijdigen vorm van ultdrukking, waardoor ook de omgangstocn in het maatschappelijk leven zooveel beschaafder wordt gemaakt.
Dit zou evenwel eerst in al zijne waarheid kunnen
worden ingezien, als deze lijdelijke vorm niet maar
te hooi en tegras, b.v. in zulke berichtjes, werd
aangewend, maar als reel en overvloedig werd toegepast. Dan zou de wenschelijkheid door ieder nog
duidelijker worden be en. Ma door ons een voorbeeldgegeven worden ?
„De vroege morgennevelen waren nauwelijks door
de zon weggevaagd geworden, of door het reisgezelschap werden de bedden verlaten en werd de tocht
voortgezet. Nadat een smakelijk en voedzaam ontbiit
wasgebruikt, werd het rijtuig bestegen. Door den
koetsier werd de zweep over de paarden gelegd, door
wie in snellen draf de reizigers naar den duinzoom
gereden werden. Langs den mullen zandweg werd
stapvoets gegaan. Maar daardoor werd juist te meer
degelegenheid g-eboden de schoonheid van het land
te genieten. Halverwege het doel gekomen, werd echterdoor een der paarden een hoefijzer verloren. Duidelijk kon aangetoond, dat door het dier kreupel
geloopen werd. Dus werd uitgestegen en te voet de
tocht voortgezet naar de naaste uitspanning, waar
gelukkig alles werd gevonden, waardoor mensch en
dier konden worden versterkt en verkwikt. Door een
in de buurt wonenden smid werd hetpaard beslaen en daarna..."
g
Eenige maanden geleden werd door een deskundig
inzender in een onzer dagbladen reeds de aandacht
op bovengenoemd onderwerp gevestigd. En door hem
werd duidelijk aangetoond, dat van hoogerhand, immersdoor wetten en verordeningen, het gebruik van
den lijdelijken vorm werd bevorderd.
n om van onze taal te maken
Zoolang wij vrij zij,
wat wij willen (haar te mismaken, zeggen de bedillers), zoolang zal ook het heilige passivum worden
geeerd. Totdat — misschien — door het overvloedig
gebruik ervan zekere walging wordt veroorzaakt,
waardoor er een einde aangezien kan worden. Dat
is vaker waargenomen. Tot zoolang zullen wij lezen:
,,Bij arrest van den 10den April j.l. is door den
Hoogen Raad ui'spraak gedaan in..." inplaats van
het inderdaad wellicht te forsch en te aanmatigend
klinkend: „De Hooge Raad deed bij vonnis van...
ultspraak."
L. K.
L.
* *

Liet deplaatsruirnte het ons toe, dan zouden wij
zeker ook het hoofdartikel van de Prov. Geldersche
en Nijm Crt. van 26 Nov. 1.1., getited: „Leeliike insluipsels" afdrukken, waarvan het slot luidt:
Die lijdende vorm is zeer in den smaak; b.v. .,Hr.
Ms. Pantserschip „de Ruijter" is 16 dezer te Port
Said aangekomen, van waar den volgenden dag z o u
worden vertrokken." Dat hoort (Alder Marine; men ziet, dat zoo ongeveer het heele Ministerie
besmet is. Misschien hooren wij in navolging van
dat „er wordt vertrokken" ook nog wel eens van
een dak, waarvan gevallen wordt of
een bed, go estorven wordt. Dat is
inderdaad niets bespottelijker.
Ook het Fransch dcet nog opgeld: ,Het is hie rv o o r, dat ik Uwe medewerking inroep", schriift
„Landbouw", alsof de Minister zich schaamde eenvoudig te ze en: „Daarvoor rcep ik Uwe medewerking in.
Ons lijstie van taalzonden is nog veel en veel grooter. Allerlei beroemdheden, deers en zells zich noemonde „letterkundigen" doen rnee aan het taalbederf.

Simon Gorier schreef eens, over taalverwording
sprekende: „En blijven die menschen dan nog in hun
gewone doen, dan is het leed nog te overzien, maar
wee ons, als ze het mooi willen doen."
Wii ze en het hem na!
*

*

Germanismen.
De schriiver van dat artikel noemt eveneens vele
meer en meer ingebru k komende Germanismen, als:
Nederlage voor cpslag;
deprijzen stegen b e t e e k e n e n d voor aanmerkelijk of belangrijk
zich niet voor openbaarheid eigende zaken, voor
zaken die niet...geschikt zijn;
een s ut c c e s v o l l e bestrijding, voor afdoende;
de inlichtingen w ij z en ui 1, voor bewijzen of
aantoonen.
In dit verbandgeven wij gaarne plaats aan het yd.
gende stukje:
Er beweerde ()Wangs iemand, dat men niet zoo te
keer moestgaan teen het binnensluipen van Duitsche woorden en uitdrukkingen in onze Nederlandsche taal. Naar aanleiding daarvan geeft het Grcn.
Dagbl, een vermakelijk stukie:
e
„Het is immergoed,
dat wijs on
b
zoogoed mogelijk onze d u r e Nederlandsche sprake
instand te houden. De sprake is j a gansch een yolk.
Overhoofd sluff en er meerdere uitlands c h e woorden in het vehikei van onzegedachten.
Ook onze ani3telijke sprake is niet gansch en gaar vrii
gebleven vangansch merkwaardige, geensweg
N'ederriinsche termen. Nieuwerdings is
een voorstel ingediend worden, dat de door snee
Hollander verheugl ij k acht. Onze Koninklijke
Regeering wil een einde daaraan maken, dat waren
gesmokkeld worden. Even d e s h a 1 v e wordt vocrhet woord is aan te treffen in de
gesteld te verbieden
ambtelijke stukken dat er nederlagen van ten
uitvoer verbodengoederen bij de yens warden gevestigd.
Daarmede bet e e k e n t onze Korrinklijke Regeering, wat men vroeger noemde: opslagplaatsen. Zij
heeft een nieuwen uitdruk u, itvindig te maken, waarmede onze sprake wordt b e r ij k t.
Het ligt op de hand , dat dit woord r e c h t
gaarne zal worden aanvaard v a n al degenen, die
daarvan overtuigd ziin, dat men in onze eigen taal
veel te weinig geeigende uitdrukken ter v e rvoeging heeft.
Wij lezen zoo dagdagel ij k s van „v oorr adige" goederen „o lage r", die ,.t o t" de laag-f
stepriizen worden uitverkocht, dat we vast niets beter weten, of het is richti g.
Zoodat ik sluitel ij k maar ze en wilde, dat wij
in kort eenannonce verwachten durve n, waarin
voorkomt: Zie miin n e d e r l ag
a ! Dan wordt het
de hoogste tijd, dat onze Koninkliike Regeering
hoffeliikst mededeelt, dat niet langer de verantwoordelijkheid overneemt van de richtigheid
dezes woords."
* *

Holland op z'n malst.
Een Ddit h e r, die zijn in Nederland gevestigde Engelsche zaak in de Fr ansche taal
aankondigt:
„La Cemiserie anglaise".
*

Lawntennisbaan „Zorgvliet".
Bij genoegzame deelname *) bestaat het voornemen
2 cordsaan te le en op terrein...
*) Voir deelneming.
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Het Vaderland, 2de Avondblad 29 Nov. 1915geeft
de volgende dwaze aankondiging:
„Cassiere".
Het blousenhuis ...... vraagt voor direct een nette
„
juffrouw als cassiere, bekend met eenvoudige administratie."
Cassiere is natuurlijk noch Hollandsch, noch
Fransch.
*

Niederlandische Staats-Eisenbahnen.
Eilgiu.t
von
Besteigoed
Nijmegen
nach
Assen
fiber
Versandt am
„Gewetensvrijheid".
Donderdag j.l. vergaderde in Amsterdam voor het
eerst het Permanent Cornitc" der Actie in
(Vad.).
zake Conscien tie vrijheid.
*

Gelukkig kunnen wij ook op vooruitgang wizen.
De heer Bakema te Amsterdam schriift ons dat het
bestuur v/h. American Hotel, gevolg gevend aan zijn
verzoek, sedert einde Nov. de spijskaarten, die tot
dusver uitsluitend in het Fransch waren opgesteld,
nu ook in onze eigen taal laat maken.
*

MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

Aftreding Best uursleden.

*

Onze Staatsspoor gebruikt voor het binnenlandsch
vervoer de volgende biljetten:

*
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Grand Hotel Central Den Haag.
Reveillon — Sylvestre.
Zooals in het buitenlandgebruikelijk, stelt de Directie van Grand Hotel Central zich voor, Vrijdag 24
Dec. en Vriidag 31 Dec. het Restaurant geopend te
houden tot 2 u.
De Directie zal zorg dragen voor bijzondere attracties.
Men wordt verzocht familietafels tijdig te r e s e rv e e r e n, ook voor de Kerstdagen.
Notice. Slechts voorger eser v eer de tafels
worden en t r é e bewijzen verstrekt.
Evening dress desired.
Versiering in het Restaurant. — De Meiboom
in bloei.
J. SASSEN, Dir.

Uiterste Wilsbeschikking.

In aanslaiting op het bericht in het vorig nr.
biz. 270 opgenomen, wordt de Afdeelingen bekend
gemaakt, dat als leden van het Hoofdbestutur hebben
bedankt de heeren Prof. Mr. A. A. H. Struycken en
Prof. Mr. D. P. D. Fabius.
Ook voor deze open plaatsen zullen dus dubbeltallen worden voorgesteld.
De volledige beschrijvingsbrief voor de Algemeene
,
Groepsvergadering
welke 19 Maart te Deventer zal
plaats hebben, komt in het Febr.-nr.

Onze Paspoorten.
Tcen onze lezers in de vorige aflevering van Neerlandia de herniedwde klacht lazen over onze Franschepaspoorten, hadden ze reeds uit de kraut vernomen, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken
degewenschte verandering had aangekcndigd. Binnenkort zouden de Nederlandsche buitentandschepassen zijn gesteld in het Nederlandsch, met Fransche,
Duitsche en Engelsche vertaling.
Zoo zijn we dan toch waar we wezen moeten. De
passen zullen nu bruikbaarder zijn en veel last voorkomen en, waar het ons vooral niet minder om te
doen is, onsgevoel van nationale waardigheid zal
door de verloochening van onze taal op die passen
— zoogeheel in strijd met het gebruik van andere,
ook kleine landen — niet langer worden gegriefd.
Nu onze Minister voor dit belang oog blijkt te hebben, krijgen wij weer moed, dat hi' zijn meening in
zake de taal van het diplomatieke verkeer met Belie
en Zuid-Afrika, waar het Nederlandsch gelijkberechtide officieele taal is, zal herzien.

Motto's.
Een trouw lezer van Neerlandia deelde ons mede,
nog nooit te hebben opgemerkt, dat elke maand op
het binnen-titelblad van Neerlandia een nienw motto
staat, eenpuntig gezegde van Nederlandsche schrijvers, dichters of denkers.
Wij dachten, dat „een kleine hamer snel gedreven",
meer kracht had.

Nederlandsch Consulaat te Kansas City.
De heer H. Visser, penningmeester van de Kansas
City Southern Railway Company, is benoemd tot
Consul der Nederlanden voor de StatenKansas, Iowa, Mi,3souri, Nebraska en Oklahoma.
De Kansas City Times spreekt met waardeering
over deze benoeming, welke te danken is aan onzen
Gezant te Washington, Ridder Van Rappard.

Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenchen te bedenken, wordt daartoe de volg
ende vorm aanbevolen:

Waardeering.

Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zijn goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
rnaanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.

In een vergadering van het Departement is-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid, waar de
heer F. M. Knobel een voordracht hield over de diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van Nederland, werd in degedachtenwisseling, die op de
rede volgde, o. m. gewezen op den belangrijken arbeid van het Al em. Nederl. Verbond in den vreemde tot behoud en versterking van den Nederlandschengeest.
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Jongenskoor van de Vereeniging voor den Volkszang te Maastricht.

Kloostergang van de Domkerk te Utrecht.
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Volkszang te Maastricht.
Dat er in Limburg veel voor den volkszang wordt
gedaan, „De Varende Zan er" het kleine geestdriftige maandblaadje, geeft er herhaaldelijk blijk van.
Met belangstelling hebben wij de laatste maanden
vooral de dagaanteekeningen gevolgd betreffende de
rondreis van het draaiorgel „De Volkszanger", dat
zich zoo beschaafd onderscheidde van degewone
straatorgels.
Dat ook jeugdige propagandisten in dienst der goede zaak worden gesteld, bewijst bijgaande afbeelding
van het„Jongenskoor van de Vereeniging voor den
Volkszang te Maastricht”, die wij in het Nov.-nr.
van De Varende Zan er aantroffen en die men ons
welwillend ter beschikking stelde.

Emiel Hullebroeck.
Het Soer. Nwsbl.geeft een geestdriftig verslag van
het optreden van Ernie! Hullebroeck te Soerabaja.
„Ach, als ik zoo zingen kon, ik zong den ganschen dag!" Zoo hoorde de verslaggever een bakvisch in de rustpoos zeggen.
Emiel Hullebroeck heeft stormenderhand de harten
der Soerabajanen gewonnen, en als de ontvangst elders in Indie zal zijn, als die te Soerabaja is geweest — en daaraan twijfelen wij een oogenblik —
dan zal Hullebroeck, teruggekeerd bij zijn landgenooten, kunnen vertellen van degroote toegenegenheid en de warrnegevoelens, welke ook in de Nederlandsche kolonien wordengevonden voor het arme, lijdende Belgische yolk."

Utrecht.
In ons vorig nummer hebben melding gemaakt
van het eerste boek eener reeks uitgaven, betreffende onzeprovincien, onder leiding van den heer W.
H. J. Dicke, redacteur van het Tijdschrift van Vreemdelingenverkeer.
Eenproeve van illustratie kwam te laat voor het
vorig nummer. Zij wordt thans opgenomen.

Koningin Wilhelmina Ondersteuningsfonds.
Van dit Fonds, waarvan onze Koningin beschermvrouwe is en dat ookgesteund wordt door het A.
N. V. ontvingen wij het verslag van het twaalfde
vereenigingsjaar, dat gewaagt van de hooge eischen,
die door de tijdsomstandigheden aan het Fonds werdengesteld.
Het bestuur verdubbelde dan ook zijn bemoeiingen
vooral wat werkverschaffing aangaat en kan met voldoening berichten, dat in alle ovallen aan de hulpbehoevenden werk of uitkomst werd verschaft.
Gedurende het afgeloopen verslagjaar verstrekte het bestuur metgoed gevolg hulp o. m. aan
eengeboren Nederlander, die bijna 80 jaar oud is,
om het ouderdomspensioen van f 6.— per week te
verkrijgen. Een andere Nederlancl er, die in een hospitaal een operatie onder aan had, werd bijgestaan
totdat hi' weder in staat was werk te verrichten. Aan
verschillende zeelieden, die bij afwezigheid van schepen niet konden aanmonsteren, werd een onderkomen
voor eenige nachten verschaft. De in het vorig verslag genoemde weduwe met twee kinderen, werd ook
met vergëten.

Ontvangen.
Zangbundel, ten dienste van huisgezin en samenkomsten, 843 liederen en koren voor or el piano of
gemengd koor, verzameld door Joh. de Heer, uitgever, Rotterdam.
In Effrata's Velden. Kerstzezang van. Gerretson.
Uitgever Joh. de Heer, Rotterdam.

Kalender Nederland in Beeld. Uitgave J. P. Nauta,
Velden.
Kalender Simplex.
Kalender Kosmos.

Voor Afdeelingsavonden.

(Yervolg).

Hoste, Bosch en Duin, Huis ter Heide.
Over oude Vlaamsche bouwkunst, in het bijzonder van de Yzerstreek (met lichtbeelden).
Th. Moikenboer, Nassaukade 356, Amsterdam.
De Nederlandsche nationale kleederdrachten (met
150 lichtbeelden).
J. H. Sonne, 1 ste Luit. Infanterie, Voorstr. 67, Delft.
Mijn ervaringen in Albanie.

Sian alle 1eden.
Denkt er in het nieuwe jaar eens om, dat gii de
Administratie en Secretariaten veel lasten moeite bespaart en meewerkt aan de instandhouding van het
Algemeen Nederlandsch Verbond door:
1 0. bij eerste aanbieding der kwitantie Uw bijdrage
te voldoen;
20. alsgij, in het buitenland wonend, gewoon zijt
Uw bijdrage zelf over te maken, dit nog deze
maand te doen;
30, bij verhuizing steeds onmiddellijk en au r'
kennis tegeven aan het Hoofdkantoor te Dordrecht en aan Groeps- of Afdeelingssecretarissen ;
40. bij opgave van nieuwe leden duidelijk en volledig
naam, adres en bijdrage te vermelden;
50, bij verkeerde adresseering van Neerlandia daarvan onmiddellijk kennis te even aan het Hooldkantoor, Wijnstraat 81, Dordrecht.

Verkrijgbaar
aan het Kantoor van het A. N. V. tegen inzending
derprijzen:
Oude jaargangen van Neerlandia 1900,
1C01, 1902, 1905, 1906, 1909, 1910, 1911,
1912, 1913, 1914 en 1915, per stuk. . 1.50 gld.
Propagandaboekje: Doel, Weriung en Inrichting van het A. N.V. door C. van Son 0.10
bij ten minste 10 exempl. 0.05
Rede Prof. G. J. P. j. Bolland : Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes
...... 0.15
Een Schets van den Nederlandschen stam
en van Neerlandsplaats onder de Volken
in het verleden en in het heden, door
Fred. Oudschans Bentz, 32 biz. . . . 0.10
Lied van het Alg. Ned. Verbond, door
Em. Hullebroeck en Willem Gijssels . 0.10
bij ten minste 10 exempl. 0.05
Het gebruik onzer taal in. Ned. Indie, door
Prof. Dr. H. Kern ....... . 0.10
De Ned. taal in Zuid-Afrika, door Prof.
Dr. J. te Winkel ........ . 0.10
De Toekemst van den Ned. Stam, door
Prof. Paul Frederic q
..... . . 0.10
Ambtelijke verslagen van Generaal J. H.
de laReij en Generaal J. C. Smuts . 0.25 I
Een nieuw rapport van Generaal Smuts,
Staatsprocureur, aan Z.H.Ed. Staatspresident Kruger
.
...... . . 0.25
De afkomst der Boeren, door Dr. H. T.
Colenbrander
. ......... 1.00
Wat wil het A. N. V. ?, door Prof. Dr.
J. te Winkel
. ......... 0.10
Twee voordrachten over Zuid-Afrika, door
Dr. H. J. Kiewiet deJonge ..... 0.10
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List van Nederlandsche Woorden ter vervan in van op bureaux gebruikelijke
vreemde termen, voorgese:c1 en aanbevolen door het AI em. Nederl. Verbond. . 0.20 gld.
Vlaanderen-nr.
0.30
Curacao-nr. .
0.30 .
De Ruijter-nr..
0.30
Batak-nr. ...
0.30
Aruba-nr.
.
0.30 .
Zuid-Afrika-nr. ..
0.30 1,
Zuiderzee-nummer . . ...
0.30 .
De Regeering der Zuid-Afr. Republiek en
het onderwijs (Groenboek met platen) . 0.25
Portret Fourie ....... . . . . 0.10
Heeft Nederland de Kaap verkocht, door Mr.
J. E. Heeres . . . ........ 0.25
De Vlamingen onder de Nieuwe Regeering
(uitgave 1910) .. 1 ........ 0.10
De Inlander voor en na de stichting van het
Al em. Nederl. Verbond, door J. E. Tehup
etor y ..... . • . • • • • • 0.10 ,
Prop agandabriefkaarten
,
100 stuks . . . . 0.513
Sluitzegels met opschrift: Briefwisseling,, Rekeningen, Adressen enz. a. u. b. in 't Nederlandsch
kosteloos.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Fred. Roozendaal, vroeger :Wilhelmstr. 48, Berlijn
i
,H
W. 66.
A. NI man vroeger Fonbringerstr. 2 I, Berlin W. 50.
A. Rovers, vroeger Hohenzollernstr. 6, Berliin 0.
J. Hoekstra, vroeger Bosb. Toussaintstr. 15, _ Amsterdam.
Th. de Crauw, vroeger Koninginneweg 56, Haarlem.
M. de Vries, vroeger Van Woustr. 96, Amsterdam.
M. J. Schoen, vroeger Oude Delft 209, Delft.
F. L. H. Uyttenbroeck, vrceger 2de Helmersstr. 20 ,
■
'
Amsterdam.
Nlej. Lily Green, vroeger Clydesale Mansions, Clydesale Road, Basewater, Londen W.
R. v. Hinloopen Labberton, vroeger Frans van Mierisstraat 100 haven, Amsterdam.
C. R. Weyfngh, vroeger Distr. Commissaris, Beneden
Commewiine (Suriname).
H. Meerdink, vroeger Gravenstraat, Paramaribo.
C. W. A. deJongh, vroeger Utrechtscheweg 110,
Arnhem.
C. G.Kleykamp, vroeger Antonielaan 222, Arnhem.
>>

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BEGUNSTIGEND LID.
J. S. C. Kasteleyn, Villa „Augustina",
Badhuisweg 139,
Scheveningen.
BESCHERMENDE LEDEN.
Nederlandsche Schroefbouten-, Moeren- en
Klinknagelfabriek v,h. Hendrik van Thiel,
& Co.,
Helmond.
M. J. van Hattum, ingenieur,
Beverwijk.
Beiden opg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.
J. Koster,gezagvoerder K. P. M. p/a.
Kantoor Koninklijke Paketvaart-Mij.,
Amsterdam.
Opg. door den heer W. Blankwaardt Jr.,. Bangkok.
GEWONE LEDEN.
J. W. A. C. van Loenen gemeente-secretaris
,,
Noorderparklaan 7,
Beverwijk.
H. M. Strating, Zeestraat 47,
Gebr. Majoor, sigarenfabrikanten,
H. M. Horneer, Zeestraat 45,
.
M. Teer, kassier,
I. Veldhuyzen van Zanten, N. Parklaan 2,
.
M. Donker, notaris,
,
J. C. V. van Bemmel, Herv. Predikant,
A. Donker, apotheker, Breestraat 61,
Mej. Anna C. A. Sepp, apothekeres,
Jhr. Bern. van Rijckevorsel, Noord Koninginnewal,
Helmond.
Frans Raymakers, fabrikant,
>>
,
Firma W. Swinkels, fabrikant,
P. Rietjens, dir. Gasfabriek, Noord Konin,
ginnewal 0 31,
P. van Meelis, dir. Credietvereeniging „De
,
Hanzebank",
J. C. J. Boelen, dir. Helmcndsche Bank,
C. M. Moolenburgh, inspecteur Directe Be,
lastingen,
Allen opg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.
(Vervolg we ens plaatsgebrek in het volgend nr.).

Begrooting van het Hoofdbestuur van het A. N. V. voor 1916.
Ontvangsten:
1.Opbrengst der achterstallige bijdragen over de
Memorie.
jaren: 1913, 1914 en 1915
2. B ijdragen van de Groepen :
Nederland, saldo van rekef 10 000.ning
Memorie.
Belie
g
f 1200.Nederl-Indie
Metnorie .
Suriname
353 50 f 11553.50
Nederl. Antillen
f
3. Bijdragen der Zelfstandige Afdeelingen 1092.100.4. Gekweekte rente
3600.5. Subsidie Nederl. Regeering
50 6. Buitengewone ontvangsten
100 7. Opbrengst uitgaven A. N. V.
79.90
8. Rente legaat mej. I. Rikkers
9. Bijdragen van nieuwe leden aangebrach' door dengemachtigde van het
100.>>
Hoofdbestuur
f 16675.40
504.59
,
Geraamd tekort
f 17179.90

Uitgaven:
1. Algemeene onkosten:
1/2 f 1975 a. Salarissen
b. Kantoorhuur en cnder1/2
, 275.houd
c. Drukwerk, kantoorLe» 600.hoeften, liorti enz.
d. Verschotten bestuurslen 590.den en afgevaardigden
I 3350.- 7500.2. Subsidie aan Neerlandia
.
, , 2400.3.
aan de Boeken-Commissie
104.4. Druk en herdruk uitgaven A. N'. V
350.5. Lidmaatschappen en kleine bijdragen
1000.6. Propaganda
700.7. Subsidies aan de Groepen
.
600.8.
aan de Zelfst. Afdeelingen n
>>79.90
9. Rente legaat mej. I. Rikkers
10. Ondersteuningen en, tegemoetkomingen . 1000.100.-11. Nederl. onderwijs in den vreemde >
Memorie.
12. Bijdrage aan het Kapitaalfcnds
Memorie.
13. Onvoorziene uttgaven
f

17179.90

20e jaargang.

Februari 1916.

No. 2.

EERLAN DIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Het behoud van het Hollandse karakter
van het Boerenvolk is voor het Nederlandse
Volk van hetgrootste gewicht.
PROF. BODENSTEIN.

INHOUD : Geteisterd Nederland. — Buitenland Uit Portugeesch West-Afrika. door Herman Smit Azn. — Jaarverslag over 1 9 15 uit Budapest, door
A. van Hoogstraten. — De Hollandsche kolonie te Boekarest, door .. S. — Nederland Dago' de der Algem. Vergadering van Groep Nederland te
Deventer, door C. van Son. — Ontwerp-Begrooting der Groep Nederland voor 1916, door N. J. Roelfsema. — Beknopt verslag der Groepsbestuursvergadering van i i Dec. 1 9 15. — Van de Afdeeling-en. — Zuid-Afrika Dr. W. van Everdingen, De oorlog in Zuid-Afrika III, — Nederlanders in
Zuid-Afrika — Zuid-Afrikaansche Brieven XXXIV en XXXV, door Ou-Boet. — Amerika : De onthulling van Pieter Stu 's borstbeeld te NieuwYork. — 7aalcommissie. — Ingezonden : Inning van bijdragen in de Stud -Atdeelingen, door H. J. Smidt. — Apekool, door Justman Jacob. —
Een°:,Vlaamsche Stem, door Mr. W. Thelen. — Mededeelingen en Allerlei. — Nieuwe Leden. — Lijst der Vertegenwoordigers. — Advertentien.

Geteisterd Nederland.

Het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Marken.
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Bij Durgerdam. Let vee w ordt dwars door het water naar den straatweg gedreven.

Bij Nieuwendam. Golvend en klotsend drong het water denpolder binnen.

NEERLANDIA.
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Geteislerd Nederland.
Nu ook in dit rampjaar ons land geteisterd is door
overstrooming, treft het, dat zoovele jaren van overspanning in ons volksverleden, zich door hooge vloeden hebbengekenmerkt. En in dezelfde streken! Zoo
1570, toen het door den Prins beraamde aanvalsplan
der Watergeuzen, belet werd door den nog befaamden Allerheiligenvloed. Zoo in 1572, toen de weerkracht van den Prins instortte alsgevolg van 'den
Bartholomeusnacht te Parijs en de daardoor ontmaskerde Fransche • politiek. Zoo in 1625, toen ons land
nog lijdende was aan de geloofsvervolging na de
Dordtsche synode. Zoo in 1654, 1665 en 1675, oorlogsIaren die van Holland de allergrootste inspanning
vergden. Zoo in 1775 en 1776, then binnenlands de
gisting onrust had gebracht en de oorlog met. be
land dreigde en uitbrak. Zoo in 1808, then Napoleon's
hand reeds reikte aan ons volksbestaan.
Wat is de zee onverschillig ,geweest voor yolksellende van randeren aard. 't Is alsof zij juist dan
kwam opzetten met Naar meest vernielende kracht,
als zij ons yolk het minst tot tegenweer vaardig dacht.
Maar hoe heeft zij zich altijd vergist! Lector et
emergo: ik raak onder, maar duik weer op! Dat is
van Zeeland het devises; het mocht het zijn van al.
onze landen bij de zee! Nederland geeft aan het watergeen kamp, al blijkt dit soms de sterkste. Zooals
ons y olk uitkomt bij ram en als die ons thans hebbengetroffen, zoo is het en zal het zijn in ti den van
elkgemeenschappelijk gevaar. Ons landje hebben wij
en willen wij houden; de vi'
moet er weer wt.
0, in zulke tijden leert men het beste kennen van
het Nederla ii dsche yolk! En wij lie zijn zeker, dat
eendrachtige hulp bij root beleid en rustig genomen
maatregelen, ook deze nationale ramp, ons toe gebracht door onzengrooten weldoener, de zee, die ook
is onze bestendige vijand, zal worden herleid tot een
omvang, die hoe klein ook, altijd onvermijdelijk blijft.
Neerlandia vraagt aan zijne leden en aan hunne Nederlandsche omgevingen in het buitenland, de wereld
over, om mede te doen aan de veelomvattende hulp, die
zoo noodig is geworden door degroote ellende, gekomen in den nacht van 13januari 1916, over NoordHolland, over Marken, over de Zuidkust der Zuiderzee, Spakenburg
Bunschoten en waar niet al
,!
Gij mede-Nederlanders,gij kent onze dijken, onze
polders, onze zee. Maar zoo oud isgeen uwer, dat
gij U bij benadering kunt denken de hevigheid van
dezen Januari-vloed.Slechts wie heugenis heel van
1825, zou dat kunnen. Maar zulke zijn er niet meer.
Zendt Uwe bijdragen voor de Algemeene Watersnoodcominissie aan het Kantor van het Verbond.
Neerlandia zal ze verantwoorden, als een niethw ge
tuigenis van uw eenvoelen met het moederland.

Zendt Nederl. boeken en tijdschriften naar
het Boekenhuis Algem. Nederl. Verbond,
Van der Duynstraat 63, Rotterdam.

Buitenland.

Uit Portugeesch Wes1-/ifrika.
De secretaris ontving onlangs een brief uit Salanga
(Portugeesch Afrika), welke hieronder met enkele bekortingen wordt afgedrukt, als bewijs hoe een Nederlander in het verre buitenland meeleeft met onze
beweging.
Ik ben een Nederlander, een echtegeboren Nederlander; met Neerlands bloed en Neerlands harte, dat
warm klopt van liefde en trouwe voor al wat Nthlands is, zO6Jang als het nog kloppen ma g. En
staat het eenmaal stil, houdt het op te slaan, °verrijst
er eenmaal in eigen of vreemden grond een schamele
zandhoop boven mijn eenzaam graf, 66k dan bezweer ik U, dan rust er geen overleden kosmopoliet,
maar een overleden N e d e r l a n der !
Dat klinkt wel mooi, niet waar ? Enhet is voor
UEd. zeker niet minder aangenaam, dit z6 te lezenals voor mij het z6 neer te schrijven; maar wat
helpt dit alles nu, z6 er een band meer is, en geen
voeling gehouden wordt, met dat Nederland, en met
alles wat er te zijnen opzichte omgaat ? De beste,
wiji de hechtste en teerste band, die ik mij buiten
het ouderhuis denken kan, is die van het lidmaatschap
van ons Algem. Nederl. Verbond, weshalve ik U verzoek, dringend verzoek ten spoedigste de ledenlijst
na te slaan en te zien of denaam van ondergetekende er nog op voorkomt, en zó niet, onverwijld
min naam aan de duizendtallen toe te voegen, zonder enig verder verzuim.
Toren ik, voor enkele 'a en een tocht aanving naar
het noorden van Portugees Angola, en doordrong tot
op de grenzen van Belies Congo; en de bronnen
van Okovango- en Quanza-rivieren terloops bezocht,
had ik op die lane en eenzame reis, die niet minder dan 26 maanden duurde, schiergeen andere verkwikking dan de lezing en herlezing van enkele fosse
nummers van Neerlandia, door degcede zorgen van
mine vrouw te midden van enige paperassen verstoken.
Bij mijne thuiskomst vond ik geen enkel nieuw nummer, dat mij tijdens mine afwezigheid was toegezonden, en tot op heden heb ik niets meer van Neerlandia noch van ons A. N. V. vernomen.
Laat mij U nog even lasts vallen met een tweetal bizonderheden,gedurende mijn reis, waarvan ik
hierbovengewag maakte. Te Mona-Quimbundo, een
streek die p in het binnenland, op een afstand van
968 K.M. van de kust, van Lo anda oostwaarts, werd
ik door een Portugees, Isidore Carvalhogenaamd,
uitgenoodigd een „bitter" (dit woord gebruikte hi
werkelik, al sprak hi' het niet zutiver uit), te komen
gebruiken. Ofschoon persoonlik een vriend van zulke
versnaperingen, beloofde ik hem, meer uit nieuwsgierigheid en ook al, omdat men in die streken zeldzaam blanken ontmoet, in den namiddag even over te
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komen. U kunt begrijpen, hce aangenaam 't mij
was, then ik zag dat Isidore een kruik „Hollandsche
jenever" van Wijnand Focking te voorschijn bracht.
Hi' toonde mij tevens een reklame-plaat der zelfde
firma, een frisse Zuid-Hollandse maagd voorstellende,
die een twetal heren, waarvan een 'n zee-officier, dezelfde lafenis toereikte. Het woord „Genebra" was
het &lige dat me hinderde; beter had ook dat in 't
Hollands kunnen zijn. Ik belooide hem een rond
Edammer kaasie te zullen zenden onder voorwaarde
dat hi' de laat in zijn winkel zou ophangen. Hi'
ging zelf naar mijn wagen, om het kaasje te ontvangen, en toen ik twee maanden later van Cassai-rivier
terugkerende, weer zijn winkel aandeed, vond ik werkelik de plaat tegenover de toonb-ank teen de muur
hangende.
In de nab van Camaxilo, een dorpje tussen
Cuilo- en Quango-rivieren, 400 K.M. ten Noorden
van Malange, ontrnoette ik op een andere tijd een
inboorling, die, nevens enige andere sieraden, een
dekseltje van een J. van Houten & Zoon's Dutch
Soluble cocoa"-blikie aan een riempje om den nek
droeg. Ik vroeg hem hoe hi' aan die medalje kwam,
en hi zeide mij dat het van een lee blikje afkomstig
was, door Portugese tochtgangers weggeworpen. Ik
zeide hem dat hij, zo hi' dat sieraad getrouw droeg,
zeker heel lang zou leven. Uit dankbaarheid vroeg
hi' mij toe n een weinig zout, dat ik hem gal, alsmede een weinig mals.
Op mijn doorreis door Bihe, distrikt Benguella,
deed ik te Sacajimba de winkel aan van de heer P.
V. d. Smit, die vertegenwoordiger is van het A. N. V.
voor dezegewesten. Ik kocht er, benevens enige anJere artikelen, een hoed, die wel een weirrig duurder
was dan antler hoeden in andere winkels, maar die
zijn geld Bubb el waard bleek. Ik had dien hced 4
jaar gebruikt, niet zoals men in Amsterdam of Den
Haag een hoed pleegt te gebruiken, maar zoals men
hier soms met een hoed moet te werk aan. Overdag
ads zonnescherm, in koude nachten als slaapmuts,
ook we met behulp van een paar laarzen als hoofdkassen, 's morgens als waskom, en niet zelden
als een geschikt middel om bij de uitdeling van mielies (mais) aan mijn yolk als maat-emmer dienst te
doen. Het fatsoen verloor die hoed, en ook de kleur
verschoot wel enigszins, maar verder kwam hi' zonder letsel uit de verdrukking. Nu onlangs heb ik
dien hoed aan bijna alle Portugese handelaars getoond, met de nodige vermelding van deszelfs lotgevallen, en het was maar jammer dat ik niet kon meedelen, uit welke Hollandse fabriek die hoed alkomstig was, (dit heeft de heer v. d. Smit .mij niet gezegd), anders was er zeker al een of meer bestellingen derwaarts gegaan. Als bewijs van dankbare erkentenis heb ik ten laatste de hoed opnieuw laten wassen en strijken en (versierd met een lint,
waarop het woord „Holl.andia", dat ik nog in bezit had) er een miner schooljongens gelukkig mee
emaakt , die hem nu al meer dan drie maanden de
g
laatste eer bewiist.
Enige maanden, na mijn thuiskomst, ben ik op-

nieuw door den Kerkeraad alhier aangezocht een
school te openen, iets waaraan inderdaad een zeer
groote behoefte bestaat. Na veel over en weer praten ben ik er op ingegaan onder voorwaarde dat ook
de Nederlandsegrammatica als een der verplichte
vakken van onderwijs werd gesteld. Zoo is bier tans
onder mijn opzicht en leiding een school te Hum pata, met eengetal leerlingen dat afwisselt tussen de 30
en 50. (De omstandigheden en niet minder de halfheld van sommige ouders, waarover helaas! nog al
eens te klagen valt, maken het geregeld school aan
bier zo uiterst moelik), Behalve het Duits, het Engels en het Portugees, waarin ik (ook in vrije uren)
aan meerderjarigen les geef, doe ik nu mijn uiterste
best aan het onderwijs in het Hollands. Ik ontving
van verscheidene Portgese handelaars en kantoorbedienden te Humpata als te Lubango mondelinge en
schriftelikeaanzoeken om hen les te komen geven in
het Hollands. Onmogelik is het mij, ook met het
oog op de afstanden als op mijn beperkten tijd, hieraangevolg te even. Die handelaars beseffen, dat
het hunne bezigheden zeer wel te pas komt, als ze
zich in verstaanbaar Hollands of Afrikaans in woord
of schrift kunnen uitdrukken tegenover de Afrikaanse
families, die hier uit meer dan 200 of 300gezinnen
bestaan en op wier goede verstandhouding het grootste deel hunner nering berust. Ik kom hen nu tegemoet door nu en dan aan de voornaamste winkeliers
woordenlijsten van de voornaamste artikelen en handelswaren, die zij te koop hebben, toe te zenden,
mede afschriften van briefjes in het Hollands, met
hunne Port ugese vertalingen, waarvan ze tot mijn
groot genoegen gretig gebruik maken; een en ander
zeer tengerieve van de Boeren-bevolking, die zo ze
zich al meer of minder in Portugees kunnen uitdrukken, ingeen enkel geval die taal lezen of schrijven
kunnen.
De Magistraat van Humpata, met wien ik zo stadig aan op voet van vriendschap geraakt ben, en
wiens naam ik, niet juist ter wille van die vriendschap, maar om zijne levendige belangstelling in al
wat de Boeren-kolonie belangt, hier noemen wil: (de
beer Raul Sires, „Administrador da Circumscripcao da.
Humpata, Chefe do Concelho" en „Presidente da
Camara Municipal"). Hi' was een dergenen, die mij
verzocht hem Hollands te komen leeren, in ruil
waarvoor hi' mij in het Frans zou onderwijzen, Tcen
ik hem daarop in het Frans antwoordde, dat ik hem
gaarne zonder enige wederdienst les zou geven, zoo
de tijd het mij enigszins toeliet, lachte hi' even en
zeide deze loffelike woorden, die ikgaarne opving
om ze aan de voeten van mijn yolk neer te le en
voor wien ze zekergemeend waren: „O povo dos
Paizes Baixos é..." of laat mij liever in verstaanbaar
Hollands weer even: „Het yolk van Nederland is in
alle delen konsekwent. Een klein land met rtitgebreid koloniaal bezit, alsook een klein yolk met uitbreide kennis."
Een klein stapje voorwaarts in de goede richting
heb ik Z.Ed. en onze vriendschap te danken. Nadat
ik hem onder het oog gebracht had , hoe moeilik het
voor onze Afrikaanse mensen is, de aangep lakte ,Edi,
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taes"(goevernements kennisgevingen) te verstaan,
alsook de dagvaardingen en rondzendbrieven, die hier
tamelik veelvuldig voorkomen, vroeg ik hem de vergunning enkele voorschriften in het Hollands te mogen toezenden, alsook de belangrijkste kennisgevingen
in onze taal over te brengen, Gevolg is, dat nu
reeds enkelepersonen ten raadhuize opgeroepen wordenper Hollandse dagvaarding, alsook
reeds een tweetal „editaes" in het Hollands zowel
als in het Portugees werden bekend gemaakt. Zoda,
nige kleine veroveringen mogen UEd., die gewoon
zijt, groter veldslagen te winnen, gering en nietig
voorkomen, mij daarentegen strekken ze tot aansporing en ze heffen me op. Is in het kleinste het kleine
ook nietgroot ?
* *
*,

De schrijver spreekt verder nog verschillende wenschen uit, die Neerlandiagaarne onder de aandacht
van belanghebbenden brengt:
Reklame-platen, monsters en verkoopsv o o r w a a r d e n. Zoudt UEd. mij niet van dienst
willen zijn, om de Nederlandse handelaren te willen
verzoeken mij enige hunner reklame-kaarten, of -platen toe te zenden ? De winkeliers hier versieren hunne winkels met smakeloze En else en Duitse kaarten,
weer opschriften noch de Boeren, noch de Portugesen verstaan. Ik zal zodanige reklame-platen rcndzenden naar alle winkels en bezigheidshuizen hier in den
omtrek, zo te Mossarnedes als te Humpata, Lubango,
Huilla, Chibia en enige plek waar Boeren woonachtig zijn en hunne inkopen doen. De opschriften kunnen Nederlands zijn, dit verstaan de handelaren, die
veeljarige om an met onze mensen hebben, veel beter dan Engels of Duits. Ook zullen de handelaren
in Holland wel doen, met mij monsters en stalen van
hunne artikelen en manufakturen te zenden, met prijzen en voorwaarden van hun handel in hetgroot.
Ik meen to mogen verzekeren,
a!s men hier meer van
onze degelike Hollandse produktie afwist en te zien
kreeg, dat vele van de talloze bestelbrieven, die tans
naar Lode of Hamburg of St. Etienne geadresseerd
worden, naar Nederland zullen worden gericht.
W o o r d e n b o e k e n. Kan UEd. mij inlichting
geven omtrent het al of niet bestaan van NederlandsPortugese, en omgekeerd Portugees-Nederlandse woordenboeken ? Ik heb talrijke aanvragen dienaangaande,
en zie kans in verloop van 1 of 2 maanden 25 of
meer aan den man te brengen. Ik schreef dienaangaande naar verscheiden boekhandelaars, waarvan 2
in Holland en de rest in Zuid-Afrika en Lourenco
Marques', doch tot nu zonder gevolg. Ze zullen de
Portugesen hier zeer te pas komen, in het aanleren
van het Nederlands, eenpoging die van onze kant
alle steun verdient.
Er zijn hier een tweetal vermogende lieden, die
met het oog op het gebrekkig onderwijs hier in de
buitenslands
n hunne kinderen bijorkeur
vo
woestij,
willen zenden, om onderwezen te worden, en hen zo
mogelik te laten studeren, tot ze den een of anderen
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graad behalen. Ze richtten daartoe het oog naar
Zilid-Afrika, maar tans (dank zij mijne bemoeiing),
ook naar Nederland. Het moeilikste evenwel is dat
ik, die sinds 1903 in den vreemde toef,
ze niet alle
inlichting kan geven, die ze wensen, in verband met
studiekosfen, tehuizen enz. Kom, help ons a. u. b.
een handje, en laat ons wat inlichtingen en prospektussen krijgen, van goede C h r is t e l i k e inric htin en met tehuizen.
N i e u w e leden A. N. V. Als tastbaar, ten minste zichtbaar blijk, van mijn nimmer verkoelde, en
nooit te verzoeken liefde voor het A. N. V. heb ik
hetgenoegen aan dezen langen brief, een lijstje van
en welke
23 namen van dames en heren toe te voeg,
ik, na enige inspanning en weinig moeite, overreden
mocht, zich als leden voor ons Verbond op te geven.
Dit lijstje is 'n voorloper van een of meer anderen,
die naar ik hoop en vertrouw, wel volgen zul;len.
Mijn arbeidsveld beslaat hier 200 tot 300 fami ies, en
te rusten wens ik niet voor ik bij alien milli uiterste
kracht ten bate van ons A. N. V. beproefd hebbe.
In aansluiting op punt 1 wil ik nog vragen: Zijn
er in Holland een goede en goedkope vuur hou ti e s ? (lucifers). We schijnen bier veroordeeld te
zijn, vuurhouties te gebruiken, gemerkt „The Swan",
of „The Adler", het een zoveel ze en wil als dat
men verplicht is een of 2 doosjes lee te „trekken"
eer men er een aantreft die zich lenen wil om een
ijp of sigaar aan te steken. Zoo U de Hollandse
P
lucifersfabrikan ten bereiken kunt (en wat kan ons A.
N. V. al niet ?), laat hen dan toch a. u.b. weten,
dat er hier een' markt te openen is voor goede en
goedkope vuurhoutjes. Men beginne met mij monsters
enprijzen postvrij toe te zenden. Den nieuwen leden
van ons Verbond houd ik voor, dat ze den Licht op
zich nemen uitslui;tend Hollandse artikelen in de winkels te vragen en te kopen. En de handelaars bier
in den omtrek zal ik naar mijn hand weten te zetten;
als ik maar eerst onze mensen doordrongen heb van
de betekenis van ons A. N. V.
Ik heb van Uwen tijd veel ever d. Maar 't was
mij zo goed, weer eens in den geest in Holland te
zijn. Groet de A. N. V.-leden mijnerzijds, en Uzelf
niet het minst. Arbeid onvermceid en onverpoosd aan
de dierhare belangen van ons klein yolk, dat grotes
i3 dan we vermoeden!
(w.g.) HERMAN SMIT Azn,
Randfontein, Humpata,
via Mossamedes, Portugees West-Afrika.

jaarverslag over 1915 uit Budapest.
Het afgeloopen jaar kenteekende zich door een buitengewone toename van het handelsverkeer tusschen
Holland en Hongarije in vergelijking met vroegere jaren. De oorlog had tengevolge, dat Hongarije als
kooper van allerlei waren sterk op den voorgrond
trail, en wel tee prijzen waaraan men vroeger nimmer heeft kunnen denken. Hierdoor werden vele Necterlandsche kooplieden aangelokt nieuwe handelsbe-
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trekkingen aan te knoopen, welke in vele gevallen ook
hunpersoonlijke aanwezigheid in Budapest vereischten.
Van, blijvend belang zal waarschijnlijk de invoer
van fok- en melkvee blijken te zijn. Verschillende
groot-grondbezitters schaften zich groote hoeveelheden stamboekrunderen aan,welker uitstekende hoedartigheid, indien deze zich op hetzelfde peil laat handhaven, vangrooten invloed op den Hongaarschen veestapel kan worden.
De verdere invoer bepaalde zich hoofdzakelijk tot
alle soorten van levensmiddelen en andere verbruikswaren, waarvoor in Holland, hetzij tijdelijk of voortdurend, geen uitvoerverbod bestond. Een in Holland opgericht en in Budapest werkzaam bemiddelingskantoor maakte zich door bevordering en vergemakkelijking van den invoer uit Nederland buitengewoon verdienstelijk.
Tengevolge van de door dien invoer ontstane sterke vraag naar betaalmiddelen in Nederlandsch geld,
steeg de koers van dit laatste tot een ongekende, zoodat in het begin van 1916 voor honderd gulden niet
minder dan driehonderd vijfennegentig kronen verland werden. Naar het schijnt was daarmede echter
het hoogste punt b6reikt, daar sedert dien een belangrijke daling vast te stellen valt.
De Hollandsche kolonie in Budapest hield zich ongeveer op gelijke sterkte. Zij bleef voor ernstige tegenslagen bewaard, terwijl het verkeer met de Hongaarsche kringen op denzelfden voet van wederzijdsche achting en toegenegenheid werd voortgezet als
tot dusver het geval was. Teen het einde des jaars
werd bekend, dat in Nederland eene vrijwillige ambulance werd samengesteld, die het beheer van het
Reservelazaret No. 4 in Budapest op zich zou nemen. Een ter ondersteuning van dit menschlievende
Joel under de Nederlanders te Budapest en Weenen
gehouden inzameling, bracht eenige duizenden kronen
op,
welke den leiders der ambulance, Prof. Lans en
Dr. Van de Moer, werden ter handgesteld. De ambulance zelf kwam begin Januari 1916 te Budapest
aan, waar zij door haar groote menigte voortreffelijk
geschoold personeel en de bijzondere degelijkheid harer mtrusting, een zeer gunstigen indruk maakte.
t
Het is niet mogelijk
het Nederlandsche leven in
Hongarije te gedenken, zonder een woord van erkentelijkheid aan den Consul-Generaal, den heer J. Clinge Fledderus te wijden, die ondanks de buitengewone
toename zijner ambtsbezigheden tengevolge van den
oorlog, de hartelijke gastheer bled, wiens familiekring
voor de even die vaderlandsche gezeiligheid zochten,
te alien tide openstond.
A. VAN HOOGSTRATEN,,
Vert. A. N. V.
Budapest, 15 Jan. 1916.

De Hollandsche kolonie le Boekarest.
De Hollandsche kolonie te Boekarest bestaat uit
ongeveer 20 leden, waarvan het meerendeel gehuwd is
Op een enkele uitzondering na vinden alien hun werkkring in de Roemeensche petroleum, waarin verschillende maatschappijen Nederlandsch kapitaal hebben gestoken, Daar de leden der hier te lande bestaande
Nederlandsche Vereeniging te veel verspreid wonen
en hetgeregeld samenkomen der leden door de mindergoede verbindingen der petroleumterreinen met
de hoofdstad zeer bemoeilijkt wordt, werd alras door
de hier ter stede wonende Hollanders de behoeftegevoeld, een plaats van geregelde samenkomst vast te
stellen. Deze werdgevonden door de oprichting van
een„Hollandsche Kegelklub”, die de leden gedurende het winterseizoen iederen Zaterdagavond met hunne dames vereenig,t en waar ook den HOlanders uit
deprovincie, die tijdelijk in de hoofdstad vertoeven,
gelegenheid wordt gegeven hun landgenooten te ont-

moeten. Dank zij een jaarlijksche gift van Z.Exc. Hr.
Ms. Gezant Jhr. J. van Vredenburch, zijn de geldmiddelen van dien aard, dat tweemaal jaarlijks, op
St. Nicolaas en bij het einde van het kegelseizoen, een
gezellige bijeenkomst kan worden gehouden, waarop
gekegeld wordt met uitreiking van verschillende prijzen aan de beste spelers. Ter gelegenheid van het
xc weder vele HollanNieuwjaarsieest vereenigde Z.E.
ders, zoowel uit de provincie als van hier, in de ruimezalen van zijne wonen waar hi' en mevr. Van
Vredenburch met hun bekende gastvrijheid ons alien
in de gelegenheid stelden elkaar met het nieuwe jaar
geluk te wenschen. Een dertigtal personen, waaronder
een tiental dames, hadden van de vriendelijke uitnoodiging gebruik gemaakt. Ik geloof zeker uit naam van
alle hiergevestigde Hollanders te mogen spreken, waneer ik bier den heer en mevr. Van Vredenburch
n
hartelijk dank zeg voor de wijze waarop zij steeds
toonen mede te leven met de Hollandsche kolonie.
Niet onvermeld ma g blijven, dat de opengevallen
plaats van Consul-Generaal, ontstaan door het overlijden van den vorigen, thans bezet is g'eworden door
een Hollander. Eveneens is de kanselier, die tijdelijk
het consulaat had waargenomen, bij doze gelegenheid
door een Hollander vervangen. Deze benoemingen
zijn zeer zeker als een stap in de goede richting te
beschouwen, daar nog steeds te veel consulaten onder beheer van vreemdelingen staan.
Dit isniet een verwijt aan de vreemde consuls
want voorzoover het bier betreft, bleek het maar al
te duidelijk bij het graf van den overleden ConsulGeneraal hoe zijn werk door de Hollandsche koloniegewaardeerd werd, terwill plannen opgeworpen
zijn om den aftredenden• kanselier een huldeblijk aan
te bieden.
Waar dit mogelijk was liet de kolonie ook van hare weldadigheid blijken door een belangrijk bedrag
aan het Koninklijk Nationaal Steun-Comi0 in het moederland over te maken, terwijl ook talrijke steunpenningen werden aangekocht.
Als merkwaardigheid wil ik nog meedeelen, dat de
kolonie bij het uitbreken van den oorlog onverwachts met twee leden vermeerderd werd, doordat het
hen bij het in orde brengen van hun papieren bleek,
dat zij van Hollandsche nationaliteit waren; hoewel
beiden meerderjarig, was hun dit tot nu toe onbekend gebleven, Het moederland hebben zij nooit gezien en evenmin zijn zij onze taal machtig. Tot hun
eer client gezegd, dat zij sedert dien zich met jiver
op het aanleeren onzer taal hebben toege l_egd. Niet
minder geldt dit van hunne vrouwen.
Hiermede heb ik iets vertel d omtrent cnze kolonie.
Hopende dat U het de moeite waard vinden zult dit
te plaatsen, wellicht is het mij dan mogelijk U nu
dan van het leven en streven der Hollanders hier
en
te lande iets mee te deelen.
.. S.
De Redactie van Neerlandia plaatst gaarne dit stukje en houdt zich voor mededeelingen omtrent ons
stamleven in alle oorden van de wereld in woord en
beeld zeer aanbevolen.

Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten ziin goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.
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De Binnenhavenbrug te Deventer (uit: De Kampioen).

NEDERLAND
Algemeene Vergadering van Groep
Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal worden gehouden
op Zaterdag 1 8 Maart te Deventer in
„De Vereeniging" (voormalig Athenaeum), Groote
Poot.
Dagorde:
10 uur: Ontvangst ten stadhuize door het Gerneentebestuur. (De afgevaardigden komen 5 min.
voor tienen samen in het Schouwburgkoffiehuis naast het stadhuis).
I. Openingsrede van den voorzitter te 11 uur.
II.Jaarverslag van den secretaris.
III.Rekening en verantwoording over 1915 en Be-.
grooting vocr 1916 door den penningmeester.
IV. Verkiezing van 4 afgevaardigd en
in het Hoofdbestuur in deplaats van
deperiodiek aftredende heeren Dr. H. F. R.
Hubrecht, die zich niet, en N. J. Roelfsema, die
zich wet herkiesbaar stelt, benevens de heeren
Prof. Mr. D. P. D. Fabius en Prof. Mr. A. A.
H. Struycken, die bedankt hebLen.

Dubbeltallen:
1. P. J. de Kanter, Dordrecht.
H. J. E. Wenckebach, '-Gravenhage.
2. N. J. Rcelfsema, 's-Gravenhage (aftr.).
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.
3. Jhr. Mr, G. A. H. Michiels van Kessenich,
Roermond.
H. J. M. Baumann, Arnhem.
4. Ii)git dubbeltal zal in het Maart-nr. warden
bekendgemaakt.
V. Verkiezing van 4 leden van het
Groepsbstuur.
We ens periodieke aftreding of bedanken komen
open de plaatsen der heeren Dr. W. van Everdingen, F.
Hoefer, Prof. Dr. L. Knappert, Dr. P. V. Sormani
en Prof. Mr. A. A. H. Struycken.
Aileen de heer Knappert stelt zich herkiesbaar.
Daar het Groepsbestuur an lid boven het vereischte aantal telde, heeft het Bestuurgemeand slechts vocr
vierplaatsen dubbeltallen te moeten stellen.
Dubbeltallen:
1. Prcf. Dr. L. Knappert, Leiden (aftr.).
I. H. Faber, 's-Gravenhage.
2. Mr. B. H. P. van der Zwaan, 's-Gravenha e.
Dr. C. Hofstede de Groot, 's-Gravenhage.
3. Dr. E. C, Godee Molsbergen, 's-Gravenhage.
Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg,
Haarlem.
4. Jhr. E. van Rijckevorsel, 's-Hertogenbosch.
Dr. A. H. J. V. M. Desertine, 's-Hertogenbosch.
VI. Voorstel van het Groepsbestuur.
De vergadering machtige het Groepsbestuur tot geleidelijke inkrimping van zijn ledental, telkens wanneer
een lid uitvalt, tot hetgetal 15 is geworden.
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VII. Voorstellen en moties der Afdeelingen.
Am s t e r d a m(Burger-Aftheling).
a. Voorstel:
De Groep Nederland dringt aan op wijziging van
art. 31 van het Re lenient door daarin naast het
woord „verzoeken" te lezen „en meeningsuitingen"
en zoolang deze reglementswijziging nog niet in werking is getreden, reeds door Hoofd- en Groeps- en
Afdeelingsbesturen overeenkomstig de voorgestelde wijziging te doen handelen.
Pr a e a d v i e s : Het Groepsbestuur kan zich met
de bedoeling van dit voorstel vereenigen, maar acht
het eenvoudiger „
met verzoeken" zonder meer uit het
artikel weg te laten.
b. Motie:
De vergadering van de Afdeeling Amsterdam van
het Al em. Nederl. Verbond bijeen op 14 Dec. 1915
in het American Hotel te Amsterdam, met leedwezen
vaststellend, dat het Hoofdbestuur geen gevOlg heeli
gegeven aan het door de laatste algemeene vergadering van Groep Nederland tot dit Bestuur gerichte
verzoek, om in het vervolg krachtiger voor taal- en
stambelangen op te komen, ten zeerste betreurend gebrek aan leiding van het Hooldbestuur, tengevolge
waarvan enkel,e Afdeelingen zich gedrongen hebben
gevoeld zelve voor die belangen op te komen, dringt
er op aan, dat heft Hoofdbestuur in het vervolg en v o o ral in deze dage n, krachtiger zal op i xeden ter
bescherming en verdediging van bedreigde stambelangen.
Pr a e a d v i e s: Het Groepsbestuur verwijst naar
het Antwoord van het Hoofdbestuur op de cootie der
vorige Al em. Vergadering van Groep Nederland,
voorkomend in het jongste jan.-nr. van Neerlandia
en voorts naar het hoofdartikel en de verslagen der
Hoofd- en Groepsbestuursvergaderingen in dit nummer.
's-G r a v e n h age (Burger-Md.).
M o tie : De vergadering acht het wenschelijk, dat
Neerlandia in den vervolge:
1 0 . Meer dan tot dusver uiting eve aan het een in
het Verbond omgaat en door het Verbond wordt
verricht;
20 . Naast opneming van zakelijke mededeelingen betreffende de Groot-Nederlandsche stambelangen,
ruimgelegenheid eve voor het uitspreken van
onderling verschillende meeningen dienaangaande.
Toe1ichting.
Als voorbeelden van gevalben, waarin Neerlandia
niet had mogen zwijgen, maar uiting had moeten geven aan het een voor de Groot-Nederlandsche stambelangen van groc4e beteekenis is, noemt de Afdeeling de zaken Botha-Hertzog,
Fransch-Vlaanderen en
de Vlaamsch-Waalsche zaak.
VIII. Overzicht van de hedendaagsche
stroomingen in de Vlaamsche en
Afrikaansche Beweging.
Het-Groepsbestuur hoopt voor beide onderwerpen
een spreker te vinden en hun namen in het Maartnr. bekend te maken.

IX. Bezichtiging van oude gebouwen
onder deskundige leiding, aangeboden door de
Vereeniging Vreemdelingenverkeer, Md. Deventer.
Zij heeft alteen plaats als de vergadering vó or
vier uur afgeloopen is.
X. Gemeenschappelijke maaltijd in den
schouwburg te 6 uur.
Prijs buiten dranken f 2.50.
Opgaaf van deelneming voor 15 Maart bij de Afdeelingssecretares.
XI. Gezellige a von d, aangeboden door de
Afdeeling Deventer en Omstreken.
Aanvang half negen.
Het bestuur der Afdeeling is bereid \icor hen, die
daartoe uiterlijk 12 Maart kennis geven aan de secretares, .mevr. W. van Hooff—Gualtherie van Weezel,
Boedekerstraat 17, nachtverblijf te bespreken.
De Secretaris van Groep Nederland:
C. VAN SON.
Dordrecht, 21 Jan. 1916.

Ontwerp-Begrooting der Groep Nederland
va n het A. N.Y.voor 1916 .
Ontvangsten:
Bijdragen
der
Afdeelingen volgens
1.
Groepsreglement, berekend naar het
f 10957.51%
aantal leden op 1 Dec. 1915
2. Bijdragen der leden, niet bij eene
Afdeeling aangesloten, naar het
. 2200.—
aantal op 1 Dec. 1915
3. Bijdragen der leden buiten Nederland, niet tot eene andere Groep of
Zelfst. Afdeel:ng behoorende, naar
. 2374.—
het aantal op 1 Dec. 1915
f 15531.51%
Uitgaven:
1. Algemeene onkosten:
1/2 f 1975.—
a. Salarissen
b. Kantoorhuur, onderhoud en verwar1/
275.—
ming
c. Drukwerk, kantoorbehoeften,porti
. 600.enz.
d. Verschotten van Bestuursleden en Af. 600 — f 3450.—
gevaardigden ......
2. Geldelijke ondersteuning aan de
Afdeelingen en afschrijvingen op
verplichte afdrachten aan de Groeps. 1600.kas
3. Toelagen en lidmaatschappen:
Alg. Ned. Ver. voor Vreernf 50.—
delingenverkeer
. 10.—
Tucht-Unie
85.—
. 25.— »
Nederl. Fabrikaat
100.—
n
4. Crediet Taalcommissie
n
296.511/2
5. Buitengewone ui'gaven
6. Voordeelig saldo, .volgens art. 17
der Statuten of te dragen aan het
. 10000.—
Hoofdbestuur
f 15531.511/2
De Penningmeester der Grcep:
N. J. ROELFSEMA.
/2

>>
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Beknopt verslag der Groepsbestuurs.
vergadering van 11 Dec. 1915.
A an w i : de heer Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, voorzitter ; de dames: E. Baelde, D. BogaertDe Stiirler de Frienisberg, en de heeren A. L. van
Blommestein, Dr. F. Buitenrust Hettema, Marc. Emants,
W. J. L. van Es, J. P. C. Hartevelt, Mr. K. M.
Phaff, N. T. Roelfsema, penningmeester, Th. van
Welderen Baron Rengers en C. van Son, secretaris.
Afwezig met kennisgeving: de dames
Dr. C. C. V. d. Graft, A. C. Veen—Brons, en de heeren F. A. Hoefer, Dr. N. Mansvelt en Prof. Dr. J.
te Winkel.
De v oar zit t er opent de vergadering.
Punt I. No tul en van de vorige vergadering (30
October).
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken, o.a.:
Van den heer Dr. P. V. Sormani bericht, dat hi'
blijft bij zijn besluit om af te treden.
Van den heer Prof. Mr. A. A. H. Struycken bericht, dat hij ontslag neemt als bestuurslid.
Beiden heeren is leedwezen betuigd over hun besluit en dankgebracht voor 1 een zij voor het Verbond hebbengedaan.
Schrijven van de heeren Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge en Mr. W. J. L. van Es, met mededeeling dat
zij terugkomen op hun ontslagneming.
Van het Hoofdbestuur een schrijven, dat de Afdeeling Amsterdam geklaagd heeft, dat er geen antwoord
gegeven werd op haar motie, welke op de Algemeene Vergadering werd aangenomen en dat het daarom
nu een antwoord aan het Graepsbestuur heelt opgesteld, waarin het mededeelt, dat het in de motie ziet
een algemeene aansporing tot ijverig werken; dat het
echter meent, dat de kritiek niet alleen op het Hooldbestuur moet uitgeoefend worden; ook de Afdeelingen
kunnen meer doen.
Besloten wordt den brief van het Hoofdbestuur in
Neerlandia openbaar te maken. (Zie Jan.-nr. bilz. 8),.
Dankbetttiging van de Vereeniging VreemdelingenL
verkeer Arnhem voor verleenden steun in zake klokkespellen.
Dankbetuiging van de Afdeeling Rotterdam van de
Vereeniging voor Volkszang
,
voor verleenden steun.
De Stud.-Afd. Utrecht vraag,t oin evenals in 1914
en 1915, ook in 1916 ontheven te worden van de
verplichting om het saldo der kas aan de Groepskas
af te dragen. Het saldo, ongeveer f 100.— wordt besteed voor boeken en anderen steun aan degeTnterneerde Vlaamsche studenten.
Het verzoek wordt ingewilligd.
Schrijven van de Al em, Nederlandsche Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer, dat zonder tegenber:cht
het lidmaatschap van f 50.— ten behoeve van het
Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer voor de
nieuwe Vereeniging zal gehandhaafd blijven.
Besloten wordt het bedrag op f 50.— te handhaven.
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Uitnoodiging van de Vereeniging „Ons Leger" om
lid te worden.
Besloten wordt lid te worden tegen de minimumja
arbijd rage.
Van den Vlaamschen Tak Harderwijk mededeelingen
aangaancle de belangrijke werkzaamheden, vooral voor
de Vlaamschegelnterneerden.
Besloten wordt dit schrijven in Neerlandia te doen
opnemen. (Zie Jan.-nr. blz. 12).
Schrijven van de Afdeeling Den Haag, met wenschen omtrent Neerlandia.
a. Neerlandia moet meer dan tot dusver uiting geyen aan het een in het Verbond omgaat en door het
Verbond wordt verricht.
b. Naast opneming van zakelijke mededeelingen betreffende de Groot-Nederlandsche stambelangen, moet
er ruimgelegenheid gegeven worden voor het uitspreken van onderling verschillende meening daaromtrent.
Als voorbeeld omtrent welke zaken Neerlandia niet
had mogen zwijgen, worden genoemd de zaak BothaHertzog, de zaak Fransch-Vlaanderen en de thans algemeen. in de bladen besproken Vlaamsch-Waalsche
zaak.
Een lid meent, dat de uitgesproken wenschen, die
van zeer vele leden zijn, maar er is moeilijk aan te
voldoen; waar zijn de menschen die het willen en
kunnen ? Laat de Propaganda-Commissie het eens
overwegen.
Een ander wijst op het voorstel door den heer Van
Es aan 't Hoofdbestuurgedaan, om in Neerlandia gelegenheid te even tot het bespreken door ieder die
wil, of die uitgenoodigd wordt, van de vraag: wat
kan de Nederl. Regeering, het Nederl. yolk, het Algem. Nederl. Verbond, doen voor het Vlaamsche yolk,
na den oorlog en bij de vredesbesprekingen.
Verschillende sprekers dringen aan op maandelijksche overzichten, waarin onpartijdig de stroomingen
ander Vlamingen en Afrikaners worden behandeld.
Na triOvoerige gedachtenwisseling wordt bezioten
aan het Da el. Bestuur over te laten na te aan in
hoeverre aan de wenschen van de Haagsche Afdeeling kan worden voldaan.
Mededeeling, dat pogingen worden aangewend tot
oprichting van een Stud.-Afd. Rotterdam (Handelshoogeschoon en Burger-Afdeeling Helmond.
Punt III. Het optreden van de Ams terdamsche Studenten-Afdeeling.
Een schrijven is ingekomen, waarin wordt medegedeeld, dat de moties bij overrompeling zijn aangenomen. Er was kennis gegeven, dat na een
spreekbeurt door de Afdeeling ingericht, nog een
huishouderijke vergadering zou plaats hebben. Punten van behandeling waren niet aangegeven. De meeste leden bleven niet voor deze vergadering, daar men.
haar van weinig belang dacht, zoodat een 13-tal Afrikaners degroote meerderheid vormden. Daarop is de
motie aangenomen. Eenige leden hebben een nieuwe
vergadering a angevraagd, waarop geprotesteerd zal
worden teen het niet van te voren bekend maken
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der te beihandelen onderwerpen. Tevens is in Propria Cures een uiteenzetting van de zaak gegeven.
De moties zijn aan de bladen bekend gemaakt en
't meest is de aandacht er op gevestigd door een ingezonden stuk van Prof. Burger in de N. R. Ct.
van 27 Nov. Het Dagel. Bestuur heeft er over beraadslaagd. De al em. secretaris, de heer Roelfsema,
heeftnamens het Da el. Bestuur een antwoord in de
N. R. Ct. doen opnemen.
Na eenige gedachtenwisseling wordt de volgende
cootie aangenomen:
„Het bestuur van Groep Nederland,
overwegende, dat een optreden als van de Studenten-Afdeeling Amsterdam op 22 November de
belangen van bet A. N. V. schaadt;
betreurt dat optreden ten zeerste."
Punt IV. Antwoord van het 1-1,00fdbestuur aan het GroepsbOstuur op de
motie betreffende den Stamdag. (Zie
notulen van de vorige vergadering).
Het antwoord komt bier op neer, dat aan een goede uitvoering van den Stamdag te veel practische bezwaren in den weg staan en laat in het midden of
de zaak bij 't Hoofd- dan wel bij het Groepsbestuur
thuisbehoort.
De v o o r zit ter deelt mede, dat de toelichting
N
i n het verslag der Hoofdbestuursvergadering in Neerlandia wordt opgenomen en vraagt of het nu niet
mogelijk zou zijn, dat het Groepsbesluur aan de Aldeelingen eenige sprekers aanbeveelt, die over onderweren betreffende de Vlaamsche en Afrikaansche zaak
een voordracht zouden kunnen houden. De Afdeelingen zullen na zulk een aanbeveling er spoediger toe
overgaan; ook zouden ze een ondersteuning uit de
Groepskas er voor kunnen krijgen.
Sommige leden betreuiren het, dat de Stamdag
nietdoorgaat, daar zij hem wel mogelijk achten, maar
verklaren zich toch voor het nieuwe voorstel.
Besloten wordt, dat het Da el. Bestuur een onderzoek zal instellen in hoeverre het mogelijk is sprekers
over de verschiliende stroomingen te vinden.
Punt V. Vergadering voor Statutenwijziging en Algemeene Jaarvergader i ng.
De v o or z i t ter deelt mede, dat de Statutenvergadering van het Verbond uitgesteld moet worden
op verzoek van de Vlamingen, daar deze niet willen,
dat er zonder hen en dan bij zulke onzekere toestanden over hen wat ook besloten wordt.
Degewone Jaarvergadering kan in Maart plaats
hebben. Voor 't Hoofdbestuur treden of de heer Dr.
H. F.R. Hubrecht, de heer N. J. Roelfsema en de
heer Mr. A. A. H. Struycken, die reeds bedankt heeft.
Voor 't Groepsbestuur treden af, of hebben, reeds
en Prof. Mr. A.
bedankt de heeren Dr. W. van Everding,
A. H. Struycken, Dr. P. V. Sormani, Prof. Dr. L.
Knappert en F. A. Hoefer.
Bovendien heeft spr. zelf bij zijn laatste benoeming
gezegd, dat hi' deze slechts voor een jaar aannam.

Punt VI. Voorstel tot het houden van
een vergadering met de Afdeelingsvoorzitters en de leden van den Raad
van Bijstand.
De meerderheid acht zulk een bijeenkomst in de gegeven omstandigheden van weinig nut.
De voorsteller zal later op deze zaak terugkomen.
Punt VII. Benoeming der PropagandaCornmissie.
Ale door Afdeeling Zwolle voorgestelde leden worden zonder hoofdelijke stemming benoemd, te weten:
Me r. W. van Hooff—Gualtherie van Weezel, Deventer; Prof. Mr. J. A. van Hamel, Amsterdam; A.
N. J. Fabius, Bussum; Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg,
Haarlem; Mr. H. v. d. Rivi'ere, Groningen; Mr. Dr.
E. v. Ketwich Verschuur, Zwolle en S. L. v. d. Vegte, jur.-cand. aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
tijdelijk te Zwolle.
Punt VIII. Opheffing van enkele Afdeelingen.
De secr e tar is deelt mede, dat de Afd. Fivelingo slechts 5 leden, de Afdeeling Kampen 8 leden
telt;dat het dus beter is de Afdeelingen op te heffen
ende leden bij Groningen en Zwolle te voegen. Van
deJongel.-Afdeelingen Maastricht en Hellevoetsluis
wordt niets meer gehoord.
Besloten wordt de laatste twee Afdeelingen op te
heffen. In de Afdeeling Fivelingo en Kampen zal nog
eensgepoogd worden nieuw leven te wekken.
Punt IX. Steun voor Volksopbeuring
in Vlaanderen.
Besloten wordt een oproeping in Neerlandia te
plaatsen voor dat doel.
Daar niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter
de vergadering.

Van de Rideelingen.
Nieuwe Afdeeling.
Aan de Handelshoogeschool te Rotterdam is, dank
zij de medewerken van den heer S. L. van der Vegte te
Zwolle, een Studenten-Afdeeling van het Al em. Nederlandsch Verbond opgericht.
Het voorloopig bestuur is als volt samengesteld:
Van der Vegte, voorzitter; A. Janssens, secretarispenningmeester; H. Ubbens, lste commissaris; Snethlage, 2de commissaris.
Amsterdam.
Het bestuur dezer Afdeeling heeft 20 Jan. de volgende oproeping aan hare leden gezonden:
„Het Bestuur der .Afdeeling Amsterdam yin het
Algem, Nederl. Verbond, willende medewerken tot leniging van den nood ontstaan door de laatste overstroomingen, doet met kracht een beroep op de mildadigheid der leden en verzoekt hen, onder gebruikmaking van bijgaand postwisselformulier, eene bijdrage te schenken voor dat doel. Uit de kas der Afling werd f 50.— beschikbaar gesteld. Het aldus bijeengebracht bedrag zal namens de Afdeeling aan de
Algemeene Commissie worden ter hand gesteld.
Wie spoedig helpt, helpt dubbel."
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Amsterdam(Jongel.-Afd.).
De heer Leo Meyer, Nijmegen, heeft een voordrachtavond gehouden over „Vlaamsche Kunst en Karakter", die veel bijval heeft gevonden.
Onze geheele Afdeeling heeft, dank zij de welwilendhe id van de heeren Professor Te Winkel en Van
Lier, een uitoodiging on'tvangen van het bestuur
van de Burger-Afd. Amsterdam, tot bijwoning van
een voordrachtavond van mevr. Anna Wensma-Klaassen.

gaf een uiteenzetting van het een Vlaanderen zich van
de toekomst wenscht.
Een woord vangroote sympathie voor het streven
„
van den heer Mr. Van Es voor vrijheid
en recht"
van het „aloude Vlaanderen", is hier zeer zeker op
zijn plaats.
Ten slotte werd op verzoek de Vlaamsche
„
Leeuw"
door allen staande meegezongen.

Deventer.
4 Nov. 1915 richtte deze Afdeeling een muziek- en
voordrachtavond in, a angeboden aan het Comite voor
ontwikkeling en ontspanning der militairen. Er werden Nederlandsche voordrachten gehouden en Nederlandsche liederen gezongen. Ter afwisseling waren er
nog nummers voor viool, violoncel en piano. De zaal
was goed bezet, hoofdzakelijk door militairen, loch
ook door burgers, die zoover de rui,mte strekt tot
dergelijke uitvoeringen toe an krijgen tegen een kleinen toegangsprijs.

De secretares, mej. Jo van Emden, schrijft:
22 Dec. hield Dr. W. van Schothorst, voor onze
Afdeeling een lezing over Taalkringen en Groeptalen.
Spreker gal eerst een overzicht van de uitgebreidheid van het Nederlandsch taalgebied en las vervolgens allerlei voortbrengselen der verschillende dialecten voor. Na de rust oos bepaalde spreker zich
meer tot de z..g
familietalen, onder welke vooral de
studententaal veel vroolijkheid verwekte.
Nog gaf de Afdeeling in „De Vereeniging" een
propaganda-avond. Dank zij de medewerking van verschillende leden en de dames Reeser en Eyl, was het
bestuur er in geslaagd aan leden en genoodigden
eenprettigen avond aan te bieden. Na het zingen
van het A. N. V.-lied onthaaldengenoemde dames de
aanwezigen op eenige liederen. Daarop vo:lgde een
propaganda-rede, uitgesproken door den oud-voorzitter, den beer S. T. Monhemius. Nadat nogrnaals mej.
Reeser een drietal liederengezongen had, vertoonden
leden der Afdeeling het blijspel: „Het Sonnet", van
Frederik van Eeden.
In de rustpoos avers zich een aantal personen als
lid der Afcleeling op.

l

Gouda.
De heer C. J. M. Kroon, secretaris, schrijft:
Maandag 20 Dec. 1915 heeft de Vlaamsche Zangersgilde, bestaande uit de heeren H. Paal Lepage, zang;
Jos. de Klerk, zang; J. Modert Lauwerijs, voordracht
en Alb. Hauven, pianist, in de Afdeeling een bijzondergoed geslaagden avond gegeven.
De zaal in de societeit de Reuni was prachtig bezet en het pubiliek heeft door voortdurenden bijvalwel
getoond, dat hetgeen werd voorgedragen op zeer hoogen prijs werd gesteld.
Zonder uitzondering waren zang-voordrachten en
begeleiding voornaam en meer nog ma worden aangestipt, dat in alles een gevoel werd gelegd, dat
sympathie afdwong.
Pe mooie en voile stemmen van de zangers Le age en Jos. de Klerk, gaven weer het diepe gevoel
welk in hunne liederen ligt, terwijI de heer Lauwerijs
meesterlijk en zeer boeiend voordroeg.
De beer Hauven toonde zich een zeer begaafd musicus: het was zeer jiammer dat hi' zijn muziek niet
mocht vertolken op een vleugel; er was slechts een
piano voorhanden.
Met een warm woord van dank, bracht de voorzitter, de heer Mr. W. J. L. van Es, hulde aan de
Vlaamsche Zangersgilde, die aan de Afdeeling Gouda
een avond van waar kunstgenot heeft bezorgd.
Moge het hun gegeven zijn in deze door den oorlog voor hen zoo benarde tijden, steun te vinden in
and ere Afdeelingen van het A. N. V.
De Vlaamsche Zangersgilde verdient alle aanbeveling en steun.
Gedurende dezen kunstavond heeft de voorzitter,
Mr. W. J. L. van Es, nog gelegenheid gevonden een
woord te spreken, zooals hi' het noemde, jets te zeggen over „Fransch-Vlaanderen", het een met groote
belangsteliing werd aangehoord.
De voorzitter stelde in het licht den strild, dien Vlaanderen sinds jaren voert voor eigen taal en rechten en

g
's Gravenhage (Jonel.-Afd.).

Harderwijk.
De secretaris, de heer J. H. Staal, schrijft:
Op Vrijdag 21 Jan. werd voor de Afdeeling Harderwijk en omstreken van het A. N. V. in de Concertzaal aldaar een Vlaamsche Liederavondgegeven
door mej. Julia Hoedemaekers, sopraan-zangeres en
pianiste uit Antwerpen, den heer Jos de Klerk, loondichter-baritonzanger uit Merxem (Antwerpen) en den
heer Jos de Clercq, violist-pianist uit Antwerpen.
Het was een in alle opzichten zeer geslaagde avond
en de vele aanwezigen hebben genoten.
en die een muziekavond willen
Anderen Afdeeling,
geven, kan worden aangeraden genoemd drietal daarte noodigen.
voor
Utrecht (Stud.-Afd.).
Prof. Dr. H. D. J. Bodenstein en Dr. Rene de
Clercq zullen op Dinsdagavond 15 Febr.
a. s. voor deze Afdeeling in de groote zaal van het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht,
eene voordracht ho den over de Nationale B eweging in Vlaanderen en Zuid-Afrikia,
daarmede openend de door de Utrechtsche StudentenAfdeeling georganiseerde reeks voordrachten, welke in
verschillende plaatsen des lands over dit onderwerp
zullen wordengehouden.
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In de eerste week van Januari heeft deze Afdeeling
in vereeniging met de Nederl. Z.-Afr. Vereeniging en
het Comite voor ontwikkeling en ontspanning van gemobiliseerden en gein,terneerden een welgeslaagden
kunstavond gegeven, welke werd ing'eleid door Mr.
H. van der Vegte.
den avond werkten mee mevr. Tilanus uit
Aan
Pretoria, die veel bijval verwierf met Naar Hollandsche, Afrikaansche en Vlaamsche liederen, de jonge
Vlaamsche balling Raoul Bacot, die het publiek deed
genieten van zijn heerlijk ' vioolspel, en de beer J . L.
van R., die een paar boeiende voordrachten ten besteal.
Haarlem (Burger-Afd.).
De secretares meldt:
Aide el ing Haarlem hield 20 Jan. een ledenvergadering. Het bestuur had zich voorgesteld om gevolg te even aan den oproep van het Hoofdbestuur
in zake de Volksopbeuring in Vlaanderen. Maar de
nood in eigen land dwong voorloopig van deze
plannen ,af te zien. Toch werd besloten 25 gld. te
zenden naar Dordt voor Vlaanderen en tevens 100 gld.
aan de Watersnood-Commissie.

ZUID-AFRIKA
De oorlog in Zuid-Afrika door
Dr. W. van Everdingen. Tweede
Tijdvak. Tweede Deel: Van Juli—October 1900. — J. Waltman Jr., Delft,
1915.
Dit is het derde deel van het omvangrijke werk,
t dr. W. van Everdingen heeft ondernomen. In 1902
da
verscheen het eerste, in 19C5 het tweede. Hi' uitte
bij de verschijning van dit tweede deel de hoop, dat
de volgende deelen spoedig'er zouden volgen, maar
tijdsgebrek, zegt hi' in het Voorbericht — geen fraze
voorwaar van den leeraar, die zoovele jaren de ziel
van de Boeren-Commissie isgeweest! — en gezondheidsredenen hielden de uitgave van het derde deel
tien jaar op.
Zou er nu wel belangstelling voor dit werk zijn,
niidden irreen oorlog die van zoo onvergelijkelijk grooter omvang en beteekenis is ? De schrijver gelooft
van wel. „Nu Zuid-Afrika meer dan ooit de aandacht trekt..." zegt hij, — door den opstand, den
veldtocht teen Duitsch Zuidwe3t, de verkiezing. Maar
is dat niet op zich zelf reeds merkwaardig, dat onder dezen oorlog, waar het om zoo ontzaglijke belangen gaat, die voorvallen van betrekkelijk plaatselijk belang nog zooveel aandacht trekken ?
Het is de nawerking van den Boerenoorlog, die in-

derdaad in de wereld een ongeevenaarden indruk
heeftgemaakt en waarvoor in ons land bovenal de
belangstelling nog bij een root aantal levendig is.
Trouwens er is aan de geschiedenis, die de Boeren
maken, nog iets van het oude epos. Er zijn in den
wereldoorlog helden geweest bij de tienduizendcn, er
zijn verschrikkelijke din en in gebetyrd als waarvan
Zuid-Afrika — in dezen oorlogstijd — geen voorbeeld
kan aanwijzen, maar de dood van Fourie en van
Beijers, het lot van de Wet ,
daar zit een dramatische
spanning, een enische trek in, die de verbeelding treffen, meer dan menige gebeurtenis van veel grooter
beteekenis op het Europeesche of Aziatische oorlogstooneel.
Zoo is het ook met den Boerenoorlog van vijftien
jaar geleden, in dit derde deel van dr. van Everdingen's werk beschreven. Het is een van de boeiendste
tijdperken van den oorlog: het begin van de guerilla,
eindigende met het vertrek van president Kruger naar
Europa. En dr. van Everdingen beschrijIt het met
onverdroten belangstelling en nooit verflauwende liefde voor het Boerenvolk. Zijn opgewekt verhaal cntleerrt telkens nieuwe waarde aan de documenten, die
hi' aanhaalt. Men kan daaruit aangaande oorlogsgebruiken, die in den tegenwoordigen oorlog soms - als
iets nieuws worden voorgesteld, interessante din en
leeren. Ook getuigen de noten, dat de schrijver ijverig allerlei werken over den oorlog' heeft geraadpleegd.
De schrijver is zoo fortuinlijk geweest in ziin werk
het relaas te kunnen inlasschen, dat wijlen ds. Paul
Roux in Juli 1900 heeft te boekgesteld van ziin verrichtingen als vechtgeneraal. Hi' is daardoor in staat
gesteld „een zeer gewichtig deel van de krijgsgeloeurtenissen nauwkeuriger te verhalen dan tot nu toe
bier en in Zuid-Afrika hetgeval kan zijn".
Achter dit derde deel is een alfabetisch register vocr
al de Brie verschenen deelengevoegd: een nuttige
aanvulling.
Het overzicht van 's heeren Valter's eerste brochure teen generaal Botha, in een Naschrilk gegeven, ware, dunkt ons, beter weggelaten, aangezien
de voorstelling daarin voorgedragen betwistbaar en
betwist is. Misschien is het zijn zin voor volledigheid,
die hem tot het besluit bracht, al was het ook
nog in een Naschrift, dit vraagstuk te vermelden.
Maar eengeschiedschrijver moet schiften.
Evenwel, dit Naschrift van enkele bladzijden bepaalt de waarde niet van een ernstig werk van een
359 bladzijden, dat voor beoefenaars van de geschiedenis van den Boerenoorlog een nuttige gids zal blijyen. Mogen tijd en gezondheid den schrijver gegewn
zijn om zijn belangwekkend werk binnen niet te veel
J
'aren te voltooien.

Nederlandsche handelaars, fabrikanten
en winkeliers. plaatst Uw aankondigingen in Neerlandia!
Leden van het Algem. Nederl. Verbond,
steunt eigen nijverheid!
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Nederlanders in Zuid-rifrika.
Men vindt bier deportretten van (van links Haar rechts van den lezer): den beer J. de Klerk, thans
onderwijzer aan de Oost-Eindschool to Pretoria • mej. v. d. Ban, onderwijzeres, mevr. Vellema, mevr.
Klomp, echtgenoote van Ds. W. J. S. Klomp Th. Blok, onderwijzer to Bloemfontein, en, op den voorgrond, naast het kaffer-„rneidje", een Klomp-je. (Ontleend aan „Hollandsch Zuid-Afrika").

Zuld-iiirikaansche Brieven.
XXXIV.
,
Pretoria 20
Nov. 1915.
Wij Leven in een ontredderden tijd. zeepost vertrekt zeer onregelmatig. Onze mailbooten worden in
En eland vastgebouden voor troepentransport. Len
anderen keer is depostdienst tusschen En eland en
Hollandgestaakt. Zorg nu eens dat je brieven op
tijd komen ?
Maar wij, die vroeger wisten dat onze geheele samenleving met de stiptheid van een chronometer
liep, hebben ons •ook al aan deze ontwr;_chting gewend. Ik weet nog toen de oorlog pas uitbrak. We
begonnen alle mogelijke — misschien zelfs ook onmogelijke — mogelijkheden to overwegen. Wij hebben
kost ingeslagen, onze salarissen zien verminderen,
alle mogelijke dingen gelaten, waaraan wij gewoon
waren en die wij onontbeerlijk beschcuwden. Dit was
in de eerste spanning van het verschrikkelijk gebeuren. En nu is deze tijd van wereldbrand, wairin
het kookt engist als een heksenketel, normaal bijna. Wij zijn eraan gewend en vragen ons alleen af,
waarover wij zullen praten als de vrede .;in het
land is.
Natuurlijk wordt onze politiek in sommige richtin--

gea beheerscht door den wereldoorlog, waarin wij,
k eveneens betrokken
als deel van het Britsche Rij,
zijn. Maar overigens komen alle vraagstukken, die
al zoo lang op ons politiek programma staan, met
de zelfde regelmatigheid van antlers terug. Vandaag
he' ik twee bezoeken g,-ehad, die dit beweren eigenaardig onderschrijven. Het eerste was van een Afrikaner, die kwam vertellen dat hi' water kon vinden,
ondergrondsch water. Hi' bouwde een heele theorie
op, die ze2r belangwekkend was. Het water-vraagstuk
is van hetgrootse belang voor Zuid-Afrika. Om een
teekenend voorbeeld to noemen. Een morgen grcnd,
geschikt voor bouwland, zal twee pond sterling hosten, doch wanneer er een voldoende blijvende watertoevoer op zulk een plaats komt, zal de prijs dadelijk vertien-, twintigvoudigen. Nu heb ik niet gezegd:
„Mijn beste man, vocr zu:ke dingen hebten wij than;
Been tijd en de menschen geen aandacht", ik moedigde den man aan zijn ondervindingen wereldkundig to maken. Er zal belangstelling, groote belangstelling voor zijn.
In den namiddag kreeg ik bezcek van een grooten,
forschen Afrikaner, amper twee maal zoogroot als
ik, die kwam klagen over het feit, dat hi' gister in
een trein had gezeten die vol met kaffers was. Hi' wilde daar ziinRegeering eens over cnderhouden. Het
was al zoo lang beloofd dat daar verandering en ver-

38

NEERLANDIA.

betering in zou worden gebracht, maar het was altijd bij beloften gebleven. Zoo'n onderwerp zal even
veel, zoo niet meer aandacht trekken in een kraut dan
het oorlogsnieuws.
De meest nietige taalkwestie zal de gemoederen in
beweging kunnen brengen.
Zoo gaat onze politieke strijd, trots het grootsche,
machtige wereldgebeuren voort. Het was daarom gelukkig, dat het Verbond de uit gave van Neerlandia
niet al te lang heeft gestaakt. Er was wel degelijk
belangstelling voor den gewonen nationalen stria.
We staan niet stil inademloos angstig zwijgen. We
gaan voort, trots alles, ook bier. We hebben een tijd
te wachten.
Misschien was er ondergewone omstandigheden
wat meer aandachtgeweest voor de oplossing van
het Universiteitsvraagstuk, dat thans door de Re geering wordt voorgesteld.
Wat die Universiteitskwestie eigenlijk is ? Eenige
larengeleden heeft de Unie-Regeering van de heeren
Wernher en Beit een som van 500.000gekregen
voor de stichting eener Universiteit. Wij hebben bier
wel inrichtingen voor hooger onderwijs, doch deze
zijn een Universiteiten in de werkelijke beteekenis van
het woord. Zij leveren geen doktoren a?. Daarvoor
moeten de Afrikaners naar Europa. Nu is het voor
een 'on en Afrikaner zeker goed, dat hi zijn opleiding in Europa voltooit, omdat hi' dan ziln blik leert
verruimen en naar zijn eigen land iets van de oude
cultuur van Europa mee terugbrengt. Doch niet iedere ouder is in staat zijn kind naar Europa te laten
gaan, en bovendien, het moet verheffend voor het nationaalgevoel zijn om zelf een wetenschappelijke
Universiteit te hebben.
We hadden dan oils half miljoen! We kregen het
zonder eenige voorwaarde,
doch toen we het eenmaal
hadden aangenomen, kwamen die voorwaarden langzamerhand los, en de Engelsche Fevers le den begrijpe/ijkerwijs, eenige bezwaren in het pad van de
Hollandsche taal bij dit universitair onderwijs.
Drie jaar heeft toen die zaak gesleept. Eerst is
een voorstel ingediend door de Regeering bij het
Parlement, welk voorstelgeen genade kon vinden bij
de Hollandschsprekende leden. Toen werd een Volksraadscommissie benoemd, die al evenmin een we g' kon
aanwijzen om uit het doolhof te geraken. De moeilijkheid was hoe het onderwijs aan die Universiteit volmen tweetalig te maken. Tweetalige professoren zouden
ko
voor de meeste leergangen wel onmogelijk zijn te vinden. Twee professoren, een voor het Hollandsch en
een voor het Engelsch, zou te duur komen; een half
miljoen, hoe schitterend als gift ook, ,is niet veel voor
eengoede Universiteit Het voorstel van de Volksraadscommissie, die het hooger onderwijs z o o v eel
d o e n 1 ij k, indien noodig, ook in het Hollandsch
wile doen geven, was bij de openbaarrnaking in druk
al ten doode opgeschreven.
Toen werd in 1913 een commissie benoemd buiten
het Parlement om, waarin Ds. Bosman als eenige
Hollandschsprekende ,zitting had, terwijl er een professor uit En eland werd ingevoerd om als deskundige raadsman deze commissie ter ziide te staan. De-

zeprofessor was dan tegelijk voorzitter der commissie.
De Hollandschsprekenden waren zoo maar bang
geworden, en er werd een Waakzaamheidscommissie
benoenid. Deze commissie bracht een vernietigend verslag uit over het voorstel der Universiteitscommissie,
die Wilde dat het half miljoen over de verschillende
hoogere onderwijsinrichtingen zou worden verdeeld;
terwijl die verschillende inrichtingen dan elk een of
meer leerstoelen zouden krijgen van de verschillende
vakken die zouden worden onderwezen.
Door al die verslagen werd het den menschen meer
en meer duidelijk, dat er slechts een oplossing was,
te weten een Hollandsche en een Engelsche Universiteit. Doch twee Universiteiten zouden kostbaar zijn
voor een wel uitgestrekt, doch zeer schaarsch bevolkt land, waar het aantal studenten tegering is om
twee Universiteiten te bevolken.
Intuisschen stierf de beer Jan Marais van Stellenbosch en liet aan het Victoria College te Stellenbosch
100.000 na voor het stichten eener Hollandsche
Universiteit.
We hadden dus een half miljoen voor een Universiteit die Engelsch zou moeten zijn, omdat de schenkers ditgeld niet wilden verbrokkelen door er een
tweetalige Hooge School van te maken, en 100.000
voor een Hollandsche Universiteit.
De oplossing der moeilijkheid kwam dus veel nailer.
Thans blijkt het, dat de Regeering in deze Parlementszitting zal voorstellen om het Zuid-Afrikaansche
College te Kaapstad tot Universiteit te verheffen, dat wil
zeggen tot Engelsche, en het Victoria College te Stellenbosch eveneens, dat wil zeggen tot Hollandsche.
Behalve het stichtingskapitaa,1 zullen zij dan bijdragen van de Regeering krijgen.
Wij zullen dus ons tweeledig universitair stelsel
hebben, de beste oplossing zeker op den duur.
Maar daarom zijn alle moeilijkheden nog niet uit
den weg. Transvaal en Vriistaat zullen wel klagen,
dat het geheele universitaire onderwijs is samengetrokken in een provincie; terwij1 zeker ons Transvaalsche Universiteits College en het Grey College te
Bloemfontein om bun onderwijs zeer hoog staan aangeschreven. Doch het is te ho en dat de Afrikaner
zich zal herinneren, dat men niet viji pooten aan een
schaap kan hebben, en dat waarschiinlijk Stellenbosch
niet dad elijk alle professoraten zal kunnen bezetten,
dus dat er voor Pretoria en Bloemfontein nog afflict
kans open blijft om bun colleges uit te breiden met
enkele universitaire leer an in zekere vakken. Indien Stalenbosch godsdienstleer en letteren nam, zouden er nog genoeg vakken voor de beide noordelijke
hoofdsteden over b1 ijven. Misschien dat bier de naijver tot die daden aanzet.
In elk geval is het begin gemaakt, en dat is immers het halve werk.
* *
VON.
Pretoria, 21 December 1915.
Gen. De Wet is vrij ! Wat antlers kan mijn brief
deze maand melden ? Er is een zucht van verlichting
door het geheele land opgegaan. Niemand wist eigen-
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lijk wanneer hkj vrij zou komen. Wel in en er den
laatsten tijd geruchten, dat het voor Kerstmis zou
zijn en dat dus de oude Generaal thuis op zijn plasts
bij zijn vrouw en kinderen die dagen zou vieren. Vanwaar diegeruchten kwamen, zou niemand U hebben
kunnen zeggen. En inmiddels zat de oude grijze krijger in het fort te Johannesburg en weigerde uit te
gaan, wanneer niet al zijn medegevangenen tegelijk
werden begenadigd. Hi' verklaarde zelf de grootste
rebel te zijn geweest en allen hadden hem alleen gevolgd. Zoo bleef hi' ook in zijn vernedering groot,
een man van wren Hugh Gunn, de Superintendent van
Onderwijs in den Vrijstaat onder de Milner-re geering na de rebellen had geschreven, dat hi' een man
in de ware beteekenis van het woord was en een
gentleman. (Vergeef mij het vreemde woord in Neerlandia, doch ik ken g een Nederlandsch woord, dat
het Engelsche nabij komt).
Maar Gen. De Wet's vrienden, die zich deze houding konden begrijpen en die er den ouden strider
te meer om bewonderden, wisten den Generaal te bewe en dit standpunt op te even. :Hi hield er imniers al die andere mannen te langer mee in gevangen staat. En Generaal De Wet is ten slotte gebukt.
Men ma vermoeden, dat de beer „Pen" Wessels van
Vrede, lid van den Volksraad, hem heeft weten over
te halen; wantnadat deze op Dingaansdag te Pretoria hadgesproken, was hi' naar Johannesburg gegaan om er Gen. De Wet te bezoeken en den volgenden dag werd de boete van den Generaal betaald,,
bewijs dat hi' het gezag dat over hem had recht gesproken, wilde erkennen; want zoo lang die boete
niet was voldaan, en dusgeen bewijis was gegeven,
dat Gen. De Wet vrijwillig het vonnis, over hem geveld, had aanvaard en het gezag van de menschen die
over hem hadden rechtgesproken, erkend, zoo lane
mocht deRegeering een genade voor recht doen gelden. 1kgeloof niet, dat de Generaal dit bewijs van
erkenning weigerde te geven. Het is zooveel meer in
overeensternming met zijn karakter, wat ik van de
meestgezaghebbende zijde heb hooren vertellen, dat
Oom Christiaan wist, dat wanneer hi'j zijn boete niet
betaalde, men hem niet kon vrijlaten en hi' dus vrijwillig in den tronk bled, omdat hi' er niet alleen
uit wildegaan.
Ook in de Engelsche pers heerscht verheugenis
over de bevrijding van Gen. De Wet. *Sommige onzer
Engelsche landgenooten eerbiedigen in hem nog altijd
den ridderlijken tegenstander, den strider zonder smet
of blaam. Slechts enkelepersorganen van de uiterste
jingozijde spreken nog met slecht verholen woede over
den Generaal en„zijn verraad”.
Dankbaar herdenken de Hollandsch-Afrikaansche
bladen depogingen in Nederland en Vlaanderen vooral, doch ook in En eland Zwitserland enz.,, gedaan
om de begenadiging van Gen. De Wet te verkrijgen.
* *
*

Verheugend en merkwaardig is het opleven van het
nationaalgevoel in deze dagen. Ik herinner ntj nog
de dagen van voor den Zuid-Afr. oorlog, toen wij
eens om de vijf jaar den Dingaansdag herdachten op
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Paardekraal. Thans wordt die nationalen dag elk jaar
herdacht en jaar op jaar wordt het aantal plaatsen,
waar men hem viert, rooter. Vroeger bepaakle zich
die viering tot Transvaal, thans slaat men den 16den
December niet over in den Vrijstaat, men gedenkt hem
zelfs in de Kaap en in Natal. Het is niet alleen een
orden, doch tevens een
ambtelijk erkenden feestdag gew
dag waarop de Hollandsche Afrikaners door de geheele Unie zich vereenigen in herinnering aan de
voortrekkers, die Zuid-Afrika hebben bewoonbaarg'emaakt voor de witmenschen en een einde maakten aan
de bloeddorstige heerschappij van de Zoeloes.
Opvallend daarbij is, dat de Engelschen in de Unie
de beteekenis van dien dag niet kunnen inzien. Hun
bladen mogen er gaarne schamper over schrijven en
het doen voorkornen alsof die arme kaffers leelilk
door de Boeren zijn aan flenters geschoten en uitgeroeid. Een onzer bladen rekende zelfs uit, dat de
Engeischen veel meer menschen hadden verloren dan
de Boeren in de verschillende slagen teen
g
de kaffers
van Zuid-Afrika en dat zij dus feitelijk meer hadden
gedaan voor het bewoonbaar maken van ons werelddee/ dan de Hollandsche Afrikaners. Op deze eigenaardige redeneering heeft een Afrikaner in hetzelfde
bladgeantwoord, dat men toch de gevolgen van • een
veldtoch niet berekent naar het aantal mannen dat er
verloren wordt, doch naar andere uitslagen. En dan
moest van de Boeren worden erkend, dat zij zich
betere striders en krijgskundigen hadden getoond dan
de Engelschen, want de Boeren hadden met minder
verliezen meer weten te bereiken.
De viering van dezen Dingaansdag is een zoo verheugend verschijnsel, omdat zij aanleiding geeft de geschiedenis der vaderen te leeren kennen. Overal wordt
diegeschiedenis sverhaald, hetzij door predikanten,
hetzij door afstammelingen van menschen, die aan den
stria teen Din aan hebben deelgenomen, in een heel
enkelgeval zelfs door menschen die als kind bij de
Voortrekkers waren. Maar die Voortrekkers worden
zeldzaam, het is een bijna uitgestorven geslacht.
Meestalgaat met deze viering gepaard een opstelwedstrijd voor kinderen, waarbij als onderwerp de
slag aan de Bloedrivier wordt gegeven. Dat daarbij
altijd de beteekenis dezer overwinning voor het n,ageslacht en voor Zuid-Afrika wordt op den voorgrond
gezet, wil ik niet beweren. Maar al te vaak verdiept
men zich in bijzonderheden van den slag, die wel heel
belangrijk en heel boeiend zijn, doch niet zoo gewichtig als het gevolg. Kan men dit echter de menschen en vooral de kinderen kwalijk nemen ? Is het
nog niet zoo heel lang geleden, ook niet de wijze van
geschiedenisleeren in Europa geweest ?
lets nieuws heeft men dit jaar bij de herdenking
ingevoerd. Men heeft de Voortrekkersdracht in eere
hersteld voor dien dag. Er is vaak over geklaagd, dat
wij alles hier van de Engelschen overnnemen en dat
ons eigen volksleven daardoor doortrokken wordt van
de Engelsche beschaving. Niet ten onrechte wordt deze klachtgeuit. Wij houden hier „at homes", „afternoon tea's"; tergelegenheid van de Kerstmis versieren onze winkels hun uitstallingen met watten die
sneeuw moeten voorstellen, welke de meeste menschen
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hier maar heel zelden hebben gezien. Al onze gewoontes
vanbezoeken-afleggen, aan tafel enz., zijn alle van de
Engelschen overgenomen. Onze kranten, ook de Hollandsch- Afrikaansche, ziin geheel op Engelschen leest
geschoeid, zelfs onze bouwkunst hebben wij maar al
te lang aan Engelsehe ontleend en wij hebben onze steden en dorpen volgepropt met leelijke, smakelooze „cottages"; terwill wij in de Kaap de voorbeelden van mooie, eigen woningbouw voor het grijpen
hadden. Maar dat tijdperk van nationale verwording
in de bouwkunst zijn we gelukkig te boven, en wij
zijn bezig ons uit die andere periodes eveneens los
te worstelen. Het zijn ziekteverloopen waaraan alle
volkeren onderhevig zijn. Waarom wij hier dus niet
eveneens. Maar we werken thans hard. We voelen
veel starker nationaal. Ik boor hier veel meer Afrikaansch zingen clan vroeger en ik weet--heb er
reeds bij vorige gelegenheden op gewezen dat er
veel meer Afrikaansch en Hollandsch wordt gelezen
dan vroeger. En dat dit niet zoo heel gemakkelijk is
voor vele Afrikaners, mope een voorbeeld bewijzen,
dat nu niet ent uitzondering is hier. Een zeer ontwikkelde en zeer beschaalde Afrikaansche vrouw vertelde
niij onlangs hceveei moeite zij had gehad om Hollandsche boeken te lezen. Ze had haar gehee'e opvoeding in de Kaap in het Engelsch gehad en toen zij
haar eerste Hollandsche bcek las, moest zij dit doen
met het woordenboek naast zich. Zij gal echter den
moed niet op, hoewel zij elk bock eerst als het ware
moest vertalen, en het daarna nog eens een of twee
keer moest overlezen A/66r het goed tot haar doordrong. Thans leest zij eik Haandsch bock en verstaat het en weet het tot lets van haar zell te verwerken. Zij heeft den moed gehad door te zetten nit
liefde voor het Hollandsch. Ik heb haar bewonderd,
want ik wist, dat Engelschlezen haar niet de minste
moeite gal. En zooal3 deze bewonderenswaardige Afrikaansche vrouw zijn er heel velen hier. Dat geelt niet
alleen moed voor de handhaving van het Hollandsch,
loch weld ook hooge bewondering voor de Afrikaners
van dat slag, waarvan er velen zijn.
Natuurlijk geldt dit bezwaar van het moeilijk lezen
niet voor een Hollandsch-Afrikaansche krant, die zoostijl is.
y ea gemakkelijker van taal
OU-BOET.

AMERIKA.
De onthulling van Pieter Stuyvesant's
borstbeeld te Nieuw-York.
In het j• ongste Sept.-nr. van Neerlandia werd het
borstbeeld van Petrus Stuyvesant afgedrukt, bestemd
Sint Mark's kerk in de Bowerie te Nieuw•
om in de
York te worden geplaatst als geschenk van de Nederlandsche Regeering.
De onthulling heeft op St. Niktaasdag plaats ge-

had en de N. R. Ct. heeft er een zeer opgewekt verslag van gegeven:
Het volgende is er aan ontleend:
De kerk wasgevuld met een talrijke schare — voornamelijk ^afstammelingen van Oud-Hollandsche families — die depiechtigheid van de overdracht van
het door Toon Dupuis vervaard,igd borstbeeld bijwoonden.
Depredikant der kerk bracht zijn groetenis aan de
waardige inwoners van de voormalige stall NieuwAmsterdam en die van het afgelegen dorp Harlem inbegrepen.
De kerk was smaakvol metgroen en vlaggendoek
versiercl, en gelijk bij zooveel voorgaande gelegenheden hingen de sterren en strepen en het „Rood-WitBlauw" weergetrouwelijk naast elkaar. Zoo werden
ook in den loop der plechtigheid het „Wien Neerlandsch Bloed" en de „Star Spangled Banner", staande aangehoord.
Om een denkbeeld te krijgen van het Nederlandsche
stem el der plechtigheid, behoeven wij slechts de vclgende namen te noemen van enkele lezen der NieuwYorksche patriciersfamilies, die aan een en ander een
werkzaam aandeel hebbengenomen. Zoo maakten b.v.
deal uit van het dames-comite de dames: D. Lydig,
A. de Peyser, 0. Rhinelander, Th. Roosevelt, W. Su
dam, A. van de Sande Bakhuysen, J. D. van Buren,
A. van Cortlandt, Schuler
van Rensselaer, H. van
Y
Sinderen, G. de Witt, e. a. Het algemeen en ditnoodigings-comi0, had onder zijn lezen de heeren Guy
van Amringe, A. van de Sande Bakt-mysen, Stuyvesant
Fish, John van der Peel, Philip Schuyler, Augustus
van Cortlandt, Henry van Duzer, G. Verplanck, Gerard Beekman, Edward K. van Winkle,
Arthur Schermerhorn, e. a.
1k wensch van dezegelegenheid gebruik te maken
om er op te wijzen, dat Nederland in den hierboven
genoemden Nieuw-Yorkschen advocaat, Guy van Amringe die uit een Nederlandsche familie alstamt, een
zeer warm vriend heeft. Hi' staat steeds voor de instandhouding der Nederlandsche tradities in de verschillende toonaangevende Nieuw-Yorksche kringen op
de bres, en moeite, en .opoffering, en soms taai gedull zijn hem nimmer te veel. Als een gezien lid
der Nieuw-Yorksche knickerbocker-families kan een
zoo warme vriendschap voor het land zijner voorvaderen, door den heer Guy van Amringe bij alle
mogelijke gelegenheden aan den dag gelegd, niet voldoende wordengewaardeerd.
Het was de heer Van Amring,
e die thans naar
Washington was gegaan, om onzen gezant, Jhr. Van
Rappard, als eeregast aan een noenmaal uit te noodi en dat ter gelegenheid der plechtigheid dien middag in de Knickerbocker Club, „de" club der NieuwYorkschepatriciers, hem zou worden aangeboden.
Onzegezant gaf aan deze uitnoodiging gevolg. Aan
dit noenmaal heerschte een uiterst aangename geest.
Met jhr. Van Rappard zaten aan, de heeren Stuyvesant Fish, T. J. Oakley Rhinelander, Howland Pell,
F. Stuyvesant Pillot, Charles van Rensselaer, A. van
de Sande Bakhuysen, Henry Gansevoort Sanford, Au-
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gustus van Cortlandt, De Lance Nicoll, Van Horne
Stuyvesant en Guy van Amringe. Bijna al deze heeren behooren tot de z.g, oud-Hollandsche of Knickerbocker families, en enkelen hunner zijn afstammelinen in rechte lijn van Pieter Stnyvesant.
Uit de rede van Jhr. Van Rappard stippen we het
volgende aan:
„Het was mij een root genoegen en eer toen de
Regeering van H. M. de Koningin der Nederlanden,
flu opdroeg om aan de St. Mark's kerk der Bowerie
voor de inwoners van Nieuw-York dit borstbeeld van
Pieter Stuyvesant, den laatsten Hollandschen Gouverneur, aan te bieden. De keuze van St. Mark s kerk
is in dit verband zeergelukkig ,
omdat hier Pieter
Siuyvesant be raven lit en de vroegere op deze
plaats gestaan hebbende kapel door een beschikking
van Stuyvesant's echtgenoote, Judith Bayard, was opgericht, terwij1 bovendien in de nabijheid dezer plaats
Stuyvesant zijn laatste levensjaren sleet.
Wij verwonderen ons er niet over, dat men aan
deze zijde van den Oceaan dezen grooten Nederlandschen burger niet heeft vergeten. Daarvoor nemen ook
in het leven der Unie zijn afstammelingen een te voornameplaats in. Doch ook in Holland zal Stuyvesant
steeds als een van de merkwaardigste persoonlijkheden in hetgrootste tijdperk van de geschiedenis der
Vereenigde Nederlanden beschouwd blijve
n."
Degezant sChetste vervolgens in groute trekken het
gouverneurschap van Pieter Stuyvesant, „grootendeels
degrondlegger van de vrijheids-, verdraagzaamheidsen waardeeringsbeginselen", welke den grondslag van
de Amerikaansche instellingen uitmaken.
In verband met degroote tijdgenooten van Stuyvesant in het moederland, maakte spr. met dankbaarheld gewag van het een reeds door de Columbia
Universiteit, en in 't bijzonder door Dr.Van Noppen, die
er, als Koningin Wilhelmina's vertegenwoordiger een
leerstoel in Nederlandsche letterkunde bekleedt, is
bereikt. Ditgaf den spr. aanleiding, er aan te herinneren wat de Leidsche Universiteit voor de eerste
Hollanders in Arnerika heeft beteekend. Onder de eerste
inwoners van Nieuw-York nit den tijd van Pieter
Stuyvesant waren toch veen die in Leiden war
gepromoveerd. Genoemd mogen b,v. worden Van der
Donck, de eers t e Nieuw-Yorksche advocaat, Kierstede,
de eerste Nieuw-Yorksche dokter, Bogardus de eerste
predikant en historieschrijver. Wat die menschen he
ben voortgebracht — en met dit alles zijn de Amerikanen onbekend — isnog steeds in het Nederlandsch
te lezen. En het was de Hollandsche dichter, Henricus Seleyns, een van de eerste dichters der nieuwe
wereld, . die hetgralschrift van Pieter Stuyvesan't
schreef.
„Zij waren het — aldus ging de gezant voort —
die Pieter Stuyvesant, toen hi' in 1664 naar NieuwYork kwam, omringden. Nergens in de kolonien had
men betere scholen, nergens bestond er zooveel burgerlijke v-rijheid en zooveel godsdienstige verdraagzaamheid. Dank zij Stuyvesant was de kolonie het
spiegelbeeld van het Nederlandsche moederland geworden, en wat 30 jaren vroeger s'echts een gewone
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handelspost in een van Indianen wemelende wilder.
nis wasgeweest, was nu door zijn verstandig bewind een belangrijke stall geworden, waar de burger
in de uitoefening van zijn bedrijf even veilig was als
vandaag.
Toen Nieuw-York eindelijk onder Engesch bewind
kwam, bleven de Hollandschegewoonten en gebruinen tot het midden van de volgende eeuw in zwang,
zoodat Nieuw-York feitelijk voor een eeuw hoofdzakelijk Hollandsch is gebleven."
Aan de dames Catharine en Anne W. Stuyvesant
viel de eer te beurt het vlaggedoek van het beeld we
te nemen.
Een bijzonderheid van den namiddag was ncg, dat
een tweetal Oud-Hollandsche melodieen van J. P. Sweelinck door het koor tengehoore werd gebracht, alsmede een oud-Nederlandsch dankgebed.
leder der aanwezigen ontving een exemplaar van
Prof. Van Noppen's „The gift of Holland".
Ditgedicht is door den beer A. T., A. Heyting te
's-Gravenhage in het Nederlandsch vertaald.
Hier volgt een in verband met boven es hr
plechtigheid treffend fragment:
Al schoonheidsgiften droeg zij naar het west
Onsterflik Holland, moeder van de vrijen
En bracht haar wijsheids heerlike juwelen
Haar waarheidspaarlen, bracht haar roems robijnen
Met kostbre specerij .van namen deugdlik:
Oranje, Erasmus, Grotius, Barnevelt,
Rembrandt, a Kempis en Spinoza, deze
En 't hel visioen diensglorierijken zieners,
Orglenden Vondel, bracht zij naar ons land,
En vrijheids zeegriiken, driekleudgen standaard
En wapens voor rechts kamp, gerechten vrede
En liefdes zeldzame verdraagzaamheid,
Verbroedring en gelijkheid, waarbij alle
Zoet-zaalge heiligheên van huis en haard.
Dees schatten bracht ze en riep de wereld op
Tot feest en brak het broederbrood met allen.
Aldus mijn land, was' uw geboorte, uw zeegning,
Revoorrecht yolk,gevoed aan Hollands borst.
Schepper van Staten, gal ze u brein en zenuw
En kweekte uw heilig durven.

Taalcommissie.
Weest Nederlanders, ook in Uwtaal!
De Commissie strijdt niet teen het gebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander op tot het gebruik van
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen, die in den
reel even goed zijn als de vreemde, waaraan men
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoongeraakt;
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w e k t elken Nederlander op, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhag,
e onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
Brievenbu s.
De Commissie ontvangt carne mededeelingen orntrent het misbruik van vreemde woorden en uitdrukkin en aan het adres: 2de Schuyts tr a a t 247,
's-Gravenhage.
Die mededeelingen zende men dus niet naar het
Hoofdkantoor te Dordrecht. Inzenders wordt beleefd
verzocht naam en woonplaats te vermelden en hun
bijdragen zoo mogelijk persklaar in te zenden; dit
verlicht. het werk der Commissie en heeft bovendien
het voordeel, dat de inzendingen geheel volgens de
bedoeling der inzenders in Neerlandia kemen.
Onze omzendbrief.
Aan ons verzoek om opgaaf van het aantal stuks
van onzen omzendbrief, dat de Afdeelingen wenschen
te ontvangen, hebben slechts enkele Afdeelingen gevolg gegeven.
Wij konden daardoor de oplaag niet bepa!en, maar
laten nu eengedeelte afdrukken, cm aan de aanvragen te kunnen voldoen.
De Commissie verzoekt den Aidee,ingsbesturen dringend de vertegenwoordigers der Afdeelingen op de
a. s. Groepsvergadering van een opdracht ofntrent het
aantal stuks, dat de Afideeling wenscht te onivangen
te voorzien.
S. te 's-G. — Wegelooven niet, dat U gelijk heeft.
Uw maatregel zou zeker uiterlijk meer afdoende werken. Kent U Minister Treub persoonlijk ? 1Vlisschien
dat Z.Exc. voor Uw voorstel te vinden is.
J. A. v. d. • S. te 's-G. — De aankondiging, welke
U ons zendt, verdient o. een loftuiting. Indien U
den agent van de pastilles van Poncelet een goeden
Nederlandschen tekst zendt, is hi' U waarschijnlijk
dankbaar, zooals wij voor Uw hulp.
A. J. A. P. te 's-G. — Dank voor Uw mededeeling. Van andere Studentenahleelingen weten we in.
dezen niets. Helpt U ons eens aan een stukje, waarin U den uitslag van Uw onderzoek meedeelt ?
M. J. R. te 's-G. — Uw opmerking in zake het
Postkantoor beamen wij volkomen; maar ook wij
kunnen ze eerst maken, als de opschilften zijn aang
ebracht. Het gebruik van a komt toch zeker niet
op onze rekening; wat buriten onze Afdeeling valt,
krijgen we zelfs niet te zien, vOOr Neerlandia verschijnt.
J. C. de Vr. te U. — Aan wat vreemdelngen van
Nederlandsche namen maken, kunnen we weinig of
niets doen. Indien U orgaan door maandblad
wil vervangen, raden wij U daarvan een voorstel te
te maken voor de Algemeene Vergadering van 1916.
J. H. P. te D. — Zie het antwoord aan M. J. R.
te 's-G. Wendt U, wat r e t i r a de betreft, eens tot
onzegroote spoorwegmaatschappijen; wij deden het
totnogtee vergeefs.
* *

Zooals unit ons nieuw opschrift blijkt, hebben wij,
inplaats van den langen naam „Commissie tot hevordering van het gebruik van zuiver Nederlandsch,
den naam Taalcommissie aangenomen, welke niet alleen kort is, maar, naar wij meenen, oak voldcende
duidelijk. De reden, waarom wij daar'tce niet eer

besloten, is, dat wij vreesden, dat men onze Commissie als een taalpolitie zou beschouwen. Nu echter uit
onzen arbeid al welgebleken zal zijn, dat wij zulks
n durven wijnso wel Taalcommissie noemen.
niet zij,
Een Indisch dagblad, het Bataviaasch Nieuwsblad,
dat wij dankbaar zijn voor de belangstelling en steun,
of ons „Commissie voor Nederlandsch in Nederland"
in overweging. Ons lijkt echter Taalcommissie beter.
*

*

Germanismen.
In„Van onzen tijd'', jaargang XVI (1915-1916),
No. 5, blz. 49, komt een artikel van Dr. H. v. d.
Velden voor onder het opschrift: „
Zwart-wit-rood in
TreubPs belastingontwerpen”. 't Valt ons moeilijk
onze algeheele sympathie met het bovenbedoelde artikel te betuig'en. Immers de strider teen de „Treubsche Germanismen" begint zijn artikel in den eersten
zin al met een Anglicisme te ontsieren. Maar dat bewijst
n da ook voor de zooveese maal,
hoe onze taal
moeite heeft zich van „vreemde smetten vrij" te houden. Vele -ismen zijn al zoo op we burgerrecht te
verkriigen
dat zelfs zij, die er zich aan stooten, er
,
gebruiken. Dit is b.v. het geval, waar de geachte
schrijver spreekt van ontwerpen-Treub. Is dit niet een
zelfde onnederlandsche zegswijze als b.v. HollandAmerikalijn en zoo vele andere van deze soort ?
Voor het overige aan we gaarne met den inhoud
van het artikel mee en betreuren het, dat juist in deze dagen een zoo krachtig en stoer werker als Treub
woorden in onze taal invoert, welke er niet in ,hooren en waarvoor we zonder eenige moeite, echt Nederlandsche in deplaats kunnen stellen Indien
Treub dit stukie ander oogen krijgt, dan zal hij, waar
we bovendien weten, dat enkele andere leden van dit
Ministerie alles voor hetgoed recht van zuiver Nederlandsch voelen, o. zich niet ergeren aan ons
streven, door we ergel d niet te veranderen ' in
weerbaarheidsbelasting.
Zelfs durven we veronderstellen, dat ook het ontangs verschenen neder la ge even spoedig een vervan er krijgt in het echt Nederlandsche van onzen
tijd: bewaring of onder and.
*

*

Een onzer kennissen vroeg ons laatst de beteekenis van de afkorting: G. d. J. Teen we ze hem zeiden, antwoordde hij, dat ze dan een vertaling is van
t. t. of t. a t. Dat is ze dan ook, doch, waar deze
woorden vaak onverkort onder brieven enz. voorkomen, achten wij de verkorting er van een aanwinst
voor ons Nederlandsch. Tot... de een of ander zoogelukkig is, cns een zeer bruikbare, geheel Nederlandsche verkorting te bezorgen, ook voor t. v., waarvoor wij thans gebruiken G. d. U.
*

*

Holland op zijn malst!
In de voorschriften voor den dienst in het Nederlandsche leer staat als aanroep voor een wacht
onraad: heraus! !
In datzelfde leer wordt een beschadiging (van een
deur b.v.) geboekt als: degradatie!
Wordt het niet hoeg tijd, dat althans onze stafofficieren onder deskundige leiding ook Nederlandsch
leeren ?
*

*

*

Gecompr imeer de zuurstcf is waarschiinlijk
jets anders dan samengeperste of verdicht e zuurstof! Zeker althans bij de maatschappij Ox ygenium.
*

*

*

Slippers voor onze heeren! Alzoo even onze
winkels heeren degelegenheid slipper(tje)s te ma-
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ken. Loo en die winkels niet het gevaar, dat onze
vrouwen ze in den ban doen ?
Wij meenen, dat zij heur mannen 't liefst nog maar
op „sloffen" zien!
* *
*

Communiqué voor cnze winkelruiten schijnt
een 4-talig woord. Hebben wij niet daarvoor b ericht of mededeeling?
We lezen soms zelfs av on dc omm ul n i q u) e ! !
Dat lijkt veel op to i l e t k a m e r s e. d.
*

*

T a i 1.e u r
Chiviel-Uniform.
Een vakgenoot van bovengemeiden heer houdt er
ter zelfder stede in de ...straat, ,een „Atelier
our homes
m
dames et uniformes"
P
op na.
Twee ernstige mededingers, zooals U ziet, naar de
twijfelachtige eer om vermeld te worden in de schandrubriek „Holland op zijn malst" in Neerlandia.
Hoogachtend,
Een Belgisch student te
Utrecht.
*

*

De Riikscommissie van Toezicht cp de beschikbaarstelling en den uitvoer van kaas gebruikt een stem el
met 1 woord erhalten! !
*

*

*

Zoo gaat-ie gced!
Een kleine, maar leerrijke briefwisseEng.
A. aan B.: „Ik zend u hierbij het contract betreffende de levering van de Duitsche goederen.
Vriendelijk verzcek ik u, niet meer dat
afschuwelijk germanisme s 1 u i t brief te
gebruiken"...
B. aan A.: „Hiermede berichten wij u, de goede ontvangst van uw geacht schrijven d.d. *) 26
dezer met koopbrief (om geheel onzijdig te blijven even wi de voorkeur
aan dit woord boven het door ugebruikte „contractbrief").
*

*

*

Een aardig raadsel!
De voorstellingen in de Famili e-B ioscoop
zijn steeds vol 's avonds, bestemd dus toegankelijk
(Vad.)
voor kinderen van elken leeftijd.
*

*,

*

Holland op z'n best.
Van verschillende zijden zendt men ons spijskaarten, welkegeheel in het Nederlandsch zijn gedrukt of
geschreven. Wij aan in dit opzicht vooruit.
Wat de opmerking omtrent de spijskaarten in American Hotel te Amsterdam (zie Neerlandia van December 1915) betreft, vestigt de secretaris van de
Burgerafdeeling Amsterdam er onze aandacht op,
dat die kaarten reeds sedertgeruimen tijd zoowel in
't Nederlandsch als in 't Franschgedrukt worden.
')

INGEZONDEN.
Inning van bijdragen
in de Studenten-lifdeelingen.

*

Hoe uiterstgeschikt de onzinnige liefde tot vreemde, half begrepen klanken is, om iemand belachelijk
te maken, bewijst eens te meer het volgend bespottelijk
opschrift, prijkend op de deur van een huis der ...straat
te Utrecht:

*
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Voor d.d. mag men gerust „van" schrijven.

leder jaar wordt op de Algemeene Vergadering
naar aanleiding van het verslag van den penningmeester vermeld, dat het verschuicligcie van de StudentenAfdeelingen slechts voor een klein gedeelte of geheel
niet voldaan is. Af en toe maakteene enkele Afdeeling daarop eene lofwaardige uitzondering. De opmerkingen dienaangaande zijn voor de betreffende
penningmeesters, die daarbij aanwezig zijn, meestal
verre van aangenaam, alhoewel client opgemerkt, dat
de algemeene penningrneester hen gewoonlijk in bescherming neemt. Waar de fout schutilt ? Voor een
deel hij de Afdeelingsbesturen, die dikwijls de tering
niet geheel naar de nering zetten, waarbij komt, dat
de Afdeelingen dikwijls nog met schulden van ouden
datum belast zijn. Ook de herhaalde wisseling van
de leden in de Afdeelingsbesturen is oorzaak van
hetgeringe verantwoordelijkheidsgevoel in dezen. Doch
dit alles is wel te verhelpen en zou alleen niet • de
oorzaak zijn van de geringe afdracht aan de Ciroepskas. De allervoornaamste oorzaak lit in het feit, dat
het meerendeel der leden jarenlang niet betaalt. Tal
van leden beweert dan eenvoud,ig als lid bedankt te
hebben, terwij1 nooit eenig bericht onitvangen is, terwiil anderen, die nog de bijdragen van verscheidene
jaren aan de Afdeelin,gskas verschuldigd zijn, -ta.a.r
lndie of elders, althans buiien bereik van den Afdeelingspenningmeester, vertrokken ziin. 'Door dit alles is
gewoonlijk het ledenaantal der Afdeelingen belangrijk
kleiner in werkelijkheid dan op papier. Het is daarom niet ondienstig om aan de leden der StudentenAfdeelingen, war op het oogenblik velen ook in
dienst zij,
n ernstig en met nadruk te irerzoeken om
hunne bijdragen te willen voldoen, nu wederom met
de inning begonnen is. Tevens wordt daaraan het
dringende verzoek verbonden om, inzien men wenscht
te bedanken voor het lidmaatschap, daarvan duidelijk
schriftelijk mededee,ling te doen aan den secretaris
ofpenningmeester der Afdeeling of aan de administratie te Dordrecht. Betreffende de inning der bijdragen in de Studenten-Afdeelingen is eene nieuwe
regeling getroffen met den algemeenen penningmeester, welke regeling met den aanvang van het nieuwe
jaar in werking is getreden. Nadat de penning'meesters der Afdeelingen twee maal per postkwitantie of
op andere wijze getracht hebben het aan de Afdeelinen verschutdigde te innen, zal het kantoor te
Dordrecht de overblijvende voor de derde maal aanbieden. Hoogst belangrijk is de regel, die voor hen,
die dan nog niet voldaan hebben, vastgesteld is. Na
lang aarzelen is er besloten om hen als lid le schrappen, omdat de kosten van het behoud van zulke leden ingeenen deele opwegen teen het twijfelachtige
voordeel, dat zij misschien ten slotte toch wel zullen
betalen, iets, waarvan de praktijk het onjuiste heeft
doen inzien. Van zelf spreekt, dat slechts zeer ongaarne tot deze regeling is overgegaan. Maar laten
de leden zelve er voor zorgen, dat het niet noodig
is, Ten slotte zal dit allesgeene belangrijke verbetering brengen, zoolang de leden der Studenten-Meesin en zelve daartoe hunne medewerkmg met verleenen.
H. J. SMIDT,
Penningmeester Stud.-Afd. Leiden.
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Pipekool.
Mijnheer de Redacteur,
Ofscltoon het „vooraf" niet kennende, waaruit het
„achterna" moet blijken, zult U ondergeteekende wel
vergunnen een beknopte kantteekening te maken
Uw weinig hoffelijk bericht, waarmede U hem in Uw
Dec.-nr. hebtgemeend te moeten eeren.
Indien Justman Jacob hadaangekondigd dat in ziin
werk lasts een Nationaal-leidend-reukwater wordt bereid, onder den naam „de Keulsche oorkonde", dan
zou dit artikel niet zijn doorgedrongen tot het publiek. Degekozen woorden echter hebben een drievoudig voordeel aangebracht: 1 0. tevreden en voldane
koopers, die eenstemmig van oordeel zijn dat dit Nederlandsch fabrikaat, de beste der Keulsche merken
in hoedanigheid overtreft; 20 . een tevreden vervaardi er die alleen bij grooten omzet z'n geringe winst
kangenieten en 3 0 . een voordeel voor de gemeenschap,
omdat elke Hectoliter van dit artikel rum f 180.—
in de schatkist brengt.
Het wil ondergeteekende overigens voorkomen dat
de beschaafde Nederlander zich behagelijker zal gevoelen ingezetschap van „Hegemomenne ' dan in
dat der Nederlandsche taal-magnaten met hun,
pot nat" en „apekool".
Hoogachtend,
JUSTMAN JACOB.
's-Gravenhage, 24 Dec. 1915.

Een Vlaamsche stem.
Geachte Redactie,
De heer Kesler heeft mij op de hoogte gebracht
van 20 Nov. Ik heb dadeiijk moeite gedaan om het
Groepsbestuur bijeen te roe en maar ik heb nog
it enkel antwoord. Was U een dag hier, dan zoudt
U beter begrijpen hoe moeilijk het is doodgewone
din en tot stand te brengen.
In iedergeval U kent reeds de overeenstemmende meening van Kesler en Meertgeef ik U als
mijn oordeel tekennen:
1 0. Dat ik het zeergewenscht acht voor het Verbond den tot nog toe ingeslagen we te vervolgen;
20. Dat, indien ik blijf aandringen op uitstel van
de herziening der statuten, ik niet minder krachtig
aandring op het behoud van onzen geachten algemeenen voorzitter.
Ik hebmeer dan de gewone overtuiging, dat ieder
verstandig en verstandelijk Verbondslid er bier zoo
over denkt.
Mr. W. THELEN,
Voorzitter van Groep Belgie.
Brussel, 10 Dec. 1915.

MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

Volksopbeuring.
Naar aanleiding van het verzoek om steun namens
het Bestuur van Groep iBelgie in het Jan.-nr. van
Neerlandia opgenomen, is tot heden ingekomen f 325.—.
Een afzonderlijke verantwoording wordt in een volgend nummer geplaatst.
De administratie houdt zichdringend voor het ontvan en van giften aanbevolen.

Waardeering.
De beer A. v. C. P. Huizinga, een beproefd vriend
van het Al em. Nederl. Verbond in Amerika, zond als
Kerstgroet honderd gulden. Hi' schreef erbij:
„Ik hoop, dat in deze moeilijke ti de lets kan wordengedaan ten bate van stain- en volksbelang. Het
Nederlandsch Verbond beschikke erover naar goedvinden. Ik ben er trotsch op Nederlander te zijn van het
lage land bij de zee."

Het Nederl. leerboek in Zuid-Afrika.
Prof. Van Braam schreef aan Dr. A. H. Kan, voorzitter der Afdeeling Dordrecht, het volgende:
„Wel bedankt voor Uw bemoeiingen in zake on
Schoolmuseum. De zaak loo pt nu moos... Ze is blijkbaar flink aangepakt. De Boeken-Commissie van het
Al em. Nederl. Verbond heeft zich in verbinding gesteld met den Uitgeversbond, welke laatste een randschrijven aan Naar leden over onze zaak zond, met
opgaaf van de door ons gevraagde boeken. Nu heb
ik weer listen opgezonden aan de Boeken-Commissie
en hoop, dat de uitgevers bereid zullen zijn presentexemplaren te zenden. Het zal veel helpen voor het invoeren van het Hollands als medium ofvoertaal"
„
van onderwijs en ook een goede reklame zijn voor
Hollandse uitgevers."

De Wereldbibliotheek.
De Wereldbibliotheek heeft een Gedenkboek uitgegeven ter eere van haar tienjarig bestaan. Dat is een
heel werkgeworden, van ruim 400 bladzijden. Want
niet alleen zijn lezers en inteekenaren erm aan het
woord, en de schrijvers, wier werken in de Wereldbibliotheek zijn uitgegeven, met bijdragen vertegenwoordigd, maar de beer L. Simons, de stichter en
de leider van de onderneming, vertelt er de geschienis van, en daar heeft hi' heel wat bladzijden voor
noodig.
Maar dit is ook het belangwekkendste deel van de
uit gave. Zonder ophef vertelt hi' van het doel, dat hij
zich had gesteld, goede boeken in goede uitgaven
voor weinig geld onder ons yolk te verbreiden; van
het kleine begin, het waagstuk, het verrassende geluk.
ken van de eerste uitgave — Sara Burgerhart — de
geleidelijke uitbreiding, die aan de onderneming werd
gegeven, en het groote welslagen, dat ten slotte het
werk bekroonde. Ruim 1.800.000 dee:en zijn er in die
teen jaren verkocht.
Maar er is hard voorgewerkt moeten worden. Daar
zag de beer Simons trouwens niet tegen op; en door
de bezwaren, die laanvankelijk van alle kanten oprezen, gedeeltelijke mis raikkingen liet hi' zich niet
uit het veld slaan. Met werkkracht alleen was de onderneming er echter niet gekomen. Er was goed inzich ,t voor noodig, durf, talent en een vindingrijke
geest. Dat alles was in den leider van de zaak vereenigd. Hi' wist voor de Wereldbibliotheek de aandacht te trekken, belangstelling van vermogende vrienden te winnen, deers mobiel te maken en, waar het
vooral op aan kwam, het publiek goede waar aan te
bieden.
Financieel welslagen, ofschoon noodig om het bedrijf in stand te houden, lee b1 zaak. Het Nederlandsche y olkgoede lectuur te verschaffen en het te
ontwikkel en hetgroote does. Romans, verteliingen,
tooneelstukken,,gedichten, populair-wetenschappelijke
geschriften, werken over kunst, een Nieuw Testament,
— van allesgaf de Wereldbibliotheek, in haar onderscheiden afdeelingen. Dat er ook boeken in zijn verschenen om schrijvers, die daartoe waardig werden
gekeurd, een gelegenheid te geven, hun werk onder
een ruimen kring van lezers te brengen, is een verdienste die deze onderneming nog bizonder siert.
Kan dus de Wereldbibliotheek met trots op Naar
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eerste tiental jaren tern zien erkend moge worden,
dat zij bij ons yolk een ontvankelijken bodem vond.
Dat zij succes had met boeiende romans uit nieuwen
en ouden tijd is zoo vreemd niet, maar dat zij bundelsgedichten, tooneelwerken, populair-wetenschappeHike vertoogen, boeken over kunst bij vele duizenden
verkocht, datpleit inch in niet geringe mate voor
ons yolk,gelijk ten s'lotte weer voor den heer Simons, die, daarop vertrouwend, met ziin Wereldbibliotheek in zeeging.
Dat zijn werk gewaardeerd wordt blijkt nit de hulde, die inteekenaars en bestuursleden van tal van vereenigingen in het Gedenkboek aan de Wereldbibliotheek brengen. Zij getuigen, dat de zaak der yolksontwikkeling er veel aan te danken heeft. En daaraan
is den heer Simons vooral veelgelegen. Op hoeveel
N'ederlandsche congressen heeft hii niet voor verhooging van de volkskracht gepleit! Het is in dezen tijd
van wapening en oorlog misschien wat ouderwetsch
om kracht ingeestelijke ontwikkelin te zoeken. Zeker
kan ze daarin niet alleen liggen. Maar geestelijke ontwikkeling is op den duur de onmisbare voorwaarde
voor een krachtiz yolk. Dat heeft de heer Simons beg
repen. Zijn Wereldbibliotheek is een schoone triomf
geworden. Wij voegen ' voor haar tienden jaargang
onzegelukwenschen bij de andere.

„Reingoed".
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gericht. Deze onderneming kostte nagenoeg 18 millioengulden en bij de opening gaf de fabriek reeds
werk aan een 1200 man. Voor Mei van dit jaar hoopte men reeds spoorstaven te kunnen leveren.
Blijkt de zaak, naar de algemeene verwachting,
goed te gaan, dan zal zij nog grootelijks worden
uitgebreid. In 1913 voerde het Australische Gemeenebest bijna voor 84 millioen gulden ijzer en , staal in. Daar
wit de onderneming althans een deel zelf van leveren,
en de eerzucht is, dat Australia voor zijn spoorwegaanleg, voor een toenemenden scheepsbouw , voor aller lei inieuwe fabrieken die met ijzer en staal werken,
geheel van het bulitenland onafhankelijk zal zijn. En
algemeen is de yerwachting, dat de opening van de
fabriek te Newcastle een nieuw,groot tijdperk voor
de Australische nijverheid heeft geopend.
Waarom Neerlandia van deze zaak melding maakt ?
Omdat een Nederlander, de beer G. D. Del rat de
directeur van die machtige Broken Hill Proprietary
Company is. Nadat er proeven waren genomen met
het erts en de voorloopige plannen opgemaakt, ging
hi' in 1911 naar Europa en Amerika om zich verder
in de zaak in te werken. Hi' bezocht in En eland 12
van de voornaamste staalgieterijen, 3 in Duitschland,
1 in Zweden en 7 in Amerika. In Amerika keek hi'
uit naar de beste kracht, die hi'j kon vinden om als
directeur van de fabriek op te treden, en deed een uitnemende keus. Voor een aanmerkelijk deel is dus het
tot stand komen van deze voor Australia zooveel belovende onderneming zijn werk. Dat wilde Neerlandia evengedenken.

Een lezer schrijft ons:
Uit den elektrischen trein tusschen den Haag en.
Rotterdam had ik eenige malen, in een dorp onderwe g, op het dak van een gebouw, dat er als een
fabriekje uitzag, in groote letters den naam R e ng o e d zien staan. Ik begreep het niet, tot ik dezer
dagen in den Haag dienzelfden naam las op een wagen van een waschinrichting. Nuging me een licht
op. Het fabriekje was een waschinrichting en de eigenaar had een weinig kennis van het Duitsch en zijn
niet veelgrootere kennis van het Hollandsch same
in de waschtobbe gedaan en er het als„Reingoed”
uitgehaald. „Re'ngoed" beteekende Schoon gced! Men
meet er maar opkomen.

Men leest tegenwoordig in de dagbladen voortdurend van „uithoudingsvermogen", blijkbaar een omslachtige en overigens geenszins fraaie poging om het
Duitsche „Ausdauer" in het Nederlandsch uit te drukken, Is men dan algemeen vergeten, dat wij het woord
„weerstandsvermogen" bezitten Waarbij men moge
bedenken, dat in velegevallen volharding of taaiheid
den zingoed kunnen weergeven en de noodige afw issel ing brengen.

Nederland op zijn best.

Ontmoeting in PatagoniU.

In de Electrical Review komt de volgende statistiek
voor betreffende den invoer van electrische kabel en
gelsoleerd draad in En eland gedurende de maand
October 1015:
Uit Nederland
3685.» Italia
de Ver. Staten
» 2412.—
Dit felt is le opvallender, daar nit ons land slechts
fabrikaat der N. V. Hollandsch e Dr ad- en Kabelfabriek te Amsterdam werd uitgevoerd.

Uit een schrijven van den ,heer Mr. Van Ham, onzen vertegenwoordiger te Buenos Aires:
Een Hollandsch ingenieur, die in Patagonie voor
zaken reisde, vertelde mij, dat hi' op een tochten het wiel van zin wagen brak, wat hem natuurlijk in deze eenzame streken in groote verlegenheid
bracht. Gelukkig komt na eenigen tijd een andere wagen aan, en onze zegsman verzamelt al zijn Spaansche kennis om aan de bestuurders daarvan hulp te
vragen. Ge kunt echter zijn verwondering begrijpen,
teen een dezer tot zijn metgezel meesmuilde: „Ik verstao dien taol nie", maar ook zultgij begrijpen, dat
de ingenieur, die bovendien in vroegere jaren lang in
Zuid Afrikagewerkt had, thans geen Moeite meer had
zijn wenschen kenbaar te maken en dat het wiel
der aangename herinneringskout werd hersteld.

— TeVergen in Noorwegen is 20 Dec. j.l. opgericht Den Norske Superfosfatfabriek met een kapitaal
van Kr. 1.500.000.—.
Het ontwerpen van deze fabrieken (een zwavelzuurfabriek met superforfaatfabriek) en de leiding van den
bouw is opgedragen aan het Ingenieursbureau F. W.
Bakema, Amsterdam.

Een Nederlander in Australie.
Den Zen Juni 1915 is te Newcastle in Nieuw-ZuidWales een ijzer- en staalgieterij geopend. Het is een
grootsche onderneming van de machtiige Broken Hill
Proprietary Company, die in Zuid-Australie de IronKnob-ijzermijnen bezit, bergende naar de schatting van een vakman — wel 21 milli en ton erts
van het rijkst bekende gehalte. Er moest een spoor
worden aangelegd om het erts naar zee te brengen,
de haven van Newcastle moest uitgediept worden en
op een terrein van ongeveer 100 H.A. werd, met de
nieuwste machines uit Amerika, de groote fabriek in-

Weerstandsvermogen.

Zuiderzee-nummer.
Uit Amerika is het verzoek tot deRedactie gekomen of hetgeoorloofd was artikelen uit Neerlandia te
vertalen, in het bijzonder het Zuiderzee nummer.
De schrijver, Dr. A. A. Beekman en de Redactie
hebbengaarne hun toestemming gegeven.
Er zijn nog exemplaren verkriigbaar tegen teezending van 25 ct. aan 't kantoor A. N. V. Wijnstraat
81, Dordrecht.

Aanvulling sprekerslijst.
Bernard M. Drukker, bariton-zanger, Van Breestr.
124, Amsterdam.
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Verbetering.
Het Jan.-nr. bevat een verslag der in October gehouden Groepsbestuursvergaderingen, waarin een mededeeling voorkomt over een verzoek cm steun tot
dekking van het tekort dat de uitgaaf van het Jongelieden-orgaan heeft opgeleverd.
Tenonrechte is daarbij vermeld, dat bedoeld verzoek van de Rotterdamsche Jongel.-Afd. is uitgegaan.
Het was ingezonden door een Commissie, benoemd
in de vergadering van Jongel.-Afd. in 1915 to Haarlemgehouden. Zij bestond uit de volgende personen:
M. C. van Vooren (Afd. Rotterdam); C. A. Takken
(Afd. Den Haag); me'. J. van Emden (Afd. Den
Haag); Jhr. C. v. Nis en tot Sevenaer (Afd. 's-Hertogenbosch) en W. F. Michelsen (Afd. Haarlem).
- Op blz. 10, 2de kolom van 't Jan.-nr. laat het
verslag der Groepsbestuursvergaderingen een spr. zeggen, dat de voorzitter van zeer veel de schuld krijgt,
waarvoor eigenlijk het geheele H o of dbestu u r
aansprakelijk is, lees het geheele V e r bon d.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Mr. G. W. Messel, vroeger Batavia.
F. L. Vink, onderwijzer, vroeger Pamekasan.
E. C. B. Vogelzang, vroeger Solo.
J. Ch. Dore, vroeger proc. firma Visser & Co., Buitenzorg.
A. Herdes, vroeger p/a. Oranie Hotel, Weltevreden.
Mevr. M. J. de Ruyter de Wildt-Dahmen, vroeger
Kebc emen.
F. D. K. ten Bosch, vroeger i0egsgees terlaan 4,
Leiden (thans in Indie).
W. F. Burlage, vroeger Hoogewoerd 41a, Leiden
(thans in Indie).
C H. Bosnian, vrceger Breestraat 118, Leiden (thans
in Indie).
K. Th. Beets, vroeger Columbusstr. 213, Den Haag
(thans in Indie).
H. A. C Boelman, vroeger Rijn- en Schiekade 113,
Leiden (thans in Indie).
G. A, Th. Dasbach, vroeger Oude Singel 24, Leiden.
J. van Duyvendijk, vroeger Oude Singel 224, Leiden.
A. van Doorninck, vroeger Kloksteeg 23, Leiden.
W. A. H. Fuchter, vroeger Morschweg 22, Leiden
(thans in Indie).
P. I. Goedhart, vroeger Hoogewoerd 173a, Leiden.
N. S. Hoekstra, vrceger Noordeinde 32, Leiden.
N. A. de Haart, vroeger Rapenburg 51, Leiden
(thans in Indie).
F. H. Nieuwenhuyzen, vroeger Pieterskerkhcf 22, Leiden (thans in Indie).
Raden Mas Soemitro, vroeger Schelpenkade 2, Leiden (thans in Indie).
J. E. V. A. Slors. vrceger Hoogewoerd 41a, Leiden
(thans in Indie).
M. J. A. Steenhuis, .vroeger
an et'
1, Leiden
(thans in Indie).
K. W. Th. de Santv, vroeger Archimedesstr. 145, Den
Haag (thans in Indie).
W. L Swart, vroeger Oude Rijn 11a, Leiden (thans
in Indie).

Groep-Secretarissen.
Belgie: H. Meert, Spiegelstraat 20, Gent.
Ned e rland: C. van Son, Wiinstraat 81, Dordrecl I.
Ned et I. A tillen : H. M. Chumaceiro, Willemstad. Curacao.
N e d.-I n d i e • J. F. G. van Emden, Zttiderweg 7,
Weltevreden.
Suriname:
,
Paramaribo.

NIEUWE LEDEN
Groep Nederland.
BESCHERMEND LID.
L. Warendorf, groothandelaar, Oude Gracht T
Utrecht.
(Geertebrug) 170 boven,
Opg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bcse, Den Haag.
GEWONE LEDEN.
Beverwijk.
G. Polvliet, „Kinheim",
E. Overbosch, Rijksontvanger,
J. Top,
B. H. C. Schauikes, diret. Post- en Telegraafkantoor,
G. Vlietstra, marmerfabriek, Tulpstr. 1,
A. Docter, fabrikant,
F. H. Wijnveldt, firma P. Schuckink Kool,
fabrikant, Breestraat 90,
B. V. H. van der Rcer, kassier, Meerstr. 48,
M. Witkamp, machinefabrikant,
Helmond.
F. van Hoeck, Prins Hendriklaan,
.
G. Wijnen, fabrikant,
J. van Dillen, Groothandel in Uzerwartn,
J. M. Kemperstraat 12,
Utrecht.
.
G. van Wieringhen Borski, dir. Postkantoor,
W. Barentzstraat 49,
J. B. Bosnian, dir. Hanzebank, Moreelse ark 3,
J. W. Switters, tandarts, Maliestraat 1,
.
H. Kohlbrugge, Nieuwe Gracht 5,
Nederl. Pyrotechn. Fabriek v/h. G. J. Ruysch,
Parkstraat 25,
P. Vos, industrieel, Bemuurde Weerd 7 ,
Firma C. M. & A. C. J. van Eelde, zout.
zieden Catharijnesingel 107,
Ds. S. K. Bakker, Van Nagellstraat 7,
Zwolle,
Allen opg. door Jhr. C. M, E. R. C. von Bose.
A. D. C. van der Velde, Middenweg 146,
Watergraafsmeer.
P. Idenburgracht
181,
, Prinseng
Amsterdam.
W. Bakhuis Roozeboom, Prinsengr. 415,
Allen opg. door het Bestuur der Stud.-Afd.
Vriie Universiteit,
Carl H. S. Potgieter, jun-stud., 3de Hel.
mersstraat 24,
W. de Villiers, jur.-stud., 1 ste Helmersstraat 34,
J. D. G. du Preez, jun-stud., isle Helmersstraat 49,
E. C. Pienaar, jur.-stud., Valeriusstr. 89,
C. A. van der Merwe, 3de Helmersstr. 53,
G. C. V. Odendaal, jur.-stud., iste Helmersstraat 48,
.
Mei. L. van Heerden. Prinsengracht 310,
H. de Boer„ jun-stud., Nic. Maesstr. 52,
A. Bussink, jun-stud., Lomansstr. 75,
I. J. Brugmans, litt.-stud.. Prinsengr. 650,
D. van Dijk, med.-stud., lste Helmersstraat 25,
2.
C. Elias ,
Prinsengracht 504,
Ph. R. Hugenholtz, med.-stud., Palestrinastr. 28,
I. Hugenholtz, med.-stud.. Palestrinastr. 28,
L. Meyer, jun-stud., J. Luykenstraat 50.
.
Jan H. Lieftinck, jun-stud., Heerengr. 258,
A. van Maanen, jun-stud., Lornanstr. 87,
D. J. Willet, Stadhouderskade 138,
D. v. d. Sande, med.-stud., P1. Lijnbaansgracht 21,
>,
K. C. J. Voortrnan, nat. phil.-sfud., Kcning
inneweg 41.
A. J. de Wolff, jur.-stud., Van Baerlestr. 70,
»I
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Amsterdam.
L., F. Weich, Zeilstraat 4,
Jozef de Vos, Nassaukade 248,
Mej. N. van Heerden, Prinsengracht 310,
Victor D. Krone, Sin el 368,
Th. F.Raedt, Frans van Mierisstraat 29,
H. le Roux, 3de Helmersstraat 9,
Allen opg. door het Best. der Stud.-Afd.
Mevr. Barta J. Karsten, Vossiusstr. 13,
J. G. Nassy,,
Overtoom 30
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Mej. J. A. Thieme, 2de Const. Huygenstr. 39,
Arnhem.
H. Lamsvelt,. Amsterdamscheweg 1001,
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
J. H. de Boer,Res. 2de Luit. 1 ste Reg. Inf.,
Groningerstraat 84,
Assen.
Opg. door den heer J. Moll,
J. G. Mouton .,
Binnensingel 2,
Deventer.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
H. J. van Berghem Jr., Dubbeld.weg 99,
Dordrecht.
Juul Casteels, Missiehuis, Esch bij Boxtel.
N. C. Wefers Bettink, Wilhelminapark 18, Haarlem.
W. A. Swaters, groothandelaar, Bassing
racht,
Den Helder.
Opg. door den heer W. L. Nieuwenhuysen, Utrecht.
J. de Gruyter, Julianaplein 8, 's-Hertogenbosch.
J. W. Meuter, Gazellstraat 1,
Mr. H. Manders, subst.-griEler Arrond.Rechtbank, Parade 1,
Mr.
H. M. van Roosmalen, Kerkstr. 52,
A. Houtman Jr., sigarenfabrikant, Torenstraat,
J. de Wilde, inspecteur der Directe Belastingen,
Koningsweg,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
H. H. vanRomburgh, I Jzerhandelaar, Donkersteeg 8,
Leiden.
Opg. door den heer N. C. Wefers Bettink, Haarlem.
Utrecht.
K. H. Eykman, Poortstraat 15bis,
Hendrik Scholtens, 4de Comp. 3de Batalj.
17de Reg. Infanterie 3de Divisie,
Veldleger.
Wageningen.
W. Hesselink, Boterstraat 389,
G. C. Stoll Timmerman Thijssen, Lawicksche
Allee 74,
H. A. de Groot Jr., Nude 177,
Allen opg. door het Best. der Stud.-Afd.
N. Hoogwout, Bootenmakerstraat 101,
Zaandam.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling Zaanstreek.
Mr. C. F. Wesselman van Helmond,
Helmond.
Hemmes,
J. Hanrath,
Allen opg. door den heer J. M. Matthijsen,
A. Motet, Scheveningsche We 64,
Den Haag.
Ong. door den heer Dirk Kuipers,
P. j. van Trigt, Sumatrastraat 251,
Om. door Dr. M. A. van Weel.
Mei. J. C Haverkamp, Laan van Meerdervoort 130,
Ong. door mej.J. A. Thieme, Amsterdam.
S. F. Monhemius, v. d. Heinstraat 6
Ong. door den heer S. F. Monhemius,
G. E. Huffnagel, asp. Vice-Consul, Corn.
Sneelmanstraat 56,
T. W. H. van Lookeren, 3e v. d. Boschstr. 33,
Jhr. Mr. G. C. W. van Tets, Lange Voorhout 29,
W. Timmers, Schuytstraat 169,
Mevr. M. Steensma Toussaint,geb. De Pauly,
Leeuwendaalla an 49,Rijswiik (Z.-H.).
Beiden opg. door het Best. der Afd. 's-Gravenhage.
Mr. H. van de Riviere, redacteur van „Ons
Land",
Groningen.
J. R. Kampf, Steynlaan 5,
Hilversum.
Ong. door den heer J. H. St al Harderwiik.
P. Herwever. Walenburgerweg 60a
Rotterdam.
Mei. MarieRiiken, Heemraadsplein 8a,
Opg. door den heer J. Rijken, Boskoop.
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Mevr. A. Weber-Van Bosse,
Eerbeek (Gelded.),
Opg..door mevr. C. J. de Beaufort-Boissevain, Eerbeek.
J. H. Sprocket, onderwijzer, St. Annaplein 7,
Tilburg.
M. J. Breuning, Oude Delft 138,
Delft,
.
J. Hilgers, Hypolitusbuurt 29 ,
B eiden opg. door het Bestuur der Stud.-Afd.
M. Blokhuis,
Nijmegen.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
J. L. van Reede, Diezerkade 15,
Zwolle.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling

Jongelieden-Afdeelingen.
J. van Daalen, Obrechtstraat 222,
J. W. Scheffelaar Jr., Obrechtstraat 205, Den Haag.
Mej. J. Peereboom, pia. den heer Kok, Wiltern de Zwijgerlaan,
. J. C. Asman, Corn.Jolstraat 76,
G. J. Otten,Regentesselaan 322,
C. A.Jansen, Koninginnelaan 13,
Allen opg. door het Bestuur der Jongel..Voorburg.
Afdeeling Den Haag.
H. W. Deering, Marnixstraat 191,
Amsterdam.
H. Couzijn, Frederiksplein,
Beiden opg. door het Best. der Jongel.-Afd.
J. G. Kempff, Verl. Saenredamstr. 106,
Haarlem.
Opg. door het Bestuur der Jongel.-Afd.
Mej. J. A. Fortanier., Boompjes 120a,
Rotterdam.
. W. Vente, Jensiusstraat 13b,
S. G. P. de Lange, Nijverheidsstraat 38b,
A. Frenk, Mathenesserlaan 242a,
A. C. Korsten, Bergweg 24,.
H. C. Mulder, Banierstraat 66a,
P. Bruijn, Snellinckstraat 46b,
A. v. Nieuwenhuyzen, Noordsingel 190a,
P. deJong, Bergschelaan 180,
/VIej. W. T. van Noordt, Rodenrijschestr. 17,
N. A. Poulis,Rubensstraat 82,
IVIej. J. Kolfi v. Oosterwijk, Oostzeedijk 280, .
Ch. N. Karkabe, Delftschestraat 67a,
H. van Vianen, Provenierssingel 60,
G. J. van Deventer, Boezemsingel 98a,
M. Fogel, Hondiusstraat 29b,
W. Blom, Prins Hendriklaan 28,
R. Renardel de Lavalette, Noordsingel 190a,
D. H. Hardenberg, Nieuwe Binnenweg 264a,
L. de Zeeuw, Beukelsdijk 27b,
.J. Walter, Brouwersgracht 37,
Amsterdam.
J. H. Ziessen, Van EeghenStraat 10,
C
- . H. Hagedorn, Kleiweg 92,
Gouda.
Th. Wimmers,Newtonplein 84,
Den Haag.
Allen opg. door het Best. derJengel.-Afd. Rotterdam.

Groep Ned erlandschInd iU.
C. A. Wolzak, handelsbediende,
Weltevreden.
H. Wolzak, ambten. Dep. der Marine,
H. Heiier, Hotel der Nederlanden,
A, E. Kroon, sergeant-ziekenopzichter,
F. H. van Uden, sergt.-ziekenopzichter,
A. W. F. Bakker,vertegenw. Uitg.-Mij.
„Elsevier",
W. Menningh, assist. boekh. Holt. BetonMaatschappij,
Mei. T. M. de Haan,directrice Instituut
„Salemba",
GOttgens, ambten. Dept. 0. en E.
P. H. v. d. Coolwijk, bediende Ffulsmit &
Cuvners,
Mr. P. R. Hoorweg, adv. en procureur,
J. E. Biliart, ambten. Dep. van Financien,
A. van Zutphen, 3de com. Dep. van Fin.,
F. H. Alb. de la Com!,
Me/. A. Bruinier,
» A. de Vries,
»
Griecle,
M. Herdes,
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W. H. van Helsdingen,
Weltevreden.
J. C. Asbeek Brusse,
Mej. A, Kilian, onderwijzeres 2de kl i,
Padang.
»
A. van der Veen,
onderwijzer 2de kl.,
Beiden opg. door den heer H. van Norde, »
»
Bekker, Overste bij de Infanterie,
Opg. door den heer S. Bauman, Soeliki.

Groep Nederl. Antillen.
J. de Vos, administrateur van 's Lands
Hospitaal,
Opg. door den heer R. Ph. Dania,

Curacao.

Buitenland.
BESCHERMEND LID.
Vereeniging van Nederlanders in Paraguay,
secretaris J. Wide van Poel geest, Banco MiercantA
del Paraguay, Asuncion (Rep. Paraguay).
GEWONE LEDEN.
J. L. Prins, Uhlandstrasse 68,
NiederschOnhausen bij Berlijn.
»
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
J. Aukes, 10247 Statestr.,
Chicago Roseland.
»
L. van den Akker, 16 W. 108 Pl.,
»
H. Molenaarsgraf, 10340 Statestr.,
D. van Tuin, 113 W. 108 Pl.,
.
J. Soeter,,
23 E 102 Pl.
J. Posthumus, 337 W. 113 Sir.,
»
Mej. J. M. Grossel, 10844 Mich. Ave,
»
A. Veltman, 320 W. 112 Pl.,
D. Dingshoi, 10725 Wabash Ave,
Mej. Nell Veltman, 320 W. 112 Pl.,
Jan Kasteleyn, 49 W. 108 Pl.,
Sam. Wachter, 16924 Mich. Ave,
»
H. Hoekstra, 310 W. 111 Pl.,
P. Verbeek, 10616 La Salle Str.,
L. Staat, 4 W. 111 Sir.,
J. H. Hoekstra, 310 W. 111 Pl.,
.
0. Mug, 218 W. 111 Str.,
L. Madiol, 233 W. 110 Pl.,
D. Kuiken, 58 W. 103 Pl.,
J. Platel, 10314 State Str.,
C. Hibbeler, 10564 Mich. Ave,
»
A. van Santen, 10608 Mich. Ave,
»
F. Moore, 10707 Wentworth Ave,
Adr. van Santen, 308 W. 106 Str.,
Gerrit Rijpkema, 10621 La Salle Sir.
Anton van Ernst, 215 W. 111 Str.,
Andrew de Bock, 11636 Princeton Av.,
»
J. Rimmelzwaan, 343 W. 110 Str.,
»
H. Peterse, 343 W. 110 Str.,
»
H. v. d. Me de 10736 Wabash Av.,
G. Witzenburg, 129 W. 110 Str.,
F. Bo Bess 25 E 118 Pl.,
»
j. Bakker, 214 W. 107 Pl.,
R. Boekeloo, 12 W. 111 Str.,
»
Fred., Westerveld, 67 E 102 PI:,
»
J. Vos, 113 W. 108 Pl.,
Allen opg. door het Best. der Aid.
J. Visser, hcofdonderwijzer,Middelfontein, Postk.
Koperfontein, via Krugersdorp (Transv.).
W. Kat, .onderwijzer, Nieuw Muckkneuk, Pretoria »
Beiden opg. door den heer J. de Jong, Vlakhoek.
A. W. Hemeleers, Ingle Hall, 237 St. Georges
Terrace,
Perth (Western Australie).
Opg. door mevr. A. Semmens-Siebenhaar, Claremont.
Dr. Hendrik W. van Loon, Cornell Universiteit, Ilhaca (N.-Y.).
Opg. door den heer H. Baron van Oldeneel, NieuwYork.
Henry J. G. van Andel, 722 Union Ave S. E.,
Grand Rapids, Mich.
013g. door Rev. Dr. H. Beets, »
K. Ivens,
Caconda, Benguella, Air. Occ. Portug.
Opg. door den beer P. M. Greshofi, Caconda.

Vertegenwoordigers in het buitenland.
A h w a z (Perzische Golf): P. P. ter Meulen.
Antofagasta (Chili): B. Barends, Casilla 931,
Archangel: J. Smith, Consul der Nederlanden.
Bangkok (Siam): W. Blankwaardt Jr.
Barcelona(Spanje): Ary Kriens, Consejo de
Ciento 345.
Basic City (Virginie) V. S. v. A.: Emil Uyldert,
directeur der Maatschappij ,Virginia".
Bethlehem (0. V. S.): P. van Gent.
B i h d-S a canjimba (Port. W.-Afrika): P. van
der Smit.
Budapest: A. van Hoogstraten, Sekretar fur Ungarn L. V. G. „Dordrecht", Gebaude Dordrecht.
Buenos Aires(Argent.): Mr. W. N. M. v. d.
Ham, Bme Mitre 250, piso 30.
Ca i r o(Egypte): G. Vogel, P. B. 461.
Claremont(Western Australie): Mevr. A. Semmens—Siebenhaar, „Boschhek" Rileyroad.
Colon (Rep. Panama): J. J. 'Ecker Sr., koopman,
Vice-Consul der Nederlanden.
Davos P l a t z : P. Plantenga, Consul der Nederlanden, Haus am Ried.
Duinkerken:Emile Descamps, Groot Synthen bij Duinkerken (voor Fransch-Vlaanderen).
Gen u a : G. H. van Straaten, Corso Principe Amedeo 9, Interno 4.
Hamburg: F. D. Rincker, Neue GrOningerstr. 13.
Havana (Cuba): M. M. Pinedo, Consul der Nederlanden, Garcia Gonzalez, Calle Cuba 87.
H o ng-K o n g : M. J. Herbschleb, p/a. Ned. Handel-Maatschappij.
Kansa s-C i ty (Missoury): Mr. L. Heyneker, 215
Commerce Building.
Kobe( Japan): Jhr. C. F. J. Quarles van Ufford,
p/a. Java-China-Japan-lijn.
La Guaira(Venezuela): I. J. de Hart, kassier
bij de firma C. Hellmund & Co.
Londen: J. E. A.Reyneke van Stuwe, Ty Canol, 34 Alwyne Road, Wimbledon Londen S. W.
Lour en o-,M a r q ti, e s : Waarn. verteglenw.: A.
C. Vorkink, Bus 513.
Luxor(Egypte): J. H. Insinger, Palmenburg.
Manaós (Brazilie): H. E. Weytingh, Caixa No
Correio 13 A.
Maracaibo (Venezuela): ,S. F. Duwaer, firma
Breuer, Moller & Co.
Melbourne: J. Droste, Steamschip Buildings,
Collins Street 509.
Mexico D. F.: Karel Ansoul, Apartado 567.
Panama (Rep. Panama): Herman Pinedo, P. B. 1.4.
Para (Brazilie): W. E. Weytingh, go. J. Marques,
Caixa No Correio 700.
St. Petersburg: M. Mohr, Alexandrofski, Prospect 23.
Port Moresby, Papua (Nieuw Guinea): D.
Krabman, c/o. British New Guinea Dev. Co.
Pretoria (Transvaal): Fred. Rom el, P.B. 389.
Puerto Cabello (Venezuela) : C. C. Debrot.
Rosario(Argent.): J..Lancer Barrio Belgrano.
San Juan Bautista (Mexico): Wm. C. de Wit.
San Francisco: E. J. F. van Hanswijk Pen.
nink, Batterijstreet 426,
Santa Fe (Argentinie): J. A. Benraadt, ingenieur,
Calle Gobernador Vera 273.
Shanghai (China): B. van Exter, civ.-ingenieur,
c/o. Netherlands Harbour Works Co., Ynen Ming
Ynen Road 5.
Singapore: Dr. A. P. van Rijn, geneesheer.
Sydney: M. P. Cordia,pia. Java-Australia-lij,
n
G. P. O. Box 217.
Stockholm: J. Rippe, Fryxellsgatan 4.
Teheran (Perzie): J. P. de Hoog.
Venetie (Italie): L. Bizio Gradenigo, Consul-Generaal van Nederland.
Winnipeg (Canada) L. Droogleever Fortuyn, directeur Ned. Transatl. Hypotheekbank, 400 Garry
Building.

20e Jaargang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Lie de voor het land waarin men is opgevoed, voor zijn
eigenaardig schoon, voor de moedertaal, voor de zeeden
engewoonten van het eigen yolk — dat alles is echt,
zuiver, werkelijk gevoel, dat zich niet laat verloochenen.
FREDERIK VAN EEDEN.
INHOUD : Beschrijvingsbrief der Alg. V er .r . van Groep Nederland te Deventer, door C. N an Son. — Van de Boeken-Commissie, door Dr. W. van
Everdingen. — Nederla; d : Volkszang, door'W. J. Roodenburg. — De Watersnood. — Haagse Gemeenteraad en Franse Opera, door Marc Emants. —
De Padvindersbeweging. door Dr. J. B. Schepers. — Deventer aan den Usel, door W. J. Lugard. — Beknopt verslag der Bestuursvergadering van
Groep Nederland. — Van de Afdeelingen. — Vlaanderen : Edward Keurvels f, door Andre de Ridder — Oost-Indii .. Gedenkteelzen voor Mr C. Th. van
Deventer. — Indie en Zuid-Afrika. — Een boek over Java. — Zuid-Afrika : Zuid-Afr. Brieven XXXVI, door Ou-Boet. — Wat mevr. Gen. Joubert
vertelt, door K. d. J. — Onze Oostinjevaarders aan de Kaap. — Buitenland : Uit Buenos Aires, door Mr. v. d. Ham. — Taalcommi ssie — Ingezonden : Moderne Nederlandsche en Vlaamsche kultuur in Denemarken, door W. Hoogendijk Jr. — Uit Trinidad, door J. Lely. — Van het front,
door Gaston Smeesters. — Mededeelingen en Allerlei..— Nieuwe Led en. — Advertentién.

Beschrijvingsbrief *)
der

Algemeene Vergadering van Groep
Nederland van het R. N.V.,
te houden in de

Hereeniging to Deventer, op Zaterdag 18 Maart1916.
Dagorde:
10 uur: Ontvangst ten stadhuize door het Gemeentebestuur. (De afgevaardigden komen 5 min.
voor tienen samen in het Schouwburgkoffiehuis naast het stadhuis).
I. Opening door den voorzitter te 11 uur.
f
I I

.Jaarverslag van den secretaris.

III.Rekening en verantwoording over 1915 en Begrooting voor 1916 door den penningmeester.
IV. Verkiezing van 4 afgevaardigd en
in het Hoofdbestuur in deplaats van
de periodiek aftredende heeren Dr. H. F. R.
Hubrecht, die zich niet, en N. J. Roelfsema, die
zich wel, herkiesbaar stelt, benevens de heeren
Prof. Mr. D. P. D. Fabius en Prof. Mr. A. A.
H. .Struycken, die bedankt hebben.
Dubbeltallen:
1. P. J. de Kanter, Dordrecht.
H. J. E. Wenekebach, 's-Gravenhage.
2. N.J. Roelfsema, 's-Gravenhage (aftr.).
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.
*) Deze Beschrijvingsbrief vervangt de Dagorde in het Febr.nr. openbaar gemaakt en waarin verschillen de wijzigingen noodzakelijk bleken. Hij wordt niet afzonderlijk uitgegeven.

3. Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van KesseniCh,
Roermond.
H. J. M. Baumann, Arnhem.
4. G. F. Haspels, Rotterdam.
Dr. J. Schokking,
Leiden.
V. Verkiezing van 4 leden van het
Groepsbestuur.
Wegensperiodieke aftreding of bedanken komen
open de plaatsen der heeren Dr. W. van Everdingen F.
A. Hoefer, Prof. Dr. L. Knappert, Dr. P. V. Sormani
en Prof. Mr. A. A. H. Struycken.
Al/een de heer Knappert stelt zich herkiesbaar.
Daar het Groepsbestuur an lid boven het vereischte aantal telde, heeft het Bestuurgememd slechts voor
vierplaatsen dubbeltallen te moeten stellen.
Dubbeltallen:
1. Prof. Dr. L. Knappert, Leiden (aftr.).
I. H. Faber, 's-Gravenhage.
2. W. A. Engelbrecht, Rotterdam.
J. J. Korndorffer, Rotterdam.
3. Dr. E. C. Godee Molsbergen, 's-Gravenhage.
Dr. C. Hofstede de Groot, 's-Gravenhoge.
4. M. A. P. C. Poelhekke, Nijmegen.
Dr. A. H. J. van Swaay, 's-Gravenhage.
VI. Voorstellen vain het Groepsbestwur.
a. De vergadering machtige het Groepsbestuur, desgewenscht tot geleidelijke inkrimping van zijn ledental over tegaan, wanneer een lid uitvalt, tot
een minimum van 15.
b. De 2de alinea van art. 16 van het Groepsreglement
worde aldusgewijzigd:
Voorstellen der Afdeelingen voor de gewone
Groepsvergadering en hare aanbevelingen van can-
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didaten voor het Groepsbesiuur, moeten v 6 r
1 0 Januar i zijn ingezonden aan het Groepsbestuur,, dat deze voorstellen met to eI i ch ti ng
bij de dagorde in het Feb r.-n r. van het orgaan ter kennis van de leden der Gr o e brengt.

Toe1ichting.
De dag 31 Jan. is oorspronkelijk in het Groepsreglement opgenomen, omdat Neerlandia vroeger den
I5en van elke maand verscheen en er toen dusgelegenheid was de volledige dagorde der Algemeene Vergadering in Maart, in het Febr.-nr. op te nemen, Sedert eenige jaren echter is de verschijningsdag van
Neerlandia tot het begin der maand vervrcegd, zoodat voorstellen voor de dagorde der Alg emeene Veraderin g, die volgens art. 16 in het Febr.-nr. moet
g
verschijnen, uiterlijk half Januari moeten zijn ingekomen am nog door het Groepsbestuur op de dagorde
te kunnen wardengebracht.
VII. Voorstellen en moties der Afdeelingen.
Am s ter dam(Burger-Aldeeling').
a. Voorstel:
De Groep Nederland dringt aan op wijziging van
art. 31 van het Reglement door daarin naast het
woord „verzoeken" te lezen „en meeningsuitingen"
en zoolang deze reglementswijziging nog niet in werking is getreden, reeds door Hoofd- en Groeps- en.
Afdeelingsbesturen overeenkomsfg de voorges'.elde wijziging te doen handelen.
Pr a ea d v i e s: Het Groepsbestuur kan zich met
de bedoeling van dit voorstel vereenigen, maar acht
het eenvoudiger „
met verzoeken" zonder meer nit het
artikel weg te laten.
Het laatstegedeelte van het voorstel „en zoolang...
tot doen handelen" acht het Groepsbestuur overbodig, daar reglementswijzigingen te allen tide door
een Algemeene Vergadering kunnen worden aangenomen.
b. Motie:
De A,fdeeling Amsterdam van het A. N. V. verwacht, dat de Redactie van Neerlandia de bespreking
van de vereenvoudigde schrijitaal als stambelang vrijlaat.
Pr aeadv ies: Het Groepsbestuur wijst er op,
dat de Redactie van Neerlandia altijd stukken in de
Vereenvoudigde Spelling heeft toegelaten en wenscht
aan haar over te laten in elk bijzonder geval te beoordeelen of opneming in het belong van het Verbond is.
's-G r a v e n h ag e (Burger-Afd.).
M o tie : De vergadering acht het wenschelijk, dat
Neerlandia in den vervolge:
1 0. Meer dan tot dusver uiting eve aan het een in
het Verbcnd omgaat en door het Verbcnd wordt
verricht;
20. Naast opneming van zakelijke mededeelingen betreffende de Groot-Nederlandsche stambelangen,

ruimgelegenheid eve voor het uitspreken van
onderling verschillende meeningen dienaangaande.
Toelichting.
Als voorbeelden vangevallen, waarin Neerlandia
niet had mogen zwijgen, maar uiting had moeten geyen aan het een voor de Groot-Nederlandsche slambelangen van groo4e beteekenis is, noemt de Afdeeling de zaken Botha-Hertzog,
Fransch-Vlaanderen en
de Vlaamsch-Waalsche zaak.
Pr a e a d v i es : Het Groepsbestuur verwijst in
dezennaar Neerlandia, o. a. naar het laatste Jan.-nr ,
waarin het artikel „Waarom niet" zijn voile instemming heeft. De in dat nummer voorkomende verslagen van Hoofd- en Groepsbestuursvergaderingen zijn
eveneens ter zake dienende.
VIII. Mede,declingen van de Taalkommissie en staalties uit het archief
van Holland op z'n malst, door den
heer Marc. Emants.

Ix. De Tweedracht onder d ee Boeren,
z'n oorzaak en vermoedelikegev 0 1g
en, door den heer Prof. Dr. H. D. J.
Bodenstein.
N. Over Vlaamschen strijd, door den
heer Leo Meert.
XI.

Bezichtiging van oude gebouwen
onder deskundige leiding, aangeboden door de
Vereeniging Vreemdelingenverkeer, Afd. Deventer.
Zij heeft plaats als de vergadering voor
v:er uur afgeloopen is.
XII.

Gezellige avond in den schottwb u rg, aangeboden door de Afdeeling Deventer en Omstreken. — Aanvang half negen.

Mededeelingen.
Degeloofsbrieven der afgevaardigden worden uiterliik 15 Maart bij den Groepssecretaris te Dordrecht
ingewaclit.
Voor het teekenen der preseniielijst zal Zaterdagmorgen voor den aanvang der vergadering gelegenheld bestaanaan den in an der vergaderzaal, waar
den afgevaardigden tevens het hun toekomend aantal
stembriefjes zal worden uitgereikt. Gewenschte candidaten worden duidelijk aangestreept of bijgeschreven.
Voor degoede orde kan met het ,ficg op den beperkten tijd voorlezing van uitvoerige stukken niet
worden toegestaan.
Het bestuur der Afdeeling Deventer is bereid voor
hen, die daartoe uiterlijk den 12den Maart kennis
seven aan de secretares, mevr. W. van Hooff—Gualth6rie van Weezel, Boedekerstraat 17, in hotel of desgewenscht bij particulieren, nachtverblijf
bespreken.
De vergadering zal besloten warden met een gemeenschappelijken maaltijd. Prijs buiten dranken f 2.50.
Opgaaf van deelneming voor 15 Maart bij de Afdeelingssecretares.
De Secretaris van Grcep Nederland:
C. VAN SON.
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Van de Boeken-Commissie.
Adres voor Briefwisseling:
244c Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres van het Boekenhuis
63 Van der Duynstraat,
Rotterdam.

Ter voorkoming van misverstand!
Op biz. 36 van dezen iaargang wordt onder het
hoofd „Zuid-,Afrika" van schrijver dezes gezegd, dat
hij „zoovele jaren de ziel van de Boeken-Commissie
is geweest". Om misverstand te voorkomen, deelt ondergeteekende hierbij mede, dat hi' weliswaar om gezondheidsredenen gemeend heeft te moeten bedanken
als lid van het Groepsbestuur, maar dat hi' nog jaren
lang zijn beste krachten hoopt te mogen widen aan
de Boeken-Commissie. Vermindering van werkzaamheden, nu reeds en nog meer in de toekomst, zal aan
zijn arbeid voor de Bceken-Commissie ten gcede, kunnen komen.
Chubut.
het Nov.-nr. van Neerlandia (1915) verscheen
In
een stuk van Ds. A. C. Sonneveldt, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, van Augustus van dat jaar,
Men wenscht een flinke
waarin hij o. a. schreef: „
bibliotheek en me dunkt, we anoesten straks maar eens
een geduchten aanval op de Boeken-Commissie doen."
Het zal onzen lezers we aangenaam wezen te vernemen, dat wij den schrijver , dien wij reeds uit een
vroegere briefwisseling kenden, al een maand tevoren boeken en tijdschriften hadderi aangeboden: de
aanval op de Boeken-Commissie was reeds gedaan!
Schoolmuseum te Stellenbosch.
!n de Hoofdbesiuursvergadering van 4 Sept. 1915
(zie biz. 243, Nov.-nr. van Neerlandia 1915), deelde
de voorzitter mede, dat er van Professor Van Braam
te Stellenbosch een aanvraag was ingekomen om boeken. Deze aanvraag zou worden behandeld in overleg met de Boeken-Commissie.
Uit die eenvoudige woorden zal zeker niemand hebeen hoogst belangrijke
ben kunnen vermoeden, Welke
aanvraag het bier gold. Wij hadden met de bespreking
hiervan Neerlandia willen wachten, tot die zaak geheel was afgeloopen, loch nu in het Febr.-nr. (blz.
44 van 19th) onder den titel „het Nederlandsch Leerboek in Zuid-Afrika" een en ander over deze aangelegenheid vermeld wordt, willen wij niet langer wachten daarover wat meer te zeggen.
Maart 1915 verzocht Prof. Dr. P. van Braam van
In
het Victoria College te Stellenbosch aan Dr. Kiewiet
de Jonge om de bemiddeling der Boeken-Commissie,
ten erode' van de Nedertandsche uitgevers presentexemplaren te bekomen van een aantal met name genoemde boeken in tal van studievakken, om aldus een
begin van uitvoering te even aan de stichting van
Schoouseum
te Stellenbosch. Om verschillende
lm
een
redenen konden wij niet dadel,ijk aan deze aanvraag
beginnen. Wij stelden ons zoo spoedig mogelijk in
verbinding met den Nederlandschen Uitgeversbond,
di:e in zijn vergadering van eind September het be-

sluit natn,. al zijn leden dringend te verzoeken, gehoor
tegeven aan ons verzoek, om voor dit doel boeken
af te staan. Een verzameling van ongeveer 800 werken kwam bijeen en werd in het Boekenhuis te Rotterdam ingepakt. Ofschoon de moeilijkheden om de
boeken naar Zuid-Afrika te verzenden bijzonder groot
waren, slaagden wij er in van het Engelsch Consulaat te Amsterdam het vereischte Certificaat van oorsprong te verkrijgen, waardoor een eind kwam aan
een tijdperk van bezwaren, teleurstellingen en hard
werken, om het doel te bereiken: voor Kerstmis werd
hetgrootste gedeette naar Professor Van Braam verzonden. Dezer dagen ontvingen wij van hem het eerste bericht van ontvangst, waarin hi zijn opgetcgenheld en erkentelijkheid uitspreekt over het onverwachtg
root .succes van onze pogingen. Het is de eerste
maal, dat wij op officieele wijze den steun van den
Nederlandschen Uitgeversbond verkregen hebben. Het
is de vierde bezending, voor Zuid-Afrika bestemd, die
wij mochten bijeenbrengen: de eerste was de op verzoek van President Steyn gestichte: „Dr. Van Everdin en-A. N. V.-Boekerij" te Bloemfontein; de tweede
de collectie schoolboeken in dezelideplaats; de derde
een verzameling prentenboeken voor mevrouw Loopuyt
te Kaapstad. Voor meer zendingen houden wij ons
aanbevolen.
Professor Van Braam, die op ons verzoek een aanstelling als Correspondent van onze Commissie wet
heeft willen aanvaarden, is voorzitter van de Commissie van het Schoolmuseum en heeft de beste verwachtin en van dit petekind.
De Boeken-Commissie in 1915.
Bovenstaande mededeelingen mogen bewijzen, dat,
al is ons arbeidsveld door den oorlog tijdelijk geducht beperkt, onze bemodingen met het buitenland
toch nietgeheel ophielden. Natuurlijk hadden wij bovendien het verzenden van lectuur naar onze
tairen, al was de aanvraag veel minder dan in 1914.
In hetgeheel vverden in 1915 101 kisten verzonden, tereen vijftiental ter verzenden gereed staan of gereed
gemaakt worden. Het aantal militaire adressen bedraagt 29,6, het aantal verzonden kisten daarheen meetdan 500 (sedert Aug. 1914). Het aantal adressen, waarmede wij in betrekking). staan buiten den oorlog orn,
stijgt nog voortdurend eri, bedraagt nu 308. De
toeneming in het aantal van onze begunstigers en
bijdragers is veel geringer dan anders en onze inkomsten bleven ver onder die van 1914. Doorgroote zuinigheid te betrachten wisten wij ook de uitgaven sterk
te verminderen, waardoor wij een batig saldo hidden
om in de vredige toekomst, die naar wij ho en —
zeer nabij zal wezen, met groote Voortvarendheid onze schade in te halen. Wie bier mede van overtuigd
is, sluite zich bij onze leden aan: voor elk bedrag
kan men worden ingeschreven. Het aantal leden bedraagt op dit oogenblik 452,
teen 438 in Juni 1915.
Nog enkele sprekende cijfers: van de oprichting al
verzonden, wij bijna 1700 kisten bceken en besteedden wij daarvoor bijna 60.000 gulden! ...
De Directeur der Boeken-Commissie,
VAN EVERDINGEN.
Rotterdam 16
,
Febr. 1916.
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CATO SCHOLTEN.
Fotogravure J. v. d. Rifle, Rotterdam.
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der in den smaak onzer soldaten te vallen. Daartoe
in staatgesteld door den geldelijken steun van het
A. N. V. het Nut van 't Algemeen en vele vrienden,
werden tusschen de 40 a 50 duizend liederbriefkaarten
kosteloos aan de militairen toegezonden. Nog wekelijks gaat de verzending voort. Wat een bewijzen van
instemming en dank werden er ontvangen. Gemobili.
seerde onderwijzers en muziekkenners begonnen de
liederen aan hun kameraden te leeren. Officierengaven
bewijzen van instemming; het is voorg'ekomen, dat
eenpiano door hen ter beschikking werd gesteld om
het instudeerengemakkelijker te maken.
Daarnaast worden degewone zangavonden te Rotterdam iederen winter voortgezet: ieder jaar worden tal van
oude en nieuweliederen door de deelneemsters verder
verbreid. Nog een gunstig gevolg hadden de avonden;
'one M117 iekkenwers werden uitgenoodigd liederen
voor ons te toonzetten: Zagwijn gaf ons het Soldatenliedie; Aletta Jansen Een marschlied, e. a. en zij
is nog steeds met liefde en lust werkzaam.
Met onvermoeiden ijver hebben vele bestuurders en
leden,, ziende op het voorbeeld van mej. Cato Scholten, gewerkt om de zangavonden steeds meer aan hun
doel te doen beantwoorden. Het eerste tiental jaren
lit achter ons, een nfeuw zijn we ingetreden. Nog
steeds voelen we ons „kind' van het AI em. Nederl.
Verbond en ho en under de moederliike zorg van
Burger-Afdeeling en Hoofdbestuur, nog veel te mogen doen ter „verbreiding van het Nederl. lied".
W. J. ROODENBURG.
Rotterdam, Febr. 1916.

V co lkszan g.

(Bij het portret),.

De watersnood.

Het A. N. V. heeft reeds in zFjn eerste levensjaar
een der niiddelen toegepast om zijn doel te bereiken
„
en wel verbreiding
van het Nederlandsche lied". De
Burger-Afd. Rotterdam, daarin gesteund door het
Hoofdbestuur, richtte de welbekende Zangavonden in.
Dat was in Nov. 1905 en al die jaren heeft mej. Cato
Scholten belangeloos haar beste krachten gegeven om
het Nederlandsche lied te brengen aan het Nederlandsche yolk, in huisgezin, in werkplaats, op straat.
En metgunstig gevolg: talrijk zijn de gelegenheden
geweest waarbij de aangeleerde liederen ten gehoore
werdengebracht. Ze weerklonken in de keukens, werdengehoord op de naaiwinkels, vonden bijval op bruiloften en andere feesten, maakten opgang gedurende
het koffieuurtie in de modemagazijnen. Ook de droeve tijdsomstandigheden hebben ongedacht medegewerkt
het Nederlandsche lied te helpen verbreiden: tal van
zangers en zangeressen trekken rand am den militairen afwisseling te brengen, hun een lied te doen hooren en te doen zingen. De dochter van het Nederl.
Verbond, de Rotterd. Afd. Volkszang, bleef niet achter. Zii trad zelf op in haar geheel of splitste
om meerplaatsen te kunnen helpen en genoot hierbij
ook de hulp van belang-stellende vrienden en enkele
studenten. Een buitengewoon gunstig onthaal vinden
de briefkaarten met liederen, vanwege de Rotterd. Afd.
uitgegeven. Uit haar 19-tal bleken er 9 of 10 bijzon-

Nederland is weer door zijn aartsvijand besprongen. In Noord-Holland zijn de dijken doorgebroken
en uitgestrekte stukken land, dorpen en steden staan
onder water. Er zijn menschen bij verdronken, veel
vee is er bij omgekomen, huizen zijn ingestort, de
schade is nog niet te overzien.
En het is niet bij een overstrooming gebleven; op
den eersten storm is een tweedegevolgd, met nieuwe
doorbraak.
Met de Koningin en den Prins aan het hoofd heeft
de heele natie haar deelneming getoond. Er is mild
gegeven. Welkom waren bij de if ten die uit het buitenland, vooral die van Bel en. In hunnood hadden
wij geholpen. Nu hielpen zij, in hun nood, ook de
onze lenigen.
Welkom vooral ook de ruime bijdragen ult onzen
Oost. En toen ook daar een overstrooming groote
verwoesting aanrichtte, gaven wij op onze beurt.
Wij weten niet of er voldoende voor is gegeven.
Maar zoo neen, dan mogen het ronduit zeggen wie
weten wat erginds noodig is, en ons yolk zal de
eereschuld zeker kwijten.
Goed deed het ons in de Hollandsche blade n van
Zuid-Afrika te lezen, hoe men onder de stamgenooten
in onzen rarnpspoed deelde.
Bij de overstroomingen in ons land drong zich dezee
bij ons op: Hebben wij ons lagie land
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aande zeeen wel zoo goed tegen watersnood beschermd, als wij gewoon zijn aan te nemen en het
buitenland steeds in onsprijst ? Teg'en niet al te
zware stormen, teen niet al te hoog water zijn wij
zeker beveiligd. Dat is gebleken. Maar als verschillende ongunstige oms,tandigheden samenwerken, als de
wind zeer krachtig uit een kwaden hoek waait en dan
naar ieen nog 'kwader oms'laat,
en als de zee heel,
ho is, dan houl den de dijken het niet. Dat is nu gebleken, en niet voor de eerste maal. Met op een,
maar op verschillende plaatsen was de wateTkeering
onvoldoende.
Moet da! nu niet veranderen ? Dat kost natuurlijk
millioenen, en een arbeid, van vele jaren. Maar
dat ma .een bezwaar zijn. Technisch zijn wij
nu ook al weer zooveel verder dan de voorgeslachten, dat er wel middelen zijn om de dijken teen
een zoo zwaren storm en een zoo hoogen was van
het water als we nu hebben gehad ,
bestand te maken.
En teen nog zwaarder storm en nog hooger waterstand ook: Ons dunkt, dat dit een spoedzaak is, die
Regeering en Staten-Generaal met de voortvarendheid
die hen in den aanvang van den oorlog heeft gekenrnerkt, dienen aan te pakken en door te zetten. Dit is
onze oorlog. Wij moeten er goed op gewapend zijn.
en dat blijkt niet het geval te zijn.
Misschien is een middel om herhaling te voorkomen: een snel begin gemaakt met de uitvoering' van
het plan tot droogleggin g van de Zuiderzee; en dan
met dijken die zoo noodig sterker en hooger zijn
dan eerst was ontworpen. Het zou althans een goed
gevolg van dezen schrikkelijken watersnood zijn, als er
nu eindelik met dat plan haast werd gemaakt. Het
is eenpijnlijke gedachte, die mr. G. Vissering bij ons
heeftgewekt: met te zeggen dat de schade, die de
overstrooming heeft veroorzaakt, al meer bedraagt
dan de drooglegging van de Zuiderzee kost.
Maar als hetgevaar aan die kusten is bezworen,
zijn wij er nog niet. Zijn duinen en dijken overal
sterk genoeg to en het geweld van de Noardzee ?
Wij weten het niet. Wel weten wij, dat lan e' niet
overal de rivierdijken voldoende zijn. Moge de indruk van dengrooten watersnood dien wij beleven
niet voorbijgaan en de zaken, behalve een verbetering
hier en daar, niet bij het oude blijven!
*

*

*

Nederlanders in het buitenland, gedenkt
de slachtoffers van den watersnood.
Het AI em. Nederl. Verbond, Wijnstraat 81, Dordrecht, neemt gaarne bijdragen in ontvangst.

as se Gerneenteraad en
Franse Opera.
Het ma g ongetwijfeld een overwinning genoemd
worden van het nationaalgevoel en de nationals kunst,
dat in de striid tegen het gemeentelik subsidie voor
de Franse opera in den Haag, zij 't ook met een
meerderheid van slechts &n stem, twee zaken verkreg
en zijn. Ten eerste , dat ondanks het verzoek van de

opera-direkteur Roosen om hem dit subsidie voor vijf
jaren to verlenen, hi' 't maar voor twee jaren heeit
verkregen, en ten tweede, dat Burgemeester en Wethouders binnen korte tijd een prae-advies hebben toegezegd op het voorstel van enige gemeenteraadsleden,
aangevoerd door de hoer Crena de Jongh, voorzitter
van de Haagse Afdeling van het Toneelverband,, om
to overwegen of en op welke wijze voortaan ook de
Nederlandse tooneelspeelkunst zal kunnen worden gesubsidieerd.
Deze — nog kleine — winst voor ons nationaal
streven is in de eersteplaats te danken aan de Nederlandse Toneelkunstenaarsvereniging, die een protest-vergadering belegde om eindelik eons de stem der
uitvoerende toneelkunstenaars tedoen horen op een
gebied, waar men tot nu toe gewoon was over hen,
maar ook buiten hen om, to beraadslagen en to handelen. Dat eengemeenteraadslid *), zonder — voor
zo ver mij bekend is — als bestuurslid van het Toneelverbond, Afd. den Haag to bedanken, deze protest-vergadering in het belang der Nederlandse kunst
gehouden, een relletje Borst noemen, waaraan niet to
veelgewicht moest worden gehecht, is zeker een betreurenswaardig, maar een wonderlik verschijnsel in
eengemeenteraad, die tot nog toe gewoon was aan
vreemde kunst to geven, van Nederlandse kunst te...
halen. Een ander raadslid trachtte eengoede grand
voor zijn minachting van de' Nederlandse opera to vinden door een staaltie aan to halen uit een slechte Nederlandse vertaling van een Franse opera-tekst; maar
scheen niet to weten, dat France opera-teksten, vertaald of niet, dikwels eveneens allerdwaast zijn. Ik
herinner me nit een veelgespeelde opera de fraaie
woorden: „
comme un flambeau dans un tonneau".
Laat men aan de Nederlandse opera een stev'ige
nancielegrondslag even en 1 is to verwachten, dat
onze dichtersgoede Nederlandse teksten zullen schrijven, dat onze komponisten er goede muviek bij zullen maken en dat onze bests zangors en zangeressen,
die tans hun brood in de vreemde rnoeten verdienen,
niet meer op hun kaartjes zullen behoeven te schrijven: uit Berlijn, tit London of uit Paris. Moeten
wij bij Belgie, het land, waar de Nederlandse taal
officieel wordt of werd tegengewerkt, nog achterstaan ?
Nog zijn wij op verre na niet waar wij zijn moeten; nog hebben we reden genoeg om in de rij der
beschaafde volken ons to schamen over de houding
onzer autoriteitenjegen's de nationale kunst; maar
de Nederlandse Toneelkunstenaarsvereniging heeft beloofd de strijd niet op to zullen even. Wij mogen
dus de hoop koesteren , dat onze autoritteiten eindelik
zullen gaan beseffen, dat ons yolk op kunstgebied een
waardigheid heeft op to houden. De leus, dat een
klein yolkgroot moet zijn, daar waar het groot
k a n zijn, ma niet uitsluiterrd bij feestelike gelegenheden voor den dag worden gehaald en dan weer
weggesloten in de een of andere oude-lrommelkast.
MARCELLUS EMANTS.
's-Gravenhage, Febr. 1916.
*) 1k haal aan uit de verslagen in de kranten en onderstel
due, dat deze juist zijn, ofschoon de woorden door mij in de
protest-vergadering uicgesproken onjuist werden weergegeven.
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Rust in het kamp.

De Padvindersbeweging.
en talles. Wat een ideaal was voor
Oorlogstijden
velen, lit nu in 't slijk vertrapt; het gewone wordt
omhoog getild en blijkt de Karel des levens. Niets, of
het staat nu antlers voor cnze ogen dan voor een
paar jaar. Maar het goed-bevondene organiseert zich
juist in deze tijd tot krachtiger geheel. Zo ging het
de Padvinderij, Strijd in de gelederen, die bracht tot
ongedachie geniepigheidies, kweekte minachting of ten
minste gebrek aan eerbied en dus bleef veler steun
uit. De oorlog kw m• de Padvinders bleken o. a. bij
het vraagstuk der Belgiese vluch telingen bruikbaar; de
alien samensnoerende organisatie, al lang op komst,
kwami eindelik. De beide Bonden N. P. B(ond) en
N. P. 0(rganisatie) 't gehaspel al tang moede verenigden zich, dank zij de hartelike, stevige steun, door
Prins Hendrik verleend, en onder de krachtige leiding van Generaal J. B. van Heutsz: de 11 de Desember zag geboren worden de Vereniging „de Nederlandse Padvinders", onder de leuze: „Waakt".
Z. K. Hoogheid, de Prins der Nederlanden aanvaardde welwillend het Beschermheerschap en past
als zoodanig de leuze „Waakt" met toewijaing aan
de PadVinderszaak vanganscher harte toe.
Er moet nu uiteengezet worden aan grote, opbou
wende lichamen als b.v. het A. N. V. welk gebruik
van deze Vereniging gemaakt kan worden voor hun
verheven doel. Tot nu toe hebben de Padvinders,de
verdeelden, vergeefs op steun aangedrcngen en terecht. Aileen het grootse verdient steun.
Op de grenzen tussen het burgerlike en het tnilitaire beweegt zich de Padvinder. Van militaire kom-

of heeft hi' voor ons toch iets aantrekkeliks, omdat
degedachte ontstaan is in Zuid-Afrika, waar de bevelhebber van Mafeking, Generaal Baden Powell,
zoveelprofijt trok van de one Afrikaners, dat hij
dacht: „Er valt meer van to maken; georganiseerd
kan de jeugd veel gcells doen.”
Degedachte ontstond dus in oorlogstijd op het
oorlogsveld in een oorlogsman. En in En eland
waar de Generaal zijn denkbeelden predikte was dan
(to) B(e) P(repared),, klaar to zin in allerlei opzicht,
ook de belangrijkste taak van de Padvinder.
Baden ) P(owellys naam werd een lens en vooral op het behoud van Engeland was zin organisatie
gericht. Kort geleden sprak ook in Duitsland een
Generaal de Berlijnse Padvinders in die geest toe: zij
moesten ingeval van nood hun hoofdstad helpen verdedigen.
Maar — Coen de Padvinder naar Nederland verhuisde, is hi' onmiddellik met burge!rogen bekeken.
Naast de lichamelike eisen, ja boven deze, werden
hier burgereigenschappen geeist, terwijl de tucht er
in bleef van de militair in de Nederlandse zin van
het woord. Hij hield ook zin pakje, Maar zin doel
was dat van ieder burger: streven naar het hoogste.
Het is deze toestand vangrenswacht tussen twee
wereldbeschomingen, die ten onrechte hem de antipa.thie bezorgt van zwaartillenden zowel in burgermaatschappij als leger, terwijl de blijmoediger denkenden in die beide kringen hem als een heuchelik
verschijnsel beschouwen. Als een van de laatste soort,
die d'e Padvi;nderij voor onze burgermaatschappij van rote betekenis acht,
wil ik hem verdedigen en daarvoor uitgaan van die
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g
uiterlikheden, die aan een leer
doen denken en de
Padvinder dus in deze aorlogstijd voor velen, antioarlogsmensen als ze zijn, tot een aanfluiting maken.
ook al een u n i f or m
„Waartoe moet zo'n ge
'one
en soldaatje spelen, met een tram
drag,
en tro,mpetten er op uitgaan? Dat kweekt
militarisme met alle kwadegevolgen daarvan, verdierliking , afstating
der volkeren enz.!" Ziedaar kort
vraag en uitroep waarop her de antwoorden volgen:
1 0 . hetgemeenschappelike pakje neemt
standsverschil`weg; de Besturen yerschaffen ze (of behoren dat te doen), maargeen
jongen behoeft te weten, dat de ene vader het in
eens en de andere in termijnen afbetaalt. De 'ongens zijn er gelijk in en gelijkgerechtigd, ook gelijkelik ondergeschikt aan ouderen cf eigen gekozen hoofden (dit het ideaal!).
20 , hetpak is prak tie s eenvcudig, 't kan er
tegen, spaart moeder een ander pak anderscheidt, zodat men terstond weten kan: dit of dat
deed een Padvinder of een andere jongen. Door
dit laatste vormt hi' zeker een soort „kaste",
maar als de hele opyoeding gericht is op het
ide 1e zoals alle Padvinderswetten aanwijzen, mist
die „kaste" het gevaarlik militaire karakter. Wie
bluft op zijn Padvinderschap krijgt er van langs,
omdat hi' een onwaardig lid is van deze moderne jongens-ridderschap. Als het zo te pas komt,
b.v. als arme kinders moeten blij gemaakt warden met Sinterklaas, kan hetpakie ook gevoeglik
uitgelaten worden. Dan zijn dus de 'on 'ens niet
kenbaar.
Ziedaar twee eenvoudige, maar heel belangrijke
voordelen.
Vechtpartijen tussen de scholen der „schooiers" en
„biggen", herinneringen uit barbaarse tijden, worden
omgezet in de wedijver tussen de vendels, waartoe en
de „schooiers" en de biggen" behoren. Wel dienen ze
nog in verschillende vendels om deze praktiese redenen, dat, in de steden tenminste, de 'on ens van zo
uiteenloopende kringen in de rusttijden tussen de
oefeningen een genpeg punten van aanraking hebben om met elkaar om tegaan, maar de verschillende vendels oefenen met elkaar, trachten elkaar te overtreffen, staan elkaar bij als het moet en leren elkaar
waarderen in ieders uitblinkende eigenschappen. Zo
liikt ditpakje alleen maar militair en verbroedert echt
jongens van alle standen van een yolk.
3°. het soldaatje-spelen zgn., de indeling,
de trommen en trompetten, dat alles is alle en
ten behoeve van de orde, de tucht.
Vechten, de zucht om te winnen zit in alle 'on ens
en Schimmel's beschrijving van Michiel de Ruyter's
echtpartijen staat niet alleen. Maar menigeen vindt
dan toch maar het best(wie verdedigt ze ?), dat dergelijke vechtpartijen tot het verleden behoren en toch:
de wed,ijver zit in de 'on en zoekt een uitweg: van
daar dat tot krankzinnigheid toe vereren van de eigen
voetbalklub. De Padvinders bereiken op andere wijze
hun doel: de 'on en uit te laten komen in het beste

watkan en te leiden ond.er uit eigen kringen
yoortgekomen leiders. Niet overal kan dat nog, de
beweging, de leiding ook, is daartoe nog te jong,
maar 't streven is er. En nu bij leiding blijken er veel
meer manieren tot wedijveren te zijn, dan de vroegere
van alleen vechten, er op in slaan. Dit laatste ging over
in het dassesp,
el waarbij wie zijn das mist dood is
en de ,meeste dassen de overwinning geven. Het is
eengroat genot voor de 'on ens omdat er bij komt
het elkaar besluipen, het verkennen van' de tegenpartij,
het eerst-bereiken en bezetten van aangegeven punten,
het kennen en zoeken Van wegen. Maar meet een
jongensbende nu niet flink rechtop naar de aanzenplaats optrekken, in de maat lopende — het bevordert de volharding! Maar moet dan, ten minste
voor de meesten, een trammel of fluit of trompet de
maat aan even is het onschuldige vaandel niet een
geschikt middelpunt om zich rond te scharen ? Pedaogen en anti-militairisten hebben deze romantiek van
g
jongensleven goedgekeurd en gehandhaald: ze zijn
onschadelkeen opwekkende prikk&s tct weJijver.
40 . de onderscheidingstekenen dienen
om de dragers ervan telkens te kunnen toetisen en weer alsprikkell tot
w e d ij v e r.
Wie ordent, schept graden, maar de verwaandheid,
daar mogelik aan verbonden, wordt te niet gedaan
ens en leiders om er
door de vrijmoedigheid van jong
achter te komen of het teken verdiend is en --- bEjft.
De besten worden door de jongens gekozen, maar
wee hun als ze niet voldoen! Ook in de andere tekens die ze dragen zit veel werk en wie niet blijft vol.
liouden in de vest van zijn verworven teken, gaat
achteruit, waardoor het voor hem cengevaar wordt.
„Zeg eris jij met je teken van gids, waar moeten we
langs ?" — „Wat! weet je dat niet en dat teken dan!"
Zo brengt het teken tot zelfkritiek niet tot verwaandheid,
of liever, als deze opkomt, wordt ze gauw
geknakt. Prakties kunnen ze ook zijn, omdat men zo
terstond een rijwielhersteller b.v. bij de hand heeft.
Maar -- de vaktekens kunnen weggelaten worden
en zullen dat ook, zodra men er het verkeerde van
inziet.
Immers, yergeet dat niet, Generaal Van Heutsz
mag nu de voorzitter zijn, de gehele leiding is in verre — yerreweg de meeste gevallen in burgerhanden
en aangezien er misschien ter wereld een burgers
zijn banger voor dan de Nederlander,
wordt alleen het hoogst nodige voor 't uiterlik behouden.
En wie was' degrote opvoeder van ons yolk in
Indie ? Wie verhief daar ook het buIrgerlik element
door woord en voorbeeld ? Van Heutsz.
De Padvinderij heeft ook voor het
le er een grate betekenis, omdat zij een
gezond lichaam wil en daarin een gezonde ziel.
Wie le klas Padvinder wordt, heeft degraad van
geoefendheid bereikt, die de Bond 'voor Lichamelike Opvoeding voorschrijIt. Hi' kan daarmee voor
verkorte diensttijd in aanmerking komen en brengt
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De kamppost bracht zooeven „De Padvinder".

Waterpadvinders. — Na de palingvangst.
(Foto's uit De Padvinder van Ph. Baron van Pallandt van Eerde.)
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dan nog heel wat andere ontwikkelde eigenschippen
mee in 't leer. Een verslaggever van de N. R. Ct.
heeft er indertijd een geestdriftig verslag van gegeven,
hoe gehard to en vermoeienis teen honer en dorst
de voormalige „Trekvogels" waren,, d.w.z. de niet
dus meer dan de
ilitaire Duitse Padvinders,
m
„Pfadfinder" beant,woorden aan ons ideaal. „In wind
en re en waren zij gehard, zij wisten zich in on ewone omstancligheden te behelpen... (zij), kenden bij
ervaring het slapen op stroo in sours weinig komfortable schuren, zij wisten hoe zij met bijna niets een
nachtleger in Bosch of veld konden inrichten. Elke
trekvogel wist, dat bij strooleger geen lucifer ma aangestoken worden, een nuchter feit, maar toch van het
grootste belang." Zij konden, schrijit hij, vuren aanmaken, zich orienteren in donker, zich met weinig
beschutten. „Dat zijn oogenschijnfijk kleinigheden, doch
die men an jongsaf aan leeren moet door ervaring en
door het o,mgaan met geoefenden." „Zij kunnen ontberingen verdragen en daardoor blijven zij meer dan
anderen in goede stemming. Wat zulke lui kunnen
uithouden, grenst sours aan het ongeloollijke."
Maar is dan voor heel een y olk zulk een
geest niet van grote waarde? Ook al is in
onze tijden nog veel op het le te letten, de schakel tussen y olk en leger moet hecht zijn!
En er zijn nog andere geesttlike eigens c h ,a p p e n, waar de Padvinder naar streven moet
als : niet-spoedig-klagen, als hem onrecht of schijnbaar
onrecht wordt aangedaan, in legertaal overgebracht:
niet kankeren! ; elkaar helpen en trachten te begrijs ed is, andetoeluisteren, doen wat p
pen; op
en terstond gehoorren helpen (Belgiese vluchtelingen),
zamen aan een opdracht, eerlik fouten bekennen, zelfbeheersing, zwijgen als 't nodig is, waar zijn, niet
verwaand zijn, op stand b.v.; geen direr nodeloos
pun doen of het zonder noodzaak doden, spaarzaamheid, reinheid, zuiverheid, niet vloeken, plichtbesef,
mat? held.
De Padvinders hebben die eigenschappen niet, maar
ze streven er naar ze te verwerven en moeten over
het gevoel van schaamte heenkomen, dat 'on ens to enover elkaat altijd hebben en dat zoveel goeds belet.
Het streven op zich zelf verheft hen.
Zo kan de Nederiandse Padvinders Vereniging, nu
alle verdeeldheid geweken is, y ea nuttig werk doen
en heeft zij een aangename maar rnoeilike taak voor
de toekomst om ouders en onderwijzers behulpzaam
te zijn bij de opvoeding van de kinderen.
En zo werkt dus deze vereniging mee tot verheffing
van on eigen peil, wat voor mii meteen een echt
stambelang is. Deze nuttige vereniging moet dus door
ieder, die y olk en stain lielheeft, gesteund worden. Ja,
ook zijn stam, want een die on als Padvinder zich
heeft leren redden en behelpen in de werekl, is over-,
al welkom en vertegenwoordigt` dan waardig elders
het eigen yolk.
Ook op de we van het A. N. V. ligt het dus deze
Vereniging te steunen. Het plan van de „Kennemer
Padvinders" om door een verloting een voldoende

grondslag te leggen tot het stichten van een Nederlands Padvindershuis, waar uittrekkende troepen onderdak en terrein zouden kunnen vinden bij hun openlucht-spelen en -oefeningen is door de tijdsomstandigheden mislukt. Mogen anderen dit doel voor ogen
houden en aan de Padvinders zulk een tehuis verschaffen, er ens in hei of duin, waar ruimte is om
zich te bewegen!
Zo'ngebouw is nodig.
Ha a r 1 e an, Des. 1915.
J. B. SCHEPERS.

Deventer aan den Usel.
Wie verre reizen doet... maar, zijn het alleen de
e r r e reizen, die stofgeven voor vertetlingen aan
den haard ? Ik deed zelf heel wat reizen, verre ook,
maar verzuimde evenmin in de naaste omgeving Tond
te trekken err •zou heel wat kunnen verhalen van wat
vrij dicht hij honk lit.
Eengoede gewoonte dank ik menig aardig' kijkje
in het volksleven; zij leerde mij vele mooie hoekjes
kennen in weinig bezochte plaatsen, verlevendig'de tie
herinnering aan geschiedkundige gebeartenissen, .mij
slechts bel<end uit vervelende schoolboeken.
Diegewoonte is : ten eerste, om iets omtrent de historte na te slaan van deplaatsen, waar men komen
zal; ten tweede, om buiten de vergaderuren of die,
welke voor „zaken" bestemd zijn, nog een paar urea
vrij te houden voor „indrukken".
Kwam ik in een plaats waar ik vermoedelijk nooit
weer zou komen,
dan had ik er steeds eenigen
tij
d
voor over om rond te wandelen, het stadje van alle
kanten te bekijken; bier een moot geveltje, daar een
oudepoort, ginds een fraai riviergezicht. Zoo leerde
ik menige plaats kennen.
StrakS, als de leden van het A. N. V. opgaan ter
vergadering naar Devente r, zullen velen nauwkeurig hun spoorboekje nasnuffelen en becijferen, hoe zij
„juist, op tijd" voor de officieele ontvangst kunnen
aankomen en des Zondagsmorgens, na wellicht onvoldoende uitgerust te zijn (men maakt het in Deventer graag laat, als er Osten zijn),, zoo spuedig mogelijk weer huistoe kunnen gaan.
Mogen 4j mine goede g'ewoonte volgen en iets
meer naar huis meebrengen dan een echte Deventer
koek, die men, dank zij het handelsdoorzicht der fabrikanten ook heelgoed elders kan krijgen.
Deventer is inderdaad de moeite waard omi er wat
langer te blijven, de oude Hanse-stall wier bewoners
Stokvisschengenoemd worden ter herinnering
aan den levendigen handel in gedroogde kabeljauw,
die er lang geleden rechtstreeks per schip uit Noorwe en werd aangevoerd.
De gunstige ligging aan den I Jsel deed Daventria
eeds eeuwen her een belangrijke rol spelen in het
handelsverkeer. In 896 zou er al t o 1geheven zijn,
terwij1 er ook omstreeks dien tijd van een m u n t
sprake was.
De Muntengang met Muntentoren, alhcewel van 'reel lateren tijd, herinneren hieraan. Een pair
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trouwe stedelingen redden dit aardige toren* en zijn
omgeving van een antlers wissen ondergang.
Heeft men den Muntengang bezocht, dan wandele
men den heuvel op, waar thans de fraaie B e r g- o f
S t. N i c o l a a s k e r k staat; zij behoort tot de alterfraaiste en belangrijkste kerkgebouwen in widen omtrek. Van den Berg komt men nu veel gemakkelijker
naar den Penningshoe k, waar een poort uit de
zestiende eeuw toe an geeft tot de (moderne) Doopsgezinde kerk,
Hieren daar ziet men op den Brink een mooien
gevel; dien van het hues in „de Brie vergulden herinck" zal men terecht bewonderen. Als heerscher over
hetplein staat daar de trots van Deventer's burgers
uit de 16de eeuw, de moose W a ag.
Door een, der tallooze nauwe straten van de stall
komt men op het Kerkhof, met de G r o o t e of SL
Lebufnuskerk, het Stadhuis — , vergeet niet
er Gerhard ter Bore h's beroemde: Deventer
Magistraat van 1667 te aan zien en De Vier Evangelisten van H e n d r i k ter Bruggen --endeoude
s, thans Politiebureau ,
Stadsherberg., later L
met haar sierlijken gevel.
De St. Lebuinu'skerk
met haar 'Gothische hallen
,
enRomaansche Krypt stamt uit de 15de eeuw. Ter
zijde van de hoofdkerk ligt de ruine van de Mariakerk, reeds sedert meer dan 300 jaren gedeeltelijk gesloo pt.
Van due kerk wandele men naar de Roomsch-Katholieke Broederenkerk, uit het begin der 14de eeuw,
waar veel U zal spreken van beroemde mannen als
Lebuinus,Radboud, Geert Groote en Flores Radewijnsz.
De Singels, Onder de Linden, met aan de overzijde
der rivier het zeer fraaiepark en de Stadsweiden met
de speelplaatsen van het sportlievend Deventer, geven
weer eengansch anderen kijk.
De I Jsel met zijn nu eens traag stroomend water
van de Duitsche landen, dan weer snelvlietenden breeden stroom,.geeft nog altijd het eigen beetd, dat De,
venter van alle andere steden onderscheidt
als daar de
zon door den morgennevel schijnt of des avonds over
vele honderden meters de vroolijke lichtjes den oever
met eenglinsterende lijn afteekenen. De I Jsel geeit
Deventer haar schoonheid, zooals het haar gal, heur
bestaan en heur bloei.
T well o, Febr. 1916.

W. J. LUGARD.

Beknopt Verslag
der Bestuursvergadering van Groep
Nederland op 19 Jan. 1916.
Aanwezig : de beer Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, voorzitter; de dames: E. Baelde, D. BogaertDe Stiirler de Frienisberg
,
en de heeren A. L. van
Blommestein, Marc. Emants
,,
Mr. W. J. L. van Es
J. P. C. Hartevelt, Mr. K. M. Phafi, N. J. Roelfsema, penningmeester; Th. v. Welderen Baron Rengers
en C. van Son ,
secretaris.
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Afwezig met-kennisgeving: de dames:
Dr. C. C. v. d. Graft, A. C. Veen-Brons, en de heeren Dr. F. Buitenrust Hettema, Mr. 'M. P. M. van
Dam, F. A. Hoefer, Prof. Dr. L. Knappert, Dr. N.
svelt en Prof. Dr. J. te Winkel.
Man
Punt I. Notulen van, de vorige veTgaring (1 1 Dec. 1 9 1 5).
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van enkele wenschen geuit in verband met' de nottilen oppert de voorzitter het plan
voor de a. s. Al em. Vergadering twee sprekers uit
te noodigen om een uiteenzetting te geven van de
Vlaamsche en Airikaansche toestanden, bijv. de heeren Leo Meert en Prof Bodenstein. Zoo wordt ook
aan de a. S. vergadering eene grootere belangrijkheid
gegeven, dan wanneer op nieuw uitsluitend reeds genoeg behandelde twistpunten in den breede worden
besproken.
Dit plan vindt algemeen instemming.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Bericht van den heer F. A. Hoefer, dat hi' wegens drukke bezighecien zich als bestuurslid niet meer
herkiesbaar stelt.
Brief van de ..jongel.-Afd. Rotterdam met de opmerking, dat het opgeheven on el. Or aan niet van
haar is uitgegaan.
deeling van den heer ,
Lem lid der Stud.-Afd.
Mede
Amsterdam, dat hi' met 19 anderen te‘ vergeefs getracht heeft een vergadering te doen bete en om te
protesteeren teen de vergadering van 22 Nov., waarin de bekende maties werden aangenomen.
De secretaris deelt mede, dat men aan het Groepsbestuur verzocht heeft het Aideelingsbestuur tot bijeenroeping te dwingen, maar dat gebleken is, dat
het verzoek niet in den vorm was. Spr. heeft daarom in overweging gegeven den formeelen we te bewandelen.
De Openbare Leeszaal te Bennekom vraagt om
toezending van de uit avers van het Verbond en om
boeken.
Besloten wordt de uitgaven en het maandblad toe
te zenden; wat de 'boeken betreft, aan de BoekenCommissie bericht te zenden.
Vraag van den secretaris der Afdeeling Amster.
dam of het Groepsbestuur sets doet voor de slachtoffers van den watersnood.
De voorzitter deelt mede, dat reeds besloten is aan
de buitenlandsche Afdeelingen en Groepen om bijdragen te verzoeken.
In ons land kan iederpersoonlijk aan de bekende
adressen zenden en daarvoor komt bovendien een oproe in in Neerlandia veel te laat.
Ter sprake komt een stink' in het orgaan Vreemdelingenverkeer, waarin geklaagd wordt over het geringe personenverkeer tusschen Zeeuwsch-Vtaanderen
en overig Nederland.
Enkele leden wizen op de verschillende gegevens,
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die een dergelijken ongewenschten toestand begrijpelijk
maken. Aan Belie
verbonden, van Brabant en het
g
overige Zeeland door water geschelden, is de trek
naar Gent, Antwerpen en Brussel, zelfs naar Parijs,
in veelgevallen minder bezwaatiiik , dan naar Den
Haag of Amsterdam. Bovendien brengt het felt, dat
hetgrootste deel van den bodem in handen is van
Bel gische grondbezitters, een verklaarbare gemeenschap
tusschen Hollanders aldaar en Bel en. Aan den uitnemenden Hollandschengeest valt echter, uitzonderinnzeker
gen daargelaten, niet te twijfelen.
O of het nu
wel de goede tijd is voor pogingen om in ZeeuwschVlaanderen het Verbond meer bekend te maken, besluit
de vergadering daarnaar onderzoek te doen. Wat zij
wil, gaat natuurlijk buiten alle staatkundige bedoeling om.
Aldus wordt besloten.

De voorzitter zest wat minder werk te verlangen.
De heer Van Blommestein wijst er op, dat het aftreden van den voorzitter in de vorige vergadering
ter sprake kwam, en het bestuur het er mee eens kon
zijn, dat voorzitter aftrad; hij zich weer herkiesbaar st(-1de. Allerminst heeft het Bestuur verwacht,
dat de voorzitter nu geneigdheid zou betoonen om
voorgoed been te aan. Spr. hoop!, dat de voorzitter
niet bij zijn besluit zal blijven.
De vergadering is het hiermede eens.
De voorzitter zest daarop, dat hi' dan blijven zal.
Echter meent hi'j,
dat hi dan ook niet behoeft of te
te treden, daar hi' gezegd heeft een jaar aan te zullen bli ven in,
rde verwachting
dat de statuten
,
dan
j
zouden zijn gewiizigd. Nu dit onverhoopt niet het
geval is, vervalt ook de termijn door hem met het
oog juist op die statuten gesteld.

Een der leden brengt nog ter sprake het hooidartikel in het Jan.-nr. van Neerlandia; spr. vindt het
zeer goed, maar 't ging uit naam van de Redactie.
Spr. vraagt ,of de voorzitter er ook over gedacht
heeft jets dergelijks namens het Groepsbestuur te zeggen, zooals op een vorige vergadering besproken is.
De voorzitter wijst op de moeilijkheid bij zoo'n
stuk; als de naam van den schrijver er onder staat,
is men verantwoord, maar heeft men ook enkel het
gezag van een. De keus was moeilijk en spr. achtte
nscht
het het beste, namens de Redactie te schrijven.
We
het Groepsbestuur zijn instemming te betuigen, dan
kan dat nog, maar spr. acht het niet noodig op de
zaak terug te komen.
De vergadering betuigt haar instemming.

Punt V. Propaganda-Commissie.
De secretaris deelt mede, dat alle leden van de
Commissie hun benoeming hebben aangenomen en dat
zij binnenkort haar werkzaamheden zal beginnen.

Pun t III. Geldinzameling voor „V olksopbeu,ring in Vlaanderen".
De voorzitter deelt mede, dat deze zaak door Groep
Belgie zelf niet goed is voorbereid. Bovendien is de
tijd met het oog op den watersnood ongunstig.
Besloten wordt de inzameling uit te stellen en het
nieuweplan of te wachten.
Punt IV. Dagorde voor de Algemeene
Groepsvergadering.
Na uitvoerige bespreking wordt deze vastgesteld
zooals ze in het Febr.-nr. is opgenomen.
De voorzitter brengt nog ter sprake zijn al of niet
herkiesbaarstelling. Hoe meer hij er over denkt, zooveel te meer is h'i' geneigd zijn lidmaatschap van dit
bestuur te laten varen. Hij wil daarover graag openhartige bespreking, zonder eenige terughoudendheid.
De onder-voorzitter zegt, dat hi' een besluit van den
voorzitter om thans of te treden, zeer zou betreuren.
Het is een beginselvraag in het Verbond of het voorzitterschap van Hoofdbestuur en van Groepsbestuur
in een persoon vereenigd zal zijn of niet. En nu zou
door dit of treden die kwestie niet bij de statuten maar
tusschentijds door den voorzitter uitgemaakt worden.
Spr. acht het gewenscht, dat de voorzitter althans aanblijft tot de nieuwe statuten in werking kunnen treden.
De penningmeester vraagt waarom het noodig is al
te treden.

Van de Fildeelingen.
Amsterdam.
Voor deze Afdeeling trad in januari op de heer
Adolf F. C. Curiel, lid der Kol. Staten te Paramaribo.
Het Al em. Hbld. gal er volgenderwijs verslag van:
„Het is een prachtig land, een land met toekomst”,
aldus begon spr, zijn korte inleiding bij de lichtbeelden van de kolonie Suriname. De waarheid dezer
woorden, ze is tot allen doorgedrongen, die in Od6on
alsgasten van de Afdeeling Amsterdam van 't A. N.
V. de zonbelichte landschappen, de tuinen met bun
weelderigen plantengroei, de idyllisch gelegen plantages op het witte doek aanschouwden...
Een denkbeeldige wandeling door de straten van
Paramaribogal den heer Curiel gelegenheid den aanwezigen de keurig onderhouden regeeringsgebouwen,
de ruime burgerbehuizingen, de uitgestrekte kazerne
en meernog te too en dat den trots der Nederlandsche kolonie uitmaakt; maar 66k gal ze hem gelegenheid er op te wizen
hoe groote behoefte er in de
J
kolonie bestaat aan een landbouw-credietbank, door
welker steun de vruchtbare bodem veel meer dan thans
hetgeval is producctief gemaakt kan worden.
En voorts sprak de heer Curiel over de ramp die
de kolonie trof, toen ten gevolge van de Panamaziekte 3000 baccovenakkers verlorengingen, van de
krulootenziekte, waardoor de cacao-oogst, welke in
190'l 3 1 millioen K.G. bedroeg, enkele j• aren geleden
tot 80.000 K.G. werd teruggebracht.
Dank zij het krachtig optreden der Regeering werd
sindsdien veel gedaan om het voortwoekeren van het
kwaad te stuiten, zoodat de opbi engst in het afgeloo en jaar reeds weder tot 2 1/, millioen K.G. gestegen was.
Naast de cacaocultuur werden de koffie- en rubberproductk: „in woord en beeld gebracht", een en
ander om to bewijzen, dat in de meent Nederlandsche
kolonie, zcoals de heer Curiel zijn geboorteland
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noemde, Nederlandsch kapitaal en goede, beproefde
Nederlandsche werkkrachten een uitgebreid, winstgevend arbeidsveld te hunner beschikking hebben.
Voor slachtoffers van den watersnood heeft deze Aldeeling de volgende bijdragen ontvangen:
Afdeelingskas f 50.—; Mr. A. H. v. B. f 25.—; W.
F.K. R. I 25.—; Prof. Dr. J. te W. f 20.—; B. J. K.
f 10.—; Prof. H. J. D. B. f 10.—; G. A. L. f 10.—;
Ad. F. C. C. [ 10.—; Dr. L. H. f 10.—; H. R. d. M.
I 10.—; Baby f 10.—; W. C. T. f 10.—; A. G. L.
I 10.—; Ed. K. f 10.—; W. G. H. v. E. f 10.—; J. H.
M. f 7.50; J. D. f 5.—; R. K. I 5.—; C. E. f 5.—;
J. W. B. f 5.—; Dr. C. F. H. f 5,—; Dr. A. Z. f 5.--;
Mr. C. G.V. f 3.—; A. F. 0.f 3.—; M. J. K. f 2.50; H.
F. K.f 2.50, C. B. 2.50; J. F. d. R. 2.50; J. H. 2.50;
A. J. P. f 2.50; H. D. f 2.50; Mr. J. L. M. E. f 2 50;
F. v. S. f 2.50; J. P. v. M. f 2.'50; E. C. f 2.50; S. v. L.
.H.H.
f 1.50; J. L.
H. d
i 2.50 ; C. E. v. O. f 1.50;
I 1.50; G. R. G. G. i 1.—; N. H. W. f 1.—; A. J.
f 1.—; J. L. 0. 1 1.—, tezamen f 312.—.
's-G r a v enhage (jongel.-Afd.).
Zaterdag 13 Fehr. hield deze Afdeeling Naar jaarvergad ering.
Na het voorlezen van de notulen werd op voorstel
van den voorzitter, den heer C. A. Takkeri, we ens
ziin buiteng-ewone verdiensten tot eere-lid benoemd.
Hierop volgde 't jaarverslag, dat over 't algemeen
gunstig kon worden genoemd, en de rekening en verantwoording Het j• aar 1915 sloot met een batig saldo
van ruim f 36.—.
Uit de leden werd een kas-kommissie benoemd, om
de rekeningen na te zien.
Vervolgens 'kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Van de 3 altreciende leden stelden 2 zich herkiesbaar; zij werden herkozen. Voor de derde open
plaats zal in Maart een verkiezing plaats hebben.
Mej. J. van Emden, onze schrijfster, trad als zoodanig af, maar bleef nog wel in het bestuur, zoodat dit
thans als voltg
is samengesteld:
A. P. van Schilfgaarde, voorzitter; Chr. C. van der
Vlis, onder-voorzitter; mei. H. P. van Nieuwenburg,
DeROijterstraat 34 schrijister; mej. L. van Dissel,
penningmeesteres; mej. J van Emden, A. Hofland.
Op voorstel van den voorzitter werd besloten uit
de kas een bijdrage van , f 10.— voor den Nederlandschen en van f 5.— voor den Indischen watersnood
tewoven.
Daarna vertoonde de heer C. A. Takken een reeks
lichtbeelden over: „Het Algem. Nederl. Verbond en de
Groot-Nederlandsche Beweging".
Rotterdam(Jongel.-Afd.).
In de inaand Januari hebben belangrijke bijeenkomstenplaats gehad. In de eerste plaats zij genoemd
de zeer belangwekkende serie lezingen over „De Islam", spreker de hear F. H. Hermans, Oost-Indisch
ambtenaar,gehouden op 17, 20, 24 en 31 Januari.
Metgroote aandacht hebben de aanwezigen (helaas
maar een dertigtal) de gevoelvolle en leerrijke voordracht van den spreker gevolgd en de belangrijke fotografieen en de koran bezichtigd. Wel jammer, dat
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de belangstelling der leden en ook der Burger-Afdeeling niet grooter was.
Den 29 Jan. had de jaarvergadering plaats, welke
een regelmatig verloop had. De jaarverslagen van secretaris enpenningmeester werden goedgekeurd. Eenige financieele vraagpunten deden zich voor naar aanleiding van de verslagen van commissies.
Twee onzer zeer verdienstelijke leden traden af:
mej. Roodenburg, die gedurende vele jaren in het bestuur zitting had en de penningskens steeds in orde
hield en de heer C. Borstlap, die langen tiid zijn
beste krachten aan het A. N. V. wijdde. Hun werkzaamheid zij hier hulde gebracht.
Het .bestuur is nu als volt samengesteld:
P. v. d. Ende, voorzitter; C. P. van Beest' 2de
voorzitter; J. Roodenburg, isle secretaris; rnej. B.
Kraayeveld, 2de secretares; W. Beyderwellen, lste
penningmeester; R. v. Yperen, 2de penningmeester; B.
D. Kapteyn, archivaris.
Utrecht (Stud.-Afd.).
Depropaganda-avond in het vorig nummer aangekondigd, is uitmuntend geslaagd. De zaal was geheel
gevuld, de stemming geestdriftig; de beide sprekers,
de heeren Prof. Bodenstein en Dr. De Clercq, werden
herhaaldelijk toegejuicht. Coers' Liederkoor verleende
zijn rnedewerking.

VLAANDEREN
Edward Keurvels. f
(Ter nagedachtenis).
Wranger dan ooiit is in dezen gruwbaren tijd de
mare van Edward Keurvels' dood ons komen verrassen. Weer een stuk Vlaamsche schoonheid, dat verdwijnt, een geut Vlaamsch leven, die vordert, na zooveeldat reeds vernield en uitg'estorven is... Wat zullen we vreemd — met leede oogen en zwaarmoedig
hart — rondkijken, wanneer we in Vlaanderen zullen weergekeerd zijn, zoo we ten minste nog wederken mogen in ons gebenedijde land! ... *)
De grijze, oude Edward Keurvels was in onze bewe in geworden jets als ,een symbool, zeer heilig en.
indrukwekkend, een symbool zooals een Albrecht Rodenbach of een Hugo Verriest bijv., wier naam onmiddellijk in den geest roept het beeld van onze
Vlaamsche beweging zelf, van dat grootsch willen
naar herwording en zelistandigheid, dat in Vlaanderen sedert 70, 80 jaar zoo ernstig en staag tot uiting
isgekomen. Dit taai en edel streven wordt in zekere
figuren, in het portret en in den naam van eenpaar
'i ) Wees niet kleinmoedig, gij Vlaming ! Gij zijt jong
genoeg om, menschelijkerwijze gesproken, uw terugkeer te
beleven. Of meent gij dat uw Belgie niet in de toekomst weer
uw Belgie zal zijn.? De Belgen hooren in Belgie en nergens
anders. 't Is droeve ballingschap, waarin gij leeft, maar uw
land is en blijft het uwe. Daaraan twijfelt geen Nedtrlander. Red.
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EDWARD KEURVELS.

menschen, als samengevat en verzinnebeeld. Spreek
den naam uit van Gezelle, en het heugelijke feit van
onze Ietterkundige Renaissance wordt in den geest
verlevendigd; poem Albrecht Rodenbach, en rcnd het
bronzen standbeeld van Berten staat op heel de blauwvoeterij, heel de geestdriftige, dappere, onverwinbare
en zegevierende studentenbeweg'ing. Gewaag van Edward Keurvels — en de echo antwoordt: Peter Benoit,
hetorvan de herboren muziek-kunst in
en heel het
Vlaanderen gaat aan 't zingen en fanfaren, aan 't
fluisteren of rumoeren...
Want niet door zijn muzikale verrichtingen is Keurvels zoo algemeen bekend geworden, en bemind door de
Vlamingen; niet zoozeer als van een sterk en oorspronkelijk schepper zal zijn naam bewaard blijven
in het dankbaar geheugen van ons yolk: at heeit hij,
benevens vele liederen en koren, ook de vreugdevolle
en felbewogene kin;derkantate „Hooggetij" en het uitstekend lyrisch drama „Parisina" gecomponeerd, niet
in dit eigen werk van Keurvels zal ligg'en de opwekkende en representatieve kracht van de herinbering,
die wij van lien man in eere zullen houden.
Op zijn liefd,e, op zijn fanatieke liefde is zijn beteekenis gevestigd: zijn Heide voor de schoonheid, zijn
liefde voor de muziek, zijn liefde voor Vlaanderen,
zijn liefde voor zijn grooten vriend en meester Peter Benoit. Weinige menschen zullen zoo sterk hebben
gekend de macht, de kracht, de wil, die uit een root
en die gevoel van toewijding kunnen geboren worden. Zijn geld en zijn talent, zijn gezondheid en zijn
energie heeft hi geofferd om ens te mogen bereiken
wat het eenig-echte doel van zijn leven was: de stichtin van eene Vlaamsche Opera. Al heeft zijn eerste

poging — het „Vlaamsch Lyrisch Tooneel" — schipbreuk geleden, tOch heeft hij, die nooit Ifeeft
versaagd, nooit ontmoedigd is geweest, nooit zonder
hoop/ is gebleven, ook in den uitersten nood, loch
eeft Keurvels'overwonnen. De Vlaamsche Opera is tot
h
standgekomen en was, met den Muntschouwburg van
Brussel, toen de oorlog, uitbrak, de voornaamste ternP
ook
in in
het
el van
de muziek
Belie,buitenland
bekend en — om zijn Wagner-opvoering in ,,de eersteplaats — tot ver over de grenzen van ons land
beroemd.
1k herinner me nog de eerste jaren van het Lyrisch
Tooneel — onder leiding van Henry Fontaine en Edward Keurvels eerst, van J. Judels later,
met Keurvels
als orkestleider — dat een paar maal per week in het
gebouw met de decors van den Vlaamschen
schouwburg, met gering personeel, met soms
zeer onvolledig en twijfelachtig orkest, den droom
van een keurbende Vlamingen nastteefde: om naast
zoovele Fransche opera's in den lande ook te bezitten een lyrisch tooneel in eigen taal, en waar het
werk van de inheemsche componisten zou kunnen ten
gehoore worden gebracht. Op het huidig oogenblik
is dezelrde strijd in Noord-Nederland aangebonden,
om naast de door snobs en mode-amateuren druk
bezochte Italiaansche en Fransche en Duitsche operaensembles *) ook een Nederlandsch opera-gezelschap
te vorrnen; en met vreugde heb ik gemerkt hoe Jof judels, die de harde noten van de Vlaamsche Opera te
Antwerpen heeft helpen kraken en bij ons een der
goede werkers van de eerste uur is geweest, ook hier
weer het initiatief heeft genomen — door vele uitstekende Vlaamsche zangers en zangeressen geholpen
— om het Nederlandsch stam-bewustzijn een beetje
aan te wakkeren en de Nederlandsche kunst te bevorderen... En ik blik in min herinnering terug en
zie en hoor nog De Vrijschutter en Fidelio
en De Tooverfluit Lohengrin en De
Vliegen de Hollander en ook en vooral misschien Benoit's Charlotte Corday en Keurvels.
Par isin a... Soms was ergeen geld in kas en
konden de solisten en orkestleden niet worden betaald... en vroegen zich de bestuurders 's namiddags
of of de voor den avond aangekondigde veetooning
zou kunnen d6Orgaan,... maar 's avonds waren zanze wisten en voelden
gers en muzikanten aanwezig
dat het Lyrisch Tooneel lets be en rooter in hun
leven dan een ,broodwinning was — en dan kon er
weer worden es Bald... Het gebeurde zelfs dat Keurvels een deel van zijn me le verkocht om de dringendste onkosten te betalen... En lauwe aanhangers,
halfslachtige partijgangers telden Keurvels en Fontaine
niet: het waren Of geestdriftige, door dik en dun vertrouwde vrienden, Of met open vizier kampende en hardnekkig-critiseerende vijanden... Werklieden en kleine burgers waren er, die — al misten ze schier het noodige —
niet eene vertooning oversloegen, omdat ze het Lyrisch Tooneel moesten en wilden steunen... Het waren schoone uren van beproeving. Ten koste van eigen welzijn heeft Keurvels die moeilijke be in
zich in het gehalte der bezoekers.
r
Hier verist de schrijve
11
Red.

NEERLAND1A.
doorworsteld, maar zijn opofferingen zijn niet nuttevanin
Keurloosgeweest. Uit de onvolmaakte
Keels en zijn vrienden, is de Vlaamsche Opera gegroeid. Wat 'n heerlijke dag moet het voor Keurvels
geweest zijn, toen hi' in 1907 de eerste uitvoering in
het nienwegebouw van de Vlaamsche Opera, in het
vorstelijk paleis van de Kunstlei te Antwerpen, leidde...
Hi' werd later dirigent van het symphonisch concert van den Dierentuin. Ook bier ijverde hi' onver-,
poosd voor de schoone kunst in 't atemeen — geen
eclectischeretprogramma's dan de zijne waren denkbaar
— en voor de Vlaamsche kunst in 't bijzonder. Gedurig werd hier werk van de Vlaamsche meesters vertolkt, van de jongeren die waren gegroeid uit het zaad
van Benoit's vruchtbaar denken en ijveren op het
Conservatorium van Antwerp,
en en uit het zaad ook door
Keurvels in het eerste, schuchtere Lyrische Tooneel gezaaid. Op de Vlaamsche Opera had Jan Blockx, de
schrijver van de triomfantelijke Her ber gpr ins es
en van De braid der Zee hem opgevolgd, en
verrichtte daar, langs zijn kant ,
uitstekend werk., Dit
stuk Vlaamschegeschiedenis moge den Hollanders als
voorbeeld strekken, nu voor hen op muzikaal gebied
de tijd van een zelfstandig leven schijnt aangebroken
te zijn...
Het veilig en geleidelijk baantie van dirigent der
groote symfonische concerten van den Antwerpschen
Dierentuin was echter voor zijn rusteloozen en romantischengeest van apostel niet voldoende. Hij moest
zich kunnen opofferen voor een ideaal, strijden en
ijveren voor een schoone zaak, onzelizuchtig leven.
De liefde voor Benoit werd Coen in hem al het andere te sterk. Hem is de bekendmaking van den Vader
onzer nationaal-Vlaamsche muziekgeworden tot een
daad van wijding, tot een vurig-beminde, geestdriftige levenstaak. Na den dood van Benoit stichtte hi'
het „Peter Benoit-Fonds", dat elk jaar, met bizondere
zorg, een der werken van Benoit uitvoerde en in al
de leden onverpoosd de liefde voor den grooten, gestorven meester aanwakkerde. Hi' bezorgde de uitgave
der scheppingen van Benoit. Hij hi redevoeringen
over Benoit. Hi' kweekte een school van jongeren, die
de traditie van Benoit leerden kennen en voortzetten.
Z66 heeft Iiij met wonderbare suggestie, met apostolische verzaking, den geest van den Meester levend
gehouden.
En die tweegroote, milde daden van liefde: eerst,
zijn onverpoosd en onbaatzuchtig werken voor den
bloei van de eigen muzikale kunst van Vlaanderen en
zijn zich onvermoeid opofferen en toewijden aan het
ideaal der Vlaamsche Opera; daarna, zijn verknochtheid aan de traditie en de glorie van Peter Benoit,
die twee daden van zuivere geestelijke Caritas, zullen
voor altoos met dankbaarheiden genegenheid den
naam en het werk van EdwardKeurvels door het
Vlaamsche y olk doen bewaren, en door alle menschen
vangoeden wil...
En thans is degrijze man gestorven, twee en zesti g jaar oud, in zijn stil huisje te Hoogboom... Ik
zie nog zijn kleine, ma ere gestalte, met het bewegelike hoofd, en degrijze, golvende lokken; en steeds
was hi' gejaagd, loo end met vlugge passen, gesticu-
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leerend met zenuwachtige gebaren... het „Duveltie"
noemde men hem... en iedereen te Antwerpen kende
en beminde hem... hi' was populair in al de kringen
van onze stad.
Ik zal nooit zijn laatste concert vergeten, enkele
weken voor den oorlog: op 12en Juli 1914, toen hi'
— aan het hoofd van een leer
g
van 1500 muzikanten
en zangers — op de Groenplaats, in open lucht, en
bij avond, Benoit's heldhaftige .Rubens-cantate
tengehoore bracht. Pond het standbeeld van Rubens
glommert de electrische lampen schel en diep. Lichtkranzen vurigden alom in de duisternis, door de loovers van de boomen, over het uitgestrekte pLein. De
avond was loom en rijk aan roken. Uit den hemel,
van den reuzentoren, vielen plotseling neer de eerste
bazuinkfanken, die van hoog het zegelied schalden.
En boven op de estrade stond Keurvels met zijn dirigenten-'stok zwaaiend en heel zijn lichaam in begeestering, omhuld met Licht en gloed. Men hoorde de
harten van mannen en vrouwenpoppelen. De ziel
van het vrije yolk zong in den grooten avond...
Ik bedwing met moeite mijn tranen, nu ik terug
,
denk aandat
uur nu
er niets van die weelde en.
,
die blijheid en datgeluk over blijit, nu de oude kunstenaar — van smart wellicht — isgestorven, en zoovelen met hem, voor Vlaanderen...
ANDRE DE RIDDER.
Amsterdam, 5 Febr. 1916.

OOST-INDIE.
Gedenkteeken voor Mr. van Deventer.
Door het Groepsbestuur is de volgende omzendbrief
verzonden:
Weltevreden Dec.
,1915.
Het overlijden van Mr. C. Th. van Deventer heeft
Nederland en Indio beroofd van een man,
die alle
gaven van zijn rijken geest in dien stand had gesteld van het groote levensdoel dat hij zich koos:
„alle roe en der bevolking van Nederlandsch-Indie
te brengen tot de hoogste „ontwikkeling waarvoor hun
„aanleg hen vatbaar maakt, om aldus Indio in duur„tame vereeniging met het moederland een eervolle
„plaats onder de beschaafde landen te doen innemen.”
De herinnering van zulk een man kan niet verloren
gaan, doch moet ook op uiterl ijk zichtbare wijze bestendigd worden.
Het Bestuur van de Groep Nedertandsch-Indie van
het Al em. Nederl. Vero wenscht
we
daartoe een borstbeeld ofgeschilderd pot-fret van Van Deventer in de
hoofdstad van Indio in eenpassende omgeving de
plaatsen. Voorloopig is daartoe, met toestemming der
directie van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen, het Museum van dat Genootschap
gekozen.
Allen die Van Deventer's nagedachtenis wenschen te
eeren door tot de uitvoering van dit voornemen me-
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de te werken, worden uttgenoodid hun bijdrage te
willen doen toekomen aan denpenningineester van
het Al em. Nederl. Verbond, Tiikini No. 68, Weltevreden.
Indien meer mocht inkomen dan voor de uitvoering van het plan noodig is, zal het meerdere wordengeschonken aan de Vereeniging „Seri Boediman",
welke tot stand isgekomen op initiatief van het Verbond h. t. 1., en tot doel heeft het vormen van een
fonds tot stichting van een of meer tehuizen, waarin
aan studeerende Inlandsche jongelieden passende huisvesting verleend wordt.
Het Bestuur der Groep Nederl.-Indie
van het Al em. Nederl. Verbond:
E. MORESCO, Voorzitter.
F. J. a VAN EMDEN, Secretaris.

Indie en Zuid-fifrika.
Met het oog op de nieuwe mailroute om de Kaap,
zal, naar wij in de Indische bladen lezen, door de
Groep Nederl. Indie; van het A. N. V. coder de
passagiers der vertrekkende schepen van de Maatschappijen Nederland en Rotterdamsche Lloyd, een oproep
verspreid worden, waaraan wij het volgende ontleenen:
Spreekt te Kaapstad en Durban in de eerste plaats
Nederlandsch, ook teen
g
Engelschen!
Als men door die Engelschen, die 't aldaar niet de
moeite waard virtden, de taal van degrootste heft
van 't yolk aan te leeren, niet verstaan wordt, ja dan
zal men noodgedwongen wel Engelsch moeten spreken, maar men werke onze stamgenooten, die als in
g
Belie,
een zwaren strijd voeren om de theoritische
taalgeliikheid ook in de practijk te verwezenlijken, niet
g
teen
,, het een zou geschieden indien Nederlanders
niet duidelijk toonden van de Engelschen aldaar eerbied voor onze moedertaal, tevens Zuid-Afrika's yolkstaal, te verwachten.
Derhalve: in Zuid-Afrika Nederlandsch!
(Alg. Hbld.).

Een boek over Java.
Java Past and Present is de naam van
een boek, dat bij Heinemann te Londen is uitgekomen en bezorgd is door de Nederlandsche weduwe
van den Engelschman Donald Maclaine Campbell, in
wienspapieren na zijn flood in 1913 het handschrift
gevonden werd.
Als ambtenaar van het Britsche Consulaat heeft hi'
23 jaar op Java doorgebracht. Zijn oordeel valt voor
de Nederlanders zeer gunstig
Ziehier een van zijn uitspraken :
„Ik wensch nog bij een ding stil te staan en dat
is, dat na •mijn lane loopbaan in het kosmopolitische Oosten, waarvan ik mij gelukkig acht het rootstegedeelte in Nederlandsch Oost-Indie doorgebracht
te hebben, ergeen vreemde natie ter wereld best
(voor mij is zij een vreemde meer), voor wie ik
een hoogeren eerbied gevoel, een grootere en diepere

bcwondering en waardeering dan voor de Hollanders.
Ik ben bevoegd tot oordeelen, daar ik het voorret_ht
had, en ik ben daar trotsch op, van om 'an met
kooplieden
burgers, officieren van land- en zeemacht
,
en landsdienaren, van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal tot de lageren in rang.
Het spreekt van zelf, dat de Hollanders hun eigenaardigheden hebben, zooals wij de onze, maar in
eervol optreden hebben zij, wanneer men bedenkt, dat
zij steeds zeker en daarvoor zoo noodig ook langzaam willengaan, van geen enkele natie iets te leeren, integendeel, zij kunnen hierin waarschijnlijk meer
dan e'en andere tot voorbeeld strekken. Zij zijn een
yolk van zeer hoog staande eerlijkheid (a people of
very high integrity)."

ZUID-AFRIKA
Wat mevr. Gen. joubert
Wat een bekoorlijk boekje en wat wensch ik het in
de handen van veel lezers! Of hetgeschiedenis is ?
Zeker is het dat en juist van die geschiedenis, welke
meer nog dan de route linen van het volksbedrijf,
doet leven in een volksverleden. Er is eigenlijk niets
wat ons dat verleden nader brengt dan oude brieven
en argelooze geschriften. ,En 't is heel gelukkig dat
men in Zuid-Afrika irtziet welke waarde de herinnering-en hebben, opgeschreven nit een mond, die eens
voor goedgesloten,
voor goed ook al dat dierbare
met zich meeneemt in het graf. Den man die in dit
boekje een woord vooraf heeft geschreven, den trouwen, talentvorlen Afrikaner, Gustav S. Preller, komt
voor :eengroot deel de eer toe op de waarde van.
zulkepersoonlijke en familie-bescheiden te hebben gewezen. Zijn er soms onder de lezers van Neerlandia nog
die weten van oude verborgen brieven of andere bescheiden, die op Zuid-Afrika betrekking hebben ? Meermalen heb ik er orngevraagd en soms met goed gevolg, mar er schuilt allicht nog wat, dat waarde
heeft. Alles eigenlijk uit den ouden Boerentijd heeft
waarde, en wie het mij voor korten tijd toevertrouwt,
kan zeker zijn het ongeschonden terug te ontvangen.
Mevrouw Rom el vriendin van zooveel Afrikaners,
altijd haar best doende om Hollanders en Afrikaners
bijeen te brengen en te houden, heeft door ondervraging van mevrouw Joubert een hoogstaantrekkelijk
werk op hoogstaantrekkelijke wijze verricht. Eenvoudig en waarachtig als men voelt dat de oude dame
zelf is, die bescheiden werd uitgehoord, heeft mevrouw
Rompel haar . verslag aan ons gegeven. Daarbij met
eengroote teederheid, die ook mij zelf eens heeft bezield, toen ik zat tegenover eene, die ook als kind mee in
de wildernis wasgetrokken en de oudste herinnerindgen ha van de toen nog levenden. Wat een yolk is
Wat mevrouw Joubert vertelt door L. Rompel-Koopman.
H. A.U. M. Aril'. Jacq. Dusseau & Co., Pretoria. J. H. de Bussy,
Amsterdam, Pretoria en Johannesburg. 1915.
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Mevrouw GEN. JOUBERT.

datgeweest, dat oude voortrekkersvolk! En welke ong
ewone eerbiedwekkende bekoring gaat uit van een
oude Afrikaansche matrone. Zie de beeltenis van mevrouw Joubert, wat een deftige eenvoud, hoe echt en
hoe onbewust belangrijk. Zoo zijn er nog weer. De
gezeten Afrikaansche vrouw draagt zulk een voornaam
stem el. Telkens als ik naar haar portret kijk, de
„slanke figuur slankrecht op de rechte stoei, die magere witte handen, zie ook ik haar zooals mevrouw
Rom el ze tegenover zich heeft gezien: de typies
Afrikaanse kleine voeten, stevig drukkend de vloer",
als „de verpersoonlijking van 'n bijna weggevaagd
tijdperk''.
Mevrouw Joubert is van 1830; ze was din s acht jaar
toen het clubbele bthedbad van Dingaan plaats had,
eerst op Piet Retief en zijn gevolg en toen cp de
Boerenlagers, die over de Drakensbergen waren gekomen. Deplek waar die slachting geschiedde, is nu
een dorp en dat dorp heeft i n zijn naam de droefheid dier dagen bewaard; het heet Weenen. Dat alles
is bekend, maar altijd is die geschiedenis der Voortrekkers weer nieuw, zooals altijd nieuw blijft wat
g
rootmenschelijk is. Een van mevrouw Joubert's
broers was in 'tgevolg van Retief. Een jaar later
komt haar varier „op die plek waar Retief en zijn
mannen so skandelikgemartel is", en raapt daar nog
diens schedel op; „hij kon dit herken, omdat mijn
broer die twee voortande uit had. En die saal krij hi'
ook no,g meet die naam ingegrif daarop: Joachim
Botha. Hi' het die albei saamgeneem... en mijn ma
het baje gehuil toen sij dit sien".

't Leven was zwaar in die dagen, na Dingaans
bloedbad, bitter zwaar. Zeging-en haar de streek
waar nu Pietermaritzburg lit. „Denk 'n beetje: ons
het ons in die aand nooit durf uittrek nie.Jijweet
mos nie of rvie witeMet in die nag die Soeloes sal
kom nie en dan moet ons klaar wees, het die oumense gese. Selfs ens skoene het ons al die maande niet uitgetrek in die nag nie". Redding uit den
nood bracht then .Andries Pretorius: „Retief s'n vrouw
se, toen sij horn zien: Die man is ons van God gestuur. Hi' sal ons saak in hande neem. Hi' sal ons
help,
ons to wreek. En al die aande *) het Pretorius
die mense laat bid dat God ons nou sal bijstaan en
nie toelaat dat ons verder uitgemoor word nie. En
dan speul hulle die viool en die fluit en die akkordian. Na diegebed wat Andries Pretorius voorgegaan het, sing ons gesang,
e :vat die viool en die
fluit en die akkordian voorspeel... Dan het eindelik
die dag aangebreek, waarnaar ons so lang uitgesien
het: die verslaan van Dingaan s'n Soeloes".
Die dag der wrake was 16 December 1838, de Dingaansdag, de nu en voortaan rationale dag der Boeren. Meer dan twaaifduizend Zoeloe's vielen het lager aan. „Die Sondag, vertelt mevrouw Joubert, van
die the Desember is die kaffer soos diegras, soos
die haregewees op 'n mens s'n hoof. Duisende dooies
het ron.dom die laer opgehoop gele".
Dat was de slag bij Bloedrivier en het begin van
een lange, lange rust in de „Witberge, denk eens,
) a vonden.
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wel twee voile jaren lang, waarin „ans mense het
gesaai en geoes. Daar het hulle gevind wat hul gesoek het. Dit was mos net om rustig te kan lewe dat
ons mensegetrek het,
rustig met ons familie en ons
vrinde Ons het ons vdjheid duur gekoop..." Bij 't
en Moot als vermoeid mevrouw
herdenken dier dag,
Joubert de oogen, die zooveel ellende hadden gezien.
De oude hand veegde over die oogen en vervolgde:
„Ons het wonderlik getrek". Met haar hand wees zij
zigzag: „net soos die miere". Van de Witberge naar
de Drakensberge, naar Richmond, langs Lijdenburg
enRustenburg en „het ook op Pretoria gekom, maar
daar was toen nog g'n dorp nie. Geen mens het toen
gedenk dat daar Benda 'n dorp sou kom nie''. Daar
ging ze visschen en haar broer nam een geweer mee
„vir di le 's''. En stil lachend: „dan is dit in Pretoria dat ik oorredegeneraal ontmoet het". En in 't
jaar van hun trouwen, 1851, breekt weer een Kafferoorlog uit en wordt het weer trekken met het lager,
waarin haar eerste kindlegeboren wordt. Het tweede
te Ladysmith en de lateren te Wakkerstroom, dat hun
vasteplek werd en waar op de oude plaats nog een
Die generaal le daargrawe
be, en ses
zoon woont. „
van mijn kinders le daar, en ik sal ook een dag daar
le en rus".
Hoeveel kinderen zij gehad heeft ? „Net maar tien.
Dis maar min. Mijn ou-ma het negen kinders gehad
van haar eie en dan ik ,
is tien. En dan het hulie na
Weenen s'n mcord nog sewe kinders bij hulle geneem. De ouers van die kinders was vermoor. Die
kleinste bijbietje 1 ). het boo
op die verminkte lijk van s'n
moedergele, die arm klein Berm pies heeltemaal uit..."
Zoo zien wij die oude mevrouw Joubert, 'wier wezen wij ons van de foto zoo goed kunnen voorstellen, als 'one moeder na afloop van den Kafferoorlog,
alleen met een Kafler en een meid,zelf zittende op de
bokkist, driivende bet ossengespan, naar Wakkerstroom
terugkeeren, het „bijbietje" slapende in een kist. Alle
have engoed was verloren, „van die staanspoor of
het ons weer moes begin. Die mans het weer stoele
gemaak en drinkbekers en borde van haul en van
klip 2 ). Ag, wat het hulle al nie kon maak nie!'" En
in 't bewonderend herdenken sloesg zij de handen
een, „de handen die takken hadden helpen aandragen, terwijl de Kaffers kwamen aanzwermen bij duizenden; de handen die 'tgeweer voor vader hadden
Oladen en kogels hadden gegoten, terwijl de assegaaien OM haar been gonsden; de handen, de wakkere handen, die haddengestreeld en geliefkoosd, maar
ook Kafferklauwen hadden moeten afhakken, die verraderlijk de veilige kring van wagens trachtten te
verbreken".
0, bij het lezen van dit boekje, waarmee mevrouw
Rom el aan mevrouw Joubert recht, zich zell eer en
duizenden Afrikaners en Hollanders winst heeft aangebracht, gaat aan ons oog voorbij, wat al mee het
allermooiste is in ons stamleven. En wii vangen de woorden op, vol ernst, vol prachtigen Afrikaanschen humor
ook, die doet schaterlachen of fijntjes monkeien", van
baby-tje, kinclje =2) Steen.

een die sprak met mond en oog, tot een die het gesprokene opving met liefdevollen eerbied, wetende, dat
zij ze neerschrijvende voor de toekcmst een heerlijk
werk verrichtte.
K, d. J.

Zuid-rifrikaansche Brieven.
XXXVI.
Pretoria 18
,
Jan. 1916.
Hetgeeft een prettig gevoel te weten, dat wij hier
weer Hollandsche booten in onze havens zullen zien.
Kaapstad als Herberg van den Oceaan wordt weder
eenigszins in eere hersteld. De Nederlandsche Oast4itjevaarders zijn de eerste die den ot4-len zeoweg weder opzochten en Japan dat van Holland den handel
heeit geleerd, volgde het Nederlandsche voorbeeld.
Wij mog-en niet veel verkeer van hier naar Holland
met deze booten verwachten, vrees ik. De prijzen zijn
voor het passagiersvervoer gelijk aan die van de UnionCastle, doch een bezwaar is, dat men op de Hollandsaebooten veel minder goed tweede klas kan reizen
°dan op de Engelsche. En helaas, ander de Hollandschsprekenden bier in Zuid-Afrika, die zich de weekle
kunnen veroorloven van eerste klas te reizen, zullen
er niet Men van dezegelegenheid gebruik maken.
Rijk zijn of zeifs welgesteld zijn en daarbij lust tot
n sluit hier meestal
reizen hebben of welbereisd zij,
voorkeur voor het Engelsch in.
Maar voor de betrekkingen tusschen Holland en
Zuid-Afrika zal deze vaart om de Kaap toch haar nut
hebben. Wij willen ho pen, dat vele Oostinjevaarders
en menschen die uit Indie naar huis keeren,
deze
schoone kans niet ongebruikt zullen laten voorbijgaan
om wat meer van Zuid-Afrika te leeren kennen. kiemakkelijk kan men de refs van de eerie haven naar de
andere over land maken. Men reist dan dwars door
de Unie been, kan verschillende belangrijke steden aandoen en ziet wat van de wereld. Wie weet waar die
vluchtige bezoeken nog toe leiden.
Ik verneem, dat de nieuw-benoemde lanclOogd van
Nederi. Indie deze landreis zal ondernemen.
Het is te begrijpen. Niet alleen dat het een aangenameafwisseling van de ietwat eentortige zeereis is,
die door dezen omweg niet onbelangrijk wordt verlend,
maar de Hollandsche neven zullen met het
g
land en de menschen van hun Afrikaansche neven eens
kunnen kennis maken. Dit zal de blik verruimen,en
onze wereld is ook als land,
waar eens de vaderen
hebbengeleefd en gestreefd, voor den Hollander belangrijk genoeg.
Maar men moet niet hier komen met hetgekke
denkbeeld, dat ceder U hier met open armen zal outvan en. Men zal vriendelijk zijn, doch vriendschap op
het eerstegezicht is wat te veel gevorderd. Vriendschap moet warden verdiend. En de Afrikaner is niet
tritbundig. Hi' is verschrikkelijk bang voor aanstellerig te warden gehouden. Teekenende voorbeelden
zou ik daarvan kunnen aanhalen. Enkele wil ik
er noemen. Kortgeleden werd bier een Afrikaansche tweespraak ingestudeerd. De Afrikaner,
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die ze had geschreven en de Hollander, die met hem
spelleider zou zijn, waren het al spoedig niet met elkaar eens. De Hollander wilde het breedgebaar, wilde innigheidsvertoon, de Afrikaner was hier dwars tegen, niet omdat hi' het niet mooi vond,maar „ons
mense maak nie so nie". Dat is het. Wanneer een
Afrikaner een diep-droevige tijding komt medtedeelen,
zal hi' zich wachten, die smart te uiten. Hi' zal ernstig zijn, maar vertoon zijner innerlijke gevoelens zal
hi' vermijden. „Anders lag ons mense later vim horn
uit." Zoo zalgeen Afrikaner in tegenwoordigheid van
anderen innigheidsblijken tegenover degene die hi' lief
heeft laten zien. Maar ook zijn vreugde en geestdrift
zal hi'j versterken. Een Hollandsche bezoeker reisde
door Transvaal met een jongen Afrikaner, die pas uit
Holland, waar hi' gestudeerd had, terug was. Buiten op
een boerenpilaats ontmoette de 'one Afrikaner een
strijdmakker met wien hi' den geheelen oorlog had
doorgemaakt en dien hi' na dien tijd — het was zes
jaar na den vrede — niet' meer had gezien. De begroeting ergerde den Hollander, die mtriep: Maar jelui willen mij toch niet wijsmaken, da',, ■elui mekaar
ingeen zes jaar bebt gezien of gesproken ?" En toch
was het zoo.
Na de jongste verkiezingen voor den Volksraad
werden op het Kerkplein alhier de uitslagen door
middel van een projectielantaarn bekend .gemaakt.
De eene uitslag na den anderen was teen de
Nationalisten. De stemming onder dezen werd neerslachtig, te meer, omdat aan de andere zijde van het
plein, waar de Unionisten hun plek hadden, telkens
luide juichkreten opgingen. Daar verscheen plotseling
op het doek aan den Na. ionalisten-kant het bericht,
dat Dr. Visser, Nationalist, in een der voorsteden van
Johannesburg gekozen was, een bericht, dat later onjuist bleek. Een zwak geivich ging onder de aanwezige Nationalisten op. De geestdrift en opgetogenheid
waren inwendig. Maar een Hollander, die er bij
stond, riep zijn Afrikanervriend naast hem toe: , Maar
juich dan toch kerel, schreeuw dan". De Afrikaner
keek hem aan en dacht zeker weer: Ons
„
mense maak
nie so nie."
Ik heb eens met een Afrikaner van groote ontwikkeling, een man die zijn yolk en zijn geschiedenis
door en door kent, over deze ingetogenheid gesproken. Hi' verklaarde die karakter-eigenschap, die noch
van Hugenoten-oorsprong, noch van Hollandsche ofkomst is — want de zoogenaamd nuchtere Hollander
is een vaatie buskruit bij een Afrikaner vergeleken
nit den om an van de Afrikaners met den onbetrouwbaren Zuid-Afrikaanschen inboorling. Tegenover
deze mocht de Boer nimmer laten merken, welke indrukken hem beheerschten. Hi' moest uiterlijk ondoorgrondelijk blijven. Die eigenschap heeft de Boer behouden door den om an met vreemdelingen die
e hem.
maar al te vaak hebben willen bedriegen, in den goeden louden tijd. Het leven op de eenzame plaats heeft
het karakter natuurlijk ziin verder beslag gegeven in
dit opzicht.
Wellicht dat de leden van de twee Hollandsche ambulances, die hier in den Zuid-Afrikaanschen oorlcg
zijn gekomen, zich de teleurstelling herinneren over de
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uiterlijk koele ontvangst, die zij bij hun refs naar de
hoofdstad der Zuid-Afrikaansche Republiek hebben genoten. Die Hollanders waren met vurige geestdrift
hiergekomen en hadden diezelfde geestdrift hier verwacht over de werkelijk g'rootsche en stamverwante
daad van Holland. Later zullen zij wel hebben gehoord, dat aan de kleinsle st&lonnetjes Boeren ter
ontvangst aanwezig waren, oude Boeren, te oud ,om
op kommando te aan ,
die uren en uren ver waren
komen rijden om een stiller groet te brengen, maar
niet om te juichen. „Ons mense maak nie so nie."
Men moet door den uiterlijken schijn kunnen zien.
En voor dengoeden opmerker zijn er telkens en telkens weer teekenen, die het die ere gevoel bewijzen.
Vandaag nog heb ik op kantoor een Boer g'ehad uit
hetnoorden van Transvaal. Hi' heeft een uur lang bij
mij zitten praten en then hi' we zou gaan, vroeg hi'
ne t als terloops , welke de laatste berichteni over de
zoo
overstroomingen in Holland waren. Aileen zijn stem
had een bijna onmerkbaren klank van groote deelneming, maar zijn uiterlijk verraadde niet, dat hi' meeleefde. Maar ik wist, dat zijn bezoek alleen die berichten uit Hollandgold.
OU-BOET.

Onze Oostinjevaarders aan de Kaap.
De komst van onze Indische mailbooten te Kaapstall heeft onder de Afrikaners oude herinneringen
wakkergeroepen, en men heeft er de fraaie schepen
van Nederland en Rotterdamsche Lloyd met vreugde
begroet.
De komst van de Jan Pieterszoon Coen,
het eerste
schip dat uit Nederland Kaapstad aandeed, ging met
iets feestelijks gepaard. De kapitein noodigde een aantalgasten bij zich aan tafel. Daar waren de Nederlandsche Consul-Generaal en een aantal Afrikaners en Engelschen. Er werden hartelijke toosten gewisseld. De
Afrikaner bladen bevatten verslagen vol bewondering
voor het trotsche schip.
Aan dat feestmaal was er iets,
dat voor ons een
wanklank is. De kapitein opende de rij van toosten
in het Engelsch. Hi' besloot ze met eenige woorden
in het Hollandsch.
In Afrikaner bladen hebben we meer dan eens de
gewoonte van vele Afrikaners om Engelsch te spreken,
verklaardgezien uit een verkeerd begrepen beleefdheid.
Een beleefdheid
die Engelschen daar zelden of nooit
,
toepassen. Op een vergadering, die van Engelschen uitgaat, wordt er alleen Engelsch gesproken, al bestaat
hetgehoor voor de helft uit Afrikaners; Houden
daarentegen Afrikaners een vergadering en zijn
er o
ok
maar enkele Engelschen onder
dan wordt er vaak
,
uitsltthend Engelsch geF-proken. In gezelschappen
evenzoo.
Uit die, in deze gewichtige zaak — de stria om
1-..et bestaan van een taal — misplaatste beleefdheicl,
naar alle waarschijnlijkheid, heeft de kapitein van de
J. P. Coen zijn aster in het Engelsch toegesproken.
Heeft hi' het gedaan om de gevoeligheid van zijn Engelsche Fasten te iontzien, dan heeft hi' de gevoelig.
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heid van de Afrikaners niet ontzien. Hij was Ne-derlander,gezogvoerder van een Nederlandsch schip, komende in de haven van een eertijds Nederlandsch
kolonie, door Nederlanders gesticht; hi' sprak voor
eengehoor van Hollandsch-sprekende Afrikaners en.
van Engelschen, burgers van een land, waar de grondwet aan de twee talengelijke rechten toekent. Zijn
toost had in het Nederlandsch moeten beginnen. Was
hi" dan in het Engelsch overgegaan, dan had niemand,
dunkt ons, eenige aanmerking kunnen maken.
Zooals hi' nu heeft gedaan, kan hi' zich alleen beroe p en op een slappe gewoonte van al te veel onzer
landgenooten — de Afrikaners zijn ook hierin waarlijk onze stamgenooten om onze eigen taal, ook
waar hetgeen pas geeft, achterbaks te houden.
*

Ter aanvulling van het bovenstaande volt hieronder eengedeelte van het verslag, dat De Burger van
28 januari van de feestelijkhcid gal:
De Jan Pieterszoon Coen stoomde gisterenochtend
vroegtijdig de Kaapse haven binnen. Aanstonds werd
het schip gemeerd aan een der lange stijgers, die er
voor berekend zijn om de grootste schepen, die ooit
hier verwacht werden, tot aaniegplaats te dienen.
Reeds vroeg verdrong zich een dichte rnensenmassa
aan de dektreinen, om zich naar de dokken te be ey en en was er een voortdurende stroom van motorkarren naar de aanlegplaats van de Coen. Het denkbeeld, dat hier een schip te zien was van grote afmetin g en van bizondere schoonheid, geheel en al in Nederlandgebouwd, scheen vooral de oude Afrikaanse
bevolking ten zeerste aan te trekkers en waren klaarblijkelik Afrikaners met goede oude name van heinde
en verregekomen om de Nederlandse vlag over 't
fraaie schip te zien wapperen. 't Toneel op 't schip
zelve zal welnooit door iemand worden vergeten. De
gas t vrijheid van de gezagvoerder en zijn officieren
was onbeperkt en kon slechts opwegen tegen de bewondering, die door alie bezoekers van het schip
werd betoond...
Het bleek dan ook dat 't wel tijd was dat zij eens
konden zien vat Nederlandprobeert op 't gebied van
de moderne scheepsbouw en de scheepvaart in 't algemeen. Nederland behoort als zeevarende mogenheid
tot de eersten van de wereld,
staat derde in de rij
der staters, wier schependoor het Suez-kanaal varen,
en 't werd meer dan tijd, dat dit ook in Zuid,Afrika
bekend Z011 worden. Nederland neemt ook 'n voornameplaats in wat de bouw van moderne zeekasteelen
betreft en ook dit feit vereist 'ngrotere bekendheid. Men
kon dus nooit 'n beteregelegenheid verschaft hebben
0111 het yolk van Zuid-Afrika deze feiten duidelik onder 't oog te brengen, dan door het ter bezichtiging
stellen van de J. P. Coen, het nieuwste engrootste
schip, dat op Nederlands Indie vaart en dat eh el en
al in Nederland vervaardigd is. De goede gedachte
van de beheersers der Stoomvaartmaatschappij Nedeiland, om de inwoners van Arid-Afrika nit te nodigen
tot een bezoek aan hun keurig schip, zal ongetwijleld
goede gevolgen hebben, zowel voor Zuid-Afrika als
voor de Nederlandse scheepvaart.

Onze vruchtboeren in de Westelike Provincie ziin
vooruitsfrevende mensen, die er steeds op uit zijn, om
nieuwe af7etgebieden voor hun zo hooggeroemde producten te vinden. Van elke gelegenheid trachten zij gebruik te maken om hun waar naar andere landen te
vervoeren en aldaar in an te doen vinden. Deze
hoogst prijzenswaardige energie bleek cok gisteren
weer, toen eenige duizenden kistjes vruchten, verpakt
en verzonden door het Donkerhoek Sindikaat, Simendium, aan boord van de J. P. Coen gebracht werden
ter overbrenging voor Nederlands Indie. Op het eerste gezicht lijkt dit veel op „turf in het veen" brengen, doch Indie groeien een perziken, noch peren
of appels en zal de bezending per J. P. Coen moeten tonen of ook Indie een afzetgebied voor de kaapse vruchten kan worden. Wie niet waag,t die niet
wint.
* *

Eengroot aantal gasten vereenigden zich in de eetzaal der eerste klasse, aan een keurig noenmaal. Daar
waren behalve den Burgemeester van Kaapstad, PresidentReitz, Consul-Generaal Van Oordt van Lauwenrecht, Vice-Consul Jac. Looruyt, Dr. Malan (hoofdredacteur van De Burger), M. Wartena (ass: hoofdredacteur van De Burger), Dr Fruin ,
voorzitter van
de Afd.Kaapstad van het Al em. Nederl. Verbond en
anderen.
Degezagvoerder, de heer Uylkes, opende de rij
der toespraken in 't Engels en zeide, dat hi" als Hollander, die voor de eerste maal in deze streken kwam,
verwonderd was over de vele echt Hollandse namen,
die hi op zijn kaarten gelezen en hier gehoord had.
Dit deed hem hier zich meer thuisgevoelen, dan in
elkander vreemd land hoor! hoor!). 't Was hem duidelik gebleken dat een verandering van vlag niet floodzakelik verandering van karakter of taal met zich meebracht. Hi' stelae 'n dronk in op „'Land en ingezetenen".
PresidentReitz, bij zijn opstaan met toejuiching
begroet, sprak ongeveer als volgt:
Kaptein en officieren. — De burgemeester, die verplicht was te vertrekken voor de maaltijd voorbij
was, heeft mij gevraagd een paar woorden te spreken en de kaptein en officieren alhier te verwelkomen.
Wij in Kaapstad en Zuid-Afrika in 't algemeen zijn
verblijd dat wij, als 'n gevolg van de moeilijke omstandigheden in Europa, 't geluk hebben de kaptein,
de officieren en 't schip hier te zien (hoor! boor!).
Ik hoor dat er een geregelde dienst zal komen tussen
Holland en Zuid-Afrika en daarom heb ik vast 'n vaatje pekelharing besteld (gelach), Ik ben die nog niet
vergeten. Wii zijn verblijd vertegenwoorciigers van het
land van onze voorouders hier te zien met z'n mooi
schip. Ik geloof dat in vroegere jaren de grote schepen aan de Clyde gebotvwd werden. Tans is ons getoond dat Holland dit ook zelf kan doen. Ik hoop
dat er eengeregelde dienst naar Znid-Afrika zal komen. Dit is nu niet om depekelharing (gelach), maar
omdat wij er reeds zo lang naar verlangd hebben. 1k
weet dat tae Hollanders 'n beetje voorzichtig zijn,
maar daar is 'n oud hollands spreekwoord, dat zegt:
„Die niet waagt, die niet wint." Er moest reeds lang
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ngeregelde dienst tussen Holland en Zuid-Afrika gewest zijn en ik hoop dat die dan ook spoedig zal
komen. Wij hebben er recht op en maken er aanspraak op. Wij zijn tevreden met de via en de regeering, waaronder wij wonen. Als de kaptein aan
land komt, zal hi' zien dat wij aan onze zeden, onze
kerk, ons geloof en onze taal vasthouden. Ik verwelkom namens de burgemeester en ook namens ZuidAfrika de kaptein en officieren van het schip (applaus).
De konsul-generaal, de heer Van Oordt van Lauwenrecht, zeide dat hij, toen hi' vroeger in J aan was,
zag dat er in een 150 jaar een Hollands schip geweest was. Toen hi' naar de reden daarvan vroeg,
maakte men er een grapje van en zeide, dat de havens niet die genoeg waren. Doch tans bestond de
Java-China-Japanlijn, welke 'n geregelde dienst onderhield. Zo zou het ook met de route op Zuid-Afrika
gaan. Sedert 11905 was geen Hollands koopvaardidschip hier geweest, hoewel die scheepvaart vroeger
groot was. Tans was hierin verandering gekomen en
spreker hoopte dat dit 't begin zou zijn van een geregelde dienst. Spreker stelde 'n heildronk in op de
welvaart van de beidenederlandse stoornvoartmaatschappijen, de Maatschappij „Nederland" en de Rotterdarnsche Lloyd, welke samen zouden werken, doch
elkaargeen konkurrentie aandoen.
De gezagvoerder sprak nogmaals, tans in 't Hollands, en riep zijn gasten een „tot weerziens" toe.

Buitenland.

Uit Buenos Aires.
Meer dan veertig leden telt het Al gern. Nederl.
Verbond thans te Buenos Aires, terwijl het aantal leden begin 1915 ongeveer tien bedroeg. Hoe gunstig
dit resultaat ook lijkt, toch mogen wij nog niet tevreden zijn. Immers het kan geenszins de bedoeling van
hetVerbond zijn, dat veertig leden te Buenos Aires
hun bijdragen betalen, Neerlandia min of meer lezen
en daarmee basta. Niet dat dit op zichzelf verkeerd
is, maar het is slechts een begin, een eerste stap op
den weg naar het doel: een nauwere aaneensluiting te
bewerkstelligen van de te Buenos Aires woonachtige
Nederlanders, zoodat niet ieder op zichzelf, maar allengezamenlijk den band met het vaderland onderhouden. Op lien we liggen echter talrijke struikelblokken. Onderlinge twistjes, standverschilletjes,,kwestieties van voorrang en dergelijke beuzelarijen, maar
ook onverschilligheid, koudheid en stameenheid loochenend internationalisme zijn zoovele oorzaken, die
beletten dat zelfs maar eenmaal in het jaar de talrijke
hier verblijvende landgenooten bijeenkomen om te zamen iuiting te even aan hun nationaal bewustzijn.
Trouwens aan hetzelfde euvel schijnen meer Nederlandsche kolonies in den vreemde mank tegaan. In
Buenos Aires is echter nog een bijzonder bezwaar,
dat vroegere pogingen in deze richten zijn mislukt.
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De vroeger hier gevestigde vereeniging „Wilhelniina",
die als Zelfstandige Aldeeling van het A. N. V. bestond, is een drietal jaren geleden we ens gebrek aan
belangstelling ontbonden. Begrijpelijk is dus alleszins, dat landgenooten, die deze mislukking meegemaakt hebben, zeer sceptisch tegenover nieuwe plannen staan. Toch worden thans van de ze i de der hier
nog niet zoo lang gevestigde Nederlanders pogingen
in 't werkgesteld om een Hollandsche Club op te
richten. Een veertigtal landgenooten hebben hun medewerking reeds toegezeg,
d de Nederlandsche Gezant
en de Consul betuigden hun sympathie met het plan,
en dus mag de gegronde hoop gekoesterd worden,
dat dezepoging zal slagen.
Van harte hoop ik, U dat het volgende jaar te
kunnen melden.Ten slotte rest mij nog de Neerlandia-redactie te
bedanken, voor de welwillendheid, waarmede zij enkele foto's en mededeelingen uit Argentinie plaatste
en daarmede de aandacht op het Hollandsch element
alhier vests de.
W. N. M. v. d. HAM,
Vertegenw. A. N. V.

Taalcommissie.

Herroeping.
Aan het slot van een oprnerking cp blz. 42 van de
laatste Neerlandia, over „heraus" als militaire aanroep bij het Nederlandsche leger, heeft de Taalcommissie een woordgeuit aan bet fires van onzen Generalen Staf, dat, zij erkent dit gaarne, bij een tijdig
onderzoek omtrent de draagkracht harer opmerking,
achterwege zou zijn gebleven. Het is haar namelijk
van bevoegde ze ide gebleken, dat weliswaar bij onraad de wacht volgens Reglement voor den Garnizoensdienst, met „heraus" naar buiten wordt geroepen, maar dat dit voorschrift berust op de wet van
10 Juli 1791 en op het Fransch Keizeriijk decreet van
24 Dec. 1811, welke wetten formeelnog wel van
kracht zijn, maar zeide meer worden toegepast.
In de laatst verschenen voorschriften is bij ons leger zooveel mogelijk het gebruik van vreemde woorden vermeden, zoodat ook de ter plaatse aangehaalde
uitdrukking „degradatie" voor beschadiging, welke ook
berust op een verouderd voorschrift, niet meer voorkomt.
Op die gronden neemt de Taalcommissie gaarne
haar opmerking omtrent den Generaien Staf terug,
met de verzekering voorkomend geval aan een uitin g van hare loch ook zeer begrijpelijke bevreemding, opzettelijke navraag te zullen doen voorafgaan.
Verbetering.
Niet het Bataviaasch Nieuwsbiad, zooals in het
Febr.-nr. op blz. 42, 2de kolom bovenaan werd vermeld, maar het Bataviaasch Handelsblad stelde
een anderen naam voor onze Commissie voor.
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INGEZONDEN.
Moderne Nederlandsche en Vlaamsche
kultuur in Denemarken.
Hij die wel eens in Denemarken gereisd heeft, en
behalve een van Tivoli nog van andere merkwaardige
zaken in dat land eenige herinnering heelt, zal met
genoegen herdenken de bij uitstek hartelijke wijze, waarop hij daar, omdat hij Nederlairder was,
ontvangen en behandeld werd. Maar het zal hem dan
tevens opgevallen zijn, dat die werkelijk route sympathie uitsluitend en alleen berustte op wat de Denen
weten van ons bloeitiidperk, van cnze gouden
17de eeuw, en dat het bestaan van een h?..clendaagsche
kultuur, hoewel op stellige verzekering cnmiddelliik
aangenomen, geenszins , wordt vermoed. Zeg een Deen,
dat ge Nederlander zit en
en hij schudt u oogenblikkelijk met warrnte de hand, en zegt u uit overtuiging:
„Tak for sidst" 1 ), en wanneer ge dan, verwonderd,
u ,,niet herinnert..., eh. ooit 't genoegen..., eh..."
dan legt hi u met vuur uit, dat hi nooit de 'slagen
de Sont en in de Groote Belt in 1658 en 1659
in
onder De Ruijter en Wassenaer vergeten zal, waardoor de Zweden gedwongen werden hun veroveringen
los te laten, en Denen er het grootste deel van
terug te geven. „Ah, ja, ja juist", zegt ge dan, onzeker, let of wat beschaamd, dat ge zelf daarop al seBert uw schooltiid niet meer trctsch zit. „En .dan
Rembrandt, en Frans iHals", zoo gaat uT.v mieuwe
vriend dan geestdriftig voort, en gooit u dan zooveel
namen van oude Hollandsche meesters om de ooren,
dat ge met zelfvoldaanheid zegt, dat ge tot een „groote" natie behoort. Maar dan plotseling houdt de Deen
op. Want na 1750 houdt zijn kennis over Nederland
ook op. Alleen weet hij als hij koopman is, dat de
Nederlandsche landbouwproducten de zijne een geduchte mededinging aandoen, hoewel hij dagelijks met
smaak z'n „Stykke med Hollandsk" 2 ) verortert, en
een kop Java-koffie voor een biizondere lekkernij
houdt.
Mar
hiermee is 't dan ook uit. Ten eenemmale
a
uit. Zijn voorstelling van Holland is die, welke men nog zoo vaak in 't bu:itenland vindt, en verbreid wordt in Marken en Edam. En nu) is 't ongetwijfeld een plezierig gevoel beschouwd te worden als een
y olk met een grootsch Verieden, dat zich sedert 150
jaar tevreden heeft gesteld met pijpen rooken en ma.lentjes laten draaien, omdat hun faam eenmaal gevestigd is, het lijkt mij van veel meer belang een Heden
e hebben, dat ofschoon wellicht minder 'schitterend
t
naar buiten, er zeker even goed „zijn mag".
De Nederlanders te Kopenhagen, die dat voelden,
hebben zich opgemaakt om hun nieuwen landgenooten duidelijk te maken, dat we nog meer hebben dan
molentjes; dat wij een trap van ontwik'keling bereikt
hebben, die vergeleken ma worden zoowel met die
a als met die van die
van de andere landen in Europ,
beroemde 17de eeuw. Zij hebben, geldelijk krachtig
gesteund door de „Vereeniging tot verbreiding van
kennis over Nederland in den Vreemde" een som bijeengebracht, waarvoor een verzameling van 211 deelen werdgekocht, hcudende werken van en over moBerne (na 1880geschreven) Nederlandsche en Vlaamsche letterkunde en schilderkunst. De Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen, die twee deelen in 't oorspronkelijk, en 7 in 't Duitsch bezat, werd geacht
1) Dank voor (de) laatst(e) (keer, dat u mij eenige vriendelijkheid bewees), een gewone zegswijze
2) Sneedje (brood) met Hollandsche (kaas.)

het meest in aanmerking te korner). voor die verzameling, en zij heeft haar dan ook eenige dagen geleden
met den meesten dank aanvaard. Ten einde die boeken in 't bereik van meerderen te brengen, worstonderhandeld met verschillende uitgevers, cm sommige
te laten vertalen, en twee schouwburg-directeuren hebben hun wensch te kennengegeven Nederlandsche
stukken in 't Deensch te doen opvoeren. Nederland is
ook cidar bezg een fout van 25 jaar te herstellen.
Plannen tot verdQre tekendmaking van ook andere
takken van kunst zijn in bewerking. Deskundigen van
naam hebben Nereids hun steun en hulp toegezegd,
zooals de heeren Dr. J. L. Walch, Creel Busse en
H. P. Bremmer ons vocrlichtten bij de keuze van
werken van Nederlandsche en Vlaamsche letterkunde
en schilderkunst. Een sub-commissie vangencemde
Vereenig:np:, die de zaak verder in handen genomen
heeft, testaat uit de heeren Generaal A. Hoogeboom,
voorzitter, A. W. We*smann en ondergetcekencle, secretaris.
Zij houdt zich aanbevolen voor zedelijke en stoffelike tewijzen van instemming.
W. HOOGENDIJK in
's-G ravenhag e, 13 Fehr. 1C16.

(lit Trinidad.
Aan het Al em. Nederl. Verbcnd.
Mine Heeren,
Als oud-Surinaarnsch ambtenaar, thans vertegenwoordiger van verschillende Hollandsche handelshui.
zen en fabrieken, reeds een tiental jaren te Port-of-.
Spain, Trinidad B. W. I. gevestigd, verzoek ik U beleefd, mij als lid van het Al em. Nederl. Verbond te
willen opnemen.
De verschrikkelijke Europeesche oorlcg, die Gode
zij dank, ons dierbaar Nederland heeft gevrijwaard,
heeft ons ernstig geleerd de nationale banden in alle
werelddeelen hechter samen te binden, ten einde elkaar, hoegering ook, in bane dagen te steunen.
In Trinidad zijn ongeveer een 40-tai Nederlanders
gevestigd, min handelshuis is het eenige Hollandsche.
Me', Marie Nahar, op mijn kantocr werkzaam,
wenscht ook als lid tce te treden.
Voorspoed voor U alien en bloei van het Algem.
Nederl. Verbond wenschende, heb ik de eer te zijn
UEd. dw. dr.,
Trinidad, 6 Jan. 1916.
P. LELY.

Van het front.
Geachte Redactie,
In dank heb ik ontvangen het pakje Neerlandianummers, sinds Augustus 1914. Tevens betuig ik U miin
oprechten dank, voor de verdere toezending der voltzende nummers, waarvan ik heden het eerste ontving.
Het duet deugd aan het harte, door cns orgaan,
te kennen meeleven, het leven van ons Verbond, en
langs dien iwege als een echo te vernemen van de
beroeringen in de Vlaamsche beweging van nu .,, in
zooverre dit alles in overeenstemming blijft met de
plichten, welke het bestuur van een maatschappij die
noch kerkelijke noch staatkundige partij ma kennen.
nioet in achf nemen.
Ik acht derhalve dat het Hoofdbestuurgoed handelde, in niets of te wijken van de onzijdige houding,
die tot nog toe de zijne was, en betreur daarom de
ongewettigcle aanval tegenover de leiding van het
Al em. Nederl. Verbond ondernomen.
Uw dw. dr.,
GASTON SMEESTERS,
(Secretaris Tak Gent A. N. V.).
14 Jan. 1916.
Te Velde.
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MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

Dr. H. P. Berta e.
Tergelegenheid van zijn ()Osten verjaardag is Neerlandsgrootste bouwmeester van dezen tijd in de pers
allerwege gehuldigd, hoewel hi' zelf dien dag liever
onopgernerkt had zien voorbijgaan.
Neerlandia voegt zijn gelukwenschen bij de vele,
welkegebracht zijn aan den Nederlander, die een eigen Nederlandschen bouwkunst schiep.
De heer Berlage heeit zich op uitnoodiging der
Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den vreemde, bereid verklaard deze maande
Kopenhagen voor de Deensche Architecten-Vereeniging
enkele lezingen te houden over de hedendaagsche Nederlandsche bouwkunst.

Nederlandop zijn best.
De Amsterdamsche corres pondent van de N. R. Ct,
heeft met Richard Straus een vraaggesprek gehad.
De beroernde toondichter fiet zich hoogst waardeerend nit over het orkest van 't Concertgebouw, dat
zijn Alpensinfonie zoo voortreffelijk had in es
en uitgevoerd.
„Zulk materiaal" zei Straus, „vindt men nergens
ter wereld".
De nieuwste superfosfaatfabrieken in de Vereenigde Staten dire van de firma Armour Fertilizer
Works), zijn gebouwd naar ontwerpen en ingericht
met machines van een Nederlandsche fabriek, n.l. die
van den heer F. W. Bakema te Amsterdam.
— Een aardige hulde kreeg, zoo schrijft V. in het
Handelsbl. dezer dagen een der Nederlandsche doktoren van „hooge" zijde. Het was tijdens het bezoek
vanden President van de Republiek. Terwijl de heer
Poincare bedden langs in en
en elken gewonde
vriendelijk en belangstellend vroeg hoe het hem ging,
waar hi' vandaan was, hoe hi' gewond was geraakt,
volgden achter hem de autoriteiten, die met hem waren meegekomen. Zoo voortwandelend vrceg een hunner, een Generaal, aan den Nederlan:dschen dokter,
die naast hem liep of men veel patienten verloren had.
„In het geheel niet", antwoordde de medicus,
„nous avons de la chance".
„Ne dites pas ca.", zei oogenblikkelijk de Gene as
„ce n'est pas de la chance; que vous avez, c'est de
la science!"
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In Nov. 1915 ontsliep deze veteraan in den ouderdom van 104 jaar.
Thans doel een Commissie, bestaande uit de heeren N. J. C. S. H. Lette, burgemeester van Brielle,
eere-voorzitter; notaris L, P. van den Blink, voorzitter; Johan Been, secretaris; J. W. G. van der Minne,
gemeente-ontvanger, penningmeester; Generaal' A. N.
J. Fabius te Bussum en C. L. Petersen te Amsterdam,
een oproeping om voor dien laatsten kruisridder in
de St. Catherina Kerk te Brielle eengedenkteeken op
te richten.
Neerlandia hoop!, dat de Commissie vele bijdragen,
ook van A. N. V. -leden, in ontvangst hebbe te nemen.

Een Ier.
De bladen 'maakten onlangs gewag- van een Ier,
een taalleeraar, die, in ziin land er ens door de poli.
tie ondervraag,
d niet anders dan in het Iersch wade
antwoorden, een laal diegeen der beambten verstonci. De rechter veroordeelde hem deswege tot een
boete of tot veertien dagen gevangenisstraf. De Ier
verkoos degevangenis:
Wij kunnen niet zeggen, dat we dien Ier onvoorwaardelijk bewonderen. Er is in Terland een gelijkheld van rechten voor Engelsch en Iersch (Erse of
Gaelic). Er zijn nog maar enkele duizenden voor wie
het Iersch de moedertaal is. Wel is er in de laatste
jaren een sterke beweging onder Iersche nationalisten
om de oude taal weer tot leven te brengen. Op scholen wordt ze al onderwezen en wanneer Ierland zijn
zelfbestuur heeft zal er zeker ncg meer voor worden
gedaan. Maar de ontwikkeing en de verspreiding is
nog op verre na niet zoo, dat men van ambtenaren,
van politieageffien nog wel, ma g eischen, dat ze
Iersch verstaan. Dat hi' het verlangde was onbillijk
van dien Ierschenpatriot.
Niettemin is het eerbiedwaardig, dat hi voor wat
hij de rechten van zijn taal houdt den kerker ingaat.
Van een Pool of een Tsjech zou men hetzelfde kunnen verwachten. Maar hoeveel verder zouden de Vlamin en en de Afrikaners zijn, als zij bij de verdediging van hun zooveel grooter, inderdaad grondwettelike, taalrechten jets meer van dien Iersche patriot
hadden!

Nederlandsch Fabrikaat.
De Febr.-afleverin g van het tijdschrift
dsch der Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" bevat naast de cfficieele mededeelingen o. m. de volgende artikelen:
Waardeering van eigen Nijverheid. — jaarbeurs te
Utrecht. -- Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" in
Nederl. 'Oost-Indie. — Fabrieksbeschrijving. — Bouwen. — Langs den weg. — Brouwer's Aardewerk.

Wink elweek te Rotterdam.
Dringend verzoek aan alle leden.
Onzegemachtigde, hr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Al em, Nederl.
Verbond in ruimer kring blijft verspreiden, zou gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen,
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A, N.V. kunnen dus het welsiagen der
propaganda door persoonlijk bezoek zeer in de hand
werken, wanneer zij aan het Hoofdkantoor te Dordrecht, Wijnstraat 81, de namen en adressen opgeven
van fainfilieleden en kenniGsen, die daarvoor aanmerking komen.

De laatste ridder van 'tMetalen Kruis.
In het Nov.-nr. van Neerlandia, jaargang 1914,
schreef Johan Been, de bekende Brielsche archivaris
en schrijver, een artikel over Ons Leger op de Grens
engaf daarbii de herinneringen van den ton nog
levenden leatsten kruisridder, Corstiaan Hagers.

Van 3 tot 8 April zal, door de Aideeling Rct rd
van de Maatschappij van Nijverheid voorbereid, aldaar een Nederlandsche Winkelweek wordengehouden.

Het Nederlandsche Lied.
Het tiende en elide jaarverslag dezer Veireeniging
kwam te laat in om nog in dit nummer van Neerlandia beliandeld te worden. Wij komen er in het
April-nr. op terug.

Onze neutraliteit.
Onder dezen naam is eengeillustreerd maandblad
verschenen bij H. A. M.Roelants te Schiedam, onder
redactie van de heeren W. J. M. Linden, isle Luit.
der Infanterie en Mr. W. Nierstrasz.
Het doel is „Het opwekken van sympathie voor cnze weermacht en van het beset dat de defensiewraagstukken Been po/itieke, doch n,ationale vraagstukken
zijn".

NEERLANDIA.

72

De eerste twee nummers, rijk verlucht met afbeelen zien er aantrekkelijk uit.
ding,
De uit ever stond ons toe, de portretten van H. M.
de Koningin en Prins Hendrik te paard, over te nemen.
(Zie blz. 51).

Aanvulling der sprekerslijst.
Dr. Jaak Boonen, Parkstraat 19, Utrecht.
Onderwerpen: De Belgische soldaat. De Haan in
de Kunsten.
Dr. FelixRutten, Geldersche Poort 4, Venlo.
Onderwerpen: Lezing van fragmenten uit een biibelsch schomspel: Eva's Broom. De Romantlek
van Limburg. De Ballade (met o. a. ook oorspronkelijke balladen). Lezing uit eigen dichtwerk.

Al g. Verg. te Deventer.
Leden van het Al em. Nederl. Verbond, neemt deel
aan de Algemeene Vergadering op 18 Maart te Deventer. De dagorde (zie bladz. 49) is belangrijk en de
Afdeeling maakt veel werk van den gezelligen avond.

NIEUWE LEDEN.

Firma P. C. G. Peereboan, boek-, muzieken kunsthandel, Groote Markt 5,
Breda.
Mevr. de Wed. B. Korvezee-Andringa, Regentesselaan 212,
Den Haag.
Mej. G. Sauerbier, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 66,
Opg. door mej. W. C. M. Vaillant, Leiden.
L. Smit, Laan van Nieuw Oost-India 100,
t>
A. H. Spaan (notaris in Nederl. Indie),
Atjehstraat 13,
Beiden opg. door Dr. M. A. van Weel,
i'Zee 2de klasse
t,
J. C. H. H. Mackay , Luit.
P /a, Dep. van Marine ,
Opg. door mevr. Woltman-De Goeje, Heerenveen,
Den Haag.
de Clercq Zubli, Obrechtstraat 100,
G. M. Belzer, Badhuisweg 92,
Scheveningen.
Opg. door den beer A. A. Humme,
Mevr. G. Haitsma Mulier-Teding van BerkHaarlem.
hout, Raamsingel 12,
Opg. door mevr. H. de Clercq-Teding van Berkhout, Santpoort.
D. Erasmus, Bosb. Toussaintstraat 56,
Amsterdam.
L. Banning,
Oude Gracht T. Z. 136bis,
Utrecht.
N. J. Bink, Oude Gracht T. Z. 138,
G. A. de Cocq, Stadhouderslaan 79,
D. J. van Aalst, Oudkerkhof 37,
A. j. v. d. Ven, Van Limburg Stiruimstr. 25,
P. J. Paulen, Lane
g Jansstraat 6 ,
J. J. L. v. d. Brugghen, Biltstraat 188,
A. H. v. d. Giesen, Korte Nieuwstraat 23,
R. C. J. W. Hoek, Oude Gracht T. Z. 111bis,
W. Roell, L. Nieuwstraat 6,
F. J. M. Nederveen, Schoutenstraat 11,
J. J. Wijnstroom, Nobelstraat 14bis,
K. Ti. A. Halbertsma, Schr. v. Kolkstr. 5,
N. C. van Vonno, Oude Kamp 21,
T. Vroom, Catharijnesingel 51,
U. P. v. Ameijden, Van Alphenstraat
J. Zwolle, Neude 32bis,
j. H. G. Hartman, Oude Gracht W.Z. 21bis,
J. H. Schuurmans Stekhoven, W. Barendtzstraat 19,
C. A. v. d. Bosch, Kievitstraat 2bis,
J. K. van Leeuwen Jr., Valkstraat 29,
M. G. Groot, Sweelinckstraat 14bis,
Mej. V. N. M. C. Sweep, Obrechtstraat
» B. J. Smid, Sweelinckstraat 14bis,
Leentje Mijs, Prins Hendriklaan 73,
F. E. Spat, Weistraat 67,
M. N. Achet, Weerdsingel 0. Z. 19,
J. H. Sebus, J. v. Effenstraat 30,
C. A. N. Schoemaker, Ledig Erf 6bis,
H. G. v. d. Hoek, Weistraat 64bis,
R. LOhrer, Predikheerenkerkhof 20,
A. Schoemaker, Oude Gracht T. Z. 64,
J. Schoonenberg, Nieuwe Gracht 181,
C. Haak, Amsterdamsche Straatweg 318,
A. Volleweider, Catharijnesingel 8,
G. Oldeman, Predikheerenstraat 2bis,
Ch. Vriiens, J. v. Effenstraat 42bis,
j. M. Metzler, Ambachtstraat 16,,
C. I. Scheepers, Joh. de Wittstraat 8,
W. R.Joyce, Voor Klarenburg 1,
G. C. Labouchere,Maliebaan 14,
W. Verhaart, Frans Halsstraat 18,
A. G. B. ten Cate, Oude Gracht T. Z. 120,
W. Craandijk, Oude Gracht T. Z. 119bis,
P. A. Voute. Am bachtstraat 10
C. G. Bijleveld, Nobelstraat 29,
J. H. Tromp, Ganzenmarkt 17
A. L. A. Mellink, Nieuwe Gracht 87
F. C. Magendans, Potterstraat 23,
M. Sanders, Oude Gracht T. Z. 175bis,
H. C. Hazenwinkel, Oude Gracht T. Z. 135
A. Blanson Henkemans, Oude Gracht
141 bis,
(Wordt vervolgd).
>>
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BESCHERMENDE LEDEN.
Utrecht.
G.Ribbius Peletier Jr., Maliebaan 15,
Domburg (Zeel.).
Mej. Chr. v. d. Arend,
Opg. door me'. A. de Clercq van Weel, Haarlem.
GEWONE LEDEN.
Woerden.
Jhr. P. J. van Winter, notaris,
A. J. M. Looyaard, Pastoor, Rijn 78,
Mej. Verkerk, pia. Dr. Verkerk, arts,
K. Steensma, uit ever
Ds. J. F. Meyer, Luth. Predikant,
Mr. C. H. Fiihri Snethlage, notaris,
J. H.Rochell, ontvanger Directe Belastingen,
C. R. Driiver, directeur Woerdensche Bank,
Voorstraat 30,
M. Karsdorp, ijzerhandelaar, Haven,
Mej. J. G. Wouters, Valkenboschlaan 73, Den Haag.
Bode raven.
L. de Graaf,
Ds. Ph. L. G. Steenbeek, Luth. Predikant,
R. M. Loman, gemeente-secretaris,
Firma D. Turkenburg, zaadhandel,
H. Aug. Drijver, directeur Bodegravensche
Bank,
Mr. H. E. La Gro, directeur Nationale Bank, »
M. J. de Lange, kaashandelaar,
Allen opg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose, Den
Haag.
Mej. Sara Joelants, J P. Heyestraat 188, Amsterdam.
Opg. door den beer J. C. Sthreuder,
Mr. J. J. B. van der Mandere, Joh. Verhulststraat 102,
Mr. M. J. Prins, Prinsengracht 518,
Beiden opg. door het Bestuur der Afdeel'ng
»
L. Bonga, theol.-stud,, 1 ste Helmersstr. 25,
F. de Bruijne, nat. phil.-stud., Nassaukade 348, »
M. A. H. Hermans, med.-stud.,
W. A. Kramers, jur. stud., Leidsche Gracht 55, »
W. H. P. Lo ere jur. stud., Keizersgr. 250, »
P. Verbiest, med. stud., Javastraat 151,
Allen opg. door het Best. der Stud.-Afd.
H. J. M. Baumann, Sonsbeekweg 6 , Arnhem.
Opg. door den beer J. P. C. Hartevelt,
K. Fercken, ultgever, Hoogewoerd 89,
Leiden.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Luistert niet naar de even die uw Nederland te
klein, te bekrompen, te onmachtig achten en zich wereldburgers noemen of zich in de armen van groote naburen
willen werpen. Het vaderland is nooit te klein !
PAUL FREDERICQ.

INHOUD : Paul Fredericq, — Toespraak, gehouden ter opening der Alg. Verg. van Groep Nederland, door Dr. H. J. Kiewiet de Jonge. —
Mededeelingen van de Taalkommissie en staaltjes uit het archief van Holland op z'n malst, door Marc. Emants .— De Roeping der kleine Staten. —
Nederland: Verslag, der Mg. Verg. van Groep Nederland te Deventer op 18 Maart, door Mr. A. L. van Blommestein. — De ontvangst, door
C. van Son. — Oost-Indie: Japans vermeende hebzucht. — West-Indii Een I•tederlandsch belang Nederlandsche arbeid in Britsch Guyana, door
Fred. Oudschans Dentz — .Amerika: Leonard Charles van Noppen, door mej. G. Andreae. — Buitenland Jaarverslag uit Davos-Platz. over 1915,
door P. Plantenga. — Mededeelingen en Allerlei.
.Advertentiin.

Paul Fredericq.
iepe ontroering
werd dezer dagen
gewekt door het bericht dat de Gentsche
hoogleeraar Paul Fredericq is gevangen genomen en vandaar naar
Duitschland gevoerd.
Wij weten niet hoe,
wij weten niet waarom,
wij weten ook niet
waarheen. Dit alleen
weten wij, dat die door
en door rechtschapen
Vlaming, die beproefde, trouwe vriend van
zooveel Nederlanders,
Been haarbreed zal zijn
afgeweken van wat hij
voor zijn plicht en
overtuiging hield. Een
oordeel over de gevangennemingzelf ligt
buiten ons bestek,
maar wat hem in
D

Duitschland wordt
aangedaan, dat wordt
ons Nederlanders aangedaan.
Hij staat ons zoo na
om den adel van zijn
karakter, om zijn fijnen
geest, zijn hoogen
kunstzin, zijn beminnelijken omgang en
zijn onverwoestelijke
eerlijkheid.
Dat zijn gedwongen
verblijf in Duitschland
worde verzacht door
een behandeling zijner
waardig ! Onze hartelijke wenschen en gedachten zijn met hem.
En onzen hartelijken
vriendengroet zenden
wij tot hem uit, on zeker of die hem in
zijn ballingschap ooit
zal bereiken.
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Toespraak van den Voorzitter,
gehouden op de Jaarvergadering van
Groep Nederland
le Deventer, 18 Maart 1916.
Ik zou te kort doen aan de waarde en aan den
Licht van ons Verbond, indien ik niet in de eerste
p
vergadering van onze Groep die volt na het over11 den van Mr. C. Th. van Deventer, een woord wijdde aan diens nagedachtenis. Wel was hi niet lid van
ons Bestuur en was hi j voor het Hoofdbestuur niet
door ons aangewezen, maar Indie en Nederland behooren zoo een te zijn, dat wat voor Indie goeds
edls
e wegvalt, ook bij ons een leegte achterlaat
en
Zijn dood en de vele uitingen over zijn groute verdiensten, liggen zoo kort nog ach i.er ons in zoo groote duidelijkheid, dat ik hier niet in bijzonderheden
behoef te treden. Ik wijs U enkel nogmaals op zijne
voor een Nederlander zoo zeldzame eigenschappen,
die van one kleine politiek van den dag, de oogen
n onaar een hoovan zeer velen hebben doen
ger verschiet, hi de man van het ideaal, maar tey ens de man van de verwezenlijking daarvan door
practischen arbeid. In hem heeft ons Verbond een
der krachtigste en invloedrijkste voorstanders verlcren, van hetgeen Prof. Kern bij de stichting als een
onzer noodzakelijkste beginselen voor Indie heeft
vooropgesteld: het verbreiden der Nederlandsche taai
onder die inlanders, die door hun ontwikkeling daarop zelf aanspraak maken. Wat Van Deventer onder
meer voor de Kartini-schoren en verder voor de
veel
bevordering van het Nederlandsche cnderwijs aan
inlanders heeftgedaan, behoeft voor niemand meer
opzettelijke vermelding. Maar wat hi' door zijn persoonlijken invloed aan toenadering heeft gebracht van
Nederlander tot Oosterling, de liefde en dankbaarhead die hem van die zijde is betoond, dat alles
kwam op treffende wijze tot tritting bij zijn uitvaart,
toen met de stifle staatsie van een trou'we lijfwacht,
ter weerszijden van dien doode one Oostersche
vrienden stonden geschaard, onbewegelijk, maar die
bewogen. Een geheel vrijwillige hulde die beter dan
vele woorden vertolkt, wat Van Deventer is geweest
voor Indie.
Ook wij gedenken hem in deze omgeving, dankboar voor hetgeen hi' voor ons Verbond is geweest.
Er volt schroom te overwinnen om in het aangezicht der demonen die rondom ons land woeden, besprekingen in te lei en als die van heden. Auks
lijkt zdo klein. En toch wij moeten onzen gewonen
gang aan. Wij moeten zoo goed mogelijk de heerschende werkelijkheid met de voor den oorlog gangbare mast meten, alle schijnbaar ingestorte beginseLen in hun vroegere waarde handhavend. Het vorige
jaar, de eerste Algemeene Vergadering in den oorlog, was de golfslag in het Verbond onstuimiger
dan thans toen was de opwekking meer van pas
dan heden, om elke zucht te onderdrukken tot het

nemen van maatregelen, die het stempel dragen van
deze tijden. Toch is die opwekking ook nu nog niet
van on as. Immers al wat in onrust is oritvangen
engeboren, zal overal en altijd in onrust vergaan.
Wij ho en innig, dat als een volgend jaar weer de
Algemeene Vergadering wordt gehouden, dit zal zijn
in tijd van vrede. Dan zal er niet plotseling, maar
langzamerhand ook uitzicht komen op den dag, waarop Groep Belie gereed zal kunnen zijn voor de behandeling der Statuten, en zal men zich niet enkel
d maar ook daarbuiiten hebben of
in Groep Nederlan,
tevragen, wat er van het Verbond in de tcekoinst
zal kunnen worden.
iDaarop wit ik zeer in het kort Uw aandacht yesti en. Immers het is goed, dat wij bi'n'dsons rekenschap even van de beteekenis dier vragen, die de
grondslagen van ons Verbond beheerschen, en die
misschien later zouden kunnen wordengesteld. Allerminst wil ik beweren, dat die vragen khans reeds
met zooveel woorden tot uiting zijn gebracht. N iet
onmogelijk zelfs is het, dat bij de wetsherziening de
stria zal worden bepaald tot een wikken en we en
van meer of minder, en dat het zal blijken dat niemand de bedoeling heeft gehad om ons Verbond te
„onfmaken" waar enkel te „vermaken" vlel. Met groote
linen geef ik dus weer waarom het zou kunnen
gaan, niet waarom ik weet dat het gaan zal. Ik zal
datdoen volkomen zakelijk, zonder zweem van pleitbezorging.
Ons Verbond is opgericht om in de eerste plaats
tot het bewustzijn te brengen de eenheid van den
Nederlandschen stam. Dat bewustzijn was tot dusver niet waarneembaargeweest. Thans is het er, na
achttien jaar, en het is er zoo, dat de jongeren in
het Verbond niet anders weten of het is er altijd geweest. Ile snelheid waarmede dat bewustzijn zich
zienderoogen heeft ontwikkeld, is in de geestelijke geschiedenis Van ons yolk wellicht nooit geevenaard,
zekernooit overtroffen. Ons Verbond is daardoor in
de historie van ons yolk een mijlpaal geworden.
Zooals in Vlaanderen van Conscience wordtgezegd:
hi'j leerde zijn yolk lezen, zoo zal van ons Verbond
steeds wordengetuigd: het leerde de Nederlanders
het bestaan van een Nederlandschen stain, het heeft
een eng en bekrompen nationalisme onrnogelijk gemaakt, endaardoor den geestelijken gezichtskring
van het Nederlandsche yolk alsplotsering verwijd.
Is hetgewenscht dat breede standpunt, door de
stichters ingenomen, geheel of gedeeltelijk te laten varen ? Ind en de eenheid in ons Verbond werd opgelost in een Bond van onbeplerkt zelfstandige groppen, samenwerkende op den meest vriendschappelijken voet, dan zou niet onvoorwaardelijk een centraal bestuur behoeven te ontbreken, maar wel een
Hoofdbestuur, dat allegroepen vertegenwoordigend,
zinnebeeld is van de eenheid te midden der verscheidenheid, en van het geheel de verantwoordelijke leiding draagt. Indien een dergelijk vraagstuk aan de
orde komt, dient onze Groep vast te stellen of ze
haar voornameplaats in het Stamverbond wil prijsgeven en als vrije bondgenoot van de andere Grcepen, zich in hoofdzaak wil widen aan eigen, 7uiver
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Nederlandsche beIangen, of dat zij de opvatting der
stichters wil bestendigen. In het eerste geval, dat namelijk onze Groep zich wenscht te onttrekken aan
het bestaande verband en dit ook doordrijit, is een
ontbinding van het tegenwoordige Algem e en Nederlandsch Verbond onvermijdelijk Het valt dan uit
elkaar in een aantal volkomengelijkwaardige groepen, waarvan de onderlinge samenwerking, hoe oprecht ook bedoeld, geen bindende kracht meer heeft.
Vrije wil treedt dan in plaats van wet. De vraag
doet zich dan ook voor of de anderegroepen door
zulk een wijziging in het hoofdbeginsel van het
Verbond,g'ebaat of geschaad zouden worden ; of
b.v. Groep Vlaanderen in staat zou zijn binnen haar
g
ebied duurzaam een eenheid te handhaven, die haar
tot nu toe tot zekere hoogte in het bestaande Hoofdbestuur werdgewaarborgd.
Met diI beginsel hangt een ander ten nauwste
samen. De stichters hebben Groep Nederland in het
Verbond de leiding gegeven, en haar tevens in dienst
gesteld der stamgemeenschap, omdat het voor hen
vast stond dat onze Ciroep op verre na niet zulk
een behoefte had aan inwendige zending, als de andere Groepen, met name als Groep Belgie en ZmidAfrika. Zij hadden de overtuiging, dat noch onze
taal, noch onze zeden op zulk een wijze werden
bedreigd, dat daarvoor opze,ttelijk een organisatie.
moest worden'gevormd. Dat bovendien Nederland
het tijdperk reeds lang achter den rug had, waarin
Vlaanderen en Zuid-Afrika verkeerden, het tijdperk
namelijk, waarin de grondslag nog moet worden geled voor de vrije geestelijke en oeconomische ontwikkeling. Dat de samengesteldheid van ons maatschappelijk, kerkelijk en staatkundig leven, sterk doorgedreven splitsing van werkzaamheden eischte, zoodra het aankwam op de praktijk. Dat alles wat ook
in de verte maargrensde aan het gebied van opvceding en onderwijs, bij ons alle duurzame samenwerking van andersdenkenden ten eenenmale verbood.
Dat bij ons elk streven in een bepaalde ridging,
reeds in eengroot aantal werkzame en machtige vereenigingen tot uiting kwam, waarvan verreweg de
meesten ten eenenmale ongeneigd zouden zijn door
toetreding tot een centraal Verbond, ook maar den
schijn van haar zelfstandigheid prijs te geven. 'Dat
wanneer Groep Nederland haar hoofdtaak naar
hooren vervulde, zij zeker ook reeds daardoor in haar
eigen gebied een hooger gesteinden nationalen geest
zou wekken, en zelfs met zeer bescheiden middelen,
samenwerkende met bestaande vereemigingen, v uttig
werkzaam zou kunnen zijn. Dat op die wijze ook
nooit tot uiting zou komen die geest van chauvinisme, die zoozeer in strijd is met den aard van ons
yolk, en slechts in dagen van binnenlandsche partijschap met politieke bedoelingen tijderiijk kan worden
aangewakkerd. Dat alles en meer overwegende, vonden de stichters, hoe zij ook naar een middel zochten om los van elke inmenging in het gebied van
artij en secte, alle Nederlanders zonder onderscheid
p
in een band te vereenigen, als zulk vereenigingsmiddel nietsproefhoudend dan de taal.
Om die reden hebben zij aan Groep Nederland de
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leiding gegeven, en haar tot taak gesteld het overige
Nederlandsche leven buiten haargrenzen, zoo goed
mogelijk, met alle beschikbare zedelijke en stoffelijke
middelen ter zijde te staan. Voor zich zelf heeft dan
ook onze Groep steeds zoo weinig mogelijk geeischt.
Toch heeft zij op haar terrein onmiskenbaren invloed
g
eoefend.
De vraag of dit zoo zal blijven of niet, hangt zoo
nauw samen met die van de stambelangen, omdat
Groep Nederland tengevolge van de door haar aanvaarde taak steeds afstand heeftgedaan aan het
Hoofdbestuur vanbijna al haar kasmiddelen. Het reglement van onze Groep schrijit niet een bepaald bedrag voor, maar zegt uitdrukkelijk, dat net Hoc fdbestuur degeldmiddelen verschaft om de andere
Groepen en Zelfstandige Afdeelingen, alsmede de buiten Nederlandgevestigde Nederlandsche en stamverwante kolonies, in staat te stellen krachtig werkzaam
te zijn voor de ontwikkeling van het Stambewustzijn. Indien nu eerlang tot een middenweg zou worden besloten, dat namelijk met handhaving van de
behartiging der Nederlandsche stambelang,en, Groep
Nederland voor zich zelf aanspraak maakt op een
grooter aandeel in hare inkomsten, dan zullen naar
evenredigheid ook de bemoangen van het Hoof dbestuur ten opzichte van de andere Groepen, moeten
inkrimpen, Zoodoende zou fangs een omweg het
hoofdbeginsel van het Verbond in de praktijk w orden verlamd. Denkbaar is echter ook, dat door vaste inkomsten, uit kapitaalvorming cf door toevallige
baten, degeldelijke toestand van het Verbond z(56
wordt verbeterd, dat; zoowel het een als het
ander kan worden behartigd. In elk geval zcu dan
bij handhaving van het tot nu toe gevolgde beginsel, aan het Hoofdbestuur de zekerheid moeten wordengegeven van ongeveer gelijkmatige inkomsten,
terwip onze Groep op buitengewone wijze bij de telkens voorkomende behoeften, dekking voor hare bijzondere uit zou moeten vinden. Voor een bepaald omschreven nuttig doel, zou dat bij goeden
wil zeker mogelijk zijn.
Met beidegenoemde vraagpunten hangt het maandblad nauw samen. Om dit met die bihijkheid te beoordeelen, die van iedereen ten allen hie
d onvoor waardelijk ma worden geeischt, moet steeds weer
in het oog worden gehouden, niet wat deze of gene
er van vindt, maar wat de stichters er zich van
hebben voorgesteld dat het zijn moet. Deze wilden
dat het zou zijn een bondsblad, niet een scciologisch,
ethnologisch, oeconomisch of wat ook tijdschrift, niet
dusgewijd aan wetenschap, noch aan kunst, maar
een beschaafd or aan waarin het geheele VerbondsLeven zoogoed mogelijk tot uiting kwam. De toon
moest zijn bevattelijk, omdat ons Verbond niet een
Vakverbond was, maar een Nationaal en Stam-Verbond, dat open stond voor ieder, even goed voor
den meest eenvoudige en bescheidene, als voor den
meest verwende en veeleischende. Z646 meet het worden beoordeeld, en verder ook naar die andere eischen,
die van zelf voortvloeiden uit de inrichting van het
Verbond, die van degrootst mogelijke zuinigheid en
van volkomen afwezigheid van geschetter. Len be-
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schaafd bondsblad dus, niet iets anders. Wanneer nu
eerlang bij de herziening der Statuten het maandschrift ter sprake komt, dan zal men hebben te beslissen of Neerlandia een Bondsorgaan zal blijven.
En het antwoord daarop zal een onderdeel uitmaken
van die andere vraag: zal ons Verbond blijven een
geheel of een op vriendschapsvoet samenwerkend stel
van deelen. Blijft het een geheel, dan kunnen de besprekingen over het blad enkel een graadverschil beoogen;
e dan wordt 'het w llicht in hoofdzaak ,een
kwestie vangeld, zonder aan de tot nu toe als maatstaf dienende eischen te tornen. Lost ons Verbond
zich op, dan zal ook de rekening mot Neerlandia
moeten worden afgesloten, want dan heett het geen
taak meer. Een nieuw or aan kan het dan in Nederland vervangen, en nieuwe organen kunnen tolk worden voor het zelfstandige bonds!even in andere Groepen, maar de eenheid die Neerlandia maakt tct de
uiting van een Algemeen Nederlandsch Verbond, zal
dan verbroken zijn of op" zijn best, zeer beperkt.
Nu ontvangen alle leden van alle Groepen het maandblad. Dan zal het de vrije wil wezen van enkelingen, om in te schrijven op het or aan van een andere Groep. Of, wat ook ma worden verondersteld, men treft een re elfin dat alle leden van ale
zustergroepen een nieuw gemeenschappelijk tijdschrilt
krijgen. In dat geval lechter zullen ook al die groepen Naar evenmatig aandeel moeten hebben aan den
inhoud, geleverd door de betreffende Groepredacties,
en zal geleidelijk de toestand tern keeren tot lien
thans. Dan weer zal men niet enkel voor b.v.
van
Nederlanders verstaan- en leesbaar moeten zijnonaar
voor hetgemiddelde van alle leden van alle Zellstandige Groepen. Men zal zoodoende oppieuw een
blad hebben van een Algetneen Nederlandsch Verbond, waaraan een centrale leiding niet zal kunnen
ontbreken.
Zoo staan ons voor het Verbond in de eerste ti'
den belangrijke besprekingen te wachten. Heeft men
klaarheid en zoo mogelijk eenstemmigheid over de
hoofdpunten, dan zal het mogelijk zijn tot overeenkomst te geraken ook voor het bijwerk, dat veel is
en velerlei.
W,ie zullen echter als de tijd gekomen is, voor
Groep Nederland beslissen ? Zullen dat over zulke
gewichtige besluiten weer enkelen zijn, vergeleken bij de
ruim 7000 leden, die zij telt ? Is het niet feit, dat de
overweld:gende meerderheid, door getrouw te blijyen aan de tot nu toe bestaande inrichting, om niet
te spreken van de tot nu toe gevolgde leiding', een
vingerwijzing dat deze een ingrijpende verandering
wil ? Wij alien weten dat het in dit opzicht in onze
vereeniging gaat als met elke andere; men wordt lid
e maar laat verder alles over aan
betaall zijn bijdrag,
het bestuur, tot op het oogenblik dat men het vertrouwen in den koers verliest en voor zijn lidmaatschap bedankt. Dat is, de tijdsomstandigheden in aanrnerking genomen, bij ons nog slechts door zeer weinigen gedaan en dit dient, als beslissen en zullen
moeten vallen, niet te worden vergeten. Om in polistaal te spreken: er ontbreekt in ons land een vereeniging tot verzekering van de belangen der bona

fide rustige meerderheid, onder anderen tegen oorlogsmolest. '
Het isde tweede maal dat Vlamingen, vrijwillige
of won en ballingen uit hun land, een Algemeene Vergadering van onze Groep bijivonen. De aanleiding tot hun aanwezigheid moge van diep treurigen aard zijn, hun aanwezigheid zelf is ons Nederlanders welkom. Stormen hebbengedurende den t oorlog ver van het front onder hen gewoed, en door
de verbijstering heen, zijn zij gekomen tot grooter
klaarheid. Personen en rich 4.ingen onder de Vlamingen hebben zich duidelijk afgeteekend, zoodat men nu
weet. En weten is altijd goed. Wij van Groep Nederland zien thans ook duidelijk, dat wij enkel te maken hebben met Groep Begie, en dat het ons niet
past anders dan met groote belangstelling, zcnder
inmenging, te volgen wat aan velerlei strooming op
hetgebied dier Groep valt waar te nemen.
Ook wij zelf echter hebben gedurende den ooricg over
ons gebied de stormen gehoord. En nu die voor een
deelgeluwd zijn, teekent zich de toestand ook bij
on veel klaarder af. Wij hebben partilschap leeren
kennen, niet enkel in onze Groep, maar in ons heele land. Wie in het openbaar getuigde, werd van alle kanten aangevallen, soms met de grootste verdachtmaking en bitterheid. Niemand die als voorman optrail had louter volgers. Eene was uitgezonderd, zij
die naar recht van geboorte als leidsvrouw is aangewezen van ons heele yolk, en ook in deze moelHike tijden dat was, van ceder de onbegrensde waardeering afdwingend voor haar zoo rustigen voorgang, in alien eenvoud, maar met greet beleid en
toewijding: onze Koningin. En zoo Vlamingen hebt
gij als wij, tot zinnebeeld van Uwe nationale eenheid, ' Uw Koning Albert en Uwe Koningin. Hun
woorden slaangeen wijd gerucht, maar veel is het
wat zij doen.
U en wie er zijn van Afrikaners, heet ik welkom
alsgasten in ons midden. En tot de Afdeeling Deventer van ons Verbond, richt ik namens ons alien
bij voorbaat reeds nu, een woord van dank, dat zij
ons hierheen heeftgeroepen, bereid tot het bewijzen
harer hartelijke gastvrijheid.

Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zijn goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
niaanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.
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Mededelingen van de Taalkommissie
en staaltjes uit het
archief van Holland op z'n mats!.
De wereldoorlog, die ons zoveel leert, zal nu ook
wel de meeste Nederlanders tot het inzicht hebben
gebracht, dat een eigen taal meer is dan een voorroad woord door een groep mensen willekeurig
bijeengebracht om elkander als hij afspraak gedachten, meningev, wensen te kunnen mededelen, Al zijn
velen, t e velen deze opvatting belaas no toegedaan en halen zij dus minachtend de schouders op
voor een Algemeen Nederlands Verbond, dat in hun
ogen enkel een vrij onnut taalverbcnd is, de meerderheid van ons yolk moet zich nu wel afgevraagd
hebben waarom dan toch de Duitsers, deze machtige
natie, nog zó hun best doen hun taal van vreemde
smetten vrij te houden en aan de Sleeswijk-Holsteiners, de Polen, de Elzassers en Lotharing'ers op te
dringen, waarom de Vlamingen er zó veel prijs op
stellen hun kinderen in hun moedertaal te dcen onderwilzen, waarom de Palen zoopgewonden jubelend het onderdrukte Pools weer deplaats doen innemen van het onderdrukkende Russies. En die meerderheid moet tot de slotsom gekomen zijn, dat alleen
in een el en taal een nationaliteit volkomen. tot uiting
a n komen, dat het verliezen of laten verbasteren
k
van die taal betekent het ten onder an doemen of
laten verbasteren van het nationale karakter.
Dat het besef van deze waarheid niet leiden ma
tot het miskennen van een andere waarheid, die luidt:
elke taal heeft sons behoefte aan vreemde woorden,
die dan bastaardwoorden heten en allengs burgerrecht verkrijgen, is duidelik; maar niet minder duidelik is 't, dat die vreemde woorden n'et door slordigheid, gemakzucht, of, wat nog erger is, door
dwaze en karakterloze aanstellerij als jets biezonder
moois engoeds mogen worden ingehaald en gekoesterd.
Ingesteld om voor eengoed gebruik en een doelmatige verzorging van de eigen taal zoveel mog'elik
te waken heeft de Taalkommissie, die aanvankelik
Vreemde-woorden kommissie heette, door sommigen
Waakzaamheid-kommissie werdgenoemd en nu eindelik haar tegenwoordige naam zelf gekozen heeft,
onder leideng van Professor Verdant sedert 1912 haar
werkzaamheidgestadig voortgezet. De kommissie
werkt echter niet alleengestadig; maar ook langzaarn
en voorzichtig. Misschien is dit sommigen een doorn
in 't oog; mij lijkt het voor ons Joel van groot belang te zijn. Want terwij1 wij dlleen door een taai
volhouden ons yolk kunnen doordringen van het besef, dat het de waardigheid van zijn eigen taal dient
op te houden, moeten wij er voor oppassen, dat
yolk noch te vervelen door een zeurig voorthameren
op een zelfde aambeeld, noch te belemmeren in zijn
vrije uitingen door een nutteloos verbieden van zichopdringende, bruikbare woorden.
Wij hebben beloofd een taalpolitie te zullen worden en al weten wij heel goed., dat de Nederlandse afkeer vanpolitiemaatregelen lang niet altijd gepaard

gaat, zoals behoren zou, met de zucht om uit eigen
beweging het goede te willen en te dcen, wij zullen woord houden en niemand recht of reden geven
ons voor een taalpolitie uit te maken.
Of zulk een taalpolitie niet — zij 't tijdelik —
nuttig zou kunnen werken, blijft een andere vraag.
Is 1 niet allerdwaast — vreemdeling,
en die wat
Nederlands kennen; maar aan Nederlandse dwaasheden nog niet gewend zijn, vinden 1 zeifs haast ongelofelik — dat wij, die toch wedrennen hebben, van
races en courses spreken, dat wij ravages gebruiken
voor verwoestingen, abri's voor schuilplaatsen, 'route voor we g ? En hoeveel andere dwaasheden komen
wij niet teen bij onze rechtsgeleerden, onze muziekbeoordelaars, onzegeneesherert en vooral onze
mannen van de idagbladpers! Is 't ook niet onz:nnig
voor kruk het woord handel tegebruiken, dat nu
eenmaal eengans andere betekenis bezit, voor gedenkteken denkmaal te schrijven, voor reek predikt,
voorpoilood Loden stilt, voor wond blessure, voor
zielsziekgeesteskrank, altemaal vreemde woorden,
waaraan in 1geheel geen behoefte bestaat ? En wat
te denken van Nederlanders, die in staat zijn neer
te schrijven: alles gelijkent zich uit; de in te slagen
weg; waar de rede van is ? In onze Tweede Kamer heeft men zonder enig protest de verklaring aangehoord: gewone Hollandse woorden worden vaak
nietgekend, terwijl een vreemde uitdrukking voor de
grote massa de schijn van bekendheid g,eeft. Wel een
bewijs, dat bij heel wat Nederlanders, door het aanleren engebruiken van veel vreemde talen, het taalg
evoel al volkomen is verstompt. En ziet men niet
in hoe dit verstompen van het gevoel voor de eigen
taal, als 't niet tijdig wordt tegengegaan, onvermijdelik er toe leiden moet Bismarck's voorspelling tot
waarheid te maken, dat Nederland zich zelf wel annexeren zal ? Omgoed te beseffen hoe bespottelik
wii ons soms aanstellen behoeft men zich maar eens
of te vragen of wij,, Nederlanders, niet zouden lachen,
als wij een Fransman hoorden zeggen: Permettezmoi de vous offrir mon Regenschirm, of een Duitser: das Mit mir mit.
Maar ik zou u spreken over het werk van de
Taalkommissie.
Al meer dan eens heeft men ons gevraagd mede
te delen hoe wij eigenlik te werk aan. Op die vragen heb ik telkens geantwoord: laat men ons opgeyen welke vergrijpen teen het juiste g'ebru kik en te
de waardigheid van onze taal men gaandeweg ontdekt en wij zullen overwegen wat in elk biezonder
geval daartegen te doen is. Daar wij echter nog altijd niet genoeg medewerking mochten vinden, wil ik
even vertellen wat ieder der kommissieleden al
nu
zo heeft verricht en nog bezig is te dcen, Dat mijn
medeleden dit klappen uit de school nit van mij
goedkeuren weet ik;• maar ik doe het toch. Ten eer
ste, inde overtuiging, dat zij zich alleen hebben
verzet uit overgrote bescheidenheid; ten tweede in de
hoop, dat ik een belangstelling bij u kan wekken,
die ons meer medewerkers zal verschallen.
Sedert 1912 dan is Professor Verdam voorzitter
van onze kommissie en ik geloof, dat het Verbond
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bezwaarlik een betere keuze had kunnen doen. Want
Professor Verdam is noch een dweepziek ijveraar,
een zogenaamde „purist",, die al, wat ons vreemd
klinkt, uit de taal zou willen verbannen zonder te
bedenken, dat menig tans gewoon klinkend woord
toch vroeger uit de vreemde tot ons is gekomen,
noch een lauwe, om niet te zeggen: onverschillige,
die uitgemakzucht de leer huldigt: de taal wordt
gemaakt door het sprekende yolk; bezigt dit yolk Leverbastaardwoorden dan Nederlandse, welnu dan
hebben wij die bastaardwoorden zonder verzet te
aanvaardeni. Professor Verdant heeft hart voor de
taak, die wij hebben te volbrengen; wat hi' al gefoetid heeft door de samenstelling van de lijst van
Nederlandse woorden ter vervanging van op buro's
gebruikelike vreemde termen. Dat van die list een
druk gebruik wordt gemaakt, kon onze Sekrearis
vaststellen niet alleen uit degrate vraag naar die
lijst; maar ook uit zijn persoonlike ervaring als ambtenaar. Dank zii het nationaal-veelen van onze minister van kolonien moeten zijn ondergeschikten alle
onnodige bastaardwoorden in hun stukken vermijden
en werden zelfs in zijn ministerie de buro's vervangen door kantoren, de sjefs van aldelingen door
hoofden. Geen wonder dus, dat er van de woordenlist binn,enkort een nieuwe druk zal moeten komen,
die dan belangrijk utitgebreid en pier en daar verbeterd zal worden.
Dat de Sekretaris, de heer Gerdes Oosterbeek, een
belangtijk aandeel heeft in elke taak, die de Kommissie op zich neemt, spreekt van zelf. Overigens
bewerkt Dr. van Weel met hem de mededelingen,
die in Neerlandia maar al te dikwels HoVand op z'n
malst laten zien; maar, naar wij ho en allengs plaats
zullen maken voor Touter staaltjes van Holland op
zn
ekretaris
best.
Ook heeft de
de S rondzendbrief
'
klaar gemaakt, die nu op aanvraag te verkrijgen is
en op ruime schaal moet worden verspreid. De bedoeling is echter geenszins, dat zij, die belangstellen
in ons streven, eenvoudig deze brief per post zullen
verzenden. In tegendeel ho en wij, dat men in andere steden zal handelen als in den Haag, waar wij
hen, die zondigden to en het belang van onze taal,
persoonlik bezochten, toespraken en dan de brief achterlieten als aanleiding cm over het gesprokene nog
eens rijpelik na te denken. Door aldus op te treden
hebben wij in de Residentie de kleermakers, kap'pers
, jazelfs
ze' een voetkanen schoenmakers in ere hersteld
dige schoenmaker en een tmrwerkmaker zien opduiken. Weerstand bieden nog de meeste „confiseurs",
ofschoon wij toch al banketbakkers Lezitten. En
vreemd is 't, dat bij de kappers ook ncg altijd he
haars n ij d e n standhoudt, hoewel ik nog geen kapPe ontdekt heb, die beproefde remands haren op een
andere wijze korter te make dan door het knippen
met een schaar *),.
Op aandringen van een lid van de Haase Aldeling
poogden wij ook door te dringen in de schaakwe*) In Vlaanderen komt knippen alleen voor in uitknipsel en
wordt haarsnijden dus als de geijkte vorm beschouwd.
Een Noord-Nederlandse kapper schreef voor haarknippen op
zijn rekening : couper la tete.

reld en daar de tore weer door kastelen, de dame
door een koningin, de lopers door raadsherert te doen
vervangen; maar uit deze strijd ben in persoonlik met
de kous op de kop naar huis terugg'ekeerd. Nadat
ik op raad van een schaker mi,j met een zeer beleefd
verzoek om voorlichting en steun, tot twee mannen
van invloed in de schaakwereld gewend had, kreeg
ik... niet eens antwoord. Sarcey beweerde indertijd,
dat elk beroep zijn eigenaardige eerlikheid bezit;
misschien heeft elke kunst haar eigenaardige beleefdheid. Een volgende poging bij een derde schaker gewaagd verschafte mij wel een antwoord, zelfs een
beleefd antwoord; maar dat antwoord luidde: wij
willen internationaal verstaanbaar wezen en zijn daarom van zuiver Nederlandse termen niet gediend. Voor
schakers is dus het Esperanto aan te bevelen, een
taal &e misschien nuttig is; maar tevens karakterloos.
Beter zijn wij... ik moest Never zeggen: is Juffrouw van de Graft... opgescheten met een Nederlandse namenlijst van spijzen. Overtuigd, dat nagenoeg geen mens weet wat hi' te eten krijgt wanneer
hij leest: Poularde Henri IV, Supremes de Soles a
la Joinville of dergetike uitdrukkingen, willen wii opstellen een Nederlandse list van namen van gerechten.Dat die lijst niet gauw klaar kan komen, zal leder begiijpen, die weet, dat wij... of liever dat juffrouw van de Graft die hulp gevonden heeft bij
Mevrouw Bogaert en hulp verwacht van andere dames... 16 a 17000 namen van gerechten to verwerken heeft. Ik zelf heb in tweede aanleg mij al door
425 see en 260 sausen en 315 voorgerechten heen
g
ewerkt.
Ondertusschen heeft de voorzitter een begin gemaakt met de samenstelling van een list van ecut
rlandse voornamen. De beheeite aan zulk een
Nede
lijst deed zich gevoelen, teen in den Haag een ambtenaar weigerde de oud-Nederlandse naam Godschalk
als voornaam in te schrijven, omdat Godschalk een
familienaam zou wezen. Alsof wij niet reeds Herman, Francoise, Frans, Robert, Cornelis en andere
namen bezaten als voornamen en als familienamen
tevens!
Aan de zuivering van de duistere taal van het verzekerinzswezen durven wij ons niet wagen, eer de
ons eerst de termen en zinnen zullen
vakmannen
hebben verschaft, die aan hun eisen voldoen. Staan
die een vast, dan kunnen wij begroeven daar zo
nodig wijzigingen in aan te brengen. Eveneens hopen wij eenmaal op de taal van de militaire reglementen en kommando's invloed te Written oefenen;
maar ook dit zal bezwaarlik kunnengeschieden zonder de hulp van mannen van het vak, dus van militairen.
Overde vraag welke taal door onze diplomaten
in het internationaal verkeer moet wordengebruikt,
hebben wij een verslag ingediend en daarbij aangetoond, dat de bewering, waarmede wij door onze
regering werden afgescheept als zou deze taal altijd
de Franse zijn, onhoudbaar is gebleken.
Ten slotte veroorloof ik mij u enige staaltjes van
taalverknoeiing en taalmisbruik aan te bieden, die
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naast de bovengenoemde de vraag zouden wet,igen:
„Klemmend de ontwikkeling der openiucht sport
hebben wij eigenlik een taalpolitie nodig ?
in Dordrecht brengend op het doode punt, deed zich
Wanneer het Herbarium te Leiden, een rijksinstelde terreinnood hiergevoelen."
ling, geschenken ontvangt van Nederlanders krijgen
De arts, die ons dit uStknipsel toezond, fantazeerdegevers een bedankje in... het Engels.
de hierop:
Onze Rijks ho ere land-, tuin- en boschbouwschool
„Schreeuwend mijn taalkundig onvermogen leggend
te Wageningen verzendt brieven, waarop staat: Geoaan den dag doet zich mijn breinnood bier gevoelogisches Laboratorium der Landwirthschaftlichen
len."
Hochschule.
Over dwaasheden als „verontramponeren", „ijureHet buro voor handelsinlichtingen te Amsterdam
ren" (voor beoordelen door een jury), „accenticeschreef voor de oorlog aan Vlamingen nog altijd in
ren" voor accentueren, „reflecteren" gebruikt voor
het Frans met hetgevolg, dat al van Vlam:ngen met
refereren, enz.: zwijg ik verder maar; doch de „chaufdat buro niets meer te maken wilen hebben.
feur", die een baantje „accepteerde om entreekaartjes
Tussen Amsterdam en Emmerik, dus over Nederin te nemen" wil ik toch aan de vergetelheid ontruklandsgrondgebied, lie voor de oorlog een eetwaken en ten slotte moet ik u nog een merkwaardig
gen, van waar nit in het Duits de schriftelike medestaalije vertellen van de taal, die onze hogere stanJeling in de trein werd verspreid, dat er een „Speiden zograag in plaats van hun moedertaal gebruisewagen" aanwezig was. In . andere laden is de
aen. Niet een Haagse winkelier, die Franse woorden
Compagnie internationale minder driest, omdat zij
op zijn winkelruiten heeft laten schilderen, maar ovewel weet, dat andere volken zich een dergelike
rigens in het Frans alleen zwijgen kan, neen, een
kenning van de landstaal niet zouden laten welgevoorname Nederlandse familie, die, verrijkt door de
vallen. Wij, die ons laten voorstaan op een karaktergeboorte van een dochter gelukwensen had ontvanloos „cosmopolitisme", vergeten maar al te zeer,
gen, bedankte voor de betoonde belangstelting met
Kantgezegd heett: wie zich tot worm maakt, mag
deze echt Franse woorden:
niet klagen als hi' vertrapt wordt.
„Monsieur et Madame X remercient cordialetnent
Een firma uit Zandpoort,
die Nederlandse klanten
pour la sympathie, qui leur a die thnoignCe a la
met „Esquire" . betitelt, schrijft bewijzen van ontvanaissance de leur fille."
n
gen betaling op briefkaarten met Franse tekst.
En dit bedankje was gericht aan Monsieur le
Op een tochtje door ons land las ik-zelf de aan„Compte" met eenp;• dus aan meneer de rekening.
kondiging: hier worden aangezichten gepost.
Willen wij van taalpolitie niets wezen... goed; maar
Anderen vonden er behalve „tailleurs pour hornlaat ons dan voor zelftucht ten minste zorgdragen
mes, femmes et uniformes" nog „diplomatic tailors''.
en niet verworden tot de spot van Europa. Wie geOf deze heren ons de vurig verlangde vrede zul
acht wil zij,
n beginne met zich zelf te achten en
len brengen dan wel juist oorlogsspionnen zijn, is
achtbaar te wezen. En wieprijs stelt op Nederlands
mij helaas onbekend gebleven.
onafhankelikheid, bedenke, dat er een leer meer zal
Ziehier nu nog enkele, ons toegezonden, aanhall;nwezen, om die onafhankelikheid te verdedigen, wangen uit verschillende bladen:
neer eenmaal het nationaal karaktergeheel verbasterd
„Een nooit geziene veeguit in alle vakken". Deze
zal zijn. Want de Vlaming had gelijk, die schreef:
zonderlinge uitdrukking komt in de aankondiging van
„De natie, die zich hare taal laat ontrooven, zal
een opruiming voor en vermoedelik hebben we hier
„weldra het geheugen verliezen van haar oorsprong,
te maken met een Germanisme, altans met een woord„en, als speelbal der burennatiCn, zal zij kruirn
vorming, die verraadt, dat de schrijver niet Neder„ voor de stem van den eersten veroveraar die o p
lands voelde.
„hare grenzen zal verschijnen."
„Hij leefde stil daarheen". De goede Nederlander
M ARCELLUS EM ANTS.
vraagt natuurlik: waarheen en 't is moei_ik aan te
nemen, dat de schrijver deze vraag wist te beantwoorden.
Op een verbastering van Nederlands taalgevoel in
Van de Boeken-commissie.
Hoogduitse richting wijzen, behalve vroeger aangehaalde ulitdrukkingen, ook de volgende: „Men geneve het adres voor te merken"; „Maat gevende sijUit het laatste schrijven, 17 Maart j.l. van den sefers"; „Pleite" voor faljiet.
cretaris van den Antwerpschen Tak (die onze zenWanneer in een bakkerij worden gevraagd: een
din en voor de Vlaamsche krijgsgevangenen in Duitschovenist en eenpatrynist zullen alle Nederlanders, die
land
onftvangt en doorzendt):
geen brood Bakken , wel geneigd zijn uit te roep.
en
wat ziin dat voor kerels, En al raden zij gauw wat
„De laatste prachtige boekzending (2 kisten), is ,m
ovenist moet beduiden, aangaande patrynist zullen
mijn
bezit. Hiervoor nogmaals van harte dank. Nooit
zij in twijfel blijven verkeren, tctdat ze te weten zijn
bewees een instelling als de Boeken-Commissie meer
gekomen wat in het Frans betekent: parin.
diensten, dan tot heren door Uw werk het geval is.
In de stall, waar onze Voorzitter woont, ontzag
Wat
zijn de Vlamingen U daar dankbaar voor!"
de Dordrechtsche Courant zich niet haar lezers het
volgende staaltje van fraai Nederlands voor te zetten:

80

NEERLAND1A.
De Roeping der Kleine Staten.

Als een vande kleine geschriften, uitgegeven door
de Maatschappij tot Nut van 't Algameen, is verschenen De Roe in der Kleine Staten,
doorprof. J. de Lout e r, een klein geschrift inderdaad, van 41 bladzijden, maar rijk van inhoud.
Wat kleine staten in degeschiedenis van de beschaving groots hebben verricht is bekend. Laatstelijk heeft,
in het begin van den oorlog, James Bryce
in een welsprekend ops`tel dat nog eens uiteengezet.
Prof. de Louter stipt het ook even aan. Israel, Athene, Florence, Portugal, Holland, Zwitserland, —
men hoeft deomen slechts te noemen om zich te
herinneren wat de wereld aan die kleine staten te
danken heeft.
De vraag is echter of ook de naaste toekomst aan
zulke kleine staten behoefte heeft en hun voortbestaan
vordert.„Voorldurende Olbreiding der staatswerkzaamheid, toenemende vereffening der nationale verschillen en onlwikketingsvoorwaarden, grootere wederkeerige onafhankelijkheid van maatschappelijke en
staatkundige verschijnselen en vermogens, eindelijk
de veldwinnende federatieve staatsinrichting, schijnen
voorgroote staten te ple:ten.” En zoo ziijn er sneer
redenen, die voor het opgaan van de kleine in de
groote staten Zijn aan te voeren. Groote staten hebben bovendien niet minder mannen vangenie of van
talent voortgebracht. Veel kleins en kleingees'igs, zegt
men ook, dat er in het leven van kleine staten is, valt
weg als de gemeenschap rooter wordt. „De id lie
van den kleinen staat maakt plaats voor het epos
van dengrooten."
Prof.de Louter vreest, dat menig Nederlander zich
door deze en soortgelijke overwegingen laat bekoren. En hi' brengt er bedenkingen teen in het
vuur, — het zwaregeschut van zijn kennis, zijn
scherp betoog en zijn krachtige vaderlandsliefde.
Deaanspraak van groote staten op een meerdere
geschiktheid om den zedelijken vooruitgang der maatschappij te verzekeren, acht hi' ongegrond. Uit ouden
en nieuwen tijd is dat met voorbeelden aan te toonen. Dan is er „de band tusschen heden en verleden, de continuiteit der nation'', zich overal openbarende'' met eene kracht, die historische construction
verbreekt en zich zegevierend handhaaft teen alle
aanslagen. Pogingen om aan kleine staten, die op
nationalen bodem rusten, hunne staatkundige analhankelijkheid te ontnemen, moeten noodwendig falPti.
Indien zij schijnbaar slagen, dooden zij het nationaal,
d. i. het organisch leven, of planten zij de kiem van
verzet en bederf in het eigen staatkundig organisme
van den veroveraar."
Een dergelijke breuk tusschen heden en verleden
— en dit is het derde bezwaar — is tevens eenevaar voor de vrije ontwikkeling van de verscheidenheid der nationaliteiten. In het nationale antagonisme, dat tegenwoordig zoo fel aan den d.ag treedt,
blijkt dat er in de nationaliteit krachten schuilen die
niet miskend mogen worden. „Gelijkmaking kan niet
anders dan de geheele wereld benadeelen, cmdat zij
daardoor telkens den eenen of anderen factor in den

root en samenhang van het internationaal leven zou
g
verliezen. Elke ondergaande nationaliteit nam met
zich in het graf de ontwikkelingsbelofte van een of
meer Ogenaardigbeden, welke het geheel ten goede
kwamen en welker verdwijning het geheel schade berokkende."
Ook uit zuiver staatkundig oogpunt is het nut der
kleine staten onbetwistbaar. „Zij vormen namelijk een
heilzaam tegenwicht en nuttig tusschenlid, dat de
groote staten tegelijkertijd scheidt en verbindt en
dientengevolge matigt in hunne aanspraken en aanslagen." Treffende voorbeelden haalt prof. de Louter
daarvan aan. Het groote, maar zwakke Polen „voorkw am of temperde geruimen tijd de gewelddadige
botsingen tusschen Russen en Germanen; en ware
het oude Lotharingen niet reeds vroeg bezweken,
het had wellicht den erfelijken haat tusschen Roma.nen en Gerrnanen bezworen en de menigvuldi tge oorto en tusschen Frankrijk en Duitschland belet."
Blijft de vraag of het in overeenstemming zou we.
ze met de beginselen van recht en moraal om aan
het onafhankelijk bestaan der kleine staten een einde
te maken. Die vraag beantwoordt prof. de Louter
metnadruk ontkennend. De zedelijke wereldorde,
welke de beschaafde maatschappij beheerscht en het
volkenrecht totgrondslag strekt, zou door het geweld van den veroveraar onderste-boven wordengeworpen.
In den wereldoorlog,
die ook reeds zooveel kleine
staten omvat en neergeworpen heeft, is het een geluk, dat er nog zijn, wier bestaan wordt ontzien;
„dat dit bestaan berust op een eeuwenoud historisch
opgegroeid recht, dat zelfs waar het openlijk wordt
miskend en mishandeld toch zekerengeheimzinnigen
invloed ultoefent op de beraadslagingen en gedragingen van de machtigen en grooten der aarde. Dat
recht hoog te vereeren en krachtig te handhaven is
het hoogste belang en de duurste plicht van elktn
kleinen staat en van ieder zijner burgers."
Ten slotte behandeltprof. de Louter in het bizonder ons land, wat hetgeweest is en wat het is; de
eervolleplaats die het in de rij der volkeren inneemt;de ramp, die het voor ons yolk zou zijn,
als zijn onafhankelijkheid verloren ging. En het zou
niet alleen een ramp voor ons yolk zijn. „Nederland zou ophouden als tot dusverre de meest verbitterde vijanden te ischeiden door een neutrale
strook, welke Allen overmoed 'een halt toeroept en
diedoor aller eigenbelang tot nu toe is ontzien en
geeerbiedigd
. Nederlands neutraliteit, hoe vaak ook
gesmaad en verguisd, is niet alleen een zeg'en voor
eigen y olk, maar ook een weldaad voor machtige tegenstanders."
Uit doze gegevens kan men opmaken, dat prof. de
Louter ook voor de toekomst een roe in voor de
kleine staten ziet. In den spannenden tijd lien wij
beleven is zijn geschrift er een van belang.

Zendt Nederlandsche boeken en tijdschriften
Haar het Boekenhuis Alg. Nederl. Verbond,
Van der Duynstraat 63, Rotterdam.
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Foto N.V. Ver. Fotobureaux, Amsterdam.

GROEP DEELNEMERS VAN DE ALG. VERG. VAN GROEP NEDERLAND, 18 MAART, TE DEVENTER.
De drie heeren middenin, van rechts naar links : Jhr. Mr. T. A. M. A. van Humalda van Eysinga, burgemeester van Deventer,
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, voorzitter van 't A. N. V., Marc. Emants, ondervoorzitter van Groep Nederland. Rechts van den
burgemeester : Mevr. Van Hooff-Gualtherie van Weezel, Secretares der Afd. Deventer. Geheel links de heer W. J. Lugard,
leider van den Feestavond.

Verslag der Algem. Vergadering
van Groep Nederland van het A. N.V.,
gehouden te Deventer op 18 Maart 1916.
Aanwezige Groepsbestunrsleden: de
heer Dr. H. J. Kiewiet dejonge, voorzitter; de dames E. Baelde, Dr. C. C. van de Graft, mevr. A. C.
Veen—Brons en de heeren Mr. A. L. van Blommestein, Marc. Emants, Mr. W. J. L. van Es, J. P.
C. Hartevelt, Mr. K. M. Phaff, Th. van Welder en
Baron Rengers, Prof. Dr. J. te Winkel en C. van
Son, secretaris.
Bericht van verhindering hadden gezonden: mevr.
D. Bogaert—De Stiirler de Frienisberg en de heeren
Dr. F. Buitenrust Hettema, Dr. N. Mansvelt en N.
J. Roelfsema, penningmeester.
Vertegenwoordgd waren de volgende Afdeelingen:
Alkmaar, Amsterdam (Burger), Amsterdam (Stud.
Sted. Amsterdam (Vr. Univ.)., Apeldoorn
Arnhem, Deventer, 's-Hertogenbosch,, Hoorn, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam (Burger), Rotterdam ongel.), Dordrecht, Eindhoven, Gouda, 's-Gravenhage
(Burger), 's-Oravenhage (Jongel.), Groningen,. Haarlem(Burger) 1, Haarlem (jongel.), Utrecht (Burger),,
Utrecht (Stud.), Utrecht(Jongel.), Wageningen (Stud.),
Walcheren, Zaanstreek, Zutphen en Zwolle.
Voorts waren verscheiden belangstellenden aanwezig.

De burgemeester van Deventer, Jhr. Mr. T. A. M.
A. van Humalda van Eysinga, vereerde de vergadering met zijn tegenwoordigheid.
I. 'D e voorzitter opent te 11 uur de vergadering met een toespraak (in dit nummer afgedrukt).
De woordengewijd aan de nagedachtenis van
Mr. C. Th. van Deventer worden door de vergadering staande aangehoord.
II. Jaarver slag van den secretaris.
Dit wordt onveranderd, zonder hooldelijke stemming goedgekeurd.
III. Rekening en Verantwoording' over
1915 en Begrooting voor 1916.
De v o or zit ter deelt merle, dat depenningmeester door familieomstandigheden plotseling verhinderd is ter vergadering te komen, maar dat de
secretaris bereid is mogelijke vragen te beantwoorden.
De heer Veen (Zaanstreek) vraagt of met de
kosten, welke de voorstellen der Propagandacammissie met zich brengen, nog op de begrooting rekening is gehouden.
De se c r e t a ri s deelt merle,, dat de begrooting
in het 'Neerlandia-nummer van Februari moest verschijnen (zie bladz. 32 aldaar) en de voorstellen
eerst 29 Febr. inkwamen, zoodat ergeen rekening
meegehouden kon worden.
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Rekening en Verantwoording en Begrooting worden z. h. s.goedgekeurd.
g
De eerste volt
hier:
Rekening en Verantwoording van Groep Nederland
van het Al em. Nederl. Verbond over 1915.
Ontvangsten:
f 11014.981/2
Bijdragen der Afdeelingen 1 )
der Algemeene leden in Ne2266.621A
derland
der Algemeene leden in het
buitenland
I 734.77
der vertegenwoordigers 2 )
>> 955.13 » 1689.90
.
10.52
Buitengewone ontvangsten
f 14982.03
Uitgaven:
1940.641A
Salarissen
1
Drukwerk, kantoorbehoeften,
» 568.15%
porti enz.
Kantoorhuur, onderhoud en
verwarming
1/2
229.53
767.23% f 3505,56%
Verschotten Bestuur
Geldelijke ondersteuning aan de Afdeelingen
408.85 20
Toelagen en lidmaatschappen
Buitengewone uitgaven
75.—
Voordeelig saldo, of te dragen aan het
. 10908.261/2
Hoofdbestuur
f 14982.03
IV en V. Verkiezing van 4 afgevaardigden in het Hoofdbestuur en van 4 leden van het Groepsbestuur.
De heer Phaff(Groepsbestuur) deelt mede,
dat art. 18 van het Groepsreglement geldt voor de
vroegere wijze van kiezen, toen een afwijking van
het dubbeltal mogelijk was. Spr. stelt voor art. 18
ook voor de nieuwe wijze van kiezen te doe gelden, zoodat ook nu een volstrekte meerderheid noodig is om verkozen te worden, en, indien herstemmin g noodig is, deze te doe plaats hebben tusschen
de twee candidaten, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen verkregen.
Verder moet de naam van denpersoon, waarop
men buiten een bepaald dubbeltal wil stemmen, bij
dit dubbeltalgeplaatst worden, niet onderaan de list.
De vergadering keurt z. h. s. deze re elan goed.
De v o o r z i t t e r verzoekt rnej. C. Hoogewerff
(Rotterdam), en de heeren E. A. Veen(Zaanstreek)
en A. P. van Schilfgaarde Cs-Gravenhage). het stembureau te willen vormen, aan welk verzoekdeze personengevolg geven.
De v oor zitter deeltnog mede,, dat het Groepsbestuur .eerst enkele dagen geleden kennis kreeg, dat
de heer W. A. Engelbrecht, nummer 1 van het tweede dubbeltal voor een Groepsbestuurslid,. een mogelike benoeming niet zou kunnen aannemen. Dientengevolge kon een nieuw dubbeltal meer worden opgemaakt, maar het Groepsbestuur wil de gelegenheid
geven thans candidaten te noemen voor deze plaats.
1) Waaronder begrepen eene som van f 710.621/2 wegens in
1915 ontvangen achterstallige bijdragen over 1914.
2) Idem, idem f 87.25.

Als candidaten wordengenoemd: de heeren jhr.
Dr. C. G. S. Sandberg te Haarlem en L. Simons te
's-Gravenhage.
De stemming die in de rustpoos geschiedde, had
den volgenden uitslag:
Voor het Hoof d b e s t u u r verkregen:
1. P. J. de Kanter, 104 stemmen(gekozen)..
Prof. Mr. A. J. van Hamel, 27 stemmen.
2. N. J. Roelfsema, 120 stemmen(gekozen)..
Dr. F. Buitenrust Hettema, 5 stemmen.
3. Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van Kessenich, 117
stemmen(gekozen).
H. J. M. Baumann, 4 stemmen.
Prof. Mr. J. A. van Hamel, 2 stemmen.
4. G. F. Haspels, 52 stemmen.
Dr. J. Schokking, 10 stemmen.
Prof. Mr. A. J. van Hamel, 30 stemmen.
Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg, 34 stemmen.
Herstemming tusschen de heeren G. F. Haspels en
jhr. Dr. C. G. S. Sandberg.
• Hierbij verkregen:
G. F. Has gels 58 stemmen (gekozen).
Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg, 55 stemmen.
Voor het Groepsbestuur verkregen:
1. Prof. Dr. L.Knappert, 124 stemmen (gekozen).
j. H. Faber, 2 stemmen.
2. W. A. Engelbrecht, 4 stemmen.
J. J. Korndorffer, 62 stemmen.
Jhr. Dr. C. G. S. Sandberg, 14 stemmen.
L. Simons, 44 stemmen.
A. J. van Vessem, 6 stemmen.
Herstemming tusschen de heeren J. J. Korndorffer
en L. Simons.
Hierbij verkregen:
J. J. Korndorffer, 50 stemmen.
L. Simons, 63 stemmen(gekozen).
3. Dr. E. C. Goat Molsbergen, 115 stemmen (gekozen).
Dr. C. Hofstede de Groot, 3 stemmen.
L. Simons, 2 stemmen.
4. M. A. P. C. Poelhekke, 111 stemmen(gekozen).
A. J. van Vessem, 11 stemmen.
VI. Voorstellenvan het Groeps'bestuur.
a. Machtiging aan het Groepsbestuur om desgewenscht het ledental van dat Bestuur in te krimpen
tot een minimum van 15.
Wordt z. h. s.goedgekeurd.
b. Wijziging 2e alinea van art. 16 van het Groepsreglement.
De s ecr et a ri s deelt mede, dat Afdeeling Haarlem als amendementen beef voorgesteld bij „candidaten voor 'het Groepsbestuur" „e n Ho o fdbestuu r"
te voegen en in plaats van „met toelichting" te lezen
,met v o, or lichting", daar de voorstelltnde
Afdeeling de toelichting geeft.

NEERLANDIA.
Het Groepsbestuur neemt deze amendementen over.
Hetaldus gewijzigde voorstel wordt goedgekeurd
z. IL s.
c. De v o or z itt er Melt namens het Oroepsbestuurnog voor de 1 ste alinea van art. 6 van het
Groepsreglement aan te vullen met de woorden „een
2den secretaris" daar het Bestuur hetgewenscht
acht den heer Mr. A. L. van Blommestein tot 2den
secretaris te benoemen.
Wordt z. h. s,goedgekeurd.
VII. Voorstellen en moties der Ald'e
lingen.

re-

Amster dam(Burger-Afd.).
a. In art. 31 van het Groepsreglement na „verzoeken" te lezen „en meeningsuitingen".
De heer Van L i e r (Amsterdam Burger-Aid.):
deelt imede, dat de Afdeeling zich niet verzet teen
het amendement van het Groepsbestuur om, in plaats
van de bijvoeging, „met verzoeken" te schrappen.
De vergadering keurt het geamendeerde voorstel
z. h. s.goed.
b. Motie betreffende de Vereenvoudigde Schriijitaal.
De seer eta r is deelt mede, dat er een onduidelijkheid in het praeadvies is, en gee/ft als verbetering van het laatste gedeelte er van de volgende lezing: „en wenscht aan Naar (de Redactie van het orgaan), over te laten om in elk bijzonder geval te beoordeelen of opneming van stukken over de Vereenvoudigde Schriiftaal als stambelang in het belang van
het Verbond is."
De he er D r. J. B. Sch eper s (Haarlem, Burger-Afd.) wijst nog op het verschil tusschen stukken in, en stukken over de Vereenvoud'igde Spelling
en dringt op plaatsing aan ook van de laatste, als
ze het stambelang aantoonen.
De heer E m a n t s merkt op, dat in Neerlandia
reeds lang stukken in de Vereenvoudigde Spelling
werden opgenomen. Spr. is zoo men weet een wascher maar ook onder-voorzitter van
echte vereenvoudig,
Groep Nederland van het A. N. V. De stukken over
de Vereenvoudigde Spelling moeten aan een dubbelen
eisch voldoen willen ze voor Neerlandia geschikt zijn,
wantniet alleen moeten ze de Vereenvoudigde Spelling behandelen, maar ook verband houden met het stambelang. Is dit laatste niet het geval dan behooren ze
thuis in een vakblad.
De vergadering vereenigt zich met het gewijzigd
praeadvies van het Groepsbestuur.
's-Gravenhage (Burger-Afd.).
1 e. Neerlandiageve meer uiting aan het een er in
het Verbond omgaat of het Verbond verricht.
2e. Naast opneming van zakelijke mededeelingen betreffende de Groot-Nederlandsche stambelangen worde
even voor
voor het uitspreken van unruimgelegenheid
derling verschillende meeningen dienaangaande.
De heer J. J. de la Fontaine Schluiter
Cs-G r a v e n h ag e), deelt mede, dat de Afdeeling
's=Oravenhage met genoegen gezien heeft, dat tegen-
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wool dig uitvoerige verslagen van de Hoofd- en Groepsbestuursvergaderingen in Neerlandia verschijnen, ech,ter wenscht men elke uiting van stambelang, weik ook,
in Neerlandia opgenomen te zien, en de redactie moet
niet al te voorzichtig willen zijn om politieke of andere redenen.
De heer Van der Putt (Eindhoven) zou
ook de bezwaren, welke teen het Verbond geuit worden, in Neerlandia opgenomen willen zien, opdat ook
de leden er kennis van kunnen nemen.
De v o o r zitter meent dat uit de nummers van
verleden jaar voldoende blijkt, dat verschillende stukken van dergelijke strekking geplaatst zijn.
De h e e r Van der Putt wil ook de leden zien
aangemoedigd stukken te schrijven.
Mevr. Van Hooff—Gualtherie van Weez e 1 (D even t e r), acht debat over dit onderwerp op
deze vergadering ongewenscht en overbodig, nu bingCommissie
nenkort bij de voorstellen der Propaandadeze zaak zal worden behandeld.
De heer Lugar d (T w e 1 1 o), deelt mede, dat
hij o. a. als redacteur van De Kampioen eenigszins
op de hoogte is van de moeilijkheden verbonden aan
het redigeeren van een Vereenigingsorgaan. Hoe moet
hetgaan als van onze 12000 leden ook 'slechts, een
kleinpercentage gaat schrijven. Het publiek beoordeelt de vereeniging naar het or aan en als daar nu
allerlei stukken in komen over inwendigen strijd, dan
gaat het publiek oordeelen en veroordeelen. Er s
niets noodiger voor een vereeniging dan dat het bestuur een vaste richting aangeeft. Onderlinge geschillen mod men uitvechten zonder dat hetpubliek er
zich inmengt. Zoodoende komen in het or aan tot
tilling .niet de meeningen van de leden individueel,
maar die van het Verbond alsgeheel.
De heer Schepers (Haarlem) gevoelt niet
veel voor het 2de voorstel. Het Jan.-nr. van dit jaar
was het beste van misschien Ale tot nu toe verschenen nummers. Se r, wil dit nummer als voorbeeld stellen voor het vervolg. ,Niet gevraagd wordt naar allerlei meeningsuitingen, maar om een uiteenzetting van
verschillende meeningen.
De heer Van der Vegte (Amsterdam
V.-U.) verzoekt aan de Afdeeling 's-Gravenhage om
het 2de voorstel in te trekken daar dit onderwerp tech
spoedig ter sprake zal komen bij de voorsItellen van
de Propg
aanda-Commissie.
De heer SchluiterCs-Gravenhage) trek
het 2de voorstel in, maar handhaaft het 1 ste.
Der heer Nieuwenhuijzen (Utrecht,
S t u d.-A f d.) acht hetgewenscht meer te werken in
de richting van de Dietsche Stemmen, waarin zeer
goede overzichten van de stamkwesties voorkomen.
De heer Tijssens (Rotterdam) vraagt
stemming over het gehandhaafd voorstel.
Het voorstel wordt aangenomen met 89 stemmen
g
voor, , 24 teen
en 6 blanco.
VIII. Mededeelingen van de Taalkommissie en staaltjes uit het archief van
Holland op z'n maist, door den heer
Marc. Emants.
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De voordracht van den heer Emants vindt veel bijval (ze is in dit nummer opgenomen).
Rondvraag.
De heer Van Lier (Amsterdam), brengt
ter sprake het van boord halen van de Hollandsche
en waardoor het
mail, van de Nederlandsche schep,
verkeer belemmerd wordt tusschen moederland en bolonien. De Afdeeling heeft met genoegen gezien, dat
deze zaak de aandacht van den Minister heeft, maar
zou gaarne zien, dat ook het Groepsbestuur er zijn
aandacht aan wijdde.
De v o o r z i t t e r vraagt of het de bedoeling is,
dat het Groepsbestuur zich op de een of andere wijze tot den Minister Wendt en to kennengeeft, dat het

De heer Van der Putt (Eindhoven)
merkt op, dat het Verbond geen nationale Vereeniging is; wij moeten alleen optreden als stamb&angen
ingevaar komen.
De beer Van Es (Goudawijst er op, dat
er belemmering is van de gedachtenuitingen tusschen
familieleden en stamverwanten, wat wel het meest
blijkt oil 'een verzoek van den tngelschen censor op een strookje papier bij geopende brieven gevoegd, hetwelk luidt: To minimize the risk of delay,
letters should wheneverpossible, be written in English or French.
Spr. noemt dat een schande en acht protesteeren
wel degelijk noodig.
De heer De Bruyn Kops (Deventer)

Riviergezicht op Deventer. (Cliché Borst S,.. Co's Drukkerij De IJsel).

hem steunt. Spr. vraagt of in het niet nemen van een
besluit in bedoeldengeest niet de onuitgesproken meening ligt opgesloten, dat wij vertrouwen hebben in
wat de Minister in dezen zal doen. De stem van
Amsterdam is nugehoord en zal ook wel tot de
Re eerie doordringen.
De heer Te Winkel (Amsterdam )1 deelt
merle, dat de Afd. Amsterdam, het gewenscht vond,
dat ook het Verbond zijn stem liet hooren, maar het
zou niet moeten zijn een opzettelijk aandringen bij
de Regeering.
De heer Hartevelt(Groepsbestuur)
vraagt of het noodig is, dat de woorden van ontstemming nog uitgesproken worden, waar deze reeds
alg,emeengevoeld wordt, en tot uiting komt, vooral
bij hen, die betrekkingen in Indie hebben.
De heer Honing (Zaanstreek) wit op
voorzichfge wijze toch uiting geven aan de ontstemmin g.

acht het voorstel-Amsterdam doeltreffend en stelt daarom de volgende motie voor:
„Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch
Verbond spreekt haar innige verontwaardiging nit
over de belemmeringen, welke het briefverkeer tusschen Nederland en de Nederlandsche kolonkn ondervindt door de handelingen der Engelsche Re geering en spreekt tevens haar volkomen vertrouwen tit
in het beleid der Nederlandsche Regeering."
De heer Schepers (Haarlem) merkt op,
dat als men teen
g
het een protesteert men het ook
tegen het ander moet doen. De censorgeeft de brieven nog terug,
maar de onderzeebooten sturen ze
ongeopend regelrecht naar de haaien. We zouden wel
aan hetprotesteeren kunnen blijven.
M e v r. V e e n—B r o n s zou ook verontwaardi.=
ging willen zien uitgesproken over het vliegen van
Zeppelins over ons land, en het torpedeeren van onze zeeschepen.
De heer T e Winkel ze 't dat de Afdeeling
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Ten slotle verkrijgt de heer Prof. Dr. H. D. J..
Bodenstein het woord tot het houden van zijn voordracht: De Tweedracht ander de Boeren, oorzaak e vermoedelijke gevolgen.
De spreker werd luide toegeuicht.
De voorzitter dankt de sprekers voor hun belangwekkende uiteenzetting en tmerkt op, dat juist
door deze voordrachten de vergadering meer dan vorige het karakter droeg van een bijeenkomst van leden eener stamverwantschap. Na zijn vertrouwen nitgesproken te hebben in den stria voor den Nederlandschen stam in Belie
g
en Zuid-Afrika, sluit de
voorzitter de vergadering.
Mr. A. L. VAN BLOMMESTEIN,
2de secretaris.
De Krypt in de Groote Kerk.
(Cliché Vreemdelingenverkeer).

Amsterdam een motie wilde, juist omdat dan ieder
woord van gewicht is, maar wel is het noodig, dat
wij opkomen to en het schenden van onze neutraliteit. Dit is nugebeurd.
De heer De Bruyn Kops (Deventer),
acht de verontwaardiging voldoende tot ulAing gekamen en trekt zijn motie in.
De vergadering kan zich hiermede vereenigen.
De heer Van Lier (Amsterdairn) heeftmet
genoegen el en dat onze stoomschepen de Kaap
langs (gaan en vele passagiers de reis Kaapstad-Durban over land maken. Spr. stelt voor tot de reizigers het verzoek te richten in Zuid-.Afrika de Nederlandsche taal te gebruiken, hetzij door middel van
een vlugschrift aan de stoomvaart-maatschappijen ter
verspreiding uit te reiken, of op andere wijze.
Devoorzitter zegt, dat Groep Ned. Indie in
die richting reeds is opgetreden, en deze zaak de aandacht van het Hoofdbestuur heeft.
De heer Schepers (Haarletn), spreekt
nog een woord om de Padvin,'dersbeweging in den
steun van het A. N. V. aan te bevelen.
IX: Na de rustpoos verkrijgt de heer Leo Meert
het woord voor zijn lezing: Over Vlaamschen strijd.
Nabeeindiging der vcordracht, welke warm wordt
toegejuicht, vraagt
e heer Alberik de Swarte het woordom
d
een enkele opmerking te maken en voor een persoonlijk feit. Spr. zal zich aan het algemeen verzoek houden omgeen debat te voeren. Spr. noemt de voordracht een meeningsuiting van den heer Meert, en
spreekt uitdrukkelijk teen dat
dat hi' en zijn medewerkers vaor de Belgische Regeering zouden hebben
gebukt.
De v oar z i t'z e r merkt naar aanleiding van de
,
woorden van den heer De Swarte op
dat dus de
voardracht van den beer Meert, welke objectief bedoeld was en slechts als zoodanig voor het A. N.
V. recht had van bestaan, niet zoo objectief geweest
is,dat iedereen er door bevredigd is. Bewijs hoe
rnoeilijk in deze dagen zeifs met den besten wit een
onpartijdig oordeel is.

De onlvangst le Deventer.
Hier recoliert di Burgerie haervrientschap
en ltefde ende spoelt alle ranceur ende onlust
uyten herte. In somma het is den grafhof
van twisten ende van sorgen. (Gualth6rus).

Hoe is dit woord prijkend
cp een der wanden
,
van degezellige Societeit De Hereenigin .g te
Deventer tot levengeworden op de Algemeene Vergadering in de I Jselstad.
Zij stand in het teeken van toenadering, van nie,iwe eendrachtige samenwerking. .
Welk een vriendelijk begin die ontvangst ten Sta.dhuize,
waar de Burgemeestr woorden van welkom
en waardeering sprak , die zijn
b
ekendheid
met het

De Muntengang te Deventer, naar een steenteekening van
Paul Bodifee. (Ets met beeldgrootte 35 X 40 c M. voor f IA—,
gedrukt bij Borst Sc Co., Drukkerij De IJsel,
verkrijgbaar bij P. J. Apken, Kunsthandel, Nieuwstraat 12, Deventer).
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streven van ons Verbond en zijn or aan zoo beminnelijk openbaarde. Onze Voorzilter antwoordde daarop met o. in. te gewagen van de onuitwischbare herinneringgeraten
heeft, toen
;het
, die Deventer
achter
in 1904 het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Ccnhres heeft ontvangen.
Na de bezichtiging van het inwendige van het
Stadhuis met zijn oud-Hollandsche wandkasten, zijn
beroemde schilderij Deventer/Magistraat uit 1667 van
Terborch ,en zijn merkwaardige openbare boekerii
(voormalige Athenaeumbibliotheek)„ tinkelde uit de
Hemony-klokken van den toren der St. Lebulnuskerk
het A. N. V.-lied door den klaren Lentemorg,
en die
hetgeheele Marktplein en de herstelde gothiek der
kerk in een fijn Licht zette.
De stemming was er van het eerste oogenblik der
ontmoeting en kennismaking en heeft ons een oogenblik verlaten. De vergadering droeg er in geheel haar
verloop het kenmerk van.
Tot de bekoringen van elk congres, vooral in de
provincie,, rekenen wij een wandeling door de sad
order deskundige leiding.
Wat hebben de heeren Alberts en Wolff, bestuursleden van Vreemdelingenverkeer, den afgevaardigden
aan zich verplicht door hun oud-Deventer zoo te laten zien en bewonderen!
Toen volgde. de feestmaaltiid, met een getal deelneemsters en deelnemers, dat ook al weer de verwachting overtrof.
Wat werd ook daar weer de stamverwantschap levendig gevoeld
,
nu Vlamingen en Afrlkaners door
zulke kloeke mannen mede vertegenwcordigd waren.
Na den dronk door den Voorzitler op onze Koningin ,uitgebracht, werd het volgend telegram verzonden:
„Aan Hare Majesteit de Koningin,
Den Haag.
Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond, aan Hare Majesteit haar eerbiedige en diepgevoelde hulde brengende voor de
wijze waarop Zij in deze tijden van velerlei drukkenden rampspoed, steeds haar yolk voorgaat in
toewijding en plichtsbetrachting, spreekt hare beste wenschen uit voor Haar en Haar doorluchtig
Huis.
KIEWIET DE JONGE, Voorzitter."
Dit huldetelegram werd met den volgenden brief
beantwoorcl:
avenhag e, 23 Maart 1916.
„Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen het Bestuur van „Groep Nederland"' van
het Algemeen Nederlandsch Verbond Hoogstderzelver oprechten dank over te brengen voor het
op 18 Maart j.l. aan Hare Majesteit gezonden
telegram.
Hare Majesteit is zeer erkentelijk voor de hierin neergelegde gevoelens van waardeering van
Harer Majesteits streven, om ook in deze moeihike tijdsomstandigheden Haar beste krachten te

widen aan het welzijn van het Nederlandsche
yolk.
De Particulier Secretaris van H. M. de
Koningin:
(w.g.) VAN GEEN."
Nieuwe verrassing hood de schouwburgzaal,
toen we daar half negen binnentraden. Welk
een feestelijke aanblik! Warmkleurige Deventer-tapijten
hingen van de galerij neer, groen, bloemen en toepasselijke spreuken sierden de wanden, gemakkelijke
stoelen en rustbanken om kleine tafeltjes, keur van
gezellige zit es hadden de zaal in een gastvrij salon
herschapen. En een voortreffelijk strijkje ontving ons
met het A. N. V.-lied.
Hoe zijn den ganschen avond onze oogen en ooren
toast gegaan aan levende schilderijen, waarvoor
Deventer's frissche jeugd zoo kleurig en fleurig materiaal bleek, en aan muziek, zang en dans.
Drikusman, de aanvoerder van de Overijselsche
boeren en boerinnetj,
es die zoo onverwacht de zaal
kwamen binnenstuiven, mocht wel zingen:
Kiek noe maorgoed! opletten eur!
Wie zet ons beste bieentjen veur.
Ie mot maorgoed toekieken!
Ging ik in bijzonderheden afdalen, namen noemen,
ik zou vreezenplaats te kort te komen en personen
te vergeten. En wat zouden we hooger moeten aanslaan: de behoorlijke guitaarspeelster, die het sc'halksche liedje van het Haesken zong of de oude keukenmeid in haar schilderachtige hofjeskamer; den aemechtigen inhoud van de Diligence, die Laurillard
deed herleven of Thomasvaër en Pieternel; het blijde kind voor het eerst in de lane broek, dat den
Verbondsvoorzitter zulk een zoete herinnering aanbood of degroep jonge dames in verschendenheid
van nationale kleederdracht om Hollands vlag geschaard, die zich op nog verkrijgbare prentbriefkaarten lieten vereeuwigen ?
Hoevelen moeten lang te voren hebben geoefend ,om zuik een kunsitavond, waarop in beeld,
woord en toon de oud- en nieuw-Nederlandschegeest
zoo voortreffelijk tot tinting kwam, zulk welslagen te
verzekeren!
Maar twee moetengenoemd: mevr. Van Hooff—
Gualth6rie van Weezel, de ijverige secretares der Afdeeling Deventer en de hoffelijke leider van den avond,
de heer W. J. Lugard. Hoe beheerschte hi' zijn jeugdie gezellen van den spele in hun kleurige '<feederdrachten, hoe hoofsch wist hi' met bloemtuilen de damessolisten te beloonen, hoe reeg zijn geestig woord
de vele en velerlei nummers tot een snoer vangenietingen!
Deze avond van beschaafd jolijt en fijnen kanstzin,
een waardige tegenhanger van Leeuwarden in 19,14,
let volgende ontvangsters een niet geringe verplichting op.
Onvergetelijk blijft de Bondsdag van 1916 „in 't
land van Aoveriessel".
D o r d t, Maart 1916.

C. VAN SON.
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OOST-INDIE.
Japan's vermeende hebzucht.
Het Algemeen Handelsblad ontvangt brieven uit
Japan, onderteekend met de doorzichtige naamletters
H. H. — H. Uit een dier laatste brieven heed door
de dagbladpers de rondte gedaan de beschouwing,
overde roe in van Japan tot gebiedsuitbreiding,
u rnalist, ook als
van een bekendenJapanschen jo
staatsman van bijzondere beteekenis. Hi' was lid van
hetparlement en in 1898 minister van onderwijs.
Zonder die omkleeding van zijn persoonlijkheid zou
aan het schrijven van Yoesa-boero; Takekosii zeker
niet de aandacht zijn gewijd, die men er nu aan geschonken heeft.
Japan met zijn droomgeschiedenis van 2500 jaar
is sorts een halve eeuw ontwaakt, en het bedrijvig
Leven ingegaan. De knaap heeft opgemerkt hoe de
curler e landen van Europa zich hebben ontwikkeld.
Dat is niet altijd gegaan met eerlijke, vredelievende
middelen. Gedreven door eigenbaat en wangunst is,
met terzijdestelling van edele beginselen, vaak door
list en geweld voldaan aan de zucht tot machtsuitbreiding. Zoo is En eland rijk en machtig geworden. Zoo is het tegenwoordige Duitschland gegroeid
uit het Hanzeverbond. Japan moet den zelfden we g
uit. De geschiedenis leert Japan ook, dat de machtsuitbreiding van de Europeesche mogendheden het best
geslaagd is naar het Zuiden toe. Japan moet dan
niet an er vergrooting van gebied zoeken in het
Noorden, in Korea, Mongolie, Mandsjoerije, maar
naar het Zuiden. DeJapanners moeten hun oog yesti en op de Zuidzee-eilanden. „Wij kunnen niet
trotsch zijn op het bezit van Zuidzee-Eilanden voor
wij Java en Sumatra hebben", zegt die Japansche
p
J ournalist-staatsman. Die eilanden moeten door aan
in bezitgenomen worden, ten eerste uit een strategisch oogpunt met de bedoeling: Straat Sunda te maken de versterkte afsluitpoort van Azie. Maar verder
heeftJapan de ,taak om nu het zelf zich getooid
heeft met het kleed der Westersche beschaving, dat
ook de andere Aziatische rassen aan te trekken, en
wel in 't bijzonder de Maleische bevolking, omdat
denJapanners, volgens verklaring van den schrijver,
ook Maleisch bloed door de aderen zou vloeien. Bepaaldelijk is het plicht, de Maleische bevolking te bevrijden uit haar tegenwoordigen toestand, die onder
Nederlandsche administratie werkelijk ellendig zou zijn.
Dergelijk oppervlakkig betoog, voortvloeiend uit
hebzucht, navolgingszucht van Europeesche grootdoenerij, en verradende gebrek aan onderzoekingsgeest
of aan waarheidszin, zou zooveel aandacht nietgetrokken hebben, indien het nietgestempeld ware met
het beweerdgezag van den schrijver. Deze nu wit
zijn land de rol doen spelen, welke, zooals wij gewaar worden, een belangrijk deel van Europa tot
zelfmoord, tot zelfverniettiging leidt.
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De beweeggrond, dat de toestand der Maleische
bevolking ander Nederlandsche administratie werkelijk ellendig is, is om hare grove onjuistheid der bespreking niet waard. Bezield door den tijdgeest, die
drift naar verbroedering der rassen, heeft Nederland
ook reeds lang begrepen, dat de taak van het Westen ten opzichte van de Oostersche onderdanen, edelerdan louter winzucht, is, hun de behulpzame, steunende, opvoerende hand te reiken naar een hoogeren
graad van welvaart, een hoogere trap van ontwikkeling.
Er zullen er aanvankelijk zijn die, vooral wanneer
zij daarbij zijn opgezweept, aangtwakkerd door personen, die eengoede vangst verwachten met in troebel water te visschen, wantrouwen koesteren omtrent
degoede, de eerlijke bedoeling van het moederland,
en zichgeneigd gevoelen, den eeuwenouden band te
verbreken, en heil te zoeken in aansluiting bij een
andere mogendheid. Bij onze waarachtig goede bedoelingen ma dat ons niet beklemmen. Wie ons ook
tegenstreve — het moge ons strekken tot waarschuwing om ons te beschutten teen verrassingen — wij
mogen niet ons doen afbrengen van den we die
die
volgens een welgevestigde .overtudging ons nailer
bren.gt tot de verbroedering der rassen, tot verheffing van de algemeene menschenwaarde.
Helaas ! Er is in Nederland nog veel blijven hangen van den alouden „Meneer'' in al zijne deltigheid,die zich bijna niet bewegen durft uit vrees van
uit deplooi te geraken, en steeds schuchter om zich
heen ziet, zich afvraagt wat zijn buurman, wat de
vreemdeling wel van hem denken zal, die — ongevoelig voor de opmerking zijner naaste omgeving —
daarentegen de grootste aandacht wijdt aan het een
de vreemdeling van hem zegt of schrijit. Aldus verzwakken bij hem het zelfvertrouwen, de moed tot
handelen. In die stemming rilt en beeft hi' als iemand
uit cen vreemde zijn land of yolk bespot, met geringschatting beschouwt; terwijl hi' vergeet dat hi'
zelf aan die beoordeelingswijze groote schuld heeft,
door zijn te verdoen in beuzelpraat met zijne
vrienden over de begeerigheid van naburige naties
naar eengrooter of kleiner deel van ons grondbezit, inplaats van dergelijke leuteraars ons trotsch devies voor te houden: „Je maintiendrai".
Ja, wij zullen handhaven, wanneer het kleloof ons
blijft sterken in de zegepraal van het recht, van de
waarheid, van de liefde!
En — zouden wij eenmaal moeten zwichten voor
de overmacht van schenders van degoede trouw,
voor de ruwe kacht van een overmoedig roofziek
yolk, laat het ons toch niet doen afbrengen van den
goeden, van den heiligen weg. Zouden, waarvoor
naast God onze wils- en onzegeestkracht ons behoeden molten — onze grenzen eenmaal worden ingekrompen of uitgewischt, laat ons karakter, laat
onzegeest boven de puinhoopen der vernieling, boyen het onrecht uit opvlammen, onze taal geeerd blijyen ook in de verdrukking, zooals onze stamverwanten, de Vlamingen en de Zuid-Afrikaners, zulks bewijzen. Wat aan den dag van morgen het lot van
Europa, ons eigen lot zal ziin, wie durft het heden,
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in den redeloozen tijd lien wij beleven, voorspellen ?
Moe een of andere vreemdeling ons al benijden, of
belasteren, of gering schatten, laten wij, onze innerlike kracht bewust, onzen we blijven gaan, rechtuit
zien, en niet telkens angstig blijven stilstaan en omzien, wie ons van ter zijde begluurt.
Laten wij ons vooral niet scharen aan de zijde
van die door de Genestetgehekelde „meneeren, die
steeds jeremieeren". Laat men ons echter immer gereed vinden, om hun die ons belagen winen, te toonen,geen gemakkelijke prooi voor hen te zijn. De
Regeering intusschen wake er voor, en hare onderdanen steunen haar daarin krachtig, dat algerneen erkenning vinde, dat een vrij Nederland in het belang is van de geheele beschaafde wereld.

WEST-INDIE
EenNederlandsch belang.
Nederlandsche arbeid in BritschGuyana.
Door den Gouverneur van Britsch-Guyana is eene
Commissie benoemd om een onderzoek in te stellen
naar het bestaande systeem van onderhoud van zeeen rivierkustbescherming der kolonie en de daaruit
voortvloeiende kosten, bestaande uit de heeren:
Joseph John Nunan, Attorney-General; J. Hampden King, Immigration Agent-Generaal; E. C. Buck,
Director of Public Works; H. A. Cameron, Colonial Treasurer; F. Fowler, Commissioner of Land
and Mines; de leden van het Hof van Politie A. P.
Sherlock, P. N. Brown, J. P. Pantos, F. Dias, benevens de heeren J. S. Mc. Arthur, J. M. Fleming,
H. Deverill, W. M. B. Shields, E. A. Luckhoo, J.
G. Gillespie, W. H. Parrath, R. R. Pasea, R. Strang,
N. L. Humphrys, onder voorzitterschap van den
heer Nunan.
De opdracht in de proclamatie van den Gouverneur, gedagteekend 16 December 1915, luidt als volgt:
Een onderzoek in te stellen en verslag uit te brengen over:
a. Welke maatregelen wenscheliik zi j n cm de bescherming van de kustlanden der kolonie, teen
aanvallen der zee te verbeteren •
.
b. Het al of niet wenschelijke om van buitenlandsche deskundigen advies in te winnen over het
onderwerp, over den aard van de . verdedigingswerken welke binnen het bereik van de kolonie
en de landeigenaren moeten vallen en de wijze
om deze ten uitvoer te brengen;
c. Of er eenige verandering wenschelijk is in den
omvang der kosten der zeeverdediging en indien
ja, den aard van de belasting welke zou moeten
wordengeheven om de daaraan verbonden uitgaven te bestrijden of de onkosten voortvloeiende
uit de bestaande regelingen te verhoogen en in
het algemeen de geldelijke maatregelen te overwe.-

g
en noodig om de aanbevolen voorstellen uit te
voeren ;
d. De stappen die wenschelijk zijn, om plaatselijke
arbeid en toezicht spoedig beschikbaar te hebben
voor hetgeval dat een groot aantal arbeiders
plotseling noodig mocht zijn op een of ander
gedeelte van de kust.
*

*
*,

De eerste vergadering dezer Commissie is gehouden op den 20sten December 1915, bij welke gelegenheid de ,volgende Sub-Commissies werken gevormd.
1. Commissie van organisatie en geschiedenis;
2. Geldelijke Commissie;
3. Commissie voor de dorpen;
4. Arbeidscommissie.
De voorzitter heeft voorgesteld de Sub-Commissies
uit te noodigen:
1 0. Te overwegen de aanbeveling om een afzonderlijk departement in het leven te roe en voor kustverdediging;
20 . De wenschelijkheid te overwegen om door de
kolonie Britsch-Guyana oproepingen te doen in
En eland Holland en de Ver. Staten van
Noord-Amerika (Nieuw-York, Louisiana en Texas)
voor een deskundige op het gebied van kustverdediging om, na een verblijf van 8 maanden
in de kolonie, een verslag uit te brengen over
de kust, ander hetgenot van een toelage van
1500pond Sterling, met vergoeding van reiskosten en met uitzicht op een benoeming voor 5
jaren op een inkomen van 1200 pond *Sterl:ng
metperiodieke verhocgingen van 60 pond Sterling tot een maximum van 1500 pond Sterling,
indien ,een fuitvoerbaarplan wordt vcorgesteld
en aangenomen, en met verder vooruitzicht op
een definitieve benoeming op nader vast te stellen salaris.
Baron Siccama uit te noodigen om verslag
uit te brengen over de geschiktheid der candidaten van Holland, — „The West India Committee" uit te noodigen cm over de keuze te
adviseeren;
30 . Om maatregelen te overwegen voor de kustverdediging, in afwachting van een deskundig verslag.
* *

De verdediging der zeekust is voor onzen nabuiir
in Britsch-Ouyana een belangrijk vraagstuk.
Met trots kunnen wij er op wijzen, dat het een
Nederlander isgeweest, die voor deze Engelsche kolonie veel belangrijks heeft tot stand gebracht en wiens
naam bijzonder hoog daar staat aangeschreven.
De waterbouwkundige Jhr. H. F. C. Hora Siccama werkte met vrucht van 1878-1882 in BritschGuyana als hoofdingenieur van ,openbare werken
(Chief Engineer of Public works) op een jaarlijksche
traktement van 1500pond Sterling.
Hi' ontwierp en bouwde de ,,Victoria Law Courts",
Hof van Justitie in Georgetown. Belangrijke dijken kanaalwerken voerde hi'j uit.
Onder andere bouwde hi' de „Seawall" de borst-
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gelsch sp reklende deskundige le verkrijgen.
lk weet niet of de Nederlandsche consul te Georgetown dit belangrijk onderwerp ter kennis der Nederlandsche Regeering en van Jhr. Hora Siccama
heeftgebracht.
In ieder geval is naar mine meening bekendmaking in ruimer kring zeer gewenscht en ik vertrouw,
dat vele Nederlandsche bladen hieraangevolg zullen
geven.
N e d e r Ian d, doe! er uw voordeel mee!
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Paramaribo Januari 1916.
Zeemuur van Georgetown,
gebouwd door den Nederl. bouwkundige Jhr. Hora Siccama.

wering van Georgetown. Met voldoening leest de,
Hollandsche bezoeker op een aan de seawall gemetselde steen:
Under the administration of His Excellency
Lieut. Governor W. A. G. Young C. M. a the last
part of this seawall was completed April 1882.
H. Siccama M, Instr. C. E. act q col n. 1. Engr.
Volkmar Brothers contractors .
H. Forte, conductor of Earth works. *)
* *

Jhr. Flora Siccama (in Britsch-Guyana steeds Baron Siccamagenoemd) maakte een verslag over de
zeeverdediging in 1891 over het tijdvak 1881-1901,
daarop volgde het 2de verslag in 1901 van den heer
Bell over de jaren 1891-1901, waarop gqevolgd is
een verslag van Mr. Bell in 1905 waaruit de verorBening van 1906 is voorigevloeid.
Van het verslag van Baron Siccama, door den voorzitter „bijzonder belangwekkend" genc emd, waren
nog slechts 2 afdrukken te vinden en er werd voorgesteld die te herdrukken.
* *
*

In de hierboven vermelde vergadeOng werd er de
aandacht op gevestigd, dat Holland niet het eenige
land was waar het vraagstuk der kustverdediging
van belang was. Aan de oostkust van En eland in
Kent, had men eveneens met vele moeilijkheden te
kampen en ongetwijfeld zoude men in staat zijn e e n
landgenoot te kunnen aanwijzen.
Eveneens was aan degolf van Mexico de kustverdediging van root belang, vooral bij Galvestcn.
Twintig jaren geleden verzwolg een vloedgolf bijna
de stad .en kortgeleden richtte een vloedgolf weder
groote schade aan, doch de borstwering,, na de vorige overstrooming gebouwd, had stand gehouden
en de stadgered.
Langs de kust en aan den mond van de Mississippi
worden — zoo werdgezegd — al sedert een 100
jaren groote werken uitgevcerd cm land te herwinnen en het zou mogelijk zijn van die zijde een E n49 In het voetspoor der Vaderen, door Fred. Oudschans Dentz.
Vragen van den Dag, 27ste jaarg. Afl. 6 1912, blz.12.

Nascbrift.
De „sea defence" commissie heeft vlug werk gedaan.
Benoernd op 16 Dec. 1915 hield zij 4 vergaderingen: op 20, 22 Dec. 1915 en 10 Jan. 1916. De slotzitting voor het verslag had 17 Jan. plaats. In die
vergadering waren nog de volgende heeren aanwezig om — zoo noodig — hun meening over dit onderwerp kenbaar te maken:
Professor J. B. Harrison, 'Director of Science and
Agriculture; J. B. Woolford, Town Clerk van Georg
etown; L. King, Superintendent of the East Coast
Sea defences; T. J. Roy, A. Fernandes, L. P. Hodge, Alearns, F. C. Bascom, R. E. Brassington and
Seedorff.
In de Argosy van 18 Jan. j.l. staat het geheele
verslag reeds volledig opgenomen.
Daarin lezen we o. a.
„De Commissie stelt voor een som van 10.000
Dollar door het Gouvernement te bestemmen om een
expert te verkrijgen (consulting Engineer), of met
behulp van de Vereenigde Staten van Amerika 6f
door oproepingen in En eland en Holland. De voorgestelde belooning te be Palen op 1500 pond Sterling,
plus 500 pond Sterling reis- en teerkosten — doch
op dit punt meent de Commissie, dat er eenige elasticiteit moet bestaan om eengoed ingenieur van naam
te verkrijgen."
„Geen (ijd te verliezen met onderhandelingen om
steun van het Gouvernement van de Ver. Staten. Te-

Victoria Law Courts te Georgetown,
gebouwd door den Ned. bouwkundige Jhr. Flora Siccama.
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legrafisch informeeren of zulk een expert direct beschikbaar is."
„Wanneer dit faalt, het Engesche Gouvernement
telegrafeeren om hulp van de „West India Committee" om een ingenieur te vinden."
„De Amerikaansche advertenties kunnen telegrafischgeregeld worden. De secrefaris van de „WestIndia Committee" zal ongetwijfeld den secretaris van
het Instituut van „Civil Engineers" raadplegen, over
de Engelsche candidaten en Baron Siccama over de
candidaten van Holland."
De Gouverneur van Britsch-Guyana schreef 19 Jan.
j.l. aan den voorzitter van de Commissie, hem bedankende voor dengedanen arbeid en de ingediende
voorstellen.
„Intusschen" — schrijft de Gouverneur — „is telegrafisch de voorloopige toestemming gevraagd aan
den „Secretary of State" (van En eland om een
p
exert
uit te zoeken."
Voortvarender kan het niet.
Nog kan worden meegedeeld, dat de kosten van
het werk begroot worden op 850.000 Dollar, waarvoor een leening zal worden gesloten.

AMERIKA.
Leonard Charles van Noppen.
Groot belang als ik stel in de geleidelike ontwikkeling van de Nederlandsche gedachte in den vreemde, meer bepaald in Amerika, heb ik aan het Bestuur van het „Koningin Wi'ihelmina Lectoraar verzocht na raadpreging der laatste ingekomen bescheiden een vervolg te mogen leveren op de desbetreffende artikelen in Neerlandia van Julie 1913 en van November 1914. De uitslag van mijn onderzoek volgt
hier.
G. ANDREAE.
Dordrecht, Maart 1916.
Evenals in 1914, zoals uit deJulie-aflevering van
Neerlandia bleek, heeft ook in 't afgelopen jaar de
heer L. C. van No en met onverpoosde ijver en werkkracht zijn werkzaamheden als professor in de Ned.
Taal en Letterkunde aan de Columbia Unversiteit
in Nieuw-York vervuld. Doch niet alleen tot deze
Urriversiteit heeft Prof. v. Noppen zich bepaald, op
tal van andere „Colleges" en Universileiten heeft hi
lezingen gehouden, en daarmee propaganda gemaakt
voor de bestudering van onze geschiedenis, taal en
letterkunde, en waar hi'j ook kwam, overal wachtte
hem eengoedg'evulde zaal, die geestdriftig de dichter-geleerde aanhoorde. De president van MichiganUniversity, Prof. H. D. Hutchins, schreef aan Prof.
v. No en nadat hi' zijn lezing had gehoord: „Ik
geloof, dat U een nieuw veld van wetenschap hebt
geopend, 't welk stellig tot sets
roots zal leiden.

De studenten zijn alien geestdriftig en verlangen naar
een herhaling van Uw komst."
Nadat de heer v. No en een lezing over Vondel
in Oberlin College had gehouden, schreef de president van die instelling hem de volgende dag: „Uw
lezing over Vondel en de Vertaling van Lucifer was
mij een openbaring. Gaarne zou ik meer hierover
willen horen, vooral ben ik verlangend uw .vertaling
van Lucifer te lezen. Uw opvatting over Milton, in
verband met Vondel was megeheel nieuw. Wat zijn
we in Amerika toch slecht op de hoogte van Hollandse toestanden, taal en letterkunde — in dit opzicht, als in zo vele andere zin we „a sadly' provincialpeople."
Prof. v. N. heeft met zijn vertaling van Vondel's
Lucifer een nieuw kunstwerkgeschapen. Prof. Kalif
uit Leiden heeft in de inleiding . tot Van No en's
werkgezegd: „Ware deze vertaling minderwaardig
of slechts middelmatig, dan zouden we geen reden
hebben er ons over te verheugen. Dan zou het, std.lig, beter zijn, dat het werk nooit was vertaald, want
to be unknown is better than to be misknown.
Doch ditgeval is anders. Ofschoon een vertaling
nooit het gemis van het oorspronkelike geheel kan
vergoeden, is het toch mogelik het oorspronkelike
zeer nauwkeurig te volgen. Van No en's vertaling
is . daarvan bewijs; in hoe mate bezit zij de verdienste nauwkeurig te zijn, terwij1 tevens geest en
karakter van Vondel's treurspel worden doorvoeld,
begrepen en vertolkt.
Wie in staat is zich gen eigen mening over Van
No en's werk te vorrnen door de vertaling te vergelijken met het oorspronkelike, zal, evenals ik, overtuigd worden, dat hier 'een buitengemeen moeilike
taak schitterend is vollaracht, Moge deze vertaling daarom het middel zijn Vondel's roem te verspreiden!" — Aldus Prof. Kan
De beer Prof. W. K. Nance uit Minnesota betuigt aan het Koningin Wilhelmina-Lektoraat zijn dank
voor 't een Prof. Van No en hem door zijne lezin en heeft doen genieten en eindigt met te zeggen: „Voor uw medewerking aan de oprichting van
een leerstoel in het Nederlands in Amerika, hebtge
Amerika een dienst bewezen, die wederom een bewijs is van uw grote vaderlandsliefde en ware wetenschappelike zin."
Het ware te omslachtig alle ingekomen blijken van
waardering aan te halen. Enige namen van de
instellingen mogen volstaan met vermelding van
de zeta, die de heer Van Noppen herhaaldelik hebben uitgenoodigd, en waar hem steeds dezelfdegrote belangstelling ten deel viol. Nog heeft geen
twede universiteit het voorbeeld van Columbiagevolgd, maar het lijdt een twijfel of dit zal eerlang
hetgeval zijn.
Irrussen hebben de leerlingen van Prof. v. N. zulke vorderingen gemaakt, dat een hunner, Hamilton
Vreeland, het Leven van Hugo de Groot (A Life
of Grotius) heeftgeschreven, waarvoor hi' van
Junie tot September 1914 in ons land is geweest.
In een van ziin brieven schrijft Prof. v. N.: „I
amproud that is the work of one of my pupils".
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Een andere leerling, de heer Gilmore heelt „De zevende Bliscap" in En else poezie overgebracht. Doch
filet alleen tot de oudere litteratuur beperken Van
No en's voortreffelike leerlingen zich.
Zo heeft Mrs. Symmers de brieven van Kartini,
onze Indiese; vroeggestorven pedagoog' verttaald,
Miss Franke een uittreksel van Prof. Kalff's „Geschiedenis der Nederl. Letterkunde" gemaakt en last
not least is Bores Zusje, dat al een eind de we
der vergetelheid was opgegaan, in een nieuw Amerikaans kleedgestoken.
Dat Van No en's vertalingen zich in een grote
belangstelling ono en verheugen, blijkt uit het 14
dat „Het leven van Vondel en zijn Tijd" ult het Engels in het Hindoes door de Hindoesegeleerde Benoy Sarkar (door Prof. v. N. een van de vier grootste mannen van „Modern India" genoemd), is vertaald en uit even terwijl Arthur Hadley naar de
„Lucifer" een toonzetting heeft gemaakt, die door
het eerste orchest in Carnegie Hall te Nieuw-York is
g
espeeld.
Een studiebeurs van 1000 dollar is hier in Nederland beschikbaargesteld om iemand de gelegenheid
tegeven zijn studien in Leiden voort te zetten, op
hetgebied van de Nederlandse Taal, Geschiedenis
en Letterkunde, om mettertijd krachtige propagandisten te worden voor de zaak, welke door het Koningin Wilhelmina-Lektoraat wordt voorgestaan. De beer
v. No en is overtuigd, dat, indien er van onze kant
ren een of meer studiebeurzen
g
edurende enige ja
warden beschikbaar gesteld, dit voorbeeld in Amerika navolging zal vinden en dat een geregeld bezoek
van Amerikanen aan ons land met het oog op de
Nederlandse kultuur niet tot de onmogelikheden behoort, De heer Gilmore, door Prof, v. N. „the
brightest student out of 13000 at Columbia" gencemd,
is, helaas,. we ens langdurige angesteldheid verhin-'
derd van de hem aangeboden studiebeuts voorlopig
altansgebruik te maken. Nadere beschikk:ngen (=trent deze beurs worden nog afgewacht.
Op een van zijn lezing,
en die tot doel hadden een
leerstoel in Michigan te vestigen zegt Prof. v. N.
over Holland het volgende:
„
De Hollanders zijn
een natie, die minder van God
hebben ontvangen en meer aan de mens hebben gegeven dan enig ander yolk op God's aardbodem. In
evenre&gheid hebben ze meer rechtsgeleerden, schilders, dichters, staatslieden en veldheren voor4ebracht,
dan een ander land ter wereld, zelfs Griekenland niet
uitgezonderd. Niettegenstaande al wat Holland heeft
gedaan in het vestigen van onze grootste stad en
het rijkst gemenebest, ondanks haar aandeel aan ons
burgerrecht, onze beschaving, onze uitviodingen, onze rechtspraak, kunst, wetenschap, handel en landbouw, niettegenstaande dit alles, wordt er nagenoeg
geen aandacht aan haar Taal, Geschiedenis en Letterkunde in onze universiteiten besteed." Van Noppen,
doorgaand de roem van Holland te verkondigen,
trekt een vergelijking tussen de Leidse Universitel
en de Amerikaanse Universities, en zegt dat de Leidse meer studenten van onderscheiding heeft voortgebracht dan alle Amerikaanse tesamen!
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We mogen het een rote toevalligheid noemen, dat
Prof. Van No en in het begin van de wereldoorlog,
juist zijn werk, waaraan hi' tien jaren had gearbeid,
en waarin de eeuwige stria tussen het stoffelike en
geestelike in de menselEke natuur, tussen de individuele en universele machten worden beschreven, had
voltooid. Van No en noemt het een „m qsical drama", een opera, genaamd Armageddon. Het stuk
speelt volgens „The Montgomery Advertiser" in het
oude Egypte en Palestina, loch er door been ziet de
lezer en toeschouwer Amerikaanse toestanden.
Om een brok Hollandse geschiedenis voor de Amerikanen te verlevendigen heeft Van Noppen het plan
ontworpen een standbeeld van de laatste Gouverneur
in Nieuw-York te doenplaatsen. Bij zijn laatst bezoek in ons land vond zijn voorstel weerklank bij
de Regering, zodat de 5de Desember 1915 het horstbeeld van Peter Stuyvesant, vervaardig'd door een
van onzegrootste beeldhouwers, Toon Dupuis, in
St. Mark's in-the-Bouwerie, waar de oude held is
be raven wend onthuld. Hoewel verscheidene dagbladen in ons land uitvoerig de onthuiling van het
borstbeeld van Peter Stuyvesant hebben beschreven,
wil ik U toch nog een enkele blik doen slaan op de
kleine, historieseplek in het verre Westen, waar een
groat Nederlander heeft geleefd', gestreden en geleden. Op de 5de Desember kwamen bijeen mannen
en vrouwen, waarvan menigeen dezelfde naam droeg,
die ,Stuyvesant voor 268 jaren dikwijls had uitgesproken, then hi' goeverneur van Nieuw-Amsterdam
was. In de kerk van St. Mark's-in-the-Bouwerie, cp
deplaats waar vroeger Stuyvesant's &gen kapel had
gestaan, wend in tegenwoordigheid van vele Hollandse en Amerikaanse autoriteiten door Ridder van Rappard, de Hollandsche minister in tWashington, uit naam
van in in Wilhelmina het standbeeld onthuld. De
eigenlike onthulling, het wegnemen van de rood-,wit
en blauwe ylag, die het bronzen borstbeeld bedekte, geschiedde door twee van Stuyvesant's kleindochters van de zevendegeneratie, nadat de Hollandse
minister zijn toespraak had geeindigd. Toen schouwde hetgrote, uitdrukkingsvolle gelaat van de stoere
Puritein wederom op het altaar als voorheen.
Daarna hield Prof. Van No en een rede, waarin
hi' o. a. het volgende sprak: „De geschiedenis van
het oude Nieuw-York is nog nooit geschreven. Amerikaanse geschiedschrijvers hebben op een oppervlakkige wijze dit belangrijke onderwerp behandeld, waardoor vele waanbegrippen en onjuiste voorstellingen
in het leven zijn geroepen. Pieter Stuyvesant en de
rnedeoprichters van de republiek stonden wat beschaving, zeden en gewoonten aan aan ver boven de aanma tigende el rim of de verwaande Cavalier van die
tijd. Ik ze niet, dat ze grater waren, maar ze waren beschaafder en ik zeg dit niet zonder er bewiizen voor te hebben.
Menigeen van de oprichters van het oude NieuwYork had in Leidengestudeerd, tcen de grootste
universiteit van Europa. Als zodanig waren het mannen van ontwikkeling. Peter Stuyvesant in zijn ware
gedaante was niet de man, zoals Washington Irving
hemgeschilderd heeft — een stoer, verweerd, kop-
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pig mens, maar met 'n hart van goud. Hi' had stellig niet het ijzeren voorkomen, dat op zich zelf reeds
voldoende heette te zijn om zijn tegenstanders te
doen verstenen. Neen — Peter Stuyvesant was in
de eersteplaats een man van fine beschaving en
brede kennis. Om dit te zien, moeten we eens de
voorstelling van het borstbeeld vergetijken met de
en die we tot dusver kenden.
afbeelding,
Van de zijde der „Holland Society" zou men verwachten, dat 'haar belangstelling in de geschiedenis
van de voorouders van de oude knickerbockers zo
groot was, dat ze de studie van het Nederlands, de
Litteratuur en de Geschiedenis zouden bevorderen.
Helaas, deze verenigingen hebben slechts weinig belangstelling in dat verleden getoond. Die laksheid is
aan onkunde van het belang dezer studie te
Vol ens latere geschiedschrijvers heeft Holland een
merkwaardi grate intvloed op Amerikaanse instellinen gehad. Weinig Amerikanen zijn zich hiervan
bewust immers, degeschiedenis van Amerika werd
meestal door Engelsen geschreven. Wat ik gaarne
zou wensen is een navolging van het werk een mijner studenten, Hamilton Vreeland, die „A life of
Hugo Grotius" heeft voltooid. Op dit ogenblik heeft
g
een Amerikaan een helder inzicht
in
in het leven en
de werken van Hugo de Groot, de vader van het
internationale retht.
Benjamin Franklin getuigde eens: In alle din 'en is
Holland ons voorbeeldgeweest.
Hoegroot nu de invloed van Nederland op onze beschaving is geweest, hetzij deze direkt door de Nederlandse kolonies in Nieuw-York, Nieuw-Jersy, Pennsylvanie
en Delaware is ontwikkeld, of indirekt door de Pelen in Leiden hadden
doorgebracht
g
,
rims , die elf jar
en de Puriteinen, die uit Oostelikegraafschappen van
En eland emigrerend, eeuwenlang door Hollandse
emigranten waren beinvloed dit alles is niet geheel uit te maken, doch alien moet het nu duidelik
voor ogen staan, dat de studie van Holland, haar
geschiedenis en litteratuur niet de verwaarlozing verdient, die het op 't ogenblik ondervindt in onze
Amerikaanse „colleges'' en „universities". Tot zover
weer Prof. Van No en.
Groot is zijn verdienste, weer belangstelling gewekt te hebben op een terrein dat zo lang is verwaarloosd. Al is het aantal mannen en vrouwen,
dat onder de voortreffelike leiding van Dr. Van Nop,
de werken van onze klassieke
en met lust en ijver
P
en moderne schrijvers bestuderen nog 'niet groot,
eerlang zullen ook zij een werkzaam aandeel kunnen nemen aan de verspreiding van de Nederlandse
Taal op veel ruimere schaal. Laat ons ho en dat
wederom de taal in eer worde hersteld, s die het eigendom was van de grondleggers van het Amerikaansegemenebest.
Daar ik belang stelde in het streven van het „Koningin Wilhelmina Lectoraat" is het Bestuur zo welwillendgeweest me inzage te verlenen in het archief.

leder lid van het A. N.V. brenge per
:tar twee nieuwe leden aan!

Buitenland.

Jcarver slag uit Davos-Platz over 1915.
Ook in 1915 was de invloed der tijdsomstandigheden op het bezoek van Nederlanders en stamverwanten aan Davos ten zeerste merkbaar.
Het aantal Vlamingen , reeds in vredestijd nooit
zeer groot, was nattturlijk tengevolge van den helaas
in Belgie nog steeds voortdurenden oorlogstoestand
in het afgeloopen 'car zeer gering. Eveneens was het
getal der Noord-Nederlanders, hetwelk ons hoogdal
bezocht, nog altijd heel wat kleiner dan gewoonlijk,
al is ook, vergeleken bij 1914, hoewel de pasvoorschriften thans moeilijker zijn, weder eene zeer besliste toeneming merkbaar.
Dat Nederland van oudsher in verhouding' tot het
aantal iijner inwoners, Zwitserland natuurlijk ultgezonderd, te Davos wat de bezoekers betreft wellicht
het talrijkst vertegenwoordigde land is, is niet toevallig. De red hiervan kan niet daarin gezocht
worden, dat de tuberculose in ons land meer vetcifers der statistiek sprebreid zou zijn dan elders, del
ken dit tegen. Veeleer is de oorzaak m. te zceken
in de omstandigheid, dat wij)en W. J. Holsboer, die
door zijn ruimen blik en uitmuntend inzicht een zoo
belangrijken invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het Zwitsersche herstellingsoord, een Neder antler was, die natuurlijk wist op wake wijze
hi' aan de groote voordeelen van het hooggebergteklimaat in zijn vaderland het best bekendheid kon
geven.
Holsboer is thans reeds sinds vele jaren overleden,
en hi' stierf als Zwitser. Toch wist ieder in zijn
tweede vaderland, dat hi' als Nederlander naar Davos gekomen was, en behoorde hi' door zijne krachtie persoonlijkheid en door zijne groote verdiensten
tot degenen, die in het buitenland onzen Nederlandschen naam tot rooter aanzien brengen.
Het Sanatorium voor weinig vermogende Necicrlandsche longlijders te Davos kan ook in 1915 op
een tijdperk van nuttige werkzaamheid terugzien. De
groote moeilijkheden, welke den crisistijd bij het nitbreken van den oorlog kenmerkten, bleven gelukkig
ditmaal achterwege, en de niet onbelangrijke bezwaren, welke in 1915 een gevolg waren van duutte van
veel wat voor het be driif vere:scht was (het bedripstekort over 1915 bedroeg ongeveer f 12.000.—), konden, dank zij den vooral in de tweede helft van het
verslagjaar ondervonden steun, geheel worden overwonnen.
Niettemin is ook voor 'Oft Nederlandsche belang
ten zeerste te ho en dat weldra eene goede en duurtame ivrede in de plaats kome van de nog steeds
voortdurende on der Europeesche samenleving. Want hetgeen door negentien jaren arbeid voor
onze nationals inrichting in Zwitserland bereikt werd,
is, hoezeer ook een resultaat hetwelk grond geeft tot
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groote voldoening, toch geenszins een reeds afgesloten
taak; wat thans nog verkregen moet worden, is de
bevestiging van het tot hiertoe bereikte.
Degenen, , die zich aan dit Nederlandsche werk in
ereid
den vreemde geven , zijn
b ook in de toekonist
dit te doen. Doch zij weten, dat eens de tijd zal
komen, waarop het Sanatorium hunne hulp zal moeten missen. Zal alsdan, ver van het vaderland gelegen als de Davoser inrichting is, de vOortzetting van
de
werkzaamheid van het Sanatorium in den
de nu
strijd to en de tuberculose in Nederland op den dour
ten voile verzekerd zijn, zoo moet teen dien tijd el-31
kapitaal bijeengebracht zijn, was rente in de ptaats
zal kunnen treden van de tegenwoordige persoonlijke
bemodingen van enkelen om tot bestrijding der uitgaven jaarlijks de inkomsten tot een zoo hoog triogelijk edrag op te voeren.
Wanneer dit eenmaal bereikt zal zijn, maar ook
niet eerder, zal het vaststaan, dat met de groote opofferingen aan geld en aan arbeid in het verleden,
voor de toekomst van dit vaderlandsche werk
ook
eene blijvende uitkomst zal verkregen zijn *),.
Meermalen wordt ondergeteekende geraadpleegd
door personen, die ter wille van gezondheidsredenen
voor zichzelf of voor hun gezin gaarne te Davos
eene betrekking zouden vinden. Bijna steeds moet op
deze aanvragen een weinig gunstig antwoord gegeven worden. Reeds in ewone
tijden toch overtreft
g
door het groote aantal wederom tot werken geschikte long;lijders, die niettemin gaarne hun verblijf in
het hooggebergte zouden verlengen, het aanbod van
alhier eene betrekking zoekenden belangrijk de vraag.
En in dubbele mate is dit thans het geval, nu door
de tijdelijke groote .vermindering van het vreemdelingenverkeer zoovele Zwitsers zelve geen arbeid kunnen vinden. Voor van buitenaf komende vreemdelingen is dientengevolge de kans van slagen nog mindergunstig dan dit reeds voor den oorlog het geval was.
P. PLANTENGA,
Vertegenw. A. N. V.
Davos Jan. 1916.

MEDEDEEUNGEN EN ALLERLEI

Promotiestellingen en 't A. N.Y.
Meermalen komt het de laatste jaren voor, dat
studenten, die in de rechten wenschen tepromoveeren, een of meer hunner stellingen ontleenen aan een
punt van het werkprogramma van het A. N. V .
Zoo . troffen we bij de Stelylingen, waarop de heer
A. L. van Blommestein, lid van het Groepsbestuur,
dezer dagen is gepromoveerd tot Mr. in de rechten,
de volgende aan:
„Geen enkel staats- of rechtsbelang vordert de handhaving van het Fransch als diplomatieke taal. lutegendeel is het een krenking van het Nederlandsche
*) In Jan. 1916, na het afsluiten van dit verslag werden twee
belangrijke bjjdragen aan de Vereeniging tot behartiging der
belangen van Nederlandsche longlijders geschonken, zoodat
thans gelukkig een eerste grondslag kan gelegd worden tot
vorming van het zoozeer gewenschte fonds.
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nationalegevoel, indien de Nederlandsche Re eerie
een vreemde taalgebruikt, wanneer de vreemde Reeering haar el en nationale taal gebruikt of wanneer
g
bij deze het Nederiandsch een der officieele landstalen is."

„Het Nederlandsche Lied".
Deze vereeniging heeft de vorige maand haar tiende en elide jaarverslag gezamenlijk doen verschijnen.
„
pessimistisch"
o. . om den
Het eerste
klinktin
achteruitgang in het ledental en het bedanken van
Prof. Te Winkel als bestuurslid, een „gevoelige slag''.
Noodeging het bestuur over tot de intrekking van
de jaarlijksche subsidie, den heer Coers voor de instandhouding van diens Liederkoor toegelegd. Geen
mindergunstige waardeering van Ccers ' Liederkoor
gal daartoe aanleiding.
Van twee der leden van Coers' Koor, de heeren Willem Galesloot, en G. H. Goossens, wordt met lof
gewag gemaakt. Deze „Varende Zangers" dedel de
volksliederen op verschillende plaatsen lustig weerklinken.
„Ook het Coers' Liederkwartet staat voortdurend
gereed uitvoeringen te even. Het ontving zeills herhaaldelijk uitnoodigingen daartoe. Maar steeds bieken de kosten voor de krachten van de uitnoodigende Afdeelingen van het A. N. V. te bezwaarlijk en
moest van het denkbeeld weder worden afgezien."
Aart de bespelers der tien belangrijkste carillons
hier te lande en hun collega Jef Denijn te Mechelen,
werden de bundels en boeken van den heer Coers
tengeschenke gezonden.
Het volledige Coers' Liederboek van Groot-Nederland lit nu ook in de salons der passagiersbooten
van de Holland-Amerika Lijn.
Den leden werden toegezonden 1 bundel „Zeevaart.
liederen", 4 bundets „Verhalende liederen" en nog 2
bundels uit den „Nederlandsche Gedenckclank" van
Adrianus Valerius4
(162 waarmede voor het eerst
alle liederen uit die verzamelinig in uitmuntende piano-bewerking zijn verschenen.
Hetpessimistisch begin wordt door een opwekkend slotgoed gemaakt.
• Het verslag toch noemt de tijden voor het Nederlandsch liedgunstig: „Allerwege is men zich het belang der zaak bewust geworden; allerwege spant :nen
zich in om het lied van eigen bodem den land aat
weder gemeenzaam te maken. '
Het elide jaarversla maakt uitvoerig gewag v:m
het Tuinfeest te Baarn, waarop ook de Bescherinvrouwe der Vereeniging, H. M. de Koningin-Moeder,
tegenwoordig was.

Nederland op zijn best.
De Cape Times, het voornaamste Engelsche blad
van Kaapstad, zegt in een lane beschrijving van de
J. P. Coen, het schip van de Maatschappij Nederland:
„Als Nederland had besloten een schip de wereld
rond te zenden als reklame van wat het vermag in
den bouw van een schip van de hoogst mogelijke
klassq, met de mooiste en artistiekste salons en al
de kleinegeriefelijkheden, waar de meeste reizigers
zoo zeer aan hechten, kon ergeen beter schip zijn
gekozen dan de mailboot Jan Pieterszoon Coen."
Het is niet te veelgezegd, heet het verder, dat het
het mooiste schip is, dat ooit in de haven van Kaapstad heeftgelegen. Het eerste-klas-isalon en de rookkamer „zijn net musea van kunst". En zoo voorts.

Volkszang in het leger.
Over den zangbundel voor het Nederl. Leger, nitgegeven op last van den Minister van Oorlog, schreef
de muziekverslaggever van de N. Ct. o. in.:
Wanneer men deze bundel van 52 liederen bekijkt
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en bijna t4tsluitend liollandsche namen van componisten leest, komt men daarbil tot de overtui,ging,,
dat hier inog aardig wat gecomponeerd wordt, ondanks de .beweringen, dat we eigenlajk een componisten hebben. Misschien dat ook door de ontwikkeling van den volkszang bij het leer veler ocgen geopend worden voor het schoone en goede, dat onze
es en componisten hebben gemaakt. Waar beflangstelling is, komt ook veelal waardeering, ziedaar het
eenige waar het in on land voor het eigen muzikaal leven aan ontbreekt.

Doen en laten.
Een zoncierling aanwendsel, sedert jaren al, is het
om het werkwoord la ten te pas en te on as door
d te vervangen, d.w.z. in de schrijitaa;I: de
spreektaal is over het algemeen ook op dit punt nog
gezond gebleven. Men kan er telkens de leelijkste of
-- als men wil — de grappigste voorbeelden van tegenkomen: hi doet daar een nieuw huis bouwen; ik
doe mijn dochter in de muziek opleiden; hi' doet zich
doet me de stad zien, en zoo
een pak aanmeten hid
voorts. In een advertentie lazen we: „Een Heer (Hollander) doet zich belasten met opdrachten naar alle
wei elddeelenT Goed, dat hij er bij zet,, dat hi'
Hollander is. Licht hielden wij hem anders voor een
Franschman: ,se fait charger":
Het ontbreekt er nog maar aan, dat men schrijft:
hif, doet een flesch bier halen; of: ik moet me nog
k dat men het al wel
doen scheren. Maar best mogelij,
schrijft.
Men zou er toe komen, als men zijn licht opsteekt
b.v. bijhet vedgebruikte Verklarend Woordenboek der
Nederlandsche Taal door M. J. Koenen (wij raadplegen den 10en druk). Daarin wordt la ten omschrey en als: niet doen, nalaten, iets niet veranderen, toelaten. En al de voorbeelden dienen om het woord
in die beteekenissen te toonen. Maar dat la t en
nog in een anderen zin bestaat, in een zin aan d p en
verwant, daarvan schijnt het woordenboek niet te weten.
Men sla eens de Statenvertaling van den Bijbel op
om de voorbeelden van lat e in de beteekenis, die
velen tegenwoordig alleen met do en meenen te kunnen uitdrukken, te kust en te keur te vinden. Of, eenvoudiger, men luistere naar wat het yolk zegt.

Deurwaarderstijl.
Een bekende naam trok onlangs in de krant
onze aandacht:, ,H. G. Wells. Ofschoon het ook dezelfde voorletters waren, was het echter niet de schrijver, maar een volmatroos, van wien de Staatscourant
meldde, dat hem de gouden eerepenning voor menschlievend hulpbetoon, mitsgaders een lofielijk getuigschrift, was toegekend. Aldus:
„H. a Wells, able seaman, geiriterneerd te Groningen, wegens het door hem met levensgevaar tot
staan bran en van een span hollende paarden, tusschen het Heerenplein en de Heerenstraat te Groningen,
op 17 Dec. 1915, onder zoodanige omstandigheden,
dat daardoor personen uit onmiddellijk levensgevaar
ziin gered."
Bravo voor den flinken Brit! Maar ach die eeuwige deurwaarderstijl: „weg'ens het door hem met levensgevaar tot staan brengen van..."! Let ook op die
„personen"! Waarom mogen dat een „menscheri"
heeten ?
Wij weten wel, waarom die zinsvorm gekozen
wordt: om kort te zijn. Reden waarom men hem in
de dagbladen ook druk toepast. Kan de kortheid
echter niet evengoed of beter en in behoorlijk Hollandsch in dezer voege worden betracht ?
H. G. Wells, volmatroos, geinterneerd te Groningen, die daar tusschen het Heerenplein en de Heerenstraat" (moet 'dat er met alle geweld ?), „op 17
December 1915 met levensgevaar een span hollende

p garden tot staan gebracht en daardoor menschen van
den dood gered heet."
Dat is nog korter dan in de Staatscourant.

Dringend verzoek aan alle leden.
Onze gemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Al em. Nederl.
Verbond in ruimer kring blijft verspreiden, zou gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bij
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welslagen der
propaganda door persoonlijk bezoek zeer in de hand
werken, wanneer zij aan, het Hooldkantoor te Dordrecht, Wijnstraat 81, de namen en adressen opgeven
van famiilieleden en kennissen, die daarvoor in aanmerking komen.
Op het vorig verzoek kwamen reeds opgaven in,
die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevolge
had.

V erschenen.
Het Nieuwe Europa, door Mr. W. J. L. van Es.
vrdruk
uit Dietsche Stemmen.
e
O
Havere tegen Vlaenderen, door Dr. Rene de Glercq.
Overdruk uit Dietsche Stemmen.
Alle Hens aan Dek!, door G. Polvliet. Uitgave Volksweerbaarheid.
Nieuwe .Nederlandsche reclameplaten der Groninger
Rijwielenfabriek A. Fongers: Nederlandsch soldaat
en De Mogendheden.

Vraag om inlichting.
Wie kan inlichting geven omtrent Bouke Jacobs
van Dijk, die omstreeks het jaar 1835 op En g. India
heeftgevaren onder den naam van Peter O'Brien.
3 Aug. 1897 heeft hij uit Albany (zonder twijtel een
kuststreek van Australie), den laatsten brief geschreyen, onderteekend B. J. van Di k.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
Ch. H. G. B. Logemaq, vroeger controleur B. B.
Kota Waringin.
Mevr. De Vries, vroeger Parapattan 37, Weltevreden.
H. A. Grundel, vroeger boekhouder Oliefabr. Insulinde, Kediri.
Mevr. L. W. v. d. Meulen—Nulle, vroeger Vaasschenweg, Apeldoorn (thans in Indie).
A. Doelman, vroeger Hoogewoerd 28a, Leiden.
Mevr. J. Bergsma—Van Gorkom, vroeger Kanaalstr.
1, Den Haag.
H. Smitt, onder-adm., Sabang-Mij., Saban g.
M,ej. B. Goddefroy,. vroeger 2de Const. Huygenstr. 49,
Amsterdam.
Dames Post en Muhring, vroeger Heemraadsplein 18,
Rotterdam.
W. E.Rijnberk, vroeger Singapore.
F. H. Perk, vroeger Oisterwijk (N.-Br.), (thans in
Indie),.
Fr. Bergman, vroeger Ev. Pred. Seminar, Soest i/Westf.
H. v. d. Schaaff, vroeger 3de Helmersstraat 34, Amsterdam.
Mevr. Carla Erba, geb. Dijckmeester, vrceger 13 Piazza della Liberta, Rome.
Mej. H. Zeehuizen, vroeger Maliebaan 31, Utrecht.

Verbetering.
In het vorig nummer werd medegedeeld, dat voor
superfosfaatfabrieken in de Vereenigde Staten ontwerp
1. f
en en machines door de N e
van
den heer F. W. Bakema te Amsterdam wordengelenerd; lees: Ingenieursbureau.
We ens plaatsgebrek 'met veel copie, waaronder
de Nieuwe Ledenlijst tot het volgend nummer worden tikes teld.
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en levenskwesEtie
is voor de
Z.-Afr. Republiek
altijd geweest de
rechtstreeksche verbinding met de zee.
Dat wist haar vervolger zoo goed,
dat hi' langs allerlei slinksche we en
haar elken uit an
naar zee afsneed.
Pot Teter al, in
de dagen na Bloedrivier, toen nog
geen Transvaal bestond, enkel een
eerste republiekje,
om Potchefstroom
heen, had al terdege het belang
ingezien van zoo'n
weg naar de kust,
maar dan zoo dat
En eland er geen
vat op had. Dus
over Portugeesch
ebied. Maar het
g
bleefbij een wensch
en veel verder
kwam de zwakke
poging niet, die
onder President
Pretorius werd aangewend. Toen Pres.
Burger in 1 8 7S
naar Holland kwam
om als een der
eerste geestdriftige
verkondigers van

1846 - G. M. IA. Middelberg t - 1916.

eengrooter Nederland, hier o.a. ook
geld te zoeken voor
zulk een spoorverbinding, glaagde
nij slechts onvoldoende en wat hi'
deed in deze
richting,
mislukte
bovendien. Aan
Pres. Kruger, dien
grooten Staatsman,
mocht de verwezenhiking gelukken en
na velerlei lotgeval
werd de echt Nederlandsche Z.A.S.
M.gesticht, de
Nederl. Zuid-Afr.
Spoorweg-Mij welker roem noch in
Afrika, noch in
Nederland is verbleekt, en waaraan
de naam van G.
A. A. Middelberg,
den Directeur,
voor
altijd is verbonden.
Het is bier niet
deplaats over de
Z. A. S. M. uit te
weiden. Enkel worde zij vermeld om
den man, die thans
gestorven, een toonbeeld zal blijven
van Nederlandsche
geestkracht en recht
schapenheid bij
groo ten eenvoud.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur
over 1915.
Inleiding.
Eenjaarverslag van een lichaam als het A lg.
Nederl. Verbond, strevend naar verhooging van
het Nederlandsch stambewustzijn en bevordering
der Nederlandsche belangen op velerlei gebied,
zou in eenjaar dat ons land zijn eeuwfeest als
Koninkrijk en onze Koningin haar 2 5 -jarig koningschap mocht herdenken, belangrijk hebben kunnen
zijn, als de droevige tijdsomstandigheden ook op
zijn arbeid niet remmend hadden gewerkt. Door
de slechte, of somwijlen geheel verbroken, verbinding
met het Buitenland, waar een voornaam deel van
zijn werkgebied ligt, was geregelde samenwerking
tusschen de deelen van den Nederlandschen Stam
niet in degewenschte mate mogelijk.
Het Hoofdbestuurgevoelt zich in menig opzicht
de handengebonden en moet betere ti den afwachten om weer degezamenlijke belangen der
Groepen en Afdeelingen in den geest der Statuten
te kunnen behartigen.
Die Statuten zelve, waaraan het A.N.V.gedeeltelijk is ontgroeid, zullen tot het einde van den
oorlog nog van kracht moeten blijven, ofschoon
de Commissie, ingesteld tot het ontwerpen van de
noodige Statuten-wijzigingen, haar ontwerp reeds
heeft ingediend. Echter is onder de tegenwoordige
omstandigheden een gemeenschappelijk overleg
over den nieuwen vorm der Verbondswet mogelijk.
De beschouwingen in het vorig jaarverslag onder
den eersten druk der ti den geleverd, zijn voor
eengroot deel ook nu nog van toepassing. Het
Hoofdbestuur meent daaromgoed te doen door
zich dit jaar tot een beknopt overzicht van de
voornaamste feiten te bepalen.
Hoofdbestuur.
De samenstelling van het Hoofdbestuur onder in
in 1 9 15 aanmerkelijk verandering.
Eengroot verlies leed niet alleen bet Hoofdbestuur
maar hetgeheele Verbond door den flood van een
zijner meest gewaardeerde leden, Mr. C. Th. van
Deventer, die van de stichting af, het A. N.V. tot
grooten steun was en veel tot zijn ontwikkeling
heeft bijgedragen. Mede als kenner van Indische
vraagstukken en als vriend van den Inlander had
hi' gezag in de bijeenkomsten van het Hoofdbestuur,
dat zeer veel in hem verloren heeft.
Een andergevoelig verlies leed het Verbond
door het bedanken van den beer H. D. H. Bosboom,
die de Vereeniging vele ja
ren met raad en daad
ter zijde stond en zich ook als penvoerder van de
afgevaardigden voor Groep Nederlandsch-In die zeer
verdienstelijk maakte.
Niet minder dan drie afgevaardigden der Groep
Nederland, de heeren Dr. H. F. R. Hubrecht,
Prof. Mr. D. P. D. Fabius en Prof-. Mr. A. A. H.
Struyken, meenden ontslag te moeten nemen • eerstg enoemde was vele jaren
n
lid va het Hoofdbestuur ,

de beide laatsten slechts kort. Hun zij hier een
woord van dankgebracht voor wat zij ten bate van
den Nederlandschen stam hebben verricht.
Het Hoofdbestuur vergaderde zes maal in 1915.
De twee bijeenkomsten in November waren hoofdzakelijkgewijd aan de houden van het Hoofdbestuur
inzake de Vlaamsche verwikkelingen. De daarover
gehouden gedachtenwisseling, in Neerlandia openbaar
gemaakt, heeft veel bijgedragen tot de erkenning
dat het Hoofdbestuur niet anders doen kon dan
zich, in den door den wereldoorlog op Verbondsgebied ontstanen belangenstrijd onzijdig te houden,
daar bij de velerlei en zeer uiteenloopende meeningen,
eengedragslijn in een bepaalde richting moeilijk
te trekken viel.
Het Hoofdbestuur in Nederland trachtte zooveel
mogelijk het lot der bereikbare Vlamingen te verzachten, bood velerlei hulp, zoowel stoffelijk als
geestelijk aan Vlaamsche studenten, geinterneerden
en vluchtelingen. Zoo werd aan Prof. Burger te
Amsterdamgeldelijke steun verleend voor de verspreiding van Nederl. Taal- en Woordenboekjes ter
bevordering van het aanleeren der Nederlandsche taal
door Bel en. Bovendien werd het Hoofdbestuur in staat
gesteld aan tal van Vlamingen Nederlandsche
studieboeken uit te reiken. De opdracht namens het
A. N. V. daaringeschreven, zal tot in lento van
tijd in Vlaamsche gezinnen de herinnering levendig
houden aan het werken van het Verbond ti dens
degedwongen ballingschap.
Aan meer dangewone navraag naar Nederlandsche liederen in en buiten Nederland, trachtte het
Verbond zooveel mogelijk te voldoen.
Nog bevorderde het Hoofdbestuur de uitgave
van nieuwe Vlaamsche kranten in Nederland en de
voorzitter bracht eenpaar malen een bezoek aan
de voornaamste interneeringskampen in verband met
de belangen der Vlamingen.
In het algemeen ma bier niet ontbreken een
woord van dank aan verscheiden leden en Afdeelingen van het A. N.V. op wie meermalen niet tevergeefs een beroep werd gedaan voor hulp aan
Vlamingen.
Het Hoofdbestuur is thans als volt samengesteld :
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Dordrecht, Voorzitter •
Mej. E. Baelde, Rotterdam, Ondervoorzitster • N. J.
Roelfsema, ' s-Gravenhage, Secretaris-Penningmeester ;
P. J. de Kanter, Dordrecht • Jhr. Mr. G. A. H.
Michiels van Kessenich, Roermond, alien zitting
hebbend voor Groep Nederland • A. C. van der
Cruyssen, Antwerpen •; Mej. R. de Guchtenaere,
Gent-brugge •; oh. C. Kesler, St.-Gilles-Brussel •; H.
Meert, Gent • Mr. W. Thelen, Brussel • Mr. Em.
Wilders, Antwerpen •; alien zitting hebbend voor
Groep Belgie •; Ch. R. Bakhuizen van den Brink •;
J. S. C. Kasteleijn •; J. M. Pijnacker Hordijk • Th.
G. G. Valette • alien te 's-Gravenhage, zitting hebbend
voor Groep Ned. Indio •; Prof. Dr. J. Boeke •; Ka t.
J. A. Snijders Jr , Arnhem •;beiden zitting hebbend voor
Groep Ned. Antillen •; Mr. Dr. C. F. Schoch, Amsterdam •;
Jhr. Mr, J. L. W. C. von Weiler, 's-Gravenhage •;
beiden zit in hebbend voor Groep Suriname.
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Groep Nederland.
Groepsbestuur en Afdeelingen bleven zich verdienstelijk maken door steun aan noodlijdende
stamverwanten en landgenooten, hulp aan gemobiliseerden en geinterneerden, bevordering van den
volkszangreiding
,
versp
van Nederl. kranten, boeken
en tijdschriften, stria teen taalongerechtigheden,
in het algemeen door wat de nationale gedachte
en het Nederl. stambewustzijn kan bevorderen.
De omstandigheid dat Nederland sedert het
uitbreken van den oorlog zoovele Vlamingen tot
inwoners heeft, bevorderde de onderlinge kennismaking en waardeering, o.m. door een NederlandschVlaamschen middag te ' s-Gravenhage, en het optreden
van Vlaamsche sprekers in de Afdeelingen, wat
voor een nauwere samenwerking in de toekomst
tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders vangewicht
zal kunnen blijken.
Nog dient vermeld, dat Groep Nederland een
Propaganda-Commissie instelde, wier eerste werk
was veel omvattende voorstellen in te dienen ,
over
wier doelmatigheid en uitvoerbaarheid binnenkort
zal worden beraadslaagd.
Groep Vlaanderen.
De afzondering, waarin deze Groep sedert den
herfst van 1914 is gevangen,
verlamde dc meeste
pogingen tot samenwerking. Wel kon met groote
moeite nu en dan een enkel Belgisch Hoofdbestuurslid aan een Hoofdbestuursvergadering deelnemen en wasgedachtenwisseling per brief niet uitgesloten, maar van geregelde samenwerking kon
tochgeen sprake zijn.
De Vlaamsche twisten, die zooveel beweging
ook in het A. N.V. veroorzaakten,
gaven de leden
van het Hoofdbestuur, die zitting hebben voor
Groep Vlaanderen, aanleiding een verklaring openbaar te makcn, waarin zij op grond der Statuten
hun volkomengoedkeuring hechtten aan het onzijdig standpunt door het Hoofdbestuur ingenomen.
Hoewel de Groep natuurlijkerwijze weinig of geen
werkzaamheid kon ontwikkelen
ma het als een
,
gunstig teeken beschouwd worden, dat de Takken
hun bijeenkomsten hervatten • vooral Gent en Antwerpen lieten weer lezingen en voordrachten houden. Het bestuur van den Antwerpschen Tak maakte
een dankbetuiging aan het Nederl. yolk openbaar
voor degastvrijheid, liefde en hulpvaardigheid aan
de Belgische vluchtelingen betoond, kwam bij den
Duitschen Gouverneur op voor handhaving der
Vlaamsche taalrechten en trok zich het lot der
krijgsgevangen Vlamingen in Duitschland aan, wat
er zeker 'toe heeft bijgedragen,
dat te Soltau onder
dezen een tijdelijke Tak van het A. N.V. werd gesticht. Tak Antwerpen wist ook vergunning te
verkrijgen tot toelating der voor zijn leden bestemde
exemplaren van Neerlandia.
Het Groepsbestuur trachtte door de instelling
eener Commissie voor Volksopbeuring een begin
te maken met hulp voor het Vlaamsche yolk in
stoffelijk en geestelijk opzicht.
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Nog altijd worden de Vlamingen zwaar beproefd.
Hoevelen zijn reeds gevallen bij de verdediging
van hun vaderland. Enkele verdiensielijke voormannen als Theo Kiel Coo man te Brussel en Edward
Keurvels te Antwerpen werden hun merle door den
dood ontnomen. Ook de levenden hebben te lijden,
getuige o.a. de wegvoering in gevangenschap van
Prof. Fredericq.
Groep Nederl. Oost-Indio.
Deze Groep bleef de belangen van het A. N.Y.
op de bekende in vorige jaarverslagen omschreven
wijze behartigen.
Ten einde wijlen M. C. Th. van Deventer te huldi en om zijn hooge verdiensten jegens Nederl.
Indie, nam het Groepsbestuur de leidirig eener inzameling tot stichting van een gedenkteeken te
Batavia.
Van de omstandigheid, dat de mailbooten in 1915
den ouden we g om de Kaap de Goede Hoop
moesten kiezen, maakte het Groepsbestuur gebruik
om reizigers van en naar de Oost aan te sporen
in Zuid-Afrika Nederlandsch te spreken.
Onder de bijeenkomsten, die de Afdeelingen nu
en dangeven, dient in het bijzonder die der Md.
Buitenzorg vermeld, Welke Z.Exc. Gouverneur Idenburg met zijn tegenwoordigheid vereerde en waarop de Nederlandsche gedachte en saamhorigheid
van Nederlanders en stamverwantengoed in woord
en beeld tot uiting kwam.
De Vlaamsche zanger Em. Hullebroeck, wiens
Indische reis eindelijk kon door aan trad ook in
enkele Afdeelingen van het Verbond op.
Het Hoofdbestuur benoemde tot afgevaardigde
naar het aanstaand Koloniaal Onderwijs Congres in
Nederland den beer Dr. J. A. G. Hazeu ,
Directeur
van Onderwijs en Eeredienst. Na diens vertrek
naar Indio verklaarde de beer Th. G. G. Valette,
lid van het Hoofdbestuur van het A. N. V. te
's-Gravenhage zich bereid het Verbond op dit
Congres te vertegenwoordigen.
Het wacht nog het advies van het Groepsbestuur in zake de verbetering van de positie der
Nederlandsche ambtenaren in Indio.
De al em. voorzitter werd in gehoor ontvangen
bij Z.Exc. Mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum, den
nieuwen Gouverneur-Generaal, voor diens vertrek
naar Indie, om hem de belangen van het A. N.V.
in Indio aan te bevelen.
Groep Suriname.
Verschillendepogingen om deze Groep weer tot
nieuw leven te wekken hadden tot heden niet het
gewenschte gevolg. De tijdsomstandigheden zijn er
nietgunstig voor.
Het Hoofdbestuur heeft reden om te ho en dat
Groep Suriname binnenkort weer met een kleine
g
oede kern haar werkzaamheden zal hervatten.
Wie daartoe in de Kolonie kan bijdragen bewijst
het A. N. V. eengoeden dienst.
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Groep Nederlandsche Antillen.
Ook in 1915 handhaafde deze groep haar nuttige
werkzaamheden, waartoe de Gouvernements-toelage
haar mede in staat stelt.
Behalve door het samenroepen van bijeenkomsten,
die het Verbondsleven onderhielden, maakte het
Groepsbestuur zich verdienstelijk door mede te
werken aan de oprichting van de Curacaosche
vereeniging Vreemdelingenverkeer.
Het Ondersteuningsfonds Ned. Antillen, indertijd
door het A. N. V. en 0. en W.gesticht, bewees
weergoeden dienst waar mislukte oogst hulp aan
de bevolking noodzakelijk maakte.
Zuid-Afrika.
Uit den aard der zaak waren ook van dit in
oorlog zijnde gebied de berichten over Verbondswerkzaamheden schaarsch. Uit de drie ingekomen
Afdeelingsverslagen blijkt gelukkig, dat de beweging
daar ingang wordt gehouden. Dat toonde de
Afd. Kaapstad door een viertal bijeenkomsten in
een nieuwe vergaderzaal en door kindermiddagen
fd.
t ABloemfontein
onder leiding van Mevr. Loopuij,
door het weder uitloven van prijzen voor zich
onderscheidende candidaten bijedTaalbondexamens,
en Nijistroom door verspreiding van Nederlandsche
leesstof. De ' brieven van Ou-Boet in Neerlandia
toonen herhaaldelijk dat het er met de Afrikaansche
taal en den Afrikaanschengeest hoopvol voorstaat.
De omstandigheid dat weer Nederlandsche stoomschepen die de Nederlandsche nijverheid tot eere
zijn, om de Kaap gaan, zal niet nalaten de Nederlandsche belangen en sympathieen in Zuid-Afrika
te bevorderen.
Met vreugde werd door het Hoofdbestuur de
invrijheidstelling van generaal Chr. de Wet vernomen,
Men zal zich herinneren dat ook het A. N. V. na
zijn gevangenneming een telegram te zijnen gunste
aan de -Unie-regeering zone.
Buitenland.
De berichten en mededeelingen van Zelfstandige
Afdeelingen en Vertegenwoordigers waren in 1915
eveneens schaarsch.
Toch ma er met genoegdoening op worden
gewezen, dat de Nederlanders in het buitenland
vaak meer nog dan die Welke binnen de grenzen
van ons Koninkrijk wonen, blijken even de leiding
van het Hoofdbestuur in deze ti den te begrijpen
te waardeeren en in het A. N.V. een middel
en
vinden tot nauwere aansluiting met het vaderland.
Wijzen we slechts op den drang van de Afdeelingen in Duitschland om zich tot een Groep te
vereenigen, de aansluiting der Nederlanders en
Stamverwanten in Portugeesch West-Afrika, onder
leiding van den heer Herman Smit, de voeling
die verkregen werd met de Boerenkolonie in
Patagonie (Chubut) door bemiddeling van onzen
vertegenwoordiger te Buenos-Aires, Mr. W. N. M.
van der Ham,
den brief uit Trinidad van den

veer Lely (Zie Neerlandia van Maart 1916 blz. 7o),
de aangevangen reeks Amerikaansche brieven in
Neerlandia, eenige giften in geld ontvangen van
buitenlanders
,
die begrijpen dat het Verbond in
deze moeilijke tijden nog meer steun dan antlers
behoeft.
Het Verbond heeft thans 17 Z el fs tandige
A fdeelinge n, zetelend te Berlin (Duitschland),
Bingen a/d R. (Duitschland), Bloemfontein (0.V.S.),
Bremen (Duitschland), Chicago (N.-Amerika), Chicago-Roseland (N.-Amerika), Johannesburg (Transv.),
Kaapstad (de Kaap Z.-A.), Keulen (Duitschland),
Leipzig (Duitschland), Nieuw-York (Noord-Amerika),
Nijlstroom (Transvaal),),
Potchefstroom (Transvaal
Boekarest(Rumenie), Smyrna K1.-Azie), Stellenbosch
T
Transvaal
() en
(de Kaap Z.-A.), Ventersdorp
46 Vertegenwoordigers metstandplaatste:
Ahwaz (Perzie), Antofagasta (Chili), Archangel
(Rusland), Bangkok (Siam), Barcelona (Spanje),
Basic City (Virginie), Bethlehem (0.V.S.), Bihe
Sacanjimba (Port. W.-Afrika), Budapest (Hongarije),
Buenos-Aires (Argentinie), Cairo (Egypte), Claremont
(Western-Australie), Colon (Rep. Panama), Davos
Platz (Zwitserland), Duinkerken (Frankrijk), Genua
(Italie), Hamburg (Duitschland), Havana (Cuba),
Hongkong (China), Kansas City (Missouri), Kobe
(Japan), La Guaira (Venezuela), Londen (Engeland),
Lourenco Marques (Oost-Afrika), Luxor (Egypte),
Manaos (Brazilie), Maracaibo (Venezuela), Melbourne
(Australie), Mexico D. F. Mexico), Panama (Rep.
Panama), Para (Brazilie), St.-Petersburg (Rusland),
Port Maresbyua
Pretoria
, (Nieuw-Guinea),
Pap
(Transvaal), Puerto Cabello (Venezuela), Rosario
(Argentinie), San Juan Bautista (Mexico), San Francisco (Amerika), Santa Fe(Argentinie), Shanghai
(China)gapore
(Engelsch-Indie), Stockholm
, Sin
(Zweden), Sydney (Australie), Teheran (Perzie),
Venetie (Italie), Winnipeg (Canada).
Boeken-Commissie.
1915 belemmerde in hooge mate de werkzaamheden der B.-C. ten opzichte van het Buitenland.
Van eengeregelde voorziening der leestafels van
zeemanshuizen en Ned. vereenigingen kon geen
adressen, waaraan kranten
sprake zijn ; het petal
en tijdschriften werdengezonden was dientengevolge
zeer beperkt.
Aan het Victoria-college van Stellenbosch kon
een uitgebreide studiebibliotheek worden gezonden
en Tak Antwerpen werd rijkelijk voorzien van
leesstof voor de krijgsgevangen Vlamingen in
Duitschland.
De meeste arbeid in 1915 gold gemobiliseerden
engeinterneerden in Nederland.
De inkomsten der B.-C. bleven ver onder die
van 1914.
Neerlandia.
Het maandblad kon zich, ondanks den nood der
tijden en de noodzakelijke kostenverhooging van
het drukken, handhaven. Dank zij tijdigen aankoop
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van papiervoorraad in 1915, lijdt Neerlandia vooralsnog niet onder de reusachtige stijging der papierprijzen en den papiernood.
De redactie trachtte onder de gegeven omstandigheden zooveel mogelijk verscheidenheid te geven, al moest zij de medewerking der buitenlandsche berichtgevers veelal derven.
De uitgave van het Z u id erze e-num m er
bleek door menigeen te worden gewaardeerd en
kwam juist van pas nu de plannen tot drooglegging der Zuiderzee, ook in verband met den ongekenden watersnood die Nederland teisterde, vasteren vorm hebben aangenomen.
De samensteller van het Zuiderzee-nummer, de
beer A. A. Beekman, is een waarborg, dat met deze
uitgave een blijvende aanwinst is toegevoegd aan
de reeks der buitengewone Neerlandia-nummers, die
verschillende gebieden en aangelegenheden van deni
Nederl. stam behandelen en meer en meer vangeschiedkundige waarde blijken te zijn.
Zi n worde
j
herhaaldelijk aangevraagd en geraadpleegd, ook
voor wetenschappelijke doeleinden.
Geldmiddelen.
Uit de Rekening en Verantwoording over 1915
blijkt, dat de ongunstige ti den ook op de geldmiddelen van . het A. N.V. hun druk doen gevoelen.
Toch kon de twee einden door een zuinig
beheer aan elkaar worden geknoopt, dank zij ook de
Ned. Regeering, die van haar voornemen, om haar
toelage voor het A. N.V. tot op de helft te verminderen, tern kw na een adres aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin handhaving der voile toelage werd bepleit o m. op
rond dat de uitgaven van het A. N.V. mede door
g
arbeid ten bate vangemobiliseerden en . geinterneerden gestegen waren. Het fonds voor kapitaalvorming werd met eenige vrijwillige giften verrijkt
en bedraagt thans f 4.028.o71/2.
De laatste jaren kon het Hoofdbestuur dit fonds
uit de batige saldi niet versterken • het zij in de
herinnering van alle vermogende vrienden van het
A. N. V. aanbevolen • want eerst wanneer een vast
groot kapitaal gevormd is, zal het Verbond ten
voile kunnen doe wat des Verbonds is.
Aangenaam werd het Hoofdbestuur in 1915
verrast door een legaat van f 1 000.— van iemand
die onbekend wenscht te blijven en het vruchtgebruik aan een paar ouden van dagen liet. Eerst
na hun overlijden komt het legaat aan het A. N.V.
Ledental op 31 Dec. 1915
Groep Nederland
Belie (schatting)
Ned.-Oost-Indict
»
»
Suriname
Nederl. Antillen
»
Zelfstandige Afdeeling Berlin
»
»
Bingen
»
,
Bloemfontein
»
Bremen
>>

7215
1200
III0
174

215
45
18
49
28

Zelfstandige Afdeeling Chicago
»
»
Chicago-Roseland
Johannesburg
Kaapstad
»
Keulen
Leipzig
Nieuw York
Nijlstroom
Potchefstroom
»
Rumenie
Smyrna
Stellenbosch
»
»
Ventersdorp
Algemeene leden in het buitenland
Geinterneerde Vlamingen
>>

>>

>>

>>

39
119
18 o
87
20
19

50
34
8o
54
10
29
28
738
178

Samen ...... 11719
Ook thans is de statistiek nietgeheel betrouwbaar
daar de opgaven uit het buitenland schaars en
ongeregeld inkomen.
Verschillende omstandigheden hebben een ongunstigen invloed op het ledental uitgeoefend.
Mogen weifelaars en ontevredenen zich niet langer
blind staren op wat in het veelomvattend streven
van het A. N.V. niet met hunpersoonlijke inzichten
overeenkomt, maar de oogen open houden voor
datvyat ons vereenigt.
Eengoed begrip van het streven van het A. N.V.
en een meer algemeene bekendheid van de doeleinden, die het beoog,t zullen er vooral toe kunnen
bijdragen om tot meer algemeene waardeering te
geraken.
Dordrecht, I o April '916.

Nederlandsch als Zan taal.
Het Algemeen Handelsblad heeft dezer dagen
aan bekende mannen en vrouwen de vraag voorgelegd of zij een Nederlandsche Opera wenschelijk
en mogelijk achten. Verreweg de meesten antwoordden
bevestigend, wat voor het A. N. V. vanzelf sprekend
is en aan het feestmaal te Deventer aldus werd
uitgedrukt •Waar Fransch en Italiaanschgezang
In Holland kan bestaan,
Daar dient de zang in el en taal
Toch zeker voor tegaan.
Neerlandia behoeft de verschillende uitspraken in
den zelfdengeest niet . te herhalen.
Slechts den hulde aan onze taal vinde bier een
plaats :
„Het Nederlandsch, dat eleganter is dan het
Duitsch, mannelijker — zoo noodig --dan het
Fransch en rijker is dan het Engelsch, is een taal
in alle opzichten geschikt om .gezongen te worden,
zoo zij door een kunstenaar wordt geschreven, die
poezie of poetisch proza schrijft."
Dit is de overtuiging van Louis Couperus.

100

NEERLAND1A.

De „Vereenvoudigde Spelling"
een stambelang.
Van alle kanten komen de berichten binnen in
het oude moederland, dat er verlangd wordt naar
een snellere bediening inzake de moedertaal. De
tijd dat de Nederlander met onwrikbaar geduld,
zijn woordenlijst naast zich, zat te zwoegen, om
toch maar „moor te schrijven, is voorbij. Er moet
goed, snel, kort en vooral—niet—naar—ingewikkelde—regels geschreven worden. Kortom, Nederland
moet niet alleen voor export van boter, kaas,
margarine, groenten enz., maar ook van boeken
zorgen. Een noodzakelike behoefte voor de stam
wordt daarmee een eenvoudiger spellingsstelsel. Ik
heb dit in 908 te Leiden al be left in de 3de
Afd., aan onderwijsbelangen gewiid, en daar werd
toen metgrote meerderheid al aangenomen, dat
Nederland vOOr moestgaan •; het overige taalgebied
zou dan van zelfgeleidelik volgen. Nederland is
natuurlik die oproep nog niet gevolgd. wanner
zou hier sets met echte spoed gaan ! ? Ook te
Brussel op het aan Leiden voorafgaande Taal- en
Letterkundig Kongres was in de 4de Afd., die voor
verreweg het grootste deel met Vlamingen gevuld
was,
— het hele Kongres leek wel in die Afd.
samengepropt om vrijheid gevraagd voor de
V. Sp. Het enige gevolg van beide verzoeken is
geweest een Staatskommissie over het vraagstuk,
die in 1912 een door en door eenzijdig pleidooi
g
teen
de V. Sp. de wereld inzond • zo onwaar, dat
tal van kranten er teen te keer trokken en dat
de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
Schrijftaal een kritiek in 2 din. leverde, waarin de
onjuistheid, de verkeerde opzet, de hele zonderlinge
manier van doen van het verslag aan de kaak
werdgesteld. Het Ministerie-Cort van der Linden,
dat sedert optrad vroeg om raad aan de Akademie
van Wetenschappen, die een Kommissie van Brie
leden benoemde voor dat Joel. De raad is uit ebracht, maar nu met de oorlog is er natuurlik wel
meer en belang rijkers te doen
aan het Ministerie
.
v. Binnenlandse 'Laken. En wij wachten. Maar
het is, of nu met de oorlog, de ogen van de
mensen meer opengaan, of ze ook in dezen door
de schijn heenzien naar het echte en, of levensbelangen boven komen door de stoflagen van
overlevering heen. In ons land zelf neemt in
deze bewogen tijden het gebruik der V. Sp. toe :
te Leeuwarden werd deze winter een kurzus
er ingegeven en druk bezocht en zakenmensen
als de Gebr. Gerzonpassen de V. Sp. in hun
hele bedrijf toe. In alle tijdschriften en kranten
wint hetgebruik veld, maar dat niet alleen.
Verenigingen als de N. Z. Afr. V. en Alg.- Ned.
Verbond hebben ingezien, dat er gevaar dreigt voor
onze boekemarkt, voor de betrekkingen met ZuidAfrika op taalgebied, als men hier niet eindelik ook
in hun kring bet initiatief nam, om in eenvoudiger
spelling te aan schrijven. Bij de eerste vereniging
is het voorstel ingediend om het or aan geheel of gedeeltelik om te spellen •; bij het Verbond het besluit

genomen om het stambelang van de V. Sp. te bespreken in „Neerlandia". 1k nam dit op mij.
Zuid-A fr i ka mag voor aan. Dit heeft zelf de
V. Sp. ingevoerd in alle officiele stukken, in kranten en
onderwijs • gevolg is dat het om leer- en schoolboeken
vooral vraagt in de V. Sp. Wie moest die natuurlik
leveren ? Nederland. Maar wie kan ze ook leveren ?
En eland. Als En else uitgevers kans zien de
boekemarkt voor Z. Afr. in banden te krijgen,
zullen zij daar wel wat voor over hebben. Zij
kunnen datgauwer doen dan dat onze uitgevers
twee exemplaren in twee spellingen ter perse
le en waarvan de ene uit Nederlandse scholen
geweerd. wordt. Als die boeken in V. Sp. hier ook
in de scholen kondengebruikt worden, waren de
onzegauwer bereid er toe over te gaan. Afrikaanse
schrijvers zullen nu niet zo licht naar Nederland
komen ook figuurlik niet — om een uit ever
te zoeken. Gevolg een zekere vervreemding van
elkaar. Afrikaanse studenten en onderwijzers komen
hier in een spellingomgeving, die achterlik is bij
de hunne vergeleken. De indruk van het aan
verouderde spelregels prutsende Nederland kan niet
schitterend zijn vooral bij de onderwijzers, die op
normaalscholen onderwijs in de spelling bijwonen,
waar ze niets aan hebben, om er maar niet meer
van te ze en. Is het nu zo vreemd, als weifelaars
tussen En eland en Holland het eerste kiezen dat
hun voor spellinggehaspel bewaart, maar — helaas ! —
voor het Afrikaans doet verlorengaan ! Wil men banden
aanhalen, dan moet men volgen, met bewuste kracht,
waar Zuid-Afrika al zoveel jaren voorging. Een
schrijven van een Afr. voorman bij de N. Z. Afr. V.
ingekomen, zegt o.a. „Intussen spreekt 't vanzelf,
dat het wenselik is zoveel mogelik boeken in de
V. Sp. te krijgen, doch dan zou ik vooral beginnen
met leerboeken, die veel op onze scholen en
kolleges gebruikt worden, enz." Natuurlik, we moeten
de zaak niet overdriven. Een vaste stoomvaartlijn
tussen Nederland—Zuid-Afrika—Java is ook van
belang, maar naast de stoffelike betrekkingen moeten
toch degeestelike van kracht zijn. En, al 1 e z e n
nu-volwassen Afrikaners onze boeken wel onomgespeld, wij moeten op de jeugd en op het 1 e r e n
in de school letten en op de neiging, om zich met
het Afrikaans nog verder van ons te bewegen.
Aileen een eenvoudig Nederlands in onze boeken
kan daartegen als tegenwicht dienen, eenvoudig
van stijl, maar ook van spelling.
Over het belang van Belgie zal ik persoonlik
niet uitweiden • ik kan bier alleengetuigenissen
aanhalen van Prof. W. de Vreese, de Voorzitter
van de3de Afd. van het Leidse Kongres, van de
Heer Tsjoen, Dr. C. Lecoutere, Dr. L. Scharpe,
Dr. P. Tack, H. van Kalken, Prof. Vercoullie en
de talrijke onderwijzers van wereldlike en geestelike
aard die ik op het Kongres te Brussel ontmoette
en die mijn theorie volkomen bevestigden. Er is
verzet toen ookgeweest en te Brussel en te Leiden.
Daar waren het de Heren L. Del ire en 0. Wattez •;
te Leiden Mr. L. Willems • maar het aantal, noch
de waarde van vOOr- en tegenstanders kan opwegen
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tegenover de waarheid van deze theorie : het President van de Raad van Indie als P. M. L. de
Vlaams (Nederlands) heeft — en houdt — in Belie
g
Bruin Prince voor Indic niet evenveel gezag als Mons.
een harde stria teen het Frans ; het heeft die strijd Victor Zwijsen, Oud-Rektor van het Colegio „Santo
met taaie volharding, in de school ook, gevoerd, een
Tomas" op Curacao ,
om maar enkelen te noemen ?
driekwart eeuw nu al ; maar zou het niet meer
Het Nederlands heeft verder over de hele
suksesgehad hebben in die strijd, als het met
wereld een zware strijd te voeren teen Frans, Engels,
eenvoudiger reels
had kunnen werken ? Iemand als
g
Spaans, Maleis en Duits. Tal van geleerden hebben
Aug. Gittee was al vereenvoudiger voordat de indertijd met bun gezaghebbend woord het Ned erV. Sp. er was, al in 1886. Nu, vooral,
lands in Z.-Afr. een steungegeven door te verklaren
nu tengevolge van de oorlog het Viaams een
dat de V. Sp. aan wetenschappelikheid niets te
geduchte storm te verduren heeft, ziet het nu niet wensen overliet • maar merken wij nu nog niet dat
in dat aansluiting bijde algemene Nederlandse er boven de onbetwistbare wetenschappelikheid
uitspraak noodzakelik is ? Maar dan zal het ook de een nog veel groter nut staat voor ons yolk, voor
geslachtsregeling volgens de V. Sp. met graagte
onze stam ? Is het niet, belangrijker dat een heel
gaan aanvaarden, te meer, omdat die zoveel
yolk, een hele stam de eigen taal kan schrijven
ruimte laat aan een na den oorlog stellig komend zonder nodeloze moeite, dan dat er wetenschappealgemeen Vlaams. Dit toch zal meer n's gebruiken,
like l56ken in een of andere spelling verschijnen
dan krachtens de spelling van de Vries en Te
of litteratinir in een afwijkende, geheel biezondere ?
Winkel mogelik is, en nu erkennen wij de algemene
Er isgroter gebied te krijgen voor onze taal.
beschaafde spraak als norm in dit geval. Voorlopig
Geleerden in D u i t s 1 a n d wensen onze taal in te
dus die van Nederland, omdat het algemene zich
voeren op scholen en hogescholen, Moet
in het zuiden nog ontwikkelen moet, maar daarmee
datgebeuren in een kleding van voor 5o jaar,
zal ook dit zuiden mettertijd norm krijgen ,
die dan
waaraan wij zelf al lang ontgroeid zijn ? of moeten
wel enigszins zal afwijken van de Nederlandse,
wij bet beleven, dat de tegenstand, die dit plan
maar deze afwijking zal niet zo hinderlik zijn als — dat spreekt — verwekken zal in Duitsland,
die,
waaraan nu en het zuiden en het noorden
zich gaat steunen op spellingverdeeldheid bij ons ?
zich bezondigen tegenover de spelling van De Vindt men nu echter, dat werkelik de toestand
Vries en Te Winkel, omdat deze reels geeft,
van het Nederlands door deze oorlog gewijzigd is,
waaraangeen van beiden zich kan houden.
dan moet men ook inzien dat de bakens verzet
Dat Belgie niet allang meegedaan heeft, lit aan
moeten worden : van een knus-onder-onsje is de
het vastleggen van het spellingvraagstuk door een
Nederlandse stam op we een faktor van betekenis
Koninklik Besluit. Prof. W. de Vreese drukte het
te worden in degeestelike strijd van de volken, maar
„
te Leiden aldus uit: Wij
ho en dat als eenmaal de
dan moeten wij ook de moed hebben, om zelf iets
Hollandse regering de vrijheid zal hebben verleend,
op te offeren daarvoor. Nederland doet vaak o zo
die de voorstanders der nieuwe spelling wensen,
gevoelig en vindt verandering van spelling in zo'n
de Belgiese Regering op hare wijze zal volgen".
bui ergerlike taalaanranding • maar och, we weten
Ik, dus, beschouw als een van de middelen, om vaak niet eens in welke spelling een bUiend stuk
het door den oorlog verslagen Vlaams te helpen,
was, dat wegelezen hebben. Laten wij dus ter
zooals het Afrikaans er meegeholpen is,
wille van degrote belangen onze kleine zaakjes
het voor aan van Nederland in het vereenvoudigen
eens vergeten en gezamenlik meehelpen, om dit
van zijn spel- en geslachtsregels.
stambelang te bevorderen door
Over In die kan ik korter zijn. Onze Regering
I°. per soonlik de Vereenv. Spelling te steunen
moedigt het lezen van Nederlands daar met alle
of alleen met onsgeld Of nog beter met de daad
kracht aan. Wij le en het de Inlanders niet op ;
van het schrijven in die spelling. Te Leeuwarden
zij vragen er om •; zij eschouwen onze taal als de leerden de leerlingen (volwassenen) het in + 3 uur.
b
deur die bun toe an geeft tot ambten en tot de
2°. in Verenigingen als A. N. V. aan te
wereldbeschaving daarbuiten ; welnu, is het dan
dringen bij de Nederlandse Regering op het geven
niet de eenvoudigste zaak ter wereld, dat wij bun
van de vrijheid voor de V. Sp. om bij examens te
toestaan eenvoudige reels toe te passen, die in worden toegelaten en door de bevoegde autoriteiten
Z.-Afr. bewezen hebben vooruitgang te brengen in bij het onderwijs geleidelik te worden ingevoerd.
de kennis van — de
,,
liefde voor het Nederlands ? En
3°. het officiele in ons or gaan om te
zonderling , verbieden
wij
het. Ook daar echter is
spelle n, zonder daarom de spelling van de Vries
het verzetgaande en zelfs van de Direkteur van
en Te Winkel te weren. Mocht dit laatste dadelik
Onderwijs en Eredienst Dr. Moresco. Is dat dan
niet kunnen, laten de leden dan niet Dordt
geen stambelang als wij maken, dat er minder moeite
lastig vallen met op- en aanmerkingen over stukken,
aan het aanleren van het Nederlands besteed behoeft in een spelling opgenomen, die
te worden ? Men leze eens depas verschenen
a. wetenschappelik is,
brosjure van Dr. J.
• Rottier, leraar te Semarang.
b.prakties,
Despelling-Kollewijn een groot maatc. meer en meer ingebruik komt en
schappelik en tevens Nederlands bed. voor de hele stam vangroot belang is.
la ng,
of wil men andere namen ? Hebben
mannen als Oud-Minister H. Colin, een Oud-Vice- Haarlem, 25 Maart 1916.
J. B. SCHEPERS.
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REGELS VOOR DE VEREENVOUDIGDE
SCHRIJFTAAL.
De Vereenvoudigde Schrijftaal wijkt in de volgende
opzichten van de regeling van de Vries en te
Winkel of :
I . De e word op het eind van een lettergreep
niet verdubbeld • delen, kwekeling, preken, veren.
Op het eind van een woord wordt ee geschreven • twee, zee, mee, dominee. In 'afleidingen
van zulke woorden (tweede, zeeen) en samenstellingen
(tweeledig, zeeschip, veevoeder) blijft de ee.
2 . De o word op het eind van een lettergreep
niet verdubbeld • to en stromen, boze, stroo, zo.
3 De ie wordt op het eind van een lettergreep
door ie (niet door i) aangeduid • wielew , kievieten,

9. Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglike naamwoorden en voornaamwoorden richte men
zich uitsluitend naar het beschaafde spraakze
gebruik. Men schrijve dus de, hij, hem, zijn,
/mar, enz., wanneer men de, hi j, hem, zijn, ze,
haar z e g t. Voorbeelden : Zet de stoel in de hoek.
— De boeken van die aardige kleine jongen. —
Is de kachel niet aän ? Neen, hij is uit. — Zal ik
de
ze en dat ze hem Cm) moet
aan de
me
aanmaken ? — Die soep is erg warm, ze (of ook :
h0 is anders lekker. —

Van de Boeken-Commissie.

biezonder.
N. B. Deze re el geldt voor nederlandse
woorden. Zie voor bastaardwoorden regel 7 !
4. De toonloze klinker wordt in de uit an
-lik en -liks door een i aangeduid (evenals in de
woorden nodig, gelukkig, havik, nzonnik, enz) :

gwoonlik,
huiselik, dageliks.
e
5. Aileen clan wordt sch geschreven, wanneer
men na de s een ch uitspreekt (schip, schoon,
stheppen; — schrilven, schrikken). Dus : vis, mens,
wensen, hollandse, franse.
Ook schrijve men tans, &tans, tee (zonder h),
ert (zonder w), besje (zonder t).
6. Den en s worden niet all „tussenletters"
geschreven wanneer ze in de belch uitspraak
niet worden gehoord. Dus • zedeleer, sterrekuna'e,
hondehok, pennehouder, oorlogschip. (Natuurlik wêl
toetssteen, uit toets en steen, lansstoot, evennaaste,
tegennatuurlik enz., waar men niet met een tussenletter . te doen heeft.)
7. Bastaardwoorde n. In open lettergrepen van
bastaardwoord wordt de ie-klank voorgesteld door
het teken i : indivia'u, naiviteit, Israelitisme, favorite,
artikel. Maar op het eind van een bastaardwoord
schrijft men ie: genie, traditie, kolibrie, Februarie.
En bastaardwoorden, eindigend op ie, of ie
gevDlgd door 6en medeklinker, behouden ie in de
verbogen vormen : lithografieen, traditieen, lelieen,
projektielen, Israelieten, Naast de bastaarduitgang
-ies staat dus de verbogen vorm -iese : harmoniese,

( afgod)iese.

Verder schrijve men e in plaats van ae: ether,
paat,
pedagogie(k), preparaat ;
redik
k in plaats van de k-klank-aanduidende c:
lokomotief, akteur, aktrice, direkteur, kontributie ;
f in plaats van ph • alfabet, fotocraferen,fysika,
fantasie;
r in plaats van rh • retorika, rachitis, rododendron,
Bovendien worden enige algemeen gebruikelike
woorden in de spelling vernederlandst : bazaar,
bloeze, boeket, faljiet, grok, kana_pee, koket, rosbief,
toast, trem en enkele andere.
8. Eigennamen (familienamen en aardrijkskundige
namen) behouden de gebruikelike spelling : George,

Visscher, Tusschenbroek, Zwolle, ' s-Hertogenbosch,
den Bosch.

Adres voor Briefwisseling :
244c Mathenesserlaan,
Rotterdam.

Adres van het Boekenhuis :
63 Van der Duynstraat,
Rotterdam.

Jaarverslag over 1915.
ALGEMEENE OPMERKINGEN.

De hachlijke tijdsomstandigheden, de betrekkelijk
weinig-omvangrijke werkzaamheden , die wij in het
oorlogsjaar 1915 verricht hebben, de ons geboden
zuinigheid in deze dure ti den — al deze redenen
no en ons dit verslag zoo beknopt mogelijk te maken.
Voordrachten werden in hetgeheel niet gehouden,
wat vooral van invloed bleek op het getal begunstigers
daar uit den aard der zaak de leden van
,
het A. N. V. altoos de meerderheid onzer toehoorders
ankbaar heid het
vormen. Toch vermelden we met dankbaarheid
toetreden van zooveel nieuwe leden, dat wij teen
438 leden in het vorige verslag nu 454 leden tellen,
waarvan 2 8o begunstigers en 17 4 bijdragers, (dat
zijn niet-leden A. N. V.)
Aan een bee aantal adressen, hetzij vaste,
hetzij tijdelijke, zonden wij in 1915 couranten en
tijdschriften.
Ofschoon het aantal verzonden kisten ver bleef
beneden dat van ' 14,, werd de arbeid geregeld
voortgezet, gedeeltelijk bestaande in het verwerken
van den in I 4 toegezonden overstelpenden voorraad
tijdschriften. Dat werk werd dezer dagen voltooid.
Aan onze medewerkers in het Boekenhuis enz.
brengen wij gaarne opnieuw onzen hartelijken dank
voor de moeite, die zij zich voor ons werk blijven
getroosten.
WERKKRING..

I. Zeemanshuizen en Nederl. Kolonies.
Wij hebben daarvan nu 3o8 adressen. De 9 laatst
bijgekomen adressen zijn: New-Brighton N. Y.
New-York, Mtinchen, Chubut, Pretoria, Brandfort,
a Soekaboemi.
Batavia, Soerabaj,
Het spreekt wei van zelf, dat onze bemoeiingen
met deze en reeds vroeger opgegeven adressen eerst
na den oorlog tot haar volle recht zullen komen.
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II. Zuid-Afrika.
De kisten, die sedert Augustus ' 14 te Rio de
Janeiro ziin opgeslagen, worden daar veilig bewaard.
Vanpogingen om ze met veel moeite en groote
kosten naar Afrika door te zenden dan
wel ze naar
,
Holland te doen terugkomen, hebben wij afgezien,
zoolang de oorlog voortduurt. De daaraan verbonden
bezwaren waren zoogoed als onoverkomelijk.
Het eenige vermeldenswaardige feit in onze betrekkin en tot Zuid-Afrika was het volgende. (Gemakshalve nemen wij daartoe ons bericht in Neerlandia
van Maart ' 16 over.)
„In de Hoofdbestuursvergadering van 4 Sept. '15
deelde de voorzitter mede,
dat er van Professor
Van Braam te Stellenbosch een aanvraag was ingekomen om boeken. Deze aanvraag zou worden
behandeld in overleg met de Boeken-Commissie.
In Maart 1915 verzocht Prof. Dr. P. van Braam
van het Victoria-College te Stellenbosch aan Dr. Kiewiet
deJonge om de bemiddeling der Boeken-Commissie,
ten einde van de Nederlandsche uitgevers presentexemplaren te bekomen van een aantal met name
genoemde boeken in tal van studievakken, om aldus
een begin van uitvoering te even aan de stichting
van een Schoolmuseum te Stellenbosch. Om verschillende redenen konden wij niet dadelijk aan deze
aanvraag beginnen. Wij stelden ons zoo spoedig
mogelijk in verbonden met den Nederlandschen
Uitgeversbond, die in zijn vergadering van eind
September het besluit nam, al zijn leden dringend
te verzoeken, gehoor te even aan ons verzoek,
om voor dit doel boeken of te staan. Een verzameling
van ongeveer 8o o werken kwam bijeen en werd in
het Boekenhuis te Rotterdam ingepakt. Ofschoon
de moeilijkheden om de boeken naar Zuid-Afrika
te verzenden, bijzonder groat waren, slaagden wij
er in van het Engelsch Consulaat te Amsterdam
het vereischte Certifikaat van oorsprong te verkrijgen, waardoor een eind kwam aan een tijdperk
van bezwaren, teleurstellingen en hard werken, om
het doel te bereiken : vOOr Kerstmis werd hetgrootste
gedeelte naar Professor Van Braam verzonden.
Dezer dagen ontvingen wij van hem het eerste
bericht van ontvangst, waarin hi' zijn opgetogenheid
en erkentelijkheid uitspreekt over het onverwachtg
root succes van onze pogingen. Het is de eerste
maal, dat wij op officieele wijze den steun van den
Nederlandschen Uitgeversbond verkregen hebben.
,
Professor Van Braam
die op ons verzoek een
aanstelling als Correspondent van onze Commissie
wel heeft willen aanvaarden,
is voorzitter van de
Commissie van het Schoolmuseum en heeft de beste
verwachtingen van dit petekind.”
Reeds bracht hij in een waardeerend schrijven
den dank der Afrikaners aan den Nederlandschen
Uitgeversbond over. 1)
Het aantal aanvragen voor het stichten van
1) Wij ontvingen daarna een hartelijke dankbetniging van
den tak Stellenbosch der Z.-A. Onderwijzers-Unie (Voorzitter:
prof. dr. Gilled).

Boekerijen neemt nog voortdurend toe en na den
oorlog zullen wij, zooals President Steyn het hardgrondig wenscht, ook dezen arbeid weer vol moed
opnemen.
III. Oost- en

West - In die.

Vermeldenswaard is de aanvraag om stun van
het Comit6 voor Huisvesting van studeerende inlanders te Buitenzorg, voor hare internaten te Batavia
en te Soerabaja en later ook voor dat te Soekaboemi.
Metgenoegen zullen wij deze nieuwe adressengaan
helpen.

W.

Belgie.

Wij in en voort aan den Antwerpschen Tak
van het A. N. V.groote goed-gevulde kisten te
zenden met lectuur voor de Vlaamsche krijgsgevangenen in Duitschland. Hoezeer men die boeken
aldaar op
,
rijs
spbewijst
telt
een zinsnede uit een
dezer dagen van den heer Van Laar, den ijverigen
Secretaris van lien Tak, ontvangen brief: „De
laatsteprachtige boekenzending (twee kisten) is in
mijn bezit. Hiervoor nogmaals van harte dank.
Nooit bewees een instelling als de Boeken-Commissie
meer diensten dan tot heden door Uw werk het
geval is. Wat zijn de Vlamingen U daar dankbaar
voor."
V. Voor de Militairen.
Voor onze soldaten, voorgeinterneerden, enz.
maakten wij de meeste kisten van dit jaar gereed,
ofschoon het cijfer door het sterk verminderen der
aanvragen veel lager bleef. Het aantal militaire
adressen bedraagt 296, het aantal verzonden kisten
boeken sedert Augustus '14 meer dan b oo.
GELDMIDDELEN.

„Onze inkomsten bleven ver under die van 1914.
Doorgroote zuinigheid te betrachten wisten wij ook
de uitgaven sterk te verminderen, waardoor wij een
batig saldo hielden om in de vredige toekomst, die
— naar wij ho en — zeer nabij zal wezen, met
groote voortvarendheid onze schade in te halen.
Wie bier mede van overtuigd is, sluite zich bij onze
led= aan : voor elk bedrag kan men worden ingeschreven." Zoo schreven wij nog kort geleden in
Neerlandia en wij kunnen niet anders doen dan die
woorden in dit verslag met nadruk herhalen.
Moe 1916 den zoo vurig door iedereen begeerden vrede brengen en daarmede ook onze
Commissie met verdubbelden ijver Naar krachten
ten bate van den Nederlandschen Stam doen
aanwen den!
„0 Nederland! let op U saeck,
„De tijt en stont is daer,
„Opdat nu in den hoeck niet raeck
„U vrijheit, die voorwaer
„U ouders hebben Bier gecocht,
„Met goet en bloet en 'even!"
Rotterdam, April 1916. VAN EVERDINGEN,
Directeur der B.-C.
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jaarverslag der Aideeling Berlijn.
Het Bestuur bestond bij den aanvang van het
jaar 1915 uit de volgende leden
W. F. van Heusden, Voorzitter. J. C. Ruijs,
Tweede Voorzitter. M. Stroothenke,
Secretaris.
W. F. van Heusden Jr., Tweede Secretaris. P. Clerx,
Penningmeester.
Het ambt van bibliothekaris was onbezet en
werd door den tweeden voorzitter waargenomen.
Commissarissen waren de H. H. : A. Zilversmit,
M. Smits en H. • Damerau.
Door den dood ontviel op 23 April aan de
-vereeniging de Heer M. Stroothenke, sedert Januari
haar secretaris. Een korte ernstige ziekte maakte
een einde aan dit 'one leven. Op 26 April geleidde een talrijke schaar onzer leden zijn stoffelijk
overschot naar degroeve. De nagedachtenis van
dezen beminnelijken man
,
die een even trouw
echtgenoot en vader als een degelijk vaderlander
was, blijft bij de vereeniging voor altijd in hooge eer.
Tengevolge van den oorlog riep het Nederlandsche
gezag ook uit onze rijen vele 'one landgenooten
onder de wapenen, waardoor het ledental der
vereeniging in het begin van het jaar was gedaald.
In den loop van het jaar traden 9 toe, zoodat het
aan het einde van 19 1 5 weer op 45 was gestegen.
Ook in ander opzicht was de oorlogstoestand
in onzen kring merkbaar. De maatschappelijke
werkkring van velen onzer vorderde meer toewijding
dan in normale omstandigheden, wat eene beperking
der werkzaamheid in de vereeniging ten gevolge
had. Zoodoende konden in den loop van het jaar
slechts 8 ledenvergaderingen gehouden worden,
ofschoon het reglement 12 voorschrijft. Dientengevole bedroeg het aantal bestuursvergaderingen ook
slechts. Niettegenstaande getuigen de notulen van
ernstigen en veel omvattenden arbeid.
Besluiten van beteekenis werdengenomen, die
in de toekomstgrooten invloed kunnen hebben op
den bloei der vereeniging. Te vermelden is allereerst
het besluit van 12 Mei, om het bouwfonds te
verhoogen. In de vergadering van 16 Juni daaraanvolgende aanvaardden de leden de inrichting der
vrijwillige bijdragen, waarvoor dadelijk en gewillig
werdgeteekend. Daarmee gaven de aanwezigen
uitdrukking aan hun wensch naar een eigen tehuis.
We hebben behoefte aan eengezellig hoekje,
niet naar Berlijnschen trant, waar een kellner reeds
met eenpot bier voor of achter je staat, aleer
men tijd heeft gehad zijn 'as uit te trekken of zijn
hoed op te hangen •; neen, naar een hoekje, waar
men zoo dood op zijn gemak een stoel neerzet,
zich dan neervleit, eenpiip of een sigaar opsteekt,
om op zoo ' n voortreffelijken vriendelijken toon
gevraagd te worden, of mijnheer ook jets blieft te

A.

gebruiken, zooals een hollandsche juffrouw dat zoo
echt doen kan.
Op 16 Juni nam de vereeniging den naam aan
van „Nederlandsche Vereeniging te Berlijn", om
g
etuigenis of te le en van het voornemen een
grootere taak te vervullen dan tot dusver geschiedde.
Bestuur en leden waren vrijwel eenparig van meening,
dat dit voornemen door het aannemen van een
anderen naam naar buiten kenbaargemaakt moest
worden. Dezelfde drang naar uitbreiding der nuttige
werkzaamheden riep de inrichting van werkbezorging
in het leven. Reeds uit hetJaarverslag van 1914
is bekend, dat3 onzer leden zitting hadden genomen
in het Berlijnsche Steuncomit6, dat op wensch van
Harer Majesteits Gezant, Baron W. A. F. Gevers
te Berlijn, ten behoeve der noodlijdende Nederlanders
uit de beide vereenigingen alhier werd gevormd.
Dit comit6 schorste bij gebrek aan geldmiddelen
in September 1915 hare werkzaamheid, nadat de
ondersteuningen door werkverschaffing zoo goed als
overbodig waren geworden. Onze vereeniging heeft
zich bij dit werk zeer verdienstelijk gemaakt. Overtuigd, dat werkbezorging een middel tot zedelijke
verheffing van den mensch is, geldelijke ondersteuning
daarentegen zijn zedelijke kracht vermindert, had
ze bij voorbaat een georganiseerden werkkring in
het levengeroepen.
Aldus bracht ze in toepassing, wat het re lenient
haar als taak had aangewezen, namelijk de bevordering
der zedelijke en stoffelijk
e kracht der Nederlanders.
Het zou ontijdig zijn reeds nu in bijzonderheden
de resultaten van dit werk te omschrijven ; voorloopig zij daarom slechts vermeld, dat 321 stukken
werden ontvangen en dat meer dan 300 brieven
zijn verzonden, waaruit blijkt hoe gewichtig deze
inrichting in de toekomst zal kunnen worden.
Niet medegerekend in genoemde getallen zijn de
verzonden drukwerken.
Mag aldus met voldoening gewezen worden op
dengrooten arbeidslust, die zich in de vereeniging
geopenbaard heeft, niet minder verdient het ledenbezoek op de wekelijksche bijeenkomsten voile
waaardeering.
De Woensdagavonden werden gemiddeld door
2 personen bezocht, zijnde meer dan de helft
der leden.
Arm was het afgeloopen jaar aan feesten.
Koningins geboortedag werd geheel in eigen kring
herdacht. De avond was door medewerking van
musici, leden der vereeniging, inderdaad een der
aangenaamste en meest opgewekte bijeenkomsten,
maar toch van huishoudelijken aard.
Een ander karakter daarentegen droeg het Sint
Nicolaasfeest op 12 December. Het is een oud
gebruik der vereeniging, om dit in een zoo groot
mogelijken kring te vieren. Het stond als weleer
onder bescherming van de echtgenoote van Harer
Majesteits Gezant, Baronnesse Gevers.
Ongeveer 200 volwassenen en 90 kinderen trof
degoede Sint aan, toen hi' de zaal betrad, en
voldaan over degehechtheid aan Vaderlandsche
zeden engebruiken, verraste hi' de jeugd met

NEERLANDIA.
moo geschenken en de ouderen met versnaperingen.
dan is
Zien wij op het afgeloopen jaar tern dan
er veel goeds te vermelden. Toch zijn we ons
bewust, dat alleen noeste vlijt tot een blijvend en
nuttig and kan maken, wat nu nog een kleine
spruit is,
geboren uit liefde voor yolk en land.
Wij roe en daartoe de medewerking in van
alle n, die het Nederlandsche y olk en Nederland
waarachtig liefhebben.
W. F. VAN HEUSDEN,
waarnemend Secretaris.
Berlijn, 23 Maart 1916.
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volkomen veilig kan achten. Gok alle drukwerk
wordtgecensureerd.
De maandelijksche eerste Zondag-bijeenkomsten
der Hollanders vinden steeds bijval, hoewel de
zomerhitte en de verre afstandenhet aantal bezoekers
gedund hebben, maar er zijn steeds getrouwen die
het aangenaam vinden met hunne landgenooten een
vriendschappelijk verkeer te blijven onderhouden.
g
Moe
de verzuchting, zoo vaak en door zoo
velengeslaakt, dat het „vrede op aarde" niet
langer een ijdele klank zij, spoedig verhoord worden.
ANNA SEMMENS,
vertegenwoordigster voor Australia.
Claremont. I o Februari '91 6.

Verslag uit AustraliE over 1915.
Waar zoo weinig belangrijks te vermelden valt,
is het moeilijk een verslag te schrijven, en men zou
kunnen volstaan met de verklaring in Bulletinstijl :
„Toestand onveranderd". Het is echter te begrijpen
dat de leden van het Algemeen Nederlandsch Verbond en het Bestuurgaarne iets vernemen omtrent
landgenooten, die zich in verre landen een woonlaats gezocht hebben.
P
Het aantal leden vermeerdert niet, want hoewel
nieuwe zich aansluiten, vallen anderen weer af,
namelijk door vertrek naar andere oorden. In
voor
landen, waar een nieuwe bevolking voornamelijk door
land verhuizing gevormd wordt ^ is dit heen en weer
k en te verwachten. Velen worden in hun
trek
pogingen en landen teleurgesteld en nemen den
staf weer op om elders hun geluk te beproeven.
In Australia laten zich degevolgen van den oorlog
ook sterkgevoelen. Duizenden hebben sedert het
in der wereldgebeurtenis het land verlaten om
be g
zich onder de vanen van het Engelsche leer bij
dat der verbondenen aan te sluiten om, helaas,
nimmer weder te keeren.
Een aantal Hollanders hebben dat voorbeeldged waarvan sommigen ook den duren tol betaald
volg,
en dus hun vaderland niet zullen weerzien.
hebben
De oorlog heeft ons Hollanders in West-Australie
„cons gemaakt, omreden dat dit ambt door
„
een Duitscher bekleed werd, en dit onder de tegenwoordige omstandigheden, nu de gevoelens op het
hoogst gespannen zijn, natuurlijk moeielijkheden
leverde. Het is echter te voorzien dat de leemte
op
spoedig aangevuld zal worden.
Wanneer ik de klachten van „Ou-Boet", den
correspondent voor Zuid-Afrika, in Neerlandia lees
kan ik daar ten volle mee instemmen, waar hi' vaak
tot de ontdekking komt, dat zijn opstel, Of in het
geheel niet verschijnt, Of dat er stukken en brokken,
die hij volkomen onschuldig acht, uit zijn we elaten.
Wij hier lijden ook onder het regime der Censuur
en onzijdig of niet, de correspondentie met alle
vreemde landen, behalve die der verbondenen, wordt
aan het oordeel des Censors onderworpen, ten einde
zeker te zijn dat geen complottenteen
g het welzijn
des lands gesmeed worden, en men zich dus
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Jaarverslag van Groep Nederland
van het FL N. V. over 1915.
A lg eme ene toes tan d. Een kritiek jaar, een
tijd vangroote bewogenheid is 1915 geweest, voor
het A. N. V. in zijn geheel, voor Groep Nederland
in het bijzonder, omdat al wat er in ons Verbond
woelt en werkt onder den druk dergeweldige
volkerenworsteling, in de hoofdgroep het meest tot
getwist aanleiding heeft gegeven.
Dientengevolge had het Bestuur van Groep
Nederland herhaaldelijk tot taak geopperde planden
en geschilpunten te bespreken, waarbij niet steeds
overeenstemming werd verkregen.
Het Bestuur heeft daarbij de ervaring opgedaan
dat toepassing van den stelregel : „In het onzekere
onthoudt 11" door velen niet als welbegrepen
onzijdigheid, maar als werkelooze onverschilligheid
wordt uitgelegd.
Dat de oneenigheid, die in de Algemeene Vergadering zijn hoogtepunt bereikte, een goed heeft
gedaan aan den groei van het Verbond, zullen
enkele hieronder vermelde feiten aantoonen, waarnaastgelukkig andere kunnen worden vermeld, die
hoop geven dat partijen elkaar spoedig weer zullen
vinden om in eendrachtige samenwerking nieuwe
kracht te ontwikkelen.
Algemeene Vergadering (20 Maart i9i5).
Deze stond in het teeken van aanval en verweer.
Dat verweer had zich niet alleen bepaald tot een
verdediging teen velerlei beschuldigingen en grieven
ineen memorie openbaar gemaakt in Neerlandia, maar
zich uitgesproken, ook in het voorstel om een G ri e v e ncommis 5 ie te doen benoemen, die vrij zou zijn in
te onderzoeken in hoeverre daar de
arc hi
het
bewijzen zouden te vinden zijn dat het Hoofdbestuur
al of niet in zijn plicht te kort was geschoten.
De vergadering wenschte echter van dat gul
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aanbodgeen gebruik te maken, evenmin als ze
wilde weten van een commissie, die de Algemeene
Vergadering zou kunnen voorlichten over de voorstellen tot Wet sw ij ziging 1 ), die men eerlang
van de Commissie a.h. zou kunnen verwachten.
Het merkwaardigste verschijnsel was wel dat een
m o t i e van w a n t r o u w e n teen
g
het Hoofdbestuur
door de Amsterdamsche Studenten-Afdeeling voorgesteld, met algemeene stemmen op die der voorstelster na werd verworpen. De h erkie zing van
den V o o r z i t t e r met bijna algemeene stemmen
was ook een • kenschetsend feit.
Slechts werdengoedgekeurd de instelling eener
Propaganda-Commissie, inkrimping van het
aantal stemmen dergroote Afdeelingen om haar
overheerschenden invloed te beperken en een vrijer
keuze bij de benoeming van leden van Hoofd- en
Groepsbestuur, waardoor het mogelijk wordt buiten
de aanbevolen dubbeltallen benoemingen te doen
plaats hebben.
Het Groepsbestuur heeft onder den invloed
van allerleigeopperde plannen om naar buiten op
te treden, en van het Verbond te doen spreken,
meer dan in vorige jaren vergaderd. Tienmaal
kwam het bijeen en wel op 16 Jan. (met Hoofdbestuurders en afgevaardigden der Afdeelingen),
2 3 Jan., 2 7 Febr., r 9 Maart, I 5 Mei, I2 Juli,
3o Oct., 20 Nov. en r 1 Dec.
,
13 Oct.
Het Bestuur onder in weinig verandering en
werd slechts aangevuld door Mevr. A. C. Veen—Brons,
die de open plaats van Dr. J.
• B. Schepers innam.
In den loop van het jaa
r traden uit het Bestuur
de heeren Dr. W. van Everdingen om gezondheidsredenen, Prof. Mr. A. A. H. Struijcken, wegens verschil van meening met de meerderheid van het
Groepsbestuur, F. A. Hoefer, wiens mobilisatiewerkkring hem verhindert de vergaderingen bij te
wonen en Dr. P. V. Sormani, die na r 2 jaar zitting
in het Bestuur te hebbengehad , meende plaats te
moeten maken voor een ander. Hun alien zij hier
een woord van dankgebracht.
Het Groepsbestuur bestaat thans nog uit de
volgende 18 personen :
Dr. H. J. Kiewiet deJonge, Dordrecht, Voorz.
Marc. Emants, Den Haag ,
Onder-Voorzitter.
N. J. Roelfsema, Den Haag, Penningmeester.
C. van Son, Dordrecht, Secretaris.
Mej. E. Baelde, Rotterdam.
Mr. A. L. van Blommestein, Rotterdam 2).
Mevr. D. Bogaert—de Stiirler de Frienisberg,
Haarlem.
Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle,
Mr. M. P. M. van Dam, Breda.
Mr. W. J. L. van Es, Gouda.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht,
• P. C. Hartevelt, Arnhem.
Prof. Dr. L. Knappert, Leiden,
1) De wetswijziging is op verzoek der Groep Belgie tot na
den oorlog uitgesteld, daar deze Groep nu niet in staat is over
de desbetreffende voorstellen te beraadslagen.
2) Werd inmiddels Arnhem.

Dr. N. Mansvelt, Amsterdam,
Mr, K. M. Phaff, 's Hertogenbosch.
Th. van Welderen Baron Rengers, Oenkerk.
Mevr, A. C. Veen—Brons, Zaandam,
Prof. Dr. J. te Winkel, Amsterdam.
Aan dezen zullen door de Al g. Vergadering 3 personen worden toegevoegd, zoodat het getal dan
weder op het maximum komt.
W e r k z a a m h e d e n. Deze bestonden in de
eersteplaats in het uitvoeren der besluiten van de
Algemeene Vergadering, waaronder voornamelijk
dientgenoemd het voorstel om er bij de regeering
op aantedringen de positie der ambtenaren
voor den Indischen dienst te verbeteren.
De Indische afgevaardigden in het Hoofdbestuur
hebben het onverwijld in studie genomen en met
hunpraeadvies om raad gezonden aan het Bestuur
der Groep Ned. Indie, van welke echter nog geen
antwoord is ingekomen.
Eenplan tot het houden van een s tam dag
stuitte bij de voorbereiding op tal van bezwaren.
Het bleek ondoenlijk de in vijandelijke kampen
verdeeldepartijen onder de Vlamingen bijeen te
brengen en een eenzijdige voorlichting over de
brandende vraagstukken zou niet aan het duel
hebben beantwoord. Hetgrootsche plan is ten slotte
uitgeloopen op een N e d. Vlaa ms c hen midda g,
door de afd. 's-Gravenhage belegd.
De verdeeldheid onder de Vlamingen had ook
tengevolge dat in een der over deze zaak gehouden
Bestuursvergadering een motie werd ingediend
van den volgenden inhoud :
„De vergadering
van oordeel dat het A.N.V. zich niet onzijdig
mag houden ten opzichte van de verschillende
richtingen, die zich onder de Vlamingen in deze
ti' den doen kennen,
verklaart,dat zij afkeurt iedere richting, die niet
edurende den oorlog aan het streven tot het
g
herstel van de Belgische zelfstandigheid, ieder ander
streven ondergeschikt maakt".
De groote meerderheid verklaarde zich er tegen,
om at men er een partijkiezen voor een der
Vlaamsche richtingen in meende te zien. De voorsteller, Prof. Struijcken, vond er een aanleiding in
om als lid van het Groepsbestuur te bedanken,
Om aan het denkbeeld tegemoet te komen de
leden der. Groep voor te lichten omtrent de verschillende hedendaagsche stroomingen
in de Vlaamsche en Afrikaansche
Bewegin g, werd aan de Afdeelingsbesturen een
rondschrijven gericht met bericht dat het Groepsbestuur carne zijn bemiddeling voor geschikte
sprekers zou verleenen en desverlangd ook een
kleine geldelijke tegemoetkoming beschikbaar zou
stellen.
S t e u n verleende het Groepsbestuur voorts
behalve aan verschillende Afdeelingen, aan de van
Arnhemuitgegane beweging om de klok ke nspellen
in eere te herstellen, waarvoor o.m. de bekende
beiaardier Jef Denijn zijn dank aan het Groeps-
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bestuur betuigde, en aan de door Rotterdam behartide
verspreiding van 1 ied er brie fka ar ten
g
under de militairen. De subsidie aan de Al g. Ned.
Vereeniging voor Vreem delingenverkeer,
Heemschut en Tucht-Unie, bleven gehandhaafd. Voorts trad Groep Nederland toe tot de
Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat en
vaardigde zijn onder-voorzitter, den heer M. Emants,
in het Bestuur dier vereeniging af.
In opdracht van het Groepsbestuur bracht de
Voorzitter van 2 0-24 Juli een b e z o e k a an de
Interneering skampen te Amersfoort, Oldebroek en Harderwijk om de gegrondheid na te
gaan van klachten betreffende achterstelling van
het Vlaamsch.
Metgoeden uitslag werd eindelijk bekroond het
streven van het A. N. V. om op de b u i t e nland sch e p assen ook de Nederlandsche taal
te doen bezigen; de Minister van Buitenlandsche
Zaken heeft althans degewenschte verbetering aangekondigd. Moe zij gevolgd worden door een
gelijke eerbiediging onzer taal, waar dat mogelijk
engerechtigd is, in de diplomatieke betrekkingen.
Nog dient vermeld, dat het Groepsbestuur zijn
afkeuring meende te moeten uitspreken, tegenover
het Bestuur der A ni s t er dam sche StudentenA f d. die een motie vanpolitieke strekking en een
bemoeiing buiten zijn bevoegdheid liggend, deed
aannemen door een vergadering, waarvan de wettigheid door verscheiden leden der Stud.-Afd. trouwens
werd betwist. Over een dergelijk optreden van de
U t r e c h t s c h e S tud.-Afd. had het Hoofdbestuur
reeds vroeger zijn eenstemmige afkeuring uit esproken, als zijnde in stria met den geest van het
Groepsreglement.
Waar door het veelvuldig vergaderen de werkzaamheden van het secretariaat in nietgeringe
mate toenamen ,
verklaarde Mr. A. L. v. Blommestein
zich bereid den secretaris behulpzaam te zijn. Voor
zijn medewerking worde hem hier openlijk dank
ebracht.
g
Propaganda-Commissie. In de Al g.
Vergadering was besloten dat de Afd. Zwolle van
aan, de leden zou
welke het denkbeeld was uitgeg
aanwijzen in overleg met het Groepsbestuur. Daarover werd eenige malen schriftelijk van gedachten
ewisseld, terwijl de beer Buitenrust Hettema als
g
tusschenpersoon optrad.
In het najaar werden tot leden der Commissie
benoemd :
Mevr. W. van Hooff—Gualthërie van Weezel,
Secr. Afd. Deventer; Prof. Mr. J. A. van Hamel,
Bestuurslid der Afd. Amsterdam; A. N. j. Fabius,
Gep. Generaal-Majoor, te Bussum; Jhr. Dr. C. G. S.
Sandberg, Geoloog, te Haarlem; Mr. H. van de
Riviêre, Redacteur van „Ons Land " , Groningen;
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur,
Refer. Prov.
Griffie
en S. L. van der Vegte, Jur. cand.
, Zwolle,
Vrije Universiteit, Amsterdam.
Uit een schrijven van het Bestuur der Afd. Zwolle
bleek dat de Commissie o. m. op haar werkprogram
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zouplaatsen: Hervorming van den Raad van Bijstand
raad in zake wetsherziening en reorganisatie van
het Verbond, het populair maken van het A. N. V.
en het beramen van middelen om te voorkomen,
dat vereenigingen buiten het Verbond worden opgericht, wier doel op den we van het A. N. V. lit.
De Commissie koos tot haar Voorzitter den heer
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, tot Secretaris den
beer S. L. van der Vegte. Haar voorstellen zullen in
een eerlang te houden opzettelijk daarvoor belegde
Alg. Vergadering van Groep Nederland worden
behandeld.
T a a l c o m m i s s i e. Deze bleef in Neerlandia
den strijd voeren tot bevordering van het gebruik
van zuiver Nederlandsch, een strijd die wel niet het
hoofddoel van het A. N. V. is, maar toch in onmiddellijk
rband
ve staat met dien voor de Nederlandsche
edachte in het algemeen. Een Nederlander, die
g
zijn taal in eere houdt, houdt ook zijn Nederlandsch
karakter in andere opzichten zuiver. Als onderdeel
van het algemeen Verbondsstreven ma dan ook
de taalstrijd niet worden verwaarloosd en daarom
is hetgoed dat de Taalcommissie onder het gezag
van deskundigen voet bij stuk houdt en den gulden
middenweg bewandelt tusschen de meeningen : Het
A. N. V. doet te weinig aan taalzuivering, het doet
te veel aan bestrijding van vreemde woorden.
Eengoed werk deed ze door het samenstellen van
een list van vreemde woorden met hun vertaling,
tengebruike van winkeliers.
In het desbetreffend rondschrijven zegt de Cornmissie :
TT vestigen uwe opmerkzaamheid op de verkeerdegewoonte, dat Nederlanders zich in winkelopschriften, ter aanduiding van hun beroep en de
bii hen verkrijgbare waren, bedienen van vreemde
woorden voor allerlei zaken, die evengoed door
Nederlandsche kunnen worden aangeduid. En dit
ma toch zeker wel met den naam „misbruik"
worden bestempeld ; immers het spruit voort uit
gebrek aan gevoel voor den plicht, die op ieder
rechtgeaard vaderlander rust, om zijn moedertaal
in eere te houden en zooveel als in zijn vermogen
is, hare zuiverheid te helpen handhaven.
Er is een tijd geweest, dat men over het algemeen
eengroote onverschilligheid hiervoor aan den dag
le de en dat men onnadenkend de sleur volgde.
Dochgelukkig begint in dit opzicht een nieuw en
beter tijdperk aan te breken, ook sedert dat onze
Koningin en de Koningin-Moeder onze moedertaal als
hoftaal in eere hebben hersteld en het A. N. V. op
een krachtige wijze voor hare rechten en belangen
opkomt."
De bedoeling is dat Afdeelingsbesturen met deze
rondzendbrieven werken. Tot heden was er van die
zijde echter onvoldoende medewerking.
Eengoede gedachte was het den naam TT
missie tot bevordering van het gebruik van zuiver
Nederlandsch" te veranderen in Taalcommissie.
Haar streven moge sleurmenschen overdreven
voorkomen
dat het begint door te werken wordt
,
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steeds meer merkbaar en zou het nog meer worden,
als elk lid in zijn omgeving haar beginsel hoog hield.
Lichtbeelden-Afdeeling. De zorg daarvoor is opgedragen aan de Administratie, die slechts
tweemaal een aanvraag kreeg voor de reeks lichtbeelden, welke een overzichtgeeft van de geschiedenis, werking en verspreiding van het A. N. V. Zij
leent zich bijzonder goed ter opluistering en toelichting van een voordracht over het A. N. V.
Verder zijn nog ter beschikking een geschiedkundige reeks, 's Lands plantentuin te Buitenzorg
en de Nijverheid in de Zaanstreek.
Aan uitbreiding van den voorraad kan niet
wordengedacht
zoolang de stand der kas tot
,
zuinigheid maant.
A fde eling e n. Het getal Afdeelingen nam toe
met 2 ,
n.l. een Stud.-Afd. aan de Rotterdamsche
Hoogeschool, gesticht met medewerking der Stud.Afd. Vrije Universiteit, en een Burger-Afdeeling te
Helmond, welke laatste we hoofdzakelijk danken
aan de werkzaamheid van onzengemachtigde,
Jhr. Von Bose, die na den zomer zijn propaganda
hervatte en weer verscheiden nieuwe leden aanbracht,
ook in nog niet ontgonnen streken, waardoor de
stichting van nog een nieuwe Afdeeling binnenkort
mogelijk zal zijn.
Opgeheven worden we ens gebrek aan belangstelling de JongeP-Afdn. Hellevoetsluis en Maastricht.
Die in Den Haag en Rotterdam bleven aan de
spits dezer Afdeelingen en onderhielden een opgewekt en leerzaam Verbondsleven.
Met de Studenten-Afdeelingen, wier geldelijke
verhouding tot de Groepskas den Groepspenningmeester nog al eens zorg baarde, werd een nieuwe
regeling getroffen, waardoor de verplichte jaarlijksche
afdracht meer kans heeft op tijd binnen te komen
waardoor ook voorkomen zal worden dat niet
en
betalende leden toch op de ledenlijst blijven gehandhaafd.
Met de drie tijdelijke Vlaamsche takken in
Nederland ondergeinterneerden (Harderwijk, Amersfoort en Zeist) werd de stambroederlijke band
onderhouden door het zenden van lectuur en muziek,
het be vorderen van wetenschappelijke voordrachten
en het bewijzen van allerlei diensten. Vooral in
Harderwijk wordt het Verbondsleven onder de
gelnterneerde Vlamingen levendig gehouden.
Wederom moet geklaagd worden over gebrek
aan opgewekt leven in eenige Afdeelingen, dat bijna
altijd achteruitgang in ledental tengevolge had.
a, bestuur : Zoo
Veel° hangt of van een werkzaam
trail Zaanstreek voorbeeldig op waar Nederlanders
en stamverwanten geldelijken en anderen steun
behoefden,
Amsterdam en Haarlem werkten ook in
die richting, Apeldoorn stichtte in r 915 een tijdelijk
Militair Tehuis dat door H. M. de Koningin met
een bezoek werd vereerd, Rotterdam bevorderde
weer den volkszang onder Burgers en soldaten,
Deventer en Zwolle gaven ontspanningsavonden
militairen, de Utrechtsche Stud.-Afd. bleef zich
voor

het lot van de Vlaamsche studenten aantrekken,
Gouda leefde op doordat Mr. Van Es er zich
vestigde en als voorzitter optrad, Dordrecht wijdde
zich op bijzondere wijze aan de propaganda van
het Volkslied,
gelijk Leeuwarden het deed door
„straatzangers".
Slechts enkele feiten wordengenoemd om aan te
toonen dat elke Afdeeling zich wel een bepaalde
werkzaamheid in , het veel omvattend streven van
het A. N. V. tot taak kan stellen, waaronder van
root belang moet geacht worden het steunen vann.
en inzameling van boeken voor de Boeken-Commissie,
waarvoor in het bijzonder
gen mo
worden
enoemd Assen, Deventer en Zaandam.
g
Als zoo de onderdeelen van het A. N. V. zich
beijveren, zal het geheel ook meer tot zijn recht
komen. Door de kracht die van de afdeelingen
kan uitgaan. worden de hoogere eenheden vanzelf
tot verhoogde werkzaamheid geprikkeld.
Er zijn thans 37 Burger-, 8 Studenten- en
7 Jongel. Afdeelingen.
Naar den stand op I Maart j.l
. is haar ledental
als volt
g :
Alkmaar44, Amsterdam 67I, Amsterdam (Stud.)
177, Amsterdam (Vr. Univ.) 24, Apeldoorn 52,
Arnhem 217, Assen r Breda 71, Brielle 19,
Delft 65, Delft (Stud.) 4i , Deventer 78, Dordrecht
281, Enschede 122, Eindhoven 51, Fivelingo 4,
Gouda34, 's Gravenhage 953, Groningen Io7,
Groningen (Stud.) II, Haarlem 3'3, Harderwijk 5o,
's-Hertogenbosch 13o, Helmond 35, HoogezandSappemeer 1 5, Hoorn 24, Kampen 8 Leeuwarden 9i,
Leiden 178, Leiden (Stud.) 123, Maastricht 47,
Me el 12, Nijmegen 117, Rotterdam 476, Rotterdam (Stud ) . . . , Schiedam 41, Sneek 23, Utrecht
240, Utrecht (Stud.) 158, Wageningen (Stud.) 23,
Walcheren 6 I, Winschoten 15, Zaanstreek i2o,
Zutphen 54, Zwolle 86.
on el. A fdeelingen :
Amsterdam 83, 's-Gravenhage 226, Groningen 35,
Haarlem 130, 's-Hertogenbosch 5o, Rotterdam 272,
Utrecht90.
Voorts zijn .er onder de gelnterneerde Vlamingen
3 Afdeelingen : Amersfoort met 15, Harderwijk
met73 en Zeist met 87 leden.
Lt a 1. Groep Nederland telde op 1 Jan.
1916 7215 leden, teen 776o op 1 Jan. 1915
binnen onzegrenzen met de algemeene leden
buiten ons land, die tot onze Groep worden
gerekend, 7953.
De tijdsomstandigheden, de hooge belastingen,
de economische druk en de oneenigheid in het
Verbond, blijken een ongunstigen invloed op het
ledental te hebben. De meest tegenstrijdige redenen
voor bedanken worden opgegeven. Neerlandia gaf
er in het Juni-nr. een vermakelijke staalkaart van.
Al blijkt er uit dat de leiders vrijwel den middenweg
bewandelen, het is toch niet bemoedigend dat
verscheiden leden om een verschil in opvatting
over de behartiging der belangen van het Verbond
in deze moeilijke tijden, zich terugtrekken in plaats
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van vooral nu te letten op dat, wat alle Nederlanders en Stamverwanten ondanks alles vereenigt.
Laten dus allen, die hetgoed meenen met ons
streven in het nieuwe jaar er toe meewerken dat
de Hoofdgroep voor het minst weer op haar oude
getalsterkte komt, gedachtig aan het gewijzigd woord
van een bekendpolitiek leider : De Nederlandsche
gedachte gaat boven de Nederlandsche geschillen.
De Secretaris van Groep Nederland,
C. VAN SON.
Dordrecht, 9 Maart 1916.
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samengesteld : Prof. Dr, J. W. Muller, voorzitter
mej. Dr. H. j. A. Ruys, secretares, Witte Sin el 30
en mej. Dr. C. Ligtenberg, penningmeesteres,
Heerengracht 4.
Leeuwarden.

Het bestuur dezer Afdeeling is voor 1916 als volgt
samengesteld : E. Q. H. M. Hoelen, voorzitter •; mej.
D. Mauritz, vice-voorzitster •; P. Pretorius, penningmeester • R. Reitz, i ste schrijver, Nassaukade364 ;
C. J. SchOlvinck, 2de schrijver.

De secretares, mevr. A. C. van ValkenburgGerdes Oosterbeek, schrijft :
In de ledenvergadering, Zaterdag
Maart gehouden, zijn de aftredende bestuursleden de beer
J. Oosterhof en Mej. S. Tigler Wybran,
herkozen.
di herkozen
In . plaats van den heer S. H. Hylkema. die als
bestuurslid heeft bedankt, isgekozen Mr. C. Uiterwijk.
Tot ons leedwezengaat de beer Hylkema
Leeuwarden verlaten en zich in Renkum vestigen.
Hi' is jaren lid van ons bestuur geweest en wij
verliezen veel in hem. Hi'j heeft o.a. den stoot
g
egeven tot het oprichten van het A.N.V.-koor, de
Straatzangers, en aan hem is het ook te danken
geweest, dat in Leeuwarden het onderwijs aan de
gelnterneerde Vlamingen zoo bijzonder goed was
geregeld.

Apeldoorn.

Rotterdam (Jonglieden-Afdeeling).

Het bestuur dezer Afdeeling is aangevuld met de
heeren Dr. G. Brom en Baron van Ittersum.
18, is secretaris
Mej. Z. Prak, Zwolsche We
eworden.
g

Zaterdag 19 Februari 1916 hield de Heer . W.
Beyderwellen Wzn. voor deze afdeeling een lezing
over „Vaderlandsliefde". Van pacifistisch standpunt
uit besprak hi de verschillende opvattingen over
Vaderlandsliefde het een aanleiding gaf tot een
uitvoerige gedachtenwisseling, waarbij o.a. ook de
strijd in het A.N.V. ter sprake kwam.
Zaterdag 4 Maart werd een huishoudelijke
vergadering gehouden tot vaststelling van een
nieuw reglement. Naar aanleiding van deze vergadering traden de heeren J. Roodenburg en P.
v. d. Ende af, daar verdere samenwerking met de
overige bestuursleden bun onmogelijk leek.
Op de Algemeene Vergadering gehouden 21 Maart,
welke gevolgd werd door een gezellig samenzijn,
werden voorgenoemde vacaturen gekozen Mej. R.
de Witt en de heer H. F. A. Roodenburg ,
zoodat
het bestuur thans als volgt is samengesteld : W.
Beyderwellen Wzn., e Voorzitter •; C. P. van
Beest, 2 e Voorzitter • H. F. A. Roodenburg, e
penningmeester •; B. van Yperen, 2e penningmeester ;
e secretares •; Mej. B. de
Mej. B. Kraaijeveld,
Witt, 2 e Secretares •; B. Kapteijn, archivaris.

Vn
de Aideelingen.
a
Amsterdam (Stud.-Afd.).

Assen.
Alspenningmeesteres treedt tijdelijk op Mevrouw
A. Hanssen.
Deventer.
Bij Mevr. van Hooff— Gualtherie van Weezel,
Boedekerstraat i7, zijn nog verkrijgbaar brietkaarten
van de vertooningen in den Schouwburg ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering.
Dordrecht.
In het begin van Maart hebben de heeren
Dr. Rene de Clercq en Prof. Bodenstein ook voor
de leden dezer Afdeeling en die van de plaatselijke
Afdeeling der Nederl. Zuid-Afr. Vereeniging hun bekende beschouwingen gegeven over den Vlaamschen
en Afrikaanschen strijd in deze dagen.
Hun voordrachten warengevat in een list van
Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche liederen,
gezongen door de Vlaamsche zangeres mevr. Berthe
Seroen, begeleid door den beer Marcel van Gool.
't Was een belangwekkende mooie avond, waarvoor
de leden maar matig belangstelling toonden.
's-Grav'enhage (Jongelieden-Afdeeling).
15 April droeg de beer A. Werumeus Buning
voor de leden dezer Afdeeling voor een paar typen
en tafereelen uit zijn bekende Marineschetsen.
Aan het eind van den welgeslaagden avond zegde
de bekende schrijver een nieuwe lezing toe.
Leiden(Burger-Afd.).
Het bestuur dezer Afdeeling is thans als volgt

Utrecht (Stud.-Afd.)
Het bestuur bestaat thans uit de volgende heeren :
A. J. van Vessem, voorzitter • S. P. Engelbrecht,
schrijver, Achter St. Pieter 2 ; W. L. Nieuwenhuysen, penningmeester en Boeken-Commissaris
E. Rietjens, ondervoorzitter • A. G. B. ten Cate,
2e schrijver •; V. Fr. Huijsman, W. Schuurman
Stekhoven.
Utrecht (Jongelieden-Afdeeling).
Het nieuwe bestuur is als volt samengesteld :
P. J. Vellinga, Voorzitter; W. C. van Haeften,
ondervoorzitter • Th. R. Seldenrath, Bemuurde
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Weerd37, 1 e schrijver •; H. M. Hol, 2 e schrijver ,
B. Brand, penningmeester, Mej. A. Wind en Mej.
W. van Winkoop.
De vergadering van 2 5 Maart, minder aangenaam
begonnen, eindigde in zeer opgewekte stemming.
Verscheiden nieuwe leden traden toe.
Raad aan alle leden : Maaktpropaganda, op
school en daar buiten, voor de beginselen van
het A. N. V.
Op het Bestuur kunt gij rekenen !
Toont ook Uw belangstelling door op vergaderingen
te komen en brengt dan een kennis, die gij voor
de zaak warm hebt gemaakt, mee !

Wageningen.
Het Bestuur voor 1916 is aldus samengesteld :
H. W. Meindersma, voorzitter, M. A. F. Dijkmans ,
Lawicksche Allee C 1 oo, schrijver, B. H. Wigman,
enningmeester.
P

Secretariaat der
Filg emeen
Stud.-Fifdn.
Op de vereenigde bestuursvergaderingen der
Studentenafdeelingen van het Alg. Ned. Verbond,
29 Maart in Hotel Americain te Amsterdam gehouden,
werd algemeen de behoefte gevoeld aan meer
samenwerking tusschen de studenten-afdeelingen
onderling en voortdurende verstandhouding met het
Groepsbestuur.
Ter voorziening in beide behoeften werd besloten
geregeld (begin October en eind Februari) gezamenlijk
bestuursvergaderingen te houden ter bespreking van
de gemeenschappelijke belangen en progagandaplannen der studenten-afdeelingen ; bovendien werd
overgegaan tot de instelling van een algemeensecretariaat. Als algemeen-secretaris werd benoemd
het bestuurslid der Stud.-afdeeling Utrecht, de heer
W. Schuurmans Stekhoven, (adres : WillemBarendzt 19 te Utrecht). Als gastvrouwe van de
straa
eerstvolgende bestuursvergadering (begin October)
zal optreden de jongste studenten - afdeeling,
Rotterdam.

OOST-INDIE.
Koloniaal Onderwijs Congres.
Het eerste Koloniaal Onderwijs Congres zal
gehouden worden te 's-Gravenhage op Maandag 28,
Dinsdag 2 9 en Woensdag 3 o Augustus 1916 des
morgens van half tin tot half een en des middags
van half drie tot half zes in het Gebouw van het
K. Z. B. G. (Dierentuin).
Op den eer sten dag 's morgens zal besproken
worden de wenschelijkheid en mogelijkheid der
samensmelting van het onderwijs ten behoeve van
alle bevolkingsgroepen in N.-I., hoe die tot stand
moet komen, of als zij niet wenschelijk is, welke

voor de niet-Eurobeginselen dan moeten g
eesche bevolkingsgen.
roe
Inleiders de heeren :
P
H. J. F. Borel, C. Lekkerkerker en A. van Witzenburg.
's Middags komen twee vra,gen aan de orde : a).
Welkeplaats bij het onderwijs eensdeels de
inheemsche talen, ook het Chineesch en A rabisch,
anderdeels het Nederlandsch moeten innemen.
Inleiders de heeren : A. G. Boes
,
H. J. F. Borel en
Raden Mas Suardhy Suryaningrat. b). Op welken
grondslag de onderlinge verbinding van lager en
voortgezet onderwijs en die met inrichtingen van
hoogergaand onderwijs moeten berusten. Inleiders
de heeren : Prof. Dr. J. Boeke, J. Habbema en
Dr. H. D. Tjeenk Willink.
Op den t we eden dag worden 's morgens twee
vragen besproken, n.l. a). Welke beginselen de
leidende zijn bij het onderwijs vanwege de christelijke
zending, ten behoeve van de niet-Europeesche
bevolkingsgroepen. Inleiders de heeren Dr. N.
Adriani en Pater F. G. J. M. van Lith. b). Welke
verhouding behoort tusschen Regeering en zending
te bestaan ten opzichte van het toezicht op het
onderwijs. Inleiders de heeren : Dr. N. Adriani,
H. Colijn en Pater van Lith.
's Micidags worden de vragen behandeld of het
M. U. L. 0. in N.-I. alleen eind-onderwijs of ook
voorbereidend onderwijs moet zijn, en hoe het
moet zijn ingericht. Inleiders de heeren : H. Colijn,
J. den Hollander en J. jonkers.
Op den d er den dag komt 's morgens aan de
orde het onderwijs voor meisjes behoorende tot de
niet-Europeesche bevolkingsgroepen, waarbij de
volgende vragen zullen besproken worden : a). Hoe
dat onderwijs moet worden ingericht. b). Welke
Peensdeels
laats daarbij e de inheemsche, ook de
Chineesche en Arabische, anderdeels het Nederlandsch behooren in te nemen. c). Of voor dit
onderwijs internaten noodig zijn en zoo ja op welken
grondslag. d). Of het gewenscht is de bedoelde
meisjes op te leiden tot onderwijzeressen en zoo
a, hoe dat moet geschieden. Inleiders de beer
j
A. Limburg en Mejuffrouw M. S. van der Willi en.
's Middags zullen de vragen besproken worden
a). Of aan onderwijzers behoorende tot de nietEuropeesche bevolkingsgroepen eene ruime plaats
worden toegeend,
ook bij het onderwijs dat
k
moet
met het Nederlandsch als voertaal gegeven wordt,
b). Of hunne opleiding met steun van Staatswege,
Ook in het moederland gewenscht is en c). Hoe
deze opleiding moet worden geregeld. Inleiders de
heeren : Baginda Dahlan Abdullah, Th. J. A. Hilgers
en D. Koelewijn.
Ter gelegenheid van het Congres zal ook een
tentoonstelling worden gehouden.

Kartini-Scholen.
Volgens de „Bintang Soerabaia" worden te
Rembang plannen beraamd voor het stichten van
eene Kartini-school, waaraan werkelijk behoefte
en
schijnt te bestaan. Vooral finantieele moeilijkhed
zijn daarbij te overwinnen.
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Van de Kartini-school te Madioen spreekt genoemd
blad met lof, maar keurt het af, dat aan de kinderen
wordt toegestaan zich Europeesch te kleeden,
omdat de Europeesche kleeding bezwarend is voor
minder welgestelde ouders en de aldus gekleeden wel
eens neerzien op eigen rasgenooten, die armer zijn.
Aan de leerlingen der Kartini-school te Malang
is het verboden Europeesch gekleed te gaan. Dit
verbod heeft een protest uitgelokt van de „Tjahaja
Timor", die zulks in stria acht met den tijdgeest
en daarenboven niet bevorderlijk voor de toeneming
van het aantal leerlingen, terwijl het de plichtsbetrachting der onderwijzeressen niet opwekt.
In No.3 der . Mededeelingen van den Raad van
Beheer der Vereeniging „Kartinifonds" worden
woorden van groote waardeering gewijd aan den
v erleden Voorzitter van het Fonds, den heer
o
Mr. C. Th. van Deventer. Het Bestuur wenscht
zijn nagedachtenis te eeren door het oprichten van
eene school voor voortgezet onderwijs voor meisjes,
uitloopende in een cursus tot vorming van vrouwe like leerkrachten.
Dat aan zulk een schoolgroote behoefte bestaat,
is reeds lang gebleken. Ten einde vele meisjes ook
buiten de plaats van vestiging der school de gelegenheid te schenken de lessen te volgen, zal
daaraan een internaat verbonden moeten worden.
Mocht het Bestuur van het Fonds de vele
moeielijkheden, die zonder twijfel zich zullen voordoen, weten te overwinnen en mocht het gelukken
de eerste van deze inrichtingen tot stand te brengen,
dan „wordt aan de inheemsche maatschappij een
blijk gegeven van hartelijk medeleven, en tevens
een gedenkteeken opgericht voor wijlen den heer
van Deventer, zooals een schooner kan gedacht
worden".
Van harte ho en wij, dat het Bestuur zijn mooi
plan, zal kunnen verwezenlijken •; moge het daarbij
krachtdadigen tun vinden bij allen, die jets voor
de inbeemsche bevolking van het schoone Insulinde
gevoelen !

ZUID-AFRIKA
Afdeling Bloemfontein en
Omstreken.
5 Februari hield deze Afd. Naar Jaarvergadering.
Aan het verslag ontleenen we het volgende :
Nadat de voorzitter (de heer J. S. M. Rabie)
de aanwezigen met 'n hartelik woordje had verwelkomd las de sekretaris de notulen van de laatste
vergadering en het jaarverslag voor. Uit het
laatste dat met dank werd aangenomen, bleek
o.a. dat het belangrijkste werk waarmede de afdeling
zich de laatste jaren heeft bezig gehouden, is het
toekennen van prijzen voor zich onderscheidende
2
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kandidaten uit de Vrijstaat bij de Taalbondeksamens. Door tamelik flinkeprijzen beschikbaar te stellen moedigt de afdeling leerlingen aan in
de studie van de hollandse taal.
Door het bestuur was besloten dit jaar de
volgende prijzen toe te kennen :
Geschiedenis, la ere afdeling : J. C. Wessels,
goev. school, Bethulie, boekprijs van 5 s.
Geschiedenis, ho ere afdeling : P. J. Muller,
Normaalschool, Bloemfontein, boekprijs van 3os ;
I. D. Bosman, Grey Kollege school, boekprijs van
J. M. Jooste, goev. school, ,Hoopstad, boekrijs van
p
Hollands, la ere afdeling : G. J. Hoekstra, Grey
Kollege School, boekprijs van 55.
Hollands, ho ere afdeling : J. van Garderen,
publ. school, Senekal, boekprijs van
Door de voorzitter werden twee leden aangesteld
om het rapport van de penningmeester na te zien,
waaruit bleek dat de ontvangsten voor het jaar '9'5
25 19.s 8d. waren ; de uitgaven £9 os. 6d., zodat
er een saldo in kas was van Xi 6 I,9s. 2d.
Bij de bespreking van de toekenning der prijzen
aan Vrijstaatse kandidaten bij de Taalbond eksamens
wijst de heer H. H. van Roo en er op dat bij
de Kaapse Universiteits-eksamens er ook toekennirigen
zijn voor het eksamenHollands en dat men hiervoor in de toekomst ook welpriizen beschikbaar
kon stellen. Na enig debat werd de zaak aan het
bestuur overgelaten.
De beer Boeseken bracht ter sprake de ramp in
Holland, veroorzaakt door de laatste overstromingen
en deelde mede dat hi' listen had uitgezonden en
zichgaarne bereid stelde giften te ontvangen, hoe
klein ook. Allegiften gezonden aan zijn adres
(Nederlandse Bank, Bloemfontein) zouden met dank
worden aanvaard.
Na enige verdere besprekingen van algemene
aard werden de volgende heren als bestuursle den
verkozen : J. S. M. Rabie, voorzitter • P. Kampfraath,,
penningmeester • Dr. Pretorius, Dr. Visser
A. C. Boeseken, H. H. van Roo en en Fred. P.
Schuur, sekretaris.
20S •

20S.

20S.

jaarverslag uit Kaapstad.
In het jaarverslag over 1914 werd melding
gemaakt van de gevolgen van de grote wereld
elik ieders geestkracht verlamde en
oorlog die „
tijd
de belangstelling in de idealen van het Verbond
verdoofde".
Indien dit al waar was met betrekking tot de
schok teweeggebracht door het onverwachte van
een wereldramp die in zijn uitgestrektheid alles
wat men zich maar kon hebben voorgesteld, te
bovenging, maar die zoals een ieder hoopte van
n dan behoefde men zeker niet
korte duur zou zij,
verwonderd te zijn over de verlamming die veroorzaakt werd toen hetging schijnen alsof het
einde van de menschenslachting nog in lange niet
bereikt zou worden.
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Gedurende enige tijd voelden het Bestuur en
de leden alsof het bijna heiligschennis was met het
werk van het Verbond voort tegaan, hoewel enige
nadere overweging ons tot de overtuiging bracht
dat een verslapping in de werkzaamheden het
bestaan van het Verbond in Kaapstad in gevaar
zou kunnen brengen, terwij1 indien de machines,
bij wijze van spreken aan de gang werden gehouden,
al was het ook metgeen rote vaart, het gemakkelikergaan zou de spoed te vergroten wanneer
de omstandigheden weer normaal waren. In alle
geval, veel gemakkeliker dan weer op nieuw te
beginnen.
Degewone gezellige bijeenkomsten zijn daarom
gehouden zonder dat aan een omvangrijk programma
uitvoering werd gegeven. De plaats van bijeenkomst
werd veranderd. Instede van in het ondoelmatige
schoollokaal in Queen Victoria Straat,
in hetwelk
de bijeenkomsten gewoonlik plaats vonden, werden
zij nu in de lichte, luchtige en geschikte zaal van
de Y. W. C. A. in de Lange Markt Straat gehouden.
Of het moet worden toegeschreven aan de aantrekkelikheid van de zaal of aan het feit dat de
bijeenkomsten als lichtpunten in de algemene
duisternis en depressie werden beschouwd, het moet
worden toegestemd dat zij even geslaagd en gezellig
g
eweest zij,n als welke ook die tevoren door het
Verbondgehouden zijn.
De bijeenkomsten vonden plaats op 8 April,
17 Junie, 3 I Augustus en 1 o Desember. Op 3 1 Aug.
hadden wij het genoegen naar een aanmoedigende
rede te luisteren van Mnr. C. J. L. Ruysch van
Dugteren over „Hollands toekomst". Op 1 o Des.
hadden wij het genoegen de officieren van het
Hollandsche Stoomschip „De Riouw" te ontmoeten,
die als het ware degeestkracht van Holland heden
ter dage verpersoonlijkten.
Een nieuwe factor ,
die in de werkzaamheden van
het Verbond is ingeleid, zijn de Kindermiddagen,
georganiseerd door Mevr. Loopuyt. Gedurende elke
School vakantie werden de kinderen van leden
uitgenodigd tot een bijeenkomst in de gezellige
zaal, waar zij bezig werden gehouden met naar
verhalen luisteren, spelletjes doen enz. Dit plan is
uitstekend, en indien de opkomsten niet zo groot
waren, als zij hadden kunnen zijn, is zulks
in hoofdzaak aan het ongunstige weer te wijten
geweest. De moeilikheid om een centrale plaats
van bijeenkomst voor de kinderen te vinden, is
ook een hinderpaal voor het sukses van de Kindermiddagen,
daar de leden in verschillende gedeelten
van het Kaapse Schiereiland wonen.
Eeri nieuwpunt van belang voor Hollands
sprekende inwoners aan de Kaap is in het leven
geroepen door het besluit van de Stoomvaart Maatschappijen Nederland en de Rotterdamsche Lloyd
om hun schepen naar Indie te zenden langs de
oude route van „De Kaap de Goede Hoop", die
door Holland in haar gloriedagen gebruikt werd.
De Jan Pieterszoon Coen werd druk door Kapenaars
bezocht tijdens haar verblijf bier in de dokken en
g
rote bewondering werd door Afrikaners te kennen

g
egeven over de hoogte, die de Hollanders in de
scheepbouwkunst hebben bereikt.
BESTUUR.

Op de laatste jaarvergadering werd Mevr. Loopuyt
in het Bestuurgekozen en de Heren M. Wartena
en G. van Heerde zagen hun mandaat als bestuursleden hernieuwd. Het Bestuur werdgedurende het
afgelopen jaar als volgt samengesteld :
Dr. R. Fruin, Voorzitter, M. Wartena, Ondervoorzitter, F. Dormehl, Sekretaris, G. van Heerde,
Penningmeester, Pekelaar, Tweede Sekretaris.
Bestuursleden:
Mevr. Loopuyt-Maas, Mej. W. Maas, J. A. van
Aken, N. R. Huysman.
Mej. Maas en de Heren Dormehl en Pekelaar
treden nu af.
Mej. Maas is naar Holland vertrokken, waar zij
minstens eenjaar zal blijven, en wenst dus voor
herkiezing niet in aanmerking te komen. In naam
van alle leden onzer afdeling neem ik deze gelegenheld te baat om haar onze oprechte dank te betuigen
voor al de toewijding aan de zaak van bet AI em.
Ned. Verbond als Sekretares en Bibliotheekares.
Het ledental heeftgeen noemenswaardige verandering ondergaan.
Ons vereenigingsjaar eindigt terwijI de oorlog
nog woedt, maar om de redenen tevoren genoemd
is het te verwachten dat onze afdeling haar arbeid
onvermoeid zal blijven voortzetten. Dit toch is de
enige manier het doel te verwezeliken waarnaar het
Al g. Ned. Verbond streeft • een doel dat aan het
Bestuur zoowel als aan alle leden ten zeerste ter
hartegaat.
FRED. DORMEHL,
Sekretaris.

AMERIKA.
40-jarig bestaan der
Theologische School le Grand Rapids.
In de maand Maart was het4o jaar geleden,
dat de Theologische school te Grand Rapids werd
gesticht door de Chr. Geref. Kerk van NoordAmerika. Eenig denkbeeld van de ontwikkeling
dezer inrichting verkrijgt men, als men weet, dat
zij werd begonnen op de bovenverdieping van een
woonhuis, met een professor en 7 studenten, terwijl
zij nu met het Calvin College is gevestigd in een
gebouw, dat meer dan f 400.000 gulden heeft
gekost, en waar 17 professoren aan 400 leerlingen
onderwijs geven, waarvan een 3 6-tal bij zes hoogleeraren Theologie studeert.
Van I 8 65 tot I 8 7 6 was Ds. D. J. van der Werp
bij zijn gewone ambtelijke werk, belast geweest
met de opleiding van jonge mannen tot het predik-
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Hooger onderwijs en ook wordt opgeleid voor
onderwijzer.
Er is veel zegen voor het Gereformeerde yolk
in Amerika van de Theol. school uitgegaan. Blijve
het zoo tot in verre toekomst.
(D e Spiegel)

Roseland-Chicago.

Het gehouw van de Theologische school en het Calvin College
te Grand Rapids.
Thans ontvangen 400 jongelieden er hun opleiding.

ambt, toen op zijn voortdurend aandringen eindelijk
de Synode besloot, een Theol. school in het leven
te roe en. Ds. C. E. Boer werd tot docent benoemd,
en na vier jaar alleen voor de taak gestaan te
hebben om alle vakken te onderwijzen, door een
tweeden docentgevolgd. Meermalen werden Nederlandschepredikanten tot hoogleeraar benoemd, o.a.
, het tegenwoordig
Ds. A. Brummelkamp
Jz. e lid der
Tweede Kamer, en Dr. B. Wielenga, thans te Amsterdam
Ds. H. Beuker ging als predikant naar Amerika en
werd daar in1894 tot het professoraat geroepen.
Een zelfden we g ging Ds. F. M. ter Hoor, die in
1900 na diens overlijden, prof. Beuker opvolgde.
In 1900 besloot men, de Literarische afdeeling
der school uit te breiden tot een Academie met
een cursus van vier jaren, gevolgd door een overgangsjaar voor wie Theologie zouden gaan studeeren.
Hieruit werd in 1 9 04 het Calvin College geboren,
waar de voorbereidende studienplaats vinden voor

De secretaris der Afd. Roseland zond een uitknipsel
uit Amerikaansche krant met een uitvoerig verslag
van een feestavond voor de ledender Afdeeling
gegeven, waarop voornamelijk Nederlandsche muziek
en zang elkaar afwisselden, voordrachten en tooneelstukjes
n te beste werden gegeven.
Aan dezen welgeslaagden avond werkten mee
de dames Aukes, Engelsman, Hooning, De Leeuw,
Van der Meer, Pon, Soeter, Wiersema en de
heeren Andriesse, Bos, Germeraad, Heerema, Hooning, Van Kooten, Koster, Kruiff, De Leeuw,
Madiol, Van der Meer Moore,
Rimmelzwaan en
,
Van Vlijmen ; zoo men ziet, bijna allen goede
Nederlandsche namen.
„Reeds lang voor het openingsuur", zegt het
verslag, „begonnen de belangstellenden toe te
stroomen, en het duurde ook niet lang of de zaal
was meer dan gevuld en het getal zitplaatsen 'was
lang niet voldoende voor de aanwezigen, niettegenstaande men nog van alle kanten met stoelen kwam
aandragen,
zoodat velen genoodzaakt waren te staan.
Mr. G. Pon, president der vereeniging, sprak op
hartelijke wijze de menigte toe, waarna door het
orkest van Mr. Paul Rijnberk 't „Wine
Neerlandsch
Bloed"gespeeld werd, hetwelk door bijna alle
aanwezigen staande werd medegezongen."
Is zulk een opkomst en zulk een geestdrift in
een buitenlandsche Afdeeling niet beschamend voor
sommige laksche Afdeelingen in het Vaderland ?

In het midden wijlen Ds. D. J. van der Werp, die van 1865-1876 jongelieden opleidde tot het predikambt en op wiens voortdurend
aandringen ter Synode der Chr. Geref. Kerk in Noord Amerika de Theol. school tot stand kwam. Links wijlen Prof. C. E. Boer,
de eerste hoogleeraar, die van 1876-1882 geheel alleen alle vakken doceerde en tot zijn flood in 1904 de school bleef dienen.
Recnts wijlen Prof. H. Beuker, in Nederland nog welbekend a l s predikant o a. te Amsterdam en te Leiden, die van 1894 tot zijn
overlijden in 1900 professor te Grand Rapids was.
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INGEZONDEN.
Onze vertegenwoordiging in
Scandinavie.
Onlangs bracht de Nieuwe Rotterdammer het
bericht, dat bij de Noorweegsche regeering in
overweging is een voorstel om een gezant te
benoemen voor Nederland alleen en dus te breken
met den bestaanden toestand, dat de gezant te
Kopenhagen tevens zijn land vertegenwoordigt in
den Haag.
De regeering van Noorwegen heeft de groote
moeilijkheden ondervonden, die de gedurige verplaatsing van den te Kopenhagen wonenden gezant
naar den Haag ti de den nu woedenden oorlog
oplevert, maar zij is buitendien van meening dat
de betrekkingen van haar land met Nederland een
afzonderlijken gezantschapspost in den Haag wenschelijk maken.
Indien het betrekkelijk arme Noorwegen er toe
overgaat een afzonderlijken gezant alhier te bekosti en wordt het tijd dat onze Regeering zich eens
de vraag stelt of Nederland op den duur volstdan
kan met 6611 gezant voor de drie Noorsche rijken
zamen resideerende te Stockholm.
te
Maar niet alleen is de diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in Sca,ndinavie voor
uitbreiding vatbaar, ook de handelsbelangen van
on land kunnen door aanstelling van meer beroepsconsuls beter behartigd worden.
Vreemd doet het o.a. aan, dat onze consul in
Noorwegens belangrijkste havenstad Bergen. een
Noor is, die een Hollandsch verstaat, terwij1 wij
reeds in de i6e en vooral in de i7e en i 8e eeuw
zulke belangrijke handelsbetrekkingen met Bergen
onderhielden, dat de bekende Bergenaar Holberg,
toen hi wat van de were ld wilde zien, niet beter
west te doen,
dan naar Holland te reizen dat
immers in zijn jeugd aan de spits stond van den
Europeeschen handel.
Ook nu nog zijn de handelsbetrekkingen van
Nederland met Bergen,
behalve de voornaamste
handelshaven ook de rijkste stad van Noorwegen,
van lien aard, dat een beroeps-consul aldaar ten
zeerste op zijn plaats zoude zijn.
K. M. PHAFF.
6
's Hertogenbosch , April '9'.

Naar aanleiding van doen en laten.
Hooggeachte Heer Redacteur.
Vergun mij eene opmerking ter bestrijding van
de taalles, onder het opschrift „Doen en laten",
voorkomend in Neerlandia No. 4, blz. 94.
Het wil mij voorkomen, dat de geachte, mij

overigens onbekende, schrijver, van bedoeld betoog,
volkomen ten onrechte, zich vroolijk maakt over
eene alleszins juist gedachte en juist uitgedrukte
onderscheiding in taalvormen.
Wat hi' verwerpt, naar het schijnt zelfs vereenzelvigen wil, behoort allerminst te wordenweggevaagd,
integendeel aangemoedigd.
Wie 66n oogenblik slechts nadenkt, bemerkt
onmiddellijk, dat doen beteekent actief optreden,
1 a t en daarentegen passief blijven.
Hi' doet een nieuw huis bouwen beteekent dat
hi' den bouw bekostigt. Hi' laat een nieuw huis
bouwen wil zeggen, dat de bouw hem niet schelen kan.
Hi' doet zijn dochter opleiden beteekent, dat hi'
indie opleiding een werkzaam aandeel neemt. Hi'
laat haar opleiden beteekent, dat hij, in hare opleiding,
zich schikken kan.
Hij doet zich aanmeten wil zeggen, dat hi' den
kleermaker heeft aangezocht. Hi' laat zich aanmeten,
dat het aanzoek van een ander is uitgegaan.
Hij doet de stall zien wil zeggen, dat hi' persoonlijk
mee gaat. Hi' laat de stad zien, dat iemand anders
hem vertegenwoordigt.
Dat iemand zich doet belasten met opdrachten is fout , maar niet om het valsche
doen, doch om de gansche wending. In het
zich belasten lit reeds do en opgesloten.
De berichtgever zei alzoo tweemaal hetzelfde
(misschien wel om een tweede advertentie uit te sparen).
Daarentegen is volmaakt juist hetgeen den schrijver
het toppunt van onjuistheid lijkt. Inderdaad, wie
er last toegeeft do et een flesch bier halen en
wie het niet zelf ,
kan , doet zich scheeren.
Overigens is de bewijsgrond voor des schrijvers
critiek aangevoerd, zeer luttel, want hi' schittert
door zijne afwezigheid.
Gaarne erken ik trouwens dat mijne intimiteit
met den State nbijbel niet root genoeg is om des
schriivers verwijzing daarheen te toetsen. Ten aanzien
echter van de be wijskracht dier verwijzing ben ik
vrij sceptisch gezind.
Mij dunkt eene scherpe omlijning der gedachte,
de taal, is zoo aanbevelenswaard, dat het
door
streven haar te doen vervangen door een slordig
mengsel, een terugtred wezen zou.
Vandaar dat ik des schrijvers acte van beschuldi in niet onweerlegd wilde laten 1).
Geloof mij, hoogachtend,
J. A. LEVY.
Amsterdam, z o April '16.

Het zij ons veroorloofd den hooggeachten inzender
vooreerst te verwijzen naar het groote Woordenboek
der Nederlandsche Taal, waar hi' i.v. la ten sub. 17
zal lezen • „Uit de beteekenis veroorloven, dulden
(wellicht vooral uit het ontkennend gebruik) ontwikkelt zich die van : doen, veroorzaken, maken
dat —". Volgt een menigte voorbeelden, waaruit
1)

Wilde laten

hetgeen zeggen wil: haar passief aanhooren.

NEERLAND1A.
blijkt, dat laten niet altijd „passief blijven" beteekent,
maar ook kan beteekenen „doen, -veroorzaken,
maken dat —".
Dit is eengezag, dat de inzender moeilijk
zal kunnen wraken. In zijn scepticisme ten aanzien
van de bewijskracht van de Statenvertaling voor goed
Hollandsch, deelt stellig een groot aantal onzer
landgenooten niet. Mocht hi' zich van het gebruik
van 1 a ten in den zin van doen in dat klassieke
boek der Nederlandsche taal willen yergewissen,
dan wijst een Concordantie van Trommius hem den
weg. Bij de overstelpende menigte voorbeelden
zal hi' er o.a. vele vinden van laten halen, en ook een
Zoo zal hi' zich scheren laten".
„
Dit brengt ons op de voorbeelden, die de hooggeachte inzender ter aanprijzing van het gebruik
vandoen noemt. Welnu, men zegt niet — en
daarom is hetgeen goed Hollandsch ik doe
mij scheren, ik doe een flesch bier halen, ik doe
mij een pak aanmeten. En wie het schrijft, heeft
op een slechte school of door slecht voorbeeld zijn
moedertaai verleerd, tenzij hi' de opvatting huldigt,
dat in de taal din en behooren te worden „aangemcedigd".
Dat lijkt ons een bedenkelijke opvatting, gehuldid meer door een vorig geslacht dan door het
tegenwoordige, een opvatting die voor een niet
gering deel schuld heeft aan het, toch wel alns Yolk
over
emeen erkende , verschijnsel
, dat o
g
het geheel zijn taal zoo droevig slecht schrijft.
Want door dat aanmoedigen van tal van bedachte
onderscheidingen en kunstmatige vormen maakte
men van het levende Hollandsch een schoolsche
en stijve taal, waarin ten slotte slechts een minderheid
zich vaardig kon uitdrukken. Het komt er niet op
aan, wat ook zelfs degeleerdste taalkenner meent,
dat het zou behooren te wezen, maar hoe het in
de taal is. En de volksmond , die de taal maakt ,
gebruikt nu eenmaal in een aantal gevallen, waarvan
wij er enkele hebbengenoemd, laten en niet doen.

MEDEDEELINGEN EN ALLEM'
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bij nationale ram en voortaan eenheid te brengen
in de hulp van en door het A. N. V. en zijn vertakkingen geboden.

Saansche
Hulde.
p
Curacaosche Bol e tin C o m er cia 1 van
De
4 Maart heeft een feestnummer uitgegeven, als een
„huldeblijk ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest
van den gedenkwaardigen dag, waarop Curacao
teruggegeven wend aan de Kroon van Nederland".
Dit Spaansche blad geeft op de eerste blz. in zwart
en goud gedrukt met een rood-wit-blauwen rand de
portretten van Koning Willem I, Koning Willem III
en Koningin Wilhelmina, benevens een list van de
vorsten die over Nederland geregeerd en de gouverneurs, die over Curacao het bewind hebben gevoerd.
De aangehaalde zin is de eenige Nederlandsche,
die in het blad voorkomt. De hulde is er niet
minder om.

hart van Vlaanderen.
Het
er de Voorzitter van
Dr. S. A. Waller Zep,
Afdeeling Leeuwarden heeft een geschrift doen
verschijnen, getiteld „Nele, het hart van Vlaanderen'',
een welsprekend pleidooi voor de vervlaamsching,
juister vernederlandsching der Vlaamsche vrouw,
zonder Welke Vlaanderen's vrijwording, volgens den
schrijver, een ijdele wensch zal blijven.

Ter herinnering aan Paul Kruger.
Zaterdag, 15 April is officieel aan de gemeente
Le Chatelard de bronzen plaat overgedragen, aan
dezegemeente aangeboden, door een Engelschman,
Sir James Sivewright. De plaat bevindt zich in den
gevel van het huis, dat nu den naam „Villa Kruger"
draagt. In dat huis stierf op 14 Juli 1904 de
laatste president der Transvaalsche Republiek.
De plechtigheid werd in alien eenvoud, in
tegenwoordigheid van enkelen voltrokken. Het
herinneringsteeken is, uit naam van den schenker,
door Edmond de la Hare overgedragen.
De bronzen plaat , ruim een vierkante meter
groot, draagt in Latijn en Engelsch het volgende
opschrift : „In dit huis is in ballingschap op 14
Juli 1904 Paul Kruger gestorven, de laatste
president van de Transvaalsche Republiek".

Voor de Watersnood-Slachtoffers.

Eenpromotie.

Voor de slachtoffers van den Watersnood in
Nederland is ingekomen bij de Administratie van
Neerlandia :
Van C. Kuipers, Buitenpost, f 5.—; M. M : G. Baert,
Utrecht; f 2.5o ; Jongel.-Afd., den Haag, f o. — ;
B. Abraham, Londen, f 5.— ; enkele Verbondsleden
en een buitenl. vriend te Bangkok, Siam, f i7o.—.
De Jongel.-Afd. Den Haag zond ook f 5. — voor de
noodlijdenden door den watersnood in Oost-Indie.
Enkele onzer Vertegenwoordigers en Afdeelingen
deden ingezamelde gelden rechtstreeks aan Cornmissien hier te laude toekomen.
Het Hoofdbestuur overweegt een maatregel om

Aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam
is bevorderd tot doctor in degeneeskunde, de beer
H. J. Steijn, arts, geb. te Ermelo in Transvaal, op
proefschrift : „Over de samentrekking van het nieuw
gevormde bindweefsel in het oog." Omtrent deze
promotie deelt de „De Standaard " het olgende mede :
De p eer Steijn is de eerste Afrikaander die aan
een Nederlandsche universiteit in de geneeskunde
promoveerde. In het voorwoord van zin proefschrift
neemt hi' in hartelijke bewoordingen afscheid van
Nederland, om zich eerstdaags in een zonniger land
te vestigen. Van de Nederlandsche wetenschap zegt
hi'j o. m.
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„Ik zou de Nederlandsche wetenschap geen dienst
betuigen door hier een pleidooi voor haar te houden.
Zij spreekt voor zich zelve.
die ook maar slechts een luttele kennis bezit
Hi'j,
van de wording van het Europeesche denken en
kennen van de laatste halve eeuw, zal weten welk
leeuwenaandeel Nederland, gerekend naar zijn zielenaantal, daarin heeftgehad. Donders, Van 't Hoff,
Van der Waals, Hugo de Vries, Hubrecht, Kuyper,
Bavinck, Snouck Hurgronje, Asser, Kapteyn zijn
slechts enkele uit de vele, die in hun vakken aan
de spits van de internationale wetenschap hebben
gestaan of nog staan. "
Van de stellingen is er een, die niet onmiddellijk
met het vak van denpromovendus verband houdt.
Deze luidt:
„De enige juiste oplossing van Regeringswege
der universiteitskwestie in de Unie van Zuid-Afrika,
is het oprichten van een gelijk aantal AfrikaansHollandse als En else universiteiten.
Het instellen van een „Universiteit van Z.-Afrika"
als examineerend lichaam naast de universiteiten,
die te Stellenbosch en te Kaapstad opgericht zullen
worden (nieuwe koncept-wet), is in stria met de
belangen van het meer uitgebreid middelbaar en
hoer
onderwijs in Z.-Afrika."
og

Het afdoende middel.
Aldus luidt het opschrift van het slot-hoofdstuk
der uitgave „De Overstrooming in Noord-Holland
en elders Januari 1916", geschreven door Egbert
A. Veen, den bekenden Secretaris onzer Afdeeling
Zaanstreek.
Daarin komt hi' tot het besluit dat zulke watersnoodram en alleen kunnen worden voorkomen door de
oorzaak van het kwaad wellg te nemen : de z o u t e
Zuiderzee te doen verdwijnen.

Behalve het voorkomen van ram en somt de
schrijver de volgende voordeelen op :
verbeterde afwatering voor 5 pro vincien
opheffing van het watergebrek in den zomer door
de mogelijkheid tot inlating van zoet water;
verbetering van de zuivelopbrengst door volkomen
zoet water voor het vee, waardoor depachtwaarde
een 1 o-talguldens per H.A. kan stijgen ;
vermindering van de kosten van onderhoud van
onze zeewering, die van 32o tot 3o K.M. worden
bekort
verbeterde spoorwegverbinding tusschen NoordHolland en Friesland over den afsluitdijk;
en lest best: mogelijkheid tot inpoldering van
meer dan 200000
H.A. van den vruchtbaarsten
,
g
rond, welke op den aardbodem is te vinden.
Het mooigelllustreerde werkje is uitgegeven door
Smit en Co. te Zaandam en kost4o cnt. De netto
opbrengst strekt ten bate van de noodliidenden in
Waterland.
Als herinneringsboekje verdient het mede alle
aanbeveling.

Verschenen:
No. 1 van „De Vlaamsche Gedachte", uitgegeven
door Leo Picard. Prijs per nr. f 0.20, per kwartaal
f I.—. Adres: Postbus 252, 's-Gravenhage.
Volledige lijst der Nederl. Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren, bijgewerkt tot 1 April 1916,
te raadplegen op het kantoor van het A. N. V.
Wijnstraat 81 Dordrecht.

Verbetering.
In de beschrijving der ontvangst te Deventer op
blz. 86 van het April-nummer zijn enkele zetfouten
blijven staan, o. a. de behoorlijke guitaarspeelster.
Het was niet behoorlijk van den zetter haar bekoorlijkheid aldus te verkleinen.

Het Oostzijderveld overstroomd, 't Kalf (Gemeente Zaandam).

20 e Jaargang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
0, wat is er veel te winnen,
Voor onsbeide, in eendragtsknoop I
JAN FRANS WILLEMS.
(Het Lied der Belgen aan de Bataven, 1826).

INHOUD : Oud Zuid-Afrika, door Prof. Dr. L. Knappert. — Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van 29 April 1916 te Dordrecht. —
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Oud
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd,
uitg door dt E. C. Godee Molsbergen.
I. W. W. Linschoten ver. XI. 1916.

Door bekvvame hand uitgegeven en als altijd keurig verzorgd, van enkele fraaie kaarten en aardige
prentjes voorzien, ligt het elfde der werken der Linschoten Vereeniging voor ons. Landreizen ditmaal
(als men de tochten met den hoeker de Grundel en
later met de Bode uitzondert) in het onbekende gehied ten Noorden van de Kaap, dat binnenland, waarvan de Nederlanders voor 1652 zoogoed als niets
wisten. Het begint als bij ongeluk, als, buiten weten
an Jan van Riebeeck, een viertal mannen drossen
v
„op hoop om over land in het vaderland te komen"
en er van door aan met vier beschuiten, wat visch,
egens
vierd
, twee pistolen en een bond. 1 ), Het
gaat voort, officieeler, als . (5eptember 1655) Van
Riebeeck den korporaal Willem Muller uitzendt aan
't hoofd van negen soldaten en met den folk Harry,
vierpakossen beladen met koper, tabak, pijpen en
kralen, „te landwaart in tot ondersouck van handel". 2)
En het klimt tot eene expeditie als die van Simon
van der Stel zelven (1685-1680, als „d'Ed. Heer
Commandeur''' uittrekt met een kales en 6 paarden,
8 ezels, riipaarden, 2 veldstukjes, 8 karren, 7 wagens,
1 schuit, 289 ossen, benevens een legertje,van 54
blanken en eenpaar gebannen Makassaarsche prinsen,
over .wie zoo aanstonds. 3 ) Het zienderoogen groeien van deze ondernemingen wijst op succes en op
een al wider wordenden cirkel van bekend en straks
ook veilig terrein. In December 1667 in en zelfs de
gemalin van Kommandeur Corn. van Quaelbergen en,
eenige andere dames een eind het binnenland in, natuurlijk nog conder gewapend geleide en zij brach1) Godee Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika I 10
2) Aldaar blz. 15.
3) Aldaar blz. 139 vlgg.

ten (het karakter dezer tochten handhavend) 30 runderen en 117 schapen, bij de inboorlingen geruild,
mede.' 4 ) Want om den handelging' het. Uit de
astrologie is de astronomie geboren --uit de winzucht der aandeelhouders in atria zijn de roemrijke
tochten dezer stoutmoedige mannen gegroeid.
Inderdaad, achter al dit stout englorieus bedrijf
van wie elken dag hun lijf waagden en, meer dan
hunplicht doe de onze vlag naar Noord en Zuid
brachten, schuilt hetgoud begeerend regiment van
Heeren Bewindhebberen der Compagnie. Zij hebben
hetgrootsche, dat hunne dienaren tot stand brachten,
gewild noch bedoeld. En .dezen, op hunne beurt, km
mandeur, schipper, korporaal, adelborst,
ewe d'
— hoe zij heeten mogen, hebben, terwij1 zij niet anders deden dan deemoedig gehoorzamen aan het 66ne
bevel: „zoekt we en waarlangs wij rijk kunnen worden", meteen, door energie en durf voortgestuwd,
ontdekt, onderzocht, beschreven, geleden en es red
en als heldengroote din en tot stand gebracht. Om
winst ? Z ij niet: elk der dertien „lantreysers" van de
tocht van Pieter Meerhoff (30 Jan.-11 Maart 1661)
ontving als belooning zes realen van achten. 5) De
zuinigheid werd er van Amsterdam uit we ingestam t. En als zij, „buyten synde", minder ijver toonden dan zij bij hun vertrek lieten blijken, werd zelfs
de ,,toegeleyde belofte van dubbelde gagie" niet gegehouden. De geleerde uit ever van ons bock zegt
het al in de eerste reels: de Heeren Bewindhebbers
begeerden aan de Tafelbaai niets dan een fort, een
tuin en een hospitaal ten dienste der uit- en thmsgaande vloten. Hoe meer omslag hoe meer winstderving. De ontwikkeling van het Hollandsch Zuidg
Afrika was teen
hun zin. Op de toekomst van hun
stam hebben zij nimmer het oog gericht. Ook niet
op bestudeering van volken en talen. De adelborst
4) Aldaar biz. 121.
5) Aldaar blz. 62 Een reaal van achten = f 2.5.0.
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Wreede stelt zijne hottentotsche woordenlijst op (waarover aanstonds) en Heeren XVII schenken hem 100
rijksdaalders, maar achten het toch, dat wij niet
de taal der inwoners, maar zij de onze leeren. 1)
Voor den handel dienstiger. Gelukkig hebben de dienaren zich daardoor niet laten wthhouden,
maar
vreezen deden zij de Heeren wel, aan wier oog zij
niet ontsnappen konden, en voor wie schatten te verdienen hun heilige plicht was. „Dewijle onze E. E.
Heeren Regenten in het vaderland als noch hebben
gelieven te verstaen, dat wij jaerlijcx... souden continueren" met onze reizen, „off eenig voordeel voor
ons met handel te dcen moght zijn" 2 ) - en dit is
de aanleiding tot den tocht van Jonas de la Guerre
(1663) in eene „beslagen hechte boerenwagen met 8
Mucks goede ploeghossen". In het journaal van de
refs met den hoeker De Bode langs de Westkust heet
het van zekere streek: „Voor sooveel wij alhier
hebben connen sien... en isser ter werelt een profijte in 't minste voor onse heeren en meesters te
soecken". 3 ),. In deze onderworpenheid van overigens
stoere en rnoedige mannen wordt het raadselachtige
misschien verklaard door de overweging, dat zij zely en ook dien handelsgeest met de moedermelk ingezogen hadden. Maar, terwijl de baten in atria genoten werden, droegen zij de lasten en „de hitte
des daags". Thans is het voor hen, klceke pioniers,
dat wij den hoed lichten, gelijk dr. Molsbergen, met
fijn gevoel, aan hunne nagedachtenis zijn werk opdraagt. 4)
Zijn eerste hoofdstuk, Tochten tot 1685, is „ontstaan na lezing van stapels archivalia". Wij gelooven
het aanstonds en brengen den schrijver hulde voor
zijnen geduldigen arbeid. De prijs is niet te hoog.
Want daardoor zal hi' nu het aandeel, dat Neder'
land heeftgehad in de ontdekking van Afrika's binnenlanden, meer doen waardeeren. Hebben deze landen zeetochten al de diamantvelden niet ontdekt, ze
hebben dwaling verdreven, kennis verbreid en veel
belangrijks voor het nageslacht bewaard. De namen
dezer dappere ontdekkers, Jan Wintervogel, Willem
Muller, Abraham Gabbema,Jan van Herwaerden,
Christiaan van Hoesum, Jan Danckaert, Pieter Cruythoff, Pieter van Meerhoff, PieterEveraert, Jonas de
la Guerre, Jeronimus Croes — het nageslacht kan ze
thans kennen en roemen, wanneer het zijne gedachten naar dezeglorieuse dagen van het verleden begeerig laat tern aan. „Aan wie een stout soldaat
verlooren wierd", heet het bij den dood van Elias
Giers, eenadelborst (toen van een officier te land
gezegd) geboortig van Stockholm. 5 ) Zoo verdrinkt
Wreede op Mauritius; 6 ) op datzelfde, eiland vermoordden Inlanders Van Meerhoff. 7 ) En zOO zijn
er velengevallen, trouw aan eed en vlag.
Wie de vorige werken der Linschoten Vereeniging,
meest der zeevaartgewijd, met aandacht las, vindt
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aldaar blz. 215.
Aldaar blz. 1 IC
Aldaar blz. 132.
Aldaar blz. XXV.
Aldaar biz. 28.
Aldaar blz. 216.
Aldaar blz. 117.

hier denzelfdengeest terug. Het tooneel is anders:
voor de wide wateren des oceaans de th.idelooze
vlakten van Zuid-Afrika en, inplaats van het uitzwerven over denganschen aardbol, het moeielijk
voorttrekken van enke!e mijlen in het onherbergzaarn
land. Maar den lezertreffen dezelfde moed bij lijden
en ontbering, dezelfde kinderlijke vroomheid (die hen
doet opbreken in den naam des Heeren 'en gedurende den tocht de morgen- en avondgebeden op de lippen legt),, leukheid, humor en, natuurlijk, dezelfde levendige, naieve taal. Want, te land of ter zee, het is
Engroote familie van Nederlandsche boekaniers, verscheiden in rang en ontwikkeling, maar in de {fiemeenschap van een hard leven, met slecht voedsel
en slecht logies, poovere gage, weinige (en dan grove)genietingen — arme duivels voor de meerderh&d,
die hunne rol in het roemruchte drama niet voor
hungenoegen hebben gespeeld. Ontberingen zonder
tal ook bier. Een zieke „met bloetganck gequelt" op
een draagos mee gevoerd, die van ultpuiting „met
voors.persoon" telkens ter aarde valt; 1 ), na zwaren tocht niet anders dan „een weijnich broot met
eenpijp toback", 2 ) brood vaak zoo siiaarzaam toe.
gemeten, dat het „met kruymen en alles" overzien
werd; 3 ) van de schrikkelijke hitte bijna „verflauwd"
en bij weinig, stinkend water „zeer verdorscht"; 4)
in„groote aermoede” zich voortsleepend, zoodat „wij
nauwelijckx meer voortcosten". 5 ) Troepje kleine,
zwoegende menschen in deze wilde, grootsche wereld, bij de eeryzame kusten het „geruych" van de
woeste zee, 'proviant en goederen afzeulend van het
„stijle, vreeslijcke geberchte", door leeuwen bedreigd,
door een „rhinocer van een ongeloofelijke groote met
furie enquaadheid" aangevallen, 6 ) door troepen
olifanten verschrikt. „Mr. Pieter!" roepen de hottentotten, als een leeuw op hen „uytsprongh", „mr. Pieter, een bijteman!" 7 ) Aldus Pieter van 1Vieerhoff in
zijn journaal, nog genegen met lichten humor het
geval te vermelden en elders voor wat jagerslatijn
niet beducht, als hij een „levendigh monster" zegt
gezien te hebben met „drie kattenhoofden en Brie
lane staerten". 8 ) Deze mannen van de daad hebben meteen vaak een goede pen. On der de besten
Jan van Riebeeck zelf (aan wrens leven en werken
dr. Molsbergen een vroeger bcek wijdde), die na
zijne eerste ontmoeting met Hottentotten het heeft over
„deze zeer fraaie en zeer fluksche mannen, die een beestenhuid zoo fraai op den eenen arm droegen, met
zulk een moedigheid in hun gang, als eenige snoeshaan in het vaderland zijn mantel op den schouder
dragen kan". 9)
Het vederland. Daarheen gaan de gedachten wel
menigmaal. Tal van plaatsnamen zijn aan 't oude land
ontleend en, als zij een vruchtbare streek vinden,
noemen zij die „als zijnde seer vette weyden, haer
Hollandt, ofte vaderland t om d'onze te beter te ver1) Aldaar blz 32.
2) Aldaar biz 8i.
3) Aldaar biz. 97.
4 Aldaar blz. 202 vlg
') Aldaar blz 89 105.
1 ) Aldaar biz 109. 150.
7 ) Aldaar blz. 48.
8, Aldaar blz. 52.
9) Dagbock I 13.
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staen tegeven de volheyt van spijse ofte treffelijcke
we den voor haer bestiael, daar gelegen". 1)
Van veel belang is ook wat wij van de inboorlingen hooren, van de ontmoeting tusschen de twee elkaar zoo vreemde rassen. Voor de ethnografie zal het
tweede deel nog rijker zijn, loch vinden wij ook hier
reeds niet weinig. Merkwaardige omgang! In het genoemde boek over Jan van Riebeeck zegt de schrijver: „...die voor hetzelfde goede doel (in dit geval
een handelsverdrag met Atjeh) later in Zuid-Afrika
al dansend en springend smerige Hottentotten aan
zijn hart zou drukken". 2 ) Zoo was het. Men had
op het fort de inboorlingen noodig voor de levering
van vee voor de schepen, voor groenten zorgde de
compagniestuin. Vriendelijke ontmoetingen waren dus
gewenscht. Kostelijk is het verhaal uit het Dagboek,
ook hier opgenomen, 3 ) van het bezoek van den
onden Sousoa, koning der Chainouqua die wordt getracteerd op kaas, versch brood en suiker, die op een
mate in des kommandeurs kamer met voorz. smerige princesse (zijn
zoons te
v zitten gezet
rouw)
wordt, voor wien men op de „claversingel" speelt
en die zich het bier, den Spaanschen en Franschen
wijn goed liet smaken, zonder zich, slimme vos die
hi' is, er aan te bedrinken. Een andere vorst, Oedasoe, ook ten bezoek, gaat, als hem bij de onderhanJelin en het vuur wat na aan de scheiien gelegd
wordt, „sigh vaeckerigh veynsende, na de voorsael
wat le en slapen". 4 ), Van deze lieden, gelijk van
de stammen bij de tochten ontmoet, blijkt, dat zij
na den tabacq" begonnen te worden, zoodra
fi g
zij maar leerden rooken, wat zij aanvankelijk niet
konden. 5 ), Ethnografische bijzonderheden worden hier
nietgemist: de Sonqua's of Boschjesmannen eten van
een schaap niet de „vier kliertjes die in de bouten
zijn", 6 ) de hottentotten van kapitein Goenjema scheren zich het haar of als teeken van rcuw. 7 ), En wat
wel met nadruk mag gezegd worden: het gedrag van
de Compagniesdienaren teen de inboorlingen is gematigd. Bij de expedities wordt hun wel .strengelijk verboden „zich in vleeschelijke wellust met de hottentotze natie te vermengen op straffe van gegeeselt en
als een schelm van de E. Compangie weggejaagt te
worden". 8 ) Van den zich arm noemenden k_ apitein
Nonce wijst Van der Stel geschenken af, zeggende,
dat „onze natie van die natuure was, dat zij van
geen armen lets nam, maar wel gaven". 9 ) Kleine
botsingen komen voor, maar, als G. W. Stow, The
native races of S. Africa", 1905, p. 250 spreekt van
Van der Stel's „overbearing cruelty towards the Nama qua",
vergelijke de lezer daarmede het bericht uit
het journaal, dat deze stam op zekeren dag zulk
eene vijandige houding aannam, dat de kommandeur
een wagenburg liet slaan, de twee veldstukjes waterplanten, „voor 't welk zij met gansche troupen
P
1) G. Molsb. Reizen in Z. A. I 26
2) Moisbergen, Jan van Riebeeck, blz. 17.
3) Reizen in Z Afrika I 41. Dagboek III 415 vlg.
4) Reizen blz, 42 (uit Dagboek, III 433.)
5) Aldaar blz. 55
6) Aldaar biz 149
7) Aldaar blz. 209.
8) Aldaar blz. 147.
'9 ) Aldaar blz. 170

gingen zitten, toonende hiermede hunne onkunde van
derzelver kracht", maar dat spoedig bleek, dat alle
op een misverstand berustte en dat zij toen „teenemaal eengoed gevoelen van ons hadden". Aan dit
blijeindigende slot moge de flesch arak eenig deel gehad
hebben, door den kommandeuraan ieder der kapiteinsgeschonken, 1 ) het is toch iets antlers Jan
Stow's „overbearing cruelty". Onze koloniale geschiedenis heeft reeds donkere bladzijden genoeg: voor een
eerherstel als dit zullen wij altijd dankbaar zijn. Dat
koloniaal bestuur zien wij wel op zijn ergst, als de
Hooge Regeering in 1681 eenige gebannen Makassaarscheprinsen :naar de Kaap zendt en schrijft:
„...doch in 'tgeneraal met die altemaal sodanigh gelegen, dat wij niet bedrouft souden wesen, al quamen sij door ongewoonte van 't climaat altemaal in
core daar le sterven". 2)
Dr. Moisbergen geeft de reproductie van enkele
merkwaardige platen uit de Gordon-verzameling en
heeft als kaarten opgenomen die van Z.-Afrika bkij
Francois Valentin tegenover blz. 48 en de reiskaart
van Simon van der Stel, thans in het rijks-archief,
achter in het boek. Deze laatste met hare frissche
kleuren, hare scherpe omtrekken is een kunststuk van
reproductie en geeft aan dit boek nog eene bekoring
te meer. Als bijlagen ontvangen wij de woordenlijst
van den reedsgenoemden Wreede. Zij diende als
voorbeeld voor de zijne aan J. W. de Grevenbroeck,
ook hier afgedrukt. Het is meteen een eerherstel.
Want Kolbe, die haar reedsgal in zijne „Beschrijving
van de Kaap", 1727, zegt er niet bij, dat de Grevenbroeck de auteur was. Dit verhaalt ons Valentijn. Het
is deze de Grevenbroek, die, in 1685 Van Goens
naar Indie vergezellend, de treffende woorden schreef,
dat hi' daar wenschte te sterven, hopende, dat „deze vreemde aarde na mijn dood licht op mij drukken zal, daar ik haar niet zwaar ben geweest". 3)
Eengoed bewerkt naamregister besluit het boek.
De schrijver geeft de oorspronkelijke teks i,en cnveranderd weer, in de noten kleine emendaties aanbrengend. Met tal van aanteekeningen licht hi' den lezer
voor. Ons dunkt, dat zijn boek met eere in deze
serie zijn plaats inneemt en met verlangen zien wij
naar het tweede deel uit. Hij heeft der geschiedenis
van zijn geliefd Zuid-Afrika een grooten dienst bewezen.
Leiden, 20 Mei 1916.
L. KNAPPERT.
1) Aldaar blz 187.
2) Aldaar blz 141. Het is waar dat in 1710 vele Makassaren
naar Batavia terug mochten gaan.
) Aldaar blz. 226.

Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm aanbevolen:
1k vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zijn goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.
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Beknopt verslag
der Hooldbesluursvergadering van het
A. N. V. op 29 Fipri11916 le Dordrecht.
A a n wezig: de beer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; me'. E. Baelde, cnder-vocrzitser en de he-ren P. J. de Kanter (alleen de middag-vergadering),
H. Meert, Th.G. G. Va!ette en N. J. Rcelfsema, secretaris-penningmeester.
A f wezig met kennisgeving: de heeren Gh. R.
Bakhuizen van den Brink, Prof. Dr. J. Boeke, J. S. C.
Kasteleyn, Joh. C. Kesler, Jhr. Mr. G. A. H. Michiels
van Kessenich, Mr. Dr. C. F. Schoch, Ka t. J. A. Snijders Jr. en Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler.
De voor z i tier opent de vergadering en be
treurt zoovelegoede Hoofdbestuursleden voortaan te
zullen missen. Zij waren meer dan vertegenwoordigers van hun Groep; vriendschappelijk in den cmgang en of van zin, stonden zij het Da el. Bestuur
steeds bij met raad en daad. Spr. heeft bier in het
bijzonder het oog op de heeren Van Deventer, Bosboom en Pijnacker Hordijk. Hcewel laatstgenoemde
eerst had toegezegd tot het einde van dit jaar te zullen aanblijven, heeft hi' om gezondheidsredenen gemeend lochnog te moeten bedanken. Het gaat ons
alien ter harte, dat hij niet meer in ons midden zal
zijn.
De vergadering besluit den beer Pijnacker Hordijk
een brief tot afscheid te zenden, met dankbettrig'ng
voor zijn werkzaam aandeel in de ontwikkeling van
het Verbond.
De voorzi:ter brengt vervolgens in herinnering
het aftreden van Prof. Fabius en Prof. Struycken,
welk aftreden om verschitlende redenen valt te betreuren.
Ten slotte huldigt spr. den beer Dr. Hubrec'nt,
wiens drukke werkzaamheden hem niet steeds veroorloofden de vergaderingen bij te wonen, maar die
zoo veel voor het Verbond deed als hi'j bij machte
was.
De vergadering besluit ook hem een afscheidsbrief
te zenden.
De voorzitter acht hetgelukkig dat tegenover al
die verliezen winst te bceken is. In de eerste plaats
verheugt spr. zich over de herkiezing van den beer
Roelfsema. Voor Prof. Struycken was Groep Nederland zoo gelukkig Jhr Michiels van Kessenich verkozen t2 zien. Den beer De Kanter hocpt spr. in de
middag-vergadering te verwelkomen. Den heer Vale:te
kan hi'j als plaatsvervanger van den heer Bosboorn
nu reeds . elk heeren. Hi' ort
behomet den beer
Kasteleyn tot de nieuwe afgevaardigden van Groep
Nederl. Indie. Spr. verwacht dat de aangename tocn
en onderlinge waardeering, die steeds de Hooldbestuursvergaderingen beheerschen, ook bij hen weerklank zullen vinden en hoop!, dat zij vele Jaren
nuttig voor het Verbond werkzaam zullen mogen zijn.
De voorzitter opent thans de besprekingen over
de dagorde.

Punt I. Notulen der vergadering v a n
16 Deceniber 1915.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Rekening en Verantwoording
over 1915.
De alge nt.penning m. wi:;st er op, dat het
Verbond het jaar 1915 inging met een voordeelig slot
van f 1049.64 en eindigde met een van f 1189.821/2.
Eene vergelijking van beide cijfers zou echter g'een
zuivere uitkomstgeven, omdat daarin niet icon worden begrepen de nog in den loop van het jaar, volgende op dat waarvoor .de rekening en verantwoording loo te
toverwachen achters'allige bijdragen.
Daar de begrooting voor 1916 met een geraamd tekort van f 5g0.— sluit, is het overschct van 1915
welnoodig om de einden van dit jaar weer aan elkaar te knoopen. Intusschen zijn verleden jaar buitengewone uitgaven gedaan, zonder dat die tot een
bedenkelijk tekort hebben geleid en dit geeft hoop,
dat we ook dit jaar zullen tcekomen. Alleen zal een
storting voor het Kapitaalfonds achterwege moeten
blijven.
De v o o r z i t ter zeg-t den penningmeester dank
voor ziin nauwgezet beheer.
De vergadering keurt de rekening en verantwoording goed.
Punt III Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Rekening en verantwoording der Bceken-Commissie.
Deze wordt, met waardeering voor den wederom
verrichten belangrijken arbeid, goedgekeurck Besloten wordt omtrent enkelepunten aan den directeur
der Boeken-Commissie inlichtin te vragen.
Dankbetuiginki van mevr. Mr. C. Th. van Deventer
voor de hulde aan wijlen haar echtgenoot bewezen.
Bericht van Grcep Nederland, dat Jhr. Mr. G. A.
H. Michiels van Kessenich zijn benceming tot Hooldbestutirslid heeft aangencmen.
Schrijven van het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken, dat aan het A. N. V. weder een subsidie van
f 3600.— is tcegekend.
Gift van den beer J. v. d. Wall te Parijs, groot
f 50:—.

Besloten wordt aan den schenker een dankbrief te
schrijven voor dit nieuwe bewijs van belangstelling
voor het Verbcnd.
• •

De v o o r zit ter hero pent na het koffieuur de
vergadering en beet den beer P. J. de Kanter welkom, die persoonlijk sedert 1907 buiten het Hoofdbestuur stond, mar met hart engeest altijd aanwezig was en wiens belangstelling voor het Verbond
nimmer is verflauwd.
De heer D Kanter acht het wederkeerig een
g
roct genoegen weer te kunnen medewerken aan den
blcei van het A. N. V. Spr. heeft in de ontwikkelingrljaren veel mee doorleefd, heeft zich later van
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het Verbond nooit losgevoeld en stelt het op prijs,
dat men hem weder een zetel in het Hoofdbestuur
heeft toevertrouwd.
De voorzitter verheugt zich over de aanwezigheid van den heer Meert uit Gent en stelt aan
de orde:
Punt IV. Belgie.
1. De instelling V olk s opbeur in g.
Over deze instelling door Groep Belie gesacht en
in Neerlandia reeds omschreven, worden verschillende
mededeelingen gedaan.
Plannen voor uitbreiding der bemodingen en hulp
uit Nederland zullen nader worden overwcgen.
2. Motie Tak Antwerpen inzake bestuurlijke scheiding.
Overdeze ontwikkelt zich een uitvoerige gedachtenwisseling, waarbij de meeningen verdeeld blijken
over de vraag of Tak Antwerpen zich met het aannemen der motie op politiek terrein heeft be even.
De meerderheid acht het optreden in strijd met de
Statuten.
Een lid betoogt, dat Groep Belgie niet-bemoeiing
metpolitiek zoo opvat, dat ze geen liberale, katholieke of anderepartij kept. Bestuurlijke scheiding'
acht zegeen zoodanige politiek, en thans een bestaansvoorwaarde voor de Vlaamsche Beweging.
Besloten wordt tatplaatsing der motie-Tak Antwerpen in Neerlandia, indien zij inkomt met uitdrukkelijk verzoek van het Da el. Bestuur van Groep
Belie tot opneming, zonder dat dit daarmee wit gerekend worden eenige verantwoordelijkheid voor den
inhoud te aanvaarden.
Punt V. Oost-Indie.
1. Voorstel van het Da el. Bestuur tot het geven
van een bijdrage voor het gedenkteeken door Groep
Nederl. Indie voor Mr. Van Deventer op te richten.
Gebleken is, dat het Groepsbestuur er prijs op stelt
uitsluitend bijdragen uit Indie te krijgen. Het voorstel vervalt daarmede.
2. Benoeming van een afgevaardigde van het A. N.
V.naar het in Augustus te houden Koloniaal Onderwijs-Con in plaats van Dr. Hazeu, die we ens
vertrek moest bedanken.
De vergadering benoemt als afgevaardigde den
voorzitter, als 1 steplaatsvervanger den heer Roellsema, als 2deplaatsvervanger den heer Valette.
Punt VI. Suriname.
Schrijven van den secretaris der Afdeeling Amsterdam, dat de heer Curiel, lid van den Kolonialen
Raad, zich bereid heeft verklaard mede te werken aan
de oplev:ng der Groep en daartoe te Amsterdam een
onderhoud heeftgehad met den beer Schoch.
Punt VII. Zuid-Afrika
1. Afdeelingen Bloemfontein en Kaapstad. Jaarverslagen.
2. Afdeeling Nijlstroom. Schrijven van den secre-
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taris, waarin weder de wenschelijkheid eener Grcepvorming wordt uitgesproken.
De v o o r zit e r merkt op, dat Groepvorming
in Zuid-Afrika thans natuurlijk een kans van slagen
zou hebben, maar dat het levendig blijven van den
wensch toch een verheugend verschijnsel is en natuurlijk in gedachten moet worden gehouden.
Punt VIII. Zelfstandige Afdeelingen.
1. Leipzi g. Voorstel tot vorming eener Groep
Duitschland. — Mededeeling van den secretaris, dat
hi' een Nederl. cursus geeft te Leipzig. — j aarverslag.
Besloten wordt op het voorstel te antwoorden, dat
het Hoofdbestuur niet teen nauwer aansluiting der
Duitsche Afdeelingen is, maar dat over den vorm
eerst later kan worden beslist als weer normale tcestanden heerschen.
2. Bremen en Chicag o. Jaarverslagen.
Punt IX. Vertegenwoordigers.
1.R o m e. Ails opvolger van wijlen Mgr. Dr.
Brom is aanbevolen Mgr. Laurens Janssens.
Besloten wordt Z.Em. Mgr. L. Janssens uit te noodien.
2. C h i n d e (Port. Oost-Afrika),. De oud-vertegenwoordiger, de heer L. de Waal, stelt voor als opvolger den heer J. van Geldere.
Besloten wordt den heer J. van Geldere uit te noodigen.
3. Humpat a. Het Da el. Bestuur stelt als vertegenwoordiger voor den heer H. Smit Azn., schrijver van den brief uit Portug. West-Afr:ka. (Zie Neerlandia Febr.-nr. Hz. 27). De heer H. Smit Azn.
wordt benoemd.
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4. Bangko k. Geldzending eener inzameling voor
den watersnood.
5. Stock h o 1 m. Voorstel om maatregelen te nemen, waardoor bij ram en inzamelingen door vertegenwoordigers en Afdeelingen aan het Hoofdbestuur
worden afgedragen.
Besloten wordt in diengeest een rondschrijven te
zendenaan alle Groepen, Zelfstandige Afdeelingen en
vertegenwoordigers.
6. Australie, Buenos Aires, DavosPlatz, Mexic 0.Jaarverslagen.
Punt X. Rondvraag.
De sec r.-p enning m. stelt voor den gemachtide van het Verbond, Jhr. Von Bose, indien deze
daartoe bereid is, op de gewone wijze de propaganda te laten voortzetten. Aangenomen.
Mededeeling wordt nog gedaan van de aanvraag
eener Amerikaansche dame omgegevens voor een
voordracht over Holland.
Besloten wordt die zooveel mogelijk te verstrekken.
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Jcarverslag rifdeeling Leipzig.

Buitenland.
Jaarversiag itideeling Bremen.
De Club telde in den aanvang van 1915: 19 leden, die alle de Vereeniging trouw bleven. Nieuwe
leden traden door de buitengewone tijdsomstandigheden niet toe, zoodat 1 Jan. 1910, hetzelfde aantal
van 19 leden aanwees.
Er werden in het afgeloopen jaar 3 algem. vergaderingen gehouden, terwijl de gewone Maandagavond-bijeenkomsten door de stamgasten onder de
leden, een 10-tal heeren met hunne dames,geregeld
werden bezocht.
Evenals het vorige jaar werden deze bijeenkomsten,
n i et in het vroeger gehuurde Clublokaal gehouden,
doch kwam men in een afgescheiden gedeelte van de
zaal van „Restaurant Hohenzollern" bijeen. Met genoegen kan worden vastgesteld, dat de stemming onder de leden nimmer jets te wenschen overlitt.
In de al em. vergadering van 7 Juni 1915, werd
het vorige bestuur bij handgeklap herkozen.
Tot leden dergeldelijke commissie voor het jaar
1916
,
werden de heeren Linzen, Van Meeteren en
Ulteegekozen.
In eene bijeenkomst op 11 Jan. gehouden, was besloten aan het Al ern. Nederl. Verbond en de Boeken-Commissie te verzoeken, ons voor het jaar 1915
van bijdragen vrij te stellen, waaraan terstond gevolg gegeven werd.
Gezien den oorlogstoestand, werden in het afgeloo en jaar een feestelijkheden gehouden ter gelegenheid van de verjaardagen van de Koningin en
Prinses Juliana en bleef het St. Nicolaasfeest eveneens achterwege.
Van de boekerij der Club ,
werd helaas, evenals
vorige jaren, een zeer besclieiden gebruik gemaakt.
In de maand Aug. werd door den voorzitter, namens de Club, in den houten Roland, opgericht tot
ondersteuning van door den oorlog noodlijdenden,
eengouden spijker met inschrift geslagen.
De Ondersteutings-Commissie had minder wekelijksche uitkeeringen te doen, doch kon toch eenige
tijdelijk in nood verkeerende landgenooten geldelijk
ter zijde staan.
Dit zijn de feiten, die het bestuur van belang acht.
Nog steeds woedt de krijg en het laat zich aan.
zien, dat deze nog niet spoedig ten einde loot.
Laten wij ho en dat ons vaderland in staat zal
blijven, buiten de ellende des oorlogs te blijven en
zijne neutraliteit zal kunnen handhaven en dat er
spoedig betere ti den ma en aanbreken.
In afwachting daarvan, laten wij overgebleven kern
van de Hollandsche Club, ons blijven aaneensluiten,
om daarna met nieuwen moed de belangstelling in
ons streven onder de Nederlanders le Bremen te kunnen aanwakkeren en de Club weder tot nieuwen
bloei te kunnen brengen.
H. F. W. PERIZONIUS, Secretaris.

Over het afgeloopen jaar valt weinig te zeggen.
Daar de rampzalige wereldoorlog nog steeds bleef
voortwoeden en dientengevolge de toestanden, waarover ik het vorige jaar sprak, bleven voortbestaan,
kon er van eene vruchtdragende werkzaamheid voor
de uitbreiding van het ledental onzer Vereeniging geen
sprake zijn. Ons oogmerk . moest bij voortduring in
de eerste plaats daarop gericht zijn te behouden, wat
wij bezaten. En in dit opzicht mogen wij niet ontevreden zijn. Van de leden, die wij in het begin van
het jaar bezaten, zijn er 5 voor ons verloren gegaan, wat echter met het oog op de bestaande toestanden als een matige tern an moet beschouwd
worden. Van de leden uit Zuid-Afrika bedankte slechts
een en een hunner moest helaas we ens wanbetaling
geschrapt worden. De overigen bleven lid, ofschoon
zij niet meer in Duitschland vertoefden of geInterneerd
waren. Mede door de hulp van het Hoofdbestuur
van het Al em. Nederl. Verbond konden wij met hen
in betrekking blijven
Onze vergaderingen konden uit den aard der zaak
slechts ongeregeld plaats vinden, toch hielden wij
voortdurend bijeenkomsten om niet van elkaar te vervreemden. De ernst der tijden verbood ons echter het
houden van feestelijkheden en de viering van gedenkdagen, zooals in vroeger jaren.
Het bestuur onzer Vereeniging heeft pogingen in
het werkgesteld eene Groep Duitschland van
het Al em. Nederl. Verbond op te richten en daartoe zich met de in Duitschland bestaande Zelistandige Afdeelingen van het Al em. Nederl. Verbond en
met het Hoofdbestuuir in verbinding gesteld heelt.
Dezepogingen schijnen wel kans van slagen te hebben. Het Hoofdbestuur heeft instemming betuigd en de
Afdeeling Berlin heeft reeds hare medewerking toegezegd. Mochten deze plannen de gewenschte uitkomst
hebben, dan zou daardoor een sterke band tusschen
de Nederlanders in Duitschland kunnen ontstaan en
zouden hunne belangen met meer kracht kunnen worden behartigd, terwijl in het bijzonder het Al em.
Nederl. Verbond meer als voorheen onder het in
Duitschland aanwezige Nederlandsche element vasten
voet zou kunnen krijgen. Wij willen ho en dat het
jaar 1916 ons de verwezenlijking van deze plannen
naderbij moge brengen.
Het bestuur bestond in het jaar 1915 uit de
heeren: H. H. ter Meer, voorzitter; Otto Rompelman,
secretaris; N. Jacobs, penningmeester; Dr. A. Reclaire, 4de bestuurslid.
Gew one l e d e n. Het aan'algewone leden bedroeg op 31 December 1914
24
In 1915 bedankten we ens vertrek van
Leipzig
2 leden
In 1915 bedankte we ens andere redenen
1 lid
In 1915 moestengeschrapt worden 2 leden
5
zoodat op 31 December 1915 het aantal leden
bedroeg.
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Donateur S. De heer Dr. Jummel bleef ook dit
jaar donateur. De Nederl. Consul, de heer Ch. de
Liagre, is door zijne vroegere gift-in-eens blilvend
donateur overeenkomstig art. 8 van het reglement.
B u i t e n l e d e n heeft onze Vereeniging tot nog
toe niet.
B i b l i o t h e e k. Onze bibliotheek werd in het afgeloopen jaar door de hulp van de Boeken-Commissie van het Al em. Nederl. Verbond weer belangrijk
uitgebreid. Zij bestaat op 't oogenblik uit 268 nummers. Wij hebben een boekenlijst laten drukken en
ho en dat er in 't vervolg meer gebruik van zal
gemaakt worden, ook door niet-Nederlanders die belang in onze taal en letterkunde stellen.
Propagandabriefkaarten. Hiervan werd
tot onze spijt een gebruik gemaakt.
6,. , -e4t.
Ondersteuningsfonds. Met gencegen is
vast te stellen, datgoede en geregelde bijdragen door
onze ledengestort werden, zoodat wij in staat geMeld waren een door ziekte in nood geraakt Nederlander, die reedsjaren hier woont, de behulpzame
hand te bieden.
Bijzondere gebeurtenissen. Behalve de
op 13 Febr. 1.915 gehouden al em. vergadering zijn
bijzondere gebeurtenissen uit ons vereenigingsleven
niet te vermelden.
Met een woord van dank aan het Hoofdt-estuur
van het Al em. Nederl. Verbond, dat ook in 1915
weer tot hulp en tegemoetkoming bereid was, besluit
ik dit verslag.
OTTO ROMPELMAN, Secretaris.

NEDERLAND
Johan Winkler (t 11 Maart 1916)
en

zijn betrekkingen lot Vida.nderen.
Het overlijden van deze geleerde moet, dunkt me,
velen in 't Vlaamse land die treffen, want hi' was
veler vriend en verdiende dit te zijn om de levenwekkende kracht, die er van hem naar onze zuiderstamverwanten uitstraalde.
Het is rnij gegeven geweest alle de brieven van
zijn Vlaamse vrienden te lezen en ik zal er met bescheidenheidgebruik van maken; niet, alsof onbescheidenheid hem of zijn vrienden schade berokkenen
zou, maar eenvoudig, omdat ik anders plaatsruimte
te kort kwam.
Er zijn duidelik te onderscheiden twee soorten briefwisselaars: de eersten beantwoordden louter het verzcek
van J. W. om hem hulp te verlenen tat zijn A 1 g e.
meen Nederduitsch en Friesch Dialecticon (1874). Ze voldoen meest lien aan zijn wens,
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geven dialektiese toelichiingen, die men in genoemd
boek voor 'tgrootste eel terugvindt en bedanken
nog voor ontvangen exemplaren van dat werk.
Nadat n.l.Johan Winkler (geb. 12 Sept. 1840 te
Leeuwarden), met zijn 20ste jaar scheepsdokter geworden, vierjaar gevaren had, vests de hi zich in.
1865 te Leeuwarden alsgenees-, heel- en verloskuncage. En daar be on in het volgend jaar zijn
werkzaamheid als Gondebald voor 't Fries; maar
in 1870 bemoeide hi'j zich al — ruimer dus van
blik — met de „Nederduitsche Tcngvallen" en seBert grodde de lust om een breder opigevat werk
tegeven in dat Dialecticon. Bekende schrijvers als J.
v. Beers, A. Bergman (Tony), vrouwe CourtmansBerchmans; hoogleraren als Herematis en P. Willems;
l aalkenners als L L. de Bo, vele anderen als D.
Claes, leraar aan het Athenaeum te Aa'st, Lcd. v.
Haecke, R. K. Pries:er te Brugge, IXsire Delcroix,
bureeloverste te Brussel aan Binnenl. Z., e. a. hielP hem daarbij en gaven bewerkingen van de gelijkenis van „De verloren zocn" in hun dialekt.
Maar voor mijn Joel is het veel belangwekkender
om te vertellen, wat er van deze tijdelike brie_lwisseling overbleef en wat er op vo:gde: de tweede soort.
De eerste stap was gedaan en bij De Bo, me1 . wie
de briefwisseling bestaan blijft, sluit zich al spcedig
aan Ad. Duclos, omstreeks 1874 , bestierder" van
„Rond den Heerd" en bij deze twee prieskrs vcegen
zich Jan Bols, G. Gezelle, Jul. C aerh:, ut, J. Muyldermans, P. Baes, Jos Samijn, Alexis de Came, Eug. de
Lepeleer, 1.),.s. Carpel te ,Ri.issel (Fr.), Avg. Cups ens,
dus een 12 talpriesters, of bestuun'iers van gees elike
scholen. Ook leken als Gaillard, boekdrukker te Brugge, Karel de Gheldere, arts te Coucke l_aere, Aug. Gilt e,
leraar aan het Athenaeum te Aalst, Karel de Flcu en
Theod. Sevens, leAerkundigen te Brugge en Kortrijk,
J. T. Tuerlinkx, hoofdionderwijzer te Neer-Linter,
Prof. Dr. G. Verriest, hoc leraar te Leuven, Ed.
Vlietincx, archivaris te Nieuwpoort, Ad. Pauwels, later adv. te Antwerpen, maar teen ncg student en
Alex. Bonvarlet, konsul v. Denemarken te Duinkerken, hcren tot de briefwisselaars.
En daargaat wat am tussen die alien en J. W.
Een algemene trek is deze, dat het schrijven van de
Haarlemse kant uit begeleid wordt in vele gevallen
van overdrukjes, boekjes enz. en dat er nooit een
brief naar Haarlemgeschreven wordt om huilp, of die
hulp wordt welwiliend verleend. De schrijvers zi'n
dan ook alien zcnder onderscheid J. W. zeergenegen, een jonge man als Adolf Pauwe's is als zoveel andere studenten hevig ander de bekcring van
J. W'spersoondikheid en rust niet, voor J. W. met
hem door Hoboken wandelt en bij zijn ouders logeert. Jammer genoeg zwijgt hi' plctseling. De bceken en overdrukjes van J. W. zenden de Vlamingen
elkaar toe en J. W.geeft maar van zijn Friese k( ppigheid en Groot-Nederlandse geestdrift; de eerste eigen-t
schap geeft kracht aan menig schrijver te midden van
het verfranste vaderland ; de laatste wekt alien, op tot
evenaren. Dit alles weten wij,
omdat alle brieven aan
hem de weerslag daarap zijn. J. W. was intussen
(1875) naar Haarlem verhuisd en had depraktijk
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neergelegd. Hi' kon zich aan zijn taallieihebberij en
de Vlamingen w'i'den. ,
En hoe typeren die zich zelf in hun brieven! Wat
een verschil tussen de geestdriftige ge plocg Claerhout,
die zijn verlof doorbrengt bij opgravingen van een
frankies kerkhof pn die vol geestdrift aan J. W. vertelt, dat hi'j in de grond ook schedels van Friezen
gevonden heeft te Brussel hebben ze 't uligemaakt;
Claerhout, die in opdracht van 't rijk naar ve:e Germaanse landen op reis moet en dwepend schrijit over
t hi'da
zag ,in 't biezonder het si1houet
Friesland
van Hindelopen; Jos. Samijn, de kruidkundige, de
zoeker naar oude namen van dieren enplanten, de
man die De Bo's Idioticcn in 2de druk bewerken
zal en al maar door weten wil, kennis vergaderen en.
in ruil J. W. eigennamen zal zenden uit een sfamoek; Alexis de Carne, die les geeft aan 't bekende
b
Lein-Seminarie te Rousselaere en daar de traditie
K
voortzet van Gezelle: hi' bewerkt een Vl. uit gave
van de oud-Snksiese Heliand, dus in Gezelle's
geest, en wil daartoe biezonderheden over 't Fries
weten; een dichter als Karel de Gheldere, die boos is over
een afbrekende kritiek van iemand, wiens varier toch verzen uit zijn eerste dichtbundel opnam in de Almanak
voor Nederl. Kathclieken, en die niet alleen hem
„maar al de niet-Hollanders met Gezelle cp den
koop toe" door de modeler trok, --en ik hoor al iemand
prevelen: dat was Lodewijk v. Deyssel, maar — zijn
naam wordt nietgencemd.. „Wat wil hid gaan oordeelen
met zijn Hollandsche gedachten over de gestaatheid
van 't Viaanisch in Belgie!" — Schrijft de dokterdichter. Goed maar Gezelle ook ?" — ja
juist, u wilt weten, wat de briefwisseing met Gezelle opleverde. De brieven beginnen eerst in 1881 en
dan ook juist wekt inimers Karel de Gheldere met een
lied de echo wakker in Gezelle's ziel, die zich eerst
heel langzaam aan in het stifle Kortrijk van geleden
smaad herstelde. Blijde verering van 'on Limburg,
Aug. Cu en en de zijnen, zegt men, hielp; ik boor
in een brief van Cu ens er de nagalm nog van, als
hii spreekt van „onzen dierbaren Meester Guido Gezelle", die hen hielp bij het stichten van het tijdschriftje
„Het Daghet in den Oosten" ( J. W. spoorde ook hen aan
met zijn voile geestdrift, zie G. a Leven en werkey 106), maar dit weet ik ook en het getuigt van
worsteling, dat J. W. in. datzelfde jaar een brief
krijgt van Gezelle, die dan zijn tijdschrift „Locuela"
begonnen is en schrijft:
„Ik zou zoo geerne in Noord-Nederland niet
flood gezwegen, Heist van al wat d o o r h e k e l d,
Loch, als b e s t a a n d e erkend wcrden; is 't zake,
datgij mij daarin zonder veel moeite he l pen kunt
dan weie U ten hertelijksten bevolen
UE. toegenegen in X0".
Ja, toen Gezelle's geest juist behoefte had aan warme
geestdrift en hartelikheid cm te cntdooien, heeft hi'
ie in Haarlem gevonden. De toon van de brieven
d
is ongewekt. G. G. leert Fries van J. W. dicht er
zejs in en ondertekent zich Wijt Gezelle, een schertsenile germanisering. Er is gloed van hoop in een
brief van Mei '84, waarin hi'elt
vertvan een

„bladtje" „ons oud Vlaemsch", de a. s. Lo vela"
voor Fransch Vlaanderen, dat hij heeft helpen stichten.„Geen woord fransch en zal min bladtje
besmetten”. G. G. zal er het Dialecticon van J. W. in
„opdienen bij kleene teugskes". — „Wat zijn me.'
die kereis anti-hollandsch, anti-nieuw... Vlaamsch,
wat zijn ze Vlaamsch in an woord!',... *„'t Ziin
echte Friezen... „van taaie en welberaden weerspannigheid". (Ik zou haast ze en dat ze het daar
nog zijn, aan de overkant van de IJzer, J. B. S.),.
Is dat niet een triomftoon ?
In diezelfde tijd, als de hem door J. W. gezonden Haarienise hyacinten blceien, is te Luik een
Vlaams glide opgericht. „Die Heeren zijn aan 't zanten
(puren J. B. S. in het Limburgsche'', schriift1 hij vol
geestdrilt. „Gij zoudt moeten bier bij ons zijn en ons
helpen Vlamingen blijven of herworden" „onze
jonkheden zou ik geerne a an u o n t s t e k e n weten, dat ze tot bake konden dienen voor de toekomst"... „Het dunkt me altijd dat ge hier meer
deugd zoudt doen (en doet alree), als waar ge zijt".
En hoeveel is het volgende kijkje in Gezelle's werk
niet waard: „Hier le Kortrijk heb ik met blijdschap
aanveerd wekelijks twee uren kosteloos engelsch te
leeren aan alleneen die komen wilt. Hetgetal komers
en is maar den eersten keer alleen beneden de honderdgebleven. Al mine engelsch-leerenden worden
allengskens weer Vlamingen; . ik spreke hun engelsch
en viaamsch; wij zingen engelsch en vlaamsch,
al te same n om hun de goede uitsprake in de ooren
en in de tone te zingen. Ware 't gij hier, wij zouden eenen avond of twee tegare lesgeven. Wat zou
het hun deugd doen!" Maar J. W. bleef niet altijd
te Haarlem. Juist in 1882, '83 en '85 bezocht hi'
zijn vele vrienden daar en was er vreugde in de gemoederen, die men en in de brieven en in „Oud
Nederland" van J. W. terug vindt: in „Land, Volk en
Taal van West Viaanderen" en „Nederland in Frankrijk
itschland".
en Du
Een uitdrukking van J. W. op de Vlamingen, die
„eene vreemde liever als hunne moeder aan heuren
g ender den rok hangen, staat in 'k we' n't
hceveelcnzer Vlaamsche gazetjes. Hce meer zulke
zalve hoe beter". En in ruil geeft Gezelle hem
ineen brief een serie van de bekendste Vlamingen,
die J. W. opneemt en in de volgorde door Gezelle
aangegeven plaatst (Oud Nederland 160),
Gezelle
Dal een brief van W. bij de huldiging van
lle
in 1886 niet cntbrak spreekt van zelf, even goed als
are vrienden van beiden deze van harte toejuichten.
Hoe klinkt ook nog. uit tal van brieven het handgeklap
omhoog van de herdenkingsplechtigheid na 't overlijden van L. L. de Bo, wanneer ook daar een brief
van J. W. 'wordt voorgelezen. Telkens weer treft
dat: er is een „Comite ilamand de France'' opgericht
en J. W. stuurt daaraan in een vergadering te Duinkerken zijn Dialecticon in twee din. PrOf. Mahieu van „Cales" (Calais) „verschoot er van", schrijft Gezelle, ook
Bonvarlet „die mij seffens op het lezen van 't
kerksch taaieigen 't vertelselke opgezeid heeft van 't
visschertje van de roo zee, dat eindigt: h o e gi
lulke zot, kruup ere were ongr je pis-

NEERLANDIA.
p o t. Gij zijt de goede vriend bij d:e Heeren al".
(1886) Zo zag Gezelle Vlaanderen herleven en schreef
opgetogen aan J. W.: „Wij zullen 't halen in den end!
Overal komt bet jong yolk wakker en gelijk Jacob
Grimm eertijds ligge ik in gesne e u w d onder al-
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de dichter in Gezelle weer meer uitkwam verdween de
Haarlemse taal-geestdriftige wel niet uit zijn denken,
maar hi' schreef niet en alleen door bemiddeling van
Claerhout vernam dan J. W. zo eens, hoe het zijn vriend
g
in g, tot het pilotselinge doodsbericht bier kwam van

JOHAN WINKLER t.

MIIIIIIIIIIMME■I

lerlei woorden en spreuken, die de gasten oprapen en
verzamelen"; en men voelt het: in '98 als hi'j aan J.
W. schrijft een jaar voor zijn dood, wanneer deze
hem zijn „Friesche Naamlijst" gezcnden, heelt, en G.
a bedankt hem daarvoor, dan meent hi' * wat hi'
zegt: „Dichten, dat grijpt men zoo wat ail de lucht:
ij hebt in de grond gegraven en daar schatten uit
g
gehaald, die gij alleen weet leggen". J. W. heelt hem
dan ook vooral van deze kant gezien. Beiden waren zij
levenwekkers en samen hebben zij veel gewerkt in 't
oude, verfranste en weer oplevende Vlaanderen. Toen

de hand van Caesar Gezelle en J. W. naar Brugge too
ter begrafenis, die was „van eenen vorst", „om alles
in een woord to zegg en", schrijit Claerhout.
Nog veel zou ik uit die brieven kunnen putten,
maar „Neerlandia" heeft meer to plaatsen en wie van
zijn vrienden en briefwisselaars nog in leven zijn,
ze zullen het mij vergeven, als ik niet alles noem.
Een valt uit het kader, Aug. Gittee, en dat moet
iknog even aanstippen. Tegenover de massa taalpartikularisten staat hi' als de man, die meer eenheid wenst, aansluiting bij Noord-Nederland, die het
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beschaafdgebruik voor Noord en Zuid wenst,
die leeft in het heden, terwijl de anderen zo vaak
het verleden verkiezen.
Hi' schrijft J. W. b.v.: „Wanneer ik uw schoon
Geslachtsnamenbcek lees, dan is het mi l ... alsof ik
miin 92 jarig Groctmoederke in haar gemoedelijk oud
Vlaamsch hoore keuvelen". — Volkstaalwoordengaan
verloren „milder eenige hoop ze er () p it weer in te
kris en". — „Gij zult er niet in slagen zelfs een enkel woord te verjongen". — „Men heeft zich te schikken naar den toestand der hedendaagsche taal". —
„De buigingsuitgangen bestaan bijna niet meer en
hoezeer ze ook een rijkdom onzer taal w a r e n en
hoeveel ook deze er door zou winnen in zoetvloeiendheid en spraakkundige volmaaktheid, toch
meen ik dat wij dat vereenvoudigingswerk, waarbij
de uitgangen onzer taal moeten verdwijnen en verlorengaan, niet kunnen tegenhouden".
Dit schrijven is van 1866, dus 5 j• aar voor dat Dr.
R. A. Kollewijn zijn denkbeelden de wereld inzond,
en laat aan duidelikheid niets te wensen over. Maar
het spreekt van zel, dat een door en door behoudzuchtig man als Johan Winkler, die alleen revolutioflair leek in zi'n tijd, omdat hi; door vernis van
s c h r ij f ta al naar het leven wou, al was 't alleen
het leven van 't d i a l e k t en gouwspraak, dat W.
met zo iemand niet in briefwisseling bleef. Gezelle
dacht als J. W. in deze zaak.
Genoeg dit alles, om in J. W. de man te zien
die van Noord Nederland uit de we g gevonden heeft
tct vele Vlaamse harten en die even gced als de
kongressen tot de gedachte van het A. N. V. het
ziine heeft 1-ijge l ra gen. Genoeg om te begrijpen, dat
toen J. W. bedankte voor ons Verbcnd, omdat in
„Neer1andia" in 't Vlaamse gedeelte din en hadden
gestaan, die ziin geestelike vrienden in Belgie minder aangenaam tceklonken, Dr. Kiewiet de Jonge zelf
in een hartelike brief hem van die boze bedankplannen trachtte terug te brengen. Hcewel het hem mislukt is, J. W. blijft een voorloper van het A. N. V.
en een van de levenwekkers en weeroprichters van
Vlaanderen en in Vlaanderen van Guldo Gezelle.
Daarvoor mogen wij dankbaar zijn.
Haarlem 9, Mei 1916.

J. B. SCHEPERS.

Besluursvergaderingen van Groep
Nederland.
Voor deJaarlijksche Al em. Vergadering hield het
Groepsbestuur enkele voorbereidings-vergaderingen.
Daar de. beschrijvingsbrief den uitslag der besprekingen bevatte, wordt in onderstaand overzicht slechts
zeer beknopt gewag van het verhandelde gemaakt.
Vergadering van 16 Februari 1916 te
's-Gravenhage.
Aanwezig: de beer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; de dames E. Baelde en A. E. Veen Brons,
en de heeren Marc. Emants, onder-voorzitter, M. W.
J. L. van Es (alleen in de middagvergadering), J. P.

C. Hartevelt, Dr. N. Mansvelt, Mr. K. M. Phaff, N. J.
Roelfsema, penningmeester, Th. van Welderen Baron
Rengers en C. van Son, secretaris.
Punt I. Notulen der vergadering van
19 Januari.
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.
Punt II. Ingekomerr stukken en medeJ
deelingen, o.a.:
Schrijven van Dr. H. F. R. Hubrecht, dat hi' het op
hoogen prijs stelt dat het Groepsbestuur hem weder
als Hoofdbestuurder wil voordragen, maar dat zijn
drukke bezigheden hem noodzaken bij zijn besluit te
blijven om al te treden.
Schrijven van Prof. Dr. L. Knappert dat hi' zwicht
voor denaandrang van het Groepsbestuur en zich
als lid daarvan weder verkiesbaar stelt.
Mededeeling, dat de heeren Prof. Dr. H. D. J. Bodenstein en Leo Meert zich bereid hebben verklaard
op de Al em. Vergadering achtereenvolgens te spreken over de Afrikaansche en Vlaamsche Beweging.
Zeeuwsch-Vlaanderen.
Een der leven stelt voor in deze door haar Jigging meer op Belgische dan Hollandsche betrekkingen aangewezen landstreek propaganda te maken voor
het Verbond.
Een ander lid wil ook den nadruk zien gelegd op
het verkeer van Zeeuwsch-Vlaanderen met Holland,
dat door de verbroken verbinding met Belgie als vanzelf wordt bevorderd. Worth ditgemakkelijker gemaakt, dan zal er meer toenadering tusschen beide
deelen van den Staat der Nederlanden komen.
De voorsteller wijst nog op een stukje in „Vreemdelingenverkeer", officieel or aan van den National en
Bond voor Vreemdelingenverkeer in Nederland. Het
zou aanbeveling verdienen als Afdeelingen van dezen
Bond in de nabijheid: Middelburg, Breda, Dordrecht
enz. hun propagandaboekjes op ruime schaal in
Zeeuwschh-Vlaanderen verspreidden cm zoo de bewoners Bier streek naar Holland tenoodigen.
Besloten wordt de aandacht dergenoemde Afdeelinen van Vreemdelingenverkeer op haar belangen
in dezen te wijzen.
Schrijven van de Nederlandsche Tooneelkunstenaarsvereeniging te Amsterdam met verzoek om haar
adres te steunen aan den Raad dergemeente 's-Gravenhage, houdende verzoek de subsidie aan de Fransche opera te weigeren.
De secretaris deelt merle , dat de tijd ontbrak
om voor deze zaak een afzonderlijke bestuursvergadering te beleggen, maar dat het Da el. Bestuur zijn
instemming betutd heeft aan de N. T. K. V. en de
Aid. 's-Gravenhage heeft aangespoord een steunadres in te zenden, waaraan deze Afdeeling gevolg
heeftgegeven.
De voor zit ter meent, dat het Groepsbestuur
in dezen verdergeen s'appen behoeft te doen en verzoekt den heer Emants, die deprotest-vergadering
door de N. T. K. V. belegd, heeft bijgewoond, een
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stukje er over in Neerlandia te schrijven, welke uitnoodiging deze aanvaardt.
Schrijven van de Propaganda-Commissie, dat zij
tot Dagel. Bestuur benoemd heeft de heeren Mr. Dr.
E. vanKetwich Verschuur, voorzitter en S. L. van
der Vete,
secretaris.
g
Schrijven van den penningmeester der Utrechtsche
Studenten Afdeeling met bericht (fat haar uitgaven
voor de belangen der geinterneerde studenten haar
inkomsten overschrijden en meer steun dus welkom
zal zijn.
Depenningmeester wijst er op, dat de Afdeeling nu reeds gedurende 3 jaar de verplichte afdracht aan de Groepskas als steun ontvangt.
De v o or z i t t e r is overtuigd, dat de Afdeeling
in dezen zeer nuttig werk verricht en zou een klein
bedrag, als bewijs van belangstelling voor dergelijken
arbeid, willengeven.
Besloten wordt nog f 25.— beschikbaar te stellen.
Punt III Wijziging en aanvulling der
Dagorde voor de Al g. Vergadering.
De s e c r eta r is deelt o. m. mede, dat de Propaganda-Commissie nog voorstellen heeft aangekondigd, hoewel zij die niet \TO& Maart zal kunnen
indienen. Zij zou het betreuren als haar voorstellen
niet meer in behandeling konden komen.
Daar het Groepsbestuur Been voldoenden tijd meer
zal hebben voor weloverwogen prae-adviezen op de
voorstellen, wordt Besloten in degewene Al g. Verg.
Been beslissing te doe vallen.
Ter verdediging van de ingediende dubbeltallen
worth opgemerkt, dat het reglement ons nog altijd
voorschrijft zooveel mogelijk uit alle staatkundige partijen vertegenwoordigers te kiezen en dat in verband
met den beginselstrijd in het Verbond de oppositie
hetgevaar vergroot dat het A. N. V. een zeer eenzijdige vereeniging zal worden, die volstrekt geen
spiegeling meer is van het Nederl. yolk in al ziin
geledingen.
Ten slotte wordt de beschrijvingsbrief vastgesteld,
zooals die is opgenomen in het Maart-nr. van Neerlandia. (Zie aldaar).
Punt IV. Liederbriefkaarten voor mil itairen.
Na eenige gedachtenwisseling word besloten nogmaals een subsidie van f 25.— toe te staan voor
verspreiding dezer briefkaarten door de Afd. Rotterdam van de Vereeniging voor den Volkszang.
*

*

*
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Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Van de Afd. Den Haagven
, een met
schrij
verzoek
om een aanvullende subsidie voor den Vlamingendag.
Besloten worth dat de Groep voor haar rekening
zalnemen een onvoorziene nadeelige post van f 71.50
op de jaarrckening der Afd. 's-Gravenhage-over 1915.
Van de Afd. Vrije Universiteit verzoek om ontheffing voor dit jaar
de van
verplichting tot afdracht
aan de Groepskas.
Het bedrag wordt als subsidie toegekend.
In verband hiermede wordt nog gewezen op de
subsidies welke de Afdeelingen aan andere vereenig in en geven, waardoor dikwijls
het onitstaat ,
tekort
dat de Groep dan moet aanzuiveren.
Besloten wordt een rondschrijven te zenden aan
alle Afdeelingen, waarin in het algemeen er op gewezen wordt, dat het voorkomt dat Afdeelingen hooge subsidies geven, waardoor een tekort ontstaat in
de kas engewaarschuwd, dat het Groepsbestuur in
dergelijke gevallen een aanvulling van tekorten river
kan verleenen.
De Utrechtsche Studenten-Afdeeling betuigt dank
voor de subsidie van f 25.—, maar deelt mede 'zonder verderen steun, de behartiging van de Vlaamsche
belangen moeilijk te kunnen volhouden.
Besloten wordt nadere uiteenzetting te vragen.
Mededeeling, dat het oude bestuur van de Amsterdamsche Studenten-Afdeeling, onder welks bewind de
bekende moties zijn doorgedreven, is afgetreden, en
een nieuw isgekozen. Dit is het gevolg van een
protest-beweging door de leden dezer Afdeeling Leif
opgezet.
Schrijven van de Vereeniging voor vereenvoudigde
spelling ter ondersteuning van het voorstel-Amsterdam in zake hettoelaten in Neerlandia van de bespreking der Vereenvoudigde Spelling als stambelang.
Voorstellen van de Propaganda-Commissi e.
Na uitvoerige besprekingen verzoekt de vergadering
den voorzitter en denpenningmeester een rapport op
te stellen betreffende de ingekomen voorstellen der
Propaganda-Commissie, aan welk verzoek beiden yenklaren te zullen voldoen.
*

*

Vergadering van 17 Maart 1916 te
Deventer.

Vergadering van 4 Maart 1916 te
's-Gravenhage.
A an w ezig: de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; mel. E. Baelde en de heeren Mr. A. L. van
Blommestein, Marc. Emants, P. C. Hartevelt,
N. J. Roelfsema, penningmeester en C. van Son, secretaris.

A an w ezig : heer D. H. J. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; de dames E. Baelde, Dr. C. C. v. d. Graft,
A. C. Veen—Brons, en de heeren Mr. A. L. van Blommestein, Marc. Emants, Mr. W. J. L. van Es, J. P. C.
Hartevelt, Mr.. M. Phaff en C. van Son, secretaris.

Pun t I. De n o tul en der vorige vergadering (16
Febr. 1916) wordengoedgekeurd.

Punt I. No tul en vande vorige Bestuursvergadering (4 Maart 1916).
Deze worden met enkele wijzigingen goedgekeurd.
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Punt II. Dagorde voor de Algemeene
Vergadering.
Deze wordt uitvoerig besproken. Uitl het verslag
der leiding van de Al em. Vergadering zelve en het
gesprokene door verschillende Groepsbestuurders
blijkt in welken geest dit geschiedde.
De Secretaris van Groep Nederland:
C. VAN SON.

Van de fiideelingen.
Rotterdam(Jongel.-Afd.).
De secretaris schrijft:
Dinsdag 4 April hield de heer M. C. van Vooren
Jr. voor deze Afdeeling een lezing over „Invloeden
van buiten op onze Letterkunde".
Zaterdag 15 April werd een uitvoering in de
voli-bovenzalengegeven. „Ons Orgaan" van den Rotterdamschen H. B. S. Bond schreef daarover o. a.:
„Het is een alleraardigste inleiding tot het vereeniglligsleven. Een uitatekend programma dat blijk gal,
dat de vereeniging, over een flinke hceveelheid werkende leden beschikt, werd afgewerkt. Leuke OudHollandsche liedjes als: „Scet rocsie root", Hcllandsche kluchten als: „Na het soupeetje" van P. D.
van Eijsden en tenslotte Hollandsch tooneelspel als
„Buren" van Herman Heijerrnans, verdienen verrnelding. Een Hollandsche handelsgeest bezorgde hun,
door het houden van een tombola, waarbij geen nieten waren,, en waarbij we uitsluitend Nederlandsch
fabrikaat zagen, stellig een geldelijk succes."
Dinsdag. 9 Mei werd als laatste bijeenkomst in het
vtinterseizoen een gezellige avond gehouden, waartoe
evenals tot de uitvoering, de geinterneerde Vlaamsche studenten hier ter stele titgenoodigd waren.
Twee hunner werkten met voordracht en zang mede
tot het slagen van den avond. Ook nu bleek weer,
hoeveelgoede krachten op het gebied van muziek,
zang, tooneel enz. de Afdeeling onder haar leden
tell. De dankbaarheid der toehoorders was tenvolle
verdiend.
Er traden 23 nieuwe ledenen 8 begunstigers toe.
Utrecht (Stud.-Afd.).
Naar aanleiding van het bekende rondschrijven
van den Burgemeester van Utrecht inzake hetgebruik van de Nederlandsche taal, heeft het bestuur
der Utrechtsche Stud.-Afd. van het A. N. V.het
volgende schrijven aan den Burgemeester gezonden:
„Bestuurderen van de Utrechtsche Stud.-Afd. van
het A. N. V. hebben met groote vreugde kennis genomen van Uw rondschrijven van den 4den Mei i.l.
betreffende hetgebruik van de Nederlandsche taal.
„Waar door de Utrechtsche studenten sinds 'are
geijverd is, om van Utrecht to doen uitgaan de herLeving van het Nederlandsche lied, de verheffing van
den Nederlandschen stam, de overwinning van de
Nederlandschegedachte, is het hun eene belofte, dat
Utrecht als middelpunt van krachtig stambewust Nederlandsch leven zal bloeien, thans van het hoofd

der burgerij eene zoo Nederlandsche daad to zien
uitgaan,
waarvoor zijverzoeken,
U
hunte hulde wel
to willen aanvaarden."
Tak Interneeringskamp bij Zeist.
(Vlaamsche Studiekring).
Onze Tak telt op dit oogenblik 393 leden en iedere week brengt nog steeds nieuwe inschrijvingen.
Het bestuur is als volgt samengesteld: K. Quintens, voorzitter; A. Verbist, onder-voorzitter; F. Casteels, schrijver; F. de Backer, penningmeester; A.
van Wassenhoven en L. Peeters, commissarissen.
De Kring omvat Brie groote aideelingen: afdeeling
tooneel, voordrachten en liederavonden.
Om de veertien dagen, des Zaterdags, wordt er
zitting gehouden en geregeld hooren wij dan een
voordracht of 'een lezing door een der leden. De
bibliothecaris, K. Hoste, beschikt over ruim 350
verschillende boekdeelen, waarvan een ruimgebruik wordtgemaakt. Boekenzendingen kwamen ons
toe van de Boeken-Commissie A. N. V. alsmede van
mevr. E. H. du Qusne—Van Gogh en mej. Dr.
Aleida Nijland.
Wat de Tooneel-Afdeeling betreft konden wij geen
beteren uitslag verlangen. Tot heden vcerden wij
reeds een twaalftal programma's uit en ander de' bijzonderste slukken vermelden wij terloops: Oorlogsmannen naar B. Shaw; de Schoonzocn van Mr. Poirier naar Augier en Sandeau; Freuleken door H.
C. Roelvink; Oude Kassier door R. Faassen; Eerloos door W. van Nouhuys; Het dubbele Leven door
W. Schiirmann en Mottige Janus door W. Spree.
Als sprekers verwekomden we bier: den beer H.
Hose met een voordracht over „Moderne Bouwkunde", me'. Aleida Nijland sprekend over „Caesar Gezelle" en den beer Dr. F. Rutten die over „Balladen" sprak.
De liederavonden, onder leadin g van den beer A.
Verbist, met als pianist, K. Allard, hebben re gelmatig telken Woensdag piaats. Een vijitigtal hederen leerden we reeds aan. Op 8 April ter gelegenheid van den verjaardag van Z. M. Koning
Albert werd een buitengewone liederavond op touw
gezet, die uitstekend slaagde.

OOST-INDIt.
Emiel Hullebroeck over indiE.
In het Nieuws van den Dag voor Nederl. Indie
van 12 Febr. 1916 is een brief afgedrukt van Emiel
Hullebroeck, waaraan het volgende is onftend:
Mij n beste Henri,
„Ik moet een drietal dagen to vertoeven
om voor de sold ten op to treden en wil ervan gebruik maken om eenpoosje langer met U to praten.
Zooals rnijn vorig schrijven U kon doen vermceden,
staat het thans vast dat ik ook naar Celebes en Bor-
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neoga. Ik weet natuurlijk niet wat het zal geven,
de eenen zeggen: niets!, de anderen: 't zal heel goed
zijn. Ik wil het dus beproeven! Mijn rondreis door
Java loot bijna ten einde: nog enkele concerten te
Soekabomi, Buitenzorg, Batavia en dan kan ik gerust verklaren dat ik het mooie eiland tot in de kleinste hoekjes heb bezocht. Ik gaf er zoowat 70 avonden en dat wil wat zeggen!
Java is een prachtland! Gij weet, mijn beste Henri,
hoezeer ik houd van natuurschoon. Ik heb op Java
doorloopend genoten! Overal is de natuur er schitterend mooi. Hetzij men zich bevindt in het woeste
Tenggergebied, in de reusachtige bosschen en de
onafzienbare sawah's van het Noorden, aan het
weinig bezochte Zuiderstrand of in de n poit genoeg
geprezen Preanger, steeds is het Un verrukking voor
het oog! Gij zegdet mij dat nooit verder zijt
geweest dan Batavia, maar dat het ulw plan was
voor uw definitief vertreknaar Europa iets meer van
Java te komen zien. Houd datplan maar goed vast
en zet het ook door. Verzuim dan vooral niet de
volgende tochten te maken: naar de Bromo en het
Idjenplateau, in den Oosthoek; de Goentoer en de
Papandajan met een tochtje naar het Zuiderstrand en
een bezoek aan Boroboedoer en Prambanan in Midden-Java; de omgeving van Soekaboemi met den
plantentuin van Buitenzorg in West-Java. Als 't mogelijk is, ga eens het Dieng-plateau op en tracht
een • introductie te krijgen tot het bijwanen van een
feest aan het Solosche hal, dan zullen wij elkaar
kunnen vertellen wat wij het mooist hebben gevcnden. Ik wil u natuarlijk wel een reisplan opgeven,
maar teen lien tijd zal min dagboek in boekvorm
verschenen zijn en daar zult Ge meer dan een reisplan vinden...
Ik ben op Java met zeer veel geestdrift en belangstelling ontvangen. Overal voile, vole zalen, overal
mooie ontvangsten, behalve in Januari; dan hebben de
ontzettende re ens veel bedorven. Het publiek op
Java houdt wet van kunst, bijzonderlijk in de groote
plaatsen. Batavia, Soerabaia, Semarang, Bandoeng,
Djocja zin centra waar men zoo goed de kunst weet
op prijs te stellen als in Europa. Als het een geboden wordtgoed en degelijk is, dan kan men hier
gerust met alle genres verschijnen. In de kleinere
plaatsen en bijzonderlijk daar, waar het publiek bestaat uit leden der fabrieks- en, planterswereld, gaat
het insgelijks vrij goed, maar daar is men meer gesteld op lichte, verteerbare kunst en dat is zeer gemakkelijk te begrijpen. In Indik wordt er hard gewerkt, veel, veel harder dan in Europa en het spreekt
van zelf dat de menschen, na een dag van drukke n
inspannenden arbeid, over het algemeen minder houden van een ingewikkeld muziekstuk dan een gemoedelijk liedje.
In Holland werd mij herhaaldelijk gezegd dat „mijn
kunstgeknipt was voor Indie". Weer anderen beweerden dat een zeergroat gedeelte van het Indisch
publiek nicer gesteld was op schunnigheidijes of lied'es op het kantje af, dan op innige en gevoelvolle
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verses. Gij weet dat het altijd mijn trots is geweest,
hetpubliek een heelen avond te kunnen boeien, zonder ook maar een enkel liedje „à double sens" voor
te dragen, gij kunt dus begrijpen dat het met een
g
emengde verwachting was dat ik hier aankwain.
Maar Goddank! het is mij hier, al evenmin als in
Hollandgebleken dat er zulke verregaande algemeene
ontaarding zou heerschen, evenmin als het woord
„stiive Hollander" :flier dient gebruikt te warden.
Het stijfheidsvernisje lit er al heel dunnetjes op en,
zijn de menschen niet zoo los als bij ons in Vlaanderen, toch neemt de leute weldra de bovenhand en
wordt er overal duchtig meegezongen.
Men heeft mij ook destijds met veel lof gesproken
over de onbeperkte gastvrijheid in Indie. Hierover
kan ik thans ook meepraten. In de groote steden
schijnt die echt-Indische hoedanigheid wet geheel te
zijn verloopen, maar in het binnenland is zij nog
steeds heerscheres en het is eengastvrijheid zonder
grenzen. Als ik een weinig vermoeid was van het
drukke zwerversleven, dan trok ik voor eenpaar
dagen naar de bergen op een of andere onderneming waar ik steeds welkom was. Ik herinner mij
steeds metgroote dankbaarheid, mijn korte verbaiif'es op de „Merapi", op de „Kloet", op de Pamanoekanlanden, in het Djembersche, alsmede bij tal
van menschen in alle hoekjes van Java. Overal was
het hartelijkheid en vriendschap in den volsten zin
van het woord.
Aan huldeblijken was er ook geen te kort. De
plaatsen, waar mij bloemen en kransen werden geschonken, zijn overtalrijk. De Belgische driekleur op
hetpodium of aan de bloemstukken de portretten
onzergeliefde vorsten, welke ik aan den mum- of
dikwijls op de piano vond, het spontane rechtstaan
bij de „Vlaamsche Leeuw" en de geestdriftige ovaties die volgden, dat alles roerde mij die en laat
mij de beste en aangenaamste herinnering.
Ik hoor U reeds zeggen met uw gewoon enderbrekerstalent: Is er U dan niets tegengevallen r.) 0,
zeer zeker, want zonder dat ware Java wet eenparadijs! In de eerste plaats, de onreinheid der bevolkingj De inlanders zijn beste menschen; zij zullen U
geen strootje in den we le en en men beweegt
zich onder hen zoo veilig misschien wet veiliger
— als onder onze eigen bevolking in Europa.
Ik ben meer dan eens als eenig Europeaan de bergen en de wildernis ingetrokken met talrijke inlanders rand mij en nooit heb ik ook maar eens het
gevoel gehad dat er mij eenig feed zou kunnen geschieden. Het zijn uiterst pacifieke menschen, maar
zij hebben van gezondheidsleer niet het minste begrip en dat valt iemand, die kersversch uit Europa
komt, zeer tegen. Ten tweede, de verregaande onzindelijkheid en de bedroevende ongezelligheid van het
meerendeel der hotelletjes in de binnenlanden: dat
is somsgewoonweg schandelijk! Overal vuiligheid en
viezigheid; de borden, vorken en messen, kleverig
van onreinheid; de spijzen onnoemelijk slecht; de
thee, de koffie, haastpiet te drinken; de bedden en
de klamboes... beter er niet naar te kijken, enz. enz.
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ja, beste Henri, dat zijn onprettige gewaarworworden en! Ze zeggen dat sommige dier hotelletjes
door deRegeering gesubsidieerd worden, omdat er
schaarschte aan woningen is en de beambten er hun
intrek moeten nemen voor korten of langen tijd. Wat
zijn die menschen te beklagen! Kan daar ook niet
een beetje contrOle worden uitgeoefend ?
Het reizen op Java valt in het algemeen niet mee;
de afstanden zijn groot en wanneer men het warmstegedeelte van den dag in een spoorwagen moet
doorbrengen, neen, dat is ook lang niet alles. Sneltreinen zijn er wel op de groote lijnen, maar wee
den reiziger als hi' moet „boemelen"! Ik herinner
mij trajecten van zeven en atilt uren lang, welke in
de helft minder tijd zouden al te le en zijn, indien
de trein niet aan ieder stationnetiew lien minuten
stilhield!
Maar dat alles kan niet opwegen teen al het
mooie dat men te zien krijgt, teen de talrijke prettie ervaringen welke men opdoet. Trouwens, ik heb
veelgereisd en ondervonden, dat er in alle landen
der wereld wel wat tegenvalt."

ZUID-AFRIKA
Zuid-lifrikaansche Brieven.
XXXVII.

Pretoria, 22 Maart 1906.
Onze lucht is bewolkt en het heeft nog geen twee
dagen geleden hard ere end. Menschen in Holland
kunnen zich niet voorstellen welk een weelde dit is.
Een Hollandsche vrouw hier — zelf een en al zonneschijn — wekt telkens de verontwaardiging barer
Afrikaansche vriendinnen door, wanneer het regent,
te beweren dat zij liever de zon ziet. In een land
waar het zoo weinig regent, is het hemelwater een
niet genoeg te waardeeren zegen. Mijn lezers in Holisschien"
— zullen
land — „
indien er zulke zijn
m
het zich niet kunnen voorstellen dat er hier, eens welvarende, streken zijn die thans worden verlaten omdat de dieren er omkomen van den honer — geen
gras wil er meer groeien — en de menschen er gebrek lijden, omdat de oogst er slag op slag mislukt is tengevolge van de droogte. De Middellandsche districteti van de Kaap zijn door zulk een droogte verschrikkelijk geiteisterd. Zelfs de doorenboschjes
zijn er . afgestorven en wat dit wil zeggen, zullen alien zich kunnen voorstellen, die Tofius mooiegedicht van de„Besembos” kennen, waar hi' zegt dat
menschen, dieren noch vieren deze boom kunnen
doodkrijgen. Noodkreten in en van alle zijden op
en spontaan heeft de Afrikaner in zijn zak getast
om zijn broeder in de verdrukking te helpen. Dit zou
in elk landgebeuren. Natuurlijk, Ik geet dit toe,
maar wat opvallend was, dat alle politieke verschil
vergeten en vergeven was en dat de staatkundige te-

genstanders van zooeven eendrachtig hebben samengewerkt am dien nood te lenigen. Maar angstvallig
heeft men daarbij vermeden om de politiek aan te
roeren, bang dat het prettige gevcel van samenwerking te loor zou aan. Het is bij die gelegenheid
weder sterkgebleken, dat de Hollandsche Afrikaners
bij elkaar hooren en dat zij weder bij elkaar zullen
komen. „Broeders kijven, broeders blijven."
In dengrond willen beide arts en hetzelfde, bet
verschil is alleen een kwestie van uitvoering en daarover zal men het spoediger eens worden dan over
scheiding door beginselen. Misschien heeft de man
geen ongelijk, die meent, dat die toenadering van de
g-roote massa moet uit aan en niet van de voormannen. Diegroote massa is nog niet zoo verpolitiekt, dat zij te veel aan de staatkunde denkt. Zij
heeft sterker het samenhoorigheidsgevcel. Die groote
massa is echter tegelijk het sterkst doordrongen van
den wil om eigen taal en e'.gen landaard te handhaven. Zij wil van green schipperen weien ten einde
politieke voordeelen te behalen. Zij wil ook de toenadering het sterkst. Dit blijkt, wanneer men de nietpolitiseerenden hoort. En voor het doorzetten der
beweging, die nergens anders om gaat als om het
behoud van taal en landaard, behoeft mengeen vrees
meer te hebben. Overal ziet men die beweging; in
kracht toenemen, overal bespeurt men dat zij tot in
alle la en onzer maatschappij is doorgedrongen. De
groote massa heeft behoefte zich te uiten, wil toonen dat het haar ernst is. Daarvan is een onomstootelijk bewiis de voortdurende toenetning van het Hollandschlezendpubliek. Het is niet alleen aan den oorlog te danken — want dit vreeselijk gebeuren heeft
ook zijn. goeden kant — dat het aantal lezers van
Hollandsche bladen met den dag toeneemt. Onze in
het Engelsch geschreven kranten, die over zoo veel
meergeldmiddelen beschikken, kunnen meer en beter nieuw seven dan de Hollandsche pers, kunnen
hun lezers meer aantrekkelijkheden verschaffen in den
vorm van spotprenten enz. Wanneer de Hollandsche
Hers dus haar lezerstal in dezen tijd met duizenden
heeft zien toenemen, dan moet dit ook voor een groot
deel worden toegeschreven aan den ernstigen wil der
Hollandsche Afrikaners om Hollandsch en Afrikaansch
te lezen.
Die zucht uit zich ook in allerhande feestelijkheden. Het dankfeest te Vrede was daarvaneen uiting,
dat tergelegenheid van de onthulling van het gedenkteeken te Slachtersnek eveneens. Over eenpaar
dagen zal er een Heldendag te Kaapstad worden
gehouden, waar men mannen als Onze Jan (J. H.
Hofmeyr) en Pres. Kruger zal herdenken, waar toespraken zullen worden gehouden over Onze Headinnen en Ons Voorgeslacht in Europa en Hun nageslaclit in Zuid-Afrika.
Men moet hetgezien hebben met hoeveel aandacht
de menschett tegenwoordig luisteren naar geschiedkundige redevoeringen,, zelfs wanneer die saai en
dor zijn, om te gevoelen, dat de menschen hunkeren
naar de kennis van het verleden, om daarnaar, naar
het woord van Pres. Kruger, het heden te richten.
Afrikaansche vereenigingen die dood waren, dood
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als een pier, herrijzen en in de kleinste or 'es richt
men vereenigingen op, die ten doel hebben de kennis der Afrikaanschegeschiedenis, der taal en zeden
te bevorderen. In het laats'e jaar zijn op verschillende plekken Afrikaansche koffiehuizen verrezen, niet
gesticht door den ondernemingsgeest van den een of
anderen Afrikaner, doch door de samenwerking van
de Afrikaners, die er alien toe hebben bijgedragen,
een stichting dus niet van een, loch van alien. Daar
wordt men bediend door Afrikaansche meisies in de
Afrikaansche kleederdracht met het bekende kapie,
daar heeft de Afrikaansche vrouw met aangeboren
smaak de inrichting bezorgd met veel vroolijke bloemen en veel groen. Hier is geen zucht om zich al
te zonderen van de andere elementen onzer samenleving, doch de zucht tot toenadering, tot het steun
en kracht zoeken bij elkaar, een verzet tegelijk te
de Engelsche gewoonten en Engelsche „kultuur die
in de „tea-rooms" heerschen.
Het Afrikaanse Taal-Genootskap dat am er twee
jaar lang geslapen heeft, laat weder van zich hooren, het begint weer te woelen, zooals men hier zegt.
De Afrikanerkring, een vereeniging voor Afrikaners
die zich willen ontwikkelen, en waarvan onzegestude jonge Afrikaners alien lid zijn, is na lange
rust eveneens uit de assche herrezen. De Afrikaner
Dameskring is ook weer ontwaakt. De Kristeliike Jongelings-Vereeniging, waarvan Ds. Van Broekhuizen de
ziel was en die na zijn gevangenneming haar slaap
is ingegaan, bloeit ook weer.
En dit allesgebeurt alleen nog maar hier ter siede. In andereplekken is het evenzoo.
Wie daarin een blijken van een heerlijk ontwaken,
van een krachtigen groei en bloei ziet, wil blind
OU-BOET.
zijn.

Studiefonds voor Zuid-iiir. studenten.
In het door Prof, Dr. J. W. Pant opgestelde jaarverslag van dit Studiefonds over 1915 blijkt, dat dit
jaar evenals het vorige, gekenmerkt werd door een
kleinen achteruitgang. Er kwamen minder studenten
dan antlers — wat zijn verklaring vindt in de omstandigheden op het wereldtooneel — en minder aanvragen om steun, al is het niet te loochenen, dat er
in den laatsten tijd weer een kentering komt en dat
de belangstelling van de Zuid-Afrikaners niet vermindert. Er is trouwensgeen jaar te noemen, waarin in Zuid-Afrika zoo ernstig over de studiebelangen
in Nederland isgehandeld als het laatste. De Synode der Ned. Ger. Kerk hield zich langen tijd bezig
met het bespreken van de belangen harer theologen;
de Kaapsche Universiteit met de Delftsche diploma's
en haar *waarde; terwijl ook uit De Hervormer, het
blad van de Herv. Kerk in Transvaal, bleek, dat
daar de be/angen der theologen in Nederland een
onderwerp van bespreking hadden uiigemaakt.
Op deze aangelegenheden gaat het verslag uitvoerig in en deelt o. m. het inzicht mede der Synode
van de Ned. Ger. Kerk in de Kaap omtrent de toela tin van Theologische studenten aan de Rilks-Universiteiten in Nederland.
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Het belangrijk verslag eindigt met een overzicht
der afgestudeerde Zuid-Afrikaansche studenten: Dr.
H. G. Viljoen, die te Groningen in de klassieke letterenpromoveerde; teruggekeerd in zijn vaderland,
is hi' aangesteld als mede-redacteur van Het Volksblad, na de opening van de nteuwe gebouwen in
Bloemfontein; S. P. Vermooten, die candidaats-examen
in de theologie aflegde in Utrecht en nu preclikant
is in de Ned. Herv.Kerk
te • Dr. H. S. PreMarico;
torius, die aan de Vrije Universiteit promoveerde; J.
A. Strasheim, diems
de Amsterdamsche Universiteit
zijn artsexamen aflegde, evenals P. B. Wannenburg,
die, zoodra de toestanden het mogelijk maken, Haar
zijn vaderland hoot terug te keeren; Dr. Th. le Roux,
die aan de Amsterdamsche Universiteit in de klassieke letterenpromoveerde; Dr. H. J. Steijn, die aan de
Amsterdamsche Universiteit tot doctor in de medicijnenpromoveerde, terwijl hier ook nog in de theologie aan de Vrije Universiteit promovrerden: Dr. H.
A. Lamprecht, Dr. M. J. v. d. Westhuizen en Dr. E.
E. van Roo en.
Voorts verlieten ons de heer B. J. Brummer, die
zijn diploma als veearts in Utrecht aan de RijksVeeartsenijschool verkreeg en de beide Vrijstaatsche
meisjes: mej. A. Matthijssen en mej. L. Gouws, die
hier aan de Dag-Teeken- en Kunstambachtschool werden opgeleid en haar cursus met goed gevolg ten
einde brachten. Haar examen was in elk opzieht een
succes. Naar wij vernamen, heeft een van beiden
reeds eengoede plaats in haar vaderland gekregen.
Verblijdend was het feit, dat er in dit jaar vier
juristen zijn aangekomen, die natuurlijk in Amsterdam studeeren. In langen tijd was dit niet gebeurd.
Het verslag meldt ook nog, dat meer studenten verwacht warden dan heengingen.
Zoo men kan weten, steunt het A. N. V. het Studiefonds met de rente van het legaat-mej. I. Rikkers.

AMERIK A.
jaarverslag der Rideeling Chicago
over 1915.
Voor de tiende maal breng ik verslag uit over
onze Afdeeling. 8 Juni 1915 toch werd onze Afdeeling opgericht) in een zaal aan Blue Island Ave,
onder voorzitterschap van den beer H. Uden Masman.
Alstoen begonnen wij met een dertigtal leden, waarvan nog negen op onze ledenlijst staan. In al die
jaren wisselde het aantal leden onzer Afdeeling tusschen degetallen 30 en 40. Slechts eenmaal werd het
getal 40 en ook eenmaal het getal 50 overschreden.
Hoewel dus op- en neergaande wat het aantal leden
betreft, het voornaamste is, dat wij al dien tijd mochten blijven bestaan en onszelven konden handhaven
te midden van de vele en veelsoortige vereenigingen
ook onder ons yolk.
Heb ik in het voorlaatste verslag gezegd, dat de
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historieschrijver 1914 als h e t jaar zoude aanteekenen, thans ben ikgenoodzaakt het aldus te wijzigen:
de historieschrijver zal 1914, '15, '16 (en wie weet
hoevele jaren meer) als de jaren noemen.
Hoewel wij zelven niet in den oorlog betrokken
zij,n toch kan hi' ons niet onverschillig zijn of koud
laten, waar onze stamgenooten in Belie en ZuidAfrika er reeds slachtoffers van werden. Toch heeft
de verschrikkelijke oorlog ook eene lichtzijde, n 1.
n onze eenheid is er door
deze: ons stambewustzij,
versterktgeworden. In Nederland door de helpende
hand den ongelukkigen Bel en toe te steken, in Amerika door hetzelfde te doen voor Neerlands liidenden
door middel van het Steun-Comite, in 'Airika door het
lot zijner voormannen enz. En dit is immers het
hoofddoel van het A. N. V. en dus ook van onze
Afdeeling. Derhalve kunneri wij het vervlogen jaar
niet heelemaal onvruchtbaar 'icemen.
Het eerste werk door onze Afdeeling dit jaar verricht was den heer John Vennemageluk te wenschen
met zijne benoeming tot Consul van Nederland, in de
plaats van wijlen Geo. Birkhoff. De Nederl. Re geering heelt onzes inziens eene gelukkige keuze gedaan.
De heer Vennema is vriendelijk en gemeenzaam in
den omgang, is voor iedereen te spreken en helpt
gaarne. Hi' verricht zijne zaken zooveel mogelijk in
het Nederlandsch, iets waarvoor hem temeer krediet
tcekomt, dewiji hi' zijne vorming geheel in dit land
heeftgenoten. En toen hem dezen winter verzocht
werd om, voor rekening van de Daily News iezingen te houden in de Publieke Scholen, koos hi' tot
onderwerp: „The Kingdom of Holland". Een en ander dringt ons om onze waardeering uit te spreken.
Ook den heer F. Posthuma hebben wij met zijne benoemeng tot Vice-Consul geluk gewenscht. Wij twiifelen niet of ook hi' zal toe en de rechte man op
de rechteplaats te zijn, Beide heeren zijn lid onzer
Afdeeling.
Met de Nederl. leerstcel aan de Staats Universiteit
van Illinois zijn wij nog in het onzekere. Wij correspondeerden over deze zaak met den Pres. Dr. Javies, ontvingen een niet ongunstig antwoord, doch
ookgeen zekerheid. Een ieder die hier bekend is
met de toestanden kan weten dat een Pres. niet kan
doen wat hi' wil, maar alles hangt al van de politick, m. a. w. van den uitslag der verkiezingen. Wij
moeten dus nog een poosje geduld hebben.
Behalve de huishoudelijke of jaarvergadering, hebben wij ook dit jaar slechts twee openbare vergaderingen gehouden. Doch beide mogen welgeslaagd heeten. Hadden wij vroeger te klagen over een geringe
opkomst, thans mochten wij ons verheugen in voile
zalen. Bij de laatste bleek zelfs de ruimte onvoldoende te zijn, zoodat sommigen terugkeerden. De eerste
vergadering ,had plaats 28 April, in het basement
der C. G. Kerk aan 14 St. Hetprogramma was als
volgt: 1. Opening; 2. Zingen door de zangschool;
3. Voordracht; 4. Debat; 5. Voordracht; 6. Uitspraak
van den Beoordeelingsraad; 7. Zingen door de zangschool; 8. Sluiting. Het debat lie over: „De laatste
opstand der Boeren was wettig" en de tegenstelling
er van, en wekte veel belangstelling. De heeren De

Boer en Holstein hebben zich dapper geweerd, vooral in aanmerking genornen dat er toen nog heelemaalgeen inlichtingen te verkrijgen waren, dan alleen van Engelsche zijde. Ook de voordrachten: „De
wijsgeer, en het kind", van Tollens en: „Als 't kindje binnenkomt", van Beets, door de heeren loving
en Schaafsma, vielen in den smaak. De zangschool
met Hollandsche liederen maakte de avond recht gezellig.
De tweede vergadering had plaats 24 Sept. in het
basement der C. G. Kerk aan 71 St. De hoofdschotel was een referaat van den heer Heeren over: ,,De
positie van Nederland te midden van den huidigen
oorlog". De spreker heeft prachtig de neutraliteit van
Nederlandgeschetst, de hoopvolle toekomst van Nederland uitgestippeld. Voeg hierbij eene voordracht
over: „Het jurk :e", van Wertheim, en eene humoristische voordracht: „Wat het kleine meisje zei", door
de heeren Zuithof en Van der Plceg en
,
muviek door
de zangschool aldaar, en ieder begrijpt, dat we een
genotvollen avond hadden.
Konden we verleden jaar met een ledental van 33
aanvangen, het ja
ar 1916 in en we met 40 leden in.
Onze bestuursvergaderingen zijn geregeld gehonden, eensper maand. Over het geheel genomen komen de bestuursledengetrouw op. In het bestuur
zelf begint meer werking te komen, moge dit ook
spoedig van de leden gezegd worden.
In den loop van 1915 gewerd ons een schrijven van
de „Vereeniging tot verbreiding van kennis van Nederland in het Buitenland". Ons Lestuur heeft eene
commissie benoemd, bestaande uitde heeren A. Oosterheerdt en F. Heeren, waarmee die Vereeniging kan
correspondeeren.
Onze verhouding tot het Hoofdbestuur is als altiid,
goed. In al de jaren van ons bestaan is er nog nimmer eene botsing geweest. Trouwens de heeren in
Nederland doen hun uiterste best om zulks te voorkomen. Hoeprachtig zij de neutraliteit wisten te handhaven, niettegenstaande heftige aanvallen van binnen
en van buiten, weet iederdie geregeld Neerlandia
Jeest.
Heeft de oorlcg soms vertraging in de geregelde
ontvangst van Neerlandia veroorzaakt, thans gaat dat
weer tamelijk wel als voorheen. Van de BoekenCommissie werd ons dit jaar niets toegezonden. De
reden ligt natuurlijk voor de hand.
Moe het jaar 1916 het vredejaar voor Europa,
en een jaar van bloei voor onze Afdeeling zijn.
H. JACOBSMA, Secre'aris.
* *
*

De heer Jacobsma is na tien jaren secretaris der
werkzame Afdeeling Chicago te zijn geweest, als
zoodanig afgetreden.
Het Hoofdbestuur heeft hem in een harteiijk schrijyen dankgebracht . voor alles wat hi' ten bate van
het Al em. Nederl. Verbond in Noord-Amerika heeft
g
edaan.
Tot zijn opvolger is benoemd de heer F. Heeren,
Wiens eerste daadde verspreiding van een rondschrijven is geweest, om gelden in te zamelen voor
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de slachtoffers van den Watersnood in Nederland.
Hieromtrent schreef hij aan het Hoofdbestuur het
volgende:
„Naar aanleiding van het stukje Geteisterd .Nederland in het Febr.-nr. van Neerlandia, hebben wij in
onze bestuursvergadering van Maart besloten een inzameling te houden voor de nocdlijdenden ten gevole van de overstroomitigen in Nederland. Wij zijn
daar druk aan bezig en ik heb reeds ongeveer 170
dollar ontvangen."
Mdeeling Chicago heeft daarmee weer een mooi
voorbeeld van stanigevoel gegeven.
Red.

Taalcommissie.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet teen het gebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeiiijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander op tot het gebruik van
en die in den
Nederlandsche woorden en uitdrukking,
g
reel
even goed zijn als de vreemde, waaraan men
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
* •
5,

De Commissie is bezig met de bewerking van een
herzienen en veel vermeerderden tweeden druk van
de „lijst van Nederlandsche woorden ter vervanging
van op bureaux gebruikelijke vreemde termen". Om
die tweede uitgaaf zoo goed en volledig mogelijk te
doen zijn is de medewerking noodig van allen, die
den eersten druk ontvingen. Wij roe met vertrouwen d'e medewerking in en houden ons voor opgaaf
van leemten en onjuistheden dri p end aanbevolen.
*

*
*,

Hulde aan Utrechts burgervader!
Met bizondere waardeering en ock met begrijrelijke voldoening drukken wij den omzendbrief at dies
de Burgemeester van Utrecht aan de ingezetenen van
die Gemeente heeftgericht.
Utrecht, 4 Mei 1916.
De Taalcommissie, ingesteld door Grcep Nederland van het Al em. Nederl. Verbond tot bevordering van het gebruik van zuiver Nederlandsch, heeft de opmerkzaamheid gevestigd op
de verkeerdegewoonte, dat Nederlanders zich
in winkelopschriften, ter aanduiding van hun beroep en van de bij hen verkrijgbare waren, bedienen van vreemde woorden voor allerlei zaken,
die evengoed door Nederlandsche woorden kunnen worden aangeduid, en heeft veler medewer-
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king ingeroepen tot het doen vervangen van de
in een vreemde taalgestelde winkelopschriften en
namen van beroepen door echt Nederlandsche.
Gaarne min voile insteinming betuigend met
het streven der Taalcommissie, omdat ik met haar
meen, dat op ieder goed vaderlander de plicht
rust om zijne moedertaal in eere te houden en
zooveel als in zijn vermogen is hare zuvertieid
te helpen handhaven, doe ik een beroep op de
ingezetenen dezer Gemeente om krachtig mede te
werken tot het doen verdwijnen van vorengemeld misbruik en alzoo te bewijzen dat bij hen
hetgevoel voor het goed recht van onze moederfaal &et cn(breekt.
Een lijje
st *) van de meest gebruikte vreemde
woorden der bedoelde soort en van de Nederlandsche woorden, waardoor zij kunnen worden
vervangen, is hierbij gevoegd.
De Burgemeester van Utrecht,
FOCKEMA ANDREAE.
Moe dit voortreffelijk voorbeeld navolging vinden
in andere Gemeenten.
Urn dit te bevorderen hebben wij, met welwillend
verleende thestemming van Mr. J. P. Fcckema Andreae, aan de Burgemeesters van eenige, daarvoor in
aanmerking komende Gemeenten, een afdruk van den
brief van hun Utrechtschen ambtgenoot gezonden, met
verzoek om de ingezetenen hunner Gemeente in denzelfden geest te wiizen op het nut van het gebruik
van onze eigen taal.
*

*

*

Nederlandsche jaarbeurs.
Het is ook daarom zoogeed, dat het juist het
Hoofd van de Gemeente Utrecht is, die dezen van
nationaliteitsgevoel getuigenden stap deed, nu, de plannen om aldaar een Nederlandsche jaarbeurs te houden vasten vorm hebben aangenomen.
Wij kunnen ons er nu van verzekerd houden, dat
ook daarbij de Nederlandsche taal in eere zal wordengehouden. Ook was het een gelukkige gedachte,
om die echt nationale en veel belovende instelling
niet „jaarmarkt" zooals oorspronkelijk in de bedoeling lag, maar jaarbeurs te noemen, omdat daardoor
de kans vermindert, dat men zalgaan spreken van
messe of mis, fair, foire.
„Messe" vonden wij reeds boven een berichtie in
de bladen. Vindt dit navolging, dan zal 't moeilijk,
zoo niet onmogelijk, zijn, om die onvaderlandschen
naam er uit te krijgen.
De voorbeelden: abattoir voorslachthuis ., boulevard voor strandweg, executeur testamentair voor uitvoerder van den laatsten wil, ofschoongeen enkel
ambtelijk stuk die vreemde namen noemt, wettigen
tonze vrees, dat de spraakmakende gemeente ook ditmaal de voorkeur aan een vreemden naam zal witlengeven. Maar, nu de naam jaarbeurs word t
— een naam, die het doel trouwens beter uitdrukt dan
jaarmarkt, waarbij men onwillekeurig aan kermis
denkt — hebben wij goeden moed.
*

*

*

Nederlandsche winkelweekte 's-Gr avenhage.
Een andere echt nationale daad, die vii' met vreugde
hebben begrcet, was de Nederl. winkelweek van 8—
13 Mei te 's-Gravenhage gehouden. Gelukkig was de
deelneming, dank zij het voortvarende comae, vrij
groot, als men in aanmerking neemt, dat 't bier een
eersteproef gold en was de belangstelling, men kan
wel zeggen algemeen.
Daartoe droeg het bezeek, dat de Koning'n en de
*) N.1. de voorbeelder, Welke de Taalcommissie in haar omzendbrief noemt.
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Prinsaan de straten, die het best voor den dag kwamen, brachten, zeker veel bij. Jammer echter, dat
men de Koning,
in die zooveel voelt voor onze mooie
taal, niet den aanblik heeft bespaard van opschriften
en aankondigingen in vreemde taal of in vemederlandschte vreemde woorden. Laten wij ho en dat
de winkelweek het volgend jaar ook in dit opzicht
verbetering toonen zal en dat de neringdoenden *), dan
meer aandacht zullen schenken aan het verzoek, dat
de Taalcommissie tot alle deelnemers richtte, om zich
zooveel mogelijk van de Nederl. taal te bedienen.
* *
*

Hoogere land-,, tuin- en boschbouwschool te Wageningen.

Germanismen.
Ons lijstje is langzamerhand al een heele lijst geworden, maar wij blijven ons voor toezending van
voorbeelden aanbevolen houden.
In dank ontvingen wij:
bemerking voor opmerking of aanmerking;
herechtigd in plaats van gerechtigd (zelis
Neerlandia bezondigde zich daaraan!),;
weerbelasting voor weerbaarheidsbelasting;
schadevreugde (gelezen in 0. en W.
richtige oplossing van vraagstukken;
brand
gevaarl ij k e sigarendroogkamer;
uitvoerbewilliging voor — vergunning;
vereeniging tot daar s telling van een al gem.
openb. bibliotheek enz. te Rotterdam.
a *

*

In zijn mededeelingen van de Taalcommissie op de
Groepsvergadering te Deventer (zie Neerlandia van.
April 1916, hlz. 79) maakte de heer Fmants de opmerking, dat de bovengenoemde school brieven verzendt, waarop staat Geologisch Laboratorium der
Landwirthschaftlichen Hochschule.
Naar aanleiding daarvan schreef de schrijver van
de Studentenafdeeling te Wageningen ons een brief
waaruit wij het volgende overnemen:
Persoonlijk heb ik den heer Van Baren, die
de verzender zou moeten zijn geweest, een bezoekgebracht, teneinde hem op dit feit te wijzen en op verandering aan te dringen.
Hij deelde mij toe mede, dat door
hem in Nederlandnooit brieven
met opschriften in het Duitsch wordengezonden, aangezien hi' daar
zelf zeer to en is. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn geweest,
dan is ditgeheel en al te wiiten aan
vergissin g. Naar Duitschland en Oostenrijk
verstuurde hi' vroeger ook brieven met . Hollandsch opschrift. Hier is hi' echter van tern
gekomen, daar hem bleek, dat men in die landen
niet begreep, wat die titel zeggen wil. Herhaaldelijk ontving hi' brieven, waarop dan stond:
Lehrer Landbauschule,
dus zooveel als onderwijzer aan een land uwwinterschool.
Daar hi' er zeer veel prijs op stelt, dat on
hoogste leerinstelling voor land-, tuin- en boschbouw naar waardeinwordthet buitenland,ging hi' er toe over de opschriften in het
Duitsch teplaatsen.
Dat overigens de heer Van are
de zaak van bet A. N. V. een warm
hart toedraagt, blijkt b.v. uit ziin
streven zuiver Hollandschebenamin en aan te wenden voor de g e ologi e, iets waar hi' zij tl stucdenten
ook op zijn colleges op wijst.
De heer Emants, in wiens han'den wij den brief
stelden, schrijft daarover nog:
„Mijn rede is in hoofdzaak al twee jaar oud.
Noch te Leeuwarden,noch te Dordrecht kreeg
ik evenwelgelegenheid ze voor te lezen. Ofsclioon ik er nu nieuweregegevens in verwerkt
heb, ziin er dus ook oudere in opgenomen. Daartoe behoort het Duitse adres van de Wageningsche school.
De briefomslag, waarop dit voorkwam, heb ik
in handengehad, maar deze schijnt in de laatste twee jaren verloren te zijn gegaan."
*) En de bladen ! Want het was reebtaf treurig zooals in
enkele kranten de nationale winkelweek in met fransch en
engelsch doorspekt Nederlandsch werd aangeprezen
Red.

Holland op z'n best.
De heer Scharwachter te 's-Gravenhage verdoopte
onlangs zijn „Lunchroom Sunny Home" in N o e nzaal: 't Zonnig Huisje.
# a

Holland op z'n malst.
Een Hagenaar brengt pijpen lak in den handel
met... '5 C i r e national e. En het Haagsche wap en!
Naam van een Rotterd.padvindersoroep: Clt r
prepar e d". Zouden de leden Bier groep
ei
naamgoed kunnen uitspreken ?
Een firma te Groningen schrijft op een zending
natuurkundige leerboeken, gericht aan een Nederlander te 's-Gravenhage: Al Signo r.
Te Veendam: Specialiteit in Eng. zandc a k e's.
Gelezen te Rotterdam: Bergpla a t s voor
fietsen en collies.
Op het onlangs vernieuwde station te Eindhoven
leest men: lampisterie (= plaats waar de lampen worden schoongemaakt), hoewel er vliak bij staat
ingoed Nederlandsch la mpenho k.
Gelezen te 's-Gravenhage:
Head office of the Simited Siability Cy. Machinefabriek ...... formerly ...... The Hague — Soerabaya.
„Le desk auprintemips" noemt mevr. Anna Wins
een door haargetoonzette wals!
Waarom een Fransche titel voor een Nederl. muziekstuk ? ti behoeft u lochniet te schamen voor uw
Nederl. afkomst, rnevr. W. ?
Te Groningen verkoopt een winkelier: kousen van
„f illes d'E coss e", een ander: lof de Bruxelles.
a

*

a

Militaire taal.
Wij waren zoo gelukkig twee deskundige militairen als medewerkers te krijgen en ho en spoedig
van hun werkzaamheid te kunnen doe n blijken.
Hoewel het legerbestuur, wat de taal betreft, van
goeden wille is (getuige de verandering van Recueil
Mil. in Legerorders) en de voorschriften en bevelen
van den _ laatsten tijd weinig onnoodige vreemde
woorden bevatten, valt er nog heel wat te doen op
hetgebied van de militaire taal, vooral van de taal,
die buiten de ambtelijke stukken om gebruikt wordt.
Een mooi staaltje zond ons iemand nit A'dam:
Mijn zoo kwam heden uit de kazerne met de
tnededeeling: we aan morgen verhuizen naar het
drassige terrein van de Entos, omdat de kazerne
wordt schoongemaakt.
Hi' vertelde mij, hoe dat werd bekend gemaakt:
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Op 't tablea u" voor Dinsdag stond: „d elogeeren.
Niemand begreep dat — rnaar een snuggere
landweerman schreef er metpotlood bij: v e rkassen; then wist iedereen het.
Nog een voorbeeld: ons heele leer noemt de
beenwindsels:putties!

MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

Onze buitenlandschepaspoorten.
Neerlandia heeft indertijd met waardeerin en ingenomenheid bekend gemaakt, , dat Z.Exc., de Minister van Buitenlandsche Zaken besloten had in het
vervolg ook de Nederlandsche taal op deze buitenlandschepaspoorten te doen gebruiken.
Naar aanleiding van een ingekomen klacht, dat
nog altijd de oude paspoorten worden uitgegeven,
heeft het Da el. Bestuur van Groep Nederand zich
gewend tot het Departement van Buitenlandsche Zaken met verzoek om inlichting.
Het mocht daarop vol end schrijven ontvangen:
's-Gr av enh ag,
e den 22 Mei 1916.
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 29
April j.l. heb ik de eer U te berichten dat het
drukken der nieuwe formulieren voor buitenlandschepaspoorten groote vertraging ondervindt,
tengevolge van het gebrek aan grondstoffen voor
depapierfabricage hier te lande.
De nieuwe formulieren zullen dientengevolge op
g
zijn vroegst teen
het einde der maand Juni
a. s.gereed zijn. Tot zoolang wordt gebruik gernaakt van het tegenwoordige, uitsluitend in de
Fransche taalgestelde, formulier.
De Minister van Buitenlandsche Zaken:
(w.g.), LOUDON.

Groet aan zijn Nederlandsche vrienden van
Paul Fredericq.
„Groet ze alle van mij. Ik ben gezond, tevreden,
vol hoop en betrouwen. Ik heb hier jonge Gentsche
vrienden ontmoet, ook een Nederlander ; ik lees,
praat en rook; het leven rolt hier heel gezellig been.
Men leert veel op allerlei gebied van meer dan honderd „reisgenooten" uit alle landen, sprekende alle
talen, zelfs Lettischen Littauwsch."
Uit een schrijven van 8 Mei door onzen voorzitter uitGiitersloh van Prof. Frederic q ontvangen.

Nederland op zijn best.
Prof. Kamerlingh Onnes le Leiden is benoemd tot
buitenlandsch lid vanRoyal Society te Lo de

Uit Humpata (Port. West-Afrika).
Aan een brief van den heer Herman Smit Azn.,
is het volgende ontleend:
Teneinde al dadelik van mijn simpatie met ons A.
N. V. blijk te geven, verzoek ik U zo vriendelik te
zijn mijn vorige opgave van nieuwe leden, met de
volgende 17 namen te vermeerderen.(Volgen 17
namen).
Ons Verbond is nu in Zuid-Angola reeds 39 leden
sterk. Ik ben in onderhandeling getreden met belangrijke personen om hier een Afdeeling op te richten.
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Tot op heden had ik nog met een noemenswaardie tegenstand te kampen. Ik hoop in een vol
schrijven UEd. meer hiervan te kunnen meld en. In
het begin van Maart zullen we hier een grooie Hollands-Afrikaanse Vergadering beleggen, waar de heeren Generaal Maritz, de Kapiteins Adam Boshoff en
fan Pienaar, en ondergeteekende als sprekers zullen
optreden en het doel van het A. N. V. zullen uitlei en. Een propagandadag dus in West-Afrika voor
de Nederlandse stambelangen!
mij door UEd. verstrekte modellen engegevens voor het Reglement zullengoede diensten bewijzen. Hierover echter een volgende keer meer.
Eenige Portugeese vrienden hebben mij uitgenoodid 'n Portugees-Nederlands- (en om keer
woordenboek saam te stellen, en inlichting in te win
in Holland omtrent de uitgave. Een dergelik woordenboek bestaat tot op heden nog niet, naar luid van
inlichtingen mij verstrekt van konsulaire ziide. Ik heb
ook vruchteloos er naargezocht bij de voornaamste
boekhandelaren in Nederland en Portugal. Met een
dergelik woordenboek zullen we ten zeerstegebaat
worden,gezien de uitgebreide handelsbetrekkingen en
niet onaanzienlike verdere irelaties van beide talen
sprekende bevolking. Ik heb mijn medewerking toegezegd. We ho en het werk binnen een jaar te voltooien.

Dringend verzoek aan alle leden.
Onzegemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Algem. Nederl.
Verbond in ruimer kring blijft verspreiden, zou gaar
ne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bii
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welslagen der propaganda door persoonlijk bezoek zeer in
de hand werken, wanneer zij aan het Hoofdkantoor
te Dordrecht, Wiinstraat 81, de namen en adressen
opgeven van familieleden en kennissen, die daarvoor
in aanmerkirig komen.
Op de vorige verzoeken kwamen reeds opgaven
m, die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevole hadden.

Afdeeling Berlijn.
Als waarnemend secretaris zal voorloopig op'reden
de heer J. Knol, Osnabriickerstr. 26 IV, BerlijnCharlottenburg.

Afdeeling Bingen.
Het bestuur is als volgt samengesteld: W. Borret,
voorzitter; J. Gieskes, lste secretaris, Marktplatz 3;
M. W. Sluiman, 2de voorzitter-penningmeester; W. J.
M. Schwab, 2de secretaris.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
D. Slikker, vroeger Herzstr. 15, Berlijn-Siemensstadt.
Joseph Rovers, vroeger Hohenlohestr. 6, Berle 0.
H. P. Meyer, vroeger Via Ugofoscolo 13-8, Genua.
C. B. J. Walland, vroeger ingenieur bij de Nederl.
Ind. Houtaankap Mij., Sinabang.
L. P. J. Vermeulen, vroeger leeraar Gymnasium Willem III, Weltevreden.
J. A. Fischer, vroeger leeraar Gymnasium Willem III,
Weltevreden.
P. N. Max, ingenieur, vroeger Soerabaia.
H. W. C.Roelofsen, vroeger civ. Gezaghebber, Makasser.
A.J. Klaus, opzichter B. 0. W., vroeger Mr. Cornelis.
D. Pos, vroeger Semarang.
Mr JanKool, vroeger Bankbly 704, Seattle, Washington.
J H. Bonjer, vroeger Mathenesserl. 177, Rotterdam.
J. de Vos, vroeger Nassaukade 348, Amsterdam.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.

GEWONE LEDEN,
Baan Batelaan, Kaashandelaar, Markt, Bode raven.
»
»
J. v. d. Giesen ,
»
I. J. Ninaber van Eijben, Dir. Gasfabriek,
H. C. Valkema, Blouw, Arts,
»
C. Vrijlandt Pzn.,
B. D. Kriisemann, Notaris,
»
Ds. S. van Dorp,
»
L. Claushuis,
Kaashandelaar,
J. v. d. Marel, Noordstraat,
J. Splinter, Aannemer, Wilhelminastraat
Kaashandelaar,
L. Schwerzel,
>>
»
j. Beijen,
»
»
Bs. Batelaan Cz. ,
P. J. M. Veldt,
»
»
A. Okkerse
»
»
J. J. Veerman
Dr. P. A. Vos, Apotheker, Binnenweg 1'5, Rotterdam.
Zevenbergen.
C. Maris, Boekdrukker ,
A. D. C
»
j. M. C. Houben, Suikerfabrikant
»
L.de Keijzer, Kaashandelaar,
»
H. v. d. Linde, Arts, Markt,
»
J. G. van Meer, Stoomtimmerfabriek
S. C. Albarda, Apotheker, Nieuwstad, Leeuwarden.
Utrecht.
er Kemperstraat 16,
Mevr. E. de Meij,
G. Hardonk, Auto- en Rijwielhandelaar,
Deventer.
Zwolschestraat 33,
J. C. de Vulder v. Noorden, Directeur
v.h. Postkatitoor,
P. J. Apken, Boekhandelaar, Nieuwstr.
H. W. J. Upmeijer, Notaris, Groote Kerkhof
, Kkfabrikant, Twellosche
C. J Coldeweijoe
weg 5,
A. L. J. Wernink, Glasfabrikant, Gr. Overstraat 73,
J. W. Wolff, Boekhandelaar, L. Bisschopstr. 31,
Ed. Adelaar, Manufacturier, Pauwenlandstraat31,
Ant. J. Schoenmaker, Sin el 16,
N.V. Deventer Koek- en Suikerwerkfabriek
»
v/h J. P. Coelingh en Zonen,
1.
J. W. Klopman Baerselman, Koekfabrikant,
J. 0. Schaap, Groothandelaar, Groote
Poot 1
Mej. C. M. Borneman, Graaf van Burenstr.
Ch. Dixon, Boekhandel, Korte Bisschopstr. 6,
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

1 2

20,

>>

>>

71

>>

>>

>>

2,

1 2,

>>

>>

>>

2

>>

M2.

BESCHERMENDE LEDEN.
Bode raven.
J. J. Heusdens, Kaashandelaar,
»
ar
J. P. R. Suring,
Beiden opgegeven door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.

>>

C. Gantvoort, Broodbakkerij, Worp 8,
Deventer..
»
D. Coldewey, Lid der firma Coldewey
J. D. Gantvoort, Architect en Leeraar
»
A . G. Teeuwsen, Grossier, Zwolschestr. 17,
»
Mr. H. F. de Boer, Keizerstraat I1»
»
Ds. H. W. ter Haar, Kapjeswelle 4,
P. Stoffel, Pzn., Lagestr. 1o,
»
C. S. Kelderman,
fabrikant,
S. H. Coldewey, Fred. Hendriklaan 65, Den Haag.
Allen opgegeven door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.
Mej. Augusta van Slooten, Jacob Obrechtstraat 46,
Amsterdam.
Opgegeven door den heer M. Koopman »
W. de Roos, Theol. Stud., Adm. de
1.
Ruyterweg 74 III
»
0.Veenbaas, Jur. Stud., Prinsengracht 545,
Opg. door het Bestuur der Stud.-Afd V. U.
»
Mej. M. G. Lieneman, Nassaukade 9o,
»
»
»
H. J. Lieneman
Beiden opgegeven door Mej. W. Funke,
H. J. E. Dekker, Gep. Ka t. Kwartiermeester 0. I. L. C. P. Tielestraat 14b, Rotterdam,
Opgegeven door den beer W. L. A. Warnier, Nijmegen.
A. Zimmerman, Oostzeedijk 172 B ,
Rotterdam.
Opgegeven door den beer He me Vis, Zaandam.
Mej. E. Ypeij, Javastr. 52, Den Haag.
Mej. A.Bergsma, Laan van Meerdervoort
Opg. door het Bestuur der afd.
Mej. J. P Zaayer, Leerares M. 0., Anthonie
Duijckstr. 82,
»
Opg. door Dr. H. C. Los,
P. van Huffel, Mariaplaats 37,
Utrecht.
»
A. van Velsen, Bregittenstr. 4,
»
R. E. de Boer,
Staalstr. ibis,
A . J. v. Ravenswaay, Oude Gracht T. Z. 37bis,
K. Simon Thomas, Schroeder v. d. Kolkstr. 5,
G. Romeyn, Catharij-nesingel 29bis,
J. Bool, Koningslaan 24,
»
J. B. W P. Kikkert, Poortstr. 5o,
F. X. H. Verheijen, Voorstr. 52,
H. 'Tydeman, Drift 1 o,
C. Sluyters, Oude Gracht T. Z. 37bis,
De Bilt (Station).
C. Veen, Julianaweg I,
Allen opg. door het Best. der Stud.-Afd. »
Utrecht.
R. Kenswil, Tandarts, Maliebaan 83,
*
Opg. door J. A. Jonkman,
Deventer.
Mej. S. M. C. Jordens, papenstr. 81,
,>
Dr. H. G. Gooszen, Arts, Linden
Mej. E. de Friderici, Lange Bisschopstr.
Jhr. M. A. F. H. de Ranitz, Ingenieur b. d.
Spoorwegen, Stationsplein,
Mej. R. van Groningen, Sin el 7,
Mej. J. F. Veth, Zwolsche weg 63,
Mej. E. Slichtenbree, L. Bisschopstr,
»
Dr. J. Berlage, Graaf v Burenstr. 5 ,
Mevr. de Wed. M. A. C. Wichers, Duymaer
v. Twiststr. 49,
C. J. K. Sneep,
le Luit.-Kwartierm. Kromme
Kerkstr.4o,
»
Twello bij
G. Alberts,
Allen opgeg. door het Bestuur der Afd. Deventer.
(Wordt vervolgd).
>>

>>

2 5,

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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>>
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
In wezen, niet in schijn,
grondvaste vaderlanders.
niet halt Germaan en half Latin,
ons zelven en niet anders,
wij mdeten Vlaming zijn
RENE DE CLERCQ.

INHOUD: Letterkunde (1766-1916). — Buitenland Uit Mexico, door K. Ansoul. — Jaarverslag over 1915 uit Sydney, door M. P. Cordia, —
Afd. Nieuw-Nederland, door J. van Folker. — Nederland: Van de Afdeelingen. — Vlaanderen ; Rede gehouden in de Alg. Verg. van het A N.V.,
Groep Nederland, 18 Maart 1916, door Leo Meert. — De Vlaamsche Beweging te Antwerpen, in 1 9 1 4 -1 9 15, I. — Nederlandsch-Indie,
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XXXVIII, door Ou-uoet. Ingezonden : Vlaamsch leven in onbezet Belgie, door Gaston Smeesters. — Taalcommissie. — Mededeelingen en Allerlei
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Letterk u nde.
(1766-1916),.

heeftden 14en Juni haar 150-jarig bestaan gevierd.

g
enooten met een zoetvloeiend Middel-Nederlandsch
gedicht op onze Koningin. Uit de toosten moge ver-

De tijden zijn er niet naar om dat met luister te

meld worden die van den heer Abendanon, want

doen, maar lets feestelijks mocht er toch wel aan zijn,

hi'j vertelde, dat er van Kartini's briaven, behalve een
Engelsche vertaling die in bewerking is, nog een ver-

De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

en dat is er aangeweest.
Nade eigenlijke vergadering, waarop prof. Ver-

taling in Amerika zal verschijnen. Zij wordt bezorgd

dam als voorzitter in een feestrede het 150-jarig be-

door een dame, een leerlinge van prof. van No en

staan herdacht — het voortreffelijke genootschap wag

tot de oprichting van wiens leerstoel in de Neder-

op haar werken fier zijn too het letterlievende

landsche letteren aan de universiteit van Chicago

gezelschap naar Noordwijk-Binnen, waar de schoone

Letterkunde heeft bijgedragen. Het Algemeen Neder-

oude kerk werd bezichtigd.

landsch Verbond deelt in die eer en dus ook in de

Daar werd het rondgeleid door den heer J. Klocs,
den dorpsbakker en een verdienstelijk beoefenaar van

verspreiding van het zeldzame boek van Kartini ender het Amerikaansche yolk.
Uri buitengewoon, feestnummer was er bij het fes-

Noordwijks geschiedenis. Een aantrekkelijke figuur,
deze bescheiden man, die er heel niet op uit was

tijn: een voordracht van den heer Albert Vogel. Hij

zijn kennis van al wat de kerk merkwaardigs bevat

droeg op dit feest van de Maatschappij der Neder-

te toonen, maar eenvoudig we het een en ander

landsche Letterkunde iets voor van... Shakespeare,

ter verklaring vertelde. Een cicerone, als er weini-

die inderdaad in het jaar, dat Letterkunde 150 jaar

g
en zijn.

bestaat, 2 X 150' jaar dood is. Hi' droeg de fo-

Toen een bezoek aan den alouden Sint Jorisdoelen, door dienzelfden J. Kloos in een keurig uitge-

rumscene uit Julius Caesar voor, in het Engelsch.

geven werkje („Een bezoek aan den St. Joris-Doelen",

maar bekrompen is onze vaderlandsliefde niet. En,
natuurlijk, in de wereld der letteren vallen de gren-

Noordwijk, 1911 ) in zijn geschiedenis beschreven,
waar nunog naer den gaai wordt geschoten.
Aan het feesttnaal verheugde de voorzitter de disch-

Men wag van ons Hollanders zeggen wat men wil,

zen weg. Ofschoon, deze maatschappij is er een der
Nederlandsche Letterkunde....
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Buitenland.

Uit Mexico.
„Ende desespereert niet", schreef ik aan het slot
van min verslag over 1914. Hce dikwijls heb ik gedurende het afgeloopen jaar aan die woorden van
onzen Coen moeten denken.
Er er en er er is de toesland hier in de hooldstall geworden, totdat er den laatsten zomer, nadat
zij 5 maanden van de buitenwereld was afgesneden,
an heerschte, en hongersnood ender de lagere
en middenklasse. Sindsdien is er door de verandering
der Regeering (9 maal in 12 maanden, met de gevaren, daaraan steeds verbonden) veel verbeterd; er
heerscht een schijn van orde, maar daarmee is ook
alias gezegd. Door de waardevermindering van het
Mexikaansche geld en den slechten spoorwegdienst
staan de zaken zoo goed als sill en wordt het Leven
aid', duur, dat het een plezier meer is, hier te blijven wonen; vegeteeren, beter gezegd. Het is te hopen, dat er spoedig verbetering in den toestand komt,
antlers vrees ik, dat onze Nederlandsche kolonie, die
al zooveel leden door vertrek heeft verloren, nog
kleiner zal worden.
Door de onderbreking van het spoorwegverkeer
kregen wij van onze landgenooten in het binnenland
dit jaar al heel weinig te hooren; pas in den laatsten
tijd is dit iets verbeterd, maar toch is Oaxaca, waar
Nederlanders wonen, nu al sinds 9 maanden niet te
bereiken en blijft de dies naar
naar het Noorden slecht.
Wie weet ook, of niet vele landgenooten, die over de
heele Republiek verspreid woo den en waarvan jammer genoeg heel wat ook vroeger zelden blijk gaties , in de andere Nederlanders belang te stellen, het
maar niet beter gevonden hebben, dit gevaarliike land
weer te verlaten.
Onze Nederlandsche Vereeniging, die vroeger zich
in zulk druk bezoek van onze vrienden in het binnenland mocht verheugen, smaakte dit jaar niet het
genoegen een enkel bezoeker te mogen begroeten.
Wij hebben ons, wat het Clublokaal aangaat, met een
kleinere ruimte moeten tevreden .stellen, maar opgeven
zullen wij het niet, dit Nederlandsche plekje in Mexico. 5 Dec. was er een echt Hollandsch St. Nikolaasfeest, waarvan vooral de kinderen genoten; de grooten niet minder.
Uw Vertegenwoordiger te Mexico D. F. was het
grootste deel van het j,aar uitstedig, op reis lanes'
de geheele Oostkust, vooral te Veracruz. Deze plaats
heeft een kleine Hollandsche kolonie van drie man,
het Agentschap der Hollandsch-Transatlantische Handelsvereeniging te Amsterdam, een zeer belangrijke
schakel in den rechtstreekschen handel tusschen Nederland en Mexico. Deze firma is tevens de agent
wier flinke vrachtbooten
der Hon
der

in het verslagjaar zes keer de haven van Veracruz
aandeden, eenprachtig vlagvertoon. Zeer zeker is het
le betreuren, dat het havenbedrijf te Veracruz zooveel
tiidverlies veroorzaakt en schepen dus liever andere
havens opzoeken, waar ook goede vrachten verdiend
vvorden, maar zonder door stakingen of gebrek aan
werklui opgehouden te worden.
Puerto-Mexico, aan den Tehuantepec-spoorweg, en
belangrijk voor koffie verschepingen, zag zeven keer
de Nederlandsche vlag in zijn haven.
Het talrijkst is Nederland thans vertegenwoordigd
te Tampico, de bekende petroleumstad. De Koninkl.
Nederl. Petroleum-Mij. werkt daar onder den naam:
„Campania de Petroleo La Corona", die in dit rijke
oliegebied met een der krachtigste bronnen een relangrijke plaats inneemt. Haar staf is Hollandsch,
of le Tampico wonend, of op de kampen, waar ge.
boord wordt. Bij de (Engelsche) Aguila Oil Cy.
werken een tiental landgenooten van Curacao. Geen
wonder dus, dat een Nederlander, die naar Tampico
komt, er zich dadelijk thuis voelt en prettige indrukken er mee vandaan neemt.
Terwijl onze Vice-Consul te Veracruz Nederlander
is, zijn onze Consul aldaar en de Vice-Consuls . te
Tampico, Puerto-Mexico en Progreso alien Duitschers;
door een langdurig verblijf kennen zij de tcestanden
in hungebied goed. Overal wed ik met de grootste welwillendheid ontvangen en kreeg steeds degeHike inlichtingen. Herhaaldelijk spraken wij dan over
den Nederlandschen handel, waarvan de bevordering
immers ook tot de consulaire werkzaamheden behoort.
Kaas en likeuren zijn hier te lande nog steeds de
meest bekende Hollandscheproducten, terwijl andere
artikels verdwijnen naast de door andere landen ingevoerde. Wat moet er echter thans gedaan worden
om Nederlandscheproducten hier meer be end te
makes ? Nu andere natiesdoor den oorlcg niet kunnen leveren, zou het voor den Nederlandschen handel een mooiegelegenheid zijn geweest, er zich hier
in te werken, maar... handel en . scheepvaart voelen
weinig voor een revolutionair en half-bankroet land
als Mexico, waar zoo zware verliezen ziln geleden;
zij vinden wel betere markten.
K. ANSOUL,
Vertegenw. A. N. V.
Mexico D. F. Apo. 567, 10 Febr. 1916.

jaarverslag over 1915 uit Sydney.
Het jaar 1915 heeft wat betreft handelsbetrekkingen tusschen Australia aan de eene zijde en Nederland en hare kolonien aan den anderen kant, zich
ongetwijfeld als een merkwaardig jaar does kennen.
In de eersteplaats toch schijnen zich in Nederland vooral tengevolge der tijdsomstandigheden meer
Nederlandsche kooplieden en fabrieken vocr uitvoer
hunner artikelen naar Australiegeinteresseerd te hebben en kunnen wij dan ook met genoegen vaststel-
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len, dat hoe langer hoe meer onze Nederlandsche artikelen in het vijfde werelddeel ter markt worden gebracht. Moge dit zoo voort blijven gaan, want engetwijfeld zal dit land en zijn Nieuw-Zeelandsche
Nabuur nog voor vele jaren van buitenlandsche industrien afhankelijk blijven, waar men hoofdzakelijk
doorgebrek aan plaatselijke arbeiderskrachten moeilijk in het vervaardigen van alle benood:gde artikelen
zal kunnen voorzien.
De uitvoer van Australie naar Nederland bled
nog steeds zeer gering, doch indien zich het groote
tekortaan scheepsruimte over de geheele wereld, niet
vooral in deze verafgelegen oorden zoo sterk deed
gevoelen, ware er nu juist een schoone gelegenheid
voor onze Nederlandschegraanhandelaren om dit iaar
eens Australische tarwe in cns land in te voeren.
Wat de handel tusschen Australie en Nederl. Indie
in het afgeloopen jaar betreft, leverden de eerste 9
maanden van 1915 bijna een tegenovergesteld resultaat met die der la ere maanden in 1915 en begin 1916.
Tengevolge van de groote droogte in 1914 en begin 1915 toch vond onze Nederl. Ind. Archipel een
goed en zeker welkom afzetgebied voor artikelen als
mais, sulker enz. in Australie, dat zeer root gebrek
aan deze voedingsmiddelen had, zoodat een levendig
e handel en scheepvaartverkeer 'tusschen ons Nederl.
Indie en Australie cntstond.
Doordien echter degroote droogte in het zuidelijke
deel van Australie althansgedurende den winter (MeiSeptember) door goede re ens gebroken werd en
zulks voornamelijk ten goede kwam aan de land,
bouwdistricten
was men teen het einde van 1915
van een buitengewoon grooten graanoogst verzekerd.
Na altrek van wat men voorplaatselijk verbruik
noodig beef t, blijft er nog zoo'n groote hoeveelheid
tarwe over, dat men bevreesd is, dat dit geheele
overschot we ens het groote gebrek aan scheepsruimte niet zal kunnen worden uitgevoerd, het een
zeer te betreuren zou zij,
n waar vooral onder de
bedroevende tijdsomstandigheden en na de geleden
verliezen ten gevolge van de droogte van het vorige
jaar elke penning in Austral e best kan worden gebruikt.
In elkgeval zal deze groote tarwe- (en meet.)
oogst de handelsbetrekkingen tusschen Australie en
Nederl. Indio weder zeer versterken
,
daar nu de
Australische meelfabrikanten weder in staat zullen
zijn om hun afzetgebied in Oost-Azie in het algemeen en in onzen Nederl. Ind. Archipel in het bijzonder terug te winnen.
Was dus in 1915 aanvankelijk ens Nederl. Indict
degroote leverancier van voedingsmiddelen aan Australie, legen het einde van het jaar althans wat betreft het artikel meel, hernam Australie zijne oude
positie door onzen Nederl. Ind. Archipel volop van
meel te voorzien.
Afgescheiden van deze wederzijdsche sterke cpleving in handelsbetrekkingen, was er eveneens een vrij
aanzienlijke belangstelling van Nederl. Indische toeristen, die Australie bezochten, hoewel er toch nog
altijd veel nicer Australiers van de gelegenheid blij-
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yen gebruik maken om eens nader met onze OostIndische bezittingen kennis te maken.
Een en ander kan echter niet anders dan de vriendschappelijke verstandhouding tusschen onze en de
Engelsche natie in Australie ten goede komEn.
Door uwen vertegenwoordiger werd nog van de
gelegenheid gebruik gemaakt cm in den loop van
1915 eene openbare lezing met lichtbeelden in Sydney te houden over het onderwerp „Holland and its
people", die zeer veel belangstelling vond en waarvan de netto-opbrengst, ten bedrage van ruim
I 220.—, voor eenplaatselijk liefdadig doel werd benuttigd. Inclien de gelegenheid daartoe gunstig is, hoopt
uwvertegenwoordiger in den loop van dit jaar een
dergelijke voordracht met lichtbeelden te houden over
„Nederland's Koloniale Bezittingen in Oost-Indio".
, 29
A,
S dne ypril
1916.
M. P. CORDIA
Vertegenw. A. N. V.

Afdeeling „Nieuw Nederland".
Jaarverslag over 1915.
Gedurende het oorlogsjaar 1915 is onze Afdeeling
niet onderhevig geweest aan bijzonder treffende gebeurtenissen.
Tegenover de leden, welke deze Afdeeling noode
zag heengaan, ma op een nagenoeg even root aantal toetredingen worden gewezen.
Op 1 Mei 1916 bedroeg het aantal leden 45.
Onder de leden van het A. N. V. die hetgebied
van „Nieuw-Nederland" verlieten, verdienen bijzondere vermelding: Consul-Generaal Van de Sande Bakhuyzen en Vice-Consul Schuunnan, die beiden van
standplaats veranderden. Daarentegen mocht deze Afdeeling nog voor het einde van 1915 als lid hierheen zien overkomen, den intusschen als zoodanig
naar Nieuw-York overgeplaatsten Vice-Consul Steyn
Parve.
In de hoop, dat het jaar 1916 vrede moge brengen en tevens aan deze Afdeeling verhoogden voorspoed, wordt dit verslag besloten door:
Nieuw-York.

J. VAN FOLKS

Secretaris.
Secretaris.

Nederland.

Van de lifdeelingen.
Deventer.
Te Deventer, de stad wier Afdeeling A. N. V.
sedert de Al em. Vergadering in Maart, dank zij in
het bijzonder onzen gemachtigde, Jhr. Von Bose, in
ledental verdubbelde, is dezer dagen de Eerste Deventer Electrische I Jsfabriek „De I Jsbeer" geopend.
Het verdient in Neerlandia zeker vermelding
,dat
de eigenaar, de heer Hunink, voor zijn artikelen uitsluitend Nederlandsche namengebruikt, zoods kof-
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fie-ijs, chocolade-ijs, sinaasappel-ijs, soda-room-ijs,
aardbeien-ijs, gebrand ijs, citroen-ijs, kersen-ijsdranken, enz., waarvoor hi' de voorlichting der Taalcommissie van het Al em. Nederl. Verbond had in.
geroepen.
Dat het A. N. V. in dezegemeente in dubbelen
zin een goeden klank heeft, getuigt ook het klokkenspel van den toren der Grote Kerk, dat nu op heel
uunslag ook het „Lied van het Algem. Nederl. Verbond" van Ernie! Hullebroeck en Willem Gijssels
heeft s'aan.
Dank hiervoor aan den klokkenist, den heer Haarbrink.
Bij de secretares der Afdeeling, mevr. Van HooffGualtherie van Weezel, Boedekerstraat 17, zijn exemplaren van het Verbondslied met pianobegeleiding
verkrijgbaar voor 10 cent.
's-Gravenhage en omstreken.
De secretaris meldt:
Maandag 22 Mei hield de beer Leo Meert, uit
Antwerpen, voor onze Afdeeling een belangwekkende
voordracht over Vlaamsche en Belgische belangen,
waarin hi' deed uitkomen, dat Vlaanderen en Belie
n maar dat in een
niet van elkander te scheiden zij,
hersteld Koninkrijk Belgie Vlamingen en Walen in
vrede met elkaar kunnen leven, als aan de Vlamingen de hun toekomende rechten niet langer worden
onthouden. Zulks acht de heer Meert mcgeliik door
een verstandig doorgevoerde bestuurlijke scheiding,
door de uitvoering dus van het denkbeed dat vooraanstaande Walen reeds jaren geleden geopperd hebben.
Daardoor zou een einde komen aan de onderdrukking van het eene deel van het yolk door het andere
en zou hetKoninkrijk tevens naar buiten krachtig
kunnen zijn. Evenals Nederland zou het een strikte
onzijdigheid (geen gewaarborgde onzijdigheid natuurliik),
moeten betrachten, zonder zich bij een groote mogendheid aan te sluiten.
De heer Meert vond ge!egenheid om te wijzen op
hetgroote nut, ,dat met veler medewerking het werk
van volksopbeuring voor de Vlamingen zou kunnen
stichten tot zedelijke en stoffelijke opheIrng van dit
yolk, waarin zulkegroote eigenschappen schuilen.
De rede vcnd bij de aanwezigen een dankbaar
gehoor.
Uit Harderwijk
ontving de redactie een foto van den tijdelijken Tak
van het A. N. V. aldaar, een verslag der laatste belangriike werkzaamheden en de eerste nummers van
een Kamp-Revue „Inter Nos"'.
In het volgende nummer wordt een en ander op
genomen.
Helmond.
Deze nieuwe Afdeel ;ng is thans op hechten grondslag gevestigd. Het aantal leden bedraagt 37.
Tot bestuursleden ziin gekozen de heeren: J. M.
Matthijsen, G. Moonen, P. Rietjens, B. van Riickevorsel en J. L. C. A. Meijer.
In het najaar hoot deze Afdeeling haar werkzaamheden aan te van en met een propaganda-avond.

zaanstreek.
Het bestuur dezer Afdeeling heeft het volgend
rondschrijven verspreid:
Teneinde U op de hoogte te houden van de werkzaamheden, in het afgeloopen jaar door de Afdeeling
Zaanstreek van het Al em. Nederl. Verbond verricht, doen wij U hierbij een afdruk van het jaarverslag over 1915 toekomen.
Wij verbinden hieraan den wensch, dat U, voor
zooverre Unog niet tot de Afdeeling zit toegereden,
aanleiding zult vinden om alsnog ons werk en dat
van het Al em. Nederl. Verbond in het algemeen,
met eenegeldel ijke bijdrage van f 2.50 als lid te
steunen, waarvoor U maandelijks het Verbondstijdschrift Neerlandia zal worden toegezonden. Een briefkaart aan den secretaris (Stationsstraat 142, Zaandam, Telefoon 398), is daartoe voldoende. Voor onze leden is de ontvangst van dit jaarverslag wellicht
aanleiding, anderen tot toetreding op te wekken.
Onze onder-Afdeeling, de Boeken-Commissie, maakt
van deze gelegen'heid gebruik U te vragen, of U welNederl. ontspanningslichtnog bceken(voornamelijk
•
lectuur) heeft te missen voor de vele militairen, die
in den sector Zaandam zijn geegerd en voor arcs
afwisseling van noode hebben. Zij zou gaarne ook nog
enkele fortengeregeld van een dagblad voorzien, en
verzoekt mededeeling of U bereid is de door U gelezen courant daarvoor of te staan en dagelijks te
posten, waartoe een aantal practische strooken, als
e gaarne zullen worden verstrekt.
bijlag,
Bij voorbaat .dankzeggende voor Uwe medewerHoogachtend,
king, verblijven wij
Het Bestuur:
G. J. HONIG, Voorzitter.
M. E. VAN DER VEEN, Onder-Voorz.
G. CHR. KEG, Penningmeester.
E. VEEN, Secretaris.
HEI M. VIS, Seer. Boeken-Commissie.
0 *
*

Dringend verzoek aan alle leden.
Onze gemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Al em. Nederl.
Verbond in ruimer kring blijft verspreiden, zou gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bij
wie zij geneigdheid verc,nderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welslagen der propaganda door persoonlijk bezoek zeer in
de hand werken, wanneer zij aan het Hoofdkantoor
te Dordrecht, Wijnstraat 81, de namen en adressen
opgeven van familieleden en kennissen, die daarvoor
in aanmerking komen.
Op de vorige verzoeken kwamen reeds opgaven
in, die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevole hadden.
Zendt Nederlandsche boeken en tijdscbriftcn
naar het Boekenhuis Alg. Nederl. Verbond,
Van der Duynstraat 63, Rotterdam.
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Prof. PAUL FREDERICQ in het Officiers-gevangenkamp to Giitersloh in Westfalen.
Boven : In zijn kamer. Onder: Te midden zijner „reisgenooten".
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Vlaanderen.
Rede gehouden in de filgem. Verg.
van Groep Nederland 18 Maart 1916.1
Mevrouwen, Mine Heeren,
Als Vlaming, sta ik *tier voor UEd. — als Vlaamsche Belg. VOOr U, strevende leden van het A. N.
V. stambewuste Nederlanders dus. Het is Uwgroot
en innig verlangen Uw broederen uit Vlaanderen gelukk'g te zien. Gij leeft met ons mee dien harden
stria dien wij als Belg voor land — en als Vlaming voor yolk, te voereri hebben. Gij leeft hem
merle zooveel als Uw beseffen doordringen kan in
onze speciale toestanden. Hier wil ik een woord
plaatsen van Uw voorzitter, een woord dat wij welicht alien beamen: „...dat het slechts een waan is
dat de Nederlander zichgevoelen kan als een Vlamin en
en hi' dus nooit zich volkomen in diens geestesleven kan verplaatsen. Dat zal ook zoo blijken met
de Vlamingen." (Neerlandia Dec. 1915, bladz. 267).
Voorgesteld wordt
Verder lees ik in Neerlandia: „
de Afdeelingen van Groep Nederland opmerkzaam te
maken op de Mogelijkheid tot inlichIng van haar leden, sprekers te doen optreden, die voldoende waarborg even voor een onzijdige behandeling der thans
op den voor road tredende Vlaamsche en Afrikaansche vraagstukken." Ik lees dus daaruit dat van mq
verwacht wordt eene zoo objectief mogelijke behandeling.
De tijdruimte is zeer beperkt, reden waarom ik
zeer beknopt mine beschouwingen zal samenvatten,
met terzijdelat:ng van veel interessant materiaal, dat
ik dan bewaar voor eene gebeurlijke uitgebreider omwerking dezer lezing.

l

* *
*

Dat weetgii allen, dat er voor Vlaanderen geen
heil bestaat dan in eene algeheele gunstige oplossing
van het nationale vraagstuk: „De Vlaamsche Beweging". Ofschoon Belgie een economisch geheel vormde,
dat zeker niet te versmaden viel, en ofschoon de Vlamingen zich niet bepaald ongelukkig meer voelden,
stond toch dat eene als eenpaal boven water: Ons,
Vlamingen, werd zeer veel onthouden van wat ons
rechtmatig tcekwam. En het meet eens en voor aliijd
uitgemaakt worden dat het voor den Staat Belgie,
even zoozeer als voor het Vlaamsche yolk, een ontzaglijk verlies beteekent, dat de bestaande toestanden
den Vlaming verplichtten de beste krachten der natie
te versnipperen aan negatief werk.
We hoeven slechts een vluchtigen blik in 't verleden te werp,
en om te zien hoe de Vlaamsche leiders
dien ongezonden toestand hielpen bestrijden, hoe zij
het yolk aanzetten tot rechtmatig verweer, en hoe zij
bij elke gelegenheid zwoeren dat zi] niet zouden rus*) oor omstandigheden onafhankelijk van den wil der
Redactie is de plaats.ng van de,e Rede vertraagd Zij blijft
natuurlijk geheel voor de aanspraktlijkheid van den intender
zelf.

ten alvorens dien wantoestand te hebben gekeerd. Als
ik me terug denk in die grootsche volksvergaderingen, dan zie ik die overtuigde Vlamingen als e'en
blok enthousiasme, als een massa aaneengesnoerd
door een zelfden wil om r e c h t. Een Leven zoo
sterk en zoo machtIg ging van die scharen uit, dat
wij er van overtuigd waren,, dat een verzengende
adem die ooit meer schroeien kon; een yolk dat na
verdrukking zich bewust wordt, is als een ontluikende bloem, die haar knop doet bersten, zich heerlijk
openspreidt, en in zaligheid en pracht de voorbode
is der vrucht, die nieuw zaad zal telen. Ik zal hie
alleen maar herinnerenaan de machtige volksvergadering voor de vervlaamsching der hoogeschool van
Gent, te Gent, de protestvergadering te Antwerpen
teen het driven der verfranschers in de wereldtentoonstelling van 1913, de Vlaamsche monstermeeting
op het St. Baafsplein te Gent, de onvergetelijke grootsche betooging te Brussel voor gewestelijke indeeling
van 't leger, de jubeluitvoering van Peter Benoit's
Rubenscantate te Antwerpen op 11 Juli en te Gent
op 19 Juli, vlak voor 't uitbreken van den vreeselijksten aller oorlogen. Vergaderingen waar 't stormde in degemoederen of waar 't heerlijk zong als
een welkomstgroet aan den rijzenden dageraad.
Uit duizenden monden hoor ik nog de kreten . slaken vanprotest of geestdrift, al naar elan de sprekers het hadden over verdrukking of over herstel van
miskend recht, uit duizenden en nog eens duizenden
kelen hoor ik het nog klinken, daar te Antwerpen
op de Groenplaats, op dien laatsten elfden julidag 1914:
„
Zij wilden wat was recht
En wonnen wat zij wilden!"
Dan ineens, onverwacht, ging de schrikmare door
't land: „'t Is oorlog", „Duitschland, alle verdragen
ten spot, verklaart ons den oorlog!"
Als een zalig gebeuren in al het vreeselijke dat ens
toen trof, bleef het woord des Konings: „Vlamingen, gedenkt 1302", ons de ziel verwarmen. 1 Ging
als een electrische schok door 't Vlaamsche land.
Want, alle verdachttnaking ten spijt, bezegelde onze
geliefde Koning onzen zoo lang versmaden eisch om
recht op eigen zelfstandigheid, als Vlamin g e n
dus.
* *
*

Nooit was het de bedoeling der Vlaamsche Leith! s
het yolk los te maken van de Belgische Regeering.
Onze Regeering be iii nochtans sedert 84 jaren lout
op fout. En zelfs grove fouten ergerden vaak den
Vlamingen die p. Toch wilden wij steeds uit eigen
krachtputten, we wisten onze zaak z(56 rechtvaardig,
dat die ten slotte toch overwinnen mcest.
We wilden Bel en blijven, maar als vrije Bel en
zelfbewuste Vlamingen zijn. We wisten ook dat onLe
Koning vloeiend onze taal sprak, dat Z. M. ons genegen was, en dies hoopien wij op den dag der eindelijke verlossing op Koning Albert's onvocrwaardelijken steun. Dat alles zoo traag vooruitkwam, lilt
aan het feit dat zij ,
die aanges!eld waren om ons te
regeeren, nooit de ziel van Vlaanderen hebben door-
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zien. Onze regeeringen, alle, dus eene enkele uitgezonderd, miskenden in het Vlaamsche yolk wat zijne
grootste kracht had moeten zijn: de stof voor zelfstandigheid. Die stof, die Belie zoozeer ten goede
moest komen, werd uit onkunde verwaarloosd niet
alleen, doch miskend en veracht. Zoo zien wij,
den
een na den ander, regeerders opstaan en verdwijnen,
die inplaats van het Koninkrijk Be lgie te voeren naar
zijn hoogste bestemming, het grootste gedeelte ervan
moedwillig tegenwerkten en vermui!ezelden. En muilezels zijn onvruchtbaar. Die onder de Vlamingen, die zich door overtuiging, en door opofieringen
van alle soort, aan die vermuilezeling hadden weten
te onttrekken juichten bij 't Koninklijke woord. Dat:
„Vlamingen, gedenk 1302" was als de sanctie der
Vlaamsche Beweging zelf, en het kon niet antlers, of
na den oorlog zou onze geliefde Koning Zijne Koninkliike belofte weten gestand te doen. Die gedachte gaf, voldoening en gemoedsrust. Er kwam
godsvrede op alle gebied, ook op taalgebied. De Regeering echter achtte het no di op politiek terrein
te onderhandelen en toenadering te zoeken. Het gevolg daarvan was dat de oppositiepartijen den godsvrede betaald kregen, voorloopig met zetels van Minister van Staat, later zelfs met toevoeging van drie
vrijzinnigen als Ministers in het Belgische Kabinet.
Het is niet bekendgemaakt voor welke tegemcetkomin en de Regeering zich tegenover de oppositiepartijen verbonden heeft. In tegenStelling hiermede
werd aan de Vlaamschgezinden niets aangeboden —
ook werd hun nietsgeweigerd, om reden dat al de
Vlamingen eendrachtig, zonder bedingen of wetten
stellen, de indringers teen 't lichaam geloopen ziin.
De Vlaamschgezinden mogen zich dus alleen beroepen op eene stilzwijgende overeenkomst die feitelijk
is aanhangig gemaakt door het sanctie-woord des
Konings.
Degodsvrede op taalgebied zou echter niet van
langen duur zijn. Al spoedig kwamen de franskilions
in beroering. Allerlei smaad werd den Vlamingen
naar het hoofdgeslingerd. Men misbruikte ens stilzwijgen zelfs in zoo ere mate, dat de franskilionsbent aan 't voorspellen in dat de Vlaamsche Bewe in dood was. Dat moest onvermijdeliik tot eene
botsing aanleiding even. De Vlaamschgezinden staken de hoofden bijeen en in het begin van 1915 werd
te Amsterdam „De Vlaamsche Stem" opgericht. Dat
blad kon beschouwd worden als de uiting van geheel het bewuste Vlamingendom. Want we zien er
Vlaamschgezinden aan medewerken uit alle politieke
partijen. Wat in Belie nimmer was kunnen geschieden, werd op vreemden bodem plots tot stand gebracht.„De Vlaamsche Stem” droeg in zich de gezonde kern eener „Nationale Vlaamsche partij".
Geheel onverwacht zien wij de meerderheid der redactieleden de onderneming verlaten. Zij, die het meest
haddengeijverd om de Vlaamschgezinde gedachte te
weer to stellen teen het driven der franskiljons,
trokken zich tevens uit denactieven strijd terug. Uit
een samenkomst van Rene de Clercq met Minister
Poullet, samenkomst waarvande nieuwe redactie in
de kolomrnen der „Vlaamsche Stem" een verslag uit-
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bracht, verslag dat niet werd tegengesproken, blijkt
dat het de Regeering erom te doen was, de actie
der „Vlaamsche Stem" te verlammen. Teen bleek,
dat De Clercq en Jacob volhardden om de traditie
der „Vlaamsche Stem" te doen voortleven, deinsde
de Regeering er niet voor terug beide Staatsambte-naren, ongemotiveerd, hun ontslag to geven. Ook was
sedert eenigen tijd de Vlaamsche
Stem" aan het
„
front verboden. Zoo kwam er scheuring; twee groepen stonden tegenover malkaar: Diegenen die zwijgen „verkieslijk", en zij die „verder spreken plicht"
vonden. 't Was in dien tijd, dat „Vrij Belie" word
opgericht. We zien dan de twee organen een heel
spanne tijds 4egenover malkaar staan. Aan „Vrij Belgie" werd verweten niet genoeg op to komen voor
de miskende rechten der Vlamingen, t2rwij1 de „Vlaamsche Stem-groep" wel eons verweten werd, in t geheim samen to spannen met de „Vlaamsche Postmannen".
Sedert is er weer tijd verloopen... en de tijd is
eengoed leermeester: „Vrij Belie" zien we week
na week meer in 't strijdperk treden. Ook is het gebleken, dat dit blad met eene ergerlijke vertraging aan
't front besteld wordt. De „Vlaamsche Stem" moest,
bij gebrek aan middelen, ten doode opgeschreven
worden. Aileen in dit feit kan de onpartijdige. geschiedschrijver een bewijs vinden, dat de redactie niets
met Duitsche inmenging to maken had.
In Engeand, waar het Vlaamsche leven ook niet
u;tblijven kon, verdedigt „De Stem uit Belgie" de
taalrechten der Vlamingen. Dat er aan het front
schromelijke wantoestanden op taalgebied beerschen,
heeft „De Stem uit Be lgie" onomstootelijk bewezen.
Ook dat blad werd tijdelijk verboden aan het front.
In 't vaderiand waren intusschen de Viaamscligezinden ook aan 't werkgetogen. De reactie kcn ook
daar niet uitblijven: In Juli 1915 zien wij Tak Antwerpen A. N. V. het Duitsche Bestuur wizen op
het bestaan en het verkrachten der taalwetten. De
Afdeelingen, de eene na de andere, hervatten het
work. Ook Vlaamschgezinde bladen doken op en verdedigden de taalrechten. Jammer maar dat men zoo
veel to lang was stil gebleven. De vrees, in opspraak
gebracht to worden, was daar echter de oorzaak
van. Om in Belie onder
onder den bezetter, iets tot stand
to brengen, heeft men in de eerste plaats de tcelating der vijandelijke overheid noodig. Geen enkel
franskiljon heeft ook maar eon oogenblik geaarzeld
met de Duitsche overheid to onderhandelen, en overeenkomsten to sluiten. De domme beschuldiging van
pan-germanisme werd door de franskilicns tegen de
Vlaamschgezinden uitgespeeld, aanvanl<eli:k met dit
gevolg, dat de vooraanstaande V? min bevreesd
warengezien to worden bij het overschrijden van
den drernpel der kantoren van den bezetter. Daarvan ondervinden nu de Vlamingen al de nadeelen.
Al de Belg'sche confteiten zijn gemonopoliseerd door
de franskiljons, die van de mach t die hun aldus in
handengebleven is, als naar gewocnte misbruik maken om meer en meer een franschdol schrikt-ewind
in 't Vlaamsche land to doen beer the
En zoo
wordt met Nederlandsche, Amerikaansche en andere
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gelden, de franskiljonsche propaganda meer en meer
gevestigd en uitgebreid. Ook hier kon, niettegenstaande alles, eene sterke reactie niet uitblijven. Er wordt
thans ijverig gewerkt om benevens de franskiljonsche
organismen eene werking in 't leven te roe en die
„Volksopbeuring" genoemd wordt.
Over „Volksopbeuring" zult UEd. alien binnenkort
meer hooren. Een uitgebreid plan van werkzaamheden is ter studie, 't Isnog slechts een kwestie van
dagen, hoogstens twee of drie weken. Bij al de
ellende die ons land teisterde voegde zich nog
dezegroote nood van het; bewuste Vlamingendom. 't Zal voor de Groot-Nederlandschvoelenden
eene schitterendegelegenheid zijn om hunne stambroeders dezengrooten nood te helpen lenigen.
* *
*

Maar uit alles wat voorafgaat blijkt toch weer een s
te meer, de veerkracht en de overtuiging van de
Vlaamschgezinden. Men is weer tot het besef gekomen, dat we nooit, zonder funk doorgevoerden strijd,
tot een zelfbewust Vlaanderen na den oorlog, komen zullen. Hoe men zich dien „strijd" denkt, dat
is nog de struikelblok.
Of zij, die op het rechtvaardigheidsgevoel der Regeering rekenen, gelijk hebben, dat blijft een open
vraag, zoolang onze Regeering zwilgt.
Of de Koning zich, na den vrede, desnoods boy
de Regeering zal kunnen stellen, weten we niet. In
iedergeval het vertrouwen in onzen Vorst is groot.
Is het Zijn plan de Regeering te dwingen Vlaanderen zijn recht, in een hersteld Bel gie te geven, dan
kan Z. M. niet anders dan welgevallig neerzien op
eene Vlaamsche actie, die Zijn hoogen wil in de hand
werkt.
Enkelen Broome n zich een „Koninkrijk Vlaanderen",
bestrijden dus het begrip Belie. Die groep noemt
zich„Jong Vlaanderen” en heeft zijn or an in de
te Gent verschijnende „Vlaamsche Post".
Misnoegdheid heeft er onder de Vlamingen steeds
geheerscht to en de verfranschende machten in Belgie,
en dat felt heeft de „Vlaamsche Post" mannen de illustegegeven, dat velen in den lande spontaan de
Regeering den rug zouden hebben toegekeerd. Dit is
hun niet mogen gelukken en daarover kan men zich
te recht verheugen. Kan men zich nog een vrede
voorstellen zonder een; heropgericht, onafhankelijk
Koninkrijk Belie ? De Duitschers hebben aan Belie
reedsgenoeg hun vin er verbrand, dan dat zij er
de heele hand in zouden wagen. Trouwens de
„Entente" beheerscht de zeeen, bezet de D ruitsche kolonien en is economisch de sterkste. Zelfs al konden
de „centralen" eene min of meer bepaalde overwinning op de „Entente" bevechten, en dat is het gezichtspunt van de „Vlaamsche Post"-manners dan
,nog moet Belie dienen als ruilmiddel voor „open
zee" of tern gave van kolonien. Maar niets wijst er
tot nog toe op dat de „Centralen" eene dergelijke
overwinning kunnen bevechten. Blijven dan Frankrijk en En eland. We hebben niet als Vlaming of
als Waal den Duitscher tegengehouden, doch als
Belgisch yolk. Eene verantwoordelijke Regeering heeft

de oorlogsverklaring aangenomen. Bijgevolg zijn
Frankrijk en En eland gehouden hunne beloften ten
uitvoer te le en teg-enover onze Regeering. Men kan,
van nu of aan voorspellen dat onvoorwaardelijk de
vrije Staat „Belie"
g
hersteld wordt. Dus komt het
oogenblik dat wij, als Vlaamsche Belgen binnen onzegrenzen terugkeeren. Het Vlaamsche yolk is bereid,
met meer kracht dan ooit, zijne
rechten te d
cen
gelden, en juist daarom is elk driven tegen het begrip „Belgie" onverantwoordelijk, omdat aldus onzen
vijanden een wapen in de hand gegeven wordt, waarvan zij root misbruik zullen trachten te maken.
Er moet een middenweg gevonden worden: Het
streven naar eenheid en samenwerking tusschen alle
Vlaamschgezinden, die bet goed meenen met de
Vlaamsche Beweging, 't is te zeggen tusschen al diegenen die wenschen, na den oorlog, in het hersteld
Belie
positief werk te verrichten.
g
Laat ons niet bang zijn voor onze eigen schaduw.
Laat ons uit de oogen willen zien, en richten wij
den stevennaar het eenige lichtbaken, dat ons in veilie haven brengen kan: „E enheid in Wille n".
Als vrije mannen moeten wij malkaar het vrije
woord laten ze en en uit de loutering der gedachten het licht op onze Regeering doen stralen. Niet
dat we ho en kunnen onze regeerders te vermurWen,
doch om aan hooger hand te laten zien en voelen,
dat de Vlaamschgezinden meer dan ooit: „W illen
wat is recht, om te winnen wat zij will e n".
Zoo mogen de kwestien der Bestuurlijke Scheiding
en de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ons
niet als hinderpalen in den we staan. We moeten
ze eerder beschouwen als middelen, maar dan op eene
wijze die een aanstoot geeft en ons net ten verderve leiden kan.
Het is nattrur4jk een zeer gewichtige vraag hoe
men zich tegenover den overweldiger te gedragen
heel. Uit den Franschen tijd heeft Nederland heel
watgoeds overgehouden. Belie trouwens ook. Lie
Bat alles in dien tijd van een leien dakje ? Gin
het toen alles zooprettig met de „sans-culotten" ?
En toch bleef er uit zooveel kwaads watgoeds over.
We kunnen er diep van overtuigd zijn, dat Duitschland enkel en alleengedreven wordt door eigenbaat
en zelfzucht, en toch belet dit niet dat onvermijdelijk
zaken zullen tot standgebracht zijn, die het nageslacht zullen tengoede komen.
We hebben een Vlaamschprogramma. Als nu de
bezetter eenpunt van dat programma ten uitvoer
brengt, moeten wij het daarom stelselmatig verwerpen ? Als dan Duitschland het geheele programma
toetreedt, moeten wij dan met leege handen blijven
staan ? We moeten van vele kwalen de minste erge
weten te kiezen.
De bezetter wil de Hoogeschool van Gent vervlaamschen. Laat ons er nietaan denken, hem daarvoor te bedanken. Maar, moet men er zich ontijdig
tegen verzetten ? Even zoomin als men er zich teen
verzet, dat de bezetter de nieuwe onderwijswet invoert, dat hi' het oeconomische leven regelt, door het
uitvaardigen van maximumprijzen, door het verdeelen
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van beschikbaar meel, brood, aardappelen. Lager- en
middelbaar onderwijs gaan door ander toezicht der
Duitsche overheid. Aileen het hooger onderwijs werd
nog niet hervat. Zoogezegd ontdat zij, die niet aan
1 front zijn geen voordeelen, onder vorm van voortgezette studien, mogen genieten. Dat houdt een sleek,
want met later eene uitzonderingswet voor de soldaten te maken wordt het nadeel hersteld.
De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool was
het ideaal
der VlamingenTot
g
g eworden.
zelfs de Reg
Beringis het ermede eens, dat er eene Vlaamsche
Hoogeschool komen moet. Maar nog eens, laten wij
ergeen voorbarig oordeel over vellen, laat ons afwachten wat zij, de belanghebbenden in het vaderland, doer. Laat ons maanden wachten... Als de
Vlaamsche Hoogeschool er knit, als ze geopend
wordt, als er zich eenpaar honderd studenten hebben laten inschrijven, dan kunnen wij daar loch niets
teen aanvangen, want laat ons niet vergeten dat, in.
het anderhalf jaar, dat wij van onze broederen gescheiden leven, er een totaal veranderde toestand binnen de Belgische grenzen is ontstaan. Verandering,
waar wij cns thans ook niet indenken kunnen, waartegenover
wij even zoo vreemd staan als de overgroote _Neerderheid,
finder achter de prikkeldraadversperringenover
het
Vlaamsche
, vreemd
staat
teg
g
ebeuren bijde uitgewekenen. Daarom
,
moet aan hen
die in 't vaderlandgebleven zij,
n in hoofdzaak het
recht op een oordeel in deze gewichtige aangelegenheidgelaten worden. Het is en een loutere gevoelskwestie; laten zij die oplossen. Laat ook bier
de tijd leeren...
De Bestuurlijke Scheiding is een wapen in onze
handen. Zooals ik het aantoonde op het 32ste Nederl. Taal- enLetterkundig Con gres te Antwerpen
(1912) hebben de Walen al dadelijk ingezien, dat
eene Bestuurlijke Sche:ding te hunnen nadeele uitvallen moet. Ze hebben bet wapen uitgespeeld, het
moeten laten vallen, en 't is overgegaan in onze
handen. Dat v6Or het uitbreken van den oorlog reeds
vele Vlamingen aanhangers waren van Bestuurlijke
Scheiding, kan met eat enkel voorbeeld bewezen worden: Op de Al em. Vergadering van Groep Belgie
A. N. V. in 1913gaf de heer Flat, Peeters als
h e t redmiddel voor Vlaanderen aan: „de Bestuurlike Scheiding". Dat niemand het noodig achtte dit
tegen te moeten spreken, en dat het zonder commentaar in Neerlandia, Mei-nummer 1913 vermeld werd,
spreekt boekdeeien. Trouwens Van Cauwelaert zelf
komt er voor uit in „Vrij Belgie" (nummer van 26
Nov. 1915)„ dat eene bestuurlijke aanpassing de oplossing van het talenvraagstuk brengen moet. Hoe
men het ook noeme: Bestuurlijke aanpassing, bestuurlijke scheiding, zelfbestuur, enz., de grondgedachte blijft dezelfde. 't Is het groote belang der
Vlaamschgezinden die zaak grondig te bestudeeren,
en de juiste en praktische aanpassing op de Belgische toestanden na tegaan. Een geed onderlegd en
bestudeerd verslag, uitgebracht door eene studiecommissie, zou de Vlamingen weer phi' elkaar kunnen
brengen. Aldus zou de kans bestaan, dat de Vlamingen, na twist en tweedracht, zich vereenigen op een
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gemeenschappelijk programma, en dat zullen weten
te verheffen tot een hoofdpunt van het opbouwend
werk, dat de Belgisch,: Regeering tot hell van het
Vlaamsche yolk in het onafhankelijke Belie
g
zal te
betrachten hebben.
Sommigen verwachten veel van een woord, dat de
Koning of de Regeering spreken zou. Anderen hechten daar niet de minste beteekenisaan. .Mij komt
het voor, dat zoo'n woordgesproken tegenover de
geheele wereld, dat zoo'n belofte, bezegeld met het
bloed der Vlaamsche jongelingschap, onze yerantwoordelijke regeerders dwingend zou binden. Dat
woord moet onsgeene Bestuurlijke Scheiding beloven, moet ons niet aanzetten de Vlaamsche Hoogeschool uit de handen van den bezetter te aanvaarden, maar dat woord moet ons brengen de belofte
dat het de Regeering ernst geworden is met de verzuchtingen van het Vlaamsche yolk. Dat woord zou
dermate moeten opgevat zijn ,dat onze Regeering,
die thans staat yin het teeken der rechtvaardigheid,
niet enkel theoretisch een symbool blijve van den
stria voor het goede recht van verdrukte en kleine
naties. Dat zij nu voorga ,en met een heerlijk gebaar vrede brenge to het Belgische haishouden, alvorens de internationale vrede bevochten zij!
Ten tweeden male zal degeheele wereld Naar toejuichen en bewonderen.
Den Haag, 17 Maart 1916.

I EO MEERT.

De VlaamscheBeweging leAntwerpen
in 1914-1915.
I.
Onder den titel „Bijdrage tot de Geschiedenis van
de Vlaamsche Beweging te Antwerpen", heeft de
nimmer versagende secretaris-penningmeester van Tak
Antwerpen, de beer Frans van Laar, een dubbel
jaarverslag het licht doen zien, groot twee veld
druks.
Neerlandia heeftgeen plaatsruimte voor volledige
overneming, maar ontleent gaarne beangrijke gedeelten aan dit in dezen tijd vooral opmerkelijk geschrift,
waaruit blijkt, dat Tak Antwerpen inderdaad de
krachtigste van Grcep Belie
g is.
Het tijdvak waarover het overzicht. loopt, geef den
beer Van Laargelegenheid in de eerste plaats de
nagedachtenis te eeren van een der allereerste bestuurskrach:en, wijlen Dr. Max Rooses, op wiens
steun de Tak nooit vergeefs een beroep deed.
„Zeer hoog waardeerde hi' de werking van het
Al em. Nederl. Verbond.
„Wat de Vlaamsche Beweging met Max Rooses
verloren heeft zullen vvij later maar al te best bevroeden vooral in den door hem met zooveel gezag
gevoerden stria voor de vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool. Hi' was de erkende leider
van de Hoogeschoolcommissie, gewaardeerd en ertrend door iedereen, tot welkepolitieke partii hi' ook
mocht behooren. De vervlaamsching van ons onderwijs
an vde la ere school tot de Gentsche Alma
Mater had hi' zich tot levensdoel gesteld. Wie her-
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innert zich niet zijn prachtig pleidooi om de tweede taal uit de lagere school te weren. Het is een
monument van logische redeneerkracht en bewijsvoering, Bat wel eens zou mogen opgedolven worden,
om ook op dit terrein voor ons yolk recht te verkrijgen. Gedurende de laatste jaren van zijn leven
was echier de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool zijn droom. Ik hoor hem nog ze en, in
een gesprek Bat ik enkele weken voor zijn been aan
met hem had: „Zoo ik dat nog ma bijwonen, is
mijn laatste verlangen volbracht, het zal de schoonste dag van min leven zijn." Het heeft zoo niet mogen zijn. Met hem en niet dien anderen kamper
voor Vlaandererp s levenszaak, Lodewijk de Raet,
zijn twee kloeke, stoere krachten uit onze rangen
verdwenen, die niet zoo gemakkelijk zullen te vervan en zijn."
Uit de algemeene Vlaamsche werking zij het volgende vermeld:
„De Tak sleet zich aan bij de beweging, welke
door de Vereeniging tot behoud van Natuur- en Stedenschoon werd op to gezet om de Calmpthoutsche
Heide ongeschonden te bewaren.
Op de vraag aan het Gemeentebestuur om aan
„
alle muziekinrichlingen, die een toelage van het be,stuur ontvangen, de verplichting op te le en minstep s een nationaal werk ten gehoore te brengen per
jaar, werd afwijzend geantwoord.
„Het voornaamste feit van beteekenis in het jaar
1914 was onze werking ten voordeele van het onderwijs door middel van de moedertaal in de lagere
school, naar aanleiding van de aanhangige Schoolwet, welke in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
besproken werd."
Verschillende dagorden werden gestemd om te
protesteeren tegen de verwerping van het amendement Franck-Van Cauwelaert-Huysmans en in gansch
het Vlaamsche land werd een Manifest openbaar
aangeplakt.
„Overal werden meetings gehouden en dagorden
gestemd. Het mOcht niet baten. Wel werd een andere tekst aangenomen, maar het heele ontwerp, later
goedgekeurd door den Senaat en afgekondigd in het
Staatsblad, laat eve als zoovele Vlaamsche wetten,
de deur open voor ontduiking en overtreding, en.
laat alles toe behalve het streng rationeele doorvoeren van den regel moedertaal-voertaal. De tenuitvoerlegging,
geeft
ons daar
Brussel
, wij
zijn
in te
1916
en elders het klaarste bewijs van."
Hulde wordt o. m. gebracht „aan de kranige verdediging van onze taalrechten in den Provincialen
Raad door onzen eere-voorzitter, den heer A. C.
van der 'Cruyssen, die het Nederlandsch als officieele
taal van den Raad deed erkennen."
.
Uitvoerig staat het verslag stil bij de Afdeeling
„Liederavonden voor het yolk", welke nuttige instelling in 1914 ha 10-jarig bestaan mocht herdenken
en teen de zevende uitgaaf van haar liederboekje,
bevattend sneer dan 300 Nederl. yolks- en andere
liederen het licht deed zien in 21000 exemplaren.
hen, die veel voor de Liederavonden hebben
Tot
gedaan, wordt gerekend de in 1915 overleden stads-

bestuurder Frans van Kuck. Het verslag zegt a. m.
van hem: „Onder de vele verdiensten die schepen
Van Kuck gedurende zijn werkzaam leven kunnen
aangerekend worden, achten wij het een hi' voor de
herleving van den Vlaamschen volkszang gedaan
heeft, niet degeringste."
De letterkundige afdeeling „Leestafel" en „Hooger
Onderwijs voor het Volk", blijken zich in blijvenden
groei te mogen verheugen.
Tot voorzitter der laatstgenoemde Afdeeling werd
benoemd Dr. MartenRudelsheim. De heer Van Laar
verwacht, ,dat onder zijn krachtige, kundige leiding de Afdeeling, Hooger Onderwijs zal opbloeien
tot wat ze eigenlijk wezen moet, een ware Hoogeschooluitbreiding", lwaartoe ook de secretaris Ruth
Klop Jr. het zijne bijdraagt.
Het hoofdstukje „Vlaamsch Leger-Comiteit" Vert
den stellergelegenheid de leden te herdenken, die
g
evallen zijn op „het veld van eer". De ziel van
dit Comiteit, H. Picard, werd gelukkig es acrd en
in het interneeringskamp te Harderwijk vond hi'
ruimschoots terrein om zich nuttig te blijven maken.
Het Propaganda-Comiteit zette zijn werkzaamheden
voort, o. a. door de verspreiding van propagandazegels, postkaarten, geschriften, stapmarschen van het
A. N. V. enz., verschillende' kultuurvoordrachten
werdengehouden en o. m. s'eun verleend aan Pro
Westlandia.
Uit de besprekingen betreffende het Congo-Secretariaat, blijkt hoe Groep Belie voor den oorlog in
dezegroote Afrikaansche kolonie vasten voet be on
te krijgen. Daaromtrent meldt het verslag:
„Na vruchteloos jarenlang zoeken naar degelijke
medewerkers intonze kolonie, kwamen wij eindelijk
in betrekking met de Eerw. Paters van de Scheutretaris
Missie te Brussel. Persoonlijk
was uw sec zoo
gelukkig te kunnen onderhandelen met den Hoogeerwaarden Pater, algemeen overste Mortier. Samen
bespraken wij wat er te doen was in Congo en hoe
wij tot een goeden uitslag zouden geraken. In gemeen overleg werd een massa propagandageschriften naar Congo gezonden aan de afdeeling van de
Scheut-Missie aldaar, die voor de verdere verspreiding zorgde.
„On dertusschen verzamelde ik boeken of kocht het
Congo-Secretariaat wat er noodig was. Van den
beer H. Meertontving ik voor een waarde van 100
fr., van de Boeken-Commissie van het A. N. V. te
otterdam voor een waarde van 425 fr. (4 kisten),.
R
ok het Katholiek Vlaamsch Secretariaat schonk ons
O
eenpartij geschikte lectuur. Uit onzen vooraad werd
een bibliotheek samengesteld. Ze werd op kosten van
de Scheut-Missie verzonden aan den Eerw. Pater
Den Haerinck te Leopoldstad om aldaar de eerste
kern voor een boekerij te vormen. Bij het uitbreken
van den oorlog, werd er een boekerij voorbereid
voor Lusambo.
„Aan 195 opgegeven adressen werd een propagandaschrift gezonden. Naar Lusambo, Leopoldstad, Musofi, Pweto, Elisabethstad en andere plaatsen werden 47 pakken bladen, tijdschriften en propagandageschrif ten verzonden."
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Bas-relief van Boro-Boedoer (Afb. uit Nederl. Indie, Oud en Nieuw).

Verschillende briefjes van belanghebbenden uit Congo bewijzen hoezeer de pogingen van Tak Antwerpen om den band met de stamgenooten in het zwarte werelddeel te onderhouden, wordengewaardeerd.
g
(Slot volt).

Oost-Indie.
Nederl. indiE, Oud en Nieuw.
Het is een nieuw tijdschrift, dat we hierbij aan'hoewel de naam velen bekend zal voorkondigen,
komen.
Hii herinnert n.l. — en dat is ook het geval met

geheel de kunstzinnige uiterlijke verzorging — aan
het maandelijksch prentenboek, gewijd aan huisinrichting, bouw- en sierkunst, dat reeds eenige jaren
onder leiding van den bekenden Amsterdamschen
bouwmeester Ed. Cuypers verschijnt.
Hetnieuwe tijdschrift is in zekeren zin daarvan
een uitbreiding en staat onder redactie van de heeren
Ed. Cuypers, M. J. Hulswit, Noto Soeroto en L.
D. Petit Jr.
De oude en nieuwe kunst en kunstnijverheid in
onze Oost omvat zulk een breed veld, dat er ongetwijfeld steeds stof genoeg zal zijn om de maandelijksche afleveringen met belangwekkenden inhoud te
vullen.
Het is bovendiengewijd aan archeologie, land- en
volkenkunde, handel en verkeer, cultures, mijnbouw
en hygiene en een list van Nederlandsche en Indische

Bas-relief van Tjandi Sadjiwan (Afb. uit Nederl. Indie, Oud en Nieuw).
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medewerkers metgeed klinkende namen op verschillend wetenschappeliik, letterkundig en kunstgebied,
doet veel van den inviced van dit maandblad verwachten.
Uit de drie eerste afleveringen, die ens ter ken.nismaking werden gezonden, stippen we aan een artikel van den heer S. Kalif over Indische Landvoogdwoningen, beschouwingen over Javaansche muziek door Soorjo Poetro en Mr. J. G. Huijser, de
Oudheden van Modjekerto, door 'Dr. N. J. Krom,
een verhandeling over het Sirihstel in den loop der
eeuwen van een der redacteuren. Soeroto vertelt onderhoudend van Hanengevechten op Java, de Batikkunst kreeg een beste beurt en zoo zouden we ncg
heel wat kunnen ncemen dat de belangstelling van
Europeaan en Inlander ten voile verdient.
Prachtige afbeeldingen sieren den tekst der meeste
opstellen.
„Nederlandsch Indie Oud en Nieuw" wekt de verwachting, dat het zeer veel zal bijdragen tot verhooging der belangstelling van het moederland voor
het schoone eilandenrijk aan den Evenaar.

West-Indie,

Suriname.
Er is over deze kolonie onlangs een aardig boekje verschenen van den onderwijzer Herm. J. Jacobs
te 's-Gravenhage, getiteld: „Suriname, Aardrijkskundig
Leesbcek", en uitgegeven bij J. B. Wolters te Groningen.
In zijn voorbericht deelt de schrijver ter loops
merle, dat hi' zelf in de kolonie bijna drie jaar is
geweest en bij de samenstellin g tal van bronnen
heeftgeraacIpleegd. Zijne bedoeling is op de school
meer belangstelling te wekken voor deze „meest
Nederlandsche kolonie", zocals haar, ook naar zijne
meening,
zoo ruimschoots toekomt.
Wij hebben dit boekje van 120 bladzijden met genoegen gelezen. !De schrijver heeft juist waargenomen engoed geluisterd en zijne indrukken blijkbaar
dadelijk op schrift gesteld. Groote frischheid kenmerkt het bcekje, een eigenschap, welke het lezen
aantrekkelijk maakt, zoowel voor iemand, wiens herinneringen van het zelf doorleefde door het lezen
weder herleven, als voor de jeugd, zoo rijk aan
verbeeldingskracht, voor wie het niet moeilijk is zich
al lezende in het verre, warme, maar mooie land verplaatst te denken. Een root aantal plaatjes bij den
tekst maken op aangename wijze aanschouwelijk wat
de schrijver vertelt.
Na een zeer kort histortsch overzicht, behandelt
de heer Jacobs ingroote trekken den slaventild en
dt: opheffing der slavernij met de daarop gevolgde
immigratie, eerst van Chineezen, daarna van Britsch
Indib-s en sedert 1890 van Javanen, cm dan eigenlijk
met ziin lezer pas op reis naar Suriname te gaan

en te vertellen van de wederwaardigheden op zooln
reis.
Eenmaal in de kolonie aangekomen, voert hi' zijn
lezers door de stad Paramaribo en doet hen kentiis maken met de stad en hare bevolking. Daarna
neemt iii' ons merle op verschillende bezoeken, eerst
naar de Indianen, dan naar de Boschnegers, daarna
naar eene cacao- en koffieplantage, waarbij ook gelegenheidgevonden wordt om het een en ander over
de bananen- en de suikercultuur te vertellen.
Eindeiijk geleidt hi' den lezer met den spoorweg
naar het binnenland om eenige indrukken te geven
van de aldaar beoefende balata- engoudindustrieen.
Wij wenschen met den schrijver dit boekje in veler
handen, want het brengt de kolonie Suriname dichter bij het 'one Nederlandsche yolk, en wij wee-,
nen nog altijd, na 25-'arise ervaring, in tegenstelling met de nieening van velen, die de kolonie slechts
oppervlakkig leerden kennen, dat de nadere kennismaking zoowel voor Nederland als voor de kolonie
nuttig kan zijn.
Enkele opmerkingen houde de schrijver ons en
goede. De titel: „Aardrijkskundig leesboek" deed
ons jets antlers van den inhoud vermceden, dan het
bcekje werkelijk geeft. Wij vonden pretng geschreven
„indrukken van land en yolk". Nu weten wij wel
dat aardrijkskunde legenwoordig veel meer omvat
dan dertig jaar geleden en, in dien ruimsten zin opgevat, zou de titel verdedigd kunnen worden, maar
toch missen wij noode in zoo'n boek eenige mededeeling over de uitgestrektheid van het land, over
degeaardheid van den bodem, over het zeer eigenaardige rivierstelsel, — bijna rivieren loo en tot
aan de kust in de richting Zuid-Noord, om dan zeer
sterk naar het Westen om te buigen en in westelijke
richting in zee nit te monden —, over de indeeling
van de kolonie, over het klimaat,
over de warmle
enz. Op dezelfde wijze als zijne andere beschrijvingen, zou de heer Jacobs ons mede hebben kunnen
nemen op een reis naar het aardige plaatsje Albina,
aan de Marwijne gelegen, de oostelijke grensrivier
van de kolonie en via Coronie naar Nieuw-Nickerie,
in de nabijheid van de naburige Engelsche kolonie
Britsch-Guyana of Demerary gelegen.
Van het leven en den arbeid van de eigenlijke
SUrinaamsche bevolking, de klearl,ngen, alien zoo
verscheiden van kleur naargelang van hunne afstammtng van Europeanen of Joden of Chineezen,
Indianen of Britsch-Indiers, zouden wij wel gaarne
iets vernomen hebben.
Ook -de bijgevoegde kaart laat aan duidelijkheid
wel jets te wenschen over. Het is een blinde kaart
waarop de ,plaatsnamen alleen met letters zijn aangegeven, die men eerst al lezende begrijpt.
Bij het hoofdstuk over de slavernij had met een
enkel woord er aan herinnerd kunnen zijn dat de
slaven wel in eens vrij werden, maar toch ncg 10
jaar onder Staatstoezicht zijn gebleven en in lien
tijd tot arbeid op hunne plantage verplicht bleven.
Dat de immigtantenwoninen, in 't algemeen genomen, den naam van hokken verdienen, achten wtj
onjuist en onbillijk. Er is te veel tcezicht, oak van
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Maagdenstraat in Paramaribo.
Jonge koningspalmen aan beide ziden. Naast hooge huizen, kleine woningen van slechts can verdieping, alles van hout,
met blinden in plaats van ruiten. De grasranden loopen langs go:en van cement, die het regenwater wegvoeren.

Weg over Madeira (19 dagen).
..... • • •• • •• Gewone weg : (heenreis) Amsterdam, Paramaribo, Curacao, Nieuw-York.
(terugr is) Nieuw-York, Curacao, Paramaribo, Le Havre Amsterdam.
dagen).
(Uit- en thuisreis samen +
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den kant der Engelsche Regeering, om eene dergelike vergelijking waar te doen zijn, antlers dan bij
uitzondering.
Wij willen het hierbij laten en houden dus opmerkingen over kleinigheden achterwege.
Misschien dat eene tweede uitgave de gewenschte
aanvullingen brengt. Het is den schrijver best toevertrouwd.
Moe ziin werk de aandacht trekken van zijne
medeonderwijzers en weldra op vele boekenlijsten
zoowel van la ere van u. 1. o. als van m. U. 1. o.
scholen voorkomen.
Mr. C. F. SCHOCH.
20 Juni '16.

Verbondsleven in de West.
Zaterdagavond 8 April had er een bestuursvergadering plaats ten huize van den secretaris der Groep
er l. Antillen, den heer H. M. Chumaceiro. Doel
Ned
dezer bestuursvergadering was de voorbereiding van
de Algemeene Vergadering. Nadat het verslag was
vastgesteld, werd besloten den Nederl. pianist Everhard Beverwijk uit te noodigen oni de Algemeene
Vergadering meer aantrekkelijk te maken met een
concert. Als naar gewoonte zou aan het bestuur der
club „De Gezelligheid" gevraagd worden hare zalen
voor deze gelegenheid wel te willen afstaan.
Ingekomen was eene aanvrage voor een studiebeurs als tegemoetkoming bij de opleiding aan de
Zeevaartschool te Amsterdam. In beginsel werd deze
aanvrage toegestaan, het uit te keeren bedrag zou
later worden vastgesteld.
nieuw bestuurslid voor de vacature De ,
Vries
Tot
werd Kapitein H. L. Bierman met algemeene stemmen gekozen.
Na het regelen van eenige huishoudelijke zaken van
het bestuur, werd de vergadering gesloten.
* *
*

Woensdagavond daaraan vol end hield het Verbond
zijn Algemeene Vergadering. 't Was weer een der
mooie avonden. De benedenzalen der club waren
vol leden, waaronder oak de H.Ed.Gestr. heer Gouverneur der kolonie met zijn Adjudant.
Door een nette versiering had de zaal een feestelijk
aanzie
n.
Nadat de H.Ed.Gestr. beer Gouverneur was binnengeleid, opende de voorzitter, de heer C. S. Gorsira J.Pz. de vergadering met een terugblik op de
vorige vergaderingen. Langs vaste lijn was op deze
avonden steedsgetracht het Hollandsch karakter meer
tot ontwikkeling te brengen in onze kolonie. Daar
waren lezingen gehouden uit de ontwikkelingsgeschieden van het vaderland in zijn kunst en litteratuur.
Door steunaan het Hollandsch ensemble en aan den
kunstenaar Vogel was het mogelijk geweest de Hollands voordrachtkunst te leeren kennen. Het Nederlandsche lied werd op zeer verdienstelijke wijze
vertolkt door mevr. Van Breemen—Kruijt.
Hetnationaal gevoel trachtten wij te vermeerderen
door medewerking en steun te verleenen aan de viering der nationale feesten.

Toen ernood was in Nederland of in de kolonie
ziin we niet achtergebleven.
En heden avond hebben we het genoegen een Hotlandschen toonkunstenaar te mogen hooren. We ho en
later een echt Hollandsche muziekavond te kunnen
geven. Maar dan moet eerst de lieve vrede weer in
't land zijn. Met den wensch, dat de bloedige Europeesche oorlog spoedig moge eindigen, besloot de
voorzitter ziin opgewekte rede.
De heeren Van Meeuwen, De Lannoy en Corsen
werden verzocht, zich volgens de Statuten, te willen
belasten met het nazien der rekeningen en boeken.
De secretaris, de heer H. M. Chumaceiro, las bierna het verslag voor. De Groep Nederl. Antillen bestaat uit 31 beschermende en 179gewone leden en
is in het afgeloopen aar met 2 leden toegenomen.
Het bestuur bleef ongewijzigd, kwam 3 maal
een en hield 2 Algemeene Vergaderingen. De stand
der kas isgunstig; er is een batig saldo. Van de
Gouvernements-subsidie,groot f 750.—, werden 3
studiebeurzen verleend.
Dank zij de krachtige medewerking van den Geirtghebber is de Afdeeling Bonaire weer aan het opkomen.
De rekening en verantwoording werden goedgekeurd door de heeren Mr. Th. de Haseth Evertsz, Dr.
P. J. van Breemen en H. Cohen Henriquez.
De blindepianist be on nu zijn concert met een
so ate. Na de pauze speelde hi' o. m. een eigen toon(Amigoe).
zetting. Zijn spel was prachtig.

Zuid-Afrika.
Zuid-fifrikaansche Brieven.
XXXVIII.
p
Pretoria 19 Aril
1916.
Ik zitpropvol nieuws. En wij leven in een veetbewogen tijd, dat merken we ook hier. Maar niiin
ruimte is beperkt.
Bij de Vereeniging van Zuid-Afrika is indertijd
sloten dat beide talen gelijke rechten zouden genieten. Dit is rreergelegd in het veelbesproken art. 137
van onze Grondwet. Ikgeloof, dat de meeste menschen het nummer van het artikel kennen, doch het
artikel zelfnog nooit gelezen hebben. Maar de voormannen van het yolk kunnen wijzen, het yolk zelf
beschikt. Natal heeft zich nooit veel om die tweetaligheid bekommerd. Natuurlijk, de Unie-ambtenaren
zijn er „op een manier" tweetalig. Daar kan de
Unie-Regeering invloed op oefenen; maar de Provinciale ambtenaren! Och lieve hemel, die bekommeren
zich net zooveel om art. 137 als de I Jslanders. Minister Burton heeft onlangs in den Volksraad gezegd,
dat art. 137 beteekent, dat de Hollandsche Afrikaner
zijn taal ma gebruiken maar dat de Engelschinan
precies hetzelfde ma doen, met andere woocden,
wanneer een staatsambtenaar in het Hollandsch wordt
toegesproken, zou hij het recht hebben in het En-
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geisch te antwoorden. Da rover is heel wat opschudding in ons land geweest en Minister Burton heeft
die woorden moeten terugnemen.
In Natal nu schijnt men bij de Provinciale Re geering diezelfde meening nog te zijn toegedaan. Het
verplichte onderwijs in beide landstalen, dat reeds
is alle andere provincies in zwang is, wordt in Natal niet toegepast. Het is alles Engelsch wat de klok
daar slaat. Generaal Myburgh heeft er in den Volksraad op gewezen en gewild, dat Natal zou worden
verplicht zich aan art. 137 te houden. Van alle kantengingen in den Volksraad waarschuwingen op om
dien dwang toch niet op te le en. Het scheen wel als
kw de geheele Unifikatie in gevaar. Het einde van
de redeneering was, dat de motie werd uitgesteld en
waarschijnlijk wel nooit meer aan de orde zal komen. Er zijn menschen hier, die beweren, dat het
thans niet de tijd is voor het aan de orde stellen
van dergelijke vraagstukken. Wij moeten den godsvrede
iet v.
Maar intusschen worden de inwoners
erstoren
n
van Vrijheid en Utrecht, districten die na den oorlog' bij Natal zijn gevoegd, van hun recht beroofd
om ook onderwijs te ontvangen door middel van
hun taal, die in de overgroote meerderheid van gevallen, Hollandsch is.
Hoe zal het met onze nieuwe Universiteiten gaan
in dit opzicht ? Het wetsontwerp, waarbij universitair
onderwijs vow. de Unie wordt ingesteld, is er door,
na heel veel gehaspel en geharrewar. Johannesburg
is nu eenmaal de stad in Zuid-Afrika, die meent op
alle mogelijke inrichtingen recht te hebben. In Jahannesburg klopt het leven en in Johannesburg vindt
men meer verstandelijke vermogens op den Engelschen duim dan in eenige andere plek van de Unie,
beet het voortdurend. Maar Johannesburg is Engelsch in hart en nieren, of beter gezegd, het geheele leven is er Engelsch en daarom zou een Universiteit daar een zeer eenzijdig karakter dragen. Onze
volksvertegenwoordigers hebben dat ook ingezien en
besloten, dat er een noordelijke en een zuidelijke
Stellenbosch en PreUniversiteit zal zijn te as Stellenbosch
toria. Die beide Universiteiten zullen gevormd worden uit de bestaande „colleges". Deze zullen niet
worden uitgebreid en hun onderwijzend personeel zal
hetzelfde blijven. Het begrip, dat men in Europa van
eenUniversiteit heeft, moet men dus nog niet hechten aan onze instellingen van Hooger Onderwijs.
Inrichtingen van wetenschappelijk onderzoek zullen
het niet zijn en in den eersten tijd zullen onze jonge
Afrikaners, die het bekostigen kunnen, nog wel naar
Europa komen om daar te studeeren. Doch we zijn
op den goeden weg. „Als het Mansvelt-onderwijsstelsel had )31ijven best an" zoo redeneerde onlangs een
Afrikaner tegen nab „zouden wij thans een wetenschappelijke Universiteit in Pretoria hebben, en wel
metHollandsch medium". Dit is zeker, en die Uni.
versiteit zou niet slecht ziin geweest. Alle Afrikaners,
die vroeger op het Staatsgymnasium te Pretoria zijn
geweest, zijn nog vol van den hoogen trap, waarop
daar het onderwiis stond. Een verklaarde onlangs
metgrooten trots, dat toes hi' na den oorlog naar
Kaapstad ging om daar zijn wetenschappelijke oplei-
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ding te voltooien, de professor in de Engelsche letterkunde verbaasd was over de kennis dier letterkunde, welke men op dit gymnasium, bijbracht. De jonge
Transvaier was met zijn Engelsch verder dan de
studenten te Kaapstad,
die alleen door middel van
Engelsch hun onderwijs hadden genoten.
la, zoogaat het. In de dagen voor den oorlog
werd er meermalen stria gevoerd tegen dit Mansvelt-onderwijs, meestal door menschen in de onderwijs-wereld
d
ie met,
behulp
van de Engelsche taal
hun opvoeding hadden genoten en die het verkeerd
vonden, dat men door middel van het Hollandsch
onderwijs gaf. Thans hoort men telkens en telkens
weer het Mansvelt-onderwijs roemen en met lof over
de degelijkheid van de Hollandsche ,,meesters"
spreken.
In de eerste jaren na den oorlog heeft men hetzelfde verschijnsel waargenomen met de Z.-A. S.-M. Toen die
Hollandsche Maatschappij er nog was, werden voortdurend klachten teen haar thitgebracht. Toen vervan en was door het spoorweg-bestuur van Lord.
Milner, leerde men de oude Z.-A. S.-M.-dagen terugwensehen. Zoo zijn er tegenwoordig menschen, die
meenen, dat het oude regeeringstelsel van de Z.-A. R.
en Vrijstaat heel wat beter was dan het tegenwoordie partijbestuur, op Britsche leest geschoeid.
Het doet me denken aan den mensch in het algemeen, die jong de heele wereld wil hervormen en
oudergeworden, het goede van den oude tijd weet
te waardeeren. Wie zal zeggen, wie gelijk heeft, de
g
jone
mensch of de oude ?

Hollandsche boeken worden tegenwoordig in ZuidAfrika meergelezen dan vroeger. Vraag het maar
aan de boekhandelaren. Hetaantal Hollandsche boekwinkels is tegenwoordig ook veel rooter dan vroeger, al is het nog lang niet root genoeg. Maar
voor de menschen, die op kleine plaatsen wonen, is
het nog altijd gemakkelijker om Engelsche boeken te
krijgen dan Hollandsche. Zij moeten er bizonderlijk
voor naar de stedengaan en daartoe komt men niet
zoogemakkelijk. Prijslijsten worden gemaakt door
onze Hollandsche boekwinkels en ruim verspreid,
doch het is altijd moeilijk om zijn keus te doen uit
zulk eenprijskoerant, vooral wanneer men niet al te
best in de Hollandsche letterkunde thuis is. Mijn ideaal
zou het zijn, bier een wagen of een motorrijtuig te hebben,geheel als reizende boekwinkel ingericht, om
het heele land kris en kras te bereizen en elke buitenplek te bezoeken, met de mencscherr te praten over
Hollandsche boeken, die aan de menschen te toonen,
Heist eengramofoon meet
te nemen om Hollandsche
liederen te doen hooren. De kosten zouden zoo hoog
niet behoeven te loo en en de kruistocht zou van grooten invlced zijn. Maar deze reizende boekwinkel zou
goed ingericht behooren te zijn, wel voorzien en een
reclame voor het Hollandsche beck en de u it eve
Straks zouden we er wel Hollandsch-Afrikaansche
tooneelvertooningen aan kunnen verbinden. In die
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reizenden boekwinkel zou plek kunnen gemaakt worden voor varende zangers en tooneeispelers.
OU-BOET.

Ingezonden.

Vlaanisch Leven in onbezet BelgiE.
Hetpast in Neerlandia ook eens te laten opgaan
een stem uit het onbezetgedeelte van Vlaanderen.
Hier toch houdt zich thans op, het Vlaamsche knapenschap die daadwerkelijk den oorlog mee maakt;
het strijdende jonge Vlaanderen. Op dit kleine grendgebied zijn vereenigd, maar helaas te weinig in voeling, zij die onze eervolle studentenbeweging hebben meegemaakt. Zij, de stuclenten, zouden licht brengen in onze gouwen, licht dat verspreiden moest
ontwikkeling en verheffing voor cns yolk. Hen riep
de tijd tot hooger peil en zwaarder werkzaamheid.
En nu de oorlow ellende en vernieling bracht over
Belgie, voelen zij meer dan ooit het plichtsbesef in
het hart. Niet alleen teen zij te wapen, streden
zij, bleed en limed zonder voorbehoud ten beste gevend voor de verdediging van een voor hen onaantastbaar ideaal, maar vast beslist, blijven zij trouw
aan hun Vlamingschap. De wil, die s'alen wil, om
te bespcedigen de verwezenlijking van hun ideaal, is
ergebleven; even vastberaden zijn zij ten kamp gereed. Weer zien wij intellectueel 'on Vlaanderen
aan de spits komen staan, om ondanks de tegenkanting der omstandigheden, opnieuw te ijveren you:
den heropbloei van hun land, voor de herleving van
hun yolk.
Zie, welk een eenig-mooie gelegenheid zich aanbiedt. Nooit, zooals thans, leefden zij midden de
Vlaamsche jongelingschap, zij deelen hun stoffelijk
en zedelijk lijden. \Vie konden beter beseffen, als zij,
wat de Vlaamsche soldaat het meeste derven nicest,
na zijn familie, zijn haardstede, zijn geliefde ? Men
kan toch niet altijd vertellen, gedurig slapen, immer
kaartspelen. De geest vroeg om voedsel en het was
de bevestig,ing van dit feit, dat het Vlaamsche yolk
een lezend y olk is. Achtereenvolgens zagen verscheiden kranten het licht, en hielden enkelen weldra op
te versehijnen, anderen hielden vol, en op dezen dag
hebben onze Vlaamsche 'on ens een degelijke lectuuraan hunne kranten. Dat noemen zij h u nn e dagbladen, en daarin lezen zij, dat, waarvoor de
meesten .vroeg,er een oog hadden; daarin wordt hunne belangstelling gewekt voor gedachten en onderwerpen, welke hen vroeger onverschillig lieten. „De
Belgische Standaard", Ons Vlaanderen", in wier
grcei en blcei wij ons zeer verheugen, mogen er tier
op zijn, het hunne te hebben bijgebracht, om het
bewustzijn van hun Vlamingschap bij de meeste onzer jongens te hebben wakker geschud. In afwachtingaat
hun betrachten
tot het handhaven en tot
,
g
de ontwikkeling onzer geestelijke en stoffelljke be-

schaving. Dat is een politiek, maar in de allereersteplaats, een taak van vaderlandsliefde en van beschaving. Daardoor hebben wij dan toch eindelijk eens
Vlaamsche kranten, ver verheven boven hetgewoon
peil onzer onbenullige Vlaamsche politiek-dagbladen.
De zucht naar' lektuur is intens, maar een dagblad is zoo spoedig uitgelezen. Met gretigheid nemen onze scldaten ook Nederlandsche kranten ter
hand, door verscheidene cemiteiten naar het front
opgestuurd. Deze kunnen aan de meesten maar
half voldoen; spoedig werd in die leemte voorzien en utt Nederland weer, ontvingen wij beeken in overeenstemming met onzen gizonden Vlaamschen aard en Vlaamsche zeden. Gelukkig bestaan
in verscheidene regimenten „bataljons-bibliotheken",
gelukktg worden de Nflaamschgezinde kranten „Vrij
Belie" en „De Stem uit Belgie" met hun deugdelijke lektuur meer en meer verspreid, gelukkig zijn er
nog enkele Vlaamsche bladen, uitsluitend krijgsnieuwsbladen als „Viaanderen", Het Vaderiand", „De
Legerbode". En dat alles volstaat niet, want dat alley
isna enkele oogenblikken weer verslonden, en drinend smekend, klinkt weer de belle: Hebt U niets
g
meer te lezen in het Vlaamsch ? Er diende meer nog
en beer gewerkt. „De Belgische Standaard" vatte het
heerlijk gedacht op, aan onze soldaten ruime leeszalenaan te bieden, met een schat goedgekozen boeken. Dar kan de soldaat, die belang stelt in zijn
taal, inzage nemen van talrijke Nederlandsche en
Vlaamsche beeken, tijdschriften en kranten. Vier kantonnementplaatsen hebben aldus reeds hunne leeszaal.
Zij, die door het beantwoorden van den oproep, door
„De Belgische Standaard" gedaan, de oprichting er
van mogelijk maakten, verdienen den dank en van
onze Vlaamsche soldaten en van het yolk in 't algemeen, want daardoor werd in stand geroepen, wat
tijdelijk een der belangrijkste factoren is voor het
behoud onzer taal, en voor het tot uittng komen onzer nationaliteit. En toch, er was te kort aan lektuur, niet overal zijn leeszalen! Niet langer, zullen
cnze jengens aan lektuur schaars bedeeld blijven.
Het „Militair Gesticht voor Heropleiding der Belgische verminkten" ondernam de uitgave, in dagbladvorm van goede boeken. Aanvang werd gemaakt
met de werken van onzen geliefden volksschrijver
Hendrik Conscience. Reeds za p „De Arme Edelman"
het licht, andere volgen! Innig dankbaar zijn onze volksjongens, . hun die dit prachtig ontwerp beraamden en ten uitvoer brachten. Aldus, nadat de
eerste Vlaamsche kranten den Vlaamschen geest hebben wakker geschud, wordt deze thans, door dit
nieuwe heerlijke initiatief wakker gehouden. Dit komt
de eer tee, te sterken de Vlaamsche ziel, hoog te
houden de zedelijke grootheid van ons yolk. Daaraan gewerkt, krachtig en onverpoosd, uit plicht, maar
ook uit lielde, dat werken alleen zal de grootste daden voortbrengen.
Als ander bewijs nog, hoe zij, die ten stride gingen, voor een gedachte, voor een hooger gevoel, het
eergevoel, ook tier den stria blijven aanhouden voor
hunne taal, hunne kunst, hunne Vlaamsche overtuiging, weze getuige b.v. de meniottldige pogingen,
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oni ook tusschen de uren van strijd in, toch nog
aan Vlaamsch tooneel tedoen. Ondanks de vele voorkomende moeilijkheden in keus en uitvoering zijn
toch reeds talrijk de tooneelvoorstellingen op 't front,
door soldaten zelf gehouden! Getuige ook het feit,
dat nu meer dan ooit weerklinken, waar onze 'ongens ook zijn, onze mooie Vlaamsche liederen enc strijdzangen. Met welk vuur, met hoeveel geestdrift word±
soms spontaan uit aller borsten, krachtig en innigingetogen de „Vlaamsche Leeuw" aangeheven! Zoo,
met de ontwikkeling van den volkszang bij het leger,
zijn veler oogen geopend voor het schoone en goede, dat onze liederenschat bevat. Uitstekend is daarom de uitgave, van een mooi verzorgd liederenboek,
waardoor de Regeering belangstelling en waardeering heeft gewekt. Getuige ook de stijgende bijval
van de opeenvolgende prijskampen voor teekeningen
en spotprenten, waarin onze V taamsche jongens hebbengetoond, dat het lane verblijf in de loopgrachten,
in niets beeftgeschaad aan bun gevoel voor eerlijke
kunst, zuivere opvatting en reinen humor. Deze prijskampen, en dergelijke tot het dichten van liederen,
worden uitgfeschreven door „De Bel g. Standaard"
engenieten grooten bijval.

volgens die heeren). Niemand heeft het recht, met het
bloed onzer 'on ens propaganda te maken, en allerminstdezen die door het miskennen hunner moedern door hunne schriften
taal, in de onmogelijkheid zij,
hunne Iiidende medebroeders te steurren en op te
beuren."
Gelooft men, dat waar zoo'n geestesstemming
heerscht als hier, waar niet wordtgewacht op Belgie's in alle opzichten zelfstandig herstel, om te werken voor eene verderegeleidelijke ontwikkeling der
Vlaamsche Beweging, dat wij Vlamingen diezelfde beweging, die ons zoo nauw aan 't harte ligt, waarin wij zijn opgegroeid, dat wij die, zooals sommigen
in Nederland beweerden, voorgeslachten hebben achteruitgezet ? Ik geloof integendeel, dat nooit heilzamer werking, als nu, met meer rechtstreekschen invloed op het yolk zelf, werd ondernomen!
GASTON SMEESTERS,
Sergeant C. I.-S. L. A. Gaillon,
Eure-France.
Secretaris Tak Gent A. N. V.
Belgisch Leger.

Taalcommissie.
Iets in ons Vlaamsch leven blijft ons onbekend,
dat is een Vlaamschepolitiek. Het stride de Vlaanderen is wars van allepolitiek. Het ziet maar jets,
onvoorwaardelijk berstel van Belgie, om daarna beMist te eischen, de verwezenlijking van ziin lang gekoesterde droombeelden. In afwachting trachten wij
bij alien het gevoel te wekken, of levendig te houden, en te ontwikkelen, dat alle Vlamingen, deze uit
Limburg en Antwerpen, zoowel als deze uit Brabant
en de Vlaanderen, bijeen hooren, en een gemeenschappelijke taal en beschaving hebben. Dat is de
school-le; maar moeilijke taak, die wij ons ten doel
stellen. Maar dit beduidt niet, dat men maar zoo
alles onverlet voorbij met laten gaan, om reden dat
het thans nietpast aan kritiek te doen, en onderling
,over huishoudelijke kwesties te twisten en te vitten.
Dit acht ik eene al te vergaande misplaatste bewering.
Laat ik om te sluiten en als voorbeeld, uit „De
Belgische Standaard" eene Bier verontwaardigde stemmen doen hooren. Aldus, no ens het geval Maeterlinck: „Geen enkel Franschman zal het . ons euvel
opnemen, indien we verklaren, dat Waal en Vlaming
in 't harnas sprongen, niet voor 't Fransch, maar
voor 't Belgisch vaderland! Verheugend is het, dat
wij saam met onze eer, ook mochten vrijwaren (le
Latijnsche beschaving, die we bewonderen en die ons
in vele opzichten eigen is. Doch sommige Belgische
letterkundigen, die lang var den oorlog 1 vaderland ontruimden, en thans op den vreemde kunstvoile voordrachten houden, hebben groot ongelijk,
zoo maar uit te bazuinen, alsof onze Vlaamsche jongens bij duizenden in 't modder der loopgrachten
hun bloed vergieten enkel en alleen uit dankbaarheid
voor de Latijnsche cultuur (zegge de Fransche taal,

Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet teen het gebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk
ve kunnen worden;
rtaald
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander op tot het gebruik van
en die in den
Nederlandsche woorden en uitdrukking,
reel
even goed zijn als de vreemde, waaraan men
g
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
Brievenbu s.
De Commissie ontvangt gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden en uitdrukkingen aan het adres: 2 d e Schuytstraat 247,
's-Gravenhage.
Die mededeelingen zende men dus niet naar het
Hoofdkantoor te Dordrecht. Inzenders wordt beleefd
verzocht naam en woonplaats te vermelden en hun
bijdragen zoo mogelijk persklaar in te zenden; dit
verlicht het werk der Commissie en heeft bovendien
het voordeel, dat de inzendingen geheel volgens de
bedoeling der inzenders in Neerlandia komen.
S. te 's-Gr. — Wij zouden gaarne met u meegaan,
doch zijn er bang voor, dat we dan althans nu nog
ons doel voorbij streven; Lees U maar 't ingezonden stukje van A. G. B.
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A. v. d. T. te N. — Weet U, wie deze watten hier
invoert ? Missch'en wil hij U dan op uw verzoek
wel toestaan, dat U deaanbeveling van deze toch
zoo nuttige din en voor hem in goed Nederlandsch overbrengt.
Mej. M. S. te A. — In dank ontvingen wij de
prentbriefkaart met een kiekje uit Garoet (Java),
waarop slechts in het Duitsch en Engelsch vermeld
staat, wat het meet voorstellen. Ook wij ergeren
ons aan dit bewijs van gebrek aan nationaliteitsgevoel, maar onze Commissie is door Groep Nederland
van het A. N. V. in 't levengeroepen en ma zich
dus niet op het gebied van andere Groepen be even.
Dr. W. C. K. te Panakalan. — Zie ons antwoord
aan mei. M. S. te A. Wij zenden Uw bijdrage aan
Groep Nederl. Indie.
Eenige bijdragen konden wij door plaatsgebrek in
dit nummer niet opnemen. In bet Aug.-nr. van
Neerlandia komen ze
alleteerst aan de beurt.
Door u:tstedigheid van vele leden der Commissie
zal het Sept -nr. van Neerlandia een bijdragen van
de Taa'commissie bevatten. De t-e 7ending van rnededeelingen kan echter geregeld geschieden.
*

*

*

Nederlage.
Van verschillende kanten ontvingen wij opmerkingen omtrent het in den Iaatsten tijd in de beteekenis
van opslag veel gebruilde woord nederlag e. In.
verband met het een wii in onze afeeeing in Neerlandia daaromtrent reeds opnamen, w illen wii het
stand punt, dat . wii ten aanzi-n van dit veelbesproken
en veel ergernis gevende woord innemen, ui4e-nzeten.
Nerierlaag of n .derlage (vroeger neerlaag of neerlag) is een oud Nelerlandsoh woord, dat n-g v"orkomt in merOge oude wet. Dit d oet natuurliik niet
of aan het feit, dat zij, di? 't tegenwoordig zoo vaak
gebruiken, meet richten naa r het Duitsch. dan
naar het oude Nederlandsch. Wii kunnen het niet
veroordeelen, al bevelen wij het gebruik er van niet aan.
*

*

Z ij n in de beteekenis van m o e t e n.
Langzamerhand komt het gebru ;k van het werkwoord ziin in deplaats van moet en zoodanig in
zwang, dat wij meenen daartegen te moeten waarschuwen.
In de tram ontvangen wij van den conducteur Pen
„
contramerk" waarop staat: „Dit
(waarom niet
kaartie ?) is op aanvraag te vertnonen." De Voorschriften van denpost- en te legraedienst vine:en (wet
van: Voorschrift No. ... is te veranderen als volgt,
depakketten ziin te verzenden..., enz. enz. Men bedoelt natuurliik, dat bet kaartie op aanvrage verthond, dat het voorschriftgewiizigd, dat de pakketten verzonden moeten w o r de n, terwiil er fe;telijk staat, dat het mogelijk is om het kaartje te vertoonen enz.
Als d e Burgemeesfer onzer gnede stad eons liet
hekend maken: het is in de viivers in het Haagsche
Bosch is te heriiden, zou men dat dan m-eten opvatten als eengebo d. om het its te heri-iden Het
is tedat de Hagenaars verstand ;ger zoluden
ziin! En toch zou men in overeenstemming met de
voorschriften omtrent de tramkaarties enz. is te
b e r ij d e n als een gebod moeten opvatten.
•

*

•

Opschriften in vreemde talen op winkelruiten.
Toen ik 't Wetsvoorstel van on 7en Mimkter van
Financ;en las in zake 't heff-n van eene bel asing op
meet clan 6(n voornaam, schoot mii te hinnen wat
ik indertijd in ons Bondsorgaan meen gelezen te

hebben, dat n.l. in Italie eene belasting moet bestaan
op Opschriften in vreemde talen op winkelruiten.
't Wil mij voorkomen, dat eene dergelijke belasting
ten minste evenveel recht van bestaan zou hebben, eu
zelfs in 't bijzonder in ons land, als die op de voornamen. Gezien de dwaze voorliefde van velen onzer
landgenooten voor onhollandsche opschriften ze,
dunkt mij, en zeer voordeelig kunnen zijn voor 's lands
schatkist en bevorderlijk voor onze strijd teen 't
overbodig gebruik van vreemde woorden.
Ik kan me niet ontveinzen, dat 't niet zoogemalikeliik zal zijn eene dergelijke wet uit te voeren Voor
sommige woorden bestaat (nog) geen Nederlandscb
geliikwaardig woord, andere hebben ongetwijfeld buygerrecht verkregen.
Wiegeeft b.v. een goed Hollandsch woord voor
.,Safe deposit" en zu'len we in 't vervolg voor „Caf?". en Restaurant":„Koffie- en Eethuis” aan schriiven ?
Velen zullen 't chauvinisme vinden. Er zou mogeliik eene commissie van deskundigen dus vas
ambteli;ke „Taalzuiveraars" kunnen benoemd worden. tegelijk een zgn. Raad van Beroep vormende.
Gaarne zou ik willen vernemen, of,naar Uwe
meening, teen een dergelijke wet overwegende be.
zwaren bestaan ?
A. G. 13.
Voor sa fe deposit bevelen wij aan: bewaa rkluis; koffie- en eethuis zouheelgoedkunn e n, overal heeft men reeds koffiehuizen. Of er bezwaren terren een wet op vreemde opschriften
welneen. Indien maarde betrokken Minister wil.
*

*

*

Vreemdenarnen voor Hollandse voortbrengselen. (Vgl. Neerlandia 1915, bladz. 138
en 209).
De firma Krelage en Zn. is er in geslaagd, vuurpiilen (Kniphofia's) te kweken, die door haat kleinheid voor de bloemschikking kunnen gebruikt warden. Zij gaf daaraan de volgende namen:•
Golden spir e, zuiver geel.
0 o 1 df in c h, die p goudgeel.
Goldlake , eel.
La Citronnier e, sitrcengeel.
Orange Queenn, dcnker oranfegeel.
Prince of Oran g e, donker oranjerood.
Solferin 5, levendig geel.
Sovereig n. dcnker kanariegeel.
Die Prince ofOrange had de firma wel
kunnen houden,. nu zij toch, zoals ulit de naamgevin en is of te leiden, niet met Hol l andse koners wil
te doen hebben.
P. VAN MEURS.
•

•

Novo fruto.
Fen voor ons land nicuwe on d ernerning is in de
provinsie Groningen tot stand gekomen. Bij Eekstra
zal een fahriek voor hetdrogen van groenten verrii7en. die de naam Novo fruto zal kriigen. Zo berichtten de dagb laden van 18 April 1916.
Waarom m n estaan deze nieuwe vaderlandse onderneming. een Ital'aanse naamgegeven worden ?
Zo u Pen ander y olk in staat zijn, zo karaleerloos te
handelen ?
P. v. M.
•

•

taal uit een mededeeling van het Minis.
ter'e van Buitenlandsche Zaken aande pers.
,....dat in7ake de torpedeer'na der Artemis het 7eer
ernsFg verhog, enz., zich gekruist (!) heeft
met een demarche (!) van de Duitsche re geering.
O.
* *
*

Waar^m toch is'
n de meeste nieuwsbladen
het Sl avische „Petrograd" in plaats van het Nederlandsche „Petersburg" gaan gebruiken ? Vervangt
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men dan ook „Londen" door „London", „Berlin"
0.
door „Berlin", „Weenen" door „Wien", enz. ?
* *
*
De beer Fred. Oudschans Dentz te Paramaribo
schreef d.d. 27 Maart 1916 aan den voorzitter van
het A. N. V.:
„Er begint verbetering in Suriname te komen.
De taal is hier steeds doorspekt geweest met
vreemde woorden, en het Gouvernementgaf het
voorheeld.
In de Begrooting voor 1917 on'angs door een
Gouverneur aan - de Koloniale Staten ingediend,
leden we o. m. van h u 1p-ij k e r in plaats van
assistent-ijker, h u 1 p-k eur mee s ter in plaats
van assistent-keurmeester, s 1 a c h t h u i s inplaats
van abattoir, presentiegelden zijn door a an w ez igheidgelden vervangen, de metereclogische waarnemingen door w eerk un di g e waarnemingen, de bureaux ziin in k ant or en omg
edoopt en het consultatiebureau voor longli iders
enz. in raadplegingskantoor. Deamanuensis beet de help e r, terwijl de bibliothecans de hoekenbewaarder beet en de
Koloniale Bibliotheek thans den naam zal dragen van Koloniale Boekerij.
Dit zijn de voornaamste re n. Ork in de
amhteliike briefwisseling is er verbetering te bespeuren.
In Nederl. Oost-Indie is de Gouverneur-Generaal aleerder begonnen. He' is een verblijdend
verschijnsel en beter laat dan nooit."
* *
*
Holland op z'n malst!
Varsity,
Kan men zich iets voorstellen, dat mee r Ned erlandsch is dan de studentenroeiwedstrijden, welke de
roeivereenigingen onzer s'udentens'eden elk jaar op
Hetnelvaartsdag onderling houden ?,
Toch meenden de Nederlandsche bladen en ti`
schriften dies nationalegebeurtenis in ens land onder een vreemden naam te meeten aankendigen.
Panorama, de Amsterdammer en andere bladen
noemden den laatsten wedstriid, in navrlging van
dien tusschen Cambridge en Oxford, Varsity!
*

*

*

W. B. R. iur -stud. te A'dam vestigt enze aandacht
op een coiffeur en posticheur te Utrecht, die zich
speciaal aanl-eveelt voor bet maken van transformations, demitransformatiens, devants etc.
Verder op een Maison de C qnfi ance. Ex-ouvrier
des premieres maisons Paris, Londres.
,- Sur demande en se rendra a dom icile".
Als verkwikkeliike tegenstel ling mef hunch-. tea- en
andere rooms, neemt hi' de inrichting in de Raad•
huisstraat te A'dam, waar op de spiegelruiten te lezen staat:
Nr'en7aal „de Zen".
Theehuis „de Zon".
Melkhuis „de Zon".
*
*
*
De directie van de Ne elerlandsche Ope,.. a. zendt ons
een reclathebTet door den Belgis ciien teekenaar A.
Ostvoorstellend een oudachtig heertile met bakkebaardies. geflankeerd dner een jonge dame die haar
'a en niet kan bedwingen.
De directie verklaart , h'f is op stee p geteekend en
bet he-melt een voorstelling fe even van: _Ned erland 7;m:ft", — de man . kra-litiq en met overtuigirg,
de vr-uw: liefli'k en devo + ie-vr1 "
nit lal fste woord verspreekt menigvo ud ige foutenrijke over 7 ettingen v9nnuitsche Libretten.
N. Ct. van 30 Mei).
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Groot-Nederlandsch.
Het Tweede-Kamerlid Knobel heeft den minister
van koloniengevraagd wat de redenen waren, waarom het verslag van de Nederlandsch-Engelsche commissie voor eengrensregeling op Borneo alleen in
het Engelsch was uitgebracht.
Het antwoord van den minister is kenschetsend.
„Onzerzijds hebben er een bijzondere redenen bestaan om te handelen als in de vragen bedoeld."
Aan de Nederlandsche leden is „te dezen opzichte
geenerlei opdracht verstrekt. Het vermoeden lit voor
de hand, dat het verslag alleen in het Engelsch
werd opgesteld wijl vermoedelijk de Engelsche leden
der commissie niet het Nederlandsch verstonden, de
hulp van een bee:edigd tolk ter plaatse van onderzoek niet te verkrijgen was en derhalve het uitbrengen van een verslag in twee talen moeiliikheden met
zich zou hebbengebracht."
De minister heel waarschiinlijk hiermede j• uist het
Groot-Nederlandsche standpunt van de Nederlandsche
commissie'eden aangegeven. Groot-Nederlandsch, niet
in den zin dat er ietsgroots of grootsch aan is,
maar dat er zich eengemeenschappelijk karaktertrek
van Groot-Nederland in vertoont. Zoowel Afrikaanders als Vlamingen en wij Nederlanders laten grit
crue taal cp zij zetfen en doen er zelf aan mee.
Uit zoogenaamde beleefdheid, omdat de ander de
taalniet verstaat, uit onverschilligheid — wat komt
't er op aan, niet waar ? — laten ze hun taal achter of drip en of houden haar achterbaks. Wat er
degevolgen van zijn geweest in Vlaanderen en ZuidAfrika weet men. Voorloopig is het kwaad in on
land niet zoogroot, maar het gemis aan gevoel van
eigenwaarde, dat uit die slapheid to dozen opzichte
bliikt, is erg genoeg.
Laten wij bij het beoordeelen van de Afrikaanders
en Vlamingen in hun taalstrijd ook eens bedenken,
hoe wij ons zouden houden. Wij vreezen, dat zich
bier een karakfertrek van Groot-Nederland openbaart.
Het is Klein-Nederlandsch.
De Toorts.
In de bane dagen, die de oorlog ook voor ons
land heeftgebracht, is er ontegenzeggelijk een opleving van vaderlandsliefde geweest. En ook is het
zoogenaamd Groot-Nederlandsche besef, het gevoel
van den band die de volken van Nederlandsche sprake samenbindt, in ruimer kring verspreid. Het lijden
van on7e Vlaamsche broeders, van het beste deel
onzer Afrikaander broeders heeft veleharten in ons
landgetroffen, die tevoren weinig toegankelijk waren
voor het besef van stambrcederschap.
Die verhlogde belan gstelling in het algemeene
scam leven heeft reedsgeleid tot de uitgave van een
tiidschrift de Dietsche Stemmen, en nu is er een
weekblad bijgekemen, de Toorts, gewijd aan die
stamhelangen. Het heeft een redactie, waarin een
Afrikaander — prof. dr. H. D. J. Bodenstein — een
\flaming — dr. Rene de Clercq — en een Nederlander — mr. W. J. L. van Es — zit. Het wil opkomen voor hanclhaving van het kon'nkrijk d Pr Nederlanden en versterking Loowel van ziin stof feliike als
ziinge-s i eliike weermacht; voor een ze lfsand ig V1 anderen in een vrij en onziidig Belgie; veer handhaving van het D ;efsche element in Zuid-Afrika a ls een
af7enderli;k y olk met eigen taal en beschaving in het
tegenwoord ige staatsverband.
Wij begrneten het weekblad met ingenomenheid
als strijdende voor eenzelfde doel als waarvoor Ver-
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bond en Neerlandia strijden. Weliswaar heelt de
Toorts dit met de Dietsche Stemmen gemeen, dat er
voor Verbond en Neerlandia minder vriendelijke dingen in staan, maar, komaan!, deze beiden kunnen een
stootje velen. Dat is ook tijdens den oorlog gebleken. Variis modis benefit. Langs verschillende wegen naar hetzelfde doel.
Nederl. scheepvaart en welvaart.
Vol ens het laatste consulair verslag uit Buenos
Aires behaalde de scheepvaart onder Nederlandsche
vlag tengevolge der hooge vrachten groote winsten
en nam, evenals in andere La Platahavens, te Buenos Aires sterk toe. Te Buenos Aires kwamen in
1915 115 stoomschepen aan met 1.067.579 M 3 ., te
56 stoonischepen met 633.092 M 3 . in 1914 en 58
stoomschepen met 510.328 M 3 . in 1913.
De eerste Holl. kolonisten op Manhattan.
Op 4 Mei had te Brooklijn een plechtigheid plaats
ter herdenking van de landing der Hollanders in
1626. Ter viering van dit feit werd aan de Battery
de Cityvlag geheschen, die de kleuren der Nederlandhe toont, behalve dat inpl,aats van de roode een
sc
oranje aan is gekomen. De New-Yorksche Holland
Society had de aandacht erop gevestigd, dat de herdenking te laat kwam, daar de eerste Nederlanders
niet in 1626, maar in 1613 aan land kwamen. Echter ondanks deze vergissing in de historische data,
had de plechtigheid het vastgestelde verloop. Zeshonderd kinderen zongen een cantate, woorden van
den advocaat John B. Pine, compositie van den beer
Victor Herbert en getiteld: „The Orange, White and
Blue". Daarna hood de voorzitter van het City Flag
Comittee aan het Gemeentebestuur een nieuwe vlag
aan, die vervolgens door een tweetal daarvoor aangewezen schoolkinderen werd geheschen.
Een lezer van het Ha ndelsbl., die als Nederlander
tot deze plechtigheid was genoodigd, deelde bovenstaande bijzonderheden over deze plechtigheid mede,
vvelke toont, dat in de groote Republiek het oude
Holland nog niet wordt vergeten.
Uit en Thuis.
Onder dezen verzameltitelgeeft de beer C. Marks
Czn. te Dordrecht geillustreerde werkjes uit over
versch Mende streken van Nederland.
Als eerste , deeltje is verschenen „Mooi Walche,ren", waarin de schrijver, die zich Neerlandicus
noemt, er de aandacht op vestigt, welk een schat aan
landschapschoon ons land bezit en hoevelen er nog
onbekend mee zijn.

Nu zij, die 's zomers „een ruimer baen"kiezen,
noodgedwong-en het eigen land moeten bereizen, zal
veel ontdekt worden en alsgids zullen daartoe de
Uit-en-Thuis-deeltjes goede diensten kunnen bewijzen.
Langs de Noordzee.
Tot bovengenoemd doel zal ook kunnen bijdragen
Sleeswijk's kaart van Nederland, langs de Noordzee,pas verschenen in zeer duidelijken kleurendruk
en met aanwijzing der kilometers-afstanden.
Nu onze badplaatsen langs de zee dezen zomer
weer overvuld zullen zij,
n kunnen deze kaarten velen
den weg wizen.
Zuid-Angola.
Voor deze streek treedt sedert de vorige maand
als vertegenwoordiger van het Al gem. Nederl. Verbond op de heer Herman Smit Azn., Randfontein,
Humpata, via Mossamedes, Port.-West-Afrika.
In No or d-A ngola is als zoodanig werkzaam
onze landgenoot, de beer P. van der Smit, Bihê
Sacanjimba (Port. West-Afrika).
Watersnood.
Voor de slachtoffers van den watersnood zond de
Afdeeling Chicago als eerste gevolg van een inzameling f 240.--, welk bedrag aan het Algem. Steuncomite is afgedragen.
Portret Prof. Fredericq.
Van het portret, dat in het April-nr. werd opgenomen, zijn een honderdtal afdrukken gemaakt op
karton, met de handteekening van Prof. Frederic er
onder. Exemplaren verkrijgbaar teen toezending
van 10 center stuk, aan het kantoor van het Algem. Nederl. Verbond, Wijnstraat 81, Dordrecht.
Theologische School te Grand Rapids.
In het Mei-nr. deelden we een en ander mede over
de Theologische School te Grand Rapids, die in
Maart zijn 40-jarig bestaan herdacht.
Om een feestgave van blijvende beteekenis Nem
te brengen, werd toen een 10-dad veldtocht tot
inzameling van bijdragen ondernomen, . die 50.000
dollar moest cfpbrengen cm het dcel, een nieuw gebouw, te verwezenlijken.
Het bedrag is, dank zii vooral den ijver van den
secretaris, Ds. Van der Meij, zoogoed als bijeen en
de teekening van het geschenk reeds gemaakt. „De
Spiegel", het bekende geillustreerd Christelijk Weekblad, gal er onderstaande afbeelding van.

Teekening van een nieuw gebouw voor de Theo togische School en het Calvijncollege te Grand Rapids.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMEND LID. .
Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van Kessenich,
Roermond.
Steegstraat 16,
GEWONE LEDEN.
Dr. L. Leigns Bakhoven, arts, BrinkpoortDeventer.
straat 11,
Th. A. van Tellingen, Hotelhouder, Keizer.
straat
Dr. H. K. Offerhaus, arts, Villa „Zonne.
Schalkhaar bij
heuvel ,
.
B. Beltman, wethouder,
.
H. W. Bunschoten, wethouder,
L. D. Strick van Linschoten notaris, Brink.
poortstraat 32,
.
H. ten Hove, Keizerstraat 12,
.
P. H. v. d. Saag, notaris,
.
H. Elfrink, Graaf van Burenstraat 25,
F. I. Havickhorst, Magazijn „De Beurs",
.
Brink 91,
.
Dr. J. C. Eringaard, fabrikant, Assenstr. 14,
j R. C. Kiewiet deJonge, in huishoudelijke
.
artikelen, Brink 104,
Firma. A. van Otterbeek Bastiaans, in
.
koloniale waren,
.
Gebr. J. Beitsma, Polstraat 58,
P. H. van Groningen, direct. Deventer Caps..
fabriek, Zwolscheweg 74,
J. Ivens, Twelloscheweg 8 H,
»
T. Eilander 0 Jzn.. boekhandelaar, Brink 79, .
.
H. Smeding, oud-officier, Geert Grootestr. 1,
A. W. Hendt iks, in koloniale waren. Bis.
schopstraat 25,
A. A. Schuurman, banketbakker, Brink 107,
E. C. C. Houck, agent Nederl. Bank, Kleine
.
Poot 9,
J. A. Sarink, in koloniale waren, Nieuwe
.
Markt 21,
Mevr. J. A. M. M. van Overeem van Arkel,
.
Sandrasteeg 5,
D. A. de Fremery, fabrieksleider, Van Twic.
kelostraat,
0. J. ten Zelcialn, fabrikant, Twelloscheweg to, »
»
H. H. Lugard Jr., fabrikant, Van Twickelostr.,
Mevr. Wilmink Bussemaker, Sandrasteeg 3,
»
J. Verwey, Zandpoort 9,
.
A. Brinkhorst Maaldrink, leerlooier,Geert
Grootestraat 3,
,
C. B. Vervocrt, in kolonial e waren, Hofstr. 13, ,
J. P. A. Ijssel de Schepper, wijnhandelaar,
Zwolscheweg 80,
G. Kappelle, in koloniale waren, Walstr. 55,
»
J. Riiken, leeraar in muziek, Beedekerstr. 1,
.
Adminisfratie „Deventer Courant", Bergsingel, »
J. H. Janzen, electro tech. techn.. Br'nk 41,
»
A. G. de Boer, directeur Dev.Glasfabriek,
Graaf van Burenstraat 3,
.
B. van Egmond, L. Bisschopstr. 32,
.
Leo Ruygrok, Breestraat 150,
Leiden.
I. Keesing Jr., Grensstraat 21,
Amsterdam.
A, Landman, directeur R. H. B. S.,
Winterswijk.
C. P. ten Houten, bankier,
.
Ds, F. C. Fleischer,
j. G. ten Houten, kassier, Wooldstr. A 979, >
Mr. J. B. Reinders, agent Geldersche Cre.
diet-Vereeninging, Prins Hendrikstr.,
.
J. v. d. Breggen civ.-ingenieur,
,
Mr. A. Th. ten Houten,
A. J. Willink, fabrikant, Willinkstraat,
,>

7,
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J. Stienstra, directeur Zuivelfabriek,
Winterswijk.
.
G. J. Beekhof, hoofd van school E,
.
A. Scholten, manufacturier,
,
Dr. G. W. Manschot,
A. C. Buys-Ballot, Fabrieksdijk,
Zevenbergen.
A. Linde, commies post en telegrafie,
Middelburg.
Allen opg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.
Me'. Anke Scheerbeek, Joh. Verhulststraat 13,
Amsterdam.
Opg. door mevr. L. J. ter Cock-Duys, Bloemendaal,.
Dr. F. Leviticus, Plantsge Franschel. 17, Amsterdam.
.
Opg. door den heer A. K. Casteleyn,
Mej. P. F. Chevallier, J. W. Brouwerstr. 40, .
Mevr. H. H. Giesen, J. W. Brouwerstr. 40, »
.
Beiden opg. door mej. L. C. Diehl,
B. F. M. Mensing, firma C. L. van Langenw
huysen,
W. H. van Bruggen, Nieuwe Markt 34, Deventer.
.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
Mevr. Heuff-Meyster,
Gorinchem.
Opg. door mej. C. G. v. d. Arend, Domburg.
Mej. A. Wigman,
Voorst (bij Zutphen).
Opg. door den her B. H. Wigman, Wageningen.
Zutphen.
D. Molenaar,
.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
Prof. Dr. H. Visscher ,
Wilhelminapark 55, Utrecht.
.
Opg. door S. P. Engelbrecht,
Me'. A. Borger, Bosch en Vaartstr. 6,
Haarlem.
Opg. door me'. A. Labrijn, Zutphen.
.
A. Beijnes, Nieuwe Gracht,
.
Opg. door Mr. H. Ph. 't Hooft,
j. G. Boekenoogen, Mathenesserl. 392a, Rotterdam.
.
B. A. R. Dezentje, Eendrachtsweg 11 b,
C. Kuipers, 's-Gravendijkwal 148 b,
.
W. H. Meyer, 's-Gravendijkwal 148 b,
.
J. Moser, I3otersloot 61 a,
.
A. _J. N.Revnders, Leuvehaven 41 a,
.
J. M. C. E. leRiitte;, Schietbaanlaan 12 a,
.
F. H. Verhoeve, Scbietbaanstr. 35 a,
.
A. Huizer, Boomgaardstraat 99,
.
L. W. v. d. Vegte, Heemraadsingel 282 a,
.
jhr. A. de Seriere, Heernraadsingel 282 b,
.
j. B. Snethlage, N. Binnenweg 275 b,
.
H. Ubbens, N. Binnenweg 275 b,
.
H. de Vos, Binnenweg 123 b,
.
Me'. B. Charlouis, Middellandplein 8 a,
.
W. H. N. v. d. Vorm, N. Binnenweg' 146,
.
J. A. v. Senden, Schietbaanlaan 12 a,
A. A. M. J. Janssens Em.zn., Beurssteeg 4,
Tilburg.
P. Bogaers, Willem II Straat,
Allen opg. door het Best. der Stud.-Afd. Rotterdam.
Mevr. M. Thiron, geb. Dommer van Poi's-Hertogenbosch.
dersveldt, Postelstraat 49,
Jhr. C. van Nis en tot Sevenaer, ads
.
Vaandrig, Stationsweg 11,
»
Beiden mg. door het Bestuur der Afd.
Papendrecht.
A. Visser Mart.zoon, civ.-ingenieur,
.
Opg„ door Ds. T. H. Hoekstra,
Workum.
Mevr. Quarles van Ufford-Buma,
Opg. door het Bestuur der Md. Leeuwarden.
Zwolle.
Mr. D. van Laer, Vechtstraat 103,
,
O pg. door het Bestuur der Afdeeling
Nijmegen.
ROpcke, Jobs. Viighstraat 67,
.
G. M. Kam, Berg en Dalscheweg 76,
.
Belden opg. door het Bestuur der Aid.
J. S. Swierstra, Neude 77,
Wageningen.
.
Opg. door het Best. der Stud.-Afd.
BUITENGEWONE LEDEN.
E. Krieken, hoofd M. U. L. 0. School,
Markt 2,
Winterswijk.
J. E, Hoetink Jr.,K. Bisschonstraat 9,
Deventer.
W. P. C. Knuttel, ingenieur, Ceintuurb. 396,
»
J. J. Honing, assuradeur, Gr. Overstr. 16,
»
.
N. H. L. L. Klinger, procuratiehouder,
Allen opg. door Jhr. C. M. E. R. C von Bose.
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C. van Meurs, 2de Luit. Inf. 0.-Ind. I.eger,
Catharinastraat 14a,.
Brea.
d
Mej. M. Roelofs, Prins Hendriklaan 39, Rotterdam.
• L. Visser, Lae Oostzeedijk 67a,
P. Schuuring, Schoonetergerweg 88,
Me'. E. Diederik, Diergaardesingel 8Sa,
L. Schumacher, Wilhelminakade 31,
W. van Tongeren ,Vijverhofstraat 169 ,
Mej. D. Dorgelo, Jonkerfransstraat 140b,
• W. Peuchen, De Vliegerstraat 33 b,
. j. C. Snoek, Schietbaanlaan 118b,
• E. R. van Rhee, Van der Takstraat 29,
J. M. de Bran, Taborstraat 65a,
J. van Bijsterveldt, Prins Hendrikkade 121,
Me'. jr . Both, Houttuin 8,
• D. Both, Houttuin 8,
J. A. van Nimwegen, Maaskade 108,
Mej. M. Horneman, Weste Wagenstr. 81a,
L. Horneman, Weste Wagenstraat 81a,
J. Miedema, Esschenlaan 40,
W. H. Bouman, Pretoria/aan 137,
De Koker, Van Hogendorpsplein 22,
0. C. Verschoof, Prins Hendriklaan 34 ,
M. Hardenberg, N. Binnenweg 264a,
J. A. Both, Houttuin 8,
G, L. to Beest, Delftschestraat 12a,
Mej, j. Grigorieff, Prins Hendrikkade
W. Z, 172
a,
Me'. C. Eysberg, Rochussenstraat 193,
J. v. Messel, Goudschestraat 71a,
Mej. A. C. G. van Tongeren, Vijverhofstraat 169,
J. Boekbinder, Herlaerstraat 28,
Me'. A. van Soolen, pia. den heer Schouten,
Goudschesingel 109,
Me'. Chr. Smit, Schoolstraat 14,
, Heneg,
J. Clevenbergouwerlaan
C. J. Snoek, Schietbaanlaan 118b,
F. M. Reijneke, Schiekade 112,
Allen opg. door het Best. der Jongel.-Afd.
A. van Dam, Noordsingel 6a,
P. Noodelijk, 1 ste Middelandsir. 3a,
j. Smidt. Vredenoordlaan 26b,
W. de St'g.er, Hendrik Sorchs
tr. 82a,
T. Dijkstra, Boezemsingel 176a,
G. F. Bos, Stationsweg 76 b,
Allen opg. door den beer A. v. Nieuwenhuijzen,
A. v. d. Velde. J. W. Frisostraat 20,
Utrecht.
F. de on h, "Sweelindstraat 22,
F. Jonker. Frans Halsstraat 7,
C. Cornelius, M. H. Trompstraat,
F. Eiiken, Koningslaan 71 ,
J. Vellinga, Koningslaan 4,
Allen opg. door het Bestttur der Jongel.,Aid.
L. F. E. de Leau, Nassaustraat 12,
F. G. _J. Koerts, Blijenburgkade 5,
0. J. Griiseels, Nassaus'raat 18,
J. A. Arendsen Hein, Emmalaan 17,
Allen opg. door den heer J. Vellinga,
G. J. Bruinsma, Ganzemarkt 23,
W. P. Staal, J. v. Effenstr. 27,
7,
D. .1. Visscher, Wilhelminapark 55.
7
G. J. jorksveld Nic. Beetstraat 4 ,
Me'. G. v. Arkel, Weerdsingel 0 Z. 83,
Allen opg. door den heer B. Brand,
P. Hoogendijk, Columbusstraat 37,
Den Haag.
Mej. N. Biihler,
Am. van Solmstraat 92,
M. Biihler, Am. van Solmstraat 92,
W.Joosten, Nieuwe Uitleg 1,
Mej. E. Meijer, Laan van Meerderv. 245,
N. M. J. C. Cikot, Hoogstraat 7,
C. Duif, Van Lumeystraat 92,
A. M. Spruij f, Fultonstraat 62,
A. E. Nassy Weimarstraat 247,
P. Oosthoek,,
Trooststraat 81
>>

>>

>>

C. J. den Houter, Frankenslag 392,
Den Haag.
J. J. Smit, Laan van N.-0.-Indie 100,
Mej. S. Coenen, Kon. Wilhelminalaan 2, Voorburg.
G. Reedijk, Laan van Heldenburgh 62,
j H. Peters, Hooigracht 32,
Leid en.
T. J. Bouwens, J. P. Coenstraat 39,
Den Haag.
Mej. L. van Gent, Adelheidstraat 169,
Kessler, 2de Schuytstraat 55,
B. Klaassen, Valkenboschlaan 83a,
J. de Kanter, Duncklerstraat 22,
Mej. C. M. F. van Loon, Van Burenstr. 9,
Mej. E. Prins, Suezkade 104,
D. C Pronk, Gevers Deynootweg 1,
F. van Santwiik, Edisonstraat 32,
J. F. v. d. Vlis, De Perponcherstr. 54,
Me. Knaap, postkantoor,
Loosduinen.
Allen opg. door het Best. der Jongel.-Afd. Den Haag.
H. Borstl ap, Canisius College, Berg en
Dalscheweg,
Nijmegen.
S. Kater, Korte Achterom 58,
Hilversum.
A. L. Liibsen, lste Nassaustraat 32 ,
Ams'erdam.
j. M. Jansen, Brederodestraat 25,
J. Teunissen Wzn., Leidschestraat 33,
W. H. de Fost Jr., Balistraat 49,
T. G. H. Londo, Amsteldijk 116,
B. L. Rietmeyer, Wilhelminastraat 331
\XT. Augurkiesman, Kalverstraat 167,
M, C. Fallenstin, Govert Flinckstraat 261,
Allen opg. door het Bestuur der Jcngel '-Afd.,
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>>

Groep Belie.
J. R. de Man, ingenieur, Markgravelei 124,
Antwerpen.
Opg. door den beer Ruth Klop Jr.
Mommaerts, ingenieur,
Brcechem.
Victor Genbrugge, rentenier, L. We 360, Hoboken.
F. Cresens-Uytterhceven, goudsrnit, Mark i.str. 5, Diest.
Rik van Liopeloo, Karel Oomsstraat 2, Antwerpen.
Hendrik Wirtz, Van Diepenbeeckstr. 63,
G. van Ticheen, onderwijzer, Stefaniestr. 26,
Lod. van Laar, onderwijzer, Cuylitsstr. 12,
Gabrielle Picard, Kerkstraat 86,
Rene Victor, bediende, L. IThermansstr. 50,
Allen opg. door den heer Fr. van Laar.
Herman Vos, bediende ,,
St. Vincentiusstr. 31
Opg. door den heer M. Rudelsheim.
Rene Ooms, substituut, L. Koepoortstr. 37 ,
Opg. door den heer E. Wildiers.
A. Moltr, Cobdenstraat 42,
Opg. door den heer Ruth Klor) Jr.
Eug. Fillemans, griffierskl., St. Paulusstr. 12,
Opg. door den heer J. van Wetteren.
Theo Janssens, toegevoegd griffier, JustifeAntwerpen.
straat 12,
G. P. M.Roose, letterkundige, Verbcndstraat 12,
Berchem.
Theo van de Wouw, bediende, BoisciAntwerpen.
straat 4,
Jules Gondry, bediende, Minderbroedersrui 61,
Hendrik de Cock, verzekeringen, PlankenDeurne.
bergstraat 67,
Alb. van den Brande, licentiaat in handelsMerksem.
wet, Prins Albertlei 15,
Allen opg. door den heer j. van Wetteren.
Jozef Schaeps, onderwijzer, Pijckestr. 52,
Opg. door den heer H. van Tichelen.
Petermans, Stuivenberg-Gasthuis,
Opg. door Dr. A. Picard.
J. van den Broeck, advocaat, Hertoginne7)
straat 30,
Flor Heuvelmans, politierechter, CaliensBerchem.
straat 16,
Beiden opg. door den beer J. van Wetteren.
(Wordt vervolgd).
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Taal en Nasionaliteit is nie twee aparte
sake nie, maar een.
DR. D. F. MALAN.
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Volksopbeuring in Vlaanderen.
Mijn arme schapen
Die zijt in grooter nood,
1.34 herder zal niet slapen.
WILHELMUS VAN NASSAUE.

De volgende oproeping wordt in grooten getale in
Nederland verspreid:
Indien Belgie, als geheel door den oorlcg die
geteisterd is en de sympathie verdient van alle neutralen, — hetgrootste deel van het Belgische yolk,
het V laamsc h e, ondergaat in dezen tijd de allerzwaarste beproeving. Terwij1 het in het leer aan
den Yser 80percent der plaatsen inneemt, en aldus
strijdt teen vreemde overheersching, is het allerminst
zeker, niet zeif het kind van de rekening te worden,
ook al wordt Belgie zeif hersteld. Doch Guido Gezelle's: „'t en zal... 't zal... 't en, zal!" blijft
steeds de Vlaamsche leus in elken kamp tegen enderdrukking. En hoe sterker men poogt het Vlaamsche
yolk te ontaarden, des te sterkergrceit ook het besef onder de mannen en vrouwen, die zich voor Vlaanderen werkelijk verantwoordelijk 'voelen, dat zij hun
yolk niet rnogen verlaten in zijn grooten nood, integendeel al hun krachten moeten aanwenden cm het
op te beuren en te steunen.
De Vlaamsche Beweging, aanvankelijk taalt ewe In bedoeld, ontwikkelde zich in de laatste jaren •
meer en meer in economische richting en zoo is zij,
indezen oorlogstijd, als vanzelf gegroeid tc t dat wat
zij, naar het oordeel van vele vrienden, al tang had
moeten worden: een social e.
In het najaar van 1915 hebben een aantal goede
Vlamingen, aan hun hoofd Hyppoliet Meert, de bem. Nederl.1. V er bon d,
kende vader van het Al em.
de noeste en onkreukbare behartiger van het beIang
zijns yolks, te Gent gesticht de Vereeniging Volk s-

opbeuring 1 ) van wier veelzijdigen arLeid de
omschrijving aan het hoofd van dit rondschrijven een
beeldgeeft 2 ). Zij wit al het mogelijke doen om lichaam
engeest van het Vlaamsche yolk op te sterken en
op te beuren, en het in staat stellen dezen oorlogstijd door te komen, zonder gevaar te loo en eigen
wezen in te boeten; integendeel, het er in bevestig
end , door het te helpen in zijn eigen taal. En hoe
arm Vlaanderen in het algemeen voor den oorlcg,
reeds zijn mocht, hoe dubbel arm het is in dezen
oorlcgstijd, het heeft niet alleen de geestelijke en zedelijke, maar zelfs ook een deel der stoffelijke krachten weten te vinden voor dit Joel: reeds offerde
Vlaanderen meer dan 10.000 franken, eclVepenningskes der weduwen. En de Vereeniging heeft dan ook
haar werk kunnen beginnen te Gent, Antwerpen,
Brussel, Kortrijk, en wacht slechts op verderen stenn
van buiten om het zegenrijk te verbreiden over heel
het Vlaamsche land. Want zelfkan Vlaanderen niet
veel meer bijbrengen dan het deed. Evenals bij de
Boeren in Zuid-Afrika zijn de Vlamingen, die trouw
blijven aan eigen taal en wezen, niet allereerst zij,
die dengeldbuidel gespekt bebben.
Van uit Vlaanderenlandkwam nu de oproep tot
ons in Nederland: Steunt ons in dit zuivere en hocge streven, in dit werk dat meer is dan menschlie1) In het bezette gebied kan niets tot stand komen zonder
dat men daarvoor met de Duitsche overheid in onderhan deling treedt. Evenals alle liefdadigheidsinstellingen in Belie
werkzaam, heeft „Volksopbeuring"goedkeuring aangevraagd
en ook verkregen.
2) Genoemd worden:
10. Kinder- en Zuigelingenbescherming : a. het werk der
fleschjes melk voor de kleinen; b. De kinderkribbe (kindervoeding, schoolmaaltijden); c. kindertuinen; 20. Volkskleeding,
Valksvoeding; 30. Werkbeurs; Voorsehotkas en Hulpbank
(biz. voor bedienden); 50. Het Kloetjeswerk (werk van het
schoeisel); 60. De Stille Hulp (Steun voor beschaafde noodlijdenden); 70. .Hulp voor Oorlogsverminkten; 80. Oorlogsweezen ;
go, Oorlogssehade ; 100. Volksontwikkeling (Voordrachten, kunstgenot, zedelijke opbeuring) ; 11. Werk : De Soldatentroost
(verzenden van pakjes eetwaren aan krijgsgevangen Bel en
in Duitschland).
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vend; dat beoogt heel een yolk, een verwant yolk,
te redden uit den stoffelijken en geestelijken nood.
Dat die nood inderdaad ondragelijk zwaar is...
U verzekeren.
wij kunnen
De zuigrelingen hebben Been melk genceg, de grooer honger
niet stollen
tere kinderen kunnen hun
, den
ouderen ontbreekt het aan kleeding, aan schoeisel,
aan eten, aan werk, aan... alles! En toch moeten bui.
ten Belie ook nag al de soldaten geholpen worden,
die alsgevangenen zijn weggevoerd naar Duitsch'and.
Wij willen trachten hulp te verleenen en zullen cns
houden. buiten alle politieke twtsten, zullen ons niet
inlaten met verschillen vangodsdienst.
Wie verschaft ons nu middelen om lenig:ng te brengen in zooveel ellende ? Elke gulden, elk bedrag is
welkom. En eland helpt, Amerika helpt, en ook Nederland heeft al hulp verleend. Maar wat Nederland
gaf kwam nog niet duidelijk als Nederlandsche hulp
in Belie aan; het verdween onder de gitten der andere Naties. Daarom willen wij niet alleen Nederlandschgeld voor Vlaanderen inzamelen, maar tevens
er voor waken dat de Vlamingen 't weten: deze
hulp komt tot U uit Nederland, van het stamverwante Volk.
Nederland dat zoo heeft meegeleefd met de Boeren in Transvaal; Nederland, dat de Bel en bij hun
vlucht zoo warm en gastvrij ontvangen heeft; dat geld
gaf voor ambulances naar Frankrijk, liongarije, Servie, dat niedewerkt aan de verzachting van het lot
van alle krijgsgevangenen, dit Nederland zal, ook al
zijn in het Noorden zelf de volksbehoeflen allerminst
gelenigd, het zijne willen bijdragen 0 M de Vlamingen
nu bij te staan in hun dubbel zwaren nocd.
Het Comite in Nederland.
Eere-Voorzitters:
Z. D. H. Monseigneur H. van de Wetering.
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman.
"Th. Th. van Welderen Barcn Rengers.
Voorzitters:
Marc. Emants.
Leo Meert.
Secretarissen:
Prof. Dr. Jul. Persijn.
Jhr. R. Groeninx van Zoelen.
1-' enningmeesters:
L. Simons (Prinse Vinkepark 12, Den Haag),.
N.J. Roelfsema (Stadhoudersp!ein 61, Den Haag).
Leden van het Bestuur:
Mevr. D. Bogaert—De StUrler de Frienisl erg.
Mevr. Van Sandick—Van Schilfgaarde.
0. Menten.
Raad 'Van advies van het Bestuur:
Mejuffr. E. Baelde.
Luit.-Kol. H. D. H. Bosboom.
C. K. Elout.
Wii bevelen Volksopbeuring in den krachtigen stew
van alle leden van het Al em. Nederl. Verbond aan
en ho en dat de postwissels, te lenden
aan de Administratie, Wijnstraat Sl,
D o r d r ech t, zullen binnenstroomen.
Red.

Belgiesonafhankelijkheid.
Den 21sten Juli hebben de Bel en hun onalhankelijkheidsdag herdacht en hier en daar zelfs gevierd.
De tijd is voorbij, dat Nederlanders , aanstoot namen of zich althansgegriefd vcelden door een feest,
waarmede de scheuring tusschen de Zuidelijke en
Noordelijke Nederlanden wordtgevierd. Zij hebben
geleerd de scheiding op prijs te stellen en in de Belg
en goede buren te zien.
Maar zeker nooit hebben de Nederlanders in dat
feestgedeeld, gelijk zij het ti dens dezen oorlog dcen,
nu aan lien dag de gedachte aan een andere onafhankelijkheid is verbonden, nag niet verkregen maar
gehoopt.
Er is e2hter meer dan hoop, er is vast vertrouwen. En bij al de ellende, die de oorlcg over hun
rampzalige land heeft gebracht, kunnen de Bel en
hun feastdag ook met trots vieren. Zij hebben, sterk
in hun recht, den overmachtigen viand weerstaan,
nagenoeg zonder hulp; en door hun weerstand hebben zij Frankrijk en En eland een cnschatbaren
dienst bewezen. Hce heel anders zcu het er voor de
1-ranschen en Engelschen hebben uitgezien, als de
Bel en aan de Duitschers den doortocht hadden verg
fund! En nog houden zij een hcek van hun land
van den overweldiger vrij!
Hoegroot de dienst is, die Bel e?: aan de Ententemogendheden heeft bewezen, kwam weer uit in de
rede, die Asquith, de Engelsche eerste minister, op
een bijeenkomst ter viering van Beige s onalhankelijkheid heeltgehouden. Met den hoc en lof, lien hi'
het Belgische yolk bracht, stemmen ale Nederlanders
zeker van harte in.
Jammer, dat de lofredenaar zich in zijn drang tot
sterke huidiging, liet verleiden tot een overdrijving,
die de heldhaftige houding van het Belgische yolk
niet noodig heeft. Nooit, zeide hij, sedert de dagen
van Sparta en Athene is het voorgekomen, dat een klein
yolk zich zoo teen een overmachtigen vijand te weer
stelde.
Dit nu lijkt ons onjuist. Misschien zijn er uit
de wereldgeschiecienis nog andere gelijkwaardige
voorbeelden aan te halen
ze komen ons niet
aanstonds voor dengeest maar twee voorbeelden
liggen bij de hand: het verzet van ons land tegen
Spanje, toenmaals een overmachtig wereldrijk; het
verzet van de Boerenrepublieken, door niemand gesteund,tegen En eland g'eholpen door zijn kolonien;
teen het Britsche wereldrijk. Dat zijn twee voorbeelden, die naast het Belgische mogen worden gencemd.
En is het niet wonderlijk ? Die drie kleine volken,
die een overmachtigen aanvaller hebben aangedurfd,
zijn — twee geheel, en een voor het meerendeel --volken van Dietschen stam en sprake! Een tlinke
meerderheid van het Belgische yolk bestaat uit Vlamin en en -- zoo schrijven de Vlaamsche bladen nu
aanhoudend — in het Belgische leger, dat nog te
velde staat, vormen de Vlamingen zelfs de overgroote
meerderheid.

/Aden van 't

gedenkt Yolksopbeuringi
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Nederland.
eraaad van eenBoer.
„Hollanders, koppe koelr, roept, in het Handelsblad, prof. Bodenstein ons yolk tce.
Hij voelt zich gerechtigd, war hij ons yolk tusschen de oorlogvoerende partijen hartstochtelijk partij
ziet kiezen, van dien raad te dienen, omdat hij, Boer, ons
yolk, waaraan hi' voor zijn. ontwikkeling veel dankt
en dat zooveel voor zijn yolk heeft gedaan, hartelijk
genegen is, maar ook omdat, zijn yolk er root belang bij heeft, dat het moederland der Dietsche beschaving niet door deze partijschap zal worden verzwakt.
Aan het slot van zijn betoog zegt hij:
„Julie moet wed bedenk, dat julle hier sit tussen
twee vure, wat tot in lento van dage sal blij brand.
Als julle 'n root en ma ti yolk was, dan sou jutle die onnodige lukse kan veroorloof, om june politiek te laat beinvloed deur anti- of simpatie. Maar
julle is dit nie, en dan vraag ik mij af, wat vir
voordeel julle kan he, om die gevoelens van die een
of ander nabuur onnodig te kwets en op die manier
onnodig haat tee Tulle self op te wek. Als dit Hollandse belange geld, dan in ieder geval duidelik en kragti g gesproke. Dit sal g'n enkel yolk julle ooit kan
verwijt nie. Dit is julle plig, om die gevare, wal julle bedreig, onder die we te sien, van wafter kant
hulle ook ma g kom. Dit is daarom goed, dat die
een deel van die yolk sig spesialiseer in een rigting
en die ander in 'n ander. Op die manier word die
skerpste lig gewerp op al die gevare, en die yolk
se o'e oop gemaak, tensij hulle moedwillig blind wil
wees. Waaragtige lierde vir sij eige land en yolk klop
net sogoed in ,die hart van iemand, wat die nadruk
leg op die gevaar van Duitse, als van die, wat nadruk le op die gevaar van Entente kant. Elke Nederlander het die re g om van sij medeburger te verwag,
"s sal twijg, dat hi' nie sander o'ertuigende
fel aan sij opregte liefde vir sij eige land en yolk.
Die stelsel van verdagtmaking, wat teenswoordig so
dikwels inpraktijk gebreng word, lijk vir mij, als
Boer, iets, die Hollandse yolk onwaardig.
„Voel julle dan nie, dat daar onder al die meningsverskille, tog nog een band is, wat julle aanmekaar snoer of moet snoer,nl. die innige liefde tot
julle genleenskappelik erfdeel ? Voel julle dan nie, dat
ons, als stamverwante, ons o'e op julle gerig hut
als op 'n ou'ere, sterkere en meer bevoorregte broeder, wat in tijd van nood die voortouw moet neem
en die bewijs moet gee van wat waaragtige nasionale bewustsijn en bestaan beteken ? Voel julle dit
nie als 'n vernedering, wanneer die waarde van een
of andergedagte vir julle volksbestaan niet of em
word nie naar die verhouding van die gedagte self
tot julle nasionale belange, maar naar die, in die
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opsig tog irrelewante *), anti- of simpatie vir een van
g
dierote
here ?
„Van oudsher het die Hollanders deurgegaan vii
'n nugtere yolk. Laat die nugterheid julle tog vandaag nie verlaat nie. Weet, dat die wereld, rondom
julle, julle uitlag, wanneer julle deur internasionale
anti- of simpatie julle laat verblind en verswak. Weet,
dat in die wereld, waarin ons leer, die weerlose alleen maar is 'n voorwerp van bespotting.
„Daarom julle o'e wijd oop naar al die kante;
daarom julle koppe koel en julle kruit droog!"

Wijsgeerig Nederland.
Ons land heeft slechts 66n grooten, oorspronkelijken wijsgeer voortgebracht, Spinoza, en dat was geen
man van Nederlandschen stam, maar een Jood. Misschien is de verklaring van het verschijnsel, dat ons
yolk, dat in zoovele wetenschappen heeft uitgeblonken, in wijsgeerig denken achterlijk is gebleven, hieringelegen, dat het bij ulitnemendheid een nuchteren
geest heeft, terwijl de wijsbegeerte voor een wide
vlucht door verbeelding moet worden voortgestuwd.
Maar niet alleen, dat ons yolk in de wijsbegeerte
niet heeftgeschitterd, het legde er zich ook weinig
op toe. Weinigen ook waren het, die haar beoefenden. 'Dat is in de laatste twintig jaar antlers geworden. Bij de opleving, die zich in de laatste decennien
in verschillende richtingen bij ons yolk heeft vertoond,
is ook een verhoogde belangstelling in de wijsbegeertegekomen, en nu is er te Amersfoort een Internationale School voor Wijsbegeerte gesticht.
De heer Reiman heeft haar met een belangwekkende redegeopend. Hi' noemde de namen die het nieuwe wijsgeerige leven in ons land hebben voorbereid:
Pierson, Huet, Pot Teter Bosboom Toussaint, Groen,
Thorbecke, Fruin (had hier Bakhuizen van den Brink
onvermeld mogen blijven ?)„ Multatuli, van Vloten.
„
Doch
eigenlijke mannen die het deden, waren
van der Wick en Land en Spruyt." Opzoomer meende de spreker op zij te kunnen schuiven. En dan
werden de namengenoemd van een reeks jongeren.
„Nederland denkt weer, in den vollen zin van voelen, willen en bespiegelen."
De school van wijsbegeerte wil de hoogescholen
geen mededinging aandoen, maar „door de eischen
vanpraktijk en traditie zijn zij niet zoo vrij als wij,"
zei de heer Reiman. Alvast waren de hoogescholen
van Utrecht en Amsterdam zoo ruimhartig ,zich bij
de opening van de school te laten vertegenwoordigen. Den avond van den openingsdag begon dr. A.
H. de Hartog reeds een vacantie-cursus.
Over dit blijk van het frissche en krachtige leven,
dat er in ons yolk klopt, verheugen wij ons natuurlijk van harte, maar het ware ons liev- er geweest als
in den aanhef van de rede, waarmededeze internationale school werdgeopend, de volgende woorden
hadden ontbroken:
„Wij Nederlanders staan nu met de waarheid al*) Die Afrikaanse mense gebruik banje veel Engelse woorde
wat een regtige Hollander nie begrijp nie. Di's die Engelse
woord irrelevant.
Red.
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leen. De kerken zwijgen, de andere volken verachten of benijden ons, met al hug praten over ons verzwijgen ze de echte dingen, ze weten wel, maar ze
durven niet, want de echte din en zijn niet de dingen van haat, maar van liefde. En zij stoppen de
liefde weg. Maar waarheid gedijt alleen in liefde'.
Die twee zijn altijd vereenigd geweest, ze zijn een
als de warmte en het licht van de zon. En de koude
liefdelooze volkeren om ons been kennen thans -'de
waarheid niet.
„Hoe • is dat zoo gekomen, dat Nederland buiten
dezen oorlog is ? Het is een goddeljjke beschikking;
en ook (? — N.) een natuurlijk gevolg. Wij zijn
geen yolk, dat root heeft gedaan in de laatste honderd jaren. En dit is een oorlcg tusschen de grooten
der aarde. Maar terwijl wij klein waren naar de wereld, hebben wij in zwakheid Gods kracht volbracht;
daar zijn vele huizen geweest met harde werkers,
sterke onbaatzuchtige denkers. Zij hebben als kiemen
onder dengrand bet voedsel voor den nieuwen tijd
bereid. En nu is het er. Nu spruit het koren aan
alle zijclen uit. De Nederlandsche ziel, de Nederlandsche taal, de Nederlandsche gedachte, zij leeft."
Dit is waarlijk een ti ed om ons tegenover de
oorlogvoerende volken te verhoovaardigen, al is 't
waar, dat er onder zijn die ons onbillijk verkleinen. Ook klinkt het vreemd uit den mond
van den spreker te hooren, dat wij in de laatste honderd jaren, hoewel klein naar de wereld,
in zwakheid Gods kracht hebben volbracht: hij zelf
toont later aan, hoe droevig het in de vorige eeuw
met het wijsgeerige denken — gelijk trouwens in ander
geestelijk opzicht — met ons land gesteld is geweest.
Zouden wij met de waarheid alleen staan ? Het
lijkt er helaas weinig op, dat ons yolk te. midden
van den slag om ons heen de kalmte heeft bewaard
die voor het kennen van de waarheid vereischt wordt.
Gezwegen nog van het sire
feit, dat er nog
andere volken buiten den oorlog zijn gebleven.

lief Bureauvoor liandelsinlichlingen
le Amsterdam.
Deze bekende instelling, directeur de heer 0.
Kamerlingh Onnes, heel haar twaalfde jaarverslag
den vorm gegeven van een overzicht der ontwikkeling
en werkzaamheden sedert de oprichting.
Met dankbaarheid wordt in de allereersteplaats
herinnerd aan het bezcek in 1915 van H. M. de
Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, waardoor departiculiere Vereeniging als dienaresse van het algemeen belang werd erkend, in staat
om door hare organisatie de bezwaren van de algemeene crisis in Nederland te verminderen.
Het verslag zegt daarover o. m.:
„Aan het Bureau, dat zijne taak, de handelsbetrekkin en met het buitenland ten dienste van de Nederlandsche belanghebbenden bij Landbouw, Nijverheid ,
Handel, Visscherij en Verkeer te bevorderen, zoodanig uitvoert, dat een root deel zijner bemoeiingen
buiten mededeeling in het publiek valt, omdat z.

het Nederlandsche belang in zaken het best gediend
wordt door deze wijze van afdoening, bood de vorstelijke belangstelling eene gelegenheid om volledig
licht te doen vallen op zijne werkzaamheid.
„
De adresaanwijzing welke ons archief een . zoo
groote practische Leteekenis verleent, de omvangrijke
briefwisseling met het buitenland, die in negen talen
gevoerd de correspondentie-bescheiden nu reeds bij
honderdduizenden telt, de erkenning . van ons initiatief in verregewesten, dit alles, in twaalt jaren niet
zonder moeite opgebouWd, warden voorgelegd
als een bewijs, dat eene instelling, die haren voorlichtingsarbeid steeds vrij heeft gehouden van het
geringste directe of indirecte aandeel in zaken, op
de internationale markt eene medewerking heeft vereene tweede particuliere vereeniging,
kregen gelijk
die kan aanwijzen."
Uit hetgeschiedkundig overzicht blijkt, met welke
moeilijkheden het Bureau te kampen heeft gehad.
Van de in 1907 verkregen samenwerking met de
Revering dagteekent eene nieuwe bladzijde in het
geschiedboek der instelling. Het was de uitgesproken
wensch van Z.Exc. Minister Veegens, dat het Bureau
voor Handelsinlichtingen in zijn onaliankelijk karakter onaangetast,
op eigen terrein, maar
,
ook naast
d.w.z. in overleg met de Regeering, zoude samenwerken
aan de bevordering der nationale zakenbelangen.
eneindede veelzijdigheid der aanvragen, welke
uit vreemde landen tot het Bureau werdengericht,
tedoen uitkomen, en op tal van die artikelen, vrachteloos lifer te lande aangevraagd, de aandacht te vesti en als vingerwijzing voor het ditbreiden van bestaande en het stichten van nieuwe industrieen, werden uitvoerige listen aangelegd en bijgehouden van
gevraagde of aangeboden artikelen in volgorde van
de ontvangst genommerd en gesplitst naar de Ianden van vraag en aanbod eveneens
van de koloniale
,
en andere artikelen, opgenomen in de driemaandelijksche afwisselende tentoonstellingen, waarop door het
Koloniaal Museum in het Bureau de aandacht der
Nederlandsche belarighebbenden werd gevestigd.
Metgencegen wordt gewezen op de krachtige cntwikkeling van Afdeeling Handel der Regeering en
haar belangrijk aandeel in de nationale propaganda,
hetwelk het Nederl. Consulaire Corp,s veel meer
dan vroeger, aanspraak dcet maken op de waardeering van alien, wien het verhoogd aanzien van Nederland op de wereldmarkt ter harte gaat.
Uit Genua werd de stichting van een ltaliaansch
Bureau bericht, dat de werkwijze der Nederlandsche
insteilling tot voorbeeld koos en in hare aanikondiin vleiende beoordeeling uitsprak over het Bureau
g
voor Handelsinlicht:ngen en zijne beteekenis voor
Nederland en Zijne Kolonien.
In het 9de jaarverslag kon melding worden gemaakt van de eerste verbouwing, onder toezicht van
den architect, den heer H. J. Baanders. Blijkens het
oordeel van bekende kunstschilders had het uiterlijk
van het Bureau door deze verbouwing aanmerkelijk
gewonnen. In de vensters aan de Damrakzijde werden de wapens der elf provincien geplaatst, beneyens die van het Riik en der Nederlandsche Kolonien
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in Oost- en West-Indie, een symbool van het streven
van het Bureau, om voor alle deelen van het Rijk
depropaganda op gelijke wijze te bevorderen. Volgens ontwerp van den beeldhouwer Zij1 werd tevens
een hoeksteen aangebracht, welke het borstbeeld draagt
van Nicolaas Witsen, Amsterdam'sgrooten brugemeester.
Eenig denkbeeld van de uitgebreidheid der bernoeiin en van het Bureau geet het aantal schriftelijk behandelde vragen en uitgaande brieven, dat in 1914
b.v. meer dan 115.000 bedrceg.
Men verwachttegedurende den were1doorlog een
tijdelijke achteruitgang.
In totaal was echter, in 1915 het aantal buitenlandsche
aanvragen, ter r'dadelijke afdoening, grooter dan ooit te
voren, waarbij vies op te merken, dat overzeesche
firma's en landen, die voor den oorlog aan Nederlandsche artikelen geen of weinig aandacht schonken,
thans het bewijs gaven, dat de vroegere aanbieding
hun niet was ontgaanEen overzicht van degevraagde en aangeboden artikelendoor den binnenlandschen dienst behandeld, is als
bijlage aan het verslag toegevoegd. In een tweede
billage worden vermeld de artikelen, bij het Bureau
aangevraagd, waarvan na ruime rondvraag en openbaarmaking moest worden aangenomen, dat zij in
Nederland niet wordengemaakt. Moeilijker was de
taak van het Bureau in diegevallen, waarin door
onvoorziene wijzigingen in de internationale handelsverbindingen de Nederlandsche belanghebbenden verLicht waren nieuwe bronnen voor het betrekken van
p
grondstoffen en producten op te sporen. In weerwil
van de veelvuldige officieele verbodsbepalingen en de
ernstige belemmeringen in het wereldverkeer kon het
niettemin herhaaldelijk de adressen verstrekken in landen, waar firma's tot levering in staat waren. ten
en ander zoude onmogelijk zijn geweest indien het
Bureau niet beschikt had over een zoogroot buitenlandsch adressenmateriaal, d. w. z. indien het niet
in het twaalftal jaren van zijn bestaan zich tot taak
gesteld had zijne , propagandabernoeiingen uit te breiden en aan bekende handelsfirma's in alle landen
kosteloosgegevens te :verschaffen, die het Bureau
thans in staat stelden op dezelfde firma's een beroep
te doen, nu hetgold partij te trekken van plaatselijke
ervaring in den vreemde, voor bedrijven welke in
vroegere jaren voor uitvoer nauwelijks de aandacht
in Europa hadden getrokken.
Voorstellen aan vakkringen in Zuid-Amerika om
ter verbetering van het slachtveeproeven te nemen
met Nederlandsch fokvee, werden metgunstigen uitslag bekroond; een uitgebreide propaganda voor het
Nederlandsch fokvee in de vleeschrichting gefokt,
bezorgde het Bureau van verschiilende zijden tut
Brazilie, Chili, Cosa. Rica en Uruguay aanvragen en
opdrachten voor de Nederlandsche fokkers van het
gencemde veeslagHet verslag eindigt met bet bemoedigend woord
van Nederlands Vorstin, dat de volledige toewijding
aan iedere zaak het slagen moet verzekeren en dat
na den oorlog, in den eervollen handelswedstrijd der
volken, ongetwijfeld voor het Bureau voor HandelS-

inlichtingen een arbeidsveld openstaat, wiaarop het
zijne krachten voor Nederland in hooge mate auttig
zal kunnen ontplooien.
* *

Hetdoet ons genoegen dit overzicht te kunnen eindigen met het terugnemen van een beschuldiging, geuit in de voordracht van den heer Marc. Emants en
opgenornen in het April-nr. van Neerlandia, blz. 79,
1 ste kolom.
Daarin toch wordt beweerd, dat hetBureau voor
Handelsinlichtingen te Amsterdam vo o r den oorlog
aan Vlamingen nog altijd in het Fransch schreef.
De heer Kamerlingh Onnes heel die bewering onwaargenoemd en de heer Emants, die zijn artikel
reeds in 1914 had opgesteld naar in 1913 verzamelde
gegevens, maar dit jaar eerst gelegenheid kreeg het op
de Al em. 'Verg. voor te dragen, kan de gegevens,
waarop zijn verwijt berust, niet meer terugvinden.
Bovendien is hemgebleken, dat briefwisseling tusschen het Bureau voor Handelsinlichtingen en het
Vlaamsch Handelsverbond steeds in het Nederlandsch
heeftplaats gehad.
Red.

Van defifdeelingen.
Amsterdam( Jongel.-Afd.).
De secretaris, de heer H. L. Couzijn, schrijft:
22 Junij.l. hield de heer J. Modest Lauwerijs
voor onze Afdeeling een lezing over Vlaamsche Letterkunde na 1890.
Uit „de Wandelende Jood" van Aug. Vermeylen
droeg hij een fragment op zoo gevoelige wijze voor,
dat de toehoorders hem met langdurig handgeklap
beloonden.
Na de rust sprak de heer Lauwerijs nog over de
jongere Vlaamsche dichters en hunne werken: o. a.
Steyn Streuvels, Sabbe, Pol de Mont en Van Cauwelaert.
De mededeeling, dat Van Cauwelaert als luitenant
aan den Ysergewond werd, ontlokte aan de vergadering een huldebetuiging.
De .heer L. eindigde zijn rede met den wensch,
dat Belie weer spoedig zijn onalhankeliikheid zal
terugkrijgen.
Hierna sprak de beer Alberick Deswarte nog enkele wocrden over het werk van het Algem. Nederl.
Verbond en de Vlaamsche Beweging.
— 8 Juli bracht onze Afdeeling een bezoek aan
de Amstelbierbrouwerij en 19 Juli werd de Hoofdkazerne der Amsterdamsche Brandweer bezichtigd.
Op beicie plaatsen was de ontvangst zee vriendelijk en werden wij door deskundigen rond geleid.
Nadat men degrootsche inrichting der Amstelbrouwerij in oogenschouw genomen had, werd ieder
in degelegenheid gesteld het tabrikaat te keuren, waarvan door vele dorstige kelen een druk gebruik werdgernaakt.
Wat het tweedebezoek betrett, toen kwam ieder
onzer onder den indruk van deprachtige inrichting
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onzer Brandweer. De ons begeleidende officier mocht
terecht opmerken, dat de Amsterdamsche Brandweer
Europeesche vermaardheid bezit. Een bezoek aan de
drijvende stoomspuit „Jan v. d,. Heijden" besloot dit
leerzaarn uitstapje.
De aangename stemming onzer de deelnemers deed
dttidelijk uitkomen, dat beide bezoeken zeer in den
smaak warengevallen.
Z w o 11 e.
We ens vertrek naar elders heelt de heer Mr. J. de
Lange het secretariaat dezer Afdeeling moeten neerle en.
Met de waarneming heeft zich tijdelijk belast de
heer Mr. G. Engberts, Jufferenwal 56.

Vlaander en.

De Vlaamsche ewe in te Antwerpen in 1914-1915.
II (Slot).
Gedurende. 1915 viel aan algemeene vergaderingen
niet te denken. Het bestuur kon echter vergaderen en
deed het ook. Der teen maal kwarn men bijeen orn
de werkzaamheden te regelen.
Toen het bestuur klachten ter oore kwamen over
wantoestanden op taalgebied, welke in de Stedelijke
Meisjesnormaalschool heerschten, ,stelde het dadelijk
een onderzoek in om na tegaan in hoeverre de teiten juist en de klachten gegrond waren. Het onderzoekbracht verschillende dingen aan het Licht. Over
deze wantoestanden werd een uitvoerig vertoogschrift
aan den Antwerpschen Gemeenteraad gezonden.
Na het onthaal, dat het Nederlandsche yolk aan de
Belgische vluchtelingen had bereid en de gulhartigheid waarmede veel nood en lijden gelenigd werden,
vatte het bestuur hetplan op een Dankdag voor Nederland in te richten. Het bleef ongelukkig bij het
plan, door tegenwerking en omdat de noodige toelatin g tot de inrichting niet werd verkregen. Aan het
Hoofdbesiuur van het A. N. V. werd toen een schrijyen van dank aan het Nederlandsche yolkgestuurd
(zie Neerlandia 1915, Juni-nummer, blz. 133).
Neerlandia nam vroeger reeds in haar geheel de
briefwisseling met Dr. Dirr op over de eerbiefting
der taalwetten.
Het Hoofdhestuur stelde Tak Antwerpen in de gelegenheid geregeld Neerlandia aan zijn leden te doen
toekomen, hoewel velen niet bij machte waren hun
jaarbijdrage te betalen.
Naar aanleiding daarvan schrijft de heer Van Laar:
De lez,ing van de sinds Augustus 1914
verschenen nummers heett bij onze leden veel domme vertelselcs, die over
het A. N. V. in omloop gebracht werden,
doen verdwijne n.
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Over Volksopbe ur in g, waarvoor nu een
zameling op groote schaal wordt gehouden, meldt
het verslag:
„Uit de bladen is U bekend, dat er een vereenigin „Volksopbeuring" gesticht werd met een voiledig programma van zedelijke en stoffelijke volksverhefting voor de burgers in het er en land. Zij zorgt
tevens voor de krijgsgevangenen in Duitschland. Vertakkingen van het centrale bureau, te Gent gevestigd,
worden overalgesticht. Ook te Antwerpen zal dat
eerlang, nog deze maand ho en we, het geval zijn.
Het A. N. V. heeft echter nietgewacht tot er een
vereeniging, gesticht werd om de handen aan het
werk te slaan. Voor de krijgsgevangenen in Duitschland ,schonken wij tot heden in ronde cijters tutgedrukt 1100 boeken en brochures, ingebonden tijdschriften, wetenschappelijke werken, enz., 5100 prentpostkaarten, 150 muziekstukken, 30 portretten van
Vlaamsche voormannen, 1675 liederboekjes.
In het arrondissement Antwerpen worden door ons
pogingen aangewend om boekerijen te stichten of bestaande bibliotheken aan te vullen. Verschillendeaanvragen kwamen reeds toe, waaraan gevolg zal
gegeven worden, zoodra wij over het noodige beschikken.
Te Antwerpen zelf droegen wij door het schenken van 134 boeken bij tot de opening van verschillende leeszalen, toegankelijk voor het publiek.
Tevens werden 440 exemplaren verspreid van de
Handelingen van het 32ste Taal- en Letterkundig
Congres, ze werdengeschonken aan Gemeentebesturen, het Provinciaal Bestuur en verschillende bekende
maatschappijen.
Wij ontvingen veel boeken en muziekstukken ten
geschenke, o. a. van de Boeken-Commissie van het
A. N. V. teRotterdam, die ons tot heden 8 kisten
boeken en ingebonden tijdschriften zond en van de
heeren Schepen Dr. Victor Desguin, Pol de Mont,
Frans Swagers, Jef vanHoof, H. van Hove, G. Faes,
G. Janssens, Jorisde Bom, Maurits Pinkhof, G. van
Oost van Diest en tal van onbekenden. Onzen hartelijken dank uit naam van onze vereeniging in de eersteplaats, maar ook en niet het minst uit naam van
onze krijgsgevangen broeders in Duitschland.
Het secretariaat beschikt nog voor deze werking
over een netten voorraad, die echter wegsmelt als
sneeuw voor de zon. Hoe meer dusgeschonken
wordt, hoe beter. Vooral tooneelstukjes zijn op het
oogenblik gewenscht.
Een bijzondere vermelding verdient bier de heer
Cyriel Rousseeu, Wiens onvermoeide werkkracht reeds
zooveel tot stand bracht voor de verschillendegevangenenkampen. Nooit zullen wij hem dankbaar genoeg
kunnen zijn voor al hetgeen hij tot nu deed."
Wat de Af deeling e aangaat is het verslag
kort, maar welsprekend. De Aldeeling Hooger
Onderw ij s voor het Volk hervatte hare werkzaamheden. Nooit mocht men zich in een zootalrijke
opkomst verheugen.
Ook Leestafel en Liederavonden zijn
metgoed gevolg weder in werking gesteld.
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Uit het slot nemen wenog deze verstandige woorden over:
„Het Algemeen Nederlandsch Verbond, staande boven en buiten alle
partijen, groeepjes, kliekjes en kapelletjes, heeft een groote rol te vervullen.
Laat ons dat immer onthouden. Het A. N.V. neernt de
voile verantwoordelijkheid op zich van wat het gedaan
heeft. Het is er van overtuigd, dat het geed gedaan heeft
Het is er van overtuigd, dat het geed gedaan heeft
ten bate van yolk en scam. Geen invloeden van buiten of waren daartoe noodig, een hulp van waar
die ook komen kon. Streng zelfstandig, streng persoonlijk werkt het A. N. V. alleen het „dce wel en
zie niet om" voor oogen houdende.',

Op uitdrukkelijk verzoek van het Da el. Bestuur
van Groep Belie en dat van Tak Antwerpen, wordt
onderstaande motie, welke eerst de vorige maand
ter kennis van Neerlandia werdgebracht, opgenotnen.
Dezelfde motie werd ook door Tak Brussel en andere Vlaamsche Vereenigingen goedgekeutd.
Het bestuur van Tak Antwerpen voegt aan zijn
verzoek de volgende motiveering toe:
„Wij achten de motie niet in stria met de statuten
van het A. N. V. zooals zutks op de laatste Hooldbestuursvergadering beweerd werd. De gedachten,
welke er in uitgebraJit worden, zijn slechts de logische voortzetting van de lijn, langs welke de Vlaamsche Beweging zich steeds ontwikkeld heeft. De bevordering van de belangen van het Vlaamsche yolk
alsgedeelte van een Groot-Nederlandschen stam, was
steeds het hoofddoel van het A. N. V. in Bel 'e.
Aan die bevordering werd en wordt geen afbreuk
gedaan door de door ons gevolgde gedragslijn."
Motie.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, Antwerpsche
Tak
Gehoord de uiteenzetting, in de Algemeene Vergadering van 31 Maart 1916 door Dr. A. Jacob gegeven, van het standpunt, dat door hem en Rene de
Clercq bij de richting en de redactie van de Vlaamsche werd ingenomen;
Aangezien daaruit gebleken is, dat, naar hun ocrdeel, aan den eenen kant, het belang van Belie onafscheidbaar verbonden is met het behoud en de versterking van het Nederlandsche stamgevoel van het
Vlaamsche • yolk en dat, aan den anderen kant, de
verwezenlijking van het belang van dit yolk, binnen
een onafhankelijk Belgisch Staatsverband, zijn eenigen
waarborg vindt in den federalistischen Staatsvorm;
In aanmerking genomen,
de hierutt voortvloeiende
vaderlandsche strekking van de Vlaamsche Beweging;
Gezien de sterke ontroering, die de tegen de heeten De Clercq en Jacob door de Belgische Regeering genomen maatregel onder de Vlamingen heeft
verwekt;

Betuigt zijn algeheele eensgezindheid met hun shey en en brengt hen hulde voor hun gevoelens van
Vlaamschgezindheid en loyauteit;
Betreurt ten zeerste, dat de Belgische Regeering
heeftgetneend den bovengenoemden maatregel te moeten nemen, zonder officieel de redenen daarvoor op
tegeven, het een bij vele Vlamingen het vermoeden
heeftgewekt, dat de heeren De Clercq en Jacob ter
oorzake van hun Vlaamschgezinde werking werden
getroffen; dat, aan den herhaaldelijk uitgesproken
wensch van de vijanden van het Vlaamsche yolk,
als zou na den oorlog in Belgie van het Vlaamsch
niet langer sprake zijn zou zijn tegemoelgekomen;
en clat, na het herstel van den vrede, de sedert 1830
gehuldigde verfranschingspolitiek beslister dan ooit
zou worden doorgedreven;
tischt met meer vastberadenheid dan ooit voor
Vlaanderen het onderwijs, het rechtswezen, de bestuurs- en . de legerinrichting, en alle andere uitingen
van het Staatsleven, uitsluitend in het Nederlandsch,
en verklaart ook in de toekomst dien eisch, onder
alle omstandigheden, krachtdadig te zullen handhaven;
Dringt er intusschen op aan, dat al de Vlamingen,
zonder onderscheid vangezindheid of richting, eendrachtig samenwerken, ont, met al de wettige en
to ale middelen, die hun ten dienste staan, het Vlaamsche yolk te overtuigen van de noodzakelijkheid om
zich van nu of aangereed te maken, ten einde den
aanval tegen zijn bestaan als zelfstandig yolk, dien
zijn tegenstanders voorbereiden, at te weren;
En besluit deze dagorde openbaar te maken.

Werkzaamheden van InterneeringsMk Harderwijk.
(3de v er slag).
Afdeeling volksvoordrachten.
Opvolgendlijk traden nog op de heeren:
Nathaal Heyndrikx: Over Rusland;
Adriaan van Hecke: Landverhuizing;
Hendrik Wittocx : Over Bouwkunde;
Dr. Paul de Keyser: Zuid-Afrikaansche Taal- en
Letterkunde;
Bronsveld, Dal'huizen en Hamstra, onderwijzers te
Harderwijk: Oud-Harderwijk en andere Hollandsche
steden;
Georges de Strooper: Handelsmethoden;
Jules Verdonckt: Het Vlaamsche Lied;
Lodewijk Vos: Een wandeling in de Nationale Bank
te Brussel.
Een„buitengewone'' avond werd gewijd
aan den... R ege n. (Bestaande litteratuur, oorspronkelijke bijdragen van leden, liedjes, philologische en
natuurwetenschappelijke bijdragen, enz.).
Even „
buitengewone” voordrachten
(in de ruime Schouwburgzaal!)) werden, op winoodi in van deze Afdeeling gehouden door de heeren
Mr. A. de Swarte, advocaat te Brussel over Guido
Gezelle, Leven, Werk, Beteekenis;
Mevr. A. de Swarte verleende hare hooggewaar-
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Vlaamsche Interneeringstak Harderwijk van het Algem. Nederl. Verbond.
Van links naar rechts:
lste rij: No. 1, A. Goossens .voorzitter Afdeeling Vlaamsche Krant); No 5, L. Vos (lid van het bestuur); No. 6, R. Holvoet
(secretaris van den Tak) ; No. 7, H. Picard (voorzitter van den Tak); No. 8, Mr. Dr. Frans van CauwelaertI No. 9,
Dr. P. de Keyser (onder-voorzitter); No. 10, F. Vlaminck (lid van het bestuur).
2de rij: No. 1, E. de Waelheyns (voorzitter Liederavnnden).
3de rij: NJ- 2, A. de Wit (propagandist); No. 11, K. Hoorelbeke (propagandist).

medewerking en zong een tiental „Kleengede
dichties", op muziek van Catharina van Rennes;
en Mr. Dr. Frans van Cauwelaert, advocaat te Antwerpen, Volksvertegenwoordiger: Over De economische heropbouw van Belie na den oorlog.
Afdeeling Liederavonden.
Elken Woensdagavond komen de minnaars van het
Nederlandsche lied samen om de nuirnmers van een
reeds uitgebreide list te herhalen en aan te vullen,
onder de trouwe en kundige leiding van de heeten
De Waelhijns en Piette (pianist).
Afdeeling: Werk der Vlaamsche (Nederl.) krant.
Onder leiding van den voorzitter, den beer A.
Goossens, gebeuren wekelijks verzendingen van kranten en tijdschriften, in de Nederl. taal gesteld, aan
Belgische soldaten in actieven dienst; ruim 400 namen komen op de listen voor. Daarvan worden
ruim 100 menschen aan 't Westerfront bediend rechtstreeks — en iiiet langs het kamp om — door Hollandsche „peters" en „meters".
Een Feestcommissie zal zich voortaan hezighouden met het voorbereiden en ten uitvoer leggen van vergaderingen met zang, schouwburgavonden, enz.
Een Dienst van Bekendmakingen (aanplakken in elke der 50 barakken van namen van
voordrachthouders, met onderwerp enz.) werd aan
onze kameraden A. de Wit en K. HoOrelbeke, toevertrouwd.
Regelmatig worden algemeene vergaderingen en bestuursvergaderingen gehouden.
Het Vlaamsche leven, binnen het prikkeldraad,

komt nog tot uiting in den V l a a m s c h e n St ud i e k r ing met 800 leden ongeveer (in he bestuur
treffen we verschillende onzer leden aan):
Het Vlaamsche Koor;
Het Vlaanische Tooneelgezelschap Verlinden;
De Vlaanische Redactie van de Inter-Nos-Revue;
De Tijdschriften Leestafel A. N. V. Stu,denten-Aideeling Utrecht, enz. enz.
Van den Takging ook uit de stichting van de
Guido Gezelle-Vereeniging, waarovertinnenkort meer zal worden bericht.
H. PICARD, Secre1aris.

Oost-India.
Huldeblijk ler nagedachtenis van
Mr. C. Th. van Deventer.
Diep verslagen waren allen, die met Mr. Van
Deventer hadden samengewerkt, of met hem deel hadden uitgemaakt van het bestuur van eznige vereeniging van wetenschappelijken of maatschappelijken aard,
zij vooral die hem vereerden als den kampVechter,
den ijverigen bevorderaar van de belangen van Indio
en den Inlander, toen onverwacht de tijding kwam
dat hi' niet meer tot de levenden behoorde. Hij was
hun ontrukt in den vollen bloei van zijn werkzaam
leven, op een oogenblik dat van hem voor Indies
toekomst nog zooveel werd verwacht.
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Daar verscheen in het Gids-nummer van December
1915 als een stem uit hetgraf, onder den titel: Indie
n a den oorlog
g,
ncg
een laatste
woord van hem
tot degenen, die met hem het gevoel eener warme
belangstelling in het lot van Indic en zijne bevolking
deelden. Zal hi' er niet meer zijn om met hen same
te werken aan wat hi' gaarne had helpen tot stand
brengen, ware hem een langer leven geschonken; nu
de dood hem dit belet had, klonk het als een stem
uit hetgray tot zijne vrienden hoe zij zijne taak zouden kunnen vervolgen.
Het bestuur van hetKartini-fonds, een stichting
waaraan Van Deventer's naam metgroote erkentelijkheid en eere verbonden blijft, heet geen oogenblik
geaarzeld om aan die stem gehoor te even. In het
z.g. geestelijk testament van Van Deventer lees men
o. m.: „Er moet echter ook aandacht worden ge„schonken aan speciaal onderwijs voor melsjes, waar„bij het particulier initiatief op den grondslag van
„reeds bestaande regelingen wellicht een belangrijke
„rol kan spelen. Het onderwijs van meisjes zij, be-•
„halve op het bijbrengen van me a' kennis, ge„richt op het aankweeken van al datgene dat de In„landsche als huisvrouw, moeder en opvoedster op
„een hooger standpunt brengen kan. iDaarnevens is
„de vormings van inlandsche onderwijzeressen een
„onafwijsbare eisch". Zoo is bij het bestuur van het
Kartini-fonds degedachte gerijpt om pogingen in het
werk te stellen, opdat als een huldeblijk aan de nagedachtenis van Mr. C. Th. van Deventer tot stand
kome: een school voor verdergaand onderwijs en opleiding van onclerwijzeressen ten behoove van meisjes
behoorende tot de inheemsche bevolking van Nederl.
Indict. Met dat dcel deed het bestuur van de vereeni.
ging Kartini-fonds een beroep op alien, die zich tot
Indict en Indie's bevolking, aangetrokken gevoelen.
Mr. J. H. Abendanon heeft ineen rondschrijven,
o. a. orgenomen in het Koloniaal Weekblad, orgaan
der vereeniging: Oost en Wes t, van 8 Juni, een
plan van uitvoering met de daaraan verb de geldelijke gevolgen bekend gemaakt, waarbij hij zich
voorstelt, de oprichting te Semarang van ecn school
met internaat, ten doel hebbend, niet alleen ommeer
kennis te verspreiden in de inheemsche vrouwenwereld, en daardoor de vrouw geschikter te maken voor
hare opvoedingstaak, maar ook om te verkrijgen een
groot aantal vrouwen van het eigen land, die onderwijs zullen kunnen geven zoowel aan de Kartini-scholen en de Honandsch-Inlandsche scholen, als ook aan
de inrichtingen voor Inlandsche meisjes waar Been
onderwijs worth gegeven in het Nederlandsch ot althans deze taalgeen vcertaal is. Het plan, zegt de
heer Abendanon, is metgroote instemming begtoet,
en reeds .ijn gewaardeerde toezeggingen gedaan.
Degedachte van het. bestuur van het Kartini-fcnds
zal ongetwijfeld ook bij de leden van het A. N. V.
in Nederland, in Indic en eldersveel bijval vinden.
De heer D. Hannema te 's-Gravenhage, penningmeester van het Kartini-fonds, met het beheer dergelnde
B elden belast, zal gewis gaarne ,verdere bijdragen, ineens of bij termijnen, in ontvangst nemen.
CH. R. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Reclame voor Indie.
Onder dezen titel verscheen in „On
s Land" van
2 Junij.l. een artikel, waarop wij hier de aandacht
willen vestigen.
„Weten de Europeesche Nederlanders, dat Indic
bestaat ?" aldus vraagt de Redactie, om zelf hierop
een antwoord tegeven, dat niet zeer bemoedigend
is. Ze:fs ender de ontwikkelde standen weet men maar
zeer weinig van Indic om van de minder cntwikkelde maar in 'tgeheel niet te spreken. „Men weet er
niets van en interesseert er zich niet voor". I let is
de oudegeschiedenis: onbekend maakt onbemind.
,Hoe kunnen wij voor In die iets gevoelen, voor
Indic lets doen, wanneer het als tot dusverre cube.
kend is, wanneer men in Nederland er zich buiten
een beperkten kring absoluut niet voor interesseert.'"
En Loch rust op de Nederlanders de Licht belang
te stellen in hunne kolonien, wantgingen zij ver' Loren, dan zou men van Noord tot Zuid, van Oost
tot West de nadeelige gevolgen er van ondervinden
in alle standen en la en der maatschappij. Aan wie
de schuld van die weinige belangstelling, van dat
onbekendzijn met Indie, waaraan geheel Nederland
zooveel te danken heeft.
De Redactie brschuldigt daarvan onze Regeering.
„Dat be1eekent een geweldig verwijt aan cnze regeerders, dat beteekent eene tekortkoming, zooals er wellicht een tweede niet is." „Inderdaad — het is misschien wel de allerergste tekortkoming van het internationaal-theoretisch-politieke laat-maar-waaien-sys;eem,
waaronder Nederland zoo zeer zucht."
Erkend wordt ten volle, dat het „Koloniaal Instiuut" eene mooie en royale ins:elling is, die ook redame maakt voor Indie, eene reclame van keter
soort. De Redactie had er bij kunnen voegen, dat de
Vereenigingen Het Indisch Genootschap, Moederland
en Kolonien, Oost en West te 's-Ciravenhage en het
Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht eveneens zich beijveren eene reclame van beter soort voor
Indic te maken! Maar de reclame van beter soort
acht zij net voldoende. Peek en Cloppenburg, .1 urgens, Thomson, Philips en de 'Delftsche Oliefabriek
zouden ook niet kunnen volstaan met lezingen en
schoolreclame, zij beperken zich niet tot een deltige
reclame. Daarom wil zij voor Indic eene algemeene
reclame, eene volksreclame, die zij drip ender noodig acht dan welken hervormingsmaatregel ook. Men
getroost zich thans veel moeite en rote uitgaven
om het corps ambtenaren op eenigszins voldoende
sterkte te houden, welnu ook ditzou overbodig zijn,
als de Nederlanders Indio beter kendenen er dus
meer belangstelling voor hadden.
Tot zoover de aanduiding van de kwaal, maar de
Redactie vergencegt zich hiermede niet, zij geeft ook
hetgeneesmiddel aan, een geneesmiddel dat zooals de
meeste nietgcedkoop zal zijn, maar volgens haar
het eenige is, dat verbetering kan brengen.
Aan het Departement van Kolonien moet een cnt.
wikkeld man als reclame-chef met een ruim salaris
worden aangesteld. Zijne taak zal zeer uitgebreid
worden. Vooreerst stelt hi' zich in verbinding met
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Eenpaar kieken uit Djambi (Sumatra). --Boven: De Passer. Onder: Langs de Batang Hari.
(Cliché's afgestaan door het Indologenblad).
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roote en kleine bladen en deelt hun mede, dat voor
rekening van de Regeering geregeld twee reisplaatsen
voor Nederlandsche dagbladschrijvers in Indict beschikbaar zijn. De vertegenwoordiger der kleinere en
grootere Hers krijgt vergoeding voor reis- en verblijfkosten, maar blijft geheel vrij in goed- of aikeuring van wat hi' in Indict ziet. Verder zorgt de chef
voor tentoonstellingen in de groote proviincieplaatsen,
tentoonstellingen die „plastisch, overzichtlijk en amusant, en toch niet kermisachtig" moeten zijn. Maar
col< de kleine en kleinsteplaatsjes in Nederland moeten bereikt worden. Voor de vele aan het watergele gene, moet een klein drijvend tentoonstellinkje worden ingericht. Ook dit zou „interessant en leerzaam
maar ook amusant en boeiend voor kinderen moeten
zijn". Verder zou een handig boekje, waarin een
ieder die naar Indict wil, kan lezen wat daar van
hem verwacht wordt, in tienduizenden exemplaren verspreid moeten worden. Verbonden aan de bedoelde
tentoonstellingen, dan wel zelfstandig werkende, zou
een rcndtrekkende bioscoop, bier in de open lucht,
elders ingroote zalen werkende, voor een zeer geringen prijs de mooiste kieken en de aardigste, vroolijkste, interessantste films over Indict moeten brengen.
Degellustreerde pers zou hare medewerking moeten
verleenen.Speciale tentoonstellingen van etnograpkiica
en voorwerpen van kunstindustrie, vertooning van levende beelden .en Indische kijkstukken, een reuzenreliefkaart, Indische schoolschriften, aanmoediging van
reizen van particulieren met smakelijke reclame en
handige organisatie en zooveel meer wordt niet vergeten.
...„Men zou in eCn woord het Nederlandsch publiek dag aan dag aan het bestaan van Indict moeten
herinneren." „Het daaraan bestede geld zou dus niet
alleen in lien zin kapitaal zijn, dat het verhoogde
arbeidskracht, energie, financieele en economische been doch het zou
langste,:ling ruime Drente zou drag,
ook welhaast onvernietigbaar zij,
n omdat de eenmaal
opgewekte belangstelling vanzelf nieuwe reclame en
dus nieuwe belangstelling zou opwekken."
Zal nu jets van het bovenstaandegebeuren, vraagt
de Redactie niet zonder bezorgdheid. Van de Re geering' verwacht zij slechts hulp op zeer langen termijn, „ntisschien over 15 jaar — als Indict dan nog
Nederlandsch-Indict zou zijn". Particulieren zouden
het dus moeten doen, want er ispericulum in mora.
Groothandelaren, banken, scheevaartmaatschappijen,
cultuurondernemingen, petroleum- of mijnondernemingen, die alle moeten zorgen voor een goof bedrag
om het doel te bereiken. Misschien steunt of subsidieert de Regeering op den duur, maar het particuTier initiatief meet het doen.„Wellicht zijn er in Indie, die voor dit idee jets gevoelen, die het niet te
Amerikaansch 'vinden. Laten zij ons (Redactie van
„Ons Land”) schrijven. Misschien gelukt het ons
een nationaal secretariaat op te richten, en dan zou
het een van de eerst ennoodzakelijkste hervormngen
zijn. En ook zonder dat secretariaat is het mogelijk,
als men het nut maar begrijp,t maar wil en inziet,
dat het voor eenpaar kwartjes niet goed te maken
is, dat men dus flink in de beurs moet tasten."

Ons komt het aangeduide middel der Redactie zeer
Amerikaansch voor, mar als net Amerikaansche
del kan leiden tot verbetering van de bestaande toestanden, als dat middel door bekendmaking onzer
kolonien kan leiden totgrootere belangstelling, dan
aarzelen wij een oogenblik het te aanvaarden! Vv ij
weten, dat er onzer de lezers van Neerlandia zeer
velen zijn, die voor Indict groote belangstellng koesteren, welnu laten zij mede het bovenstaande in ernstige overweging nemen en dan een van beiden: ofwel deplannen van de Redactie van „Ons Land'
steunen, of wel andereplannen aan de hand doen,
indien die volgens hunne zienswijze evenveel of zoo
mogelijk nog meer kunnen bijdragen tot het bestriiden van de in Nederland chronischgeworden kwaal
van verwaarloozing der kolonien. Wij houden ens
overtuigd, dat de genoemde Redactie elk weldooirdacht plan in overweging zal nemen en mocht het
beter en deugdelijker zijn dan het hare, dit gaarne
prijs even. Maar ook bier is tijd geld, men schuive
de zaak niet op de laneg
baan, maar handele met
bekwamen spoed!
TH. G. G. VALETTE.
's-Gravenhage, 21 Juni 1916.

Jaarverslag der Groep over 1915.
Ledental.
Het aantal led er' van de Groep bedroeg op ultimo
December 1915: 1110 tegen 1174 op ultimo December 1914.
Wegens vertrek uit indict werden aan de Oroep
Nederland overgegeven 108 leden.
In 't verslagjaar werden 204 nieuwe leden geboekt,
terwij1 er 160 als lid werden afgevoerd.
Geldmiddelen.
Aan bijdragen werd ontvangen gene som van
f 2010.60, waarvan f 3.— aan bijdragen over 1911,
f 9.— over 1913, f 138.50 over 1914, f 1851.10 over
1915 en f 9.— over 1916.
Voorts werden van de Afdeelingen ontvangen wegens verplichte bijdragen aan de Grcep de volgende
bedragen: f 92.90 over 1913; f 465.66 over 1914;
f 316.25 over 1915.
De inning der bijdragen, welke dit jaar voor het
eerst plaats had door middel van aan de leden toe-.
gezonden ingevulde postwisselformulieren, is een succes gebleken te zijn. Bedroegen de inningskosten over
het jaar 1914: f 114.60, over 1915 werd slechts
f 57.71 uitgegeven.
Niettegenstaande een uiterst zuinig beheer, is de
geldelijke toestand van de Groep nog verre van gunstig. Veel nuttige arbeid moest daardoor ook dit jaar
weer achterwege blijven.
Aangenaam is het ons te kunnen mededeelen, dat
vane Regeering eene gunstige beschikking werd
ontvangen cp het in 1912 ingediende en einde 1914
aangevulde verzoekschrift om eene Regeeringssubsidie
van f 2000.— 's jaars. De tcekenning van deze sub-
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sidle, welke een bewijs is van de waardeering der
Indische Regeering voor het Verbondswerk hier te
lande, zal ons in staat stellen op eenigszins ruimere
schaal werkzaam te zijn.

vestiging verkrijgbare artikelen van Nederlandschen
oorsprong.
Overde wijze van same werden met bedoelde Vereenigingen moet nog in overleg worden getreden.

Vergaderingen.
In het jaar 1915 hield het Groepsbestuur 3 vergaderingen, waaronder 1 met de afgevaardigden der
Afdeelingen.

Verzending Neerlandia.
De verzending van Neerlandia van nit Nederland
hadgeregeld plaats.
Nog steeds werden echter vele in Indie verzonden
exemplaren als onbestelbaar terugontvangen.
Zoolang niet alle leden hunne adresveranderingen
ter kennis brengen van de Administratie en de Afdeelingsbesturen niet geregeld opgaven doen van de
veranderde adressen onder hare leden, zalgeen verandering ten gunste kunnen ontsitaan.

Veranderingen in het Groepsbestttur.
In den loop van het verslagjaar werd de voorzittersplaats ingenomen door den heer Dr. E. Nicresco,
terwijl de beer J. W. Roessingh van Iterson, die tidelijk het voorzitterschap had waargenomen, weder
als onder-voorzitter optrad.
Herkozen tot lid van het Graepsbestuur werd het
van verlof uit Europa teruggekeerde oud-lid, de beer
M. Middelberg.
Verdernam weder zitting in het Bestuttr Raden
Dr. Hoesein Djajadiningrat.
We ens vertrek naar Nederland, traden als lid al
de heeren Dr. J. Noordhoek Het Dr. N. J. Krom
en Dr. D. A. Rinkes, terwij1 door vertrek van Batavia de beer N. J. Smith als lid moest aftreden.
Kort na het vertrek van Dr. Noordhoek Het bereikte ons het droevige bericht van diens overlijden.
Hetgeen Dr. Hegt, die jaren lang lid van het Groepsbestuur is geweest, in het belang van onze Vereeniging heeft gedaan, zal in dankbare herinnering blijven.
Niet minder smartelijk werden wij getroffen door
het bericht van bet overlijden te 's-Gravenhage van
ons eere-lid Ds. A. S. Carpentier Alting. Met hem
ging een warm • voorstander van het Verbond heen,
aan Wiens nagedachtenis hier een woord van hulde
moge worden gebracht.
Einde verslagjaar was het Groepsbes i uur alAs volgt
samengesteld: Voorzitter: Dr, E. Moresco; OnderVoorzitter: J. W. Roessingh van Iterson .Azn. ; Secretaris-Penningmeester: F. J. G. van Emden; Leden:
J. E. Bijlo, J. Dinger, M. G. _Hoekstra, L. Engel,
C. Hillen, W.R. de Greve, W. Middelberg, Raden
Dr. Hoesein Djajadiningrat.
Besloten werd met in an van 1 Jan. 1916 het
secretariaat enpenningmeesterschap te scheiden. De
beer Van Emden zou secretaris blijven, de beer Van
Itersonpenningmeester worden.

Steun aan nuttige instellingen, vereenigingen enz.
De Groep is lid van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, de Vereeniging Het Nederlandsche Lied ,
de Indische Universileits-Vereeniging,
het Studiefonds
Midden-Java.
Gesubsidieerd worden het volksleesgezelschap en
de boekerij te Buitenzorg en
de Boeken-Commissie
,
te Rotterdam.
Voor de in Nederlandgevestigde Vereeniging „HofWick" werden in Indie de bijdragen ge1nd.
De onder-voorzitter der Groep
,
de heer J. W.
Roessingh van Iterson had zitting in het Nederlandsch-Indische Steuncomitê Curacao.
Voorts is in het afgeloopen jaar door het Groepsbestuur medewerking toegezegd aan de Vereeniging
Nederlandsch Fabrikaat. Reeds werd tot de Afdeelingen een rondschrijven gericht, houdende verzoek
om steun en opgaven van de ter plaatse van hare

Verkiezing van afgevaardigden in het
Hooldbestuur.
Met 31 Dec. 1915 was de beer H. D. H. Bosboom aan de beurt voor aftreding, terwijl de beer
J. M. Pijnacker Hordijk, die eerst einde 1917 daarvoor aan de beurt was, den wensch te kennengal
reeds einde verslagjaar zijn mandaat neer te le en.
De door de afgevaardigden voorgedragen heeren
J. S. C. Kasteleijn en Th. G. G. Valette, werden
met algemeene stemmen tot afgevaardigden gekozen en
bereid gevonden de opengevallen plaatsen in te nemen.
Inmiddels bereikte ons de tijding van het overlijden van onzen afgevaardigde Mr. C. Th. van 1)eventer, zoodat een derdeplaats vervuld moest worden.
Tot onzegroote erkentelijkheid ontvingen wij de
mededeeling, dat de beer Pijnacker Hordijk zich bereid had verklaard voorloopig als afgevaardigde aan
te blijven.
Hierpast een woord van warmen dank aan onze

Nederl. volksleesgezelschappen, boek e r ij e n.
De volksleesgezeischappen te Batavia en Buitenzorg, zoomede - de boekerij te laatstgenoemder plaatse
blevengestadig in bloei toenemen. De Afdeeling Batavia bleek zelfs degewone jaarlijksche subsidie van
de Groep islet meer noodig te hebben.
Te betreuren valt het dat de leesgezelschappen te
Semarang en Soerabaja moesten worden opgeheven,
hoofdzakelijk als gevolg van de weinige medewerking
der lezers.
Namens de Regeering werd aan het Groepsbestuur
tmedegedeeld, dat Zij bezwaren had tegen het denkbeeld van den vorigen Directeur van Onderwijs en
Eeredienst, omgeldelijken steun te verleenen aan de
ezelscha en van het Verbond, teneinde aan hare leesAfdeeling
ppen eene uitbreiding te even
g
goede en goedkoope Nederlandsche lectuur mede onder het bereik zou wordengebracht van de meer
ontwikkelde Inlanders, zulks in verband met de voorg
enomen stiehting van Schoolbibliotheken.
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afgevaardigden voor de buitengewone toewijding,
waarmede zij steeds de belangen van de Groep Nederlandsch-Indie in het Hoofdbestuur hebben behartigd.
Zooals reeds werd opgemerkt ontviel oils in het
afgeloopen jaar door den flood onze afgevaardigde
Mr. C. Th. van Deventer. Een ieder, die Van Deventer heeftgekend in ziin streven en werken voor
Nederlandsch-Indie, zal begrijpen hoeveel ook het
Groepsbestuur in hem heeft verloren.
Wij hebben dan ook gemeend Van Deventer's nagedachtenis rblijvend te moeten eeren door plaatsing
te Batavia van een borstbeeld of geschilderd portret
van den overleden Indie-vriend.
heel Indie werd daartoe einEene inschrijving in ge
de December 1915 door het Groepsbestuur geopend.
Mededeelingen van' verschillenden
a a r d.
In de eersteplaats dient gewag gemaakt van de
oprichting van de Vereeniging Seri Boediman. Deze
Vereeniging is tot stand gekomen op aanstichting van
het Grcepsbestuur en heeft ten doel:
a. het vormen van een fonds tot stichting van een
of meer Tehuizen, waarin teen volledige of gedeelte1ijke vergoeding aan Inlandsche jongelieden
passende huisvesting verleend wordt;
b. uit de met degelden van het fonds gekweekte rente subsidies ter huisvesting te verleenen, aan jongelieden, die daarvoor in aanmerking' komen, zoolang er nog geen Tehuis bestaat.

IV. Vergadering met de afgevaardigden van de Afdeelingsbesturen.
iDeze bijeenkomst zal plaats hebben op een nailer
te bepalen datum in de maand Mei.
V. Subsidie-aanvragen van de Afdeelingen.
Alle Afdeelingen, uitgezonderd de Afdeeling Soerabaja hebben een gedeelte van de Regeeringssubsidie
aangevraagd. In beginsel bestaat tegen de toekenning
dergevraagde bedragen een bezwaar; deze aangelegenheid zal echter uitvoeriger worden behandeld in
de bijeenkomst met de Afdeelingsafgevaardigden.
VI. Van Deventer-hulde.
De inzameling van gelden voor een borstbeeld of
geschilderd portret van wijlen Mr. C. Th. van Deventer levert gunstige resultaten op. Vooral van Inlandsche zijde wordt groote belangstelling betoond.
VII. Verspreiding gekleurde portretten van H. M.
de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis.
Het heeft de aandachtgetrokken, dat in de woningen van Inlanders veelal portretten prijken van
vreemde Staatshoofden, terwijl de beeltenis van onze
Koningin weinig of niet wordt aangetroffen. De oorzaak hiervan is, dat ergeen goedkoope portretten
van onze Koningin in den handel zijn.
Besloten wordt de tusschenkomst in te roe en van
eenige groote invoerhuizen. Wellicht zullen deze genegen zijn b.v. als reclame-artikel portretten van de
Koningin in omloop te brengen.

Ten slotte moge worden vermeld, dat door de
Groep op de Nederlandsche mailschepen, welke de
reis om de Kaap maken, een rondschrijven werd verspreid, waarin de passagiers worden opgewekt om in
Zuid-Afrika Hollandsch te spreken.

VIII. Ingekomen stukken.
a. Betreffende de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat. Het Groepsbestuur heeft deze Vereeniging zijn
steun toegezegd en de Afdeelingen uitgenoodigd mede werkzaam te zijn in het belang van de Hollandsche nijverheid.

Kort versiag der Groepsvergadering
van 5 April 1916.

De Afdeelingen van het A. N. V. zouden de to
van de Vereen. Nederl. Fabrikaat in Indie kunnen
overnemen. Blijkens een ontvangen schrijven heeft
bedoelde Vereeniging hiertegen geen bezwaren en
schenkt zij de voorkeur aan het oprichten van Ind'
sche afdeelingen.

I. Het jaarverslag over 1915 wordt goedgekeurd.
De Rekening en Verantwoording over 1915 is gereed
en door de Commissie van Kasnazieners in orde bevonden. De stukken zullen ten spoedigste aan het
Bestuur tergoedkeuring worden voorgelegd.
II. Tot onder-voorzitter wordt met algemeene stemmengekozen de heer M. Middelberg.
III. Verkiezing afgevaardigde in het Hoofdbestuur
(vacaturb Mr. C. Th. van Deventer).
Hoewel het Groepsbestuur het aanbod van den
heer J. M. Pijdacker Hordijk, 'om als afgevaardigde
aan te blijven, niettegenstaande hi reeds te kennen
hadgegeven zijn mandaat op ultimo 1915 te willen
neerleggen
op hoogen prijs stelt, meent het dit otter
,
niet te mogen aanvaarden. Beslcten wordt. Ds. W.
van Linen uit te noodigen als afgevaardigde van
de Groep Indie in het Hoofdbestuur zitting-le nemen.

b. Het Studiefonds Midden-Java heeft het Groepsbestuur verzocht zijn instemming te betuigen met een
door het Fonds aan de Indische Regeering in te
dienen rekest,
houdende verzoek om meer eenheid te
brengen in het stelsel van subsidies aan studeerenden, die bestemd zijn om in Indischen liens te
treden.
Waar deze aangelegenheid niet bepaald een zuiver
Nederlandsch belang is en bovendien een zaak is van
Regeeringsbeleid, welke nauw samenhangt met tal van
ornstandigheden, welke alleen door de Regeering beoordeeld kunnen warden, meent het Groepsbestuur
niet te kunnen in aan op het verzoek van het Studiefonds.
c. De 1 ste Luitenant der Artillerie L. J. C. Bakker heeft zich tot het Groepsbestuur gewend met het
verzoek werkzaam te zijn in het belang van de verdediging van Indie.

NEERLANDIA.
Dit vraagstuk heeft in den tegenwoordigen tijd de
belangstelling van ieder weldenkend Nederlander, terwijl van andere meer bevoegde zijde daarvoor krachtie propaganda word! gevoerd. Het Groepsbestuur
ziet niet in hoe het in deze met succes zou kunnen
werkzaant zijn.

Zuid-Afrika.
Zuid-Afrikaansche Brieven.
XXXIX.
Pretoria , 22 Mei 1916.
Het kookt hier, of beer gezegd op zijn Afrikaansch,
het wcelt hier. Gib die daar te midden van den oorlogsbrand zit,
die aan alle zijden de vlammen van
haat ziet oplaaien, die het grimmige grommen van
het geschut kunt hooren, die de elleride van het slagveld ziet, kunt u niet voorstellen wat hier gaande is.
Ge hebt ergeen aandacht voor, het is voor u een
te klein gebeuren. Maar straks, als de oorlog tot het
verleden zal behooren er zal toch eenmaal een tijd
komen,dat de vrede in het land is — dan zult ge
u de oogen uitwrijven en u afvragen: Maar welk
een ommekeer heel! er dan in Zuid-Afrikaplaats
gegrepen zonder dat ik het heb gezien ? Aan alle
kanten hoort ge het, ziet ge het, vcelt ge het, en het
geluid van de nationale eischen wordt altijd Wider,
en het stijgt en groeit in kracht. Dezer dagen is een
miner kennissen van het westen van de Transvaal
teruggekeerd, waar zij binnenkort zal gaan wonen.
,,Die mensche daar praat net politiek", was haar
klacht als ontwikkelde Afrikaansche, die wil leeren,
wil weten en wie degezichtskring van de staatkunde
te beperkt is. Maar die klacht teekende. Die politiek,
waarover de menschenpraten, is de politiek die erop uit is het Hollandsch-Afrikaansche ras in stand
te houden met al zin tradities. Vraag het aan de
winkeliers hier ter stede en zij u vertellen,
dat zij tegenwoordig gedwongen worden om Hollandsch te spreken. De Regeering is door den Volksraad opgedragen ^een rondschrijven te richten aan
alledepartementshoofden, waarin hun wordt bevolen
het hun ondergeschikten reeht duidelijk te maken,
dat alle brieven, in het Hollandschgesteld, in die
taal moeten worden beantwoord en dat de ambienaren, die in het Hollandsch worden toegesproken, in
die taal rnoeten bescheid doen.
Het klinkt heel eenvoudig, maar de praktijk is zoo
eenvoudig •• niet. Onlangs zat een Hollandsche Afrikaner in den !rein van Johannesburg naar Pretoria,
hem werd in het Engelsch zijn kaartje gevraagd. De
Afrikaner trok zijn schouders op en verlangde in het
Hollandsch te worden toegesproken. De spoorbeambte verstondgeen Hollandsch en nam den Afrikaner,
bij aankomst te Pretoria, in hechtenis, omdat hi ge.
weigerd had zijn spoorkaartje of te staan, tcen hem
daarom door den daarvoor aangestelden ambtenaar
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werd gevraagd. De zaak kwam voor den Magistraat,
die zich onthield van een begtinsel-uitspraak. De Magistraat sprak den Afrikaner, den beer Smal, vrij, omdat de spoorbeambte hem niet had mogen in hechtenis nemen, doch overeenkomstig de bepalingen der
wet, alleen boete had mogen eischen.
Een kleinigheid zult ge zeggen, doch de zaak is
van belang, want er zullen er meer komen, die willen, dat zij in den !rein en aan de staties in hun
eigen taal worden toegesproken, en dan zullen de
ambtenaren of Hollandsch moeten spreken, 61, wanneer zij dit niet kunnen, Hollandsch mceten leeren.
wte stelt voor alle staatsamhtenaren een zekere
De
mate van kennis der Hollandsche taal verplichtend,
vijt jaar na de inwerkingtreding der wet op „den
civielen dienst". Die wet is in 1912 aangenomen, de
tijd begint dus op te schieten en ieder die niet aan
de vereischten van het examen kan voldoen, verbeurt
het recht op bevordering. Een oogenblik - scheen het
als of die wet in het vergeetboek was geraakt, doch
met het bovenbedoelde rondschrijven is er door de
Regeering aan herinnerd. De Hollandsche onderwijzers zeggen, dat zij in den laatsten tijd veel ambtenaren krijgen, die bij hen les in het Hollandsch komennemen. Die ambtenaren vcelen, dat het thans
ernstbegin! te worden. Het is niet alleen de Re geering, die deze eischen stelt, doch het gansche yolk.
Nog niet zoo heel lang geleden werd op de Normaalschool alhier het Hollandsch zeer stiefmoederlijk
bedeeld. Dank zij het optreden der leerlingen is daarin langzamerhand verbetering gekomen en thans is
de geest daar zoo geworden, dat er een Vereeniging
verrees ter beoefening van de Hollandsche en Afrikaansche letterkunde. Het bestuur dier Vereeniging
bestaat uitsluitend uit Hollandsche Afrikaners.
De zin voor ontwikkeling is verheugeniswekkend
groot. Wij hebben seder! eenigen tijd hier ter stede
een Afrikaanschen Dameskring, die elke maand een
avondgeeft, welke dienstig wordt gemaakt aan geestelijke wrijving. De Z.-Afr. Vrouwen Federatie werkt
in dezelfde richting. Bizonder in trek zijn tegenwoordig hi' deze en andere Vereenigingen geschiedkundige avonden. Beide Vereenigingen bereiden thans een
reeks van levende schilderijen voor, waarin tooneelen
uit de Afrikaanschegeschiedenis zullen worden vertoond. Voor het doek draagt een persoon een gedeelte uitde geschiedenis voor, hetzij van den een of anderen Afrikaanschen dichter, hetzij van een schrijver
van een geschiedkundigen roman. Terwijl hij voordraagt, gaat telkens het doek open en het voorgedragene wordt in levende beelden vertoond op het tooen welke worden
neel. Deze reeks levende schilderij,
ontworpen door Afrikaansche schilders, zullen dan
worden gefotcgraveerd en cp prentbriefkaarten vermenigvuldigd. Met deze prentbrietkaarten voor zich
zullen de menschen buiten soortgelijke tafereelen in
beeld kunnen brengen.
Een andere verblijdende beweging is het streven ont
zich los te maken van Europeesche voorbeelden en
te trachten zich zelf te zijn. Onlangs heett te Potchefstroom een der Afrikaansche schilders, J. H.
Pierneel, een lezing gehouden over nationale kunst.
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Hi'j heeft o. a. mooi gestileerde Afrikaansche insekten
laten zien, die voor versiering van wandschotten
konden dienen, toegepaste kafferversieringen, die
mooie handwerken zouden kunnen vormen, boesmansteekeningen, die een geestige bewerking konden zijn
van randen op gordijnen enz. Onze eigen bouwkunst,
die langen tijd verloren is geweest en verdrongen
doorgeestelooze en karakterlooze revolutie-huizen,
hebben wij eindelijk teruggekregen, doch in , meubelkunst moeten wij ons nog los maken van de fabrieksmeubelen uit En eland die aan elk binnenhuis hetzelfde stem el geven, alsof zij alien voigens een en
hetzelfde model warengesneden. Nu Pierneef de
menschen den blinddoek van de oogen heeft genomen, zullen zij aan zien en de kritiek zal volgen.
In die richting kan de Afrikaansche vrouw de groote kracht vormen.
Ten slotte nog een verheugende tijding. Er is in
onzen Provincialen Raad een wetsontwerp aanhangig
om de tweetaligheid ook bij de stadsbesturen verplichtend te stellen. Men zou willen vragen, waarom
dit noodig is: het veel genoemde art. 137 van de
Grondwet stelt toch voor degeheele Unie vast, dat
beide talengelijke rechten zullen genieten. Doch evenals in Belie
g
schijnt voor elken tak van staatsdiensit
een afzonderlijke verordening te moeten worden gemaakt. De Staatsprocureur heeft in 1912 reeds verklaard, dat dit artikel ook van toepassing is op het
stedelijk beheer, doch een afzonderlijke wet blijkt
noodig. De groote moeilijkheid bij deze wettelijke regelingen is echter, wie men aansprakelijk moet stellen
voor de naleving van de wet. Dr. Reitz, zoon van
dengewezen staatspresitlent van den Vrijstaat, wit
het den stadsklerk doen (die men in het Hollandsch
dengemeente-secretaris noemt). Dit is de man, die
het hook' is van de stedelijke administratie. Sommig
e zijne
r mede-vertegenwoordigers vinden dit echter
te zwaar voor den armen stadsklerk, doch er zal wel
geen andere we open blijven. Billijk is het zeker,
dat alles in de twee talengeschiede, het is zoo natuurlijk. Doch het meest gewone wordt hier in derg
elijke aangelegenheden het minst betracht.
Al die din en zijn uitingen van den tijd en den
volksgeest, die niet te miskennen zijn.
OU-BOET.

Suriname.
Koloniale Slaien.
(1866-1916).
Een halve eeuw heeft Suriname thans een vertegenwoordigend lichaam.
Naar aanleiding van dit feit hielden de Koloniale
Staten in Mei eenplechtige zittin,g, waarin Z.Exc. de
Gouverneur eene herinneringsrede hield.
De Surinamer drukt ze in een buitengewoon nummergeheel af.

Wij ontleenen er het volgende aan:
„Op een dag als deze ziet men onwillekeurig 50
jaren terug en vraagt zich af of alle verwachtingen
zijn verwezenlijkt, alle hoop vervuld, alle illu'sien bevredigd.
Het antwoord op die vraag zal nimmer een vol. zijn
Immer tusschen de gedachte en
mondig „
ja"
s
de uitwerking, het plan en de uitvoering staat de
mensch met zijn onvolkomenheden, zijn kortzichtigheid, zijn afhankeiijkheid van Gods beschikken op
zijn wikken.
De hoofdgedachte van den ontwerper van het Regeerings-reglement was: „aan de bewoners van Su„riname al de rechten en vrijheden t2 geven, welke
„in verschillende vormen door alle tijden heen het
„erfgoed van de Nederlanders zijn geweest; daarbij
„autonomie en aandeel in de bestellidg van eigen
„huishouden."
Was de kolonie Suriname er rijp voor in haren
schoot deze levensbeginselen te ontvangen en tot ontwikkeling te brengen ? Indien thans daarop „neen"
geantwoord wordt, is dat Been verwijt.
In menig opzicht is sedert de ontwikkeling bevorderd, maar t. a. v. een belangrijk punt, de bestelling
van eigen huis.houding, heeft het algemeen erkende
middel, op autonomic berustend gemeentelijk en districtsleven, ontbroken.
Is de terugblik ontmoedigend ? Hierop vind ik
maar an antwoord: „neen". Ontwikkeling en vooruit an zijn onmiskenbaar: de bevolking verdubbeld;
hetgeboorte-overschot van negatiet positiet geworden
en aangroeiend; de uitvoerwaarde verdrie-, de opbrengst der eigen middelen vervier-, de schoolgaande
kinderen vervijf- en de ontvangen en verzonden brieven verzestienvoudigd; de in omloop zinde bankbiljetten een 4 a 5 maalgrooter bedrag vertegenwoordigend; de bestuurszorg zich uitbreidend volgens den
een in onvoldoende, volgens den ander in overdreven
mate; de uitvoerper hoofd, goud en balata niet medegerekend, stijgende; de Nederlandsche taal, voor
50 jaten het eigendom van weinigen, thans gemeen
goed geworden — met deze haterogene re en meen
ik te kunnen volstaan.
Hungraphisch beeld is een gestaag opgaande lijn;
het is eengolflijn, waarvan top en dal somtijds aanmerkelijk in hoogte verschillen. Maar omdat wij nu
ill een diep dal zijn, is er een reden om te gelooyen, dat de rijzing zal uitblijven.
Herinneren wij ons de woorden van de moederlandsche Regeering bij de behandeling van het Re geeringsreglement in 1861: „Voorshands", zoo zeide zij,
„kan het doel waarop alle krachtsinspanning gericht
„wordt, een ander zijn dan de bevordering van de
„
innerlijke welvaart der kolonie zelve." Daarin is
niets veranderd. Alle krachtsinspanning op landbouw
en volksgezondheid richtende, moeten wij den top
bereiken.
Door de houding der Hooge Regeering bleef aan
Nederland tot op. heden het voorrecht van . den vrede
verzekerd. Kunnen degevolgen van den oorlog voor
de kolonie nietgeloochend worden, zij heeft niettemin reden
dankbaarheid,vane
Ook goede ge-

NEER LAND 1 ik.
volgen zijn merkbaar: een levendiger Lesef cm voor
tijden van nood te mceten zorgen; minder neiging
tot verandering van dienstbetrekking; sterker streven
om in eigen voeding door het kweeken van kostproducten te voorzien, van den invcer van levensmiddelen zich onafhankelijk te maken, aldus vermeerderdeproductie van den kleinen landbcuw."
De rede herinnert o. m. nog aan het feit, dat 100
jaar geleden Suriname onder Nederlandsch gezagte••
rugkeercle en geeft een overzicht van licht- en schaduwzijden op economisch gebied, van maatregelen en
verwachtingen voor de verhefting der volkswelvaart.

Amerika.

Hope-College 1866-1916.
Onze stamgenooten in Amerika vierden in de maand
Juni van dit jaar een belangrijk feest. Zij herdachten hoe een halve eeuwgeleden de grondsiagen gelegd werden voor de eerste Theologische School
hunner kerken: het bekende „Hope-College".
Er was reden te over, ditgedachtenis-feest luisterrijk te vieren. Klein, heel klein was het begin geweest — eenstand
enkele-voor alles —
en nu kan men ons met trots wizen op een heele
verzameling van gebouwen, waar tal van professoren
— waaronder mannen van naarn — hun lessengeven
aan eenige honderden studenten. Niels schijnt hier te
ontbreken: naast de college-zalen een aardig kerkje;
goed ingerichte studenten-tehuizen naast uitgebreide
boekerijen.
Telken 'are stroomt van hier uit een schare jonge
mannen om te werken in de kerken en op het zendingsveld.
En ook Holland, in Michigan, de plaats waar
Hope-College gevestigd is, heeft zich in dien tijd uitgebreid van een onaanzienlijk dorp tot een bloeiende
stad met niet minder dan vijf Hollandsch-Gerefornieerde kerken.
Geen wonder dan ook dat nu in dit herdenkingsjaar de vreugde over zooveel vooruitgang zich uitte
in eengansche reeks van feestelijkheden: optochten,
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vergaderingen, waar verscheiden voor an een feestrede hielden, muziek- en zangavonden, gemeenschappelijke maaltijden, plechtige kerkdiensten en wat meer
bij zulk een gelegenheid behocrt.
Voor het Nederlandsche stambelang is Hope-College
van veel beteekenis en wij zouden goed dcen onze
aandacht hier meer op te vests en. Het is een geestelijk nr;Adelpunt, vanwaar groote invloed uitgaat op
onze staingenooten in Amerika. Het houdt de Hollanders bij elkaar, bewaart ze voor een geheel open ondergaan in de Amerikaansch-Engelsche maatschappij, houdt de herinnering aan het stamland levends want
want niets immers brengt hen meer daarmee
ill aanraking dan de studie der Calvinistische theologie.
Tot behoud en zuivering van de Nederlandsche
taal kunnen deprofessoren van deze inrichting krachtig meewerken; beide zijn dringend noodig; het laatste niet minder dan het eerste; wie ,,De Hope" leest,
het blad dat vooral het tbelang van Hope-College
dient en grootendeels door aldaar opgeleide predikantengeredigeerd wordt, kan duidelijk zien, hoever
de verbastering van onze taal reeds voortgeschreden is.
Men kan nog meer doen; den band met het mcederland kan men levendig houden door van hier uit
studenten te zenden om eenigen tijd le studeeren aan
een der Hollandsche Universiteiten,gelijk reeds een
enkele niaalgeschied is, men kan omgekeerd studenten uit Holland uitnoodigen cm over te komen en de
colleges aan de Amerikaansche zusterschool te volgen, men kan leerlingen aansporen zich in 't bijzonder op de studie der Hollandsche Kerkgeschiedenis
toe te leggen. Kortom, Hope-College ibiedt op tal
van wizen een uitnemende gelegenheid om ons nader
te brengen tot de idealen, welker bereiking het Algemeen Nederlandsch Verbond zich ten doel stelt.
Moclit al in den loop der ti den het Nederlandsch
door 't Engelsch verdrongen worden, allicht zou
toch zoo de herinnering aan Holland krachtig blijy en voortleven, zouden de oude tradities in eere blijven, zou de belangstelling voor wat in het land der
voorvaderengeschiedt, niet verflauwen, zou het een
voorwerp van trots blijven uitmaken. te kunnen wijzen op het bezit van Nederlandsch bleed.
Maar oud-Holland zal dat niet opmerken, evenmin
als het zich nu bekommert om wat er woelt en werkt
ander onze stamgenooten van over den oceaan. Wij
ho en dat zij zich niettemin niet zullen laten verleiden am omgekeerd oak ons te vergeten, doch er
slechts op zullen letten, dat er toch nog een 'dein
deel van het Nederlandsche yolk is, dat met hen meeleeft — ook met hen meegevierd heeft het feest ter
herdenking van het vijitig-jarig Lestaan van HopeCollege. Stamgenooten in Amerika, aanvaardt onze
beste wenschen voor het hell van deze inrichting waar
ge met recht trotsch op moot zijn.
Amsterdam.

S. VAN DI EN.

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond,
gedenkt „Volk sopbeuring"!
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Taalcommissie.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet teen hetgebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk vertaald kunnen worden;
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander o p tot het gebruik van
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen, die in den
reel
even goed zijn als de vreemde, waaraan men
g
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.

weer in een overlijdensaankondiging (19 Juniej: De
Crematie zalplaats hebben Dinsdag a. s. 12 uur te
Driehuizen., en in een doodsbericht (20 junie): De
crematie is vastgesteld op Woensdag e. k. te Westerveld.
Zou 'p ier alleen onze voorkeur voor het vreemde,
onze lust cm deftig (niet voor alien begrijpelik) te
zijn, als verklaring moeten gelden ? Misschien komt
er in dit biezonderegeval nog lets anders bij. Het
is ook een Nederlandse eigensc'hap, om din en die
een enigszins schokkende card hebben, met een
vreemd, liefst Frans woord, aan te duiden. (Hoe zouden de arme Fransen met hungemis aan talenkennis
het wel moeten stellen, als zij een zelfde overtijngevoeligheid bezaten). Zo spreekt men van chemise,
pantalon, troisieme, n;glige, transpireren, faeces en
veel dergelijks op het gebied van de verwijdering uit
het menselik lichaam van de verbruikte stoffen en van
hetgeslachtsleven. lk acht het niet onmogelik, dat men,
ook om het altijd enigermate wrede denkbeerld van
de snelle vernietiging van het stofelik overschot, een
vreemd woord ter bemanteling heeft gezocht, hoewel
het daarom niet minderdwaas en ongepast tegenover
onze taal blijft.
P. VAN MEURS.
* *

Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
Brievenbu s.
De Commissie ontvangt gaarne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden en uitdrukkingen aan het adres: 2de Schuy tstr a a t 247,
's-Gravenhage.
Die mededeelingen zende men dus niet naar het
Hoofdkantoor te Dordrecht. Inzenders wordt beleefd
verzocht naam en woonplaats te vermelden en hun
bijdragen zoo mogelijk persklaar in te zenden; dit
verlicht het werk der Commissie en heeft bovendien
het voordeel, dat de inzendingen geheel volgens de
bedoeling der inzenders in Neerlandia komen.
* *
4..

Depot bag age
leest men in onze spoorweg-stasions bij het vertrek
waar men reisgoed in bewaring kan geven, en aan
ieder stuk wordt een briefje gehecht met het gedrukte opschrift: "„Bagage-depOt".
In Vlaanderen leest men in de stasions: „Bewaring van reisgoed".
Zou het nietgoed zijn, alle tekortkomingen op
taalgebied van onze spoorwegmaatschappijen te verzamelen, en het A. N. V. te verzoeken, eenpoging
tot een algemene verbetering in deze tijd van nasionaal voelen bij de maatschappijen te doen ?
P. VAN MEURS.
Ja, dat denkbeeld lijkt ons best.
* *
*

Lijkverbranding. Crematie.
Nauweliks heeft de Vereeniging voor lijkverbranding, later V. v. facultatieve lijkverbranding haar Joel
bereikt„ en deed de lijkverbrandirig haar intrede in
onze samenleving in een werkelik verrassende mate,
of terstond heeft ons yolk naar een vreemd woord
gezocht, om de zaak aan te duiden. Zo deed het ook
then strandwegen (boulevards) werden aangelegd,
slachthuizen (abattoirs) werden opgericht, de Nederlandse onzijdigheid (neutraliteit) werd afgekondigd.
In de vele berichten en aankondigingen van lijkverbrandingen te Velzen die wij in de laatste paar
jaar te lezen krijgen, werd, naar ik meen, geen enkele ma a/ van 'verbranding gespiroken. Nu las ik

*

Festival.
De opwekking van de Taalcommissie tot het gebruik van Nederlandsche woorden, „die in den reel
evengoed zijn als de vreemde, waaraan men 0 achteloosheid of gemakzucht is gewoon geraakt", is gelukkig ook doorgedrongen tot den verren Zuidoosthock van Drente.
We zouden te Emmen dezen zomer een „f e s t iv a 1" vangemengde zangvereenigingen houden. Daar
komt echter niets van, aangezien met algemeene instemming van hen, die ter bespreking van een en ander vergaderden, een voorstel is aangenomen, om een
zangersfeest voor te bereiden.
Emmen.
De J.
* *
*

Nederlandsch in Nederland.
Ter kostelijke illustratie van ons artikeltje onder
bovenstaand opschrift, toonde een onzer lezers ons
een briefkaart, ontvangen van zijn werkster, welke
kaart aan het hoofd deze merkwaardige woorden vertoont: „La Hajeij"...
Bedoeld is blijkbaar het Fran sche „la Ha e"
dat natuurlijk veel deftiger is dan het doodgewone
Nederlandsche „den Haar...
Waarom maken de menschen zich loch zoo belachelijk ? !
(Haagsche Crt.)
• •
*

Mejongvrouw(e).
Een onzer lezeressen vroeg ons, of deze titel in
ons land bestaat en welke waarde hi j dan heeft.
Als antwoord op die vraag diene, dat Mejon gv r o u w(e) in iedergeval moet zijn Mejon ky r o u w en deze titel alleengeldt als schriftelijke
aanspraak voor ongehuwde dames van adellijken
huize. Dat vele dames bezwaar hebben tegen M ejuff rou w; weten wij. Indien deze dames en toepasten, wat een andere belangstellende lezeres ons
aan de hand deed ?
Deze laat op haar naamkaartje Mejultrouw (c.q.
Mad.elle) weg en heeft gedrukt staan: haar roep- en
familienaani. Als ze aan kennissen schrijft, doet zij
hetzelfde en zet er Mejuffrouw voor, terwijl ze haar
eigen brieven onderteekent, zooals ze op haar kaartje
heel. Is het juist niet echt burgerlijk (schoonmaaksters e. d. doen 't bij voorkeur), wanneer iemand onderteekent Mejuffr. N. N. ? En wat zou men er van
ze en indien een beer op zijn kaartie liet drukken
9
b.v. De WelEdelGeb. Heer
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Attentie s.v.p.!
L. S.
Wij brengen hiermede onder Uwe geeerde aandacht,
dat de verbruikers van Munt-Electriciteit
geheel vrijgelaten
worden in de keuze van hun leverancier voor
Lam en Ornamenten en Glaswerk,
ennoodigen wij U beleeld tot een bezoek
aan onze Magazijnen uit,
alwaar een flinke collectie
g
teen
scherp concurreerende prijzen
wordt tentoongesteld.
Alvorens tot bestelling over te gaan wende men
zich tot ons voor een begrooti In g d a Imonage.
Uw Dw. Dr.,
Aanbevelend en hoogachtend,
***

•

*

*

In 't hartje van Nederland Nederlandsch??
Bad-Hotel Baarn (Hollande). Menu du
31 Mai.
•

•

:-: La Haye,
Rue de St. Jacob ... — Telephone ...
Fruits Primeurs et Legumes.
Adresse-Telegraphique .
— La Ha e.
Wat te zeggen van dit briefhoofd ? Voor nietHagenaars diene, dat de „
Rue de St. Jacob" het
bekendeJacobsstraatle is, een onoogelijk klein Otraatje, loo end van het Spui naar de Wagenstraat, in
de onmiddelliike nabijheid van de Gedempte Gracht.
De bed handelaar is ook wel bij vele Hagenaars
bekend, n.l. als een doodgewone fruithandelaar en
F. D.
-venter.
•

•

Een hedendaagsch Babylon!
„De Zondagsbode" voor Zandvoort, Aerdenhout,
Bloemendaal en Overveen van 14 Mei 1916 bevat
o. m. de volgende aankondigingen:
Delicatesse is petit Pain Noirs — bereidt uit — ingredienten . — Huis eersteRang. — Chapellerie, Lingerie-Br 0s. Natuurlijk ook:
deri e. — 1s te Rang Huis.
Confiseur, Cuisinier, Glacier. — Kruitn o ten(van 't Wester- of Oosterfront ?) — en, hoe
funk in den toont coiffeur-dameskapper(een
en dezelfde man ?). Of is dit laatste een aandulding
voor de stelling,
,wie dat
de vrouw wint, het yolk
heeft ?
* *

*

Te Arnhem:
Maison de Coiffure. —
Specialite de postiches, imitant parfaitement la nature.
Cheveaux de toutes nuances et depremierequalit 6.
Undulation Marcel et a l'eau.
Articles de luxe et de toilette agrande choix.
Bouquets de Corsage, Jais, Eventails.
Magasin de parfumeries des premieres maisons.
Parfums a la Mode de: Coty, Houbigant, Guerlain,
d'Orsay,
Lentheric etc.
y".
Bath-Salts „Morn
* *
*

Holland op z'n malst!
ChiceKamer s. Zeer net ingericht, geh. vrij,
( Avondpo st),.
stille om g., direct te aanvaarden.
•
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brieven rond, die op 't adres vermelden: ...... Es q.!
Of tart en E. V. de voorstanders van de taal, welke zij zoo moos vertolken ?
. •
•

Holland op z'n best!
Uit de openingsrede van Dr. A. Sikkel Azn. van
deJaarvergadering der Nederl. Mij. tot Bev. der Geneeskunst halen we metgroote instemming het volgende aan; tevens wekken we nog eens alien, die
de wetenschap beoefenen, op, dit zeer lofwaardig
streven -- ook het onze — te steunen.
„Ervaring zij dus de machtige, kenbron van onze
wetenschap en kunst. Logische verwerking van zintuigelijke waarneming naar grondslag' een dagelijksche
eisch. Maar ook afteiding uit algemeenteid, verbeelietNaar
te onderschatteti
helpsters.
ding
n
Wie over wetenschappelijk denken spreekt, kan niet
eheel zwijgen over de beteekenis van het woord.
g
Alle denken isgebonden en gevormd aan het woordbeeld, dat voertuig en inhoud er van is. In zuiverheld van denken, in zuiverheid van oordeel is begrip
van het woord voorondersteld. En omdatgeen woord
in zijn beteekenis en zijn vermogen zoo gekend en
doorvoeld kan worden als het woord der moedertaal,
moet in Nederlandsche gedachten, Nederlandsche ervaringsoordeelen
,
het begrip van het Nederlandsche
woord voorondersteld zijn. Wie niet streeft naar beg
rip van eigen taal, veronachtzaamt het hooldmiddel
om te konien tot zuiverheid van denken.
Wie het zelf niet ontdekte wat voortreffelijke taal
de onze is voor vorming en uitbeelding van wetenschappelijke. oordeelen, voor oauwkeurige redevorming en redegeving, die behoeft zich niet eens te laten voorlichten door hen, die in nieuwen tiid uit
volksbesef voor Naar strijden.
Hi' moge, uitsluitend met wetenschappelijk inzicht,
luisteren naar twee beroemde landgenooten uit den
tijd van Hollands opkomst.
1k noem Simon Stevin, Maurits' leermeester, den
kwartiermeester-generaal in het leer der Unie, den
pittigen Vlaming, den grooten wiskundige zijner dagen, en Hugo de Groot.
Hugo de Groot, Hollander in merg en been, maar
erkend als latinist bij uitnemendheid, onverdacht getuige dus, scheen onze taal toe als ware zij uitgedacht door de wijste lieden, opdat de regelen der
wetenschappen in de woorden van deze taal zouden
geleerd worden, welke taal in het eigendommelijke
van oneindig veel woorden alle anderen ver achter
zich teruglaat. En Stevin, na de geschiktheid van het
Grieksch voor de„wisconste” te hebben aangetoond,
dat zii de „'t saemvouging corter en ghewisser heeft."
acht het Nederlandschgene nog te overtreffen, omdat zij de „'t saemvouging corter en ghewisser
(Het Vaderland.)
heeft"."
* *

•

Uit de Bussumsche Courant drukken wij de volgende advertentie over, die toch zeker wel onder Holland op z'n malst ma gerekend worden:
Patisserie d'Amsterdam. 9 maal bekroond
met medailles.
Beveelt zich beleefd aan voor de levering van Gelegenheidsgebak volgens elke opgave.
Vraag m ij n e a s s o r t i m e n t Fantasie-Banket.
Aanbevelenswaardig zijn de Amsterdamsche Padvinders, 14 center ons.
Specialisteit in{ Relichieuss e's en Rhu inC r e m-T hompouce s.
Minzaam aanbevelend,
Maison

•

0
„Die Haghe-Spelers", zeker toch wel als een zuiver Nederlandsch tooneelgezelschap bedoeid en zich
ook als zoodanig aandienend, zendt in de holstad

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond
gedenkt „Volksopbeuring"!
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Ingezonden.

Geachte Meneer de Sekretaris,
De oorzaak dat ek bedank het als lid van die Algemeen Nederlandse Verbond is nie die gevolg van
verminderde sympatie nie, maar min bedanking s is
diegevolg van vertrek uit Nederland naar Schotland en strakkies naar Suid-Afrika. Ek is regte jammer dat U onder die indruk was dat ek nie sympatieseerde 'met uwgoed en edel werk nie. Laat tog
a. u. b. nooit weer toe dat sulke gedachten in jou
hart opkliminen hoior! So die Here wil vertrek ik
met sak enpak op 31 dezer. Ek wens Uw Verbond
toe des Heren besten zee en vertrouw van ganse
harte dat het blceien zal in die toekanst.
Hartelikgegroet,
Uw Toegenegene,
W. R. JOYCE.
• *

*'

Dit is het aangename antwoord op het schrijven,
dat bedankende leden ontvangen en waarin hun de
redengevraagd wordt. Meermalen heeft dit een briefwisseling ten gevolge, die misverstanden uit den weg
ruimt en bewerkt, dat men lid blijft.
De heer Joyce heeft reeds ingezien, dat men lid
van het A. N. V. kan blijven „waar ook sin voet
ma g dwaal", en zijn bedanken ingetrokken.
Red.
So es t, den 14en Juni 1916.
Geachte Heer,
De heer Pieter vanRossem, van Temsche (Belgie)
is lid van het Al em. Nederl. V erbond. In begin
van den oorlog ging hi' op als „vrijwilliger" en onlangs werd hi door de Duitschers kriigsgevangen
genomen. Het is van uit het Krijgsgevangenenkamp
dat hij me schreef, met verzoek U te melden, dat hij
verlangt lid te blijven van het Al em, Nederl. Verbond en hoot dat
dat hi het or as Neerlandia geregeld zal ontvangen. Tegelijk met zijn brief zcnd hij
eengedicht voor Neerlandia, waarvan ik hierbij afschrift voeg.
Het adres vanden heer P. v. R. luidt:
Pieter vanRossem,
Leutnant,
Abteilung 3, Stube 18, Offiziergefangenenlager,
in Mainz.
Met hoogachting,
JEF HINDERDAEL.
* *
Zal de leeuwerk zingen
wanneer hi' gevangen
in nauwe muit
nog klokken hoort klingen
en zwevende zangen
van Lente-geluici ?
Macht vangezangen
woelt in z'n boezem
met Lente mee.
Zal hi' ze ran en
en dooden den bloesem
der bloemen-zee ?
Geen moeder kandooden
haar kind. Geen dichter
versmacht z'n lied...
Stijg hoog dan, boden
des harten,naar 't lichter
zonnegebied.
PIETER VAN ROSSEM.

MEDEDEEL1NGEN EN ALLERLEI

De Belgen en wij.
Wij hebben in den loop van den oorlcg eens en
andermaalgeschreven over de verhouding tusschen de
Bel en de Vlamingen met name, en ons yolk; onjuisLe opvattingen, die er onder een deel van ons
y olk over de Bel en gangbaar zijn, bestreden; aangewezen, wat wij van de Vlamingen, die nu gedwOngen zijn in ons midden te leven, konden leeren; het
onzegedaan om toenadering te bevorderen, ook
door ons buiten den stria te houden, die door den
oorlog tusschen de Vlamingen is ontstaan, aangezien
immers hetpartij kiezen voor de eenen, de antler en
teen ons Verbond zou opzetten. •Waarbij de overwegirig
kwam, dat er ookonder ons verschil van meening
is, bij welke partij in de Vlaamsche bewegiing wij
ons ten bate van de Groot-Nederlandsche zaak zouden moeten aansluiten.
Maar het valtniet te ontkennen, dat de verhouding
tusschen de Bel en en ons nog niet zoo als ze
wezen kn. De heer Simons klaagde onlangs in een
blad, dat er tusschen de Vlamingen en ons hier te
lande nog zoo weinig voeling is. Maar het is erger,
er is onder vele Belgen — de Vlamingen niet alt
uitgezonderd — een voor ons vijandige stemming.
Het lijkt ons verkeerd, dat te willen bemantelen. Beter doet men, na te gaan, hoe het er eigenlijk mee
staat; dan eerst kan men naar middelen zoeken om
misverstand op te eft en Nederlanders en Vlamin en — het A. N. V. heeft slechts met deze Belgen te maken — tot elkaarte brengen. Eerst de
kwaalgoed kennen, dan naargenezing trachten.
Daarom Ley den wij de lezing aan van No. 3 van
de Vlaamsche Gedachte, een blad dat op ongerege1de tijden verschijnt en geleid en uitgegeven wordt
door Leo Picard Cs-Gravenhage, Postbus 252),. In
dat nummer behandelt Picard „Belgie en Holland"
engeeft daarin van de stemming, die er onder vele
zijner landgenooten ten opzichte van, ons yolk heerscht,
een bedroevend beeld. Wij vertrouwen, dat die stemruin g zal wijken, al blijkt zij ouder dan deze oorlog,
maar, nog eens, eerst dienen wij te weten, hoe de
zaken s taan.
KoloniaalOnderwijs-Congres.
Zoo men uit het Mei-nr. van Neerlandia kan weten zal het eerste Koloniaal Onderwijs-Congres 28,
29 en 30 Augustus a. s.gehouden worden in den
Dierentuin te 's-Gravenhage.
Men kan lid worden voor 5.--; leden van aangesloten vereenigingen, zooals het A. N. V. betalen
slechts f 2.50.
Het secretariaat is gevestigd Galilestraat 75, 's-Gravenhage.
„Persoonlijke vriend".
Men leest tegenwoordig telkens in de krant van
menschen, die „een persoonlijke vriend" van dezen
ofgenen zijn, — gewoonlijk in berichten, die blijkbaar uit het Engelsch zijn vertaald. Misschien kan
het helpen, di insluipsel uit onze to te verwiideren,
als wij er hier aan herinneren, dat in het Hollandsch
dat„persoonlijke” overbodig is. Het Engelsche
„friend" heeft n.l. een ruimere beteekenis dan ons
„vriend". Men duidt met het Engelsche woord ook
aan wat wij een kennis noemen, zelfs zeer oppervlakkige kennissen. Wil men dan tekennengeven, dat
iemand een werkelijke vriend is, wat wij Hollanders
onder dat woord verstaan, dan zegt men in het
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Engelsch „a personal friend". Wij moeten dat dm
vertalen met: „vriend", niet met „persoonlijke vriend',
dat leelijk is en bovendien, door zijn teveel, niets
zegt.
Men lette ook eens op, hoe, vertnoedelijk eveneens
on er den invloed van het Engelsch, tegenwoordig in
de kranten voortdurend nog een ander misbrul van
Jatpersoonlijk"
wordt gemaakt, daar n.l. waar in
„
behoorlijk Hollandsch „zelf" wordt gebruikt. Hi'
heeft hetpersoonlijk geschreven, hi' zal dat persoonlijk onderzoeken, hi' gaat er persoonlijk heen,
en meer van lien aard.

Een Taalcommissie van Staatswege.
Bij Kon. Besluit is ingesteld een Staatscommissie
met opdracht de Regeering van raad te dienen bii
de keuze, welke zij te doen heeft nu de meer al emeene ingebruik zijnde schrijiwijze der Nederlandsche taal onzekerheden overlaat en afwijkingen daarvan in Breeden kring ingang hebben gevonden.
Benoemd zijn: tot voorzitter Dr. A. Kluyver, hoog
leeraar le Groningen; tot secretaris Jhr. Mr. J. A.
Stoop van Strijen, referendaris hi' Binnenlandsche Zaken; tot verdere leden Marc. Emants, letterkundige,
Den Haag; H. J. Emous, directeur der biizondere
normaallessen te Amsterdam; Dr. J. van Ginneken,
van de Soc. Jezus te Oudenbosch; Dr. J. J. Salverda de Grave, hoogleeraar te Groningen; Dr, J. W.
Muller, hoogleeraar te Leiden; Mr. L. T. Plemp van
Duiveland, . hooldredacteur der Nieuwe Cothrant, Den
Haag; Dr. C. J. Vinkesteyn, inspecteur van het gymnasiaal onderwijs, Den Haag.
Een inzender in de N. Ct., J. H. betreurt, dat in
de Commissiegeen Indisch onderwijsman is benoemd.

De Belgische soldaat.
Dr. Jaak Boonen behoort tot de Vlaming,
en die
tengevolge van den oorlog hun betrekking in 't Walenland verloren en in Nederland eatgastvrij oord
vonden. Hi' heeft ziin vrijen tijr besteed aan het
schrijven van een boekje over den 13elgischen soldaat, zijn werk, zijn geest, zijn ziel.
In beschaafden vorm met overtuiging geschreven
geelt dit werkje o. m. Herinneringen uM DuitschIand
(Duitsche gedachten over `Belie Belgiel's deel in
den oorlog en een korte levensschets van Koning
Albert, „onzen eersten soldaat".
Degeest van den Belgischen soldaat spreekt het
best uit eenige ,soldatenbrieven, waarin zeer treifende
gedeelten voorkomen en waaruit het
Miin Vla7nderen heb ik hartelijk lief,
Mijn Vlaanderen bovenal,
ons tegenklinkt.
Enkele toepasselijke verzen van Vlaamsche dichJers
wisselen de goede prozastukken al.

„Voorbeeldeloos".
Dal is ook eengeliefd woord van onze kranteschrijvers tegenwoordig. Alles is „voorbeeldeloos".
Natuurlijk , hun En krant of En
elsctelegram heeft „unexampled"; „example" is voorbeeld,
dus ,,voorbeeldeloos". En, sterker nog, als het Duitsche telegram of dagblad „beispiellos" heeft, dan is
de vertaling „voorbeeldeloos" al uit de pen.
Nu is , voorbeeldeloos" natuurlijk ook Hollandsch,
maar het is niet zoo'ngangbaar woord, dat het in
allerlei mededeelingen op zijn plaats is. Ook dreigt
het degoede en meer gebruikelijke Hollandsche nitdrukkingen te verdringen. Gezwegen van het deftige
„gadeloos" is er het fraaiere „weergaloos" en dan
nog het gewone „ongekend", dat keer op keer het
juiste woord is, waar de gedachtelooze kranteschrijver met „voorbeeldeloos" vertaalt. Ook is er nog
„ongehoord".
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Bedrijfsre dame.
Een mangaat maar een . kant uit, een advertentie
zoekt in alle richtingen. iDaarom is een advertentie
vaak beter dan een reiziger.
Dit verstandige woord vindt men in het eerste
nummer van hetpas verschenen „officieele or aan
van de Nederl. Vereeniging tot bevordering der bedrijfsreciame, onder redactie van W. H. de Buisonje".
Hebben de leden van het Al em. Nederl.
V e r bon d, die een zaak drijven, er wel eens aan
gedacht, dat Neerlandia als geen ander
Nederlandsch tijdschrift in alle richusen
een
uittin en over de wereld gaat
d
stekende gelegenheid biedt tot adverteeren ?

Dringend verzoek aan alle leden.
Onze gemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Al em. Nederl.
Verbond in ruimer kring blijft verspreiden, zott gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bii
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welslagen der propaganda door persoonliik bezoek zeer in
de hand werken, wanneer zij aan het Hoofdkantoor
te Dordrecht,
Wijnstraat 81, de namen en adressen
opgeven van familieleden en kennissen, die daarvoor
in aanmerking komen.
Op de vorige verzoeken kwamen reeds opgaven
in, die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevole hadden.

Sprekers voor de Afdeelingen.
Ter opmaking van een volledige list verzoekt de
Redactie alien, die bereid zijn met een lezing, voordrachten of liederen voor de Afdeelingen op, te treden,
hun naam, onderwerp en adres te melden aan
het kantoor van het Al em, Nederl. Verbond, Wtinstraat 81, Dordrecht.
Reeds gal zich als spreker op de heer Dr. Reny
rn
te Bussum.
de Clercq,
Onderwerp: Vlaamsche Letterkunde, voordracht uit
el en en ander dichtwerk.
Voorts: de heer en mevr. Des—Drag oudbestuursleden van' Tak j ohannesburg, Soestdijkerstraatweg 68, Hilversum.
Onderwerp : Afrikaansche avond, vertellingen, muziek en zang.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
J. H. Wolthers, vroeger Consul der Nederlanden,
Lourenco Marques,
E. B. Vis, vroeger Oude Delft 77, Delft.
M. C, F. Petit dit de la Roche, vroeger Utrecht (thans
in Indict ),.
F. Hoogewerff, vroeger beambte Borneo-Sum. Hanamarinda.
. S
del-Mij,
Dr. J. G. Nassy, vroeger pia. Geneesk. Dienst, Scerabaia.
B. Belonje, journalist, vrceger Medan.
V. C. de Munck, vroeger Grensstr. 16, Amsterdam.
P. Verbiest, vroeger Javastraat 151. Amsterdam.
G. Witteveen, vroeger p j'a. Soc. Hipotecaria Holan.dese, DelRio de la Plata, Buenos Aires.
J Arnold, vroeger Cihareh Fandak, Cairo (Egypte).
G. Selleger, vroeger adm. suikerl. Bcedoean, Besoeki,
J. A. Lohr, mijn-ingenieur, vroeger Weteringkade 6,
Den Haag (thans in Braziliej.
Mr. G. J. Dujker, ambt. Dep. van Justitie, vroeger
Weltevreden (Nederl,-IndiO.
Mej. J. Harders, vroeger Franklinstr. 96, Den Haag.
Mr. G. v. d. Flier, vroeger Paramaribo.
W. M. Ouwerkerk, vroeger Breestr. 114a, Leiden.
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B. Bouman, vroeger Rapenburg 80, Leiden.
Mr. W. C. Beucker Andreae, vrceger Jan v. Go yenkade 9, Leiden °bans in Indie),.
J. Blankers 't Hoeft, vroeger Utrechtscheweg 119 b,
Oosterbeek (thans in Indie).
Mevr. S. M. Martis—Slinkers, vroeger Semarang.
J. H, Faber, vroeger
er Noordeinde 124a, Den Haag.

NIEUWE LEDEN.
Groep Belie.

Rekening en Verantwoording van het
Hoofdbestuur A. N. V. over 1915.
Ontvangsten:
Voordeelig saldo
Bijdragen der Groepen 1)
Bifdragen der Zelfst. Afdeelingen 2 )
Subsidie Nederl.Regeering
Buitengewone ontvangsten
Opbrengst ui`gaven A. N. V
Gekweekte rente
Rente legaat meiuffr. I.Rikkers

•••

Uitgaven:
Salarissen
1/2 f 1940.641A
Kan toorh uur,
ode
n
en verwarming
1/2 » 230.63
Drukwerk, kantoorbehoeften
porti enz.
» 712.22
Ve rsch otten Bestuur
» 565.5 -11/2
Subsidie Neerlandia
Subsidie aan de Boeken*Commissie
Lidmaatschappen
Propaganda
Subsidies aan de Zelfst. Afdeelingen
Rente legaat mejuffr. I. Rikkers
Ondersteuningen en tegemoetkomingen
Nederl. onderwiis in den vreemde
Buitengewone uitgaven
Voordeelig saldo

f 1049.64
» 11785.651/2
487.91
3600.118.30
71.17
109.781/2
79.85
f

17302.31

3449.04
6685.44
2400.404.71
1146.98
57. 79.85
1000.227.80
661.661A
1189.821/2
f

17302.31

De Commissie, bedoeld in art- 6 der Statuten, heeit
in hare vergadering van heden de Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur van het Al em.
Nederl. Verbond over 1915 nagezien
met de voor---g
handen bescheiden en verantwoordingsstukken vergeleken en in orde bevonden.
Waar de tiidsomstandigheden het beheer over de
fondsen van het Al em. Nederl. Verbond, op welke
herhaaldelijk een bijzonder beroep werd gedaan, niet
vergemakkeliiken, meent de Commissie te meer aan
den heer N. J. Roelfsema, Algemeen Secretaris-Penningmeester, een woord van hulde verschuldigd te
ziin voor ziin nauwgezet beheer, waardoor hel mogeliik werd het Verbond gelclelijk op gezonden grandslag gevestigd te houden.
Voor Groep Belgie: H. J. M. TIJSSENS.
Indi°?;: JAN A. STOOP.
Nederland:
J. J. KORNDORFFER.
Dordrecht, 29 Juni 1916.
11 Waaronder f 637.— wegens in 1915 ontvangen achterstallige
bijdragen over 1914.
2) Waaronder f 305.97 wegens in 1915 ontvangen achterstallige
bijdragen over 1914.

We ens plaatsgebrek moeten eenige stukken, o. a.
eengroat gedeelte der nicuwe ledenlijst tot het volBend nummer blijven Ji g en.
Red.

Antwerpen.
Mevr. Dr. A. Picard, Kerkstr. 10,
Opg. door Dr. A. Picard.
Jeanne Meyvis, Delinstr. 2,
Paul Smekens, Kievitstr. 95,
Beiden opg. door mej. G. Picard.
Van Hoofstadt, rentenier, Quellinstr. 3,
Opg. door den beer C. Roulseeu.
Carl Belloy, leeraar Athenaeum, Alb. van
Barystraat 26,
Opg. door Dr. Edg. Peeters.
J. de Cavel, ingenieur, De Moystr. 14,
Opg. door den beer Alb. van Laar.
De Knop, geneesheer, Zuiderlei 68,
Mevr.DeKnop—Gabriels, doctores, Zuiderlei 68,
Beiden opg. door den heer J. de Cavel.
Oscar de Smedt, bediende, Begijnenstr. 61,
Jozef Sels, bediende, Solvijnsstr. 88,
Beiden opg. door den heer M. Rudelsheim.
Michielsen, substituut De Vrierestr. 44,
Opg. door Mr. Wildiers.
Maes, advocaat, Brederodestr. 30,
Ong. door den heer Ad. Henderickx.
R. Peeters v. d. Oever, Jan van Rijswijcklaan 33,
Opg. door me'. G. Picard.
Groep Nederlandsch-IndiE.
Kediri.
Mr. 0. 0. Bergsma,
Opg. door den heer F. K, v. Ommen Kloeke, Grcningen.
Bandoeng.
C. J, Nauta, redact. Preanger Bode,
Soerabaia.
J. H. Leijds, leeraar H. B. S.
j hr. R. A. Quintus,p:a. suikerfabr. „SempalMalang.
wadak",
F. H. Doorschocit, onderwijzer Wtjbelschool,
Weltevreden,
J. A. van den Tempel, onderwijzer
school,
P. H. Donck,gezagvoerder K. P. M,,
J. van Duijn, gezagvoerder K. P. M.
N. L. F. Schumacher, sergt. ziekenoppasser,
Mej. J. W. Bax, klerk Dept. van Financien,
W. F. van Beuningen, secretaris B. P. M.
Dr. K. B. M. ten Brink, arts,
V. van Leuven, handelsbeciiende,
G. C. Nauta, boekhouder Pandhuisdienst,
J. P. Regnier, directeur Java-Boekhandel,
J. van Aken, onderwijzer,
H. Wieringa, beambte N. K. P. Mij.,
R. Bloemendal, ingenieur S. S.
Jan Piek,Volksapotheek,
Mej. N. Gordon,
G. J. G. van Enst, hoofd der MeisjesDjokjokarta.
school,
Mei. F. Merckx, verpleegster Militair Hosp,
Weltevredcn.
Zusterhuis,
Mej. E. de Bie, Tamarindelaan 53,
Beiden opg. door mevr. I Jgile,
J. E. G. van Lookeren, direct. Opl. School
Magelang.
voor Inlandsche Ambtenaren,
»
Mevr. C. C. A. van Lookeren,
geb. Muller,
E. F. O. Messchaert, adj. Referendaris Dept.
Weltevreden.
Gouvernernents Bedrijven,
Willemse, boekh, firma Verweij & Lugard, »
(Wordt vervolgd).
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EFI:RLANDIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De ware welbegrepen vaderlandsliefde met de algemeenmenschelijke naastenliefde in trouw verbond, is voor
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Nederland en de mogendheden *)
door
Prof. Dr. P. J. BLOK.
Nog al te dikwiils hooren wij, ook in de dagbladen,door redacteuren en inzenders, soms met oprecht vaderlandslievende, soms metpolitieke bedcelinen de vraag stellen, of er geen voor ons feitelijk
oneervol,
ja smadelijk verschil bestaat tusschen onze
prachtige internationale positie van de 17de eeuw en
onze tegenwoordige. Moreele en politieke verwijten
worden telkens weder uit die vergelijking afgeleid,
hetzij met de goede bedoeling om ons tegenwoordig
geslacht op te wekken tot meerdere ertergie, hetzij
met de minder oorbare bestaande regeeringen in
de oogen van het publiek schuldig te stellen aan
plichtverzuim of lamlendigheid.
Wie eenig inzicht heeft in de geschiedkundige oatwikkeling van Europa, van de wereld sedert Brie
ecuwen, zal dergelijke verwijten iet over zijn lippen
doen komen of uit zijn pen laten vloeien. Hi' weet,
dat onze staatkundige invloed als groote- mogendheid in de dagen van Oldenbarnevelt en Frederik
Hendrik, vanJohan de Witt en Willem III niet
maar eenvoudig is toe te schrijven aan onze toenmalige hoogere volkskracht, aan de meerdere energie eener in strijd en lijden gestaalde bevolking doch
veeleer aan den aard der toenmalige internationale
verhoudingen. Bij alle goede hoedanigheden, die men
zou kunnen toeschrijven aan een op een kleine ruiinte sarnengedrongen bevolking van zeg 11/2 milhoen
menschen, is het ondenkbaar te achten, dat die hevolking, hoe voortreffelijk ook geleid door staatslieden en veldheeren als degenoemden, hoe ui stneiriellL.
ookgediend door onze Nassau's, onze Trompen en
DeRuyters, de rot zou gespeeld hebben, die zi ge*) Gedeelte van een artikel in Once Eeuw van Augustus.

speeld heeft, als niet de andere staten van Europa
in bijzondere omstandigheden hadden verkeerd, die
ons de kansgaven om die rot te spelen.
Het is overbekend,dat Engeland in de 17de eeuw
door inwendige woelingen belet werd de positie in,
te nemen, die onder Hendrik VIII en Kotningin Elizabeth voor dat land bestemd scheen, en eerst op het
laatst dier eeuw is begonnen de kracht te ontwikkelen, die het in de volgende eeuwen zoo hoog in de
wereld heeft verheven. Men kan weten, dat het machtige rankrijk van Lodewijk XIV pas kort te voren
was ontkomen aan de riugenoten-oorlogen, de verderfelijke inwendige godsdienstig-staatkundige woelingen, die ziin volkskracht langer dan een halve eeuw
hadden verlamd; dat het Buitschland dier dagen door
den Dertigjarigen oorlog nog krachteloozer was geworden dan het, bij ge
brek aan een leidende centrale macht, eeuwen te voren reeds was en nog twee
eeuwen en Unger blijven zou; dat de Keizer zelt
door het zijn erflanden altijd bedreigende Turkengevaar werd belet de rol te spelen, die de ertgerraam
van Karel V in Europa had kunnen vervullen; dat
de zeer spaarzaam bevolkte Scandirravisc'he land
{ nog bovendien door on.derlingen belangenstrijd in de
Oostzeelanden werden verdeeld; dat Ruslandnog in
barbaarschheid was verzonken en Polen, als vanouds in eigen ingewand wroetend, kwijnde; dat
Spanje reeds lang in een to2stand van inzinking
verkeerde; dat Italie aan buitenlandsche heerschers
was onderworpen of ten minste zijn kleine staten door
hun invloed machteloos werden gehouden.
Toen daarentegen in de 18de eeuw En elan zich
schitterend als koloniale en handelsmogendheid ontwikkelde, toen hetRusland van Peter den Groote Jn
reuzenmacht be on te kennen, het Pruisen van 1-rederik den Groote en het Oostenrijk van Maria "1 heresta zich in onderlinge tegenstelling als groote mogendheden krachtig lieten gelden, was het natuurlijk,
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dat de kleine staat der Vereenigde Nederlanden in
sluitendgericht op verdedigingsdoeleinden aan de
betrekkeli*e beteekenis imoest dalen en alleen door
zeezijde en op de rivieren, teen deze taak opgewaszijn kapitaalkracht, zijn geldmarkt vooral, nog ondeT
sen kon wardengeacht. Nooit heeft Nederland een
degroote mogendheden genoemd kan worden. De
grooter en beter toegerust en geoefend leer — ten
opzettelijke verwaarloozing zijner zeemacht, die tenaasten bij van lA millioen mannen — bezeten.
genover het nauw verbonden Engeland nauwelijks
Dit alles is ons bekend maar wordt toch niet ahijd
er landmacht uit vrees
voldoende beseft.
meer noodig werd geacht,
zijn
Wie zich rekenschap geeft van den loop der wevoor degewantrouwde militaire en dynas'tieke neigin en der Oran -es deed onzen staat als groote moreldhistorie in de laatste drie eeuwen kan ook vrede
gendheid nog sneller achteruitgaan. Aileen zijn kahebben met dezen gang der din en ten opzichle van
pitaalkracht, de omvang van zijn wereldhandel, de
onzepositie in de wereld. Hi' ma met een gevoel
met te onderschatten macht der traditiegaven hern
van trotsgedenken, hoe de voorvaderen uit de 17de
nog ander Van de Spiegel, den talentvollen di loeeuw tegenover de staatkundige omstandigheden van
maat uit de school van Heinsius en Slingeiandt, gedien tijd hebben gestaan; hi' ma hun voorbeeld
legenheid een, schijn van beteekenis als zoodanig te
kens weder aan de tijdgenooten voorhouden ten einde
behouden tot kart voor den smadeldiken ondergang
den geest van ons eigen geslacht te versterken tegenvan 1795.
over de ook ons met dadelijk gevaar dreigende omDe bijna 20 jaren van afhankelijkheid van het
standigheden van het wisselvallige tegenwoordige -Frankrijk der Revolutie en der Napoleontische beer,
maar hi' kan zich niet denken, dat zijn tildgenooten
schappij volgden: de staat zelf verdween en zijn tramit ten dezen zullen kunnen bereiken wat de vaderen bereikten, tenzij de toekomst thans niet te voorditien als mogendheid werden opgeborgen bij het
ziene mogelijkheden openen mocht.
oudroest van het verleden.
Maar hi' herleefde. Van Hogendorp's en zijner meHet Nederland der 20ste eeuw is echter evenmin
destanders zelfbewuste moed redde ons van het onals dat der voorafgaande eeuwen voor de schatting
zekere lot eener door de mogendheden met oorlogszijner machtsbeteekenis in de wereld uitsluitend afg
natie; het onmiskenbare talent van
eweld bevrijde
hankelijk van den algemeenen loop der wereldgeschiee
koning Willem 1 en de zijnen
z tte voort wat Van
denis, van het afwisselend rijzen en dalen van staHogendorp en de zijnen waren begonnen en orgaten en mogendheden. Er is, oak -voor kleine natien,
niseerde snel het nieuwe koninkrijk der Vereenigde
in normale tijden — en zij moeten toch eenmaal weNederlanden, door de mogendhedett als volkomen
der terugkeeren — nog een ander gebied dan dat
zelfstandige staat erkend en, door het Congres van
der stoffelijke macht. .0ok wat wij zijn op het geWeenen met Belie vereenigd, bestemd tot Europa's
hied van dengeest, op dat van kunst en wetenschap,
van recht,geldt mede, waar wij spreken van de he„schildwacht" legenover Frankrijk. Aan die bestemteekenis van een yolk.
ming heeft het nieuwe Koninkrijk zich — het dient
erkend niet al te veelgelegen laten ligm en de
Wat Asser en de zijnen deden op het gebied van
Belgische revolutie van 1830 heeft er voorgoed een
het internationale recht moge voor het oogenblik, in
eindeaan gemaakt: het kleine Nederland van na 1830,
een tijd van oorlog, die immers ontkenning is van
aan zichzelf overgelaten en na 20 jaren bekomen
alle recht, op den achtergrond geraakt zijn, zoodat
van de doorleefde crisis, wist zich in de tweede
onkundigen konden spotten met de resuitaten van
heltt der eeuw op den duur weder te verheffen
dien langjarigen en zware arbeid, de tijd van vretot een door handel en industrie, kunst en wede komt eenmaal en daarmede de onafwijsbare betenschap bloeiende koloniale mogendheid van behoefte aan het herstel van internationaal verkeer,
teekenis, als zoodanig een eerste plaats innernend
van internationaal recht. Wie weet, welk een hooge
plaats te dien opzichte aan ons land nog zal ten
ander de mogendheden van den tweeden rang. Het
deel vallen ? Wij zijn, door onze ligging nog meer
dacht er niet aan am zich op een te willen stellen met degroote mogendheden, die eertijds hare
dan andere neutralen„ als voorbestemd voor de
ge1ijken, hare minderen waren geweest, wel die
grootsche taak, de edele taak der verzoening. Het
overtuigd van het feit, dat zijn, hoewel tot op 5, 6
paleis aan den Scheveningschen We moge voor het
millioen stiigende, bevolking onmogelijk de daartoe
oogenblik met somber gesloten ramen en deuren als
noodige stoffelijke kracht zou kunnen ontwikkelen,
in droeve neerslachtigheid gedenken aan wat het
ook al bracht ons koloniaal bezit het totaal der onreeds nu had kunnen zijn voor de menschheid, eender onzer viag levende menschen op 50 millioen cn
maal zal er een einde komen aan den bitteren krijg
meer.
en dan zal men denplotseling afgebroken keten der
Diep overtuigd. Al te die ? De onvoldoendheid
ontwikkeling van het internationale recht noodzakelijk
zijner weerkrachten, ondanks alle pogingen en aanweder moeten aaneenklinken, desnoods geheel opnieuw
loopen tot verbetering, geeft recht om op die vraag
smeden. Een heerlijke taak, waarvoor onze in hun
een bevestigend antwoord te even. Eerst de periozware taak dikwijls miskende diplamaten, onze interde van algemeene onzekerheid en ten slotte de wenationale juristen zich reeds thans hebben voor te
reldoorlog van 1914 wekte ten dezen op tot aanbereiken zoo ernstig mogelijk en die zij onverwifld
zienlijk meerdere krachtsontwikkeling, ten minste wat
hebben op te nemen, zoodra de vrede zal zijn gevvat de verdediging te lande betreft, terwijl
het leer wat
sloten. Want de wereld k a niet buiten internatioook de marine, hoewel eveneens zoogoed als uitnaal verkeer en internationaal recht. En waar zou
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het brandpunt der herleving van dat zoo goed als
men het onredelijke, het redelooze der afscheiding in
vernietigde recht beter gezocht worden dan in het
tweegeestelijke kampen — die der Entente, die der
Haagsche paleis, door de natien voor den oorlog
Centralen — inziet. Ook daarin kan en moet Nederreeds daartoe aangewezen ? De vrede zal wellicht land het voorbeeldgeven. De hoogst betreurenswaardie uitingen ten onzent van haat tegen Duitsche,
daar niet wordengesloten maar n a den vrede moet
aan denanderen kant van minachting jegens Frande tijd van het „Vredespaleis" overmijdeiijk komen.
sche of Engelsche wetenschap en kunst moeten zoo
Met den w vrede zal het internationale handelsverkeer terugkeeren, in den ruimsten zin. Tot de herspoedig mogelijk, nu reeds, een einde nemen; onze
teekenaars moeten ophouden met hun talent in dienst
nieuwingf daarvan zijn alle neutralen in de eerste
plaats aangewezen. Het is wel waar, dat de Pate stellen van deze of gene oorlogspartij, onze geleerden metgeharnaste pleidooien voor of teen narijsche Entente-conferentie van onlangs uitdrukkelijk
tionale begaafdheden op wetenschappelijk gebied.
en nadrukkelijk de voortzetting van den oorlog teen
Met ontroering herinnert ,schrijver dezes zich nit
de Centralen als handelsoorlog, ook na den staatzijn studententijd, hoe bij de Leidsche eeuwfeesten
kundig-militairen vrede, heeft aangekondigd, ja in
in 1875 voor het eerst na '70 weder Fransche en
vele opzichten reeds heeft georganiseerd, dat de alom
gewekte voilkshaat de uitsluiting der Centralen van
Duitschegeleerden elkander ontmoetten en leerden
verstaan, hoe in een simpel Leidsch societeitslokaal
dat verkeer eischt. Maar het is nog meer waar, dat
under algemeen geestdriftig gejuich der die bewogen
de handhaving van dergelijke bepalingen na den vreomstanders Renan en Curtius, vertegenwoordigers der
de, ten minste op den duur, een onmogelijkheid moet
beide vijanden van voor 5jaren, elkander weenend
geacht worden. De handel vraagt op den duur evenomhelsden. ZOO moet het weder zijn over een paar
min als het kapitaal naar voorschriften van yolkshaat of misplaatste vaderlandsliefde; hi' vraagt naar
iaren.
Eengrootsche taak van verzoening wacht ons op
x, oordeel, naar winst alleen, zoo goed als het kapiallerleigebied. „De lendenen omgord en brandende
taal naar interest, en stoort zich niet aan kunstmatige
de lam en" want die taak is schoon en heerlijk, is
beletselen om dat voordeel, die winst te bejagen.
noodzakelijk voor de zwaar beproefde menschheid,
Als de Engelsche of Fransche handelaar of Indusvoor den voortgang der menschelijke beschaving.
t1 ieelgoedkooper , of beter in Duitschland of OostenNederland's onafwijsbare nationale
rijk terecht kan, ma hi' voor het oogenblik in een
Licht is het haar'te aanvaarden, haar
p
opwelling van tegenzin of haat het duutdere of Slechop te nemen, haar met geestdrift op te
tere bondsartikel verkiezen, op den duur zal hi' zijn
zoeken en te volvoeren.
voordeel het zwaarst laten we en; en zijn atnemer,
de bevolking van zijn of een ander land, doet niet
anders. Ook in dat opzicht nu kan Nederland, haildelsmogendheid nog altijd van den eersten rang,
medewerken en bemiddelend, dus op den duur verzoenend, optreden tusschen de bittere, schijnbaar on(1516-1916).
verzoenlijke vijanden van thans. Reeds nu doen zich
in En eland krachtige stemmen hooren, die voor de
Het staat niet geheel vast dat het juist in het jaar
naaste toekomst spreken van internationalen vrijhanwas, dat de eerste Hollanders zich o het vlak
1516
del zonder eenige belemmering, hoedanig die moge
bij Kopenhagen liggende eiland Amager vestigden,
zijn, en van Duitsche zijde klinken die stemmen naook niet of het Koningin Elisabeth was, dan wel
tuurliikerwlize luider dan ooit. Nederland, sedert ;/4
Moeder Sig,brit (Duveke's moeder) die hen daarheen
eeuw vrijhandelsstaat bij uitnemendbeid, kan en zal
, doch men kan aannemen, dat het circa 400
bracht
deze schoone kansen voor eigen handel en nijverjaar geleden is, dat 24 families in het gehee1184 perheld zeker niet te loor
en ook onze
latenkoop- , so en uit Noord-Holland afkomstig, Hollandsche zelieden en industrieelen moeten zichgereed houden
den en gewoonten naar het vreemde land overbrachten
voor de naaste toekomst: hun voordeel valtgelukkig
Di t feit heeft in Denemarken, in het bizonder it
samen met de behoeften van de menschheid.
Kopenhagen, de aandacht getrokken en aanleiding geEngeheel hetzelfde geldt voor onze kunstenaars
geven tot het bewerken van eene geschiedenis van
engeleerden. Zij zijn, nog duideliiker en in hoogeAmager over de verloopen vier eeuwen, door C. Niren zin misschien dan handeilaars en nijveren, in
colaisen, getiteld „Amagers Historie".
hunne werkzaamheid,
in hun streven internationaal.
Het zij mij vergund daaruit het een en ander over
Rembrandt . is van alle eeuwen en natien ,
Christiaan
tenemen, wat ons Nederlanders belang moet inbeeHuygens is het niet minder; kunst en weaenschap
zemen.
weten niet van nationalegrenzen of staketsels. Wij
De Hollanders dan vestigden zich in Sondre Ma
leven snel. Eenpaar jaren flag het duren, alvorens
leby. Zij verstonden de taal van het nieuwe land niet
wederom op internationale congressen en in partien wisten dientengevolge niet, dat „magle" in het
culiere briefwisseling kunstenaars en geleerden van
Deensch van lien tijd beteekende root". Zij noemverschillende natien de thans verbroken banden weden de plaats van vests in Store Magleby en daar
der aanknoopen en zich het internationale van den
'1. ) Zie over dit Deensche eiland met Hollandsche herinneringen
arbeid desgeestes weder ten voile bewust worden;
ook het Febr.-nr. 1902, blz. 22, het Aug.-nr. 1912, blz 171 en het
langer dan een paar jaren kan het niet duren, eer
Red.
Aug.-nr. 1914, blz. 170.

Amager

1.
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'Binnenhuis met Hollandsche afstammelingen op het eiland Amager, naar een schilderij van Exner.

„Store" ook beteekent groot, maakten zij zich dus
onwetend aan eenpleonasme schuldig.
Dit Magleby heel nog in de wandeling Holianderby
Hollandsch dorp.
De nieuwe bewoners kregen van Koning Christiaan
H veelgrooter vrijheid dan de andere boeren en
vrijstelling van vele belastingen en wat voor hen van
zerrgreat belang was, zij kregen een nagenoeg volkomengemeentelijk zelfbesuur. Zij koz€n hun „Schouten", stelden hun eigen gemeenterecht vast, bestuurden het rechtswezen en administreerden vele zaken,
die hun geld in degemeentekas brachten. Zij hadden
hun eigen school, waarin de plat-Duitsch sprekende
predikanten onclerwijs gaven.
Spcedig werd Amager onder de kundige leiding
van de in het boerenbedrijf en de groenteteelt ervaren
Hollanders de voornaamste voorraadschuur vocr de
hoofdstad, wat dan ook den Zweedschen Koning
Karl Gustay., teen deze met de Delft in oorlog
was, in 1658 aanleiding gaf in Dragor (een kustplaats op Amager aan de Sond) te landen en Hollanderby te brandschatten.
Duegebeurtenis was een hard slag voor Kopenha en en ook voor de Hollandsche boeren, maar de
oud-Hollandsche vastberadenheid bracht hen er weer
boven op. Zij kochten land van de verarmde Deensche Amagers en breiden hun bedrijf over het heele
eiland uit. Het Hof hield zeer veel jachtpartijen op
hungebied en nadat zij ook aan het Hof hunne
producten leverden, begonnen de nazaten onzer landslieden, zich langzamerhand als een bevoorrechte klasse tegevoelen en noemden zich „Kongens Amagerie"

— Amagers van den Koning. In 1660 bij de inhul.
di in van Koning Frederik vertegenwoordigden zij
den bcerenstand en dat zij zich vcelden bewijst wet
het feit, dat een der Amagers, tcen de nieuwe Koning den eed van trouw had atgelegd, in de schitterende vergadering den Koning toeriep: „Schaam
U Frederik, datgij een woord gehouden hebt!"
Men ziet, de West-Friesche aard van hunne vocrzaten verloochende zich niet.
Fen van de oorzaken van de vertrouwelijkheid van
de Amagers met het Hof, was het in stand how2en
van een oudgebruik op vasten avcnd. Vers:hillende
malen n.l. werden de Amagers bij feestelijke gelegenheden ten Hove verzocht om in hunne schilderachtige dracht spelen uit te vceren of te dansen. Ook
gebeurde het wel, dat het geheele Hof met den Koning aan de spits, zich in de dracht der Amagers
kleedde en naar het eiland reden cm aan de eMen
en dansen der bewoners deel te nemen.
Ook in ander opzicht inaakten de atstammdingen
der Hollanders zich verdienstelijk. Het p1aatsje Dragor, hierboven reeds genoemd, was reeds in de ride
eeuw bekend om zijn haringvangst. Toen de haringen echter schaars werden in de Send, zonk het terug tot een arm visschersdorp, totdat in de it de
eeuw hetplaatsje zich ontwikkelde tot een van de
belangrijkste plaatsen voor de Deensche schezva
Ook hierin waren de Hollandsche afstammelingen de
menschen, die den stootgaven en de zaak door hun
welstand en krachtig initiatief steunden. De oorlog
van 1807 en de later opgekomen stoomvaart waren
echter dedood voor de kleine reederijen en Dragor
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viel terug in wat het na het verloopen van de haringvangst geweest was.
Vele oude gebruiken bleven op Amager tot op deeen tijd in zwang. Zoo wordt op den 'Nlaandag van
Vastenavond nog op een ton geslagen, zoo rijden de
boeren dien dag in hemdsmouwen, en met een hoogen
hoed op alle hoeven af om hunne mooi getooide
paarden te laten zien, waarbij zij op elke plaats onthaald worden een glas „Amager Punch", een
mengsel van rum, suiker en water. Nog kan men een
enkdle vinden, die den ouden dans kent; met Paschen worden eieren 'cla.n de heuvels gerold; met
Kerstmis plaatsen de kinderen hunne schoenen bij de
deur — als bij ons met St. Nicolaas opdat de
Julemand, letterlijk vertaald „de Kerstman' :', zijn geschenken daarin kan le en.
Bij feestelijke gelegenheden kan men nog de mooie
kerkedracht zien, die de Denen kennen van de vroolike schilderstukken eenigszins in den trant van
Jan Steen — van de Amagerschilderijen van Exner.
Jammer genoeg raakt evenals bij ons de nationale
dracht meer en meer in onbruik. De betere verbinding
van de hoofdstad met het eiland (er is nu een spoorweg) brengt thans duizenden inwoners van Kopenha en naar buiten; er ziin stadsgedeeiten aan de
Sond verrezen, villa's om Dragor gebouwd en dit alles
doet het oude karakter van de streek verloren gaan.
Ook de nieuwe wijze van groenten kweeken maakt
dat de vrouwen niet meer zooveel als vroeger zelf
degroenten op de markt brengen.
Vier honderd jaar hebben de Hollanders hun vaderland en de oude gebrulken in eere gehouden.
Nu is de taal vergeten, de nationale dracht opgeborgen en de Vastenavondgrappen zijn algemeen ge-,
bruikgeworden. Het is dus de hoogste tijd dat de
overblijiselen van de kultuur der Hollanders verzameld en bewaard worden, omdat zij een groote beteekenis heeft gehad ver over de grenzen van Amager.
In 1901 werd reedsgesticht de geschiedkundige verzanieling van het eiland Amager (Oen Amagers historiske Samling) en men deed moeite een Amager
museum op te ric'hten. Intusschen werd een merkwaardige verzameiing, ondergebracht in eenige vertrekken uit den eersten tijd der Hollanders, door
brand vernield en ging menig belangrijk stuk over
in handen van antiquiteitenhandelaars, zoodat er betrekkelijk weinig overbleef.
In 1912 werd er een nieuwe museumvereen;ging
opgericht, die aangekocht heeft de alleraardigste verzameling, die een nazaat der Hollanders Dirck Jansen in Store Magieby, met groote vliit en belangstelling voor de zaak, op zijn hoeve had aangelegd.
Zoo zal nu op het eiland zelf bewaard blijven wat
er nog over is van den tijd der Hollanders.
Den Bosch, Juli 1916,

K. M. PHAFF.

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond,
gedenkt „Volk sopbeuring"!

187

Oos t-Indie.
Nederland en de Kolonien.
Koloniale Volkenkunde, door J. C. van Eerde,
Directeur van de Afdeeling Volkenkunde
van het Koloniaal Instituut. Eerste stuk :
Omgang met Inlanders. Tweede druk. Uitgave van het lnstituut. Druk van J. H. de Bussy,
Amsterdam, 1915. Prijs f 2.--.

In 1915 verscheende tweede druk van het eerste
stuk der Koloniale Volkenkunde door J . C. van
Eerde, Directeur van de Afdeeling Volkenkunde van
hetKoloniaal Inslituut. Dit eerste stuk: Omgang
met Inlanders is eene verzameling van vier voordrachten in 1914gehouden met de bedoeling: a. het
belang te doen uitkomen van een behoorlijken omgang met Inlanders; b. een indruk te geven van hun
ondervinding bpi' de aanraking met vreemde beschavingselementen; C. na te gaan welke inzichten de
Regeering te dezer zake heeft en d. te wizen op het
nut van de beoefening der volkenkunde voor het leeren waardeeren van den inlandschen medemensch.
Uitgaande van de stelling, „Nederlander en bewoner van Insulinde hebben elkanders toenadering van.
noode, zij zullen elkander hoe langer hoe meer hebben te beschouwen als medewerkers aan dezellde
taak"(Inleiding,
blz. 11) onderzoekt Van Eerde in
zijne eerste voordracht „Aanraking met Inlanders",
hoe die toenadering 't best en 't zekerst kan verkregen worden en komt tot het resultaat dat het „Leert
elkander kennen" een eerste en onafwijsbare eisch is.
Dat deRegeering in Indie deze meening ook is toegedaan, blijkt o. a uit de ondersteuntng van wetenschappelijke ondernemingen op het gebied der volkenkunde, de bestudeering van de politiek-religieuze
grondslagen en stroomingen betreifende het Mohammedaansche leven, aanstelling van ambtenaren voor
de beoefening der inlandsche talen, de inrichting van
een bureau ter vergadering van encyclopaedische kenpolitieke waarde van de
„
nis van land en yolk. De
kennis van land en yolk is niet alleengelegen in
haren invloed op de wijze van gezagsuitoefening, zij
is ook te zoeken in eenegoede rechtsbedeeling, welkeplaats laat aan het adatrecht der bevolking" (blz.
25-26). De kennis van adatrecht is voor den bestuursambtenaar onmisbaar, wil de bevolking niet den
indruk krijgen, dat zij aan willekeur is overgeleverd.
De adatrechter komt daarbij te staan voor medewerking aan de toepassing van rechtregels, die niet omlijnd in een wetboek zijn vastgelegd, zoodat alles
aankomt op vertrouwdheid met de inlandsche toestanden, de bij de rechtzaak betrokken belangen der
justiciabelen en de zeden en gewoonten der inlanders.
Doch niet slechts voor den regeeringsopvoeder is
de kennis van land en yolk onmisbaar, dit is evenzeer hetgeval met den geestelijken opvoeder, den.
zendeling. Ook deze moet be met de maatschappelijke toestanden en het geestelijk leven van.
het yolk te doorgronden, wil hi zijne taak als op-
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eder met goed gevolg, vervullen. Zonder inzicht
vo
in de veelvuldige gebruiken en gewoonten, zonder
kennis van het zieleleven der verschillendegroepen,
zal hi' de door hem op te voeden Inlanders verkeerd beoordeelen en hun vertrouwen niet gemakkelijk winnen. „Wij zien dan ook, dat Indische geschiedenis, land- en volkenkunde. de Islam van Indie en Maleisch onderwerpen van onderricht uitmaken voor vele aanstaande zendelingen en dat voor
de opleiding van missionair-predikanten der Gereformeerde kerken als eerste examenvak wordt genoemd:
kennis' van het land, het yolk en de religie in betrekking tot het aangewezen zendingsterrein" (blz. 35).
En voor den derden opvoeder, den onderwiizer,
geldt alweer hetzelfde. „Hoe kan het onderwijs tot
goede uitkomsten voeren, wanneer de onderwijzer
onbekend is met het gedachtenleven van zijne leerlingen, met hun vermogen tot waarnemen, tot het
rnaken van voorstellingen, het vormen van be gripPen hun geheugen, hun verbeelding; wanneer hi'
niet heeftnagedacht over de eigenschappen, welke
hen doers verschillen van de leerlingen, die hij in
Nederland te onderwijzen had, en wanneer die vergelijking hem niet heeft geleid tot de overweging van
de noodzakelijkheid van andere leerstof en andere
leermethode ?" (blz. 35).
Al wordt bier in de eerste plaats gedacht aan den
bestuursambtenaar, den zendeling,, den onderwijzer,
toch geldt wat van hen gezegd is haast voor allen,
die zich in eene kolonie vestigen, dus ook voor den
koopman, den zeeman, den planter, den industrieel.
Dwang en onheusche bejegening van de Inlanders met
wie deze allen te maken hebben, zal niet tot een
goed Joel leiden; veel beter is het door een behoorlijken om an de persoonlijkheid van den inlander
te ontwikkelen en le sterken en Naar te leiden op
voor beide partijen gewenschte banen. „Aanhankelijkheid van den inlander verwerft slechts hij, die
vertrouwd is met de landstaal en de volksgebruiken.
Zij is het loon voor een goeden om an met inlanders, die de grondslag kat" le en van een hechten
band tusschen het moederland en de kolonien"
(blz. 44).
In de volgende voordracht „Inlanders en Vreemdelingen" schetst Van Eerde de oorspronkelijke bewoners, die eerst bij primitieve, kleine groepen alzonderliik worsen beer en meester in het eigen klein
gebied, zonder zich te bekommeren am wat daarbuiten plaats grijpt. In hun wereldje vrij wel weerloos overgegeven aan teisterende ziekten, werden zij
angstig voor hunne omgeving. Vandaar hunne vrees
voor geesten en demonen, maar ook voor hunne
medemenschen, vandaar achterdocht teen alles wat
hun oithekend is en jegens een ieder , dien zij ster ker wanen dan zij zelven zijn. Ten opzichte van de
vrees voor geesten hebben Hindoeisme en Islam gunstig gewerkt, zij verleenden den Inlander bijstand tegen de gevaren, welke zijne gemoedsrust verstoorden. Vender ward titer en daar door de eene yolksgroep een beschavenden invloed geoefend op een
andere; zoo o. a. op Nieuw Guinea, waar in het
Weston invloeden uit de Molukken hebben ingewerkt;

zoo op Borneo, waar de Dajaks van het binnenland
onder den invloed der Maleiers kwamen; zoo op
Lombok, waar de Mohammedaansche Sassaks geruimen tijd bestuurd werden door Hindee-Baliers. Toch
blijkt uit eene nadere beschouwing van de genoemde
landstreken met de daarin heerschende zeer ulteenloopencie verhoudingen, dat op den ddur het eene
inlandsche yolk het andere niet kan besturen en dat
-- men denke slechts aan de Lombok-expeditie —
eene derde macht mod ingrijpen om de bestuurstaak
ter hand te nemen, dan wel de zwakkeregreep tegen onder an te beschermen. Zelfs eene betrekkelijk
hoogstaande groep als die der Baliers bleek niet in
staat het beschavingswerk bij de naburige groep te
bevorderen.
In Nederlandsch-India heeft eengroat deel der bevolking hier meer, ginds minder den invloed ondergaan van twee belangrijke kultuurstroomen, voordat
de Europeesche beschaving zich deed gelden. Sedert
het begin van onze jaartelting schijnen handelaren
nit Voor-India het Hindoeisme op Java te hebben
gebracht, dat gedurende de middeleeuwen zijn beschavingsstempel op het volksleven drukte. Sedert de
13de en vooral in de 16de eeuw waren Mohammedaansche invloeden aan 't werk en sedert de 16de
eeuw, vooral in de 19de is de Europeesche beschaving doorgedrongen. Het Hindoeisme bezat groote geschiktheid om zich metprimitieve godsdiensten te vereenigen; daardoor wen het spoedig geheele streken
voor zich en weldra oefenden de Hindoesche rijken
op Java politieken invloed en gezag over bijna geheel den Archipel. Ook de Islam kwam nit VoorIndia naar onzen Archipel, had ginds reeds het aanpassingsp
emaakt roces aan de inheemsche elementen doorg
, drong op Java komende het Hindoeisme
ornlaag, nestelde zich eerst in de handelsplaatsen
aan de kust en later van daar overgeheele landstreken en eilanden. „De oud-Indonesische begrippen
zijn bier meer, ginds minder samengegroeid met elementen van Hindoeisme en Islam door aanpassing
van de denkbeelden van diegodsdiensten aan de
denkbeelden van de inheemsche bevolking en door
de aanpassing van de personen, welke die nieuwe
odsdiensten beleden, aan de bekeerde inlandsche
g
maatschappij. Alles groeide samen tot het geheel, dat
wij thans aantreffen" (blz. 61).
Hierbij merken wij op,
dat het steeds .en vooral
de hooger ontwikkelde standen zijn, die den invloed
van de vreemde denkbeelden hebben onder aan en
dus moeten ook wij Nederlanders ons in de eerste
plaats tot die standen richten, willen wij de inlandsche maatschappij voorthelpen op den we tot verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke verbeteringen. Daarbij zal ter dege rekening gehouden moeten
warden met dengeestelijken aard der Inlanders. Kamen deze onder Europeeschen invlced, dan ondergaat hun !even groote veranderingen, dan wordt van
hengeeischt: stiptheid, regelmaat, voortdurende inspanning van den wit. De Inlander cnderwerpt zich
echter aan den Westerschen overheerscher, omdat hi'
van dezen niet alleen rechtszekerheid voor alien in
den lande verwacht, maar ook omdat diens stelsel
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hempersoonlijk direct voordeel bezorgt. Hierbij , moet
niet uitsluitend aangeldelijk voordeel gedacht worden, want de Inlander beschouwt eenegoede behandeiing eveneens als een wezenlijk voordeel. Daarenboven ziet hij, dat slavernij niet meer geoorloofd is,
wreede en verminkende straffen afgeschaft, onderlinge oorlogen, zeeroof en eigenberechtiging verboden
zijn en knevelarijen van inlandsche grooten worden
tegengegaan. „Naast dat negatieve het tastbare voordeel: orde, reel en netheid ; de beschikking over
eigen persoon en goed; oplevende welvaart; hulp tegen ziekte en dreigende hongersnood; aansluiting bij
het wereldverkeer en opening van nieuwe of betere
bronnen van levensonderhoud" (blz. 74).
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waarop de inlandsche bevolking be'handeld moest
worden bijna nergens behoefte. Toch werden in 1632
en in 1650 reeds instructiesgegeven om de inheemsche bevolking vriendelijk te bejegenen en hun geen
schade te berokkenen. Maar het handelslichaam kwam
niet in onmiddellijke aanraking met de groote massa
der bevolking van Nederlandsch-Indie. Alle in di
tijd voorgeschreven maatregelen hadden meer ten
Joel een voordeelige 'markt te verwerven of te behouden, dan wel de behartiging van de stoffelijke en
zedelijke belangen der inlandsche bevolking. Eerst
door Daendels werd hierin verandering gebracht en
na hem doorRaffles en diens raadsman Muntinghe.
Door den over an van de Indische bezittingen aan

Samenwerking, van Europeanen en Inlanders in het Pathologisch Laboratorium te Medan.
(Naar een afbeelding in „Omgang met Inlanders").

Dergelijke voordeelen deden vroeger Inlanders uit
onafhankelijke staatjes naar ons gebied verhuizen en
zij zijn het, die de inlandsche maatschappij verzoenen met het verlies van veel dat hun dierbaar was.
Het oudegaat langzamerhand teloor, een nieuw leven breekt aan voor de Inlanders. Bij volken, die
nog op een lageren trap van ontwikkeling staan
komt het er vooral op aan, dat de Westerling tracht
vertrouwen en achting te verdienen en hiervoor is
geen beter middel dan dat men al het mogelijke doet
om hen te begrijpen. Voor het winnen van vertrouwen is ten slottegeen beter middel „dan het spreken van ' de landstaal en de kennis van de den inlanders dierbare begrippen, zeden en gewoonten"
(blz. 87).
De derde voordracht „Regeeringsinzicht" geeft een
overzicht van de maatregelen door de overheid genomen tot het bevorderen van eenegoede verstandhouding tusschen bestuurders en bestuurden.
Ten tide van de Oost-Indische Compagnie was aan
eene eigenlijke gedragslijn ten aanzien van de wijze

den Staat en door de bemoeienis van het Engelsche
tusschenbestuurgeraakte men eindelijk in het goede
spoor, dat de Regeering sinds dien bleef volgen.
Zulks blijkt o. a. uit het reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der finantien op Amboina en
Onderhoorigheden van 1824 en uit de instructie van
1830 door de commissarissen van het rijk van Djokjakarta gegeven aan de ambtenaren belast met het
invoeren van( onsgezag in de Vorstenlanden, de
Montjonegorosche en andere districten, die na den
Java-oorlog aan het Gouvernement waren over
gaan. Nadrukkelijk wordt in deze laatste gelast den
Javaan met waardigheid te regeeren, eene bepaalde
doch tevensgematigde heerschappij over hem te voeren en daarbij zorgvuldig alle godsdienstige begrippen, deugdelijke maatschappelijke 'stein en en rechten te eerbiedigen. Onschadelijke vooroordeelen mogen niet bespot en die welke eene nadeelige strekking kunnen hebben, moeten met verstand en zachtheidge1eid worden. „Een beschaafde omgang, beleefde manieren, een toon van welwillendheid enge-
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negenheid zullen altijd de uitwerkselen hebben dat
dezelfde gevoelens worden opgewekt en wederkeerig
ondervonden."
Sedert 1904 verschijnen herhaaldelijk regeeringsvoorschriften over de houding,
die alle landsdienaren
tegenover de Inlanders en vreemde Oosterlingen hebben aan te nemen. In 1890 reeds vestigde de Re geering de aandacht der ambtenaren op het feit, dat de
oefening in het Nederlandsch bij de inlandsche hoofden niet alleen niet werd aangemoedigd, maar zelts
bepaald tegengewerkt, doordat sommige bestuursambtenaren weigerden zich in het Nederlandsch met de
hoofden te onderhouden. In 1906 was hierin nog
niet veel verbetering gekomen en in 1909 kwam de
Regeering nogmaals op de zaak terug om de Europeesche ambtenaren op het hart te drukken de inlandsche ambtenaren voile vrijheid te laten zich van
het Nederlandsch te bedienen en hen daarin aan te
moedigen. In de aanschrijving van 1913 wordt erkend, dat de vroegere voorschriften reeds wat ten
goede hebben uktgewerkt, maar dat altijd nog bleek,
dat sommige Europeesche bestuurders beschaafde irlandsche ambtenaren niet altijd behandelen met de
wellevendheid en de tegemoetkoming, waarop deze
krachtens hunpositie en ontwikkeling aanspraak hebben. Ook het niet tot den ambtenaarsstand behoorend inlandschpubliek werd niet altijd behandeld
zooals de Regeering dat wenschte. De eisch tot
meerdere samenwerking van Europeesche met inlandsche ambtenaren werd in 1909 door den GouverneurGeneraal Van Heutszgesteld, toen hem gebleken
was, dat men in Atjeh den goeden we naar de pacificatie had verlaten en wel door eene onjuiste behandeling van de hoofden en de bevolking. Zoover
die voorschriften bekend zijn geworden, blijkt daaruit o. a., dat de Gouverneur-Generaal wenschte, dat
door een tactvol, strikt rechtvaardig en bezadigd optreden moet wordengetracht de Atjehsche hoofden
te leiden en te leeren. Bij de behandeling der zaken
van bestuur en rechtspraak moet de Europeesche
ambtenaar alles met hen bespreken, wat hun nieuw
is verklaren, hunne belangstelling, hun gevoel van
verantwoordelijkheid en plichtsbesef opwekken. Vergaderingen, niet alleen met de hoogere landschapshoofden, maar ook met de ondergeschikte hoofden
zijn noodzakelijk. Het gezag der hoogere in 't bijzonder moet tegenover de bevolking hoog worden
gehouden en alle bevelen en aanwijzingen moeten
steeds door hunne tusschenkomst wordengegeven.
De onnang der Europeesche bestuurders met de inlandsche zij steeds waardig en minzaam. De eersten
moeten van de la atstengeen overdreven eerbetoon
eischen maar wel beleefde vormen. Hetgebruik van
aanbieding van huldegaven bij bezoeken van autoriteiten moetgeheel warden afgeschaft.
Hetpolitiek-opvoedkundig stelsel, dat in de ambtelike voorschriften te lezen is, beoogt steeds: „de verheffing van den zwakken onontwikkelden
,
inlander
door den geestelijk sterkeren Westerling bij een vertrouwenwekkenden beschaafden wederzijdschen omgang' (blz. 122).
Het beeld dat deze voorschriften ons van den In-

landergeven, is dat van een minder ontwikkeld. gemakkelijk tevreden te stellen mensch, gehecht aan
uiterlijk vertoon, wiens godsdienstige begrippen eerbiediging eischen en wiens deugdelijke maatschappelike instellingen en rechtsbegrippen aanspraak hebben op waardeering en zorg. Onze Indonesische Inlanders moeten behandeld worden met zachtheid, welwillendheid engenegenheid, maar ook met beslistheid.
Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de Inlanders als een volgzaam yolk moeten beschouwd worden, doch dan met onderscheid. Naast de volgzame
Soendaneezen en Javanen staan de Madoereezen met
een meer onafhankelijk en zelfbewust karakter. Loo
wordt ook van op andere eilanden levende yolksgroepen gemeld, dat zij , hunne meening niet verbergen en een open karakter hebben, waardocr zij
vaak den indruk maken van onbeleefd te zijn.
„Een vraag is — en dit is voor ons een zeer gewichtige vraag, — wat er van de eeuwenlang geconstateerde volgzaamheid worden zal" (blz. 125).
Slechts de toekomst zal hierop een volledig antwoord
kunnengeven, maar dit staat vast, dat het voor iederen kolonialen Westerling, die eene wereldlijke of
geestelijke zending te vervullen heeft en dit naar behooren wil doen, onontbeerlijk is zich de noodige
kennis te verwerven van de inlandsche taal, van den
inlanclschengedachtenkring, van het inlandsche gemoedsleven, van den inlandsche n zin voor godsdienst
en kunst, van de inlandsche vatbaarheid voor ontwikkeling, van den inlandschen hang naar recht, in
een woord van alles wat de wetenschap van den inlandschen mensch betreft.
De laatste voordracht „Volkenkunde" neemt den
draad weer op, waar die in de vorige was lcs gelaten. Kennis van land en yolk is noodzakelijk voor
een werkelijk geed besturen. „Zoowel uit een practisch oogpunt als om zuiver wetenschappelijke motieyen client al het mogelijke in het werk te worden
gesteld om de studie der koloniale volkenkunde te
bevorderen" (blz. 133).
Wat wij tot nu toe weten omtrent de verschillende
groepen levende op de eilanden van onzen Archipel,
is nog te onzeker om beslisle uitspraken te doen.
„Ten aanzien van de karaktereigenschappen der inlanders bestaan wel verscheidene uitspraken, maar
eenpsychologisch onderzoek ontbrak tot nu toe bijnageheel" (blz. 140). Len eerste begin is in dit
opzicht gernaakt door den Buitenzorgschen geneesheer aan het krankzinnigengesticht Betz in een artikel in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
van 1909, waarin een karakterschets van de inlanders in 't algemeen wordt gegeven. Dit voorbeeld
werd voor eene bijzondere groep gevolgd door joustra, die in „De Bataks, wie zij waren en wat wij
van hen mogen verwachten" een schets heeft geleverd, waaruit men zich een beeld kan vormen nopens
aard en aanleg van de Bataksche bevolking *). Helaas
zijn er nog maar al te weinig van dergelijke studien,
op dit gebied valt nog bijna alles te doen. Wel heb,) Wij maken hier opmerkzaam op het geillustreerd Bataknummer van Neerlandia, 36 blz. met kaart, verkrijgbaar bij de
Administratie te Dordrecht, tegen toezending van 30 et. Red.
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ben wij herhaaldelijk losse mededeelingen over deze
ofgene groep gekregen, maar deze zijn niet altijd
even betrouwbaar en niet zelden met elkaar in strijd.
juiste betrouwbaregegevens zijn er nog maar weiig en bijaaraan
gebrek dworden aan de Inlanders
n
vaak op uiterst zwakke gronden allerlei gebreken
toegeschreven. Zoo gebrek aan waarheidszin, dankbaarheid, medelijden, opoffering, liefde, onbaatzuchti held. Ook omtrent goede eigenschappen zijn de
beoordeelingen nog weinig betrouwbaar. „Uit de literatuurnopens den Indischen Archipel is thans zelfs
een lijstje te maken van drie volken (de Talauereezen,
de Bailers, de Minangkabauers), die elk door
een anderen beschrijver als het „energiekste" worden
gekenschetst, het een natuurlijk niet anders zeggen
wil dan dat ieder der beschrijvers individuen onder
elk dier volken heeft opgemerkt, die zijne verwachtingen met betrekking tot de energie van den doorsneeinlander hebben overtroffen" (blz. 148-149).
Hieruit blijkt tevens hoe moeielijk het is het karakter, het innerlijk leven en de openbaring daarvan
in het dagelijksch leven in algemeene trekken te beschrijven en daarbij loch zoo getrouw mogelijk en
waar te blijven, zonder tot overdrijving in welke
richting ook te vervallen. „Om het geheele inlandsche ontwikkelingsproces te begrijpen blijft de studie
van de tall en de studie van de volkenkunde onantbeerlijk" (blz, 153). Bij die studie ontdekken wij naast
het zelfstandige, het eigene van de verschillende menschengroepen dragende een stem el van eigen karakter, eigen beschavingstoestand, eigen omgeving, eigen
persoonlijkheid, niet zelden eene duidelijk aan den
dag tredende gemeenschappelijkheid van de uitingen
dergedachten van de geheele menschheid. Vooral de
rouwgebruiken leveren ten opzichte van het laatstgenoemde treffende paralellen. Het lijk van Hendrick van
Roode, die zich op 7 Maart 1437 op de Gevangenpoort in Den Haag van 't leven beroofde, had volgens 's lands gebruik door een in de Poort gemaakte opening naar buiten moeten worden gesleept. Twee
eeuwen later, in 1633, was een Nederl. gezantschap op
Baligetuige van de plechtigheden ter geilegenheid van
het overlijden van de moeder van den Dewa-agoeng
van Kloenkoeng. Ook bier werd een gat in den
muurgebroken om daardoor het lijk uit te dragen.
Soortgelijke gebr4ken,, zij het ook in gewijzigden
vorm, vinden wij bij de Groenlanders, de Samojeden, de Sitkas-Indianen en bij tal van andere volken in verschillende werelddeelen *).
„Dergelijke, bij een root aantal over de geheele
aarde wonende volken voorkomende handelngen en
denkbeelden te willen toeschrijven aan overneming,
schijnt wel zeer vermetel en het ligt dan ook voor
de hand, dat bij zulke gevallen in de eerste plaats
gedacht wordt aan gelijke reacties op het in den
g
psychisch
rond
overeenkomend, leven van al die
okoin een verschillend milieu
olken, hoezeer zij
v
*) De lezers van De Kapelaan van Bardelo van den Limburgschen schrijver Emile Seipgens zullen zich herinneren,
dat de schrijver het lijk van den afvalligen priester niet door
de deur naar buiten laat dragen, maar door bet geopende
V.
venster over eene plank laat schuiven.

1 91

leven, en zelfs erfelijke divergenties van hun ziele:eyen kunnen vertoonen" (blz. 166).
Ten opzichte nu van de Inlanders in 't hijzonder
leidt de volkenkunde tot een beter begrijpen en tot
waardeering van het inlandsch standpunt. Het vraagstuk: wat is het leven, wat is ziekte, beteekent niets
antlers dan: in welke betrekkint., mceten de levens- en
ziekteverschijnselen tot de ons bekend geworden organen en krachten worden gedacht ? De Inlander,
die even weinig kennis bezit omtrent de' organen als
omtrent de krachten, zoekt het antwocid bij de onzichtbaregeestenwereld. Zoo gelooven de Inlanders
algemeen, dat telkens wanneer een lijder aan besmettelijke ziekte een ander heeft aangestoken, dit hemzelfgetteele of gedeeltelijke genezing verschaft. Een
op den we of onder aan de huistrap van een
slachtoffer be raven bamboekoker gevuld met haren,
nagels enz. zal ongeluk aanbrengen. Zoo worden tal
van ziekten met hocus-pocus bestreden, terwijl de aanwending van een natuurlijk geneesmiddel zonder hocus-pocus zelfs bij de meest gewone ongesteldheden
eene zeldzame uitzondering is.
Ook de flood wordt door den Inlander als eene
onnattrurlijke zaak beschouwd en om het leven te verlengen of de levenskracht te versterken
worden de
,
zonderlingste middelen aangewend.
Al deze begrippen spruiten voort uit minder juiste
waarneming, geringen gezicIttskring en minder juist
analyseerend nadenken. „Van inzicht in het causal
verband der din en zooals strenge waarnerningen en
reflexie die verschaffen, is bij de massa van de j avanen,geen sprake" (blz. 175) en dit is mede van toepassing op de groote massa van het yolk in geheel
den Indischen Archipel.
Ten slotte keert Van Eerde terug tot de in den
aanvang gedane vraag: hoe kan de saamhoorigheid,
de verdraagzaamheid, • de onderlinge waardeering tusschen Nederlander en Inlander bevorderd worden ?
„Welk antwoord vonden wij op die vraag ?
Een heel eenvoudig antwoord. Slechts e(n ding is
noodig: een juist oordeel omtrent hen, met wie wij
samenwerken" '(blz. 176),.
Van Eerde heeft zonder twijfel allen met Inlanders
in aanraking komende Europeanen in de eerste plaats,
maar vender ook alien, die hoewel in turopa verblijvende, belangstellen in onze kolonien, een grooten dienst bewezen met zijne vier voordrachten en
aan het Instituut komt alle lof toe deze voordrachten
in aangenamen vorm en versierd met enkele traaie
platen onder het bereik van zeer velen te hebben gebracht. Mogen deze voordrachten nog merngen nteuwen druk beleven en de volgende nummers van de
Afdeeling Volkenkunde even belangrijk zijn als dit
eerste nummer!
TH. G. G. VALETTE.
's-Ci ravenhag e, Augustus

1916.

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond,
gedenkt „Volksopbeuring"!
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De Theologische School en
Calvin-College te Grand-Rapids.
(Bij de afbeelding).
In ons Juli-nr. konden wii door de welwillendheid
van „De Spiegel", het bekende gelllustreerde Christeliik Weekblad, een afbeelding opnemen van het nieuwegebouw, dat ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Theologosche School te Grand-Rapids
zal worden opgericht.
In haar nummer van 19 Aug. brengt gencemd
weekblad deportretten van „de geestelijke bouwlieden dezer hoogeschool", overtuigd Os het is „van
degroote beteekenis die de arbeid van deze mannen
heeft voor onze stamverwanten in de Vereenigele Staten, in het bijzonder voor hun geestelijk leven".
Van links naar rechtsgaand ziet men op de eerste
rij de professoren: F. M. ten Hoor, A. J. Rooks,
K. Schoolland, L. Berkhof, S. Volbeda, W. Heyns;
op de tweede di: H. J. G. van Andel, J. O. van
den Bosch, B. K. Kuiper, R. Jansen, A. E. Broene,
J. Broene, W. Rinck; cp de derde rij: J. P. Hafts,
ma, J. H. Muyskens, j . Nieuwdorp.
„De professoren "I en Hoor en Heyns ontvingen hun
opleicling aan de .Ilieologische School te Kampen,
Prof. Schoolland studeerde te Groningen, de prcte3soren Rooks en Broene waren eenpoos aan lluitsche Universiteiten, terwip de protessoren Volbeda,
Kuiper en Jansen bun studiLn voltooiden aan (!e
Vrije Universiteii te Amsterdam. Zoowel de oudere
als de jougere hoogleeraren hebben vele vrienden in
Nederland, diegaarne hun laatste portret bier zuilen
zien.
VOOr enkele weken werd de eerste steen gelegd
voor het nieuwegebouw, na een goed geslaagde
campagne om in een week f 125 000.— bijeen te
hrengen. Bij de steenlegging spraken Prof. Ten Hoor
en Rev. H. Bee's van Grand-Rapids."
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letten dat het materialistisch werd. Maar eerst de
Zuid-Afrikaansche oorlog, teen de Britsche overheersching, en thans de geweldige stria die heel de wereld Leroert, hebben hetgeleerd niet meer naar den
vreemde te zien, doch zich zelf te zceken, tegriipen
naar het een nabij lit. Ik heb vroeger dit onderwerp reeds behandeld, erop gewezen, hce na den
Zuid. Afrikaanschen oorlcg het yolk ziin ondervonden
leed en lijden wilde uitbeelden in klank, — in kleur
kon het dit ry3g niet, — hoe een eigen letterkunde began te ontwaken, hoe men began te denken aan een
eigen muziek; — bier vooral zeer zwakke pogingen
die alleen stonden en door de massa ncg niet begrepen werden — hoe men streefde naar een eigen
honed. Alleen de letterkunde — veelbelovend --bleef voorwaarts en opwaarts schrijden, onverdroten,
geleidelijk. In anclere richtingen scheen na de plotselinge ontwaking, een even plotselinge stilstand te
zijn gekomen, Maar alleen vie slechts naar de uiterlike teekenen keken
spraken zoo. Zooals het meer
,
hij dergelijke oplevingen is voorgekomen, was het
ook hier, betging bij schokken en stooten. Het
scheen wel alsof men door degroote vaart, waarmee men voorwaarts stool, telkens moest uitrusten,
op adem komen. Maar voortgang is er! Wie die niet
ziet, heeftgeen oog en geen oor voor het zieleleven
van dit yolk. De kunstenaars waren hun tijd vooruit. Zij voorvoelden reeds de opkomende herleving,
inaar het yolk alsgeheel ken hen niet altijd in hun
vlucht volgen. Het yolk is echter meer en meer ontwaakt en, wat eerst de kunstenaren de natie hebLen
voorgezet, zonder dat deze bet ten voile kon genieten, dat vraagt thans het yolk meer en meer. He', begint te hunkeren naar geestelijke cntwikkeling in
eigen richting. Het zcekt, en overal waar het bevredi in vindt voor zijn dorst, daar lescht het die
dankbaar. Er komt meer en meer samenvce'en van de
Zuid-Afr;kaansche kunstenaars en bet Zuid-Afrikaansche yolk, en waar vereenigingen bestaan die streven
naar ontwikkeling, daar zcekt men die ontwikkeling
steeds ineigen richting. Men bestudeert de ZuidAfrikaansche geschiedenis meer dan men dit ooit heea
edaan, men wil zij n dichters en schriivers beter
g
leeren kennen, en heeft belangstelling vow alles wet
eigen geestelijk leven betreft.
* *

•

Zuid-Afrika.
Zuid-rifrikaansche Brieven.
XL.
Pretoria 16
Juni 1916.
,
Het is merkwaardig te zien hoe men hier langzamerhand zichzelf wordt. Vroeger had het Arrikaansche — eu vooral het Transvaalsche yolk — daarvoorgeen tijd en gem ge l egenheid. Nimmer heeft lid
rust,Yehad. De eene bercering volgde de andere.
Het was een yolk in wording. Het moest strijden
voor ziin volksbestaan en zijn stoffeliik leven. Alleen
zijn bijbel en zijn godsdienst hielden het op, belet-

Onlangs ondernam een van onze rolprent-cndernemingen het een herbeelding te even van den slag
aan de Bloedrivier en den moord van Weenen, in
Natal. Die onderneming meende het niet kwaad —
het zou haargeen enkel voordeel brengen, wanneer
zij een groat dee! van de bevolking bel eedigde. Doch
in onkunde maake zij reeds bij de oefeningen voor
de bioscoop-opnemingen ernstige fouten, die haar de
wangunst van de Hollandschsprekende Afrikaners op
den hais haalde. De Unie-Regeering meende tusschenbeide te nioeten komen en bewerkte, dat door de
verschilleiide provinciale besturen wetsbepalingen xvordengemaakt op rolpientvertooningen die aanstoot zouden seven aan een der beide deelen onzer bevolliing.
De onderneming had echter een aanstootelijke be-
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doelingen, en het zou te betreuren zijn geweest, wanneer dezegelegenheid niet werd aangegrepen om door
middel van de bioscoop wederom te voldoen aan de
dorst naar kennis van de vaderlandschegesch;_edenis.
Gelukkig stede een onzer Zuid-Afrikaansche geschiedschrijvers — man van onverdachte trouw aan zijn
yolk en van diepgrondige kennis van deze „historieblaan" — zich in verbinding met de onderneming,
die reeds meende, dat aregroote kosten voor niet
warengeweest. En nu zullen wij het zien gebeuren,
dat hetgeheele treurspel van de voortrekkers in
beeld zal wordengebracht op de plaatsen zelf waar
ditgrootsch verleden zich heeft of es Met eerhied voor degeschiedenis en eerbied voor de gevoelens van het Zuid-Afrikaansche yolk zal deze vertooning in elkaar worden gezet. Voor de menschen
lifer in het land, die meenen, dat de geschiedenis
van het Zuid-Afrikaansche yolk slechts eengeschiedenis is van kafferoorlcgen, zal dit een uiterst leerzame, aanschcuwelijke les zijn en voor de kinderen
beltDef ik het nut dezer vocrstelling niet uiteen te
zei_ten.
De rol rent is ook hier in de plaats getreden van
het nationale tootle& In die richting kan in ZuidAfrika veel wordengedaan, want de gesaliedenis hier
leent zich niet vow- de kleine plankenwereld, zij
eischt het wijde veld, waar zij zich heeft afgespeeld.
*

*
*'

En nu tot slot Ing een andere kenschetsende uiting.
lk herinner me nog in de oude dagen vOár den
Zuid-Afrikaanschen oorlog, hce onze woonhu izen alle

Nieuw Gouvernementshuis te Pretoria.

naar hetzelfde model werdengemaakt, hoe onze
deuren, vensters, houten hekken enz. klaar en wel
uit Amerika kwamen. Die tijden zijn we voorbij, we
zoeken thans naar iets eigens in cnzen bouwstijl, en
wat is beg,rijpelijker dan dat wij zijn teruggegaan tot
het een under ons bereik lag en scherp karakteristiek was: .den zoogenaamden Kaapschen stijl ? Maar
binnen in onze woningen ? Bijna nergens jets persoonlijks, allemaal Engelsche fabrieksmeubelen, smakelooze namaak van Chippendale- en Koningin Annastijl. Zelfs menschen, die schatten hebben besteed aan

de meubeleering van hun huizen, vonden hun hoog:sten roem erin een Engelsch binnenhuis na te bootsen. Een kunstenaar is er, die tracht naar jets eigens.
Hi' zoekt alleen nog, naar mijns beduaens, is hi'
op den goeden weg. Het is J. H. Pierneef, zoon van
een Hollander, maar hiergeboren. Hi' heeft studie
gemaakt van de kafferversieringen, van de boemansteekeningen, van onze insekten goggas, zooals de
Afrikaner zegt. En onze insekten heeft hij gestileerd,
zoodat er teekeningen bij zijn, die gebruikt zouden
kunnen worden voor houten wandbeschotten, of voor
meubelen. De boesmansteekeningen zouden mooie
borduurpatronen kunnen worden, zoodat wij losraakten van de eeuwige Engelsche patronen en lets Afrikaansch kregen, de kafferversieringen, die hij hier
en daar reeds heeft toegepast, zouden in ons aardewerk, onze kleeden en tapijten, onze randversieringen
kunnen wordengebruikt. En de gestileerde bladeren
en bloemen, vlinders en vogels lenen zich prachtig
voor haakwerk.
Mocht er eens een Zuid-Afrikaansche rijkaard cnzed kunstenaar een kansgeven om zijn studies in
praktiik te brengen.Wat een mooi binnenhuis zou dit
kunnen worden!
•
ee

XLI.
Pretoria, 13 Juli 1916.
Dezen keer wil ik schrijven over Afrikaansche menschen en din en. Ik zal daarvoor nog wel eens weer
gelegenheid hebben. Telkens als er zoo eepsgeen
bizonder nieuws
melden is, zal ik het doen. lk
wil met die artikelengeenszins zeggen,
dat de -menschen hier zooveel belangwekkender zijn dan de Hollandschsprekenden
in andere landen; maar Hollandschsprekenden hier, die in aanmerking komen
om te worden besproken en aan hun
mede-striders voorgesteld, oetenen hier
tochgrooteren invloed dan in andere
landen, omdat zij hier minder in aantal
zijn en wij een jong land ziin, war alle
striders dus aanvoerders zijn, terwiji zij
zich in andere landen een bescheidener
plek zien aangewezen.
Bovendien zijn de Hollandschsprekenden — dit zij gezegd zonder anderen
te willen kleineeren — meest alien belangwekkender dan in andere landen;
omdat zij hier zooveel meer hebben meegemaakt. Prof. Van Hamel heeft dit zoo
raakgeteekend in zijn boekje over zijn reis in
Zuid-Afrika. Menpraat diet remand en komt dan
plotseling tot de ontdekkmg, dat die man een rol
gespeeld heeft in den laatsten oorlog of in vroegere
worstelingen teen kaifers of aanranders van de vrijheid.
De belangwekkende menschen zijn hier overal om
u heen, menschen die u kunnen vertellen van de oude
tijden, toen in onze tegenwoordige zeer nieuwerwetsche steden de leeuwen nog brulden en 's avonds aan
de spruiten kwamen drinken, van den voortrek, toen
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de kaffers moesten worden bevochten en de blanke
dag en nacht teen hen op zijn hoede moest zijn,
van de oude dagen toen Johannesburg nog bestond
uii een naar blik-huisjes, van al die merkwaardige
tijden.
Maar ook het 'on ere geslacht is belangwekkend,
omdat het worstelt teen een nieuwen, even gevaarliken vijand, die hen wil vervreemden van al wat de
vaderen heilig was, die hun eigen aard en eigen
leven wil ontnemen om hen te maken tot bastaardAfrikaners.
Tot die 'on ere behoort Tannie., Waarom ik met
Tannie begin in deze reeks van menschen en din en ?
Ik weet het eigenlijk niet. Misschien omdat Tannie
nog nooit besproken is in Neerlandia en mannen als
Jan Celliers, Totius, Dr. Leipoldt en anderen wel.
En Loch neemt Tannie onder die jongere Afrikaansche 'voortrekkers een belangwekkende p4laats in.
Voortrekkers zijn het, al die jongeren, even zeker als
de ouderen, die het noorden van Zuid-Afrika hebbengeopend voor de beschaving. De beschaving die
deze jongeren brengen, is een andere als die van
de stoere vaderen. Wij zijn tot rust gekomen. We
kunnen denken aan eigen leven, aan uitingen van
dat leven in alle richting. Vroeger hebben wij daar
niet aangedaan. Wij hadden er een tijd voor en
er was ander, stoerder werk te verrichten. Maar een
nieuw tijdperk 'in het bestaan van een jong yolk is
aangebroken.
En Tannie zorgt voor de geestesinrichting van het
opkomend geslacht. Ik denk, dat ook dat de reden
is, waaroni ik onbewust met haar wil beginnen.
Tannie is mevr. Izaak van Heerden, van Pretoria.
Maar de meeste menschen weten alleen van Tannie
eil zelfs zij die haar persoonlijk kennen, noemen
haar liefst bij haar schrijfstersnaam. Voor den Hollander klinkt dat Tannie wat oud, maar Tannie is
'on met
met een paar vroolijke, geestige oogen, met een
verfrisschenden 'on en humor en eenjongen lack.
Maar zelfs als Tannie oud zal zijn, zal zij nog al,
tijd haar one hart hebben, dat haar de vriendin
zal laten blijven van alle kinderen.
Tannie heeft haar bekendheid in Zuid-Afrika te
clanken aan Die Brandwag, het Afrikaansche Tijdschrift
te Pretoria, waarin zijde kinderkolommen schrijlt.
Zij heeft een bewerking gegeven van Kleinddimpje.
Nu is Kleinduinipje een figuur die alle kinderen van
de beschaafde wereld heeft vermaakt. Ikgeloof, dat
het kinderverhaal van Franschenoorsprong is en
heel, heel oud. Maar Tannie heeft er iets eigens van
gemaakt. Haar Kleinduimpie speelt in Afrika, beleeft
avonturen met Afrikaansche dieren en Afrikaansche
insecten —goggas zegt Tannie natuurlijk, als een
ware Afrikaansche —, met Afrikaansche
em t'
enplanten en boomen. Tannie heeft gelegendeid gekregen heel haar groote liefde en kennis van de Afrikaansche natuur te le en in haar verhaal. En zoo
heeft het de Afrikaansche kinderen, die eigenlijk heel
ongelukkig ware voor Tannie kwam, omdat zij geen
boeken hadden 'die ingeest, gedachte en taal Afrikaansch waren, met een slag veroverd, zoo gepakt
zelfs, dat zij Tannie allerkinderlijkste briefjes schrij-
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ven vol opgetogenheid en Tannie geschenken sturen
vanpoppetjes en teekeningen en knutselwerkjes, die
alle Kleinduimpie voorstellen, zooals Tannie die voor
hungeest had getooverd.
Maar aan elk verhaal komt een einde. En zoo ook
aan Kleinduimpie. Dit was een droeve dag voor de
Afrikaansche kindertjes. Tannie kreeg van al haar
kleine vriendies en vriendinnetjes briefjes om te
smeeken Duimpie toch terug te laten komen. En Tannie zou Tannie niet hebben moeten zijn, wanneer
haar hart aan zulke smeeken en weerstand had kunnen bieden. Het was of de zon na lange, somber
dagen doorbrak, toen Duimpie weer verscheen in de
kolommen van Die Brandwag.
En vraagt ge wat de groote bekoring van Tannie's
Kleinduim p ie is, dan ze ik in de eerste plaats zijn
oorspronkelijkheid. Tannie heeft het oude wereldverhaal alleen de figuur ontleend, maar al het andere
is het hare, onvervreemdbaar eigendom van haar
geest. En dan heeft Tannie den teekenenden Afrikaanschen humor in ruime mate. Zelfs wij ouderen
van dagen kunnen kinderlijk van Duimpies kaskenades(avonturen) genieten.
Is hetgeen gFoote verdienste de Zuid-Afrikaansche
jeugd zulk een verhaal te hebben gegeven ? Als later misschien heel veel later — een studiegesthreyen wordt over de eerste levensteekenen van een eigen Hollandsch-Afrikaansche kunst, dan zal Tannie
daarin haar eigen plaats bekleeden.
Zooals Tannie in haar boek is — want die kaskenades zullen in boekvorm verschijnen — zoo is zij
in haar dagelijksch leven. Als je Tannie in de verte
ziet, lachen haarguitige, vriendelijke, lick end oogen
al en ze is altijd dezelfde, altijd zichzelf, gevoelig,
en sprankelend van geest. Wanneer ze met kinderen
is, kijken die maar naar haar lachende, pittige oogen
en zij luisteren onbewegelijk hoe ze vertelt van wat
zii buiten gezien heeft en beleefd, of van haar eigen
jeug-d. Moet van Tannie geen kwaad spreken to en
kinderen! Zij heeft zelf een kinderen, maar een oneindige liefde tot het kind.
Van Tannie's humor een enkel staaltje. Tannie
was naar het boschveldgeweest. Zij was met haar
man in een kar naar vriendengereden, maar ze waren ts laat weggegaan en konden voor donke y niet
aankomen. Besloten werd in hetveld te overnachten.
Het was koud en tegen vier uur in den nacht besloten zij en haar man op te staan en koffie te gaan
maken. Zii hadden een oog kunnen toedoen.
„Ja", zei Tannie, „as ik nou nie opstaan nie, kom
ik heeltemaal nie uitgerus."
Dat is Tannie, vroolijk onder alle omstandigheden.
Zij klaagt wel eens over ziektetjes, maar altijd alleen
maar met haar mond, haar oogen lachen.
Plannen voorde toekomst heeft Tannie voor minstens Brie menschenlevens. Er isnog zooveel te doer
voor Zuid-Afrika,dat is haar lijfspreuk. En ik verwacht dan ooknog veel van Tannie. Zij is een
kracht in ons jonge Afrikaansche leven.
Eengenot is het bij Tannie te komen als ze een
dag of een paar dagen, of zelfs maar een paar uur
naar buiten isgeweest, want zij en haar man zijn
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Been stadskinderen. Als ze maar net even kans zien,
is Tannie het boschveld in. En als zij terug is, heeft
ze altijd het een of ander belangwekkends te vertellen van het natuurleven of lets belangviekkends mee
g
ebracht. De menschen gaan hier veel het veld in om
te jagen of te piknikken, maar zooals Tannie heb
ik er nog een getroffen. Zij merkt altijd op, en ziet
en vindt din en die anderen voorbijloopen.
OU-BOET.

Ter nagedachienis
van
WESSEL NEETHLING,
in leven onderwijzer aan Selborne College
te
Oost Londen (Z.-Afr.).
Deze Afrikaner, 'k heb hem nooit gezien
Dan op portret , gehoord niet, dan in brieven
En 'k reken hem Loch onder die mij lief en
Heel diep in 't hart begraven zijn sindsdien.
Sindsdien...ja, 't kwam van zelf, ik hoorde graag
Van hoe hi' voor zijn taal en 'on ens leefde,
Hoe hem een ideaal voor ()gen zweefde,
Oplossing van d
rote levensvraag.
Elk overwinninkje staat daar geboekt,
Ziin geest heeft ook zijn jongens aangegrepen,
Wie zo zijn taal vereert, moet elk meeslepen
En — nooit word de anderssprekende gevloekt.
Ook zonder ditging s',uwkracht van hem uit
En wie Selborne verliet voor 't voile leven,
Zal zich voortaan nog meer aan 't eigne geven,
Want heilig wordt elk woord door hem geuit.
Die krachtgaat nooit verloren: liefde voor
Zijn eigen taal en eerbied voor de mine
Zullengepaard er blijven, nooit verdwijnen:
Verheffend werken zij er de eeuwen door.
Kweek 't eigene, als deze Afrikaner deed,
,Sta pal, maar niet vijandig teen 't andre,
En — wat Historie ook op aard verandre:
De kracht van Afrikagroeit hoog en breed.
Haarlem 25 Julie 1916.

J. B. SCHEPERS.

Ingezonden.
Vreemde namen voor Nederlandsche
voortbrengselen.
„Geen overdrijving", zette de Commissie tot bevordering van het gebruik van zuiver Nederlandsch
op blz. 209 van den vorigen jaargang boven een
brief van den heer M. Ve-rdonck, waarin deze aantoonde,
dat de heer Van Meurs geheel ten ortrechte
den Nederlandschen cofttelers een verwijt gemaakt
had van het gebruik van uitheemsche perennamen.

„Geen overdrijving", moge de Commissie ook nu
den heer Van Meurs toeroepen, als zij kennis genomen heeft van ons verweer teen zijne opmerkingen op blz. 156 van het juli-nommer.
Zeker, hetgeldt nu een Fransche peren, maar
Nederlandsche vuurpijlen, maar loch is het verwijt
van den heer Van Meurs o. i. even ongegrond.
Onze nieuwe aanwinsten — en ditgeldt niet van
onze firma alleen, maar van al onze tuinbouw-exportfirma's
zijn nu eenmaal voor minstens 95 %
voor het buitenland bestemd. De ervaring leert,
dataan het geven van Nederlandsche benamingen
overwegende bezwaren verbonden zijn.
1 0 . Zij worden in het buitenland, bijv. in prilslijsten, gruwelijk tot onherkenbaar-wordens toe verminkt.
2°. Zij worden in stria met het belang van den
Nederlandschen winner in het buitenland verdoopt
met een voor den buitenlandschen kooper aantrekkelijker naani, die meer geld opbrengt dan de cwt.spronkelijke.
Hetgevolg is in beide gevatlen hopelooze verwarring, sours ernstige misleiding, ten nadeele vooral van den Nederlandschen winner der nieuwigheid.
Daarom ma g het waarlijk onzen Nederlandschen
firma's niet als een vergrijp te gen het streven van het
A. N. V. worden aangerekend, indien zij noodgedwongen hun aanwinsten van eigen bcdem uitheemsche
namen geven.
Men kan bezwaar maken tegen namen als Hinden, Joffre,
Kitchener,
Mackensen
burg,
omdat
het
zeker
niet op den weg van een Nederlandschen kweeker
g
lit,
om hi'oorkeur
v
de namen van buitenlandsche
oorlogshelden aan zijne aanwinsten te verbinden,
maar teen namen in vreemde talen, die eenigszins
verband houden met de eigenschappen der betaamde
soorten is op grond van het voorafgaande loch zek
zeker
niets in te brengen. Voor Nederlandsch gebruik deze
namen te vertalen, zou even onjuist zijn, als de vervanging van soortnamen van vreemden oorsprong
door Nederlandsche. In beidegevallen zou hopelooze verwarring het eenig gevolg
Wat onze eigen firma betreft, lief is zeker niet nit
voorliefde voor vreemde namen of uitgeringschatting van eigen taal dat zij, wier tirmant sedert de
opr:chting lid is van het A. N. V. hare toevluicht tot
uitheemsche benamingen heeft genomen. Trouwens,
dat wij zoo mogelijk ook gaarne Nederlandsche kiezen moge blijken uit eenige voorbeelden uit de kaatste jaren, als Canna's Willem I, Van Ho ender
Van der Dun en Van Limburg Shrum; Dahlia's
Borneo, Java, Sumatra, Suriname, Celebes; Paeonia
Koningin Wilhelmina; Phlox Mevrouw Noordewier,
Mevrouw De Haan—Manifarges, Mengelberg, Viotta,
Al bons Diepenbrock, Bernard Zweers, enz.
Hetgeven van doeltreffende namen, vooral als men
jaarlijks tal van nieuwe namen noodig heeft, is verre
vangernakkelijk. Nu in de landen der „Entente" de
Germaansche namen, in Duitschland en Oostenrijk
de Engelsche en Fransche namen in den ban ziin,
is het kiezen van namen in een Bier talen voor den
neutralen kweeker ongewenscht. neemt dus nu.
zijn toevlucht tot de reeds hevig geplunderde mythoFlo ie hetzii Grieksche of Noorsche, voorzoover de
daaraan ontleende namen voor internationaal gebruik
geschikt ziin. Maar helaas, ook in dezen nood kunnen Nederlandsche namen hem niet, of slechts bii
hooge uitzondering, dienen!
E. H. KRELAGE 8z ZOON.
Haarlem, 5 Juli 1916.
* •

•

Gaarne maak ikgebruik van de mij aangeboden
gelegenheid, om enige aantekeningen op het voorgaande te maken.
Verleden jaar was er sprake van het geven van
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Nederlandse flameraan her gewonnen ooft. De beer
M. Verdonck meende, dat ik wilde, dat wit de namen
van I-ranseperen, in het land van herkcmst benoemd en over de hele wereld bekend als Bon Chre'tien Williams, Poire Madame, enz., n
i het Nederlands zoudengaan vertaIen, en hi' gal een lijstie
van de bespottetik kiinkende vertalingen en schreel,
dat zulk overdopen oneerlik en kleingeestig zou
,
11, antwoordde daarop
dat ik het volkomen met de
inzender eens was. lie transe namen tegaan vertalen en dus de herkomst van deperen te verduisteeemde
ren,
zou even oneerlik zijn
als vr namen geven
aan in Nederlandgewonnen peren. De Vreemdewoorden-Kommissie betuigde, dat zi t hiermee „volkomen
insternde" en schreef dus terecht degeruststellende
verklaring „Geen overdrijving" boven de gedachtenwisseling.
De heren E. H. Krelage & Zoon hebben van die gedachtenwisseling al zeer oppervlakkig kennis genomen, als zi t menen, dat deze met een mij door de
Kommissie toegeroepen „Geen overdrijving" was geeindigd.
Fans is er sprake van in Nederland gewonnen
blcemen, waaraan de liana een reeks van En else
namen gal. Ik moet dit met de beer Verdonck als
een oneerlike handeling beschouwen, omdat de Nederlandse herkemst op deze wijze wordt ve,rduisterd.
lie inzendersgeven twee redenen op, waarorn zit
loch tot hetgebruik van de vreemde benamingen
zijil overgegaan.
lie eerste reden komt mij niet van veel belang
voor. Het isnogelik, dat in het buitenland de
Prins van Oranje eens in een prijslijst Dour
veranderd worden in Prins von Oranje of
Prins van Orange, of de Goudvink in
o u d t i n k, maar dit bezwaar is toch het best op
te hetlen, door het Nederlands tegaan en te blijven
gebruiken. De Engelsman of Amerikaan zal dan weldra lei en dat wij niet zeggen v 0 n, maar v a n, met
Or ang e, maar ()rani e, enz. Hebben de Spaanse wiinhandelaren, de sigarentabrikanten in de voormalige Spaanse kolonien in Oost- en West-Indie met
al hun voortbrengselen steeds in hun eigen taal benoemd, die zeker voor de meeste verbrOikers niet
gemakkelijker te onthouden of te schrijven was dan
Nederlandse namen zouden zijn ?
Het twede bezwaar is, dat de vreemde in de Nederlandsche namen zou vervangen doormen in zit
eigen taal. De Nederlandse kweker, dit voorziende,
komt de vreemdeling voor, door terstond vreemde
namen tegeven en dient daardoor zijn belang.
Deze redenering komt mij onaannemelik vocr.
De vreemdeling, en in het biezonder de Engelsman
en de Amerikaan, met wie wij in dat geval alleen te
:iiaken hebben, stelt zijn eigen land en de voortbrengselen daarvan boven elk ander land en zijn voor
brengselen. Diezelfde voorliefde onderstelt hij bit
andere volken, en hi- zal een Nederlander, die de
uitstekende waren van zijn land met Nederlandse namen de wereld inzendt, beter begrijpen en meer waarderen dan een die, om hem van dienst te zij,
n er
Engelse namen voor bedenkt.
De heren Krelage hero en zich op de ervarin g.
Ma g ik daartegenover dan nog eens de ervaring
stellen, uit de sigarennamen verkregen ?
De fabrikanten in de Spaanse kolonien, die, ongeacht alle werkelike of vermeende bezwaren, nooit andere dan Spaanse namen aan hun voortbrengselen
hebben willengeven, hebben de werOd zozeer overtuigd van de voortreffelikheid daarvan, dat tans, nu
ook in vel e andere landen evengoede sigaren wordengentaakt, de fabrikanten in die andere landen
toch niet beter menen te kunnen doen, dan aan hun
waren ook Spaanse namen te geven! Ziehier een
liistje van uitsluitend Ned erlandse sigare n,
uit de eerste de besteprijskoerant overgeschreven:
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Preferencia.
El Rio Sella.
Santa Noche.
Selica.
Tokata.
Vreemdelingenverkeer.
Betty.
Carte Blanche.
Carte Noire.
Le Courier.
Dominador.
ineza.
La Floreura.
Florinda.
La Gazeta.
La Morico.
El Mundo.
Gulden Vlies.
La Imperiosa.
Indispensable.
Insulinde.
KOnig Georg.
Lady Percy.
Maxima Concha s.
Merito.
Monteros.
Men ziet, de overwegende meerderheid van de namen is nog Spaans, slechts enkele zijn Nederlands.
Engels,
Frans of Duits.
Deze ervaring is, dunkt m1een
een aanwijzing, dat,
alsonze NA, akkere bloemenhandelaars en boomkwekers
metgerechtvaardigd besef van eigenwaarde konden
besluiten, hun voortbrengselen onder eigen namen
naar alle landen te zenden, daardocr een ZO grote
reklame voor inderdaad cede waren zou gemaakt
worden, dat de wereld spoedig naast het beset, dat
sigaren eigenlik uit de gewezen Spaanse kolonien
inoeten komen omgoed te zijn, ook de overttiging
zou verkrijgen, dat men voor bloembollen en heesters niet beter terecht kan dan in Nederland.
De inzenders verwachten, dat een vreemde naam
„ineergeld opbrengt dan de oorspronkelike". Maar
een wereldmarkt veroveren, is lochvan meer belang
dan een tijdelik voordeel.
Maar al leverde hetgebruik van Nederlandse namen tiidelik enig minder voordeel op, onze tumbouwens niaken loch een deel van het Nederl. yolk uit en hebben naast hun vakbelang ook het belang dat ons yolk
zich zelf blijft (wat ten slotte loch cok een stoffelik
belang is), voor hun aandeel mede te bevordei-en.
Om redenen vangemak, voordeel' enz. is op allerlei
gebied reeds zo onizaglik veel prijs geg'even, dat
niet of slechts met veel moei'e zal te heroveren zijn.
lk noem slechts: techniese namen, spelen, sportwoorden, hotelnamen (Is er nog wel een hotel in
een Nederlandsegrote stall dat een Nederlandse
naam draag namen van buitenplaatsen en villa's,
voornamen. Welk een beschamendeindruk maakt het
openbare Leven van b.v. het Zweedse y olk naast dat
van het onze. Hetgetal inwoners is even klein, maar
men ziet ergeen vreemde opschriften, de huizen en
villa's dragen Zweeds namen, de menu's, spijs- en
drankkaarten en rekeningen zijn in het Zweeds, de
politieagenten, spoor- en trambeambten en hetpersoneel in hotels en koffiehuizen spreekt (met zeldzame uitzenderingen), alleen Zweeds, de voornamen
zijn onverbasterd Zweeds.Het voornaamste vcortbrengsel, de lusifers, wordt zonder een niet-Zweeds woord,
dewereld ingezonden, en als de Koning bij de Olympiese wedstrijden de opgekomenen uit alle delen van
de wereld toespreekt, doet hij het in het Zweeds,
zonder een vertaling of toevoeging of twede toespraak
in enige andere taal, en de vreemdeling acht hem er
des te hoer om, omdat het aan zijn eigen gevoelens
beantwoordt.
P. VAN MEUKS,
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Welkome steun.
De burgemeesfer van Zwolle, de heer I. A. van
Roijen, lid van den Raad van Bijstand van Groep
Nederland van het A. N. V. verzond aan de ingezetenen zijiler gemeente het vol end rondschrijven:
De burgemeester van Utrecht heeft onlangs in een
rondschrijven de aandacht van de ingezetenen zijner
gemeente gevestigd op de verkeerde gewoonte van
velen om zich in winkelopschriften, ter aanduiding
van bun beroep en van de bij hen verkrijgbare waren te bedienen van vreemde woorden, ofschoon
voor het daarmede bedoelde, begrip een goed Nederlandsch woord bestaat.
Het Bestuur van Groep Nederland van het Al em.
Nederi. Verbond heeft dit rondschrijven te mijner
kennis gebracht en mij verzocht ook in deze gemeente tot de bestrijding der bedoelde gewoonte te willen
inedewerken. Ik heb gemeend aan dit verzoek te mogen voldoen, om at ook ik overtuigd ben dat het
onnoodig gebruiik van vreemde woorden schade doet
aan de zuiverheid van onze taal en het op den we
van ieder goed Nederlander ligt, die zuiverheid zooveel in zijn vermogen te bewaren en te versterken. Ik doe derhalve een beroep op de ingezetenen
de er gemeente om, inzonderheid in winkelopschriften
en dergelijke, zooveel doenlijk vreemde woorden te
vermijden en in plaats daarvan Nederlandsch te be.zigen.
ten lijstje van de meest gebrusikte vreemde woorden van bedoelde soort en van de Nederlandsche,
die ze kunnen vervangen, is hierbij gevoegd.
Maison.
Louis Couperus schriift in de Haagsche Post van
2&) J uli
,Zoo terug in Holland, leer je weer zuiver Hollandsch praten. Het is vreemd hoe ie dat daar in
den vreemde verleert. Maar nu weet ik weer, dat,
als wij er ens thee gaan drinken, we elkaar vragen:
In welk maison zullen wij nu eens gaan ?
In Maison Pot of in Maison Barenbeek of in welke andere Maison ?
En als je dan uit al de Maisons een Maison hebt
gekozen, dan moet je, als je eenigszins drinkbare thee
wilt drinker'', vragen: „een of twee personen thee",
dan krijg je tenminste een trekpotje (meestal niet op
een blaadje) en wat ex-kokend water er terwijl,
als je argeloos een of twee „thee" bestelt, je een
kopje voor je krijgt, waarin wat bruinachtig vocht is
ingeschonken. Maar ik weet het nu wel: personenthee, geen andere thee, hoor...
Een verteederende thee-therinnering, toen er nog
geen thee-,„maisons" waren, is deze, uit mijn priille
jeugd:
Ikging wel eens mee naar Scheveningen (Badhuis),;
het „terras" was met een koord afge gloten, of naar
de)) bent" in het Bosch en dan bestelde mama thee
en dan kregen we, zonder dat we het er bij zeiden
personen-thee en met die thee... een echt ouderwetsche blikken theestoof, waarin, op een doove kooltje,
een theeketel vol ziedend theewater. Het was allercurieust, ouderwetsch, echt Hollandsch theetuinachtig,
maar je hadt thee, zoo warm of lauw, zoo sterk of
flauw als je zelf maar en naar thee verlangde...
Ik wil zoo een aandoenlijke theestoof niet ricer
invoeren en het lieve, blikken ding zou absoluut
misstaan in ons moderne leven van... Vooruitgang
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en Cul- of Kultuur. Maar ik zou toch wel de directeurs, directrices, gerants, gerantes en hoe ze 'leer
heeten van onze Maisons in overweging willen geven of ze „Personen-thee" niet met een beetje meer
cosmopolitische bevalligheid konden opdienen, dus:
voor iedere persoon zijn trekpotje, warm-waterkannetje, melk- of roomkannetje, suikerpotje en glas water op een blaadje, waar dat gerei precies meetkundig op past, terwiji het blaadje in een chique „Maison" dan nog een geborduurd of omkant kleedje
rnag hebben.
Want de elegance lit
g
niet alleen in een Fransch
woord, o houders en houderessen van onze „
Maisons".
OpVvekking.
De heer W. C. van Haeften W.Czn., onder-voorzitter der Utrechtsche ongel.-Atd. verzoekt opneming
der volgende opwekkmg:
Als dit nommer van Neerlandia verschij,
nt is de
zomer-vacantie bijna verstreken en roept het gewone
werk ons weer terug. We hebben ons gewijd aan dat
echt Nederlandsche toerisme te voet en per fiets. Die
nationaic geest, die ons vervuld heeft, hi' blijve met
ons in de winteravonden. We nemen ons voor om
de bijeenkomsten van het A. N. V. trouwer te bezoeken dan te voren en... aan 't eind van den winter ?
Toe laat de opkomst goed blijven. We zullen goede
propaganda-avonden in elkaar zetten. Helpt alien
merle om vele nieuwe leven te bereiken! In 't begin
van September vergaderen we. We hebben dan belangrijke din en, Komt dus en toon, dat ge gevoeit
hebt in deze vacantie, dat Nederland hoe klein 't ook
lij,
kt niet onder behoeft te doen voor andere landen
en in Nederland ook Nederlandschegedachten zijn
aan een eenheid en een stamverwantschap met vrienden dichtbij en ver over zee.
Eigen kunst is eigen leven.
De muziekverslaggever van de N. K.
een tutvoering van het Residentieorkest besprekend, schript:
„Vroeger Laren plachten concertbestuurderen, die
Hollan-dsche solisten Voorbigingtn, nch te verontschuldigen met de mededeeling, dat het publiek bij
voorkeur solisten uit den Vreemde wilde hooren.
Misschien is het vroeger zoo geweest, maar dan
nu in elkgeval die tijd voorbij."
Wii achten lien gunstigen omkeer mede een gevclg
van den aorlagstoestand enen
hop
, dat het
maar
rechtsherstel onzer eigen kunstenaars ook in vredestijd zal worden gehandhaafd.
Het doel bereikt.
De heer J. H. Sprocket, een Uuracaonaar van geboorte, die in Nederland voor een beurs van het
Al em. Nederl. Verbond zijn opleiding genoot en zijn
studie daarna nog eenige lare,n voortzette, is thans
benoemd tot onderwijzer 1ste Masse in de katorte
Curacao.
Onze beste wenschen vergezellen hem bij de refs
naar zijn geboorteplaats, waar hem een mcoie taak
wacht.
Uitvinding van een Nederlanden
Door den beer J. H. Storm Jr. te Amersfoort is
octrooi aangevraagd en reeds in de meeste landen
verkregen (in Nederland 15 Juni van dit jaar) op
eene werkwijze, waarbij de atmospherische luchtdruk
als arbeidsbron worthgebruikt en dus in de plaats
treedt van steenkool, petroleum enz. Het beginsel
waarop de werkwijze berust, moet hierin bestaan,
dat de arbeid noodig om uit een ruimte de luck
gedeeltelijk te verwijderen, wel in verhouding staat
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tot den graad van luchtverdunning, maar niet tot
het volume.
Inlichtingen zin te verkrijgen bij den beer Mr. S.
G. van Welderen Baron Rengers te Amersfoort.
Uit Yokohama.
Mevr. Henriette Ho1st—Hendrix schrijft uit Yokohama d.d. 12 Juni:
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zen
hebtgeleerd,
dan kun je
le wat een Nederlandsche
postambtenaar aan een Nederlandschen afzender wil
mededeelen. Want datgebeurt natuurlijk in de in
Nederlandgesproken taal: Fransch.
Zou het A. N. V. aan depostambtenaren in ScheBenin en niet eens een verzoek kunnen richten cm lid
te worden ?
,edaan dan
Als dat verzoek in 't Fransch wordt g
vcrstaan ze 't daar w01."
Mildegiften.
De Afdeeling Dordrecht van de Nederl. Zuld-Atrikaansche Vereeniging heeft f 150.— geschonken aan
het Studiefonds VOOT Zuid-Afrikaansche Studenten en
f 50.— aan de Boeken-Commissie van het A. N. V.
met de be aline,
dat deze som moet worden besteed
ten bate van Zuid-Atrika.
Dringend verzoek aan alle leden.
Onzegemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Al em. Nederl.
Verbond in ruimen kring blipt verspreiden, zou gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bij
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welslagen der propaganda door persoonlilk bezoek zeer in
de hand werken,
wanneer zijana het Hoofdkantoor
te 'Dordrecht,
Wijnstraat 81, de namen en adressen
opgeven van familieleden en kennissen, die daarvoor
in aanmerking komen.
Op de vorige verzoeken kwamen reeds opgaven
in, die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevole hadden.

„Misschien vindt U het aardig, in Neerlandia bit
gaand kiekje of te drukken. Het stelt voor mijn docktertje, Eline Hoist, oud 5 jaar, in een Volendamsch
pakje, zooals zij op 10 Juni in Tokyo op een kinderconcert optrad en Hollandsche liedjes zong. Het ware „Regendrupje" en „Konijntje" van Warp, waarvoor zij, hoewel niemand in de voile zaal er een
woord van verstond, hartelijk werd toegejuicht. Zij
zone ook een Engelsch lied;e.
Miin kinderen — ik heb ook nog een noon van
4 — zijn, geloof ik, de eenige Nederlandsche kinderen in heel Japan, en in het begin konden wij ze
niet er toe krijgen Hollandsch te spreken, daar ze
om zich heen bijna altijd Engelsch en Japansch hoorden. Voor 2 jaar nam ik ze mee naar Java en sedert
dien tijd spreken ze uitstekend Hoilandsch. Ze gaan
op een Fransche kloosterschool, waar in het Engelsch wordt onderwezen, en nu spreken ze even
makkelijk Engelsch en Japansch als Hollandsch, en
ook al een beetje Fransch."
Rechtmatige spot.
Het Philatelistisch Maandblad sch rijit:
„Wat is 't toch een geluk, als je behalve je meedertaal, ' ook nog een vreemde hebt geleerd. Dat waardeer je pas als het te pas komt. Wat was bijv. onze
administrateur enkele dagen geleden in zijn schik, dat
hi' in der tijd Fransch heeft geleerd!
Er werd namelijk een Maandblad verzonden aan
en villa zoo en zoo. Dat
een dame in Schevening,
exemplaar van 't blad kwam echter aan de Administratie terug met het opschrift: Inconnu a cette adresse. Retour a l'envoijeur.
Als je nou een vreemde talen kent, dan zit je
met zoo' n bericht. Maar als je in je jeugd Fransch

Een gilde van wellevendheid.
Een lid van het Verbond schrijit ons:
Laatst sprak ik met een Engelschman, die met zijn
vrouw nu al bijna twee Oar in ons land verblijft, en wet in een van onze grootste steden.
Hi] is ons yolk genegen, maar klaagde over den hi
der, dien hi' en vooral zijn vrouw telkens op straat
vanjongeren en ouden hebben. Ilij is overtuigd, dat
het niet is omdat zijn vrouw en hi' Engelschen zijn.
Trouwens zij onderscheiden zich in hun uiterlijk niet van
het overage publiek. Er is niets in hun kleeding, dat
in het oog valt. Hi' vertelde mij verschillende staalties van ruwheid waaraan zijn vrouw en een andere
Engelsche van zijn kennis hadden bloot gestaan. Hi'
le ad ingeen ander land nog zoo lets ondervonden.
Het is het oude liedje.
Maar mijn Engelsche kennis deed meer dan klagen, hi' gaf een middel ter verbetering aan de hand.
Met dwang, geloofde hi met
metstraffen en tucht zou er
bij ons yolk,gelijk hi' het meende te hebben leeren
kennen, niets te bereiken zijn — een opvatting, waarin ik nietgeheel kan deelen, maar dit zij in het
middengelaten — wel met een gilde van wellevendheid, zooals die er in En eland zijn.
Diegilden moeten op de scholen gevormd worden. De onderwijzer of onderwijzeres geeft de leiding. Wie lid van het gilde wordt, verbindt zich,
zijn medemenschen beleerd te behandelen, hun geen
aanstoot tegeven,
een overlast aan te doen, hun
behulpzaam te zijn. Naar mijn zegsman mij verzekerde, werken dieOlden in En eland uitstekend.
lk vond in het denkbeeld, dergelijke Olden in ons
land in te voeren, zooveel aantrekkelij,
ks dat ik er
besloot de redactie van Neerlandia over te schriiven.
Ons onderwijzend Personeel overwege het! Als ik 't
megoed herinner, zijn in En eland hier en daar
burgemeesters eere-voorzitter van het gilde. Desgewenscht zal mijn Engelsche kennis voor belangsiellenden wel bizonderheden van de inrichting Bier gilden
kunnen verstrekken.
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Aanbevelenswaardig lijkt mij het denkbeeld van die.
gilden vooral, omdat het de opvoeding in wellevendheid van de school laat uit aan. Het is mij altijd
voorgekornen, dat de onderwijzers er veel aan kunnen doen om aan onze jeugd betere manieren
te leeren, waar zij die niet van huis meebrengen.
En ter bevordertng, daarvan zou, bij de opleiding van het onderwijzend persone61 zelf aan dat
ewichti ge deel van zijn taak meer aandacht kunnen
g
wardengeschonken. Een uur wellevendheidskunst in
de week op onze normaaischolen zou wonderen kunnen doen.
Vereenig ing „Nederland" te Kleef.
Het bestuur dezer Vereeniging, aangesloten bij het
A. N. V. is aldus samengesteld:
F. C. Henns, isle voorzitter; N. Ku ten 2de voortitter ; J. B. Meijer, secretaris; W. Philips, penningmeester; C. En el bibliothecaris.
Het adres van den secretaris is: Emmericherstrasse
172 Kellen b. Kleef.
Reddingsvaartuig.
De burgemeester van Marken heelt een oproeping
verspreid ter verkrijging van steun voor de aanschafling van een reddingsvaartuig, dat in geval van nood,
gelijk in den ban en nacht van 14 Jan. j.l. en ook
tot vervoer van Markervisschers van den vasten wal
naar het eiland, als de nood dringt, dienst zal kunnen doen.
Bij den laatsten watersnood bleek aan zoo'n vaartuig, waarvan de kosten op 5000 gild. worden geschat, dringend behoefte te bestaan.
In hetRaadhuis op Marken wordt ten bate der
aanschaffing een prentenverzameling ten Loon gesteld.
Merkwaardig aandenken.
Uit een brief van den heer H. Picard, secretaris
van den Vlaamschen Tak Harderwijk, vernemen wij
dat den heer J. H. Staal, oud-secretaris der BurgerAfdeeling Harderwijk, bij zijn vertrek uit de gemeente eenpennenhouder is aangeboden, vervaardigd uit
een soepbeen en versierd met toepasselijke insnijdingen, een voortbrengsel van interneeringshuisvlijtkunst.
tenprettig aandenken voor „dit vriendelijk en tegemoetkomend Verbondslid, de ziel van het Verbond"
te Harderwijk.
Afdeeling Kaapstad.
Volgens eengedrukte aankondiging van 18 Mei
stonden die maand verschillende werkzaamheden op
hetprogramma dezer Afdeeling, 0. in.:
23 Mei: Namiddag-thee, aangeboden door Dr. Lorentz in zijn huis „Dottin" te Kennilworth;
24 Mei: Piknik te Donkerhoek, door den heer en
mevr. Loopuyt, aangeboden aan de officieren van de
„ Noord-Brabant" ;
26 Mei: Vergadering der Afdeeling, waarbij de officieren van de „Noord-Brabant" waren uitgenoodigd.
Op een nader te bepalen datum: Lezing van Dr.
Lorentz met lichtbeelden over zijn ontdekkingsreizen.
Het bestuur dezer Afdeeling bestaat thans uit:
Dr. Fruin, voorzitter; M. Wartena, vice-voorzitter;
G. van Heerden, penningmeester; , C. J. L. Ruysch van
Du term secretaris; mevr. J. Luyt, rnevr. Jac. Loopuyt, en de heeren Hussman en Van Aken.
Sprekers voor de Afdeelingen (vervolg).
Mevr. Marie E. Aratzen—Watelbakker, tred. Hendrikplantsoen 9. 6, Amsterdam.
Dramatische en komische voordrachten.

Henri Dekking,
Rotterdam.
Voordacht van oorspronkelijke Nederlandsche dramatiek, dichtkunst, proza, enz.
Lie de 1 ste list in het Aug.-nr., bladz. 181.
Verschenen:
Vlaan d'r ens Weezang, door Claudius Severus, Antwerpen. Nieuwjaar 1916.
De Nederlandsche koloniale Politiek,
door Jhr. Dr. G. G. S. Sandberg. Uitgaaf: Dietsche
Stemmen, Utrecht.
De Nederlandsche Taal voor Vreemdelinge n, door C. de Regt. No. 58 der Practische Bibliotheek. Uitg. J. F. van de Ven, Baarn.
Prijs 35 cent.

Volksopbeuring *).
Verantwoording der inzameling tot 19 Aug. 1916.
Mr. H. J. D. D. E. f 10.—; Mr. A. A. v. d. M.
f 5.—, beiden te Aerdenhout. Mr. K. A. C. S. 10.—,
Dr. J. W. W. f 10.—, T. N. f 2.50, alien te Alkmaar.
H. v. d. B. te Alphen a d. Rijn f 2.50, Prof. H. D.
J, B. f 15.—, E. C. 10.—, F. J. A. M. W. f 10.—,
Mr. A. J. v. R. f 10.—, G. H. d. M. 0. f 100.—,
C. C. D. I 10.—, De V. v. B. & Co. f 10.—, Dr. J.
C. W. f 10.--, Dr. J. H. G. Wz. f 100.—, A. P.
f 1.50, Prof. Dr. P. Z. f 5.—, S. P. f 5.—, W. v.
0. B. I 2.50, v. S. f 1.—, Ch. S. J. f 2.50, Mr. Dr.
C. F. S. f 10.—, H. A. S. f 5.—, A. S. f 1.—, K.
I 5.—, Dr. J. A. B. f 5.—, Fa. V. en K. f 10.—,
H. H. de H. f 3.—, C. J. A. 536 2.—, med. W.
f 1.—, Mr. A. L. f 10.—, W. S. f 10.—, A. H.
v. d. M. f 2.—, J. H. N. f 4.—, A. G.
f 3.—,
-r. D. f 10.--, H. J. K. f 1.—, F. M. f 100.—, alien
te Amsterdam. J. H. E. te Ankeveen f 2.50. Mej. J.
E. F. D. f 2.50, J. A. K. f 10.—, mevr. de wed.
Dr. B. I 25.--, mevr. J. S. H. f 2.50, mej. G. C. E.
S. f 3.50, mej. A. M. G. v. W. f 1.50, alien te Apeldoorn. Mej. J. A. d. A. f 3.—, G. J. v. H. [ 1.—,
M. S. f 10.--, Mr. Dr. R. J. de V. f 50.—, Dr. P.
R. f 25.--, 0. M. f 250.—, N. M. f 100.—, mej. W.
1.--, H. L. f
alien te Arnhem. Freule v. d. F.
f 2.50, Baron v. R. v. 0. f 2.50, beiden te Assen.
J. E. K. f 25.—, D. W. H. P. f 25.—, beiden te Baarn.
A. C. M. te Beilen f 1.—. Gebr. D. te Beverwijk
f 10.—. Mevr. E. D. v. d. K. R. f 25.—, mevr. I.
W. A. S. f 2.50, L. M. f 10.- alien te Bloemendaal. V. R. te Boskoop f 5.--. P. F. v. d. B. f 2.50,
Dr. D. R. f 1.—, H. J. A. F. f 1.—, alien te Breda.
Onleesbaar te Breukelen f 100.—. L. P. v. d. B. te
Brielle f 5.—. J. R. te Bussum f 10.--. Dr. J. H. te
Culemborg 10.—. L. V. Sr. f 10.—. Prof. J. A. v.
d. K. f 5.—, A. R. v. I. f 10.—, Prof. Dr. J. Cardinaal f 5.—, J. H. S. f 5.—, H. G. C. C. S. f 5.—,
alien te Delft. C. A. G. f 2.50, C. J. K. S. f 1.—,
Dames B. K. en M. f 5.—, Dr. H. H. Z. f 10.—,
Dames R. v. L. f 5.50, Ds. A. J. W. f 2.50, mevr.
W. v. H. f 2.50, G. J. v. D. f 1.—, alien te Deventer. Prof. S. te Domburg f 3.—. H. M. f 1.—, J. N.
R. f. 2.50, beiden te Doorn. H. B. Jr. f 10,—, N. M.
B. f 10.—, H. en v. D. f 25.—, H. J. B. f 2.50, mej.
C. B. f 1.—, L. A. v. R. f 1.—, Dr.
50.—, C. J. J. V. v. N. B. f 5.—, C. C. v. O.
f 25.—, J. K. Jr. f 1.—, D. v. E. f 2.50, P. J. de
K. I 10.—, E. L. G. f 10.—, alien te Dordrecht. Mevr.
v. V. f 10.—, Dr. S. f 2.50, beiden te Driebergen.
Dr. J. v. d. H. te Eefde f 10.—. Mr. Dr. J. v. B.
te Eindhoven -f 2.50. Mevr. v. H. te Empe bij Voorst
f 10.— . S. G. te Enkhuizen f 2.50. E. J. S. f 2.50,

H. G. M.

f

2.50, E. B. f 10.—, H. ter K.

I 10.—,

*) Gevers, wier namen op de postwissels onleesbaar zijn,
worden verzocht nauwkeurig hun adres op te geven aan de
Administratie van het A.N.V. Wijnstraat 81, Dordrecht.
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alien te Ensched6. Pastoor L J. J. M. P. te Gemert f 1.—. Wed. N. N. te Ginneken f 10 .— . L. A.
W. N. f 2.50, D. I. du C. Sr. f 2.50, beiden te Gorinchem. Dames B. te Gorssel f 10.—. R. L. M.
I 2.50, Dr. A. M f 10.--, K. S. f 2.50, allen te
Gouda. Mevr. V. D. f 50.—, Mr. H. L. D. f 5O.—,
F. M. K. f 2.50, Mr. '0,e B. f 40.—, Onleesbaar
f 5.—, Mr. J. A. L. f 2.50 ,P. C. W. , f 10.—, Mr.
C. V. f 25.—, H. F. P. f 1.—, A. P. T. f 5.—, 3. J.
d. 1. F. S. I' 10.—, J. M. f 1.—, De J. f 10 .— , H.
C. f 25.—, A. L. I 50.—, G. G. v. A. f 2.50, Mr.
F. J. J. C. I 25.—, K. S. f 3.—, Jhr. C. K. v. d.
W. f 2.50, C. H. de G. f 10.—, Dames B. f 1.50, J.
E. f 2.50, L. S. f 50.- -, J. Th. G. f 25.—, J. H. B.
I' 2.—, Jhr. Mr. D. J. d. G. 1 5.—, Mr. A. F. V.
V. f 25.--, Mr. E. L. v. E. f 1.—, Mr. J. E. 11.
f 10.—, P. C. J. M. B. f 2.50, Mr. C. B. f 2.50, A.
E. R. f 25 .— , E. A. E. I 5.—, N. J. R. f 10 .— , H.
B. S. f 2.50, J. J. B. f 2.—, J. B. R. f 1 .— , A. G.
E f 10 .— , I. W. 0. f ,25.—, J. A. S. f 12.50, me].
C. S. f 12.50, Jhr. Mr. D. A.W.
.
v. T. v. G. f 50.--,
A. H. I 25.—, Mr. J. F. H. f 10.—, R. v. H. f 10 .— ,
1--I. J. E. W. f 10 .— , Ds. P. H. f 5.—, Jonkvr. I. %.
E. f 5.--, Dr. W. J. L. f 2.50, J. A. M. f 2 50, j.
A. v. d. S. I 2.50, W. C. f 1.—, mej. C. H. S. f 1.—,
Mr. F. G. v. B. f 20 .— , mej D. J. v. R. f 2.50, k.
P. f 10 .— , K. v. 0. 1 2.50 , Dr. I-I. M. f 10.—, M.
E. f 60.--, Mr. H. J. M. de V. f 5.—, alien te 's-Gravenhage. Jhr. A. V. f 10 .— , S. H. f 2.50, Jhr. Mr.
0. Q. V. S. f 5.—, Mr. L. B. L. f 25 .— , J. H. S.
I 1.—, V. & Co. f 2.50, Dr. R. L. f 2.—, W. v. B.
V. V. I 10.—, alien te Groningen. Ds. de L. f 10.--,
B. G. t. B. f 10.—, C. J. H. v. d. B. f 50.—, Dr.
J. B. S. f 2. 50, Mr. T. v. B. f 2.50, J. C. J. f 25.—,
C. M. S. f 1.—, mej. S. W. de K. f 10 .— , J. W. Z.
f 10.—, H. C. W. B I 2.50, F. R. f 1.—, V. B. f 1.—,
alien te Haarlem. De C. te Haarlemmermeer f 10.—.
J. F. H. D. te Hagestein f 2.50. Mej. C. F. B. J. te
Harderwijk I 5.—. J. F. M. S. f 10.—, J. M. f 25 .— ,
Dr. A. W. V. G. 1 10.—, alien te Heemstede. J. F.
V. A. f 10.—, G. W. f 1.—, beiden te Helmond. D.
W. v. W. P. te Hengelo f 25 .— . J. de K. f 5.—, Mr.
S. W. H. f 10.—, beiden te 's-Hertogenbosch. W. C.
S te Heusden f 2.50. C. J. H. f 2.50, W. L. T.
f 25.—, Mr. Dr. M. S. K. f 1 0 . — , Jhr. W. E. E.
f
f

20 .— , Dr. E. A. G. V. H. f 5.—, I. H. V. H. D.
10 .— , A. P. V. f 1.—, allen te Hilversum. M. K.

B. te Hoogezand f 2.50. F. G. Bz. te Kampen f
Da C. te Katwijk a/Zee f 5.—. T. D. Jz. te Koog
ad. Zaan i 10(i.—. J. v. L. te Krommenie f 2.50. J. C.
L. te Laren f 5.-- Mej. N. C. G. f 2.50, Mr. C.
E. M. f 25 .— , Mr. J. M. v. H. T. f 10.—, Dr. J. B.
d. 1. F. f 5.—, H. R. S. f 2.50, mevr. M. L. B. A.

Z. f 5.—, D. H. f 10 .— , Dr. A. A. E. f 1 .— , S. A.

W. Z. f 2.—, J. H. V. f 25.—, F. R. f 1.—, Mr. M.
G. f 5.—, J. V. d. W. f 2.50, alien te Leeuwarden.
Mej. M. E. L. V. G. f 1 0 . — , Prof. C. S. H. f 25.—,
A. E. J. H. f 5.—, Jhr. Mr. N. C. d. G. f 10 .— ,
Prof. Dr. H. M. v. N. f 10.—, Prof. Dr. P. J. B.
f 10.—, Dr. A. D. F. f 10 .— , Prof. H. G. v. d. S,.

B f 2.—, mej. Dr. C. S. f 25.—, C. L. f 3.—, Dr.
A. K, f 11.—, Prof. Mr. C. v. V. f 11.—, alien te
Leiden. A. S. te Lochem f 5.—. P. M. v. E. te Lon
den f 50.—. Dr. A. A. te Maarssen f 2.—. Dr. W.
J. M. I. f 2.—, Jhr. J. G. f 1.—, beiden te
Maastricht. A. F. L. T. te Middelburg f 1 .—. Mr. P.
L M. te Nieuwer Amstel f 3.—. Prof. G. K. te
Noordwijk a/Zee f 200. H. C. C. F. f 5. —, D. v.
A. f 2.50, 0. f 1.—, Dr. A. v. d. F. f 1.--, mej. C.

f 2.50, alien te Nijmegen. Prof. Dr. N. Ph. T. te
Oegstgeest f 25.—. V. W. Baron R. te Oenkerk f 1000.—.
W. C. J. v. d. B. te 01st f 2.—. Dr. C. P. V. E.
Jr. f 10.--, mej. J. B. f 1.50, beiden te Oosterbeek.
Mr. A. J. M. S. te Oosterhout f 25 .— . Onleesbaar
te 0. f 10.—. Mej. M. N. M. te Perikum f 20.—.
Jhr. P. W. L de B. te Roermond f 5 .— . Gebr. R.
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& De L. i 2.50, J. G. L. & Zn. f 5.—, A. J. W.
/ 1.—, Dr. D. J. A. W. f 3.—, Mr. R. M. f 25.—,
mej. S. A. E. M. f 50.— C. G. f 10.--, J. B. f 1 .— ,

J. L. v. D. Jr.

f

2.50, P. F.

f 5.—,

C. V. f 3.—, P.

R. M. f 5.---, Mr. J. C. .f 2.50, M. de M. I 5.—, Mr.
Th. A. F. f 10 .— , mej. G. M. R. f 10 .— , J. K.
f 25.—, Levensverz.-Mij. R. V. S. f 25.—, Nieuwe
Afrikaansche Handels-Vennootschap f 50.—, C. G.
f 10.—, K. & Zn. f 5.—, allen te Rotterdam. N. M.
L. te Rijswijk f 10 .— . Mr. H. C. L. ie Santpoort
f 1 0 . — , A. A. H. f 10 .— , A. C. V. Az. f 10.—,
beiden te Scheveningen. Mr. M. J. C. M. H.
I 5.—, N. C. M. de G. f 100.—, H. W. de G. f 5.—,
alien te Schiedam. D. C. de L. te Schoonrewoerd
I 1.—. L. V. te Sneek f 1.—. J. W. te Tilburg f 1.—.
Mr. H. H. E. te Twello f 15 .— . S. K. te Uitgeest f 2.50. W. H. f 1.—, Mgr. H. v. d. W. f 100.—,

Prof. Dr. J. Th. B.

f 2,50 , Prof. Dr. J. J. A. F.
f 5.—, mevr. V. v. d. S. f 10.—, mej. Dr. C. C. v.
•d. G. f 10.—, ' Mr. C. de W. Jr. f 1.—, W. E. v. L.
f 10.—, A. L. f 25.—, Mr. A. de B. f 50.—, W. C.
V. f 10.—, F. W. S. f 5.—, W. J. R. f 5.—, Prof.
F. W. I 5.—, Prof. C. A. P. f 10.—, H. C. f 1.—,
mej. J. J. L. f 10 .— , alien te Utrecht. Mr. N. 1-..
W. te Veendam f 5.—. Mevr. G. v. B. v. H. te Vlaardingen f 2.50. A. S. te Voorschoten f 2.50. M. J. de
J. te Vreeswijk f 10.—. Mej. B. teWapenvolde f 10.—.
C. K. E. te Wassenaar cf 10.—. W. J. H. D. f 5 . — ,
mej. F. S. I 1 .—, beiden te Winschaten. A. J. M.
L. te Woerden f 2.50. I. H. de V. v. S. te De Wijk
bij Meppel f 20.—. J. L. te Wijk a/Zee f 2.50. Mej.
A. J. v. Z. f 1.50, Jhr. 0. J. S. f 5.—, Prof. J. J.
A. M. f 10.—, allen te Zeist. Mej. A. L. f 1.—, Onbekend f 5.—, beiden te Zutphen. H. H. K. Bzn.
f 1.—, N. J. C. f 1 .— , Dr. H. F. f 10 .— , Mr. G. v.
L. f 5.—, Prof. J. de C. f 10.—, alien te Zwolle.
P. J. A. de B. te Zwijndrecht f 5.—. Samen f 3290.—.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
GEWONE LEDEN.
j. G. ten Houten Jr., Postbus 25,
Winterswijk.
.
C. van Schothorst, arts,
J. J. Post, architect,
J. J. C. de la Sabloniere v. Eelde, di..
recteur Post- en Telegraatkantoor,
Allen ()pg. door Jhr. C. M. E. R. C. von Bose.
Th. H. Beelen, onderwijzer,
Budel.
Mr. Fr. A. Kokosky, Heerengracht 588, Amsterdam.
Opg. door Mr. J. F. Heymans, Den Haag.
Mej. A. de Visser, Emmalaan 4,
Opg. door mej. M. C. de Visser, Arnhem.
Jhr. R. Groeninx van Zoelen, Lange Voorhout 10,
Den Haag.
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
J. M. Gantvoort, directeur van de Algem.
Nederl. Vereen. voor Vreemdelingenverkeer
Van Beverningkstraat 154,
»
Opg. door Mr. J. F. Heymans,
,>
Dr. A. de Vletter, Van Hoornbeekstr. 24,
.
P. W. Rotteveel, lid van de firma Rolfeveel & Greve, Charlotte de Bourbonstraat 62,
0Pg- door den heer J. J. Ygile, Rijswijk.
E. van Leyden,
Krommenie.
Opg. door den heer Heyme Vis, Zaandam.
E. E. van Leyden,
>,
G. M. Snuff,
Zaandijk.
Opg. door het Bestuur der Afd. Zaanstreek.
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Mevr. C. D. Lebret Tengbergen, Oude
Utrecht.
Gracht T.z. 190,
Me'. J. M. W. van Vloten, telegrafiste,
Nieuwe Gracht 131,
Beiden opg. door den heer P. J. Vellinga,
J H. Eyma, Villa „Berg en Vaart",
Ankeveen bij 's-Graveland.
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz, Ginneken.
J. van Nieukerk,
procuratiehouder van de
Liifrente,
Al em. Mij. van Levensverz.
Hilversum.
Oude En we 25,
Opg. door den heer J. J. Ygile, Rijswijk.
Mevr. M. Rauwe, Huize „Mariein", 2de Beukenlaan,
Apeldoorn.
Opg. door mej. L. G. Royaards,
E. A. Groenenwegen, Geref. Pred., Halfweg
Baarn.
J. H. Schmidt, Villa Randerode, Parkstr.,
Opg. door den heer J. A. van Zijp, Hees.
Jongelieden-Afdeelingen.

Groep Nederiandsch-IndiV.
J. Th. Dinger,
Crediet- en Handelsvereeniging „Banda",
Amboina.
Joh. Schelling, p/a. Crediet- en Handelsyereeniging „Banda",
J. Brumsen, pia. Crediet- en Handelsvereeniging „Banda",
Gaijmans, Gedel. der Maatschappij
Modjokerte.
„Sentanan ler",
Leesgezelschap „Wonosobo",
Wonosobo.
J. M. Goslings, direct. Gasfabriek,
Wettevreden.
A. Groenendijk, Onder-Luit. Infanterie,
J. Eshuis, sergt. ziekenopziehter,
Ch. Oudraad, sergt.-majoor Infanterie,
W. A. H.Rappold, fourier Vest.-Artillerie,
M. Visbeen, opperwachtm. Veld-Artillerie,
P. Steenbakker, korporaal ziekenverpleger,
C. L. Kiehl, comm. 1 ste kl. P. T. en T.,
Scerabaia.
W. Kooijnians, p/a. Bat. Petr. Mij.,
Part gkalan Brar1dan.
R. R. Castens, Majoor der Genie,
C. G. P. van Goer, Ka t. der Genie, »
W. F. Margadant, Gezaghebber 13. B.
Djembrana (Zuid-Bali).
G. E. Galman, chef firma Soesman & Co.,
Weltevreden.
Mevr. M. F. Galman,geb. Huyer,
J. Seine Kok, assist. Resident der Z.-0.
kust van Borneo ,
Kcta Baroe.
P. Heitman,
Majbor der Infanterie,
Makasser.
,
adj.
J. Penning.
onder-officier
der Infant.,
»
Mr. J. P. Graaf van Limburg Stiruni,
Gouverneur-Generaal van Neder1.Indie,
Buitenzorg.
A. Th. L. Salverda, hoofd-inspecteur Boschwezen,
Modjokerto.
H. van Santwijk, assist. Resident,
Weltevreden.
A. A, Fermont. architect,
W. Lasonder, Ka t. der Infanterie,
Padang.
Th. Wierenga, proc.houder Geo 'Wehry,
H. Lourens, beambte Padangsche Handel-Mij.,
F. r. Anema, beambte firma Gebr. V eth,
Beiden opg. door den heer A. v. d. Veen,
ingenieur N. I. S.
W. A. Slinkers,
Semarang.
Mevr. W. Stinkers,,
geb. Van Beusechem
Mej. H. van Kleef, onderwijzeres,
Mevr. L. H. Zwager , geb. De Graaf,
Mej. L. H. Zwager, leerares H. B. S.
J. M. I. Suijs, leeraar H. B. S.
Soerabaja.
Mevr. Suijs, geb. Van Hasselt,
R. Sneeuwjagt, ikoopman,
Oengaran.
A. G. H. van Sluijs, assist.Resident,
Koeta Radja.
C. J. G. van Spaandonck, hoofd der
school,
Poerworedjo.
W. Meuleman, onderwijzer,
Fort de Kock.
Mevr. M. E. Meuleman,geb. Happee,
G. Selleger, adm. suikerfabr. „Boedoean", Besoeki.
L. ter Linden, p/a. ondern. Po do PandJong",
Tandjongbalei.
3>

Amsterdam.
P. Boelhouwer, Planciusstr. 4huis,
R. Tent, Haarlemmerdijk 38 II,
J. G. Beerda, 3de Helmersstr. 36 I,
S. Ziekenoppasser, Galerij P. v. V. 43-44,
J. Monnikendam, Swammerdamstr. 2,
G. J. v. d. Linden, Schinkelkade 3,
C. H. H. Geesink, Weteringschans 146,
Mei. M. van Ameringen, Heerengr. 267,
, D. Struiving, Van Oldenbarneveldtkade 15,
Th-. P. Zijlstra, Nassaukade 348,
P. Klokkemeyer, Nes 98,
Mej. S. Ph. Vos, St. Willebrordusstr. 85,
I. H. Leegstra, Bilderdijkstr. 56 11,
M. ter Beek, 2de Boerhavestr. 20 11,
N. Speyer, VC aterlocplein 70huis,
Mej. M. Postma, Van Oldenbarneveldtstr. 50 II,
Watergraafsmeer.
H. Bos, Schoollaan 40.
Allen opg. door het Bestuur der Jongel.-Afdeeling
Amsterdam.
Mej. j. Zimmerman, Aert v. Nesstr. 107, Rotterdam.
33
Balder, Crooswijksche Kade 26 b,
» L. van Giesen, Dijkstraat 77 a,
L. de Bruin, Benthemstr. 62,
Allen opg. door het Best. der Jongel.-Afd. »
Mej. M. van Milligen, Stephensonstr. 62, Den Haag.
C. I. Laseur, Piinboomstr. 66,
J. G. Boerma, Lubeckstr. 10,
Allen opg. door het Best. der Jongel,-Afd. »
Mej. W. de Leati, Nassaustr. 12,
Utrecht.
V. de Leau, MAsaustr. 12,
Soerindro, Donderstraat,
Men opg. door het Best. der Jongel.-Afd.
>>

Groep Belie.
Mej. C, van Wontergheni, Gyzelaarstr. 42, Antwerpen.
), Maria Claessens, Molenstraat 20,
Beiden opg. door mej. E. Ratine,
Lode Monteyne, Dambruggestr. 53,
B. van Deun, St. Andriesplaats 24,
Beiden opg. door den heer Lode Baekelmans,
Mevr. Firmin van Dijck, Pastorijstr. 61,
Opg. door mej. G. Picard,
Prooper van Wouwe, Cath. Beersmansstr. 39,
Opg. door den heer A. Bossaerts,
Cappellen.
A. de Kock, Antwerpsche Steenw. 74,
Opg. door den heer Frans van Laar, Antwerpen.
Gaston de Raeve, Bloemenlei,
Cappetlen.
Opg. door den heer A. de Kock,
Cyriel Verbist, sergeant 13 227 1/11,
Belgisch leer
g
te velde.
Opg. door heer Gaston Smeesters,
Belgisch leer
g
te velde.

Groep Nederl. Antillen.
Pater C. Poiesz,R.-K. Geestelijke,
Opg. door Pater J. C. Wahl en,
F. Quast, Gouvernementsambtenaar,
Dr. W. H. Winkel,
Beiden opg. door den heer H. Manuel,

Curacao.

Buitenland.
A. Boshcff, Hotel Zuid-Afrtika, Lubango (Angola)
Kapitein Jan Joubert Pienaar, Cadla (Angola)
Ph. v. d. Walt,Palanga, Humpata (Angola)
Kommandant Kamfer, Palanga, Humpata (Angola)
Ch. Jansen van, Vuuren, Schanskop, Humpata (Angola)
P. v. d. Walt,
Sterkfontein, Humpata (Angola)

NEERLANDIA.
Kornmandant Fred. Mac. Donald,
Gedenkfontein, Humpata (Angola) Port. W.-Afrika.
Ka item J. L. Engelbrecht,
Gedenkfontein, Humpata (Angola) Port. W.-Afrika.
Ka pitein D. S. Mare,
Gedenkfon'ein, Humpata (Angola) Port. W.-Afrika.
Generaal S. G. Maritz, Roodewal, Humpata (Angola')
Mevr. Gen. Maritz, Roodewal, Humpata (Angola')
Jac. de Klerk,
Sterkfontein, Humpata (Angola)
Abr. de Klerk,
Sterkfontein, Humpata (Angola )
Jan deJager,
Aankomst, Humpata (Angola)
Mevr. E. deJager,
Aankomst, Humpata (Angola)
D. RobLertse Pzn.,
Vaalkop, Humpata (Angcla )
A. Alberts, nude-ling N. H. Kerk,
Kerkplaats, Humpata (Angola) Port. W.-Afrika.
Mevr. A. Alberts—v. d. Merwe,
Kerkpiaats, Humor
(Angola) Port. W.-Afrika.
Jac. Alberts Azn.,
Kerkplaats, Hulmpata ( Angola), Port. W.-Afrika,
Allen opg. door den heer H. -Smit,
Humpata (Angola) Port. W.-Afrika.
August W. Neuman, apotheker, „Farnacia Inglesa",
Panama(Rep. Panama).
Cspg. door den beer H. Pinedo,
Panama(Rep. Panama).
B. M. Verbrugge, Banco Hollancks de la Amifica
del Sud, Bm Mitre 300, Buenos Aires.
M. F. van Konijnenburg, vertegenw. van de
Holland La Plata Hypotheekbank, Ave de
Mayo 621,
Buenos Aires ( Argent.).
G. C. Joekes, ingenieur, Calle Cordoba 1026,
Buenos Aires(Arent.).
g
Carlos B. Cohen, Calle Bine Mitre 427,
g
Buenos Aires(Arent.).
Mej. K. E. Hollaar, Calle San Martin 418,
Buenos Aires (Argent.).
A. F. \Vijnveldt, Consulado Holandes, Calle
Cangallo 319,
Buenos Aires (Argent.).
J. P. Takken, Calle Balcarce 182,
Buenos Aires ( Arent.).
g
Allen opg. door den Mr. W. N. M. v.d. Ham,
Buenos Aires(Arent.).
g
H. Hamstra, 6345 S. Peoria St. ,
Chicago, Ill.
»
»
R, Fischer 1457 S. Ashland Ave,
H, J. Elzer van der Boon, 948 W. 61 Str.,
Chicago.
H. Wezeman, 906 \V. 71 Str.,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
John Romeyn Hagerman, Chaves Cy, New-Mexico.
Opg. door den heer H. Swets, Dexter,
A. C. H. Nijland, Generaal Passage Agent
der Holland-Amerika Liin, 24 State■ Sir.,
Nieuw-Ycrk, N.-Y.
R. Broeke, kunstschilder, No. 57 West 49ste
Nieuw-York,
Beiden opg . door 'het Best, der Afd. „Nieuw Nederl."
j. H. Thijs, planter, Waterloo Estate,
Carapichaina, Trinidad, B. W. I.
Em. A. Reteig, opzich t er, Waterloo Estate,
Carapichaina, Trinidad, B. W. I.
G. H, Wouters, klerk, Waterloo Estate,
Carapichaina, Trinidad, B. W. I.
Piet Lely, Port of Spain, Trinidad, B. W. I.
Mej. Marie Nahar, clo. Piet Lely Company,
Port of Sp
ain, Trinidad , B. W. I.
Allen opg. door den heer Piet Lely,
Mevr. Auguste Tilanus-Van Griethuysen,
Bus 182 ,
Pretoria (Transv.).
Opg. door het Bestuur der Nederl. Zuid-Afr. Vereeniging, Amsterdam.
N. E. v. d. Stadt, p/a. Ned. flandel-Mij.,
Singapore.
Opg. door het Bestuur van Groep Ned. Indie.
Charles Lechenich, Austral Chambres 35,
Barrack Str., Perth (Western Austr.).
Opg. door mevr. A. Semmens-Siebenhaar, Claremont.
Mevr. de wed. ' E. Doyer, St. Eriksplan 4,
Stockholm.
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H. K. Schrage, ingenieur, Karlbergsvagen, Stockholm.
Beiden opg. door den beer J. Rippe,
Paul van den Berg, 6 E 111 Pl., Chicago-Roseland.
W. B. Kraal, 11239 Mich. Ave,
L. Blaauw, 20 E 111 Str.,
A. de Waal, 30 E 113 Str.,
0. Visser ,,
10733 Wentworth Ave
F. Poelman, 10724 La Salle Str.,
Wm. Cook, 10425 Statestr..
Alb. Kause, 304 W. 106 Pl.,
John de Haan,,
106 W. 110 Pl.
Peter Hoogland,,
103 W. 114 Str.
F. Hannema, 11024, Mich. Av.,
Peter Deen, 126 W. 114 Str.,
Jan Pels, 11014 State Str.,
N. Haring, 11422 Yale Av.,
Mej. Alice van Prooyen, 112 E 103 Str.,»
Jan Bulleman, 345 W. 113 Str.,
L. Hooibrink, 341 W. 113 Str.,
w. v. d. Linden, 10616 Mich. Av.,
J. Linzell, 10924 Mich. Av. ,
P. Patrick, 11052 Mich. Av. ,
E. Staargaard, 256 W. 109 Str.,
G. Sjoerdsma, 2344 W. 111 Str.,
J. Baker , 11226 Homewood Av. ,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. »
N. H. Paling, Vice-Consul der Nederlanden,
Sydney (N. I. W.).
Hunterstr. 56,
A. Bakker, c/o. Koninkl. Paketvaart-Mij. ,
»
TivSoyidi..ney
G. P. 0. Box 21 7,
M. B. Paanakker, „Babbacombe",
Mosman, Sydney
straat,
A. A. C. Kroep, gezagyoerder Kon. Paketv.Sydney
Mij., c/o. G. P. O. Box 217,
Allen opg. door den beer M. P. Cordia, Sydney.
Yamata J apan).
0. Dusseldorp , lla Higashi ,
»
J van Berkum, 9 Oura , Katasken
Beiden
en opg. door den heer M. F. MOrzer Bruns
Bussum.
P. Dijkstra, kassier Dutch Royal Mail,
Port of Spain (Trinidad) B. W. I.
H. W.Culbaard, onderwijzer, pia. Piet Lely Co.,
Port of Spain (Trinidad) B. W. 1.
H. Kramer, planter, p/a. Piet Lely Co.,
Port of Spain (1 rinidad) B. W. I.
Allen opg. door den heer Piet Lely,
Port of Spain (A rinidad) B. W. 1.
M. Samson,
Victoriaweg 62 a, Bloemfontein (0. V. S. ).
Mevr. N. Samson—Schmidt, Victoriaweg 62 a,
Bloemfontein
Beiden opg. door het Best. der Afd. Bloemfontein.
B. J. Bartels,
J Dover Villa, Mouille Punt
bij Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
P. Bartels, 3 Dover Villa, Mouille Punt
bij Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
Me. A. Bartels, 3 Dover Villa, Mouille Punt
bij Kaapstad (de Kaap), Z.-Afr.
» B. Bartels, 3 Dover Villa, Mouille Punt
bij Kaapstad (de Kaap), Z.-Afr.
Mevr. H. H. L. Pentz, Mouille Punt
bij Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
Mej. P. de Zwaan, „Linda Vista", Rondebosch
hi' Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
Mevr. A. Benning, „Het Loo", Military Road ,
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
Het Loo", Military Road,
Mej. Benning, „H
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
Benning,„Het Loo", Military Road ,
A
Kaapstad (de Kaap) Z.-'r.
P. Redelingliuys. pia. mevr. H. H. L. Pentz,
Mouille Punt bij Kaapstad (de Kaap) Z.-Air.
R. J. Verster, 219 Lang Sir., Kaapstad
M. Piepers , 52 St. George's Str.,
Kaapstad
Lorentz, Consul, Kenilworth bij Kaapstad »
»
»
Mevr. Lorentz, Kenilworth bij
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Mej. Nesenberend Indian House,
Kenilworth bij Kaapstad (de Kaap) Z.-Afr.
.
Mevr. Fred. Dosmehl, Bus 692 , Kaap stall .
J. G. Buhlman, Noorder Paarl, Bus 23,
.
»
Kaapstad
Opg. door het Bestuur der Afdeeling Kaapstad.
B. J. von Pritzelwitz v. d. Horst Jr., Postbus 13,
Middelburg (Transv.).
Opg. door Dr. W. van Everdingen, Rotterdam.
Mevr.. P. Graphorn—Kleynhans, Bus 15,
Bothaville (0. V. S.).
P. E. Teppema, Vice-Consul der Nederl., Melbourne.
.
Opg. door den heer J. Droste,
Mexico D. F
A. P. Wente, p/a. Banco Mexico,
Opg. door den heer He me Vis, Zaandam.
Sugar Estate, Chinde,
J. Knip, Villa Fontes,
(Port. East Africa).
J. van Geldere, Villa Fontes, Sugar Estate, Chinde
(Port. East Africa).
J. Hoogerhoud, Mopea-Sugar Estate, Chinde
(Port. East Africa).
J. Slot, Mopea-Sugar Estate, Chinde
(Port. East Africa).
Jac.Roels, Mopea-Sugar Estate, Chinde
(Port. East Africa).
Allen opg. door den heer L. de Waal. Dordrecht.
Generaal J. B. M. Hertzog, Maitlandstr.,
Bloemfontein (0. V. S.).
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
Bloemfontein (0. V. S.).
Coenraad Huisken, p/a. Ned. Bank,
Z.-Afrika.
K aa stall (de Kaap) Z.-Afrika
C. J. L. Ruijs van Dugteren, „De Burger"-kantoor,
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afrika.
J. van Ginkel, Belle Ombre Road,
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afrika.
S . G. Hofmeijr, Liesbeek, Villa Newlande ,
(de Kaa0 Z.-Afrika.

Mevr. G. B. Lestrade, 96d Pleinstraat,
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afrika.
Mej. H. Mansvelt, Meisjes Hoogere School,
Paarl (de Kaap) Z.-Afrika.
J. L. Schoeler, „De Burger"-kantoor,
Kaapstad (de Kaap) Z.-Afrika.
Allen opg. door het Bestuur der Aid. Kaapstad.
H. L. Bai on, Consul der Nederlanden,
Delbruckstr.,
Bremen.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Jos. Blessing, Kaiserin Augusta Allee J7,
Berl'i'n-Charlottenburg.
G. C. Dooremaal, Berlichingenstr. 20, Berlin N.-W.
A. v. d. Boogaart, Lietzenburgerstr. 4, Berlin W.
Joh. Martin Lang, Turmstr. 32, Berlin N.-W.
Mr. W. R. J. M. Snoeck, Innsbruckerstr. 30,
Berlin-SchOneberg.
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Berlin.
Bingen
Joh. Berger, Mainzerstr. 34, .
R.
M. W. Sluiman, Rupertusstr. 7,
Jos. Wahlen, Rupertusstr. 17,
H. J. M. Lindeman, Pfarrhofstr. 1,
F. Hupperichs, Nahtstr. 7,
.
Victor Berger, Mainzerstr.,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
R. Wind, Ned. 0.-I. Houtvester, p/a. H.
Leipzig.
Hiifner,Kirchstr. 11,
Opg. door het Bestuur der Afdeeling
A. Berg, Oud-Consul voor Zweden to Soerabaia,
Nynashann bij Stockholm.
Villa „Bergbo",
Opg. door den heer J. Rippe,
W. A. Swart, Officier-Machinist 2de kl.
Batavia.
Dep. van Marine,
F. de Boer, Luit. ter Zee 2de kl., Dep. van
.
Marine
Beiden opg. door Luit. W. J. D. Posthuimus,
>>

>>

>>

Schilderachtig geiegen dam (watervang), genaamd Grey Reservoir bij Grahamstad, Kaapprovincie, Zuid-Afrika.

>>

>>

20c Jaargang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De nationale gedachtegaat boven de nationale
geschillen.
Mr. TROELSTRA,

INHOUD : Z.Exc, Gouverneur Staal. — De pap'eren oorlogr, door Johan Been. — Buitenland: Z.Exc. L. van Riet +. — Afdeeling Berlija, door
J.Knol. — Afdeeling Bingen. — Nederland: Het eerste Koloniaal Onderwijs-Congres to 's-GraNenhage. — Hotels in Nederland. — Van de Afdeelingen. — Vlaanderen : Een Duitsch dichter over Vlaamsche dichters. — Tak Antwerpen. — Zuid-Afrika : De taal op Afrikaansche poststukken. —
Amerika : Godsdienstig Hollandsch Leven in Arne' ika. — Oost-India: Beknopt versiag der Groepshestuursvergadering van 5 April 1916. — Jaarverslag over 1915 van Groep Nederl. Indie. — Aanvangsbezoldigingen voor ambtenaren en aanneming ,an buiteManders in Indischen dienst, — Taalcommissie. — Ingezonden: Belgische Consuls in Nederland, door H. Meert, — Reclame s oor Indie, door Y. en Th. G G. Valette. — Mededeelingen
en Allerlei. — VolksaHeuring — Nieuwe leden. — Advertentien.

Z.Exc. G. J. STA AL,
benoemd Gouverneur van Suriname, die deze maand het bestuur over de Kolonie aanvaardt.
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De papieren oorlog.
Dat is een heel aardige en rake uitdrukking, naar
wij meenen voor het eerst in onzen tijd gebezigd.
Wat daarmee aangeduid wordt, begriipt iedereen,
maar is nooit zoo kortgezegd geworden. Men zou
vele reels noodig hebben om het te omschrijven.
Ervangewagen, hoe de nieuwsbladen en andere geschriften der oorlogvoerende mogendheden alle gebeurtenissen, welke op de slagvelden of in de loopgraven, op zee of in de lucht plaats hadden, hebben
of zullen hebben, ontleden en ontrafelen, er ten eigen bate den mooien kant van zoeken en ten opzichte van den viand niets antlers, dan de schaduwzijden
doen opmerken.
De oorlog in de loo raven schijnt nog plaats
over te laten voor wederzijdsche erkenning van dapperheid en edelmoedigheid. De wederzijdsche volkeren hebben elkaar, nog zoo lang niet geleden, om
verschillendegebeurtenissen, voorvallen en openbaringen gewaardeerd en zullen dat na den oorlog weer
gaan doen, eenvoudig omdat wij alien kinderen zijn
van eenen Vader, en toch niet achterstaan bij de dieren, waarvan men op een stuk weiland sores verschillende soorten met elkaar in vrede ziet leven en
om aan. Maar, gunstige uitzonderingen daargelaten,
in oorlogstijclen is veelal de. Pers... de Pest!
In deze dagen hebben wij meer dan eens aan het
woord van Isaac da Costa gedacht, waar hi' in ziin
„Vijf-en-twintig Jaren" de uRvinding der Boekdrukkunst aanduidt als „een reuzenstap ten, hemel --en
ter hel". Men leze nog eens na, wat hi' verder zegt
van die Drukpers, „als verwaten Koningin gezeten
haar koets, de Meening als slavin in teugels klemmen".
Meen niet, dat die „Papieren oorlog" van onzen
tijd alleen is, en dat het nu ju'ist de couranlen zijn,
die hem voerenen daardoor den echten Oorlog misschien wet noodeloos veriengen, in elk geval den
haat tusschen de volkeren vermeerderen. Om bij ons
y olk te blijven — want, nietwaar, als eerlijk mensch
begint men met de erkenning van eigen tekortkomingen voor men een steen op anderen ma werpen! —
breng ik in herinnering de pamfletten hier te laude
in vroegere eeuwen verschenen.
Voor den historicus en den taalman zijn zij een
carne geraadpleeg de bron. Men verkeert te midden
g
van den haat van 't verleden, en hoort een taal,
waarbij de sprekers zich een blad voor den mond
le den. Komt er veelal zoo ongezoilten mogelijk uit.
De tijd echter heel! hun smetstof krachteloos gemaakt, en naast de officieele waarheidgeven zij souls
in ruwe, ongelikte omtrekken, de beschouwing g'elijk
die buiten de colleges leefde, waartoe nog een publiek op de tribunes werd toegelaten. Onze groote
mannen leeren zij van hun kleinen kant kennen, of
juiister w illen zij aldus doen kennen. Ze zijn
kwaadsprekend en zamelen de geruchten, waar die
ten kwade zijn, bijeen. Onze vijanden, inzonderheid
de Engelschen, komen er niet best af. In den Patriottentijd spaarden zij zelfs het hues van Oranje niet.
Maar kwaad kunnen zij niet meer doen, omdat zij
niet meer onze hartstochten raken.

Soms vormen zij zelfs den donkeren achtergrond,
waartegen een beeld uit het verleden er des te helderder door uitkomt.
Zij behooren nu tot de rust van het verleden, en
worden even rustig beschouwd en onder het licht van
onze tegenwoordige wetenschap gebracht, die als van
een berghoogte op al dat gedoe neerziet. Niet in
minachting. Dat kan niet van een berghoogte.
M
Maar
de menschen, die eenmaal in het dal leefden, hebben
er hun leed doorgeleden, of we!. hun hart is er
door vergiftigd of verscheurd.
0, ik vvilde, dat men in dezen tegenwoordigen tijd
depamfletten nit ons verleden meer algemeen kende.
Dan zou men de boeken en boekjes, die in deze dagen onze redactie-bureau's overstrocmen om stemming
voor of teen een zekere oorlogvoerende partij te
maken, met meer historischen zin lezen.
Wat is depersoon eigenlijk dom, die erdoor invloed op zich laat uitoefenen!
Vocruit immers weten we, wat hun bedoeling is ?
Komen zij nit Duitschland, ze zullen voorzeker
onze buren van over zeegeen recht laten wedervaren. Komen ze uit Eneland, dan zullen we door
hengeen hoog denkbeeld van onze buren aan den
Oostkant onzergrenzen krijgen. We weten immers,
dat die uitingen van den papieren Oorlog arts dl zin ?
UV 1 Nederlanders, zijn zoo begenadigd van tot nu
toe buiten lien warrelwind van hartstochtengebleven
te zin. Rond ons kleine vaderland heen zien we letterlijk alles, wat we als echt menschelijk hebben leeren beschouwen, in een bloedig moeras verzinken.
De ervarings!es der historic evenwel geeft ons mok-d
om te voorgevoelen, dat het evenwicht niet altijd
verstoord kan blijven.
Is bij ons eigen kleine yolk niet veel levend gebleven, dat elders verstorven schijnt ?
Juist op ons yolk rust voor die betere toekomst
een zware taa. k. Wij moeten „handhaven". Daaraan
mag zich niet een van ons yolk onttrekken.
Daartoe echter moeten wij in de allereerste Dlaats
oppassen, voor de suggestie van den „papieren
oorlog",
Bewaar die boeken en boelijes en verdere geschriften, welke u toegezonden worden. :fie zullen later,
veel, vëel laler historisch belang krijgen.
Dan is hun gif krachteloosgeworden.
Nu leelt dat nog.
Wees voorzichtig, dat het niet door uw ocg in uw
hersenen kome! De hersenen van den huidigen Nederlander moeten koel blijven!
JOHAN BEEN.
Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zin goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.
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Buitenland.

Z.Exc. L. VAN RIET t.
In leven Gezant en Consul-Generaal der Nederlanden te
Buenos Aires.

In het begin van September kwam tit Buenos Aires
het bericht, dat Z.Exc. L. van Riet daar in den
ouderdoni van 59 jaar was overleden.
Met hem is een der bestegevolmachtigden van de
Nederlandsche Regeering in het buitenland heengegaan.
Reeds op 21-jarigen leettijd trad hi' in consulairen
dienst, waarvan hij alle ran en doorliep; 34 jaar
was hi'j in Zuid-Amerika werkzaam, sedert 1890 als
Consul-Cieneraal te Buenos Aires en weldra viel hem
de onderscheiding te beurt den persoonlijken titel . van
Gezant engevolmachtigd Minister te mogen voeren.
Hem dankt de Nederlandsche veestapel de openstelling der Argentijnsche grenzen in 1906 en veel
deed hi' voor de bevordering der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Argentinie, in het bijzonder bevorderde hi' de Nederlandsche waterbouwkundige werken.
Ondanks zijn langdurig buitenlandsch verblijf, was
de heer Van Riet eengoed Nederlander gebieven,
een voorstander en bevorderaar van al watgoed
Nederlandsch was.
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dag met de Nederlandsche driekleur, benevens sparregroen en Oranjedoek, keurig versierd en daartusschen hetportret van H. M. op een piedestal geplaatst. Bi J den ingang werd, door een lieve Hollandschejone
g
dame, elk der binnenkomenden een
oranjestrikje op de Borst gespeld.
Onder de aanwezigen bevonden zich verscheidene
„oude kennissen,", die voor deze gelegenheid weer
eens kwamen opdagen en ook bestond er gelegenheid
tot „nieuwe kennismaking" onder landgenoolen.
Na degewone begroetingen nam de heer J. C.
Ruijs onze onder-voorzitter, het woord en hield eene
korte toespraak, waarin hulde werd gebracht aan
onze Vorstin, met de bede, dat zij nog langen tijd
voor ons vaderland moge es card blijven en zi] het
Schip van Staat in deze stormachtige tijden, moge
voeren in veilige haven.
Daarop werden door de aanwezigen eenige vaderlandsche liederen aangeheven, waarna het muzikaal
gedeelte van den avond werd geopend met een solo
voor viool, door den jongenheer Nel, met pianobeleiding. De knaap verwierf voor zijn spel welverdiende toejuiching.
De heeren Visbeek, Van Leeuwen en Van der Sandengaven elk een paar humoristische voordrachten
ten beste, waarvan vooral de „Dorpsklokluider" zeer
g
in den smaak viel. Teen
het einde van den avond
werd er door de heeren Van Dinteren, vader en
zoon, een heerlijk duo voor piano en viool ten gehooregebracht.
' t en besluit een dansje en een vaderlandsche „Stoelenpolonaise" en toen werd het hoog tijd om naar
Buis iegaan, wilde men nog de laatste trams en
treinen halen. Dit feestje, hoe bescheiden ook op zichzelf, liet bij alien de aangenaamste herinnering rya
en op de later door mij gedane navraag bij velen
kreeg ik ten antwoord:
„tle ja, menheer, daar was het nu eens rechtgezellig!"
Men wil 'in deze zorgvolle tijclen wel een oogenblik verpoozing!
De eer van het welslagen van het feest komt in
hoofdzaak toe aan den heer, Ruijs, die daarvoor
moeite noch tijd heeft ontzien.
Brengen wij hem en zijn medewerkers openlijk
daarvoor onzen dank!
J. KNOL, waarn. secretaris.
Charlottenburg, 11 Sept. 1916.

fifdeeling Bingen.
Afdeeling Berlijn,
Op Donderdag 31 Aug. van dit jaar, waren in
de „Blauwe Zaal" van het Lehrervereinshaus te Berlijn ongeveer 80 personen, voor het meerendeel Nederlanders met hunne dames, bijeengekomen, oat gezamenlijk den geboortedag te herdenken van H. M.
onzegeeerbiedigde Koningin Wilhelmina.
Het ons welbekende zaaltje was ter eere van den

Aan een halfjaartijksch verslag omtrent deze Aldeeling ontleenen wij het volgende:
Het ledental bedraagt thans 13, een getal dat in
verhouding tot dat der te Bingen studeerende Hollanders
zeer gunstig genoemd kan worden. Door de ernstige
tijden kon van veel uiting van het vereenigingsleven
geen sprake zijn.
De leden deden een wandeling naar het naburige
Marienthal, die alsgoed geslaagd beschouwd ma
worden. Verder werd, te zamen met de overt 'e te
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Bingen studeerende Hollanders, Koninginnedag gevierd op Donderdag 31 , Aug. De feestavond in het
versierd Clublokaal slaagde zeer goed.
De kas, die bij het begin van het halljaar in een
betreurenswaardigen toestand verkeerde, sloot op lief
Bind met een batig saldo van 91.31 Mrk.
Het bestuur is thans als volgt sarnengesteld: W.
Borret, voorzitter; J. Gieskes, 1 ste secretaris; M. W.
Siuirnan, 2de voorzitter-penningmeester en J. Berger,
2de secretaris.

Nederland.

Het Eerste Koloniaal OnderwijsCongres te 's-Gravenhage.
Den 28sten, 29sten en 30sten Augustus had te
's-Gravenhage in de zalen van den Koninklijken
logischen Botanischen Tuin (in den volksmond eengeheeten) het eerste Koloniaal
etu
oudig D
v
grooten geOnderwijs-Congres plaats. Wie daar
tale bijeengekomen waren — mannen en vrouwen
van het onderwiis in Nederland en uit staatslieden van allerlei richiing, Ned. lndische Bestutirsambtenaren, belangstellenden in het zendingsonderwijs
van verschillendegezindten, de filer te lande vertoevende Indische en Chineesche studeerende jongelieden,
alien — mannen en vrouwen --waren door de
goede zorgen van het Congresbestuur terdege voorbereid op het een zou worden verhandeld. leder der
Congresleden had vooral ontvangen den kostbaren
bundel P r a e-a dvieze n, een op last van de IndischeRegeering uitgegeven, stelselmatig gerangschikt
overzicht van het onderwijs in Ned. Indie, samengeMeld door J. Kats, adjunct-referendaris bij het Departement van Onderwijs en Eeredienst te Batavia,
en het bijzonder verdienstelijk boekje van de heeren
Mr. K. F. Creutzberg, secretaris van genoemd Departement, en J. Hardeman, 0.-I. ambtenaar met verlof, werkzaam aan het Ministerie van Kolonien. Met
welwillende toestemming van de redactie der in bewerking zijnde riieuwe uitgave van de Encyclopedie
van Ned. Indie hadden laatstgenoemde twee heeren
hunne voor die uit gave bestemde bijdrage ter beschikking gesteld van het Congresbestuur, en aldus de leden aan zich verpLicht door de verstrekking van „een
beschouwend en zooveel mogelijk historisch toegelicht
overzicht vanden geleidelijken opbouw van het Indische onderwijsstelsel, waarbij vooral het licht zou
kunnen vallen op de overwegingen, welke aan de verschillende belangrijke onderwijsmaatregelen van het
laatste tiental jaren ten grondslag gelegen hebben".
Gezorgd was nog voor een keurig opgezette, bezienswaardige school- en onderwijstentoonstelling, betrekkelijk Ned. 0.- en W.-Indie. In het voorwoord
vanden bundel P r a e-a dviez en is de geschiedenis van de wording van het Congres verhaald. Het
denkbeeld was uitgegaan van de afdeeling Nederland
van het Ned. Indisch Onderwijzersgenootschap. De

eerste scoot werdgegeven door de heeren Alb. H.
Kroes, G. van Kleei, D. van Genus en mej. M. A.
van der Willigen, alien werkzaam of werkzaam geweest bij het onderwijs in Ned. Indio. Het gelukte
hun, uit a tgevaardigden van de hier te lande gevestide vereenigingen op koloniaal- en op onderwijsge,
hied een bestuurskring te vormen, welke de verdere
voorbereiding en leieling op zich nemen zou.
Het onderwerp was veelomvattend, men had dus een
keuze te doen uit de hoofdzaken, die het dringendst
cm oplossing schenen te vragen. Als zoodanig waren
gekozen: P. de wenschelijkheid en mogelijkheid van
de samensinelting van het onderwijs ten behoeve van
alle bevolkingsgroepen in Ned. Indie; 2°. de plaats
bij het onderwijs voor de inheemsche talen en voor
bet Nederlandsch; 3°. de aansluiting van lager en.
voortgezet aan hoogergaand onderwijs; 3 0 . de leidende beginselen bij het cnderwijs van wege de christelijke zending ten behoeve van de niet-Europeesche
bevolkingsgroepen en het toezicht daarop van re on ringswege uit te cefenen, voorts het M. U. L. 0.-onderwijs, en het onderwijs voor meisjes.
Het is thans hier deplaats niet meer om, het-,
geen de dagbladen reeds hebben gedaan, een eenigszins uitvoerig verslag van het gesprokene te geven.
Aileen willen wij een algemeenen indruk weergeven,
lien het Congres op cns gemaakt heeit, en waarom
wij het volkomen geslaagd achten.
Er waren vogels van diverse pluimage,
geteeld in koude warme luchtstreken, verschillend
van aard, van opvoeding, van geestesrichting. Het
onderwijs-vraagstuk — wij, Nederlanders, weten het,
en ondervinden het(mogen wij weldra zeggen:
dervonden het ?)
heett vele brandpunten die hetitelijk tot ontvlamming komen. loch vreedzamer,
rustiger, vriendschappelijker dan op dat congres, is
geen samenzijn denkbaar, — en dit, terwijl ieder vrijmoedig zijne meening uitsprak. Een bijzondere bete
kenis ontleende het congres naar ons inzien ook daaraan, dat aan hen, die tot de inheemsche bevolking
van Indie behooren, de gelegenheid gegeven was, en
daarvan door hen in ruime mategebruik gemaakt
werd, op verdienstelijke wijze ook door de vrouw
uit de Inlandsche maatschappij, oin hunne denkbeelden uiteen te zetten omtrent het .onderwijs, dat zij
voor hun rasgenooten wenschen.
Wat de taalkwestie betreft, werdalgemeen het Nederlandsch beschouwd als de eerst aangewezene om
als voertaal te dienen bij het onderwijs voor hen, die
naar breedere ontwikkeling streven. Daarnevens, moest
het oil s, Nederlanders, die onze landstaal zoo hoog
in eere houden, wien zij zoo lief is, goed doen aan
het hart, te hooren hoe ook de Inlander zijne taal
in eere wenscht te ziengehouden, en geschikt te maken voor de beoefening van kunst en wetenschap.
Voelt hij voor zich voor den omgang met den Nederlander, en voor de bemachtiging van Westersche
kennis het Nederlandsch onontbeerlijk, de toenadering
tusschen den Europeaan en den Oosterling in het algemeen doet zeer sterk wenschen de grondige kennis, ook bij den Westerling, van een Oostersche taal,
waartoe zich het Maleisch het best schijnt te eigenen.
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Daarom verdient het overweging, het Maleisch tot
een leervak te maken op de Europeesche school in
Indic. Men sla hieromtrent het uitgewerkt, hoogst belangrijk prae-advies op van Raden Mas Suardhy Suryaningrat.
Besluiten of beslissende uitspraken zouden, zooals
te voren was bekendgemaakt,
op het Congres niet
plaats vin en. Het verhandeide biedt echter rijke stof
aan voor verder nadenken, voor verdere overwegingen
waarvan de goede vruchten niet zullen uitblijven, en
die op een volgend congres voor nadere uitwerking,
,
en wellicht voor een beslissing
aan de orde kunnen
komen. Het is loch de bedoeling, dat congres door
anderen te doen volgen, en wij juichen het ice, dat
om datgoede voornemen vast te houden, besloten is
tot de oprichting van een vereeniging, welke beoogt
de reeling
en voorbereiding van latere koloniale
g
onderwijs-congressen.
Wij rekenden het een groot voorrecht voor ons,
Nederlanders, dat terwijl rond onze grenzen 'de krijg
dood en vernieling brengt, de maatschappij op hare
grondvesten doet wankelen, wij rust's de werken des
vredes kondenbespreken, — dat, terwij1 zoo vele
gemoederen door haat en wraak zijn bezield, de hetde voor de inenschheid onze richtsnoer ma g zi1n.
Was het niet verblijdend, dat in bane tijden als wij
nu beleven, .bij ons het eerste Koloniaal Congres
gehouden kon worden ? Niet de alarmisten waren aan
bet woord, die zich het hoofd pijnigen met berekeningen hoe lang Indic voor Nederland behouden !_al
warden, aan welke oostersche of westersche mogendheid Indic in de toekomst ten prooi zal vallen, welkegieren er azen op ons kostbaar bezit; — maar
de Nederlanders, die vertrouwen hebben in het een
de g eest der tijden voor goeds, opbouwends en toenaderends openbaart, oor hebben voor het 'een ter
vervulling van anderer behoeften gewenscht wordt,
aandachtig luisteren naar de stein, die uit het Oosten
bij het nieuw ontwakend leven aldaar tot ons komt,
beseften de nieuwe verplichtingen van Nederland tegenover Indie, geschapen in den loop der tijden,
ontstaan, met de verwaseming van het rassenverschil,
on de lichtende stralen van een nieuwe verriizende
zon, welke een heilvoile toekomst voorspelt!
Reeds lang is het een zoeken naar wat tot Indie's
welvaart en de ontwikkeling van Indiel s bevolking strekken moge, en de vraag naar goed, doeltreffend onderwijs is te beschouwen als een der voornaamste
punten op het Indische programma.

Hotels in Nederland.
De Wielrijdersbond — Toeristenbond voor Nederland heeft een goed werk gedaan met de uitgitte van
een boekje, genaamd Vreemdelingenverkeer en Hotels
in Nederland. Het is met kennis en oordeel,
en wat
den vorm betreft vlot en onderhoudendgeschreven,
door P. in wie wij wel mr. Pos mogen zien, die
zich voor den Bond en voor het toerisme reeds zoo
verdienstelijk heett gemaakt.
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De schrijver voorziet een toenemend verkeer van
vreemdelingen in ons land en zou willen, dat onze
hotels zich beter daarop inrichtten. „Vindt de door
fortuin gezegende vreemdeling", zegt hij, „hier met
het gerief, waaraan hij elders gewoon is, clan trekt
hi' na een of twee dagen weer verder, gelijk thans
vaakgeschiedt."
Jammer, dat de schrij.ver er onmiddellijk op luat
volgen: „Wij gelooven dat, in het algemeen gesproken, onze hotels de vergelijking met die van naburige
landen wel kunnen doorstaan." Als dat zoo is, dan lijkt
het argument om onze hoteThouders, aan te sporen
tot de vele verbeteringen, die de schrijver in zijn boekje
noodig vindt
vrijwel te vervallen. Want als de
,
vreemdeling hier over het algemeen hetzelfde vindt als
in de naburige landen, dan zal hij niet na een of
twee dagen ons land den rug, toekeeren, tenzij hij het
enie! in zijn eigen 'huffs weer gaat
zoeken.
op
g
Trouwens' wie het boekje van P. doorleest komt
airas tot de slotsom — en wie kent er in ons land,
in de steden en op het platteland , de hotels en weet
niet, dat er inderdaad, bij hun deugden, veel aan ontbreekt ? --- dat zijn vergoelijkende vergelijking in den
aanhef slechts dienen moet orn de vaderlandschegevoeligheid te ontzien.
Wij ho en dat de A. N.W. B. het voortreffelijke
boekie op ruime schaal aan de hotels in ons land
zal toezenden. Het kan niet uitblijven of van vele hotelhouders zullen dan de oogen open gaan voor wat
er in hun inrichting ontbreekt. „Natuurlijk ', zegt P.
„moet men echter niet de hotels in onze proviniciesteden, waar zelden vreemdelingen komen, op en
lijn stellen met die aan de groote toeristenroutes,
bijv. langs den Rijn en in Zwitserland." Neen, maar
al vergeliikt men die logementen — en die op tiet
platteland, waar zoo al niet veel vreemdelingen dan
toch veel landgenooten komen — met de eenvoudige
logementen b.v. in Duitschland, Zwitserland, Noorwegen dan valt *de vergelijking niet ten onzen gunste nit.
Het is in onze logementen doorgaans wel zindelijk
en het eten is er meestalgoed,
maar verder... nu
men leze het boekje!
4.

*

Van hotelsgesproken: Rotterdam krijgt binnenkc'rt
eengroot nieuw hotel. Dat was hard noodig,. In
zoo'n groote stall een enkel waarlijk modern eer6teklas-hotel, dat is toch wel een stevig bewijs voor den
achterstand in ons hotelwezen.
De opzet van het hotel is flink, gelijk men in Rotterdam de zaken in hetgroot weet te doen. Maar
het hotel zal heeten Hotel Continental! Had daar nu
wet eengoede Hollandsche naam voor gekozen kunnen worden ? In het vorige rummer is er terecht
over geklaagd, dat schier al onze hotels vreemde namen voeren. Laten wij ook hierin naar het buitenland zien, waar -- zeker — eveneens vreemde namen wordengebruikt, maar ongetijk meer dan bij
ons ook eigen namen. Laten wij vooral kijken naar
landen, die evenmin een wereldtaal hebben als wij:
Denemarken
Zweden, Noorwegen. llaar komen zeker
,
niet minder vreemdelingen ats bij ons, maar men
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heeft er veel hotels met namen in de landstaal. Dat
is ook waardiger, zouden wij meenen.
Als de Rotterdamsche heeren eens hetgoede voorbeeldgaven! Wat dunkt hun b.v. van den goeden
cud-Hollandschen naam Hof van Holland?

Van de rifdeelingen.
Utrecht(Jongel.-Afd.).
De secretaris schrijit:
We ens vertrek en bedanken van een paar bestuursleden is het bestuur thans als volgt samengesteld:
P. J. Vellinga, voorzitter; B. Brand, onder-voor. C.
zitter;
W van Haeften Wz. Biltstraat
, 140
, lste
schrijver; G. J. Jorksveld, penningmeester; H. M.
Hol, 2de schrijver en de dames C. van Elden en M.
Schaafsma.
Op Zaterdag 28 October hebben we onzen propaganda-avond. Dr. Rene de Clercq treedt dan op,
met een voordracht over eigen dichtwerk.
Medeleden, wekt anderen op om te komen en bewerkt ze, zoodat wij vele nieuwe leden krijgen. Het
propaganda-blaadje zal verspreid worden en we hoP vele handteekeningen te verzamelen op de in den
rustpoos rondgaande list.

Vlaanderen.
Een Duitsch is er over Vlaamsche
dichters.
De schoone letteren, gelijk de wetenschap en de
kunst, staan boven den stria en den haat der volken,
— behooren er althans boven te staan. Dus
leenen wij onbevoordeeld het oor aan een Duitsch
dichter, die voor zijn landgenooten de schatkamer
van de Vlaamsche dichtkunst ontsluit en hun in het
voorbijgaan de les leest, dat zij ook de Noord-Nederlandsche letteren hebben verwaarloosd.
„Zeker", zoo schriift dan Rudolf Alexander SchrOschrift voor het heden
der in de Belfried ,
„een- tijd
en verleden der Belgische landen" (Leipzig, InselVerslag), „de Kleine Johannes, Hoop op Zegen en
de wijsheden en onwijsheden, die onder het sentimenteele devies Multatuli de wereld zijn ingegaan, hebben ook bij ons hun publiek; maar niemand kan
beweren, dat j uist zij de belichaming van de kenrnerkend Nederlandsche letteren zijn.
„Wie keht", gaat de schrijver dan voort, „daarenteen bij Otis de Nederlandsche klassieken, wie kent
er Vondel, Hooft, Luyken, Poot, wie kan er een oordeel vellen over de waarde of onwaarde van Bilderdijk en da Costa ? Wie weet vooral iets of van de
ons, uit het oogpunt van tijd, zoo nastaande beweging der Tachtigers, die, van Keats en Shelley uitgaande, door mannen als den vroeg gestorven Jacques Perk, Kloos en Verweij gedragen wordt en die

nog het uitgangspunt is van een talrijke en vruchtbare dichterschool ? Wie weet er iets van,
dat in het
lad
der windmolens en der kleine meesters behalve
n
de schilderkunst, waarvan het nu eenmaal het privilegie heeft, een letterkundig leven bloeit, zoo veelzijdig en rijk, zoo door de levendige deelneming van
al de hoogere volkslagen gedragen, gelijk wij het in
Duitschland nog slechts uit vervlogen geestelijke tijden
kennen ?"
Wij zullen in het midden laten, wie er gelijk heeft,
de geestdriftige vreemdeling of onze eigen belletristen en recensenten, die zoo vaak klagen, dat er
in ons land voor et en literatuur maar luttele belangstelling is. De heer Simons, de leider der Wereldbibliotheek, houdt het hier, meenen wij, met den Duitschen Geef ons yolk goede boeken, zoo was zijn getuigenis 'in het gedenkboek van zijn Wereldbibliotheek, en het leest ze gretig.
Hooren we den heer Schroder ncg even over onze
letteren. Hij gewaag+ van de enkele, maar vruchteloozepogingen, die er in zijn land ziin gedaan om er
onze literatuur bekend te maken, en vraagt zich dan
„
at, waarom het niet isgelukt. Het
kan niet hieraan
liggen'', zegt hii, „dat de Hollandsche literatuur bij
voorbeeld te esoterisch of te provinciaal is; irate endeel door haar hoogste voortbrengselen gaat wereldadern; en haar bescheidener schrijitatels leveren door
de bank degebruikelijke middelsoortige waar, waaraan geest en gemoed van den naar „hooger" hunkerden „Biedermann" zich le en te laven. Ook van
„represaille" kan een sprake zijn; want de veellezende
Hollanders stapelen vurige kolen op ons hook', waar
zij in ontelbare tijdschriften zelfs het slechtste stuk
van Herman Sudermann uitvoerig bespreken."
De schrijver ziet een kans het verschijnsel te verklaren, maar betreurt het, dat de Duitschers, die in
dichte drommen in ons land le en te komen, niet
hebben gedacht aan de geestelijke goederen, „welker
bezit ons niet minder zou hebben verrijkt dan de
teeraangekweekte kennis van de literatuur van het
hooge Noorden."
Dat is zeker een klinkende lafspraak voor onze
letteren.
Is het ,
vervolgt de schrijver, dus met de kennis
vane Hollandsche literatuur in Duitschland slecht
gesteld, met die van de Vlaamsche is het ncg erger.
n ienkele trekken de beteekenis van
Dan schetst hi'
deze, en ook onder ons zullen er zijn, die hierin
van den vreemcieling leeren kunnen.
Het beg in van de nieuwere Vlaamsche literatuur
ziet hi' samenvallen met het korte tijdvak, waarin
No rd en Zuid vereenigd waren. Onder de bescherrning, die Willem I haar verleende — hi' stichtte
o. a. de Gentsche hoogeschool — werd zij zoo sterk,
„dat zij ook na het booze jaar 1830 tot op dezen
dag, ondanks alle ongunst der tijden en alle miskenning van den kant der eigen landgenooten in onafgebroken reeks talent na talent, dichtwerk na dichtwerk kon voortbrengen.
„De onophoudelijke strijd van de Vlaamsche dick.,
ters om hun eigen recht en om het recht van hun
y olk heett vooreerst een achtbare reeks politieke
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zangen voortgebracht, die tot de schitterendste voorbeelden van hun soort behooren... Deze tak van de
Vlaamsche lyriek is traditioneel gelijk de ellende van
Vlaanderen. Overgeleverd is ook de Vlaamsche eigenaardigheid der dank- en kermisliederen, wier levenslust en zinnelijke uitgelatenheid niets toe even aan
het een het penseel van Breughel en jordaens cns
heeft nagelaten. Nog een ding is de Vlaamsche lyrici
eigen — vooral het oudere gqeslacht --n.l. een beslist Katholieke vroomheid, waaraan eengroot aantal
geestelijke liederen is te danken; geen wonder in een
land, waarin veelszins de geestelijkheid nog schier
als in de middeleeuwen de cirager der beschaving
„an sich" is."
De schrijver verwondert er zich over, dat de DuitscheKatholieken, die klagen over het gebrek aan
goede nieuwe Katholieke poezie niet bij de Vlamingen
terschool zijn gegaan, te meer waar de meeste Vlaamschegeestelijke liederen „niet aan de gebreken van
confessioneele beperking Ii den maar eenvoudige en
mannelijke uitingen zijn van vertrotfwen op Clod en
Zijn Kerk, waaruit ook hij, wien de leerstellige
strijd verre staat, stichting kan putten."
Na alsnog gezegd te hebben, „dat de Vlaamsche
literatuur niet als een „bij-verschijnser of als „dialekt-poezie" zich met een plaatsje in den voorhoi
moet vergenoegen, maar met voile recht toe an eischt
in den tempel der hooge wereldliteratuur zelt", gaat
Rudolf Alexander SchrOder bewijzen wat hi' heeft gezegd. Hi' kiest daartoe Brie dichters uit, die elkaar
als het ware zijn opgevolgd, en in wie hi hoofdvertegenwoordigers van hun tijd ziet: Prudens van
Duyse, Guido Gezelle en Karel van de Woestijne.
In de aflevering van de Belfried, die wij ter beschikking hebben, behandelt hi' nog alleen Prudens
van Du se dien hi' ook tegen het z. i. schromelijk
onbillijke oordeel van diens tegenwoordige landgenooten
in bescherming neemt. Wel heeft van Du se in zijn
„reuzewerk" — zijn „nagelaten gedichten" a/leen omvatten liendeelen — slechts een betrekkelijk gering aantal
egeven, maar
meesterstukkeng
, ook als alle kat er uit
gezift is, „blijft er zooveel onvergankelijk schoons,
verscheiden abele dichters in de erfenis zouden
dat
kunnen deelen."
Hij ziet in van Du se gelijkenis met Wickert, ook
metSchiller, in diens beste verzen. Hij toont het in
eenige voorbeelden aan en geeft er de metrische vertalingen. bij, die het oorspronkelijke dikwijls zeer geiukkig weer even hoe bescheiden de vertaler zelf
er detekortkomingen van erkent. „De Duitsche vertaling", zegt hi' o. a., „kan slechts bier en daar het
oorspronkelijke naderen, daar de taalsoberheid bij
van Du se een zeer snel voortschrijden van het \ft.: s
eischt en de bondige woordkeus door cans haar
zwaartepunt in het rijm heeft."
Van de vertaling van Aan Sophia halen wij als
voorbead het eerste vers aan.
Nazomer is 't: nog btoeit het groen,
Wat bloemen rondom ons verstensten,
En vriendlijk biedt ons dit seizoen
Den schat, die we in den zomer wens :Wen:
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Een dag, door zachte zon gestoofd,
Van wandeling en werk doorweven;
Een kleinen bogaard, die, vol leven,
Noch vogellied ontbeert, noch ooft.
Nachsommer ists, nochgrunt die Flur,
Ob auch der Blutnenprunk verstaubte;
Und freundlich bietet jetzt Natur,
Was uns der Sommer nicht erlaubte:
Ein Tag, den Sonne sacht besucht,
Den Werk and Wanderung durchweben,
Lin kleiner Baum art der von Leben,
Nicht Vogellied entbehrt noch trticht.

Tak Antwerpen.
Vol fens de Gazette van Brussel richtte de Aldeeling „Hooger Onderwijs voor het Volk" Maandag
11 Sept. in de Gelagzaal van de Vlaamsche Opera,
een voordracht- en liederavond in, ten voordeele van
het liefdadig werk: Volksopbeuring.
De heer Pol de Mont sprak over >> Joost van den
Vondel".
De Afdeeling „Liederavonden voor het Volk" van
het Al em. Nederl. Verbond, onder leiding van den
heer Nand Reynaers, verleende haar rnedewerking.

Zuid-Afrika.
ea op hfrikaansche poststukken.
In het voorlaatste nummer van Holl andsch
Z u i d-A f r i k a werden verschillende hier met toestemming der Redactie gedeeltelijk overgenomen Afrikaanschepoststukken :afgebeeld, waaruit dtridelijk
blijkt, dat de twee-taligheid van de Unie van ZuidAfrika niet slechts een in theorie aan de Hollandsche
Afrikaners verleende bewillig1ng is, docll ook een in.
depraktijk nageleefd recht. Het waren juist de devan post- en telegraafwezen en van de
Pa
spoorwegen, die het langst weerstand hebben geboden aan den wil der Afrikaners, dat het theoretisch
recht, in de Grondwet neergelegd, ook in de praktijk
werd toegepast. De oude politici van HollandschZuid-Afrika, opgevoed in de school der Engelschen,
beschouwden de theoretische erkenning van het Hollanidsch als een der twee, geheel gelijk-berechtigde
officieele talen als •oldoende overwinning ; zij geloofden niet in de kracht van hun moedertaal, omdat
zij zelf Engelschen waren, of geheel in de Engelsche
schoolgevormd; zij voerden den strijd voor de rechten van het Hollandsch uit een oogpunt van rechtvaardigheid, vanwaar uit ook een tegenstan
der zulk
een stria kan bezien, of orn, ter wile van zuiver
politieke belangen, door toe te even aan een, nu
ja, wel wat dwaas gevoel, de meest strijdbaren
onder de Hollandsche Afrikaners aan hun z te houden. Voor hen was de vaststelling van het grond-

Tweetalige poststukken, spoorwegen tramkaartjes uit
Zuid-Afrika.
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wetsartikel, waarin aan de Hollandsche taal weer
haar eerstgeboorterecht in Zuid-Afrika werd tern
gegeven, eigenlijk het einde van den stria. Doch
gedurende hun =politi eke loo baan was een ander
geslacht opgekomen, voor wie de taalstrijd jets anders en iets meer was dan voor hen; voor wie het
vast stond,
dat het Zuid-Afrikaansche yolk een yolk
van slaven zou werden } als . het zich niet kon koesteren in een eigen, Hollandsch-Afrikaansche beschaving,
waarvan hun moedertaal de eenige draagster kon
zijn. En sedert d' i e school in de Afrikaansche politiek; de nationalistische, baan brak, en, versterkt
door de tallooze fouten van hun tegenstanders, stormenderhand de meerderheid van Hollandsch-sprekend
Zuid-Afrika veroverde, om welhaast --het is een gemakkelijke voorspelling — ook bezit te nemen van
politieke
de
pmacht
, nu nog in hander van hen , voor
wie beschaving en politiek twee geheel verschillende wes er
n sedert dien tijd
i in Zuid-,Airika een
relden zij,
stille, hardnekkige stria gevoerd tusschen hen, die
den grondslag van alle volkskracht zoeken in het zelfbewustzijn, het zich zelf gevoelen van het yolk, de
nationalisten dus, en hen, die dezen grondslag alleen
meenen te kunnen vinden in stottelijken rijkdom en
aansluiting bij,
dus aihankelijkheid van een sterk en
groot y olk, het Engelsche. De taalstrijd was langen
tijd in Zuid-Afrika een strijd van parlementariers.
Thans is hij een strijd van het yolk. Lan en tijd
werd de oplossing gezocht in wetsartikelen alleen.
Nu wordt, op den grondslag van die wetsartikelen
door het Hollandsch-sprekend publiek gevochten voor
de toepassing der wet in alle sferen van het openbaan leven.
Ter kenschetsing van dien volksstrijd nam het blad
tot slot eengedeelte over uit Ou-Boers brief in het
Aug.-nr. van Neerlandia verschenen.
De afbeeldingen hierbij opgenomen toonen, dat de
posterijen, zoowel als spoor-, tram- en autodienstmaatschappijen voor den eisch van tweetaligheid ten
slotte hebben moeten zwichten.

Amerika.
Godsdienslig Hollandsch leven in
Amerika.
In De Hop e, weekblad in het belang van Maatschappij, School en Kerk, dat wordt uitgegeven te
Holland-Michigan, deelt iemand uit de nagelaten papieren van zijn vader een en ander mede over den
grondslag der godsdienstige Nederlandsche samenleving in Noord-Amerika. Ziehier enkele aanhalingen:
Voor ons liggen de notulen van eenige meetings
„
van een Hollandschepredikanten-Vergadering.
Zij begcn als „Eene Broederlijke Vereeniging van
Predikanten, uit Michigan en Wisconsin, gehouden te
Milwaukee, van den 24sten tot den 2bsten Augustus 1858."
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In het keurig handschrift van wijlen Prof. P. J.
Oggel, de eerste . secretaris,
lezen we:
„Aanwezig uit Michigan, Ds. J. Van Vleck, Leeraar aan de Academie te Holland; Ds. A. C. Van
Raalte, Th. Dr. Leeraar te Holland; Ds. A. Zwemer, Leeraar te Vriesland; Dr. R J. Oggel, Leeraar
te Grand Haven.
En uit Wisconsin, Ds. S. Bolks, Leeraar te Milwaukee; Ds. W. Van Leeuwen, Leeraar te Holland
(nu Cedar Grove); Ds. H. Stobbelaar Leeraar te
Alto en ouderling M. Mensing van Alto."
Uit de behandelde onderwerpen stippen wij aan:
„Ds. Van Vleck: De belangrijkhe
id van de vestiging
der Hollanders in Amerika.
Ds. VanRaalte: De Roe in der Hollanders in
betrekking tot Amerika.
Hoe de Hollanders in Amerika het best ten zegen
kunnen zijn."
Ms doel van de bijeenkomst werd o. m. voorgesteld:
„dat wij door zulke vergaderingen meer overzicht
kJ ijgen van, de uitgestrektheid van het arbeidsveld
of der de Hollanders,
daar Wij ons zonder haar
meer in het plaatselijke, dat ons omringt verliezen,
en wij toch noodig hebben met elkaars lasten bekend
te zijnten einde die in Heide te helpen dragen;
der HOdat, door deze Vergadering eenparighei
d
landers engemeenschap in werk voor het Godsrijk
bevorderd wordt."
Deze vergadering had tot gevolg de oprichting van
het ,maandschrift De W e k k e r, de voorlooper van
het weekblad De Hop e, dat dit par zijn halve
eeuwfeest kan vieren.

Oost-Indie.
Beknopt Verslag
der Groepsbestuursvergadering
van 5 April 1916.
Aanwezig zijn de heeren Moresco, Roessingh van
Iterson,
Hoekstra, Middelberg, Hillen, Hoesein Dia-.
jadiningrat en Van Emden.
Behandeld werden de volgende punten:
I. Jaar v er sl ag over 1 91 5. (Zie hieronder).
De heerRoessingh van Iterson deelt mede, dat hij
met de heeren Hoekstra en Hillen de rekening en
verantwoording over 1915 heelt nagezien en in orde
Levonden.
II. Verkiezing onclet-voorzitter.
Met algemeene stemmen wordt als zoodanig gekozen de heer M. Middelberg, die bereid wordt gevonden het onder-voorzitterschap te aanvaarden.
III. Verkiezing afgevaardigde in het
Hoofdbestuur.
In verband met het overlijden van onzen afgevaar-
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di de Mr. C. Th. van Deventer, was bericht ontvangen, dat de heer J. M. Pijnacker Hordijk, die den
wensch had te kennengegeven 31 Dec. 1915 zijn
mandaat als afgevaardigde neer te le en besloten
had aan te blijven. Hoezeer zulks ook door het
Groepsbestuur op prijs werd gesteld, meende het dit
offer van den heer Pijnacker Hordijk niet te mogen
aanvaarden, en werd besloten de Afdeelingen te verzoeken candidaten te stellen voor de opengevallen
ilaats.
Uit de voorgedragenen wordt gekozen Dr. W. van
Linen en besloten hem uit te noodigen als alg'evaardi de in het Hoofdbestuur op te treden, 'en den heer
Pijnacker Hordiik den buitengewonen dank te betuig
en voor zijne
welwi
llendheid.
IV. Vergadering met . de afgevaardi gden van de Afdeelingen.
Besloten wordt deze vergadering te doen plaats
hebben in de maatid Mei, op een nailer vast te stellen datum.
De besprekingen zullen hoofdzakelijk betreffen de
verdeeling van de Regeeringssubsidie, terwijl voorts
de aandacht der afgevaardigden zal worden gevestigd
op het verspreiden van gekleurde portretten van It
M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis.
Hierop wordt uitvoeriger teruggekomen bij de behandeling van 'Stint VII.
V. Subsidie-aanvragen van de Afdee1.i ng e n.
Door de Afdeeling Buitenzorg is gevraagd om
f 500.—, teneinde hare veelzijdige taak naar behooren te kunnen vervallen; de Afdeeling Semarang heeft
gevraagd de beschikking te krijgen over eene som van
I 200.— voorpropaganda-doeleinden. De aanvraag
van de Afdeeling Batavia nog niet ontvangen,
och de heer Roessingh van Iterson weet mede te
d
deelen, dat de Afdeeiing f 500.— zal aanvragen voor
de oprichting van een volksleeszaal. De Afdeeling
Soerabaja heelt gericht een aanvraag te zullen doen.
In beginsel bestaat teen het toekennen aan de
Afdeelingen van de gevraagde bedragen geen bezwaar.
De heerRoessingh van Iterson deelt mede, van den
heer H. E. Steinmetz te hebben vernomen, dat te
Menado de wensch isgeuit een volksleesgezelschap
op te richten en wijst erop dat voor eventueelen
steun aan de totstandkoming van zulk een instelling
eengedeelte van de Regteringssubsidie beschikbaar
zal moeten wordengehouden.
VI. Van Deventer-hulde.
De heer Roessingh van Iterson deelt mede, dat er
reeds rittitn f 1900.— is on tvangen voor het borstbeeld, en dat verwacht wordt, dat er meer dan
I 2000.— zal binnenkomen.
VII. Verspreiding gekleurde portret ten
van H. M. de Koningin en de leden van
het Koninklijk Huts.
Het heeft de aandachtgetrokken, dat in de woningen van vele Inlanders portretten prijken van vreemde Staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleeders, terwiil deportretten van onze Koningin en de leden

van ons Vorstenhuis er weinig of niet worden aangetroffen.
De vraag is gerezen of het niet mogelijk zou zijn
ook van onze Koningin op groote schaal portretten
onder de Inlandsche bevolking te verspreiden.
De aangewezen we lijkt ten deze een of meer
g
roote invoerhuizen in den arm te nemen. Wellicht
zouden dezegenegen zijn portretten als hier bedoeld
als reclame-artikel in omloop te brengen. De heer
Middelberg verklaart zich bereid deze aangelegenheid
met eenige hoofden van groote invoerhuizen te bespreken.
VIII. Ingekomen stukken.
a. Van de Afdeelingen zijn brieven ,ingekomen,
waarin steun wordt toegezegd om zooveel mogelijk
de belangen van de Hollandsche nijverheid hier te
lande te bevorderen. Het Groepsbestuur had gemeend, dat teneinde versnippering van krachten te
vermiiden, het wenschelijk zoude zijn, dat de Afdeelingsbesturen de taak op zich namen, welke zou kunnen worden verricht door eventueel in lndie te stichten Afdeelingen van de Vereeniging Nederlandsch tabrikaat. Een en ander was aan het Bestuur van
evenbedoelde Vereetiiging medegedeeld.
Blijkens een van dat Bestuur ontvangen schrijven
wordt echter de voorkeurgeschonken aan het oprichten van zelfstandige afdeelingen in Indie van de V ereeniging Nederlandsch 1-abrikaat.
b. Brief Studiefonds Midden-Java over subsidiestelsel voor studeerende jongelieden. Het 'Studiefonds
wijst erop,
dat voor verschillende klassen van a. s.
Gouvernenientsambtenaren verschillende regelingen zijn
getroffen inzake het verleenen van subsidien en bepleit de wenschetijkheid, dat voor alle gelijke bepalingen in het leven worden geroepen. Het Studiefonds
wil deze zaakper rekest bij de Regeering voorbrengen en verzoekt de instemming van het Ciroepsbestuur.
Het Groepsbestuur,
overwegende, dat het verleenen
van subsidien en andere voorrechten aan a. s. Gouvernenientsambtenaren een zaak is van Regeeringsbeleid, welke ten nauwste samenhangt met de wet van
vraag en aanbod, meent in deze een invloed te moeten aanwenden bij de Regeering,
te minder waar hier
geen sprake is van een bepaald Nederlandsch belang,
en besluit zulks ter kennis van het I3estuur
van het Studiefonds Midden- Java te brengen.
c. Brief van den isten Luitenant der Artillerie L.
J. C. Bakker, over de taak van het A. N. V., inzonderheid met betrekking tot eene propaganda voor de
verdediging van Indict.
Den heer Bakker zal in overweging worden gegeven zich als spreker over de lndische verdediging
aan te melden bij onze Afdeelingen, waarin het Groepsbestuur hem alien steun zal verleenen.
IX. Mededeelingen.
De heer Roessingh van Iterson deelt nog mede, dat
in een onlangs verschenen Staatsblad de tekst van
een met En eland gesloten grensverdrag thtsluitend
in het Engelsch is opgenomen.
De voorzitter wijst erop, dat in voorbereidiug . is
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de oprichting van een Centraal Maleisch Translaatbureau, inplaats van een AIgemeen Maleisch Vertaalbureau.

Jaarverslag over 1915
van de Groep Nederlandsch-IndiE.
Ledental.
Het aantal leden van de Groep bedrceg 31 Dec.
1915: 1110 tegen 1174 31 Dec. 1914.
Wegens vertrek uit Indie werden aan de Groep
Nederland overgegeven 108 leden.
In het verslagjaar werden 204 nieuwe leden geboekt, terwiil er 160 als lid werden afgevoerd.
Geldmiddelen.
Aan bijdragen werd ontvangen eene som' van
f 2010.60, waarvan f 3.—aan bijdragen over 1911,
f 1851.10 over
,
f 9.— over 1913, f 138.50 over 1914
f 316.22 over 1915.
Voorts werden van de Afdeelingen ontvangen wegens verplichte bijdragen aan de Groep de volgende
bedragen: f 92.90 over 1913, f 465.66 over 1914,
f 316.22 over 1915.
De inning der bijdragen, welke dit jaar voor het
eerstplaats had door middel van aan de leden toegezonden ingevulde postwisselformulieren, bleek gunstig te werken. Bedroegen de inningskosten over het
jaar 1914: f 114.60, over 1915 werd slechts f 57.71
uitgegeven.
Niettegenstaande een uiterst zuinig beheer, is de
geldelijke toestand van de Groep nog verre van gunstig. Veel nuttige arbeid moest daardoor ook dit
jaar weer achterwege blijven.
Aangenaam is het ons te kunnen mededeelen, dat
van de Regeering eene gunstige beschikking werd
ohitvangen op het in 1912 ingediende en einde 1914
aangevulde verzoekschrift cm eene Regeeringssubsidie
van f 2000'.-- 's jaars. De toekenning van deze subsidie, welke een bewijs is van de waardeering der Indische Revering voor het Verbondswerk hier te
lande, zal ons in staat stellen op eenigszins ruimere
schaal werkzaam te zijn.
Vergaderingen.
In het jaar 1915 hield het Groepsbestuur 3 vergaderingen, waaronder 1 met de afgevaardigden der
Afdeelingen.
Nederl. Volksleesgezelschappen, Boek e r ij e n.
De volksleesgezelschappen te Batavia en Buiten zorg, zoomede de boekerij te laatstgenoemder plaatse blevengestadig in bloei toenemen. De Afdeeling
Batavia bleek zelfs degewone jaarlijksche subsidie
van de Groep niet meer noodig te hebben.
Te betreuren valt het, dat de leesgezelschappen te
Semarang en Soerabala moesten worden opgtheven,
hoofdzakelijk als gevolg van de weinige medewerking
der lezers.
Namensde Regeering werd aan het Groepsbestuur
medegedeeld, dat Zij bezwaren had teen het denkbeeld van den vorigen Directeur van Onderwijs en
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Eeredienst, omgeldelijken steun te verleenen aan de
Afdeelingen van het Verbond, teneinde aan hare leesgezelschappen eene uitbreiding te geven, waardoor
oede en ge
Nederlandsche leesstof mede
oedkoop
g
onder het bereik zou wordengebracht van de meer
ontwikkelde Inlanders, zulks in verband met de voorgenomen stichting van schoolbibliotheken.
Verzending Neerlandia.
De verzending van Neerlandia van uit Nederland
hadgeregeld plaats.
Nog steeds werden echter vele in Indie verzonden
exemplaren als onbestelbaar terugontvangen.
Zoolang niet alle leden hunne adresveranderingen
ter kennis brengen van de Administratie en de Afdeelingsbesturen met geregeld opgaven doen van de
wijzigingen in de ledenlijst, zal geen verandering
tengunste kunnen ontstaan.
Steun aan nuttige instellingen, vereenigingen enz.
DeGroep is lid van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, de Vereeniging Het Nederlandsche Lied,
de Indische Universiteits-Vereeniging en het Studiefonds Midden-Java.
Gesubsidieerd worden het volksleesgezelschap en
de boekerij te Buitenzorg, en de Boeken-Coinmissie
te Rotterdam.
Voor de in Nederland gevestigde Vereeniging „Hofwick" werden in Indie de bijdragen geind.
De onder-voorzitter der Groep, de heer J. W.
Roessingh van Iterson, had zitting in het Nederlandsch-Indische Steuncomitê Curacao.
Voorts is in het afgeloopen jaar door het Groepsbestuur medewerking toegezegd aan de Vereeniging
Nederlandsch Fabrikaat. Reeds werd tot de Meecht,geri
. houdende verzoek
linen
een rondschrijven
g
om steun en opgaven van de ter plaatse van hare
estiging verkrijgbare artikelen van Nederlandschen
v
oorsprong.
Over de wijze van samenwerken met bedoelde Vereenigingen moet nog in overleg worden getreden.
Veranderingen in het Groepsbestuur.
In den loop van het wrslagjaar werd de voorzittersplaats ingenomen door den heer Dr. E. 1VLoreSco,
terwij1 de heer J. W. Roessingh van Iterson, die tiidelijk het voorzitterschap had waargenomen, weder
als onder-voorzitter optrad.
rierkozen tot lid van het Groepsbestuur werd het
van verlof uit Europa teruggekeerde oud-lid, de heer
M. Middelberg.
Verder nam weder zitting in het Bestuur Raden
Dr. Hoesein Djajadiningrat.
Wegens vertrek naar Nederland traden als lid at
g
de heeren Dr. J. Noordhoek Het,
Dr. N. J. Krotrt
en Dr. D. A. Rinkes, terwijl door vertrek van Batais de heer N. J. Smith als lid moest aftreden.
v
Kort na het vertrek van Dr. Noordhoek Het bereikte ons het droevige bericht van diens overlijden.
Het een Dr. Hegt, die jaren lang lid van het Creepsbestuur isgeweest, in het belang van onze Vereeniging heeft gedaan, zal in dankbare herinnering blijven.
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Niet Minder smartelijk werden wij getroffen door
het bericht van het overlijden te 's-Gravenhage van
ons eere-lid Ds. A. S. Carpentier Alting. Met hem
ging een warm voorstander van het Verbond heen,
aan wiens nagedachtenis hier een woord van hulde
moge worden gebracht.
Op het einde van het verslagjaar was het Groeps.
bestuur als volt samengesteld:
Voorzitter: Dr. E. Moresco;
Onder-voorz.: J. W. Roessingh van Iterson J.Azn.;
Secretaris-penningmeester: Y. J. G. van Lmden.
Leden: J. E. Bijlo, J. Dinger, M. G. Hoekstra,
L. Engel, C. Hillen, W. R. de Greve, M. Middelberg, Raden Dr. Hoesein Diajadiningrat.
Besloten werd met in an van 1 Jan. 1916 het
secretariaat enpenningmeesterschap te scheiden. De
beer Van Emden zou secretaris blijven, de heer Van
Iterson penningmeester worden.
Verkiezing van afgevaardigden in het
Hoot dbestuur.
31 Dec. 1915 was de heer H. D. H. Bosboom aan
de beurt voor aftreding, terwijl de heer J. M. Pijnacker Hordijk, die eerst einde 1917 daarvoor aan de
beurt was, den wensch te kennengaf reeds vOOr
1916 zijn mandaat neer te le en.
De door de afgevaardigden voorgedragen heeren
J. S. C. Kasteleijn en Th. G. a Valette, werden met
algemeene stemmen tot afgevaardigden gekozen en bereidgevonden de opengevallen plaatsen in te nemen.
Inmiddels bereikte ons de tijding van het overlije
den van onzen afgevaardigde Mr. C. Th. van Deventer, zoodat een derdeplaats vervuld moest worden.
Tot onzegroote erkentelijkheid ontvingen wij de
mededeeling, dat de heer Pijnacker Hordijk zich bereid had verklaard voorloopig als afgevaardigde aan
te blijven.
Hier past een woord van warmen dank aan onze
afgevaardigden voor de buitengewone tcewijding,
waarmede zij steeds de belangen van de Groep Nederlandsch-Indie in het Hoofdbestuur hebben beharti d.
Zooals reeds werd opgemerkt, ontviel ons in het
afgeloopen jaar door den dood onze afgevaardigde
Mr. C. Th. van Deventer. Een ieder, die Van Deventer heeftgekend in zijn streven en werken voor Nederlandsch-Indie zal begrijpen hoeveel ook het Oroepsbestuur in hem heeft verloren.
Wij hebben dan ook gemeend Van Deventer's nagedachtenis blijvend te moeten eeren door plaatsing
te Batavia van een borstbeeld ofgeschilderd portret
van den overleden Indie-vriend.
Eene inschrijving in geheel Indie werd daartoe einde Dec. 1915 door het Groepsbestuur geopend.
Mededeelingen van verschillen d en
a a r d.
In de eersteplaats dient gewag gemaakt van de
oprichting van de Vereeniging Seri Boediman. Deze
Vereeniging is tot stand gekomen op aanstichting van
het Groepsbestuur en beet ten doel:
a. het vormen van een fonds tot stichting van een
of meer tehuizen, waarin teen volledige of ge-

deeltelijke vergoeding aan Inlandsche iongelieden
passende huisvesting verleend wordt;
b. uit de met degelden van het fonds gekweekte
rente subsidies ter huisvesting te verleenen, aan
jongelieden, die daarvoor in aanmerking komen,
zoolang er nog geen tehuis bestaat.
Tenslotte moge worden vermeld, dat door de Groep
op de Nederlandsche mailschepen, welke de refs om
de Kaap maken, een rondschrijven werd verspreid,
waarin depassagiers worden opgewekt om in ZuidAfrika Hollandsch te spreken.

Fianvangsbezoldigingen
blenaren en aanneming van
vooram
buitenlanders in Indischen di ens' door
het Groepsbestuur in -Endre besproken.
Op de dagorder voor de algemeene vergadering van
Groep •• Nederland , op 20 Maart 1915 te Dordrecht
gehouden, kwam voor een voorstel van de Afdeeling
Haarlem, luidende: Het A. N'. V. zal er bij de Regeering op aandringen, dat de ambtenaren in de Kolonien een aanvangsalaris zal worden toegekend, dat
hen in staat- stelt, omgetrouwd uit te aan; zij zijn
verplicht om zich zoo spoedig mogelijk te laten naturaliseeren.
Daar bedoeld voorstel in die algemeene vergadering, door afwezigheid van den voorsteller niet voldoende kon worden toegelicht, werd besloten als nog
eene toelichting of te wachten.
Na ontvangst eener zeer uitmerige toelichting van
de zijde van de Afdeeting Haarlem, waarin echter de
naturalisatie-kwestie buiten bespreking bleef, werd in
de Hoofdbestuursvergadering van 24 April 1915 besloten, het voorstel met de toelichting in handen te
stellen van de Indische algevaardigden, met opdracht
tot het uitbrengen van prae-advies.
Datprae-advies leidde, na rondzending met de
Haarlemsche toelichting aan de Hoofdbestuursleden,
in de Hoofdbestuursvergadering van 4 Sept. 1915,
'tot het besluit, dat de Haarlemsche toelic'hting en het
prae-advies der Indische afgevaardigden zou worden
gezonden aan het Groepsbestuur in Indie om dens
raad en meening.
Beide stukken werden daarop niedio Sept. 1915
naar Indiegezonden, terwijl daarbij tevens te kennen
werdgegeven, dat het Hoofdbestuur er prijs op zou
stellen ook de meening van het Groepsbestuur te ver.
nemen over de buitenlanders-kwestie in Nederl. Indie,
die zoogeruimen tijd een punt van bespreking in
Neerlandia wasgeweest.
In het h ieronder afgedrukte schrijven van het
Groepsbestuur zijn nu de raad en meening van dat
Bestuur, over de beide onderwerpen uitgedrukt.
De Haarlemsche toelichting en de nota der Indische afgevaardigden zijn le emvangrijk, om deze teyens of te drukken, terwijl de opneming daarvan ook
overbodig kan worden geacht, omdat nu beschikt
kan worden over het deskundige advies van het Groepsbestuur, 't welk de eerste aangelegenbeid (de bezol-
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digings-kwestie) met kennisneming van alle wederzijdsche opmerkingen heeft kunnen beoordeelen, en dat
zich over de tweede aangelegenheid (de buitenlanderskwestie) stellig reeds vroeger een meening zal gevormd hebben.
Het schrijven van het Groepsbestuur, dat voor het
Hoofdbestuur, in degenoemde aangelegenheden, een
baken en een leidraad zal wezen, volgt nu hier in
z'ngeheel.
•

*

•

Batavia, 10 Mei 1916.
1. Bij Uw schrijven van 14 Sept. 1915 werd ons
oordeel gevraagd over een tweetal belangrijke aangelegenheden:
1 0 . De vraag of het A. N. V. er bij de Regeering
op zal aandringen, dat aan de ambtenaren in de
Kolonien aanvangsbezoldigingen worden toe ekend, die hen in staat stellen, gehuwd uit te komen;
20 . de vraag der aanneming van buitenlanders in Indischen dienst.
vraag 1 hebben wij de eer het volgen20
de op te merken.
3. Ooknaar onze meening behoort men bij de regeling van ambtenaarswedden uit te gaan van de behoetten van een gezinshoofd, daar de gehuwde staat
als de normale dient te worden beschouwd.
4. De bezoldiging dient derhalve z(56 te worden
geregeld, dat de ambtenaar op ongeveer denzelfden
leeftijd kan huwen als iemand die buiten 's Lands
dienst,gelijkwaardig werk verricht; bij de bepaling
van het bedrag, dat daarvoor noodig is, dient eveneen rekening te worden gehouden met den levensstanch rd van de maatschappelijke groep waartoe de
betrokkene behoort. Een en ander behoudens de verschillen die uit den aard van den Staatsdienst in het
ale en voortvloeien. (Meer gelijkmatigheid, minder
individualiseering; lager bezoldiging; meer zekerheid
vanpositie enz.).
5. In het algemeen kan men zeggen, dat de regeling der Indische bezoldigingen aan deze eischen voldoet. De verhooging van den levensstandaard, die in
de jongste 10-12 jaren plaats had, is samengegaan
met of gevolgd door verhooging van landsbezoldiging
in allerlei werkkring. Dit is echter niet geheel geiiikmatig geschied en bij verschillende ambtenaarskorpsen
is de reeds algemeen als noodig erkende verbetering
nog niet aangebracht, hetzij doordat deze we ens de
talrijkheid van een korps een groote verhooging van
de bep,, rooting eischte, hetzij door de omslachtigheid
waarmede regeeringszaken, vooral betreffende kolanien behandeld plegen te worden, hetzij doordat bijzondere oorzaken, zooals de wereldoorlog, storinig
brachten. Het is zeker van root belang, dat de ten
deze bestaande leemten zoo spoedig mogelijk worden
aangevuld, doch hun bestaan kan niet worden opgevat als een bewijs, dat van Regeeringswege voor de
hierbedoelde korpsen de behoeften van ongehuwden
in plaats van die van gehuwden als maatstaf zouden
worden beschouwd.
6. Wij deden hierboven uit amen, dat bij de beoordeeling der aanvangsbezoldigingen rekening dient te
worden eh den met den 1 eef t ij d en den le v e a 5s 1 a n d a a r d der betrokkenen.
Voor hen die op 19- of 20-jarigen leeftijd le en
uit te komen behoeft de gehuwde toestand niet als
normaal te gelden, al moet het, met het oog op In-
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dische toestanden, wel wenschelijk worden geacht, dat
men hier wat vroeger huwt dan in Nederland *),.
7. Evenmin behoort men de levensomstandigheden
buiten rekening te laten, waarin gelijksoortige amblenaren in Nederland verkeeren; wel moetaan alien
een kolonialepremie worden uitgekeerd, maar een
zeker verband moetgehandhaafd blijven tusschen den
levensstandaard van hen diegelijkwaardige ontwikkeling en verdere eigenschappen bezitten in moederland
en kolonien, zoomede tusschen de in 's Lands dienst
en elders werkzamepersonen.
8. Naar wij meenen komen zeer vele klachten, oak
die welke in de toelichting op het voorsteI-Haarlem
uiting vonden, daaruit voort, dat de evenvermelde beg
inselen uit het oog worden verloren, waardoor men
eischen stelt, die te hoog en als zoodanig, met het
oog op de draagkracht der Indische belastingschuldi en verwerpelijk zijn.
9. Het laagste activiteitstraktement, in de bijiage
van de toelichting genoemd, bedraagt f 250.—
's maands, een bedrag dat, Indie als geheel beschouwd,
zeker voldoende is voor een jong klein gez;n. Door
degroote verschillen tusschen de verschillende standplaatsen onderling, wat duurte van woning, levensmiddelen enz. aangaat, leeft men echter van dit bedrag op de eene plaats ruimer dan op de andere.
Dit bezwaar zou slechts zijn te ondervangen door
het (b.v. voorgezanten en consuls geldende Meisel;
van splitsing der bezoldiging in een vast inkomen en
een verblijisvergoeding in te voeren, waartegen intusschen h ier te lande tal van voor de hand liggende
bezwaren zouden rijzen).
10. In dedoor U overgelegde nota worden enkele
traktementen' opgegeven, die lager zijn dan het bovengenoemde bedrag; zoo wordt aldaar voor onderwiizers 3de klasse zonder hoofdacte opgegeven f 125.—.
Dit was inderdaad vroeger het aanvangstraktement,
doch daarbij werd ,een huishuurvergoeding van
f 50.—genoten. In 1911 is die vergoeding in traktement omgezet. Let men op de lage eischen van studie en ontwikkeling die voor de hulp-acte worden
gesteld, op den jeugdigen leeftijd (18 iaar) waarop
die acte kan worden behaald en eindelijk op de geringe bezoldiging die daarmede in Nederland is te
verkrijgen (welke bezoldiging den levensstandaard bepaalt en derhalve de kringen aanwijst waaruit de aldusgediplomeerden afkomstig zijn), — dan kan een
aanvangsinkomen van f 175.— per maand niet onvoldoende wordengenoemd.
11. Het door de Afdeeling Haarlem geleverd bedat het wenscheliik is onderscheid te maken in
too dat
bezoldiging tusschen gehuwde en ongehuwde ambtenaren, is in Uw nota ook naar onze meening terecht
bestreden. In velegevallen (b.v. indien de man niet
huwt omdat hi'j steun moet verleenen aan ouders of
andere bloedverwanten) zou zulk een onderscheiding
zells hoogst onbillijk werken. Bij aanvaarding van
het ook door ons als joist erkende beginsel dat de
bezoldiging voldoende moet zijn om gehuwd te leven,
bestaat voor die onderscheiding ook Veen motief.
12. Kan men o. i. de begin-traktementen (behalve
in de hooger bedoelde uitzonderingsgevallert) in het
algemeen niet te laag noemen, wel moet worden erkend„dat daarop in vele gevallen een betrekkelijk
zware last wordtgelegd door de verplichte kortin*) Blijkens mededeeling van ons medelid, den heer Engel,
president van de Factory der Nederl.Handelmaatschappij, komen de voor dat lichaam bestemde jongelui meestal op 20-tot
22-jarigen leeftijd uit op f 250.— per maand en onder beding
dat zij niet zullen huwen eer zij kunnen aantoonen een inkomen van f 400._ te bezitten, welk inkomen zij als salaris na 4
of 5 jaar kunnen bereiken.
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gen voor pensioenen en weduwen- en weezenfonds.
De doorloopende korting van 7 % is niet zoo heel
hoog rnaar wordt in de eerste drie jaar nog vermeerderd met de zgn. buitengewone contributie's voor het
Weduwen- en Weezenfonds, diegewoonlijk voor gehuwden bijna 6 % bedragen (voor ongehuwden de
helft),. Wordt aldus in totaal 13 % gekort, dan blijft
er, vooral op dure standplaatsen, veelal te weinig
over om buiten schulden te bliiven.
Voor de uit Nederland uitgezonden ambtenaren is aan dit bezwaar (naar aanleiding van in de
TweedeKamer gemaakte opmerkingen, die tot op zekere hoogte van denzelfden aard waren als die van
de Afdeeling Haarlem) althans voor een deel tegemoet gekomen door de in Ind. Staatsblad 1914, No.
645 opgenomen bepaling, dat aan gehuwde ambtenaren bij vertrek naar Indie een maand traktement
wordt uitgekeerd, dat is dus de h elf t van het een
aan het Fonds moet worden betaald; als buiten ewone contributie blijft derhalve thans nog te betalen
een maand traktement(aan te zuiveren in 36 termijnen met 7 1A % verhooging).
14. Voor onderwijzers gold reeds sedert 1908
(Stbl. 249) engeldt nog steeds een gunstiger bepaling; ongehuwden krijgen een, gehuwden twee maanden traktement uitgekeerd, zoodat hunne buitengewone contributiegeheel ten taste van 's Lands kas
komt. Het zou o. i. wenschelijk zijn, deze re elfin
op alle uitgezonden ambtenaren van toepassing te
verklaren.
15. Nog op een ander ;middel om te voorkomen
dat ''one ambtenaren in schuld geraken, werd (Jive
aandachtgevestigd, — uitbetaling namelijk van een
deel der uitrustingstegdemoetkoming in Indie in plaats
van in Nederland.
Thans schijnt een deel dier tegemoetkoming vaak
aan weelde-uitgaven te worden besteed, wat hier het
aanvragen van voorschot op de bezoldiging in de
hand werkt voor aankoop van noodige zaken.
16. In de toelichting van de Afdeeling Haarlem
komen mede een aantal opmerkingen voor, die de
strekking schijnen te hebben, dat van Regeeringswege in het bijzonder bevorderd zou moeten worden het
huwen met Nederlandsche of in elkgeval Europeesche vrouwen. Of hier een tegenstelling wordt bedoeld met Inlandsche, dan wel met Indische
vrouwen en in, dit laatste geval: of daaronder alleen
vrouwen vangemend
g
bloed of ook hier wonende
,
hier geboren of hier opgevoede vrouwen worden
verstaan, is niet duidelijk.
wij zijn van oordeel
17. Hoe dit echter ook zij ,
dat de Regeering zich moet onthouden van alle, ook
zijdelingsche mmening
in deze en dat ook het A.
g
N. V. ter zakegeen uitspraak van eenige waarde
kangeven.
18. Omtrent de resultaten van de kruising tusschen
verschillende menschenrassen staat wetenschappelijk al
heel weinig vast, maar wel vast staat dat Regeeringsmaatregelen op dit gebied zoo goed als geen invloeduitoefenen. Huwelijken tusschen Nederlanders
en Inlandsche vrouwen van ongeveer ell ken stand
engelijke ontwikkeling zijn tot dusver bijna cubekend; de gewone vorm van samenleving is concubinaat sours gevolgd door huweliik) met Inlandsche
vrouwen van lageren stand en de bezwaren daartegen zijn bekend.
19. Tegen dezen misstand kan de Regeering inderk het een en ander
daad, rechistreeks en middellij,
doe n en dit is in de laatste 'areal dan cok met gceden uitslag gedaan. Ten aanzien van de bezoldiging
kan en moet o. i. niet verder worden gegaan dan bo-

ven aangegeven, d. i. het huwelijk in ieders stand op
dengewenschten lceitijd mogelijk te maken; bevoordeeling van hen, die met Nederlandsche of turopeesche vrouwen gehuwd zijn, boven anderen, achten wij
even verwerpelijk als een dergelijke onderscheiding
tusschen gehuwden en ongehuwden in het algemeen.
20. Onze slotsom is, dat er voor het Verbond geen
aanleiding bestaat om bij de Regeering aan te dringen op aanteming van eerng nieuw beginsel in zake
de bezoldiging 1 ) der Indische ambtenaren, doch
dat het wel aanbeveling verdient haar te wizen op
de in lid 14 van dit schrijven bedoelde ongelijkheid
in de regelingen voor de betaling der huwelijkscontributie aan het Weduwen- en Weezenfonds en het
verzoek te doen de gunstigste Bier regelingen (die
voor de onderwijzers) algemeen te maken.
21. Het vraagstuk der plaatsing van vreemdelingen
in Indischen dienst vereischtgeen lane bespreking.
22. Over het be inset dat anderen dan Nederlandsche onderdanen slechts bij bepaaide noodzakelijkheid
tot Landsbetrekkingen dienen te worden bencemd, is
ieder het eens. Ook de wet beperkt de mogeliikheid
van zuike benoemingen tct een 15-tat (in Indisch
Staatsblad 1913, No. 659 en 1914, No. 329 opgesomde) ambten engroepen van ambten. Deze list
bevatgeen andere ambten, dan waaromtrent de ervaring heeft uitgewezen, dat uitzondering op den
reel noodzakelijk was, en voor het meerendeel. ligt
de oorzaak daarvan ook voor de hand: het zeer gering aantal der benoodigde ambtenaren en de bij hen
vereischte speciale kennis of vaardigheid, waardoor
geregelde opleiding voor den Staatsdienst uitgeslow
ten is.
23. Grootere korpsen noemt de list slechts vier;
leeraren, geneeskundigen, ingenieurs enz. bij het
inijnwezen en bij de Staatsspoorwegen.
24. Onder de leeraren vindt men in werkelijkheid
geen of biina geen buitenlanders; hetzelfde geldt thans
voor het Staatsspoorwegpersoneel.. Voor de beide anderegroepen van ambtenaren heeft men daarentegen
herhaaldelijk zijn toevlucht moeten nemen tot buitenlanders, het een voor de bij den mijnbouw betrokkenengereede verklaring vindt in het felt, dat deze
nijverheid voor ons betrekkelijk nieuw is, althans in
de laatste 15 j• aar een snellen en belangrijken groei
heeft doorgemaakt.
Ten aanzien van de geneeskundigen (militaire en
burgerlijke) schijnt het voor 's Lands dienst nadeelige
verschil met de geldelijke omstandigheden van particu arisen inderdaad de hoofdoorzaak van het tekortgeweest te zijn.
25. Het komt ons voor, dat de Regeering eenerzijds
vrij moet zijn om voor de ambten, waarbij het op
zeer, bijzondere individueele eigenschappen aankomt
(b.v. voor wetenschappelijke specialisten),, den eisch
van Nederlandsch .onderdaanschap los te laten, doch
an voor de blijvende ingestelde korpsen van
eenigen emvang de voorwaarden zoo dient te s.ellen,
dat geregolde aanvullng met Nederlandsche krachten
verzekerd is 2).
26. Immers hoeveel Indie ook aan buitenlanders in
Staatsdienst te danken moge hebben en hoeveel van
1) De opmerkingen dPr Afdeeling Haarlem over de verlofsregeling laten wij hier buiten beschouwing; slechts zij opgemerkt, dat de ervaring bewijst, dat van de verloven na 6 jarigen dienst in zeer ruime mate gebruik wordt gemaakt.
2) Het Landsbelang slechts moet hier o. i den doorslag geven,
niet de wensch om een of ander vreemdeling die tijdelijk in
's Lands dienst werkt, daarin definitief te kunnen opnemen
om hem de voordeelen van pensioen enz. te bezorgen. In dat
geval behoort de eisch van naturalisatie te worden gesteld of
de tijdelijke plaatsing gehandhaafd te worden.
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de aldus herwaartsgekomenen ten slotte in ons yolk
zijn opgegaan, trimmer ma worden vergeten, dat elk
landsdienaar hier tevens drager van Europeesche zeden en Europeesche begrippen is en dat die zeden
en begrippen slechts in hun Nederlandschen vorm
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling der Indische
volken in Nederlandschen zin.
27. Het is deze overweging, die aan het vraagstuk
zijn belang verleent, niet de vrees, dat het Nederlandsche karakter der Europeesche samenleving hier
te lande zou kunnen worden aangetast, want hiervoor bestaat naar onze meening geen reden.
28. Onder den drang der omstandigheden, die een
uitbreiding Van able korpsen van landadienaren in
veel sneller tempo dan voorheen meebrachten, heeft
de'Regeering haar toevlucht moeten nemen tot aanwerving van personen, die de vereischte vakstudie nog
niet volbracht, in vele gevallen zelfs nog niet aangevangen hebben. Deze studeeren dan op 's Lands
kosten, waartegenover zij zich gewoonlijk verbinden
om het land eenige jaren te dienen.
29. Deze wijze van aanvulling der ambtenaarskorpsen, die een zorgvuldige schifting der candidaten toelaat, zal er zeker toe medewerken, de aanneming van
buitenlanders nog meer dan tot dusver te beperken.
30. Dat zich dientengevolge of ook door verder e verhooging van bezoldigingen „de meest uitnemende Nederlanders voor den Staatsdienst in de
tropen (zouden). aanme4den", zooals het aan het slot
van Uw schrijven wordt tritgedrukt, achten wij een
droombeeld, en wel een waarvan wij als goede Nederlanders de verwezenlijking niet eens zouden mogen wenschen.
31. roots ambtenaarskorpsen van vele honderden,
soms duizenden sterk, laten zich nergens ter wereld
uit „uitnemenden" samenstellen; het gemiddelde peil
van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een
bepaalden maatschappelijken stand beheerscht het karakter van een bepaald korps en de regeling van bezoldiging en positie heeft dan ook wet invloed op
de vraag, welke kr ingen zich tot zeker ambt aangetrokken zullen voelen, loch niet of weinig op de
vraag of de meest uitnemenden uit die kringen zich
zullen aanmelden. Op het eerste hebben de ouders
den ineesten invloed; het laatste hangt van tal van
geheel individueele overwegingen af, waarbij de geldelijke vooruitzichten volstrekt niet altijd de voornaamsteplaats bekleeden.
32. Indie kan tevreden zijn, w,anneer onder de
Indische Bestuurders, artsen, rechtsgeleerden, leeraren,
evenveel be
uitnemenden
vooringenieurs enz.
voor
komen als onder gelijksoortige korpsen in het moederland.
33. Op grond van de voorgaande overwegingen komen wij ook ten aanzien van het buitenlandersvraagstuk" tot de Slotsom, dat er voor het A. N. V.
geen aanleiding bestaat om bij de Regeering aan te
Grin en op het aanvaarden van eenig nieuw beginsel. Het spreekt van zelf, dat wij het intusschen van
belang achten, ale gevallen waarin buitenlanders tot
Nederl. Indische bedieningen worden geroepen, nauwkeurig na te gaan, en indien inocht blijken dat het
erkende beginsel niet zwaar genoeg gewoal
gen heeft, daarop de aandacht te vestigen ten einde
herhaling te voorkomen.
34. Met het vorenstaande hopende aan Uw wen-
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schen te hebben voldaan, teekenen wij ten slotte nog
aan, dat het, waar de hier besproken punten herhaaldelijk een onderwerp van openbare gedachtenwisseling uitmaken, wellicht zijn nut kan hebben dit ons
adviesgeheel of gedeeltelijk in Neerlandia op te
nemen.
Het Bestuur der Groep van het
Al em. Nederl. Verbond:
De Voorzitter:
(w.g.) E. MORESCO.
De Secretaris:
(w.g.) F. J. G. VAN EMDEN.

Taalcommissie.
Weest Nederlanders, ook in Uw taal!
De Commissie strijdt niet teen het gebruik van
vreemde woorden en uitdrukkingen, die niet of moeilijk
vertkunnen worden;
aald
strijdt niet teen het juist en verplichte gebruik
van vreemde talen;
maar
w e k t elken Nederlander op tot het gebruik van
en die in den
Nederlandsche woorden en uitdrukking,
reel
even goed zijn als de vreemde, waaraan men
g
uit achteloosheid ofgemakzucht is gewoon geraakt;
w e k t elken Nederlander o p, om in brieven, aankondigingen, rekeningen, winkelopschriften enz. de
voorkeur tegeven aan het Nederlandsch.
Prof. Dr. J. Verdam, Leiden, voorzitter.
Marc. Emants, 's-Gravenhage, onder-voorz.
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage,
secretaris.
Mej. Dr. C. C. van de Graft, Utrecht.
Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
Brievenbus.
De Commissie ontvangt carne mededeelingen omtrent het misbruik van vreemde woorden en uitdrukkin en aan het adres: 2de Schuytstraat 247,
's-Uravenhage.
Die mededeelingen zende men dus niet naar het
Hoofdkantoor te Dordrecht. Inzenders wordt beleefd
verzocht naam en woonplaats te vermelden en hun
bijdragen zoo mogelijk persklaar in te zenden; dit
verlicht het werk der Commissie en heeft bovendien
het voordeel, dat de inzendingen gehe0 volgens de
bedoeling der inzenders in Neerlandia komen.
Sch. te 's-Or. — Zoodra de list van. spijzen,
waaraan de Commissie bezig is, gereed zal zijn, zullen wij zeker alle hotelhouders, enz. een opwekking
zenden om degerechten in het Nederlandsch te vermelden. De door U bedoelde menschen, die aan een
Fransch menu de voorkeurgeven, omdat ze dat met
lezen kunnen en het voor hen dus een verrassing is,
wat opgediend wordt, moeten dan de Nederlandsche
spijslijst maar ongtlezen laten.
E. H. Krelage & Zoon te Haarlem. — Het stub,
dat 1J ons zond naar aanleiding van het naschrift
van Mr. Van Meurs op Uw artikel „Vreemde namen
voor Nederlandsche voortbrengselen" (Neerlandia
Sept., blz. 196/7) is te lang om op te nemen. U
heeft ons trouwens niet kunnen overtuigen, dat de
heer v. M. ongelijk had met zijn bewering, dat aan
Nederlandsche voortbrengselen Nederlandsche en geen
vreemde namen toekomen.
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M.C. v. R. v. N. te 's-Gr. — De schrijfwijze van
Maleische woorden valt buiten onze bevoegdheid.
Van Uw verdere bijdrage maken wij hieronder dankbaargebruik.
F. E. H. Gr. te 's-Gr. — Dank voor Uw bijdrage
voor den 2den druk onzer woordenlijst.
W. G. F. te A. — Apostille komt in die lijst.
Mr. P. A. N S. v. M. Bedoelt U in Uw stukje
„Pauvres honteux" eigenlijk niet met „stille armen" ?
L. L. T. de Gr. te 's-Gr. — Eenpersoonlijk bezoek aan den directeur van het Leeuwarder C i..n ema Palace zal wellicht meer helpen dan bizondere vermelding in Neerlandia. Mal is die naam zeker, datgeven we U toe.
A. v. S. te B. — ... bemerken wij U ... is inderdaad traai. Maar wat te doen tot verbetering van
onze handelstaal ?
,
Mr. A. P. Th. E. te 's-Gr. — ,Competitie" is
niet volkomen gelijk
n wedstrijd.
aa
Wij wezen daar
vroeger reeds op. Kan U ons aan een goed Nederlandsch woord helpen ? „Gekapsijsd" is een zeemanswoord.
Sp. te E. --Dank voor Uw bijdrage tot onze
list van germanismen. Welke betrekking een reda ct e u r-g er ant eigenlijk bekleedt, weten wij ook niet.
V.d. Vl. te 's-Gr. --We houden ons voor meer
aanbevolen; Uw bericht konden we ditmaal niet opnemen, omdat we het reeds in 1910plaatsten.
•

•

•

De W. H. schrijit ons:
M.ag ik uwe hulp nog eens inroepen, oin eenige
staaltjes van zuiver (?), Nederlandsch wereldkundig
te maken ?
Allereerst eene aankondiging van den Directeur
van het Centraal Hotel te 's-Gravenhage, geheeten
„Grand Hotel-Restaurant Central". Deze doet den volke
kond, dat er van 11-2 After theater supper
is met attracties o.a. Le Spectre de la
R o s e, voorgesteld door Ernest e t Claire.
Dan zijn er te krijgen: Oester s a on e, een
soort schaaldieren tot nu toe hier niet bekend, tevens
Champagne, direct gefrappeer d, terwiil een
Notice den bezoekers leert, dat het r e s e r v e er e n van tafels aanbevolen wordt. Het schijnt, darde
vermelding in Neerlandia van dergelijken onzin in de
aankondigingen van dat hotel, den directeur niet is
opgevallen; het is anders onbegrijpelijk, dat een man
aan het hoofd van zulk een zaak staande, maar
steeds doorgaat met soortgelijke advertenties te plaatse n. Wellicht dat de toezending van een nurnmer van
Neerlandia eenige uitwerking ten goede heeft. 1),
De heer Byvanck spreekt in zijne geschiedenis „Vader en Zoon" in de Nieuwe Courant van h e t in ilitair(das Militar), en gebruikt herhaaldelijk A 11 e e n • b.v. in deze zinnen: „A 11 eenn, daartegenover ma men wel opmerken, het was alles heel stil
in 't werk gegaan" of „A lleen het land gevoelde
zich dadelijk gekrenkt" en een zinsnede verder: „A 11 e e n zij talmde" enz.
In Enschede, Rotterdam en Gronau is een Naamlooze Vennootschap gevestigd, onder den Nederlandschen (?)naam „Tattersall & Holdsworth's
Globe Works an id Stores". 9,
De redacteur van de Muziekbode, C. V. d. Linden,
die reeds gernimen tijd in dat blad artikelen schrijft
onder het hoofd: „In Nederland, Nederlandsch!",
1) Als wij het adres van de(n) schuldige(n) kennen, zenden
wij in den regel het nummer van Neerl., waarin wij de zouden
vermelden
2) Ja, fabrieks- en zakennamen vernederlandschen ! Was
daarvoor maar een wet; zie o.a. het art. van Mr. Van Meurs
in Neerlandia van Augustus.

ritiek
een kover de
levert o. a. in No. 9 van dit jaar
5de Symphonie van Mahler, door hem genoemd:
Mahler s c h e symphonie, waarin de Nederlandsche (?) uitdrukkingen voorkomen: stemming svolle, stijlvol, volksmassige, terwiil hijhet
in No. 12 nog vrij wat er er inaakt.
Men oordeele: „Ook het slot" (van een zeker lied)
„kan alleen met groote inspanning er uit komen. lk
verdenk den heer M. een zangeres of zanger in zijn
omgeving te hebben, die dat k u n n e n". Wat ?
metgroote inspanning er uit komen ? Verder: „Z o oa 15gew o on bij Hugo Wolf is het slot het meest
pakkend".
„Met een stroom van ruischend-brui s c h ende harmoniek, die hetgemoed vertris sche n.
Het woord eenigszins wordt, niet we ens een
drukfout, dock doorloopend geschreven eenigz in s.
„Eenigzins alledaagsche vormelijke muziek, welke
zich echtergoed laat zinge n". f ,ll e tekstherhaling komt mij a 1 s overbodig voor", „al rammelt
't'(spreek dat eens uit!, dat is erger clan rammelen) „h i e r en daar een weinig; het een de componist heeft verleid tot hier en daar slechte declamatie", — „begint de componist met een voorspelletje: een fragment van 't „Wien Ne&rlandsch
Liloed" en begint dan, zijn lied". — „Er zit wel
pit in... en z a 1 wits goed voorgedragen..."
— „Verjaar s daglied voor de Prinses" zou eigenlijk dit liedje moeten heeten", vindt de heer v. d. L.,
die zeker aan „Geburt s tag" gedacht heeft. „Een lief
onschuldig gedichtje. De muziek van den heer Spoel
daarbij, is eveneens onschuldig - m a a k w e r k".
Hetgedichtje is dus ook maakwerk ? — „waarbij mij
wederom bij herhaling opvalt" enz.
In Nederland Ne,derlandsch, miinheer v. d. R.! 9,
Ten slotte zij uwe hulp nog ingeroepen om bij
het Legerbestuur gedaan te krijgen, dat er eene order worde uitgevaardigd, waarbij het gebruik van
vreemde woorden verboden wordt in alle ambtelijke
stukken, wanneer er tenminste evengoede Hollandsche uitdrukkingen voor bestaan.
Dat het Legerbestuur goed van wil is, blijkt o. a.
daaruit, dat sinds een' en tijd de dwaze titel H e cc e u i l MI i l i t a i r vervangen is door Leger o r7
d e r s, inaar toch wemelen de diensstukken nog steeds
van uitdrukkingen als: renseignemente n, c o nsideratie, advies, conform, experatie
van dienst, engagement, reengagementsacte, extract, reparatie, pantalon, authorisatie, apostille; alinea, tractetn e n t enz. enz„ welke uitdrukkingen uit sieur
niet zullen verdwijnen, voor het gebruik bepaald verboden wordt. 4)
* •
•

Dal noemt zich Koninkl ijk !
Chocolat au lait „Helm".
Demandez tortjouts „L e Cacao H e l m".
Il est superieur a toute autre marque.
Pre are seulement par la
Koninklijke Nederlandsche Cacaofabriek.
Helmond—Holland.
•

•

S
Op een winkelruit te Rotterdam prijkte eenigen ti
geleden het opschrift „S pecialiteit in Gla sV ,i trine s, terwij1 een koekbakker in de nabijheid
3) Vele muziekbeoordeelaars gaan sterk aan dat euvel mank.
Misschien wel, doordat ze hun moedertaal „te vroeg" kennen
en haar daarna „in schijn" alleen bezigen. Een leergang in
't Nederlandsch zouden zij moeten blijven volgen (evenals een
musicus blijft studeeren op zijn instrument), als zij tenminste in
't Nederlandsch willen schrijven.
4) voor het leger zijn we bezig, naar we hopen met goeden
uitslag. Zie Neerlandia van Jan.
Onze hartelijke dank. mijnh. De W. H. voor Uwe groote
belangstelling. Mogen wij ons eens bij U om hulp veryoegen ?
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in zijn uitstalling den volke kond deed, dat bij hem
verkrijgbaar waren „V ersche Ca k et e s"! !
(Waarmee hi' niet kadetjes, maar koekjes bedoelt).
*

*

Uit een voorstel van Burgem. en Weth. van L e msterland:
,
De voorzitter is novendien van meening
dat wat
vermoedeliik van de andere zijde zal worden aangevoerd pa thetisc h-s teriotiep karakter draagt
en inhoudt, datgoed onderwijs kennis kweekt...

Taalzonden.
Wij vestigen de aandacht onzer lezers op het aardig geschreven hoofdartikel van de Prov. Geld. Nirn.
Courant van 6/7 Aug., dat wij tot onze spijt niet
mogen overnemen.

Ingezonden.

*

*

In de Sarphatistraat te Amsterdam is bij een reisbureau van de H. 1J. S. M. aangeplakt:
Alhier „kan" U „vooruit" „bekomen" biljetten,
afgestempeld op den datum, „dat" U wenscht te vertrekken.
De H. IJ. S. M. aan het Centraal Station te Amsterdam noemt de boemeltreinen nog altijd in navolgin van Duitschland: personentreinen.
Bur em. en Weth. van Amsterdam stellen aan den
Raad voor een adviseur te benoemen, teneinde een
„karaktervolle" bebouwing van de Vijzelstraat te verkrijgen.
•

Wij gaan vooruit.
De S. S. heeft tegenwoordig op de nieuwe borders
niet meer v 1 a maar o v e r.
Lees aandachtig!
Naar aanleiding van ons verzoek aan de Bu'rgemeesters der 50grootste gemeenten van ons land om
het voorbeeld van hum Utrechtschen ambtgenoot te
volgen (zie Neerlandia van Juni 19th, blz. 135),
kwam van den Burgemeester van Delft de volgende
brief in:
„In antwoord op Uw ter zijde vermeld schrijven
moge dienen, dat ik geen termen vind om ter bereiking van het door U beoogde doel de door U aangegeven ingrijpende maatregelen te nemen, ook in.
verband met de vele vreemdelingen, die onze gemeente bezoeken."
Dat durft de vertegenwoordiger van het Koninklijk
gezag in de oude Prinsenstad, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in dezen tijd te schrijven en
dat, terwij1 de Koningin het Nederlandsch als hottaal heeft ingevoerd.
•

•

•

Uit een brief van den voorzitter van de Haagsche
Jongel.-Afdeeling van het A. N. V.:
In de interneeringskampen maakt men gebruik van
stempels :
Postvrij.
Franc deport.
Militaires etrangers.
inlern(s dans les Pays-Bas.
Heelprettig voor de V lamingen, voor ons en voor
depost-beambten!
*

•

Redactie-Secretaris.
Van den algeineenen schriftvoerder-penningtneesler
vane Nederlandsche Trekvogels ontving de Redactievan Neerlandia een drukwerk onder het adres:
Schriftleiding Neerlandia.
Misschien zijn er, die de woorden S c h r i t tie 1ding en Schriltvoerder verkiezen boven redactie en secretaris.
Ons dunkt dit de zuivering op de spits gedreven.
•

*

Belgische Consuls in Nederland.
In de pers wordt medegedeeld, dat het Belgisch
Consulaat-Generaal te Amsterdam aan talrijke Vlamin en in Nederland oproepingen zendt uitsluitend
inde Fransche taal opgesteld. Een Vlaming zondt
een dergelijk stuk terug en zich beroepend op de Belgische wet, verlangde een Nederlandsche mededeeling.
Daarop liet hem het „Consulat general de Belgicue et Agence Consulaire a Amsterdam" (Leidsche
Straat 33, entree Ke;izersgracht), per aangeteekenden
brief weten :
Weled. Heer,
„De reede (sic) die gij aangeeft is geheel zon-

der waarde,daar ook de Fransche taal tot heden eene amhtelijke taal is in Belgie..."
„Pour le Consulat a4neral de Belgique
L' Agent consulaire"
Prachtige logika van den Hoer Consul Cienenal
van Belgie te Amsterdam: dat het Fransch tot heden
eene ambtelijke taal is in Belgie moot een reden zijn
onide ander e ambtel ii k e taal, die van de grooto meerderheid der Belgische natie en ook die van
het Nederlandsche yolk niet to gebruiken ! ! ! Hoe
zoude Hoer Consul Generaal van Beigie er over
denken, dat hi' nu eons aan alle Belgen in Nederland uitsluitend Nederlandsche stukken zond en bij
klacht van een Waal antwoordde: „La raison que
vous invoquez es denuee de tout fondement attendu
rue la langue neerlandaise est jusqu' ce jour aussi langue officielle en Belgique..." (zuivere waarheid).
Zou hi' niet denken dat hi' den Waal voor den gek
zou houden ? Maar dringt het dan niet tot ziin bemet een dergelijk antwoord,
wustzijn door, dat hi met
den Vlaming' voor den gek houdt ? neen, ergeliik
krenkt ? Het Belgisch Consulaat Generaal to Amsterdam, schijnt dan maar weinig op de hoogte to ziin
van de wetgeving van het vertegenwoordigde land.
De wet van 22 Mei 1878 verplicht iederen Belg,ischen Staatsambtenaar in 't Nederlandsch sprekend
gedeelte des lands zich voor zijn kennisgevingen aan
bevolking to bedienen van het Nederlandsch. Die
de
Nederlandsche, kennisgevingen mogen vergezeld gaan
van een vertaling in het Fransch.
Degelijkheidswet van 1898 verheft het Nederlandsch
nevens het Fransch tot den. rang van ambtelijke Vaal
en schrijft voor, dat ieder ontwerp van wet aan de
Kamer in Franschen en Nederlandschen Tekst zal
voorgelegd worden, dat de wet in beide teksten zal
afgekondigd worden, dat beide evenzeer rechtsgeldig
zijn. Een Belgische wet, die niet in 't Nederlandsch
zou afgekondigcf zijn, zoit een techtsgeldigheid hebben.
Wil men dat toepassen op de bekendmakingen van
den Hoer Consul Generaal van Belgie voor zoover
ze verplichtingen inhouden voor Vlaamsche Belgen,
dan missen die bekendmakingen alle rechtsgeldilzheid.
In iedergeval er bestaat voor den Hoer Consul
Generaal van Belgie te Amsterdam alle aanleiding
om zich te gedragen naar den geest van Belgische wetten, en er bestaat niet de alter 'm1 n-
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s t e am dit niet te doen en mcedwillig de grootere
heeft van de Belgische Natie te krenken in haar waardigheid, door het negeeren van de Nederlandsche taal,
die ook de taal van het Nederlandsche yolk is.
Het ligt volkomen op den we der Belgische Regeering haren Consul Generaal uit te noodigen tot
den eerbied van de waardigheid der grootere heeft
van de Belgische natie.
H. MEERT.

Reclame voor in die.
. In het Aug.-nummer van Neerlandia las ik een artikel onder „Reclame voor Indie", waarop ik gaarne
een en ander zou willen laten volgen.
De schrijver beoogde, om speciaal door reclame,
Indie meer bekend aan de Nederlanders in Nederland te doen worden en dit voornamelijk door het
aanschouwelijk voorstellen van de mooiste gedeelten
onzer Oost.
Hoewel niemand zal tegenspreken, dat de trek naar
Indie daardoorgrooter kan . worden, zoo zal het loch
zeer onwaarschijnlijk zijn, dat aileen door reclame
deze emigratie een bliivend karakter zal dragen. Het
komt mij voor, dat die er moet worden doorgedrongen om dit te bereiken en wel door de toestanden
in Indie te verbeteren, die verbeteringen eene al emeene bekendheid in Nederland tegeven en die dan
overal zooveel mogelijk toe te lichten. De groote
stroom van verlofgangers en zij die voor goed repatrieeren, zullen daartoe zeker het noodle bijdragen.
Daarmede wordt bereikt, dat de vestiging van NederLanders in Indie van een langduriger aard is dan
thans, wat het land ongetwijfeld ten goede komt en
ver-dragende gevolgen zal hebben.
Hoewel in Indie doorgroote ondernemingen en
maatschappijen zelf al veel wordt gedaan om de toestanden aldaar te verbeteren, zooals het bouwen van
sanatoriums in bergstreken, het aanleggen en goed
onderhouden van we en en veel op hygienisch gebied, terwij1 ook particulieren gelden inzamelet om
min-vermogende kinderen een dikwijis allernoodzakelijkst verblijf in een koel klimaat te bezorgen, Loch
zou in deze laatst bedoelde richting nog zooveel kunnen worden gedaan om Indie aantrekkelijker te maken, want voor velen is het halen van een koude
neus onbereikbaar wegens de groote kosten daaraan
verbonden. Hoe dikwijls toch komt het voor, dat het
eenig geneesmiddel voor kinderen die door de warmte er slecht aan toe zijn, een koel klimaat is, en de
ouders zich de groote kosten voor zelfs een kort
verblijf in de lure berg-hotels en pensions, met de
daarmede gepaard gaande reiskosten, niet kunnen ge=
troosten. Vele gedeelten van Indie, zooals de hoogvlakte in de Bataklanden (Noord-Sumatra), de bergstreken van Zuid-Sumatra en de Preanger (Java), leelien zich daartoe bij uitnemendheid en een gezin kan,
na eenige weken in de koelte te hebben doorgebracht,
daar nog wel een paar jaar op teren,. Het weerstandsvermogen en de lust langer in Indie te blijven
dan men zich had voorgenomen, wordt daardoor
niet weinig bevorderd.
Verder zou de gezondheidsteestand in de steden
zoo aanmerkelijk verbeteren door het aanleggen van
drinkwater-leidingen (Soerabaya heeft dat bewezen!)
en door de we en tijdens de maanden van droogte
zooveel mogelijk met motor-sproeiwagens nat te houden, hetgeen vele oog- en keel-aandoenin .gen zou
voorkomen. Nu worden de we en wel is waar bier
en daar door middel van houten gieters besproeid,
waarmede een koelie op een sukkeldrafje loot aan
iedere hand een, dock deze wiize is al bijzonder
primitief te noemen.
Indie heeft werkelijk veel schoons en wordt vooral
de laatste jaren nogal door vreemdelingen bereisd,

die uit Straits komende, over Deli en Javagaan. en
verder met deJava-China-Japanlijn. Het behoort tot
het verleden, dat men teen eene reis naar Indie opziet. De tegenwoordige mailbooten der Maatschappij
Nederland en Rotterdamsche Lloyd bieden zooveel
gemakken, dat men zich in een hotel waant, inplaats
van aan boord, en het interessante van de reis zell
daarbij genomen, moedigt velen aan eens een kijkje
in ooze Oost te nemen.
Zoogenaamde vacantie-biljetten teen aanmerkeliik
verlaagde passageprijzen, gels:lig voor b.v. drie maanden uit- en thuis (niet de reeds bestaande billetten
voor een driemaandelijksche studiereis)„ zouden menigeen in staat stellen na den oorlog wat beter op
de hoogte van Ind'ische toestanden te komen en het
verdient dan aanbeveling niet in de steden te blijyen, loch vooral het bergland van Sumatra en Java
Y.
te bezoeken.
•

*

•

Met belangstelling nam ik kennis van het bovenstaande. Verbetering van den algemeenen toestand in
'Indie en van hygienische toestanden in 't bijzonder
zullen er zeker veel, zeer veel toe bijdragen, dat
Indie meer wordt bezocht en dat de vestiging van
Nederlanders van langduriger aard zal worden dan
thans hetgeval is. Maar de reclame bedoeld in het
hummer van Augustus 1916 had een veel ruimere en
breedere strekking. Zij bedoelt ons mooi Indie bekend
en daardoor bemind te maken in alle la en der maatschappij en in alle deelen van Nederland. En dat er
in ons land thans nog zeer veel ontbreekt aan dat
bekend zijn met Indie zal wel niemand ontkennen en
wordt ook door den heer Y. niet ontkend. Vele we en
leiden tot verbetering van het bestaande. De wenken
door den beer Y. gegeven, zullen zeker en gaarne
worden ter hartegenomen door allen die geroepen
zijn Indie vooruit te helpen, maar daarnaast blijven
wij de reclame, als bedoeld in het Aug.-nummer,
aanbevelen in de ernstige overweging van alien die
het wel meenen met Indie.
TH. G. G. VALETTE.

MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

De Cent sche Hoogeschool.
Op 3 Maart 1.1. heelt de pers een schrijven openbaargemaakt van Vrijheer Von Bissing, (loeverneurGeneraal in Belgie, waarin wordt medegedeeld, dat
„op de Belgische Staatsbegrooting voor 1916 een bedrag voor het hervormen van de Gentsche 1-loogeschool tot eene Vlaamsche is uitgetrokken, en dat
met de voorbereidselen om dezen maatregel ten intW oer te brengen, reeds begonnen is".
Maart 23 daaraanvolgende is in het Wets- en Verordeningsblad, het volgende besluit van den Uoeverneur-Generaal ter kennisgebracht: 1 er wijziging van
rt. 5 uit het Koninklijk Besluit van 9 Dec. 1849
a
wordt bepaald: „Aan de Hoogeschool te (lent worden de voorlezingen in de Vlaamsche taal gehouden".
Voorzoover het him mogelijk was hebben invloedrijke leden van den Katholieken Oud-Hoogstudenten
Bond, zich onderling verstaan over een dagorde ten.
dezen, uitgesproken in een op den tweeden Pinksterdag 1.1. te Brussel gehouden bijeenkomst, en atgeheele instemming betuigende met de maatregelen in
g
dezen door de bezettende macht in Belie
genomen.
In gelijken geest hebben zich verklaard een honderdtal leden van den Hoogeschoolbond, en het Hooldbestuur van het Nationaal Vlaamsch Studentenverbond.

INC.L.KLAINVIA.
Bij de namen der onderteekenarep van deze verklaringen is gevoegd hun rang en waardigheid. Van
velen is vermeld hun bestuurstitel in het Alvin.
Nederl. Verbond.
Tot recht verstand zij hie vermeld, dat de dragers van zulk een titel enkel voor hunpersoon verantwoordeliik zijn voor hunne onderteekening. Groep
Belie van het Algem. Nederl. Verbond als zoodanig
kan bier eveninin eenige aansprakelijkheid dragen, als
bet Algem. Nederl. Verbond
zijn geheel doet.
Hull) voor noodlijdende Nederl. kinderen
in het buitenland.
Te Amsterdam heeft zich, op aanstichting van den
heer W. F. van Heusden, voorzitter van Afdeeling
Berlijn, een „Comite voor Nederlandsche kinderen in
den vreemde"gevormd, weeks hoofddoel is: verzorging dezer kinderen in Nederland.
Het comite is aldus samengesteld: Prof. Dr. J. te
Winkel, voorzitter; W. F. van Heusden, secretaris;
S. van Lier Ezn., penningmeester, Nassaukade 358,
Amsterdam; J. Blooker, Zeist; Dr. P. H. van Rooyen,
Schiedam.
Het comite heeftdadelijk de hand aan den ploeg
geslagen, zamelde reeds een paar duizend gulden in
er verwacht binnenkort een 50- al kinderen.
Bijdragen kunnen gezonden worden aan den penningmeester.
Wij bevelen deze zaak krachtig in den steun der
leden van 't Algem. Nederl. Verbond aan.
Afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
De vorige maand is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsontwerp tot atsluiting en droogmakings
der Zuiderzee.
Het omvat de uitvoering der werken noodig in de
eersteplaats tot afsluiting van de Zuiderzeedoor een
dijk loopende van de Noord-Hollandsche kust door
bet Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit
eiland naar de Frieschekust bij Piaam, in de tweedeplaats voor de droogmaking van de gedeelten der
ofgesloter. Zu iderzee : namelijk een Noord-W estelijk, een Zuid-Westelijk, een Zuid-Oostelijk en een
Noord-Oostelijk gedeelte.
Voorgesteld wordt ook maatregelen te treften En
werken uit te voeren noodig tot voortierring in de
belangen der landsverdediging, in verband met bedoelde werken. Degezamenlijke kosten van het beperkte plan worden geraamd op 110.000.000 gld.,
de tijdduur der uitvoering op 15 jaren.
Het rijk geillusireerde, door Dr. A. A. Beekman
samengestelde Zuider ze e-n ummer van Nee rIandi a, het vorig jaar uitgegeven en alzonderlijk
verkrijgbaar teen toezending van 30 cent bij de
Administratie te Dordrecht,wordt door de indiening
van genoemd wetsontwerp opnieuw van belang.
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Benoeming Hoofdbestuurslid.
Tot lid van het Hoofdbestuur in deplaats van den
heer J. M. Pijnacker Hordijk heeft het bestuur der
Groep Nederl. Indie benoemd Dr. NV. van Lin en
te 's-Gravenhage, oud-bestuurder der Groep.
Sluit u aan
Len Nederl. student in het buiten!and schrijtt ons:
Daar men zich vooral juist in dezen tijd in het
buitenland als vrij Nederlander gevoelt, wenschte ik
lid van het A. N. V. te worden, ook omdat door
de algerneene verspr eidheid van A. N. V.-leden bijna over degeheele wereld, er altijd voor mij, bij
een zoo overal verspreid vak als de Mijnbouw,
voordeel aan verbonden is, wanneer ik over een of
ander betrouwbare inlichtingen wil inwinnen.
Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
In De Burger, het bekende Kaapsche dagblad,
schrijft remand die zich Valk noemt:
In de afgelopen sessie werd er meer Hollands (of
Afrikaans) in het Parlementgesproken, dan in de
vorige. Van de ,banken der Nationale Parts j hoorde
men die taal meer, dan vandie van al de andere
partijen tezamen. Vocr elke toespraak, in het Engels
van de Nationale bankengeleverd, werden ongeveer
tien in het Hollandsgevoerd.
Dat deeddeugd.
De secretaris der Afdeeling Amsterdam schript:
Het nuttige aan het aangename parende, trek ik
per bets door Gelderland. Toen ik de Usselbrug bij
Deventer over in speelde de stadstoren een wijs, die
muj zeer vertrouwelijk tegen klonk: het lied van het
Al 'em. Nederl. Verbond.
Wat deed ditaangenaam aan!
Fricsch-Hollandsch vee in En eland
Hieromtrent meldt Handelsberichten o. m.:
Degroote vraag naar melk en de ooge priizen,
die voor dit artikel betaald warden, hebben een belangrijken invloed, uitgeoefend op de vraag naar
rundvee, dat in staat is veel melk te leveren. In de
eersteplaats heeft zulks een gunstigen invloed uitgeoefend op de prijzen, die voor het Hollandsch-triesche vee in Engeland kunnen worden bedongen.
Het Hollandsch-Friesche veegaat in populariteit
zeer voorteit; dit is niet het minst hetgevolg van
degoede vooruitzichten van den uitvoerhandel naar
de Britsche Kolonien.
Dringend verzoek aan alle leden.

Nederlandsehe handelaars, maakt reclame
Omtrent den buitenlandschen handel van Portugeesch West-Afrika, schrijft Handelsberichten:
„In den handel van Portugeesch West-Afrika zijn
Nederlandsche artikelen en producten zoo goed als
onbekend, rijst en kaas uitgezonderd, en zelfs deze
producten worden door Portugeesche importeurs
meestaI uit Lissabon ingevoerd.
De eenige oorzaak van de onbelangriikheid van.
den invoer van Nederlandscheproducten is te zceken in de totale onbekendheid van Nederlandsche firma's en een absoluut Bemis aan reclame."

Onzegemachtigde, Jhr. Von Bose, die op alleszins
waardige wijze de beginselen van het Algem. Nederl.
Verbond in ruimen kring blipt verspreiden, zou gaarne van de leden opgaaf ontvangen van personen, bij
wie zij geneigdheid veronderstellen om lid te worden.
De leden van het A. N.V. kunnen dus het welshgen der propaganda door persoonlijk bezoek zeer in
de hand werken, wanneer zij aan het Hoofdkantoor
te Dordrecht, Wijnstraat 81, de namen en adressen
opgeven van familieleden en kennissen, die daarvoor
in aanmerking komen.
Op de vorige verzoeken kwamen reeds opgaven
in, die toetreding van eenige nieuwe leden ten gevolge hadden.

Wie in Neerlandia adverteert bereikt vele Nederlandsche en stamverwante kringen over de geheele
wereld.

Zij, die na 15 October toetreden, behoeven over
het loopende jaar een bijdrage meer te betalen en
treden Loch onmiddellijk in alle rechten der leden.

224

NEERLAND1A.

De Kommen te Maastricht.

Heemschut.
De heer A. W. Weismann te Haarlem, de ijverige
secretaris van den Bond Heemschut, waarbij ook het
A. N. V. is aangesloten, heeft het gelukkig denkbeeld gehad het jaarverslag, door hem op de laatste
jaarvergadering van den Bond uitgebracht, te versieren met opgeplakte afbeeldingen van mooie oude
gebouwen, pleinen en landschappen, zoodat hi' in
woord en beeld kon getuigen van den voortvarenden,
veelomvattenden arbeid door het Bestuur verricht om
te waken voor de handhaving van landschaps- en
stedenschoon.
Waar wat te behouden of te redden is, is de Bond
erbij en hi Vvordt daartoe in staat gesteld door een
staf van correspondenten. Hi' treedt zelfs voorzienend
op, wat kan blijken uit het felt, dat een deskundige
Commissie werd ingesteld met het doel bij den herbouw der door den laatsten watersnood verwoeste
dorpen, zcowel aan Gemeentebesturen als hen die
bouwen of herstellen gaan, kosteloos raad te geven.
De beide hierboven geplaatste atbeeldingen cntleenden wij aan het verslag.

Onderscheiding.
De bekende Nederlandsche fabriek van tandmiddellen te Amsterdam, de firma L. Pool & Zonen, viel
de onderscheiding te beurt hare inzendingen op de
Wereldientoonstelling te San Francisco bekroond te
zien met den Grooten Prijs (Grand Prix).

Postzegel-Afdeeling.
De beer Meert meldt ens tut Gent, dat de Postzegel-Afdeeling haar werkzaamheden geregeld volhoudt.
Zij, die partijen gebruikte postzegels willen missen, kunnen ze toezenden aan het kantoor van het
Algem. Nederl. Vei bond, Wijnstraat 81, Dordrecht.
Den laatsten tijd kwamen zendingen in van: Mei.

A. H• a, Haarlem; J. van Gijn, Den Haag; H. En-,
no van Gelder, Amsterdam; mevr. Van Buuren-V an
Heijst, Vlaardingen; Greta Prins, Dordrecht ; Mr.
A. C. van Blommestein,Rotterdam; mej. M. M. Verschuur, Dordrecht; Fred. Oudschans Dentz, Paramaribo; H. Smit, Angola.

Aanvulling Sprekerslijst. *)
Johanna Gambier van Nooten, concertzangeres en
voordraagster,
Van Breestraat 103, Amsterdam.
Nederlandsche liederen, voordracht van Van Eeden's
Lioba, Boutens' Beatrys, De Musset's Meinacht (vertaling van Looy); verzen van De Clercq, Adama van
Schellema e. a.
H. van Cappelle, directeur van het Museum ten bate
van het Onderwijs, Stephensonstraat 16, Den Haag.
Over Surinaamsche negerfolklOre. De binnenlanden
der kolonie Suriname. Deprimitieve bevolking van
Suriname. Over de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. (De 3 laatste onderwerpen met lichtbeelden).
T.van Erp, Majoor der Genie 0.-I. Leger, Mllevoetsluis.
Voordracht met lichtbeelden over de Hindoe-bouwkunst op Midden-Java, Boroboedoer, 1Viendoettempel.
Mevr. Jacoba Flothuis—Van Dommelen, Mathenesserlaan 399, Rotterdam.
Vocrclf.acht van Groot-Nederlandsche Poez ie en
Proza (geestelijke en wereldlijke) van alle tijden.
LezIng over voordrachtkunst.
H. Michelsen, oud-directeur der Hendrikschool op Curacao, Gaelstraat 1 b, Haarlem.
.Lezing met lichtbeelden over een refs naar en verblijf in de kolonie Curacao.
,)

Zie de eerste opgaven in het Aug. en Sept. nr.

NEERLANDIA.
Mr. Dr. J. Eijsten, Batavierenweg 27, Nijrnegen.
Verschillende onderwerpen van geschiedkundigen
aard.
Prof. Dr. A. Pulle, Wiflem Barentzstr. 83, Utrecht.
1. Naar het Sneeuwgebergte van Nederlandsch
Nieuw-Guinea met de derde Nederlandsche Expeditie.
2. Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname. 3. De Theekultuur op Java. 4. De Kinakultuur op Java. 5. Rubber en Guttapercha in Nederl.
Indie. Alle voordrachten worden toegelicht door lichtbeelden en 'door verschiliende voorwerpen. De Afdeeling moet voor de lantaarn zorgen.
K. Supheert, gep. W.I. predikant, BeDen.
Landen Volk der kolonie Curacao (met lichtbeelden en toegelicht door kaarten, platen, voorwerpen
ill natura en op het gebied der kunstniNerheid).

H. F. Wagenaar Reisiger, Bosch en Vaartstraat 10,
Haarlem.
Mijn reis door Java en Sumatra.
Ellen Wiarda en Joh. Schmidt, Rustenburgerstr. 320,
Amsterdam.
Voordrachten, dramatische schetsen, blijspelen, parodien.
De krijgsgevangenen te Giltersloh.
Bovenstaande foto wordt noginaals opgenomen,
omdat ons thans de namen der afgebeelden bekend
zijn:
Dicht bij de sparren, van links naar rechts, de
bovenste rij: Mr. Maurits Lippens (Gent), lid der
Prov. St.' van 0.-V1. en burgemeester van Moerbecke;
Graaf Carl. de Kerchove Denterghem (Gent), zijn
nee, Dr. Jos. Guilisoen, apotheker, (Verviers); Michel Fourntentin, militaire apotheker (Quevy bij
Mons, Bergen in Henegouwen); Dcn Mathieu Denne, benedictijner monnik der bekende abdij van Maredsons hi Dinant.
Tweede rij,
staande van links tot rechts: Jos van
Wavabeke, onder-pastoor te Oud-Heverlee bij Leuven; Leon Debatty, leeraar aan het Hooger Handelsinstiuut(Antwerpen); Jos de Groeve, hocfd-in
der Staatsspoorwegen (Lenz, Henegouwen); Juliaan
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Vermaut priester , leeraar aan het Kon. Athenaeum
m.
te Brugge; Alfred Andri, ingenieur, algem. bestuurder der Nationale Wapenfabriek te Herstal (bi Luik);
Jules Petrie majoor (Vis,”; Jules Libotte,
hooldcommissaris vanpolitie (Charleroi); Baron Karel d'Udekem d'Acoz (Gent); Dr. Joost Stevens,
marine-dokter (Antwerpen); Mr. Rudolph Dufays, advocaat(Luik); Alfred Goldschmidt, groothandelaar
(Brussel).
Derde rij, gezeten, van links tot rechts: Louis Dufour,gepens rnajoor (Namen); Dr. Hugo Franssen
(Moresnet); Dr. Paul Fredericq, hoogleeraar (Gent);
Kanu,nnik Jos Blasius Senden (St. Truiden, Limburg); Pastoor-Deken Karel van Swijgenhoven (Beeringen, Limburg); Edouard Dargent, handelsagent
(Gladbach),.
Aileen op den grond vcor de grcep: Ernie! Demars, student aan het Solvay-Insituut (Brussel).

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedelen van:
L. H. van Essen, vroeger Wittevrouwenstraat 7 bis,
Utrecht.
G. van Wouw, vroeger „Elsworth" Holmefirth Road,
Zee pint bij Kaapstad.
.1. van Veelen, vroeger Hotel Hcf van Holland, Louisenstr. 38, Berlin N. W. O.

Volksopbeuring.
(2de lijst).
Algem. Nederl. Verbond te Dordrecht f 250.—. C.
J. W. f 25.---, G. A. L. f 2.50, Dr. S. v. d. H.
J' 25.—, A. S. f 5.—, J. H. v. d. H. f 10.—, R. J.
v. d. M. f 1.--, P. D. f 2.50, D. K. f 10.—, X. f 1.—,
mej. A. S. f 2.50, mej. A. E. S. f 2.50, C. W. J.
f 25.—, Mr. W. A. v. W. H. f 25.—, J. H. 1-1.
I 1.—, E. B. f 10.—, E. B. f 1.—, mej. 13. J. K.
I 5..—, Md. Amsterdam A. N.V. f 25.—, E. K. f 25.—,
S. v. L. Ez. f 2.50, J. v. R. & Co. f 5.—, allen te Amsterdam. Firma Gevaert & Co., Antwerpen fr. 2000.--.
Dr. G. B. te Apeldoorn f 2.50. Mr. Dr. C. W. M.
f 10.--, mej. A. M. B. f 1.—, J. v. W. f 10.—, Jhr.
L J. v. I. f 5.—, T. C. K. f 25.--, alien te Arnhem.
P. K. te Assen I 3.—. I. H. N. te Bennekom f 25,—.
C. S. A. v. S. te Bergen f 2.50. Mej. I. C. S. te
Bergen aan Zee f 1.—. A. M. W. B. te Bloemendaal
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f 5.—, A. F. D. v. d. L. f 5.—, A. L. C. ter 13.
I 2.50, beiden te Bussum. Th. R. Dzn. 3.—, 1. A.
f 2.50 , beiden te Coevorden. J. B. f 2.50, P. S. Pzn.
I 2.50, H. J. J. en mej. S. M. C. J. f 10 .— , A. 1-1.
f 25 .— , Mr. J. P. S. G.' v. W. f 2.5U, alien te 'Deventer. X. te Dordrecht f 12.50. Mr. W. de R. te
Ede f 2.50. Mr. W. J. L. v. E. te Gouda 5.—.
A. F. J. R. f 5 .— , Dr. H. J. V. f 5 .— , v. A. f 1.—,
R. B. f 1 . , Baron v. V. f 5.—, W. L. K. 10.--,
G. W. J. M. f 10.—, C. H. M. f 5.—, L. U. V.
I 1. — , mej. J. de K. f 2.50', mevr. de wed. t.
de L. f 3 .— , J. D. K. f 10 .— , Jhr. Mr. R. L. H.
v. E. f 5.—, A. S. v. R. f 5.—, J. M. P. H. 100.—,
Dr. K. F. St. f 2.50, H. A. J. H. f 3.50, K. Jr.
I
, Mr. D. f 10.—, D. v. d. G. f 2.—, mej. A.
M. E. R. f 5.—, W. A. R. Jr. f 5.— , Dr. v. d. O.
f 10.—, mevr, de wed. W. A. B. R. f 10.—, W. 13.
f 20 .— , v. D. f 25 .— , E. v. B. f 2.50, C. R. 13. v.
d. B. f 10.—, Jongel.-Afdeeling A. N. V. f 10.—, Mr.
A. L. S. f 10.--, Jhr. F. G. v. Z. f 25.—, v. B. M. f 5.--,
alien te 's-Gravenhage. Mr. H.
H. M. f 1.—, C. P. f
de V. te Groningen f 10.—. Dr. W. E. M. f 15.—,
D. C. K. , Afd. Haarlem A. N. V. f 25.—,
J. B. f 2.50, alien te Haarlem. H. v. L. te 1-teemstede 10.—. W. N. ten C. f 5.---, S. f 1.50, beiden
te Den Helder. X. I 50.—, Dr. J. H. G. f 50.—,
den te Hengelo. G. v. M. f 10 .— , J. C. V [ 2 .50 ,
mevr. E. J. P. B. f 5.—, Mr. J. de L. f W.—, al-

ien te Hilversum. Mej. M. v. L. te Krommenie
f 5.—. F. A. v. V. te Leeuwarden f 10.—. H. W. v.
N. f 5.—, Afdeeling Leiden A. N. V. f 10.—, M. K.
f 10 .— , alien te Leiden. D. L. de 0. te Nieuw-Heivoet f 0.50. M. A. P. f 10.--, J. E. B. f 2.50, beiden te Nijmegen. Prof. Dr. N. Ph. T. te Oegstgeest
f 25.—. Th. v. W. Baron R. te Oenkerk f 100.—.
M. J. S. te Opsterland f 2.50. J J. G. te Uveryeen
I 2.—. W. v. M., Fort Pampus, f 10.—. Dr. J. A.
R. te Roosendaal I 1.—. J. W. le M. f 25.—, J . J.
J. S. 10.—, W. v. R. f 10 .— , Mr. O. B. C. f 5.—,
L. E. v. S. f 5.—, mej. M. A. M. 2.50, Ds. 13.
ten C. f 3. — , . mej. A. v. W. de V. f 2.—, mei. L.
W.
's j. f 1.—, mej. E. B. f 15 —, J. C. J. f
v. R. f 2.47 1/2 , J. J. K. f 5.—. G. A. M. d. 13.
f 10.--, J. F. S. en A. N. f 2.—, Mr. W. M. M. f 500.—,
J. S.! 10.—, mej. F. H. f 10.—, alien te Rotterdam. Mevr.
M.'S. 'F. f 2.50, E. v. E f 2.50, beiden te Rijswijk, Mr.
d. H. te R. f 2.50. Mevr. de C. T. v. B. te
Santpoort I 10.—. J. M. v. d. S. te Schiedam f 10.—.
Y. J. de J. te Sliedrecht f 2.50. H. v. d. P. te btra5.—. tl. U.
tum f 2,50. 0: en S. M. te
Baron v.
f 2.50, Prof. Dr. N. S. f 5.—, Mr. A.
L. f 40.—, M. L. P. f 2.50, J. A. J. f 6.—, t. S.
f 1.—, C. K. f 2.50, mej. W.C. Th. H. f 5.—, Mr.
C. de W. I 1.—, alien te Utrecht. A. 13. T. S. te
Velp f 2.50. H. v. S. te Woensel f 2.50. K. te Wormerveer f 10.—. C. de J. te Zandvaort 10.—. )hr.
C. J. A. G. f 10 .— , Mr. N. G. T. v. B. f 5.—, betden te Zwolle.
Met het vorige bedrag' f 7212.47 1/2 en ft 2000.—.
N a s c h r i f t. Uit enkele plaatsen zijn nog sommen ingekomen, waarvan de atzonderlijke bedragen
en de namen der bijdragers nog niet bekend zijn.
Verantwoording deter in een volgend nummer.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
BESCHERMEND LID.
J. C. Sway ing, gep. iMajoor Artillerie, Boulevard 213,
Opg. door Jhr. C. M. E. R. C. vcn Bose.

GEWONE LEDEN.
Jhr. A. E. H. Roell, notaris, Boulevard
D 205,Velp,
Z. Jr . v. d. Vete,
g Overbeeksingel 180 ,
R. Reyers, notaris, Rozendaalscheaan A 341
C. H. B. Alsche, bloemist,Rozendaalschelaan,
W. v. d. Voo, directeur Post- en Telegraafkantocr,
Dr. J. Brinkman, predikant, Wilhelminalaan 125,
Allen opg. doer Jhr. C. M. E. R. C. von Bcse.
Mel. S. He mans 2de Boerhavestr. 77, Amsterdam.
Opg. door den heer M. I. Cozijn,
A. S. Boekman, Wouwermanstraat 17,
Opg. door den heer M. Koopman,
C L. Wieringa, res.-sergeant 3-1-12 R. I.
Ilde Divisie,
Veldleger.
Opg. door den heer H. G. C. Cohen Stuart, Delft.
G. F. G. Gobius, gep. Ka t. ter Zee ,
Opg. door Ka t. J. A. Snijders Jr., Arnhem.
Jongelieden-A fdeelin gen.
Mej. C. Janzen, West-Kruiskade 43b,
Rotterdam.
C. Heemsbergen, Schietbaanlaan 31b,
J. Romery, Ruinenstraat 7a,
Mies vanKrevelen, 2de Middellandstraat 12a,
» Martha van Krevelen, 2de Middellandstraat 12a,
Allen opg. door mej. N. Roodenburg,
Mej. A. Knop, Rochussenstraat 281 b,
C. de Goede, Schoonderloostr. 30,
E. van Mossel, Goudschestr. 70a,
A. Geerkens, Proveniersingel 83b,
jos. J. Wierink de Hoog,,
Taborstr. 69a
P. Warmer, Vijverhofstraat 81a,
Matthijssen, Teilingerstraat 51a,
J. C. Sengers ,
Lusthofstraat 117.
Allen opg. door het Bestuur der Jongel.-Afd.
»
Amsterdam.
Mej. J. Gomes, Tilanusstr. 66,
Annie J. Sprangers, Marnixkade 48,
J. Ni'huisRoeterstraat 2,
A. de Ruyter, Marnixstraat 161,
Mej. M. MOlman, Vondelkerkstraat 19,
Allen opg. door het Bestuur der Jongel.-A1d.
Groep Nederlandsche Antil len.
David A. Ca riles p(a. La Primavera,
Opg. door den heer H. v. d. Beld,
L. H. Boersma, werkluigk. B. P. M.
G. van Lente,. bouwk. B. P. M.
G. J. de Veer, beambte B. P. M.
Allen opg. door den heer H. Manuel,

Curacao.

Buitenland.
H E. van Aubel, student aan de Techn.
Aken.
Hoogeschool,
Mej. Charl. Steinkraut, Gerichtstr. 79. Berlin N. 39.
13erlijn S. W. 68.
P.Rosmalen, Oranienstr. 104/105,
E. 0. Dwarshuis, Spathstr. 3, Berlijn-Baumschulenweg.
M. A. M. Visbeek, p ta. Kautmann, GeorBerlin N. 0. 43.
genkirchstr. 38 1,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Berlijn.
Le sin.
M. H. Heult, Pension Primevere,
Opg. door Dr. G. S. Overdiep,
Chas. Vos, 1003 Simpson Slr., NieuW-York (N.-Y.).
Opg. door den beer D. G. Verschuur, Nieuw-York.

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond,
Velp.

gedenkt „Volksopbeuring"!

20e jaargang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Noodig is dat de besten van ons y olk hunne gaven
van hart en hoofd en hand dienstbaar maken aan de
geestelijke, verstandelijke en technische ontwikkeling
van ons koloniaal bezit.
IDENBURG.

INHOUD: Waarom moet ons y olk zijn taal en nationale eigenaardigheden in ere houden ?, door Marc. Emants. — Z.Exc. L. van Riet t, door W.
N, M. van der Ham. — Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van II October 1916. — Nederland: Krenterige kruideniersreklame, door
Dr: J. B. Schepers. — Van de Afdeelingen. — Aan alle eerstejaars studenten, door H. G. C. Cohen Stuart. — Oost-Indic: Indische Oudgastentaal,
door S. Kalff, I. — Nederlandsch-Indie vooruit !, door H. de Vries. — Afdeeling Buitenzorg. — Zuid-Afrika : Zuid-Afrikaansche Brieven XLII,
door Ou-Boet. — Een vraag, door J W. Pont. — Mededeelingen en 4llerlei. — Advertentiin.

Waarom
moet ns
o yolk zijn taal en nationale
eigenaardigheden in ere houden? *)
Eigenlik zou ik me kunnen bepalen tot het antwoord: reeds het stellen van deze vraag bewijst, dat
wij lijden aan een bedenkelike nationale karakterloosheid. Maar juist door die nationale karakterloosheid
zou di antwoord waarschijnlik niet worden begrepen. Laat ik dus mijn antwoord iets meer uitwerken.
Zijn alle mensen gelijk ? Neen. Geen twee mensen
hebben volkomen hetzelfde karakter. Wat is het karakter ? De wijze van reageren op inwerkende prikkels.
Geef ikdrie mensen van verschillend karakter een
oorveeg, dan zal de een niets terugdoen en we lopen;de tweede zal naar de politie gaan, hulp zoeken
eh mij aanklagen; de derde zal mij onmiddelik te ti'
gaan en zich zelf recht trachten te verschaffen. Heeft
nu iemand een wijze van reageren, die sterk afwijkt
van de wijze, waarop zijn familieleden, vrienden en
kennissen reageren, dan zeggen die YamilieTeden, vrienden en kennissen en dan zegt ook hi' zelf: wij begrijpen elkaar niet; wij kunnen met elkander niet
overweg. Voor een goede verstandhouding is 't dus
nodig, dat men tot zekere hoogte hetzelfde karakter
heeft en elkander begrijpen kan in plaats van door
elkander al te zeer te wordengeergerd en afgestoten.
Is ineen huwelik de vader van mening, dat hij zijn
ondeugende kinderen door ,strenge tucht en harde
straffen totgehoorzaamheid moet dwingen, terwijl de
moeder deze wijze van optreden ten zeerste afkeurt en integendeel door overredfng en vrijlating de
kinderen tot zelfstandige mensen wil maken, dan is
't zeer waarschijnlik, dat deze ouders samen niet in
vrede zullen kunnen leven. Wel willen zij beiden het*) Geschreven en als geschrift uitgegeven op verzoek der
Rotterdamsche Jongelieden-Afdeeling.
Red.

zelfde doel bereiken ; maar ieder fangs een andere
weg.
Wat hiergeldt van het gezin, geldt eveneens . van
het yolk. Het nationale karakter wordtgevormd door
de som der individuele karakters en tussen de volken bestaan dezelfde verschillen als tussen de individuen. Aileen zij, die tot zekere hoogte gelijke karaktereigenschappen bezitten, kunnen vreedzaam samenleven ondergelijke wetten, zich voegen naar gelijke
zeden engewoonten. Zijn de individuele verschillen
tegroot en staan er te weinig overeenstemmende individuele karaktertrekken tegenover, dan is er van een
goede verstandhouding en van een echt nationaal samenlevengeen sprake en komt het of tot de and erline strijd, die een yolk uiteen doet spatten, of tot
de onverschilligheid, die boven individuele belangen
geen nationale belangen meer kent en dus geen samenleving onder gemeenschappelike wetten, zeden en
gewoonten meer verlangt. Wij hebben derhalve eenvoudig de vraag te beantwoorden: begeren wij, die
nu Nederlanders heten, als zodanig bij elkander te
blijven, onder Nederlandse — dat is door ons zelf
g
emaakte -- wetten te leven, ons te schikken naar
Nederlandse zeden engewoonten of voelen wij voor
die samenleving hi een Nederlands verband n iemendal, achten wij biezondere Nederlandse wetten, zeden engebruiken voor ons overbodig en zou 't ons
volkomen onverschillig zijn Duitsers, Fransen, of
Engelsen te worden, rnisschien bij verschillen andere volken te worden ingelijfd ?
Het valt niet te ontkennen, dat er onder ons heel
wat individuen zijn, die voor hun Nederlanderschap
weinig voelen. Zij hebben min of meer behoorlik twee of Brie vreemde talen leren spreken, voelen
zichgeen vreemden in Duitsland, Engeland of Frankrijk, nemen — rnisschien terecht •- aan, dat zij ook
in Rusland of Italie of Spa* heel gauw de landsteal zouden leren en zich in alle omstandigheden zouden schikken engeloven trots te mogen zijn op hun
kosmopolietisme, dat hen in staat stelt een veel min-
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der bekrompen leven te lijden dan hun landgenoten,
die altijd in Nederland blijven en tegenover al wat
vreemd is min of meer schuw zijn en verlegen.
Hebben zij ongelijk ?
Ongetwijfeld niet geheet en al. Hoe minder een
mens degrenzen van zijn eigen land gevoelt als de
grenzen voor zijn eigen ontwikkeling, des te volkomener kan hij mens zijn en des te rijker zal zijn leven wezen. Voorlopig echter kunnen wij deze kosmopolieten buiten beschouwing laten, daar zij natuurlik op onze vraag antwoorden: voor het Nederlandse
y olk is het in ere houden van eigen taal en nationale
eigenaardigheden van een belang. Later zullen wij
zien, dat het niet aangaat hen alien over ea. kam te
scheren. Tegenover hen staat de grote meerderheid
van hen, die welprijs stellen op het voortbestaan
van een Nederlandse natie met een Nederlands karakter, !een Nederlandse taal, Nederlandse eigenaardigheden en zij dus moeten de vraag beantwoorden,
waarom zij aan dit voortbestaan hechten. Maar ondervraagt men hen, dan merkt men al gauw, dat zij
voor hun mening niet een grond geven, maar verschillende gronden. De een zou 't iets verschrikkeliks
vinden op z'n Duits te worden gedrild en „gemaszregelt"; de ander heeft , niets op met Franse
wuftheid; een derde scheldt op de En else stijfheid,
de Engelse onhebbelikheid en de En else taal. Tot
men er een aantreft, die zegt: ik wil van andere volkenniets kwaads zeggen, maar voel me te geed en
te duideiik Nederlander om op den duur in een ander y olk te kunnen aarden. Die laatste heeft ''t bij
het rechte eind. Inderdaad hebben we hier meer te
maken met een gevoelszaak dan met verstandelike
overwegingen. Wie door overerving en opvoeding op
z'n Nederlands denkt, gevoelt, handelt, zal zich in
't algemeen des te minder op z'n plaats voelen onder
vteemden, naarmate hi' scherper beseft, waarin hi'
van andere volken verschilt en tevens zal hi' des te
meer prijs stellen op zijn eigen Nederlandse taal, naarmate hi" er zich beter bewust van is alleen in die
eigeti, taal zijtr geestelik leven zo volkomen mogelik
tot uitdrukking te kunnen brengen. Want ook die
eigen taal is niet maar een willekeurig samengtstelde en van buiten geleerde verzarneling van namen en
v ormen, waarmee men overeengekomen is alles te
kennen te geven, wat men te kennen geven wil. Die
taal is even goed als de mens zelf een produkt van
overerving. De taal van het ogenblik heeft dezelfde
ontwikkeling doorlopen, die het geslacht van het ogenblik achter zich heeft; die taal is door het yolk in
zijn ontwikkeling gevormd en vervormd; die taal is
een uiting van de ziel van dat yolk. Dringt men dus
aan een individu of aan een yolk of dringt een yolk
zich zelf een vreemde taal op, dan wordt een natuurverkrachting gepleegd, die onmogelik zonder nadelige uitwerking kan blijven en doorgaans een karakterontaarding ten gevolge heeft. Bij kinderen, die
te vroeg een tweede taal leren, komt dikwerf niet alleen het taalgevoel, maar ook het nationale karakter
niet tot zo de tot wat de Duitsers noemen „einheitliche" ontwikkeling. Al leren zij ook bun moedertaal juist gebruiken en kunnen zij later om alter-

lei redenen de onaftiankelikheid van hun yolk op prijs
stellen, loch voelen zij er minder zuiver, minder diep
voor dart anderen en worden landgenotetv iets vreemds
in hengewaar, dat tot ver-vreemding kan leiden. Niet
ieder voelt clie vervreemding als iets onaangenaams.
Wij kennen allen onze zogenaamd voorname lui, die
er zich op laten voorstaan niet zo echt Hollands te
zijn en die niet beseffen, dat zii prat aan op een
gebrek. Fransen, Engeisen of Duitsers worden zij
neoit; Nederlanders zijn zij niet meer. Natuurlik recleneren zij zelf anders en vereenzelvigen zij het Nederlander-zijn met al wat zij te recht of ten onrechte
in Nederlanders afkeuren ; maar inderdaad hebben zij
karaktereigenschappen verloren en er aangeleerde maniertjes, dus schijn, voor in de plaats gekregen. Zij
hebben 't als iets moois engoeds leren beschouwen
andere volken in hun taal en han'delwijzen na te bootsen en bedenken niet, dat zij daardoor inderdaad geworden zijn karakterloos en dwaas. Want niemand
lacht een aap uit, omdat hi' echt een aap is; maar
wel voor zover hi'j mensen tracht na te doen.
Wie dusprijs stelt op het zelfstandig en onafhankelik voortbestaan van zijn natie moet tevens prijs
stellen op a Iles, waardoor deze natie zich van andere naties onderscheidt. Is 't nodig, dat ik schrijl:
gunstig onderscheidt ? 1Viij dunkt van niet. Van zijn
fouten zal wel ieder verstandig mens altans pogen
zich te ontdoen.
echter niet Mente gauw fouten, wat wel beschouwd enkel eigenaardigheden, ja
misschien zelfs zeer karakteristieke eigenaardigheden
zijn. Bovendien zijn er tai van karaktertrekken, die
zowel hungoede ais hun kwade zijde hebben en dus
noch in 't algemeen als gunstig of voordelig mogen
worden aangeprezen, noch als ongunstig of nadelig
worden veroordeeld.
Voor een klein yolk als het onze is hetprijs stellen osp een anders-zijn dan anderen bovendien nodig, wijl het ontaarden van het nationale karakter
al licht aan een machtigere nabuur het gezochte voorwendsel oplevert om het kleine yolk van zijn onafhankelikheid te beroven. Het bezit een eigen karakter, dus behoeft hetgeen eigen bestaan. Niets belet
dit kleine yolk te dwingen zich te voegen en te
plooien naar vreemde wetten, zeden en gewoonten,
die immers toch niet zo heel veel verschillen van de
wetten, zeden engewoonten, waaraan het zich zelf
al hadgewend. Hoe beter een roofzuchtige nabuur
beseit, dat het kleine y olk wel kan worden opgeslokt, maar in de vreemde maag zich ineen zal rollen als een egel, om met al zijn eigenaardige eigen,
aardige pennen die maag te verwonden, des te moeiliker zal die nabuur tot de opslokking besluiten, des
te beter is de vrijheid van het kleine beest gewaarborgd. En Welke gewichtige rol nu de eigen taal
speelt in de zelfverdediging van een natie en in de
handhaving van haar karakter, blijkt nit het streven
van elke machtige natie om de eigen taal zover mogelik buiten haar grenzen te verbreiden en binnen
diegrenzen andere talen zoveel mogelik te onderGi ukken. Elk yolk, dat waarlikprijs stelt op zijn zelfstandig bestaan en zijn nationaal karakter, beseft,
dat die zelfstandigheid en dat karakter moeten ver-
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lotte verloren aan als het uitingszwakken en tens
middel era geweldadig wordt gesmoord of door
verwaarlozing ontaardt. Aan de annexatie van een
y olk gaat gewoonlik vooraf de annexatie van de geest
van dat y olk. Toen Bismarck zei, dat Nederland zich
zelf wel zou annexeeren, dacht hi' zoal niet uitsluitend dan toch in de eerste plaats aan de slappe weerstand, die wij bieden aan allerlei vreemde invloeden,
die aanhoudend onze Nederlandse taal andermijnen
en 't is wel een bitter treurig verschijnsel, dat wij
tegen een Alliance francaise en teen een gestadig
binnendringeti van Germanismen en Anglicismen niet
alleen over s tellen een jammerlike onverschilligheid,
maar zelfs een ziekelike en allerbespoitelikste zucht
om met een vreemde taal en met vreemde woorden
tepronken.
Moeten xvij ons dan vijandig stellen tegenover al
wat vreemd is ? Laat ons nu even terugkeren tot
onze kosmopolieten.
Deze zijn van tweeerlei aard.
Ten eerste zij, die denken: al behoor ik tot een
Wein y olk, en al is de taal van dat kleine yolk, een
taal dus, die maar door weinig mensen verstaan en
gesproken wordt, mijn moedertaal, ik wil deelnemen
aan de ontwikkeling van het hele mensdom en laat
mijn werkzaamheid niet opsluiten binnen de enge
grenzen van ntijn land. Hen zou ik de aktieve kosmopolieten willen noemen. Dat er van dezen heel
wat voor het Nederlandse voiksbestaan verloren gaan,
valt niet te ontkennen, maar toch treft men onder
hen uitstekende Nederlanders aan, manners die de
eer en het aanzien van Nederland in de vreemde verho en die er niet aan denken zich voor hun Nederlanderschap te schamen, die de waarde van een eigen
taal in 't geheel niet lochenen, die onder vreemde
valken even goed hun nationaal karakter weten te
brwaren als zij onder andersdenkende individual zich
zelf weten te zijn. Op zulke mannen kunnen wij
trots zijn.
De antler soort is die der passieve kosniopaeten, d. i. van ben, die zich schamen voor hun nait omdat hun persoonlike lafheid de ruggesteun behoeft van een machtiger yolk, die, zo ze al
niet Never en zelfs beter, vreemde talen spreken dan
hun eigen taal, toch gaarne die eigen taal aanstellerig met vreemde woorden en aanhalingen doorspekken en die inenen wat beers te kunnen schijnen dan
z e zijn, door op hun nationale karaktertrekken — dus
wel beschouwd op zich zeif — te schimpen.
Zulke mensen zijn de schande van ons land, de
produkten van ontaarding.
Moet dus de Nederlander enerzijds vasthouden aan
wat • hem als Nederlander eigen is en wat hem
van andere volken onderscheidt, tegelijkertijd zal hi'
goed doers zich niet te stellen buiten de algemeen
menselike ontwikkeling, maar daarin gelijkelik met
anderen mede te din en en dus juist zoveel kosmopoliet te zijn als mogelik is met het behoud van zijn
eigen karakter. In de wecIstrijd der volken dient hi'
te doen, wat ieder individu doers moet in
hetzelfde
de wedstrijd der individuen: mee zwemmen in de
stroom en er toch niet in onder aan kunnen om-
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gaan met iedereen en toch zijn persoonlikheid handhaven.
Nu ik het bovenstaande nog eens heb overgelezen,
zie ik helder in minder een afdoend antwoord te
hebbengegeven op een gestelde vraag, dan enkele
punten te hebben aangestipt, die tot een antwoord
kunnen warden uitgewerkt.
Toch veroorloof ik mij het bij deze aanstipping
vanpunten te laten. Ten eerste, omdat ik op refs
antbreekt, ten
ben en de tij d tot uitwerken mijs du
tweede omdat het wel eninge aanbeveling verdient de
uitwerking aan ieders overdenking over te laten.
Voor hen, die miju kort betocg te leuk en te
droog mochten vinden, voeg ik hier nog bij, dat ik
met opzet leuk en droog ben gebleven. Ik ben evenzeer afkerig van het Nederlandse gevit en gemopper,
dat berust op de mening: in het buitenland is nu
eenmaal alles veel beter, als op de ophemeling van
al wat Nederlands is, die voortvloeit uit de zucht
om alle eigen fouten en tekortkomingen te willen
bemantelen en verdoezelen.
Mij komt het voor, dat een Nederlander maar een
reden nodeg heeft om zo goed en zo echt mogelik
Nederlander te willen zijn en die reden vind ik hierin, dat hij nu eenmaal Nederlander is en misschien
wel jets anders kan schijnen, maar toch nooit iets
anders... wordt.
Setz dir Perikken auf von Millionen Lockers,
Setz deinen Fusz aul ellenhohe Socken,
Du bleibst am Ende was du bist.
(Goethe).
MARCELLUS EM ANTS.
Nij m eg en, Aug. 1916.

Z.Exc. L. van Riet

t *).

Den 31 step Aug. j.l. overleed na een kortstandige
ziekte, de Nederlandsche Gezant en Consul-Generaal
te Buenos Aires, Z.Exc. Leonard van Riet. Zoo werd
de verjaardag van onze Koningin, anders een vreugdedag, waarop de overledene zoowel door zijn positie als door zijn persoonlijkheid het middelpunt
vormde, waarom zich de Hollandsche Kolonie te
Buenos Aires vereenigde, dit jaar tot een dag van
die en rouw.
eeds sinds 1885 was de heer Van Riet te Buenos
R
Airesgevestigd en zeer veel heeft hi in zijn lange
consulaire en diplomatieke loopbaan gedaan om de
handelsbetrekkingen tusschen Argentinie en Nederland uit te breiden. Ons land verliest in hem een
zijner beste vertegenwoordigers in het buitenland en
de Nederlandsche Kolonie te Buenos Aires betreurt
eengoeden en getrouwen voorganger, die, waar het
behartiging van Hollandsche belangen van weiken
aard ook betrof, steedsgereed stond met groote onmedewerking te verleenen.
baatzuchtigheid
nsote Buenos Aires
Ziin nagedachtenis zal bij
steeds in eere
W. N. M. VAN DER HAM.
Hoewel wij in het Oct,-nr, reeds de nagedachtenis eerden van dezen Nederlander, geven wij gaarne nog plaats aan dit woord van onzen
vertegenwoordiger te Buenos Aires.
Red.
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Beknopt versag der Hoofdbestuursvergadering van 11 October 1916.
Aanwezig heer Dr. H. Kiewiet de Jonge,
voorzitter; mej. E. Baelde, onder-voorzitster; Ch. R.
Bakhuizen van den Brink, P. J. de Kanter, J. S. C.
Kasteleijn, Dr. W. van Lingen, Th. G. G. Valette,
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler en N. J. Roelfsema secretari s-penningmeester.
(e heer Kasteleijn moest tot zijn leedwezen spcedig na opening der vergadering weer vertrekken).

b

A f w e z i met kennisgfeving: de heeren Prof. Dr.
J. Boeke, Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van Kessenich, Mr. Dr. C. F. Schoch, Ka t. J. A. Snijders
Jr. en de Vlaamsche leden.
De voor z it t er opent de bijeenkomst met een
woord van welkomaan de heeren Kasteleijn en Van
Linen die
dieals afgevaardigden der Groep Nederl.
Indio voor het eerst een vergadering van het Hooklhestuur bijwonen. Den heer De Kanter wenscht spr.
geluk met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer, als hoedanig hi' vroeger de belangen
van het Verbond waar mogelijk zeker zal voorstaan.
Punt I. Notulen der vergadering van
29 April.
Deze worden met een kleine aanvulling goedgekeurd.
Punt II. Mededeelingen en ingekomen
stukken:
1. Tijdelijke beperking van den omvang van Neerlandia als bezuinigingsmaatregel.
Na toelichting door den al em. secretaris-penningmeester, die de maatregel noodzakelijk acht met het
oog op de hooge papierprijzen, wordt besloten als
proef den omvang voorloopig eenigszins te beperken.
2.jaarverslag van den heer Jhr. Von Bose betreffende depropagnda.
De sec r.-p enning deelt er een en ander
uit mede. Het Da el. Bestuur, hulde brengende aan
de wijze waarop Jhr. Von Bose zijne dikwijls zoo
moeilijke taak vervult, acht het ook om de bereikte
resultaten gewenscht, met deze propaganda door te
gaan.
De vergadering sluit zich bij de hulde en het voorstet. aan.
3. Steun voor de verzorging van Nederl. kinderen
in het buitenland.
De v o or z i t t e r deelt mede, dat de heer Van
Heusden, (voorzitter der Afdeeling Berlijn, na overleg met hem, de vorige maand te Amsterdam een
Comite heeftgesticht voor de verzorging van Nederlandsche kinderen uit het buitenland, en daarvoor de
medewerking heeft ingeroepen van het Al em. Nederl.
Verboind. De zaak is nu in gang, voornamelijk door
medewerking van het Da el. Bestuur der Afdeeling
A msterclam.
Besloten wordt, dat het Da el. Bestuur verder met
het Comite in overleg zal treden over de beste wijze
van samenwerking en dat f 250.— nit de kas van t
A. N. V. beschikbaar zal wordengesteld.
Punt III. Belgie.
Algemeene bespreking; mededeelingen.
De voorzitter zegt, dat dit punt alge-meen geformuleerd is, omdat er zoo velerlei zaken betreffen.
de de Groep Belie besproken kunnen worden en het
onbekend was of de Groep ditmaal hier zou vertegenwoordigd zijn. Nu dit niet het geval is, wenscht
spr. de voornaamste punten slechts aan te stippen.

Als zoodanig weidde hi' uit over de Gentsche Hoogeschool en Volksopbeuring, in verband ook met ingekomen brieven van leden. Verder over het een het
gedaan heeft voor boekenzendingen naar de Vlaamsche soldaten. Spr. leest een schrijven voor van Dr.
Van Everdingen op de hem daartoe gedane vraag:
„Voor de Vlamingen aan het front zijn boeken
gezonden aan: Het Comite Beige te s-Gravenhage 2 groote kisten op 7 Mei 1915; Camp du
Ruchard, lndre et Loire, 1 root pakket op 19
juni 1915; Het Belgisch Gezantschap in Den
Haag, 3 groote kisten op 9 Juli 1915; „Het
Boek van den Belgischen soldaat ' te is-Gravenhage, 2 groote kisten op 7 Juli 1916; St. Omer,
Dr. J. Vermeersch, Hopital de Malaississe; Veurne, Mr. Tobback, telegraafbediende; Ardres iez
Caiais, Bel g. Genie-Depot. De 3 laatste adressen
zi ii voornamelijk voorzien van couranten en hidschriften.
Bovendien wordt er nog iedere week een groot
pakket tijdsc'hriften en couranten gezcnden aan
Dr. Paul de Keyser te Harderwijk, die voor
fdr000nrt.z”ending zorgt naar de Vlamingen aan het
Naast het A. N. V. werken nog andere Commissaes voor 't zelfde doel, maar 't A. N. V. zit in dezen zeker niet stil.
Ook blijkt herhaaldelijk uit velerlei aarwragen om
hulp en raad, meerendeels van vertrouwelijken aard,
dat men' een met zijn nooden tot het A. N. V. komt,
dat men ons als middenpunt beschouwt.
Punt IV. Neder1.-Indie.
1.Ja.arverslag der Groep over 1915. (In Neerlandia verschenen),.
Ditpunt geeft B een aanleiding tot gedachtenwisse2. Rapport in zake de bezoldiging der ambtenaren
en in dienstireding van buitenlanders (zie Neerlandia, Oct.-nr.),
De vergadering spreekt haar groote waardeering
uit voor het belangrijk rapport. Een woord van dank
wordt daarbij gebracht voor hetgeen de heer Bosboom
ook nog na zijn aftreden als Hooidbestuurslid, in
dezen heeftgedaan.
Een der afgevaardigden voor Groep Indie brengt
een en ander in het midden betreffende reclame
voor Indio waarover reeds een paar ma in
Neerlandia isgeschreven. :Noodzakelijk is ze, want
zelfs onder ontwikkelde menschen heerscht eengroote
onkunde over onze kolonien en ookgeen belangstelling, waarvoor tot bewijs kan droners de herhaaldelike onvoltalligheid der Kamer, vole jaren, als de Indische begrooting aan de orde kwam.
Erkend worst de werkzaamheid van Vereenigingen
als „Oost en West", het Ind. Genootschap, Moederland en Kolonien,Koloniaal Instituut, OnderwijzersGenootschappen, de pas es 'c Volksuniversiteit,
het A. N. V. e. a., maar meestal worden in despecifiek Indische vereenigingen alleen de overtuigden
bereikt, zij die Indict goed kennen, niet de onkundigen in hoogere en la ere standen.
Vele 'one Nederlanders van beiderlei kunne willen nit onbekendheid niet naar Indict, waar mooie
beirekkingen voor hen te over zijn, en nu door vreemJelin en worden ingenomen.
Een ander merkt op, dat 't vanzelf spreekt, dat
oud-Indiers 't meest voelenvoor Indie en eronderling helangstelling voor toonen en aankweeken, maar
de mindere standen, die ergeen belang bij hebben,
kan men hungebrek aan belangstelling niet kwalijk
nemen.
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Een derde geeft als zijn ervaring, dat zelfs zij, die
voor den Indischen dienst zich aanmelden, zeer weinig op school over Indie blijken te hebben geleerd
en slecht op de hoogte zijn van de toestanden aldaar.
Maar met de aanvragen ult Indie om personeel uit
Nederland voor tal van dienstzaken wordt ook het
aanbod grooter, de toestand gaat vooruit ook in het
aantal, dat zich aanmeldt. De belangstelling en duri
nemen toe.
Ook wordt nog in overweging g'egeven het Risks
schooltoezicht en deplaatselijke besturen aan te
schriiven
,
dat in de aardrijkskundelessen de kolonien
niet mogen worden verwaarloosd.
Besloten wordt, dat de Indische afgevaardi,gden deze zaak in onderzoek zullen nemen en zoo mogelijk
met bepaalde voorstellen zullen komen.
Punt V. Suriname.
Uit de mededeelingen van het Da el. Bestuur blijkt,
dat het altijd nog niet is gelukt deze Groep opnieuw
te organiseeren, waartoe verschillende ong'unstige omstandigheden hebben bijgedragen. In verband met de
bestuurswisseling in deze kolonie, worden thans nieuwepogingen aangewend.
Punt VI. Nederl. Antillen.

Omrent de stichtirig eener boekerij en leeszaal
Curacao zijn brieven ingekomen van den Gouverneur
en van het Koninklijk Aardrijkskundig Instituut.
Het laatste wil dengrondslag leggen door schenking der duplicaten van het Instituut, de BoekenCommissie van 't A. N. V. zou kunnen aanvullen.
Besloten wordt eerst onderzoek te doen naar de
beschikbare boeken.
Punt VII. Zuid-Afrika.
1. Afdeeling Kaapstad. Aanvraag om geldelijken
steun.
In beginsel is het Da el. Bestuur voor inwilliging,
daar de Aideeling een der werkzaamste is in ZuidAfrika.
Besloten wordt nadere motiveering te vragen.
2. Brief van den voorzitter dier Afdeeling, in zake
een leeskamer te Kaapstad.
Gewezen wordt op het belang der instandhouding
van zulk een kamer, die ook teJohannesburg, Pretoria en Bloemfontein zoogoed werken. Ook de
Zuid-Afr. Vereeniging stelt belang in deze zaak en
heeft nader inlichting aan de Afdeeting gevraagd.
Deze zal worden afgewacht en daarna steun overwoven.
3. Aanvraag om steun voor de propaganda van het
Nederl. lied in Zuid-Afrika.
De Zuid-Afr. Vereeni ging wil een rondreis door
een bekende zangeres laten ondernemen, als het A.
N. V. f 500.-- bijdraagt.
Na een uitvoerige gedachtenwisseling, waarin de
rneeningen over het nut van een dergelijke pro paganda in dezen tijd en ook in verband met den stand der
kas zeer verdeeld blijken, wordt met 5 tegen 3 stemmen besloten f 300.— voor het doel beschikbaar te
stellen.
Punt VIII. Zelfstandige Afdeelingen.
Chicago. Verzoek om oprichting ewer derde Afdeeling Chicago; ontradend advies der Md. Chicago.
De vergadering acht het moeilijk in dezen te beslissen, maar zou het ongeraden achten den raad der
Afdeeling Chicago in den wind te slaan.
Besloten wordt te antvvoorden, dat een oordeel in
dezen voor het Hooldbestuur zeer moeiliik is en
daarom in overweging wordt gegeven ter plaatse zelf
door onderling overleg een oplossing te vinden.
Punt IX. Vertegenwoordig'ers.
Kansas City. Aftreding van den heer Heyneker als
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vertegenwoordiger. Benoeming van den heer H. Vis-

scher, Consul. Goedgekeurd.
Sydney.Mededeeling, dat de vertegenwoordiger de
heer Cordia, er een lezing met lichtbeelden heeft gehouden over Holland en zijn bevolking.
Shanghai. Aftreding van den beer Van Exter, benoeming van den heer Deknatel, oud-vertegenwoordl er.
Benoeming van den heer Van Exter te Chefoo.
Goedgekeurd.

Nederland.
Krenterige kruideniersreklame.
'k Doe in boter en kaas en geef een reklameboekje uit; het spreekt van zelf dat 1k mijn overbuurman die ook in dat artiekel handelt niet nOem
zelfs. Zo doet ook de Nederlandse Staatsspoor!
N. B.! N. B.! Deze spoorwegmaatschappij geeft een
reklameboekje uit om de Duitsers over Emmerik naar
onze badplaatsen te lokken en — nu komen in dat
boekje die plaatsen niet voor die de brutaliteit hebben — of het ongeluk — van alleen maar aan. de
Hollandse spoor te liggen.
Zogelukkig ziin dus b.v: Haarlem, Alkmaar, Hoorn,
Enkhuizen, enz. Die worden niet genoemd. Ja, Haarlem staat wel in het register met verwijzing naar
blz. 12 en daar vind je dat je vooral de tulpevelden
tussen Haarlem en Leiden moet bezoeken in het
voorjaar; hoe staat er niet bij; Alkmaar staat er
waarlik ook vermeld met tussen haakjes er achter
Kasernarkt, Waage en daarbij — let wel! — dat het is
te bezoeken van Amsterdam uit (!!), —per Alkmaar
Packet, net als Zaandam en de Zaanstreek, maar
Hoorn noch Enkhuizen kunnen bezocht worden en
nog vele plaatsen meer niet. Het ergerlikste, het
krenterigste is echter Haarlem behandeld.
Maar voelde dan de S.S. niet het belachelike, struisvogelachtige om een stad met zoveel moois en biezonders over te slaan, omdat ze nu eenmaal niet de
eer had te behoren tot de kranten van de S.S.
Och, och, ik moet telkens weer aan mijn toter-enkaaszaakje denken;, maar er is een bedorven lucht
e hoor!
in dat winkelti,
Ms :le nu maar West-Kapelle heet, of Sluis, Goes,
Katwijk, Noordwijk, Berg en Dal, Wolfheze, Oosterbeek, of Volendam, dan word je in kiekjes gebracht
engeestdriftig aangeroerd, maar — dan worden ie
Duitse voeten ook niet verontreinigd door de treden
van de Holl. IJz. Sp. Mij cm er te komen en —
la
' daarvoor moeten ze bewaard worden.
Zo reis je van Amsterdam ook niet per spoor naar
Zandvoort. Welnee! De Duitser moet uitstappen, naar
de Eiektriese Spoor tremmen en dan daarinplaats
nemen. Hi' staat dan billik verstomd, dat hi' een
grote stad voorbij komt! Zo lichten wij Hollanders
vreemdelingen over Nederland in uit vrees, dat onze
konkurrent er een dubbeltje aan zou kunnen verdielien. De vreemdeling mocht eens merken, dat je van
Amsterdam uit in bliksemtreinen Den Haag en Rotterdam kunt bereiken!
Ba ! Maar apropo, daar moet toch immers iets komen
van samenwerking tussen de beide Maatschappijen; dat
hebben de kranten mij verteld. Ik heb er het zotte
boekje op aan gekeken, het nog eens en nog eens
doorbladerd, maar de verbroedering vond ik niet.
Of moet nog gauw de slag geslagen worden ? Wat
vind ik dat alles klein in de grote tijd die wij bele-
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yen en watdom. Als ik van Emmerik over Amsterdam per Staatsspoor refs om in Haarlem te komen,
boeveel verdient die S.S. daar dan aan ? En nuga
ik het natuurlik doengeheel per Hollander van Arnhem uit. 0, 0!
Haarlem.
J. B. SCHEPERS.

Van de ilideelingen.
Amsterdam( Jongel.-Afd.).
In een vergadering, gehouden 20 Sept., is het bestuur aldus samengesteld: A. van Santen, voorzitter;
I. Vleeschdrager, onder-voorzitter ; H. L. Couzijn,
Amstelveld 1, 1 ste secretaris; mej. A. G. Sprangers,
Marnixliade 48, 2de secretaresse; H. W. Deering,
penningmieester; rnej. S. Ph. Vos en R. Tent, commissarissen.
Tevens werd een Propaganda-Afdeeling opgericht,
waarin zittin namen de dames Leegstra en Postma,
en de heeren Boelhouwer, Couzijn, Jansen, Tent en
Ziekenoppasser.
Door eenige leden werd het voorstel gedaan, periodieke vereeniczingsavonden te houden, waar geschieden letterkundige onderwerpen besproken zouden kunnen worlen. Daar dit voorstel zeer veelvond,
tracht het bestuur thans tot de verwezenliiking er van
tegeraken.
Deventer.
Deze Afdeeling heeft een sub-comite gevormd van
het Comite voor Nederlandsche kinderen in den
vreemde.
De Afdeelin gen Nijmegen en Leeuwarden hebben
hetgoede voorbeeld gevolgd en verleenen krachtigen
steun aan het dagel. bestuur der Afdeeling Amsterdam welke de hoofdleiding heeft.
Wie volt
g ?
Rotterdam( Jongel.-Afd.).
De secretaris schrijft:
Onze Afdeeling heeft het winter-seizoen geopend
met een uitgebreide propaganda op de verschillende
H. B. Scholen en Gymnasia.
De beer Marc. Emants was zoo welwillend een
eschriftje voor ons samen te stellen, waarin hi' antwoordgeeft op de vraag: ,,Waarom moet ons yolk
7iin taal en ntationale eigenaardigheden in ere houden ?" *) Dit blaadie werd op ons verzoek door
leeraressen en leeraars in de Nederlandsche taal en
letterkunde in de twee hoogste klassen verspreid, tecre/il met anoodigingskaarten voor een lezing van
Dr. Rene de Clercq.
Woensdag 20 Sept. hield Dr. Rene de Clercq voor
onze vpreeniging een voordracht-lezin g uit eigen dicbtwerk. De groote zaal van ,,Ons Huis", die 400 zitplaatsen heeft, was in korten tijd zoo stampvol, dat
velen teruggestuurd moesten worden. Onze schatting
en die van verschillende leeraars bleken onluist, waar
het den bekenden Vlaamschen dichter gold. Het was
dan ook een onvergetelijke avond. Telkens weer, als
de spreker na een korte, soms geestige, soms gevoeligeeen van zijn gedichten voorgedragen
had, barstte het handgeklap los. En toen hi' in het
tweedegedeelte van ziin lezing over zijn striid voor
de rechten der Vlamingen sprak, scheen er aan de
toeiuichingen Been einde te komen. Het gezamenliik
,
zin en van ,De
Vlaamsche Leeuw" besloot den avond
op waardige wijze.
Voorloopig gaven zich een 40-tal leden op.
Zie hoofdartikel,

Red.

Utrecht(Jongel.-Afd.).
De heer W. C. van Haeften Wzn., iste schrijver,
meldt:
Als dit nommer van Neerlandia verschenen is,
is ook depropaganda-avond weer achter den rug.
En wij hopen, dat er werkelijk veel leden zullen zijn
toegetreden. Toen het bekend werd, dat er een propaganda-avond gegeven zou worden, gaven zich een
p. Dat belooft dus wat!
tiental als lido
Intusschengaan we verder. In het begin van het
volgende jaar, misschien eerder, ho en we nog een
spreker te krijgen. Hoe meer leden, hoe meer we
kunnen doen. Blijft dus dapper aan het werk en
steunt ons in onzepropaganda voor de goede A.
N. V. beginselen!

Fln
alle eerstejaars studenten.
a
Ik wil even een opwekking, richten tot alien die bi:
de intrede van den nieuwen kursus voor de eerste
niaal als student zijn ingeschreven.
Ik wil hen er op wiizen, dat in de studentenmaatschappij van den eersten dag al een versmplpering
iiitreedt, die met den dag tceneemt en op meer of
minder ernstige verschillen is gegrend. 't Is een
splits die onvermijdelijk is, waar natuurlijk in de
studentenwereld de meest verschillende stroomingen
der burgermaatschappij zich weerspiegelen.
Te betreuren is 't alleen, dat men dien strijd door
gebrek aan eendracht tot onverdraagzaamheid toe,
doorvoert en dat men vergeet, dat die verschilpunten
samenwerking op ander gebied zeer wel toelaten.
Ik heb hier 't oog op nationale werkzaarnheid.
't Zij men overigens korps- of bondslid of nihilist,
't ziimannetijk of vrouwelijk/ student is, tot 't zelfde
yolk behooren we alien.
En op die bewering moet men niet goedmoedig
,,ja' knikken, 't daarbij laten en zijn eigen leventie
,
in zoeten dommel voortzettenneen!
men moet zich
van 't feit rekenschap geven. Men moet beseffen dat
de naam „Nederlander" niet alleen rechten, maar
vooral ookplichten oplegt, in de eerste plaats aan
den student. Want de student zal later onder de eersten van zijn yolk staan en om dien rang waardig
te kunnen vervullen moet hi' zich tijdig daarop voorbereiden.
Met ruimen bilk moet hi' de wereld bezien, trachten te begrijpen wat daar gaande is en de ontwikkelingskansen van zijn eigen yolk berekenen. Allereerst moet hij dan 't oog laten vallen op de natio-.
nale bewegingen in Zuid-Afrika en Vlaanderen. Maar
ook daartoe moet hi' zich niet beperken. Zijn idealen
inoeten hem voeren, overal waar wat voor Nederland te doen schijnt.
Reeds te lang heeft Nederland zich blind gestaard
or de 11 provincien en de Indien. De blik moet
buitenwaartsgeworpen worden als weleer, en wij
studenten, die nog een toekomst voor ens hebben,
kunnen daariri voor aan. In dezen tijd, dat gansch
de wereld op zijn grondvesten schijnt te sidderen,
dat wij den dageraad reeds zien van een nieuw yak
der wereldgeschiedenis, zal 't ook van ons alle
krachten vergen om in de nieuwe samenleving onze
plaats met eere te vervullen.
Bijna 20 j• aar bestaat nu ons Al Nederlandsch -Verbond, dat opkomt voor onze nationale belangen in den ruimsten en wijdsten zin. 't Is treurig
genoeg, dat dit Verbond dat alle ware Nederlanders
in zich moest vereenigen, over de heele wereld
nog niet meer dan een 15.000 leden kon verwerven.
Dat kenschetst 't feit, dat in Nederland 't beset van
den nieuwen tijd nog niet genoeg was doorgedrongen, dat men er nog in zijn eigen kleine kringetje
voortleefde. Hieraan moet n u een einde komen! Het
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tiidperk na den oorlog moet ons voorbereid vinden
tot de grootst mogelijke rationale inspanning.
En ik roep de pas ingeschrevenen op om in grootengetale tot ons Verbond toe te treden, ten einde
aldus met een eerste d a ad 't ernstig vcornemen te
bezegelen
dat zij voor hun yolk wilien verrichten
,
wat in hun macht is.
Treedt toe! Ge zult 'n plicht hebben vervuld,
waarvan 't bestaan door u in uw binnenste niet
kan worden ontkend.
Geeft u op bij den sekretaris der Studenten-Afdeeling in uw universiteitsstad, waarvan ge adres
hier onder vindt.
H. G. C. COHEN STUART.
Delft, 13 Oct. 1916.
Amsterdam: R. Reitz, Nassaukade 364.
Amsterdam(Vrije Univ.): S. van Dijken, Emrnastrdat 14.
D e 1 f t W. H. Enno van „Gelder, Oostsingel 19.
Ci r oninge n, tijdel. adres: Adm. Al em. Nederl.
Verbond, Dordrecht.
L e i d e n : Mej. W. C. M. Vaillant, Morschsingel 5.
R o t ter d a m: A. Janssens Em.zn., Koestraat, Tilburg.
Utrecht : S. P. Engelbrecht, Achter St. Pieter 25.
Wagen ing en : M. A. F. Dijkmans, Lawicksche
/knee C 100.

Coos t-Indie.
Indische oudgaslentaal,
door
S. KALFF.

I.
Dattet Hof te Bruyssel eens banden al de uytheemsche woorden,
Dat yegelyck most gaan daar sy eygen zyn, of daarse thuys hoorden,
Wat souwer een goetje vertrecken : gantsch lyden!
hoe kaal
Souwen de Brabbelaars staan kycken met haer acme jottoose taal:
Maar nou zynse hier so vermaagtschapt dat mense
niet sou konnen scheven,
Al hadje al de geleerden, Professoren en Doctoren
van Leuven en van Leyen.

Deze repliek van den knecht Robbeknol in den
Spaanschen Brabander ware alleszins van toepassina
geweest op het Nederlandsch, geliik het in de 17de
eeuw in Indie gesproken en geschreven werd.
De vroegere Nederlandsche generaties in den lande
van overzee bekreunden zich meer om de zuiverheid
van Spaansche matten en dukatengoud, dan om de
zuiverheid van taal. En in het verhaspelen van die
taalg-af vaak de regeering het voorbeeld *); men heeft
er de .indische Statuten, Keuren en Ordonnantien
slechts op na te slaan, de jaargangen van het N e d.
Ind. Plakaatboek, het Dagh-register van
het Casteel Batavia, de Reali a, enz. om te ervaNiet alleen in Indie, maar ook in het moederland. Het
heeft, de goeden niet te na gesproken, waarlijk niet aan onze
hofkringen en dus ook aan de deftigen, gelegen, dat in de 18de
eeuw en vooral in den Franschen tijd het Hollandsch nog elders dan in de volksbuurten zich krachtig heeft gehandhaafd.
En wat onaandoenlijkheid bij bewindsmannen voor de heteekenis
der nationals taal, ook thans nog herokkent, dat leert ons de
geschiedenis A: an het huidige Zuid-Afrika.
Red.
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ren welke zonderlinge taalvormen destijds de gangbare waren en van hoogerhand, door het slechte
voorbeeld zelf, in zwang werden gebracht.
Het koloniale Nederlandsch nam in den loop des
tijds en bij het drukke scheepvaartverkeer der 0.-I.
Compagnie allerlei vreemde woorden in zich op.
Wanneer reeds in het Nederlandsch, gelijk het in
Nederlandgesproken werd, tal van woorden waren
aan te wizen afkomstig uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch *),
wat moest er van de taal terecht komen in eene kolonie, die handelsbetrekkingen onderhield met talriike
overzeesche „buitencomptoiren" en waar het mestiezen-element weldra een belangrijke factor werd! Ze
werd toteen polyglottisch allegaIrtje, een kiuwen
waarin de Hollandsche kern doorvlochten en omzwachteld was met de spraak gebruiken van een doostersche
volken. Voor Nederland werd de
zijn
o
orientalische afkomst aangewezen van zooveel woorden of zegswilzen, welke onze onkunde of onze
goedgeloovigheid ons doet aanzien voor goed-Hollandsch en op den grond zelf geboren. Voor de kolonie werd taalvervalsching op zooveel ruimer schaal
bescheiden
g
e lee d. Het „grimmelt" in de of
en oude reisjournalen van basterd-Maleische uitdrukkin en van naar den Maleischen snit verhaspeld
Hollandsch met een bijslag aan kromgetrokken J avaansch. Soldaten- en ook matrozen-Maleischprentten een merkbaren stem el op de spreekwijze van den
Europeaan in de tropen; een lichtelijk te begrijpen
daadzaak we ens de talrijkheid Bier klassen tijdens
de bpkomst van het Nederlandsch gezag, in een tijd
derhalve toen de schakeeringen van het naar Indie
overgebrachte Hollandsch zich begonnen of te teekenen. En onder diegeimporteerde uitdrukkingen waren ergenoeg die verrieden, dat ze slechts aIkomstig konden ziin van Comagniesdochters
p
en van Jan
Rap en zijn maat. Want die Jan was een goede bekende van vroegere indische geslachten; een bij wien
mengaarne ging borgen in eene periode, toen ettelike gouverneurs-generaal uit lien stand voortkwamen.
Een ruim aandeel in de vervorming zoowel van de
Nederlandsche als van de Maleische taal kwam toe
aan het Portugeesch. Dit had de oudste brieven; gelijk op het gebied van den oceaan waren ook op
het taalgebied de landgenooten van Hendrik de Zeevaarder onze voorloopers. Woordvorming en uitspraak kwamen in menig opzicht overeen met die
van het Maleisch; daardoor was 'tgemakkelijk over
planten. Talrijk zijn dan ook de woorden van Portugeeschen oorsprong, over aan in de lingua
franca van den 0.-I. Archipel. En wat het Nederlandsch betreft, de afstammelingen der oude Portugeesche conquistadores waren door heel
Indie verspreid, meer dan de „afzetsels" der Spanjaarden; zij drukten hun stem el op de zeden en
drongen hunne taalvormen op aan het dagelijksch
verkeer. Onistreeks het midden van de 17de eeuw
had de Portugeesche taal, ofschoon geenszins het
Portugeesch van een Camoens, de overhand op de
*) Prof. Dozy. Oosterlingen.

234

NEERLAND1A.

Nederlandsche. Te Batavia werd sedert 1634geregeld godSdienstoefening in die taal gehouden, ondanks dat degouverneur-generaal Cornelis v. d. Lijn
beproefde er een eind aan te maken. Bewindhebbers
in 't vaderland beslisten, dat de dienst in die taal
moest worden hervat
en gecontinueerd" 1 ). Er was
„
een Portugeesche Btinnenkerk en een Portugeesche
Buitenkerk; niet minder dan veertig predikanten hielden achtereenvolgens in die taal hunne godsdienstoefeningen, en twee hunner, Jacobus op den Akker
en Augustinus Thornton jr., deden dit jaren achtereen zoo vlijtig, dat ze er hun moedertaal bij vergaten, in zoover dat ze niet of moeilijk meer in 't Hol
landsch kondenpreeken. Van de huisslaven leerden
de europeesche kinderen 'n soort van kampong-portugeesch spreken, en opgegroeid the child is father
of the man") brachten zij de kromspraak, waarbij
zij grootgebracht waren, in de samenleving over.
De bevaren chirurgiin Nicolaus de Graaff zegt (hi
duideliik, en ook in zijn eerlijke zeemanstaal onornwonden, waar hi' in zijn Oost Indise Spi eg e 1 van de indische dames 2 ) schrijft:
„Sy zyn niet bequaam, of om beter te ze 'en te
luy dat sy haar eigen kinderen sullen opvoeden, maar
bevelen deselve so dra sy geboren zyn aan een
Swarte Min of een Slavenh..., die deselve soogt en
opvoed; waarom de kinderen veel liever by haar
Swarte Min en by de Slaven en Slavinnen willen
zyn dan by haar ouders, vermits sy alle haar manieren van leven van jongs hebben ingesogen; want
sy spreken so. goed Mallebaars, Bengaals en basterd
Portugees als de Slaven en Slavinnen, dat teweeg
brengt dat sy, tot haar jaren gekomen zynde, nauwlyks een goed duits woord konnen uiten, of enige
redenen voortbrengen of 't selve is met een lip se
too lyse 3 ) of basterd Portugese taal vermengd, om
welke reden sy ongaarn met iemand d'Hollandsche
taal sullen spreken; dog so 't gebeurde dat imand
haar in Nederduitsyets vraagde of enige redenen met
haar tragte te wisselen, sullen sy sig gemeenlyk met
eengrimlag of oke savee, dat is ik weet of versta 't niet, behelpen."
zulke toestanden vonden vele woorden, ontleend aan de taal der oude Lusitaniers, hun weg
naar de Nederlandsche, of wat in Indie als Nederlandschgold. Aldus mandor (mandador), sin
(senhor),, padri (padre), kwispeldoor (cuspidor), travaad(travado), gerenegeerden (renegados), marineu
(marinho), kaaiman (cdimam )e , waarvan men zelfs,
om de klankverwantschap met het Nederl ds
schertsenderwijs „kaatlieden" maakte. Ook het woord
betel was afkomstig van de Portugeezen, die 't uit
het 1 amy l (kust van Malabar) hadden overgenomen.
1) Volgens Van Troostenburg de Bruyn (De Herv. Kerk in
Nederl. Indie) luidden de preekbeurten voor de tweede week
van Jan. 1673: Zondag, vroegpreek Nederlandscti ; voormiddag
Portugeesch ; namiddag Maleisch. Woensdagdienst Portugeesch;
Vrijdag Maleisch.
In 't begin der vorige eeuw verdween de laatste Portugeesche gemeente in Batavia; de laatste dominee was Engelbrecht.
Zie hierover en verder doorloopend de knappe en onderhoudende studie van Prick van Wely, Neerlands Taal in 't Verre
Oosten. Van Dorp & Co., Semarang-Soerabaia, 1906.
Red.
2) Dochters van in Holland geboren dames.
Red.
3) Tyolyse (spr. tiolische) is bijvnw. van Thiool, een volksnaam
van de kust van Coromandel. Zie Prick van Wely, blz. 11. Red.

't Was een ander woord voor sirih, het mengsel van
tabak, areka, schelpkalk, gambir, kardemom, enz., gewikkeld in een sirihblad, 't welk de tanden zwart,
het speeksel rood veride, en de lippen met een
zwartachtigen rand. Niettemm vond de javaansche
dichter dit uitwendig verschijnsel aantrekkelijk genoeg
om den mond dergeliefde te vergelijken bij de klove van een door rijpheid gebarsten granaatappel.
En men stand toen dichter bij javaansche aesthetica
dan bij europeesche, Het gebruik was inzonderheid
onder de vrouwen in zwang; wellicht merle opdat de
sterkegeuren van gambir en kardemom die andere,
vanpetee en trassi afkomstig, mochten veronzijdigen.
Of opdat van hen niet gezegd zou kunnen worden
heig-een de dichter van 't K o s t e l i c k Mal van
Haagsche juffers zong:
Die tanden zyn te eel; wie sou het decksel soenen
Van sulckerpeerlen doos ?
De instroothing van dit vreemde dialect nam zoozeer
toe, dat de regeering er zich mee bemoeide. Zij voorzap' van die Portugeesche taal, ook uit plaatsnamen
als Gorontalo,
Menado, Tondano, Molukkos enz.
kenbaar, „dat deselve eyndelyck d'overhant nemen
ende .onse vaderlantse tale t'eenmael onderdrucken
soude, dat om vele endegewichtige politycque consideratien soodanich niet en behoort." IDaarorn verg
unde zij aan de slaven, d.
aan de voornaainste
m
taalbedervers, dat zij het onderscheidingsteeken van
een hoed mochten dra en indien zij de Hollandsche
taal redelijk verstaan en spreken konden. Wie dat niet
kon en toch een hoed droeg, zou strengelijk gegeeseld worden, met verbeurdverklaring van den hoed.
Voorts mochten aan slaven, die aan Christen-eigenaars
behoorden,geen brieven van vrijlating verleend worden wanneer ze niet in twee talen zwijgen konden;
hun eigene en het Nederdui .tsch. Eventnin mochten
inlandsche vrouwen, van die laatste taal onkundig,
met Nederlanders huwen; en bij de bencetn ing, van
schutterij-officieren moest er op gelet worden dat die
van de Mardijkers „matelyck Nederlandtsch connen
spreecken".
Onzeker is het of er veel zoogenaamde „ly ffeigenen"gevonden werden, die Hollandsch wilden laeren
(van wie ?) met een hoed alspremie. Het was daarbit een geringe opgave om inlandsche spraakorganen te vervormen tot ze Hollandsche woorden konden ledebraken; dat wist de regeering ook wel. W ant
depredikanten Caspar Wiltens en Sebastian Danckaerts hadden reeds in 1627 beproefd om de ieugd te
Amboina Hollandsch te leeren, en die taal op scholen en kerken in te voeren, maar hadden et moeten
opgeven. De moeilijkheid voor inboorlingen bleek te
groot; sommige papegaai-soorten uit die contreien
waren buigzamer in de keel dan zij. Vaak ook
zamer. Later, in 1660, beproefde men het op nieuw
met 140 kinderen in 2 scholen, maar eveneens zonder vrucht. En 'teen men den kinderen niet kon
leerenpoogde men thans den volwassenen bij te
brengen, met een hoed als premie!
De nestor der indische kroniekschrijvers, ds. Valentijn, geloofde dat men er web verder mee Loa ziin
gekomen, waren de oude Hollandsche kolonienstich-
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ters vlugger bij de pinken geweest. In zijne B eschryvinge van Batavia vermeldde hi':
„De gemeene taalen van welke men zig op Batavia bediend, zyn de Portugeesche, lage Maleitze en
Nederduitsche. Men heeil daar ook wel de Javaansche, Chineesche en alle de andere taalen der volkeren, die hier zyn, maar het is voor hunzelvm dat
zy die met hun eigen y olk spreken, en verder werd
er een werk of gemaakt by andere; dog de Portugeesche en de Maleitze zyn de twee taalen waarmede men niet alleen op Batavia, maar zelf door gansch
allerlei volken terecht
,
I
n d ien, tot in Persien toe met
kan raken. Men had egter beter gedaan met onze
taal geheel en al, gelyk de Portugeezen de hunne
van eersten of ingevoerd hebben, alomme waar zy
quamen, mede in gebruik te brengen."
Maar ook Valentin zelf heeft tot de spraakmakende
gemeente ho d. zijn groot werk trelt men
woorden en geheele uitdrukkingen, somtlids schilderachtig genoeg, maar waarvan de taalrechters met die
van het oude Bataviagemeend zouden hebben „dat
het soodanich niet en behoort". Hi' gebruikt termen
als „uitsnerken" voor uilbraden, „grolwerk" voor
voor
voor verwoed,
„aftouwen"
beuzelwerk,
g'
voor afranselen, „matsen" voor doodslaan, vu lens
nesten" voor uitvluchten, „vertiert" voor verhandeld,
„sporrelingen" voor strubbelingen, enz. Hi' spreekt
er van eene moeilijke zaak „in de beste vouw te
slaan", van een handel die „in frayen ploy" gekomen is, van eene onderneming „in de ru'ynen brengen" (doen mislukken), van iemand „blindhokken"
(zand in de oogen strooien), van „op zyn lumen
leg-gen" (op de loer liggen), van iemand „een knol
ill de muts douwen" (bedotten), van lieden „die 't
spek wee' hebben" (vergiftigd zijn) of die „om een
luchtje geholpen" (vermoord) worden. Men hoort
hemgewagen van ondernemingen die „op een quade
moer liggen" (op een verkeerden grondslag rusted),
van inlandsche christenen „opgewiegt in bygelovigheden", en bij wier ketterij het geraden was om er
„met de ruwe schoenen door heen te stappen"
voorts van eilanders welke den kost oplialen als
„lorrendraaiers" (smokkelaars) en niet schromen hun
viand een „koek te Bakken" (streek te spelen s), ja
een „Spaansche vyg te koken" (vergif te bereiden ).
Het dubbeliournaal van zijn U i t- en Thuy sr e i z e schenkt eene niet te verwerpen bijdrage tot
de kennis van oudhollandsche spreekwijzen en zeemanstermen. Men leest daarin van schepen. die }-eloo en worden door een „zware travaad" (stormwind met onweer) of die door de deining „naar
malkander toe schokken", of die bij hooge zee er
nog ternauwernood „doorduykelen"; van anderen die
't teen * een „sterken stokert" niet kunnen „hardebollen", van een wind zoo fel „dat het sta zeide", opgevolgd des anderen daags door „moy weer met
bakstage wind"; van een zware „rafeling" (branding) op een klippig strand, van kwaadwilligen aan
boord die „iets in de hul hebben", van weder dat
nu eens dyzig
„
„
" is, dan weer handzaam
met een
schoone labberkoelte", van een hooggaande zee die
allengs „vervlakt", van een schip met slagzij dat wel
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een kwartier lang „op een oor ligt", enz.
Van zulke in onbruik geraakte woorden en zegswizen vindt men ettelijke terug in het „D a g h-r egist er gehouden in 't Casteel Batavia. Zorgvuldig
wordt daarin, bij 't eind van iedere maand, aanteekening gehouden eerst van de binnengevallen schepen
„
en hunne marchandyses",
daarna van het aantal
dergenen die „door de doot ontsielt" waren, of bii
vonnis van denachtbaren raad van justitie geexecuteerd ; vervolgens van de personen „door de bedienine des echts te samen gegaert", eindelijk van de
kinderen en de „lyffeigenen" gekerstend door het
sacrament van den H. Doop. Die maandeliiksche verantwoording geschiedde ook met de monsterrol der
aangekomen Hollandsche schepen, ten aanzien van
hetgetal der opvarenden. Zooveel in 't vaderland
geembarkeerd, zooveel gestorven gedurende de reis,
zooveelgeboren in 't vrouwenlogies, zooveel
Jg
komen of afgegaan aan de „halfwegstatie", de Kaap,
item zooveel aan saldo. Maar die rekening kwam
wel eens faliekant uit. Als de list van het Oostindisch Huis vermeldde dat een zeker aantalpersonen
waren scheep gegaan„ met God de voorste'', en
het Weekgedurende de reis dat er meer aan boord
waren, dan was dat verschil te zoeken in de „verstekelingen". 't aren de blinde passagiers, die • zich
bij 't vertrek van het schip heimelijk aan boord wisten te „verstekenr', meestat met conniventie *) van het
scheepsvolk. Of ook met hunne rechtstreeksche medewerking ; b.v. wanneer de man eene manninne Meek
te zijn. Het type kwam trouwens reeds vroeg in de
annalen der scheepvaart voor, en de figuur van de
als man vermomde vrouwging in het volkslied over.
B.v. in het lied van „De drie Kemphaantjes", waarin verhaald werd:
Ziet hoe een meisje van agtien jaren
Met haar lief naar Groenland isgevaren —
Op reis beviel zij van tweelingen, trouwde in het
land der Eskimo's, keerde iu welstand terug en verbaasde met man en kinderen niet weinig den thuisgebleven vader,
— die meende op dat pas
Alsdat zyn dochter verloren was;
Maar inplaats van een kreeg hy er vier.
Was dat voor haar vadergeen root playsier ?
(Het vraagteeken werd bier door den oordeelkundi en volksdichter niet verg'eten).
Naast het woord„verstekeline kwam in het Da
register ook voor het woord„vernuiteling”. 't Was
de titel van een landsdienaar, wiens werkkring verbonden was met het departement van waterstaat en
openbare werken, tevens met de fortificatie. In navolging van het vaderlandsch gebruik werd hi.
ook
J
wel Comp. fabryck genoemd. Hi' was een persoon
van eenig gewicht, werd althans dagelijks met de
hoofden van land- en zeemacht bij den gouverneurgeneraal ten gehoore toegelaten. In 1659 werd goedgevonden om door den fabrycq Joh, Liftingh
eene sterkte te later „afsteecken” aan de monding van de rivier Maronde; een maatregel, die
4') Oogluiking.
Red.
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g
emunt was op de zwervende Bantammers, welke
gedurig in deze contreien kwamen „roesemoesen"
(stroopen). En ook op de inlandsche zeeroovers welke hier, naar de teekenachtige uitdrukking luidt, verschenen als „visschers met droge netten". De Duitsche reisbeschrijver Johann Wolfgang Heydt, die
zooveel Hollandsche woorden in zijn Schauplatz
verhaspelde, maakte van dezen fabryck, die te Batavia als hoofd van het Ambachtskwartier fungeerde,
ein Favorit, oder Keur-Meester van Kalck en Steen".
(Slot volgt).

Nederlandsch-Indie vooruit.
Herhaaldelijk worden in tijdschriften van handel en
zeevaart en in de nieuwsbladen beschouwingen gegeven over de toestanden in de- oude wereld, als b.v.:
snel laden en lossen in de verschillende havens, beele kolommen vol over nieuwe of verbeterde havens;
stoomvaart-maatschappijen met zes cf minder schepen
genieten de eer dat een hoofdartikel aan haar gewild wordt, enz. enz.
Hetgros onzer landgenooten, w. o. een zeer groot
deel zeevarenden, weet ter nauwernood dat er een
Nederlandsch-lndie bestaat, laat staan de burgerstand.
Gm de rest er maar buiten te laten.
(Is het U bekend, niet Indie-vaarder, dat de afstand van Saban g naar Merauke, dus van het westelijkste punt tot het oostelijkste, nagenoeg even ver is,
als van Umuiden naar Amerika ?)
Geen der redacties van bovengenoemde tijdschriften
en nieuwsbladen acht het blijkbaar noodig, om ook
ons Indie eens op den voorgrond te brengen. Het
heeft daarom op mi l wel eens den indruk gemaakt,
dat directies en aandeelhouders in suiker-, tab krubber- en scheepvaart-maatschappiien bevreesd waren inlichtingen te even omtrent ales wat Indie
voortbrengt en nog meer kan voortbrengen, denkende: vele varkens enz. Is het U,redactie (alle redacties
kunnen zich dat aantrekken) b.v. bekend, dat er een
ciland in NederlAndie bestaat,dat Poeloe Weh heet,
is U ook bekend,dat op Poeloe Weh een kolenstation is, genaamd Sabang, dat b.v. in April
dii Sabang het eenige kolenstation ten oosten van
Suez was, dat bunkerkolen in voorraad had en dat
de schepen daar 1400 ton en meer bunkeren; natuurlijk met uitzondering van de havens waar kolenmijnen zijn, als de Japansche, Poeloe laut (ook een
Nederlandsche kolenmijn),, Padang, Calcutta en Port
Natal.
Dit Saban een
eender vele scheppingen van onzen
Van Heutsz, is andersgeen kleinigheid. Een prachtie natuurlijke haven, waar een geheele vloot veilig
kan ankeren, bezit een kolensteiger, waar de schepen bij nacht en dag kunnen aanleggen. ZOO slaan
de zeeen nog over het schip en drie kwartier later
lit men veilig aan den steiger. Er is plaats aan den
stet er voor vijf groote Oceaanstoomers tegelijk. Laden en lossengaat melt 5 transporteurs aan land,
eengrooten elevator en een groote grijpmachine te
water. 4 Juli 1916 loste men het s.s. „De Greve",
beladen met 5000 ton kolen, in 33 werkuren; komen
er bunkerende schepen, dan is er loch maar 48 uur
noodig.
Te Padang- is ook nog zoo iets als een kolenhaven met een toekomst; de kolen komen uit het binnenlandper spoor, worden in een pakhuis gestort
en daarna met wagons, die van onderen opengaan,
over een bru naar het schip vervoerd en zoo door
een bak of chut in de ruimengestort. Wel is waar
is daar slechts een tip, doch die tip zorgt dat, wanneer 's morgens to 6 uur begonnen wordt, het schip,
met 5000 ton beladen, den daarop volgenden dag te

6 uur namiddag reeds naar zee gaat. Nachts wordt
nooit geladen, dus kan men rekenen, dat de lading
ongeveer 20 uur duurt. Trouwens de gouvernementskolenmijn waarborgt 250 ton per uur.
Verder bezit Nederl.-Indie zoo iets als een Paketvaart-Maatschappij: Zoo nu en dan leest men wel
eens, dat de aandeelhouders zooveel dividend uitbetaald krijgen. Nu, die Maatschappi: doet hetzellde
als vroeger in Patria de trekschuiten en de beurtschippers, namelijk de verbinding onderhouden tusschen de verschillende eilanden, en dat doet zij met
95 schuiten. Uit den aard der zaak zijn die niet alle
evengroot,
omdat een root deel ook uit zee de
rivieren op moet, loch er zijn er hij van 5000 ton
en totaal is hun tonnen-inhoud 168.257. Die beurtschippers met hun Europeesche knechten hebben alien
humgroote vaart-examen gedaan, ook de machine
lui. Zoo voeren bij de K. P. M. in April 1916, 415
kapiteins en stuurlui en 435 machinisten, waarvan alleen de 4de machinisten enassistenten ongediplomeerd zijn. Uit den aard der zaak moeten er agenten zifn, ten einde de lading te ontvangen en ate
geven, en zoo heeft die beurtschippers-maatschappij
90 eigen kantoren en pakhuizen; elk kantoor heeft gemiddeld 4 lui in dienst, loch verscheidene hebben
eengeheelen staf beambten en op het hoofdkantoor,
dat te Batavia isgevestigd, zijn behalve een president
en twee directeuren, ongeveer 100 Europeanen in
dienst, de inlandersniet meegerekend. Verder zijn in
het buitenland, d. Straits Settlements, Eng.-Indie,
China,Japan, Siam en Australie, nog 40 agenten•om
daar de belangen der K. P. M.-schepen to behartigen.
Als wij nu verder vertellen, dat de equipage varieert tusschen 120 en 130 man en dat de reizen van
een tot twaalf weken duren, dan kan men nagaan,
welk een omvang deze Maatschappij heeft. Ook hebben wij hier een tiental groote bankinstellingen, w. o.
de Nederl. Handel-Maatschappij met 55 millioen kapitaal, andere met 25, 20 en 15 mfllioen.
Herstellitgen worden bier ook verricht; de Marinewerf heeft 3400 man in dienst, een particuliere machinefabriek 800 en andere werken met 600 en 400.
De Priok Dok-Maatschappij te Batavia (vrij onbekend) heat een sleephelling met 2000 ton lichtvermogen en een dok voor schepen tot 5000 ton. Verder
zijn er to Batavia drijvende kranen van 60 en 250
ton, en ook kolenelevators. Te Soerabaia ziin 4
droogdokken. w. o. een van 14000 ton, twee van
ongeveer 5000 enz. Groote capaciteit hebben de machinefabrieken niet, dock stukjes van zestien ton kunnen zij wel gieten; schroef- en roerstevens en schroefb1aden van 15 ton; schroeven worden reeds heel
aardig gelast.
Als wii nu nog weten, dat op Java ongeveer 30
menschen woven en in heel Neder1.-Indie
ongeveer 50 millioen, en dat b.v. alleen te Batavia
ongeveer 12.000 Europeanen zijn, nagenoeg alien in
een verantwoordelijke positie, dan hebben wij wat
miin vak betreft zoo wat afgedaan.
Waarde redactie, is het niet intreurig, dat mij indertijd door een onderwijzeres, mode- id van een rijwielclub,gevraagd word of ik aan boord aan het
roer moest )staan sturen, omdat ik stuurman was ?
Vindt U het niet droevig, dat ik een aanmerking van
een mi l bekend ouderpaar in Holland kreeg, omdat
ik hun dochter een mi l meegegeven pakje zelf niet
niet bracht van Batavia naar Celebes; ik kon dat
toch op een Zondag best gedaan hebben per spoor.
Lach nu. niet lezer, want di jaar stond nog in een
onzer nautische tijdschriften, dins een vaktijdschrift,
dat de K. P. M. voor het eeirst eenkolenschip had
laten uitkornen, terwijl deze reeds in 1901 bestonden
en honderd duizenden tonnenper jaar vervoerden.
Aan wien deschuld ? Aan U redacties, aan U
schoolhoofden,aan U directies van Maatschappijen en
firma's, die zaken
Indie hebben.
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Sabang Baai met Nederlandsche Oorlogs- en Handelsschepen.

Sabang-Baai en Hoofdkaatoor der Sabang-Maatschappij.
(Cliche's Ind. Mercuur. Uitg De Bussy, Amsterdam).
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Waarom zoo nu en dan niet eens een uwer klerken een opdracht gegeven voor een populaire verha Jelin omtrent uw werkkring ? Gij behoeft daarom nog niet te vertellen, dat gij best 8 % in plaats
van 5 % uit kondt keeren. In den komkommertijd ziin
de redactiesder nieuwsbladen U daar dankbaar voor
en op die manier maakt gij ons Indie bekend. De
tijd, dat iemand H. H. H. (houdt hem hier) achter
zijn naam kreeg, als hi' door de Vereenigde OostIndische Compagnie uitgezonden werd, is voorbij.
En des „SchoolmeesterS" stuurman met zijn jenever enpruimtabak is ook niet meer van dezen ti'd.
Is uw zoon een doordraaier, dan wordt hi'j in Indie
niet beter, doch wel slechter, omdat niemand zich
sets van hem aantrekt, doch is hi'j van huis uit een
funk persoon, die niet al te kort is gehouden, dan
komt hi'j in Indie vooruit.
Evengoed als de nieuwsbaden wekekijks een stukje
plaatsen over verschillende planten, vogels of mieren,
zou een beschrijving, iedere. week, van een bankinstelling of handelsvereeniging e. d. opgang maken.
Was het .een dankbaar onderwerp om b.v. eens over
de H.V. A. te schrijven, die behalve eenige andere,
een suikeronderneming he gt, met volledige eigen
spoorlijnen, een plantage, waar de Staatsspoor een
station(geen halte) heeft gema
akt ? Zou het niet ons
Hollandschgemoed met trots vervullen, als wij eens
lazen, hoe de N. H. M. het Straits Gouvernement
(Malakka) hielp om Rijksbankbiiljetten uit te oven,
en hoe zii het won van twee machtige buitenlandsche
bankinstellingen
Indien de ouders eens wat meer van Indie lazen
dan zouden zij hun zoons wel naar dat Indie lazen
gaan en behoefden een paar Kamerleden den Minister niet lastsg te vallen over het zenden van die „arme" zee-miliciens naar Indie; zij zouden zich in Holland vooral hun Leven blameeren, evenals wij hier nu
den spot driven met hun interpellatie (ons bekend
uit de telegrammen van Junii 1916),.
Ons Indie wemelt van vreemdelingen, terwijl in
Holland honderden flinkejongens op een honertractement rondloopen. Thee, tabak, sulkier, rubber,
koffie en olie, alle kunnen nog een groot aantal
Hollandsche 'on ens gebruiken, om van de K. P. M.
Gouvernements Marine, machinefabrieken en het groot
aantal handelskantoren nog niet' te spreken.
Met Duitsch en Engelsch kan men hier heel goed
terecht; spreekt dat geen boekdeelen
Geachte redacties, doel van dit schrijven is geenszins een beschuldiging aan Uw adres of aan dat der
firma's en maatSchappijen die zaken in Indie hebben,
ook niet een twistgeschrijf uit te lokken, doch het
client alleen om ook een steentje bij te dragen tot
een ,,Grooter Nederland". Als ondergeteekende dat
steentje eenigszins aan het rollen heeft gebracht, dan
is zijn doel bereikt.
Redacties van nieuwsbladen en tijdschriften worden verzocht dit stuk, voorzien van hunne aan- of
opmerkingen over te nemen en hun eens te
doen schijnen over dat miskende Indie, waar heusch
de wilde dieren niet over straat loo en en waar
men zichbi nacht in de binnenlanden veiliger kan
bewegen (ten minste zoo ging het mij) dan in de
Rietlanden en aan den overkant van de Maas.
H. DE VRIES.
Calcutta, 11 Juli 1916.

eeling Builenzorg.
Aan het iaarverslag 1915 is het volgende ontleend:
Ook dit jaar kon het bestuur leden en genoodigden
op eenige voordrachten onthalen.
Zoo hield de heer W. Kriesz, een uit Amerika atkomstige Hollander, die een reis om de wereld

maakte, een eenvoudige maar boeiende vertellen over
wat hi' al zoo op zijn omzwervingen in den vreemde had ondervonden.
Mr.R. M. J. M. Beguin behandelde het onderwerp: „Voor of teen de doodstraf", een voordracht
die aanleiding gaf tot vele vragen en weerleggingen.
De heer D. van Hinloopen Labberton, leeraar aan
de Bestuursschool te Batavia, hield een lezing over:
„Een Nederlandsche Hoogeschool in de tropen", welke voordracht door de aanwezigen met groote belangstelling werd gevolgd.
Ten slotte mocht het bestuur er in slagen den leden een ,,Nederlandschen avonci" aan te bieden met
Nederlandsche muziek,
g edichten , lichtbeelden over
Nederland en een boerendans met samenspraak van
Thomasvaer en Pieternel 1).
Door de ijverige bemoefingen van den commissaris
voorde Leergangen, mocht het bestuur er in slagen
ook te Soekaboemi een dergelijke instelling als de
Leergangen te Buitenzorg te vests en.
Voorts verleende het bestuur zijn bemiddelin om
ten behoeve van de Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" van winkeliers hier ter stedeopgaven te vragen van arikelen van Nederlandschen of NederlandschIndischen oorsprong of bewerking, die reeds in het
groot of in het klein bij hen verkrijgbaar zijn.
De Afdeeling besloot in overleg met het Groepsbestuur het werk der Lichtbeelden-Commissie voort te
zetten. • Als' commissaris trad op Mr. A. B. Cohen
Stuart, die met de heeren J. M. Kiveron (secretaris)
en J. W. Huiismans het bestuur der • instelling voerde.
De vereeniging verloor haar beschermheer Z.Exc.
Gouverneur-Generaal A. W. F. Idenburg, die in verband met zijn vertrek als zoodanig bedankte. Hem
wordt hulde gebracht voor de steeds betoonde belangstelling en dank gezegd voor den meermalen zoo
rijkelijk verleenden geldelijken steun.
Het bestuur was samengesteld als volt: H. A.
Kooij, voorzitter 2 ),; G. M. J. Swart Jr., secretaris;
meesteresD.
•D
rnej. A. J. L. Hooghwinkel , penning;
van Hinloopen Labberton, Mr. A. B. Cohen Stuart,
Gerke • commissaris
aden Asik Natanegara, P. J. ,
R
voor de boekerij en volksleesgezelschap en voor de
Leergangen te Buitenzorg en te Soekaboemi.

Zuid-Afrika.
Zuid-lifrikaansche Brieven.
Pretoria, 15 Sept. 1916.
Met het afsterven van mevr. Gen. Joubert is weder
eengroote geschiedkundige figuur van ons heengeaan. Het aantal voortrekkers wordt met den dag
kleiner. Nietgenoeg wordt er gedaan om uit hun
mond het leven, streven en werken dierpioniers van
de beschaving op te schrijven. Er is tot kort geleden
betrekkefijk wein.ig belangstelling voor de eigen geschiedenis onder de Hollandsche Afrikanersgeweest.
De menschen wisten zelf niet hoe mooi, hoegrootsch
diegeschiednis was. Nooit heeft mevr. Joubert daarvan
willen vertellen. Ze was te bescheiden daarvoor, beschouwde zich zelf slechts als een werktuig in Gods
hand,
niet zijad
h dit gedaan, doch God had haar
als middelgebruikt om Zijn daden te volbrengen.
Velepersonen hebben pogingen gedaan om van deze
merkwaardige vrouw geschiedkundige bizonderheden
te krijgen, doch niemand was geslaagd, totdat zij
aan een andere vr-ouw haar Leven openbaarde en haar
sy-mpathie gaf.
1 ) Zie Neerlandia Dec. 1915, blz. 270.
Sedert de vorige maand weder in Nederland.
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Maar die andere voortrekkers ? Er leven er nog
hier en daar in het land. Bij vele is de herinnering aan het grijs verleden vervaagd. Zij kennen
wel vertellen, maar niet lang achtereen. Het vermoeit
hen. Mevr. Gen. Joubert wist vangeen vermoeienis
toen zij eenniaal aan het vertellen was, en als dan
de vrouw aan wie zij alles wilde meedeelen, den volgenden dag weer bij haar kwam, had zij nieuwe
stof. Wanneer zij wakker lag, had zij haar verleden
in hetgeheugen teruggeroepen.
Hoegretig is er re .en naar dit verhaal van
lietg'een mevr. Gen. Joubert te vertellen had. Het is
een boekgeworden, dat in een Afrikaansch gezin
ontbreekt. Men heeft_ er deze merkwaardige vrouw
door leeren kennen en liefgekregen en men heeft
zijn belangstelling voor de geschtiedenis der vaderen
voelen stijgen.
Onze Engelsche vrienden, zelfs zeer opperviakkig
bekend met de geschiedenis van Zuid-Afrika, hadcien het ons steeds voorgehOuden, dat het een vervelendegeschiedenis van kafferoorlogen was. En net
zoo lang had men dit herhaald, tot de Hollandsche
Afrikaners het zeif begonnen te gelooven. Bevestigd
werd dit door de verkeercie wijze, waarop die geschiedenis werdgeleerd. Te smakelijker werd daarentegen de Engelsche geschiedenis opgedischt in leerboeken, leesboeken, schrijfboeken, gedichten enz. Overal werdpropaganda gernaakt voor die geschiedenis.
En de eigen historie raakte er door op den achtergrond, totdat plotseling de oogen opengingen. Belangstelting werd voor die geschiedenis gewekt, door
de landsomstandigheden eerst, de Europeesche oorlog daarna. Men ziet het bij alle volkeren van de
wereld, de voldoening, van het nationale streven wordt
wakker. Aan die strooming zijn wij ook hier niet
ontkomen. En met die bewustwording is het verlangen naar het bestudeeren van de eigen geschiedenis
geboren. Om die reden kwam het boekje „Wat Mevrouw Generaal Joubert vertelt", op zoo'n geschikt
oogenblik. De menschen re en ernaar en de eigene
wijze waarop mevr. Gen. Joubert het woord voerde,
raak en beeldend Afrikaansch in zin en woord en
gedachte, maakte het tot prettige, bezielende lectuur *).
Daaromgeloof ik ook, dat de taak, die de heer
Gustav S. Preller van De Volkstem thans op zich
heeftgenomen, haar grooten invloed zal doen gelden. Deze bekende Airikaanschegeschiedkundige, als
schrijver van Piet Retief vooral bekend, heeft op zich
genomen een rolprent te doen vervaardigen, die het
leven en sterven van dezengrooten voortrekker in
levend beeld zal brengen.
Preller heeft den tekstgeschreven voor deze geschiedkundige rolprent. Hi heeft de menschen voor
deze vertooning uiitgezocht, alle aanwijzingen gegeven
en regelt alles zelf, waarbij hi' zich alleen voor de
technische uitvoering laat voorlichten door menschen
van het bioscoop-vak.
Het wordt eengrootsch ondernemen. Duizenden
kaffers zullen medewerken. Degeheele stad van
Din aan wordt er voor gebouwd. De slag van Bloedrivier zal wordengespeeld in de eigen omgeving en
duizenden kaffers zullen het lager der voortrekkers
bestormen.
De naam van Preller waarborgt, dat wij bier geen
onware, .romantische vertooning zullen krijgen, maar
zoo historie. getrouw als men dit slechts kan benaderen. Geen man is beter in die geschiedenis thuis,
dank zijn jaren lane geschiedvorsching. Geen man
is zoo ernstig, zoo gedegen.
Ik behoef niet te zeggen, dat deze rolprent er eveneens veel toe zal bijdragen om den gretig'en hang
naar kennis van Zuid-Afrika's geschiedenis nieuw
voedsel tegeven.
De bedoeling is, dat deze plaat de geheele wereld
*) Zie Neerlandia van Maart dezes jaars, blz. 64 en 65, waar
men ook het portret van mevr. Joubert vindt.
Red.

239

zal over aan zoodat die wereld zal leeren kennen
hetgrootsche werk voor de beschaving door de vaderen der Hollandsche Afrikaners verricht.
Op deze wijze zal rnisschien langzamerhand de
label de wereld uit aan dat de Zuid-Airikaansche geschiedenis slechts een geschiedenis van kafferoorlogen
is, die niets belangwekkends heeft en in Zuid-Afrika
zeif minder belangstelling verdient dan de historie
van het Britsche Rijk, hoe roemrijk ook.
* •

*

Onlangs hebben wij hier een geschiedenis-ovond
gehad. Levende beelden uit de geschiedenis van ZuidAfrika waren het. Het be on met een voordracht
„Hoe di Hollanders di Kaap ingeneem het". De
voorstelling is wel niet geschiedkundig juist, dock als
rake beelding is dit berijmde verhaal uit het eerste
tijdperk der Afrikaansche taalbeweging van belang-.
Dan kregen wij den avond voor den Trek uit Lion
Cachet's Worstelstrijd der Afrikaners, daarna klonk
achter hetgesloten doek het Afscheidslied der V oortrekkers, zooals het is opgeschreven uit den anond
van een der dochters van een Voortrekster, die het
haar kinderen vaak hadvoorgezongen. Dit geschiedkundige lied is door Henri ten Brink op muziek gezet. Daarna hoorden en zagen wij een Zondagmorgen
in het lager der voortrekkers, uit „Wat Mevrouw
GeneraalJoubert vertelt", dan kregen wij tafereelen
uit PietRetief van Preller, „Voor Blauwkrans" en
ten slotte een tweegesprek, „Na Blauwkrans" van
Jan Celliers, om te besluiten met het koraalgezang
van Brandts Buys: Dingaan is nou gesneuvel!
Er was bij deze tafereelen getracht naar eenvoud
en waarheid, en wat opviel was, dat het zoo echt
Afrikaansch alles was.
Degroote zaal was dicht bezet en reedshebben
van andereplaatsen menschen inlichtingen gevraagd
betreffende dezen geschiedkundigen avond om hem
ook in hun woonplaats te geven.
• •
*

Zoogroote belangstelling is er voor de Zuid-Afrikaanschegeschiedenis in onze dagen. Verblijdend
teeken voorwaar. Maar er vast nog veel te doen.
Om te eindigen waarmee ik begonnen ben, er leven
nog enkele voortrekkers. Uit hun mond moeten de
geschiedkundige bizonderheden worden opgeschreven.
In En eland bestaat een fonds voor dit does. Doch
niet een man kandit doen, iederdie in staat is,
moet er voor zorgen. En dit gebeurt niet. Jammer
genoeg. Nog onlangs kwam bij mij een Afrikaner,
die dezelfde klacht uitte. Hij wekt alle wetenschappelijk ontwikkelde mannen, die hij ontmoet, daartoe
op en zeif werkt hi' met onbegrijpelijke geestkracht
voor dit does. Van 's morgens vijf UUT tot 's avonds
twaalf arbeidt hij aan historische studie. Niet velen
zullen hem dit nadoen, niet ieder bezit daartoe de
kracht. Maar er moesten meer van zulke mannen in
Zuid-Afrika zijn. Deze Afrikaner is de heer Van
Oordt, de bekende schrijver d'Arbez. Toen hij mij
vroeg of hi' ziin sic in dit opzicht had gedaan,
kon ik voimondig erkennen, dat hi j meer dan zijn
plicht had verricht.
OU-BOET.

Een ura.ag,
Oók voor ons vaderland, voor de Hervormde en de
Gereformeerde kerken, en voor alle kerken,
waarin de Psalmen en Herv. Gezangen gezongen
worden van belan g.
Tal van Psalmen en Gezangen zijn tamelijk wel
onzingbaar, omdat de melodien zoo vreemd zijn.
Dit is algemeen bekend. Hoe veel verzen uit den bundel worden nooit gezongen! Daarom heeft de Sync).de der Kaapsche kerk in haar laatste vergadering
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een Commissie ingest0d, die tot taak heeft om te
trachten nieuwe zangw ij z e n voor die Psalmen
en Gezangen te vinden. 91 melodien schijnen haar
zoogoed als onbruikbaar. Zij worden hieronder
aangegeven. Achter sommigen staat een vraagteeken,
omdat zij meent, dat desnoods, als er geen vloeiender, mooiere nieuwe melodie te vinden is, de wnzen
dezer Psalmen nog wel bruikbaar zijn, maar de
andere melodien acht ze volkomen ongeschikt. Nu
wilde zij nieuwe melodien hebben, en niet alleen de
Kaapsche, maar ook de Transvaalsche en Vrijstaatsche Synoden deelen dit verlangen en daarom vraagt
zil aan Nederlandsche musici en organisten en aan
alien, die belang stellen in het kerkelijk leven en die de
beteekenis vangoed kerkgezang gevoelen, kunt gij
ons niet helpen aan betere melodien ?
Wij brengen die vraag hier over, omdat wij ze van
groote beteekenis achten. En we doen een dringend
beroep op alien, die in staat zijn om nieuwe melodien voor de volgende Psalmen en Gezangen te
componeeren. Als de zangwijzen slechts een kerkelijk
cachet dragen en niet te moeielijk zijn voor nietgeschoolde, niet-muzikaal-ontwikkelae gemeenteleden,
voldoen zij aan de eischen, die gesteld worden. Gil
mogen zijn „met lane of korte of alleen met lange
noten", zooats nu meestal ingebruik.
Zouden onze organisten
onze musici niet willen
,
helpen ? De Commissie is bereid om voor goedgekeurde melodien een honorarium tegeven, en zal
dienaangaande nader worden ingelicht. Van de eerste 38 Psalmen - d. i. tot Ps. 54 - zoude zij gaarne de melodien ontvangen voor 20 Nov. Omdat de
tijd zoo kort is, hebben wij aan eenige bekende organisteni gevraagd ons hieraan, zoo mogelijk, te
helpen. De andere kunnen een paar maanden later aan het adres van Dr. N. Mansvelt, Keizersgracht 389,, Amsterdam, worden ingezonden. Wil men
ze liever onmiddellijk aan de Commissie zenden, dan
is het adres van den Scriba der Commissie Ds. J.
F. Botha, Postbus 34, Tarkastad, Kaapprovincie, Nadere inlichtingen geeft, zoo mogelijk, Dr. Mansvelt.
Deze zaak is vangroot belang; ik meen ook voor
ons. Een, nieuw Gezangboek komt te zijner tijd zeker.
Wanneer de samenstellers dan kunnen beschikken over
melodien, die in een verwante kerk reeds worden gebruikt, ter vervanging van onbruikbare oude melodien, zal dit zekergeschieden. Niet spoedig gaat iemand, zonder eenige aanleiding, arbeid voor de toekomst verrichten, vooral, wanneer die arbeid vruchteloos kan blijken. Doch arbeid te verrichten, die noodig is, en waarmee men anderen, maar later ook eigen kerk en yolk kan dienen, dat is aantrekkelijk.
Daarom, organisten, rnusici, zangers van Nederland,
helpt de Kaapsche broeders in hun zoeken naar betere melodien voor de volgende Psalmen en Gezangen:
Psalmen: 2, 4? 5, 6? 7? 8, 9, 10? 11, 12,
13, 14 ?, 15 ?, 16, 17 ?, 18, 20, 22 ?, 23, 26, 28, 30 ?,
31, 34, 35 ?, 37, 39, 40, 41, 44 ?, 45, 46, 48 49 ?, 50,
51 ?, 53 ?, 54 ?, 56 ?, 57, 59, 61 ?, 62 ? 63 ?, 64,
69 ?, 70 ?, 71, 76 ?, 78 ?, 80 ?, 82, 83, 85 ?, 87, 88,
90 ?, '91, 92, 94 ?, 96, 100, 102, 104, 106, 107 ?, 109.,
110 ?, 112, 114, 115, 120, 123 ?, 125, 126 ?, 128, 129,
130 ?, 131, 132, 137 ?, 139 ?, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147 ?, 148, 149.
Gezangen: 24 ?, 26?, 30 ?, 35? 37, 51, 74,
75, 76, 78, 86, 102 ?, 109, 125 ?, 131, 134, 150, 157,
170 ?, 172 ?, 173, 174, 176.
Moe deze oproep veler belang'stelling wekken en
velen aan den arbeid zetten.
(De Schatkamer),.
J. W. PONT.
Wegens plaatsgebrek moeten verschillende stukken
tot een volgend nummer blijven liggen.
Red.

Mededeelingen en Allerlei.
inring
aan de Afdeclingsbesturen.
ne
Her
De Afdeelingen van Groep Nederland worden herinnerd aan de verplichting om tijdig inpecember
haargewone jaarvergadering te liouden, waarin voorstetien kunnen worden in emend
voor de Algemeene Vergadering in Maart en candidaten voorde open piaatsen in Hoofd- en Groepsbestuur kunnen wordengenoemd.
Aan de beurt van aftreding zijn:
Van het Hoof d b e s t u u r : ;Mej. E. Baelde te
Eotterdam.
Er iseen vacature, doordat de heer G. F. Haspels
zijn benoeming niet heeft aangenomen.
Van het Groepsbestuur:
Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle;
Marc. Emants te 's-Gravenhage;
Dr. N. Mansvelt te Amsterdam;
Prof. J. te Winkel te Amsterdam.
Voorstellen met toelichting en candidaten dienen
ten spoedigste, in elk gevat voor 10 Jan. 1917 bij
den Groepssecretaris te zijn opgegeven.
Studie-syndicaat voor Suriname.
Zaterdag 11 Oct. is op aanstichting van den nieuwen Gouverneur van Suriname, den heer G. J.
Staal, te 's-Gravenhage een vergadering gehouden, in
hoofdzaak bijgewoond door belanghebbenden bij (JostIndische cultuur-ondernemmgen.
Deze bijeenkomst werd o. m. bijgewoond door de
heeren J. S. C. Kasteleijn en MI% Dr. C. F. Schoch,
leven van het Hoofdbestliur van het Al gem. Nederl.
Verbond.
De Gouverneur zette in zijn openin.gsrede uiteen,
dat ,his, deze vergadering bijeen erne yen had met
het doel te bevorderen, dat de kennis, de geestkracht
en het kapitaal, welke de cultures in Oost-Indict tot
bloeigebracht hebben, ook zuIlen worden dienstbaar
gemaakt aan de ontwikkeling van de kolonie Suriname.
De vergadering heeft tot gevolg gehad de oprichting van een studie-syndicaat, dat ten doel heeft te
onderzoeken, welke cultures van uitvoer-producten in
Suriname op gezonde basis kunnen worden gevestigd,
Tot leider is benoemd de heer J. S. C. Kasteleijn.
Belangstelling voor onze Oost.
Tergelegenheid van het feit, dat ons land 100
jaar geleden zijn koloniaal bezit zag hersteld, heeft
de Oude Groene een omvangrijk Indi e-n u inm e r uitgegeven, waaraan tal van wetenschappelijke
mannen en kenners van Indict, schrijvers en teekenaars, Nederlanders en Oosterlingen, hun medewerking hebben verleend.
Plaatsgebrek noopt ons tot deze korte mededeeling.
In verband met de verhoogde belangstelling in onze
()ost zij de lezing alien Nederlanders en stamverwanten ten zeerste aanbevolen. Het nummer kan ook
buiten Nederland veel verkeerd begrip omtrent ons
koloniaal bezit doen verdwijnen.
De veerman van Den Briel.
Een commissie, bestaande uit M. L. Veenenbos,
voorzitter; Joh. H. Been, secretaris;Mr. F. J. D. C.
Egter van Wissekerke, Ds. L. W. Erdman, Ma'
A. M. Kollewijn, N. J. C. S. Lee
r. L. Trouw,
Mr.
penningmeester, heeft een oproeping gedaan om gel den in te zamelen vooreen hulde aan den populairen 16de eeuwschen Brielschen veerman Coppelstock,
welke zal bestaan in hetaanbrengen van een gedenkraam in de Sinte Catharinekerk, die in 1917 vijfhonderd jaren zal hebben bestaan.
In naam van Orartje... doe open de beurs.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Men zegt dat al de lust in vergelegen landen,
Wijd van geboorteplaats, ons niet zoo zoet en is,
Als slechte errs rechte spijs op ongepronkte disch
Bij eigen huis en hof, bereid van vriendenhanden.
JEREMIAS DE DECKER.
INHOUD : Indische Oudgastentaal II (Slot), door S. Kalif. — Nederland: Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde. — Beknopt verslag der Groepsbestuursvergadering van 28 Oct. 1 9 16. — Van de Afdeelingen. — Oost-Indie: De vereenvoudigde spelling in Indie, door Marc.
Einants. — Zuid-Afrika: Zuid-Afrikaansche Brieven XLIII, door Ou-Boet. — Taalcommissie. — Mededeelingen en Allerlei. — Verantwoording
VolksObenring, 3 de lijst. — Verantwoording Comite your Nederlandsche kinderen in den vreemde, iste lijst. — Tile/Had en Inhoudso,gawe voor
Jaargang 1 9 16. — Adverlentiin.

Indische oudgastentaal,
door
S. KALFF.
II (Slot).
Na het slaven-elementdroeg ook het kleurlingenelement tot verbastering van de Nederlandsche taal bij.
Rauwe scherts dreef er den Hollandschen fortuinzoeker wel eens toe om degenen, die „zonder schip in
Indie waren . gekomen" en zeker volume javaansch
bloed in de aderen hadden, met zinspeling op hun
kleur „de bonte adel" te noemen; of ook, naar een
soort vangrof katoen, ongebleekte dongris. De term
sinjo Icon de klanknabootsing wezen van het als „senjoor" uitgesproken Portugeesche woord „senhor", en
wasgebruikelijker dan „liplap". 't Laatste werd reeds
bij oude reisbeschriivingen aangetroffen, ofschoon
over den oorsprong van het woord veel onzekerheid
heerschte. Nicolaus de Graaff b.v.gewaagt herhaaldeli* van „liblabse kinderen", maar hi' verstaat daarondergeen kleurlingen; enkel het in Indie geboren
kroost van Hollandsche ouders, „vermits 't meestendeelgelyk men seid een slag van de meulen heeft".
Sommigen brachten liplap in verband met liflaf, als
aanduiding dat kleurlingen verlekkerd zouden zijn
op smakeloozen, flauwen kost; eene hypothese, die
geenszins met de werkelijkheid overeenkwam. Of zij
dachten aan de beteekenis, waarin Cats het woord liffelaffengebruikte, aan het slot van zijn berijmd verhaat „Trougeval sonder exempel, geschiet in Vranckryck":
Indien de slimmeguyt haer wist te liffelaffen,
Dat sal de strenge Wet , dat sal de Rechter straffen.
De hoogleeraar Veth oordeelde dat liplap uit geen
bekende taal te verklaren was, en zag er een spotwoord in op de wijze van mikmak, eene klankna.
bootsing van de gebrekkige taal der kleurlingen. Doch
de oplossing was eerder te zoeken bij Valentijn, die
in ?lin hoofdstuk over de vogels van Amboina als

eene bijzonderheid van het koningsvogeltie vermeldde:
„Hy eet oak geerne de L i p-1 a p van de jonge Calappus-Noot, dog werd er (gelyk de' onze gezi;en
hebben) lam af, en komen dus zeer licht er van te
sterven". Hier werd derhalve de weeke korst in het
inwendige van een jonge kokosnoot bedoeld, een ingredient dat dikwijls voor de bereiding van inlandsch
ebak werd gebruikt, en daar nu voor de „liblabse
g
kinderen" het kokosnootgebak eene gewilde versnapet ing was, zoo zou de schimpnaam op dezelfde wijze
ontstaan kunnen zijn als het verachtelijke t emp eh !
(een andere snoeptalel-delicatesse) door inlandsche
vrouwen niet zelden den kleurling naar het hoofd
geworpen.
Van den europeaan zou hi' eerder de uitdrukking
„witte neger!" hooren. Doch dan werd die in den
oneigenlijken zin gebruikt, dewij1 die benaming slechts
paste op de albino's van het negerras. Het woord
was synoniem met „kakkerlak"; waarb'ij echter niet
gedacht nioest worden aan de vraatzuchtige torren,
welke den schepeling op de maandenlange oostiniereis maar al tegemeenzaam waren. Zulke spelingen
van de natuur kwamen allerwege in den 0.-I. Archi el voor. Een reiziger die in het jaar 1706 een
feestmaal bij den panembahan van Madura bijwoonde, schreef er van:,
„Ik zag bij die gelegenheid met veel verwondering
een kakkerlak met zwart hair, zoo blank als een Hollander, hoorende dat er verscheide zulke Tiede n op
Madura waren."
Valentin zag ze op het eiland Ambon, waar hi'
etteliike Jaren als predikant vertoetde. Ook hi' beschrijft hen „zo blank als een Hollander, hoewel het
een ander affschuwelyk vaal, of doodbleekagtig blank
op zig zelven is, vooral als men hen van naby zief.
Zij hebben zeer eel en als gezengt hair, veel mote sproeten op de handen en in 't aansicht en zijn
schubbig, ruw en rim ell van vel, by dag stiksiende (sterk bijziende) ja bijna half blind, zoodat hun
oogen dan meest schijnen toe te zijn, pinkoogende
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gestadig, dog konnen zeer wel bij nagt zien. Zii
hebben ookgraeuwe,
daar andere inlanders zwarte
oogen hebben en zijn, schoon mede van zwarte onders, bij hun eigen Natie veragter dan andre inlanders."
De huldkleur, door Valentin als „doodbleek-agtig
blank"gekwalificeerd,
ontstond door de ontstentenis
vanpigment in het weefsel der huid. Ongelijke verdeeling daarvan, waardoor groote en lichtgekleurde
cellen op een donkeren grond, z.g. levervlekken, zich
op de huid afteekenden, was bij het Maleische ras
een tamelijk algemeen verschijnsel. Dit albinisme was
aan te merken als het tegenovergestelde kenmerk van
melanisme, waarbij b.v. bij den zwarten panter, door
overvloed van kleurstof in de huid, de vlekken verdwijnen die bij het normaal, geteekende dier zichtbaar
zijn *). Over den oorsprong van den naam „kakkerlak" vermeldt Valentin:
zekere Indiaansche
Zij dragen dien naam
„
Schallebijters, die jaarlijks vervellen en dan bleekrimpelig van huid zijn, en zij dragen die teregt vermits zij er altijd zo schubbig en verveld als de Kakkerlakken of Lazarussen uytzien."
Wasgeen zeldzaamheid zulk een „witten neger"
over den weg te zien gaan, terwijl hi' zijne gevoelie oogen teen het felle tropische zonlicht bescherrnde met een „
kipersol". Parasol zou men thans eerder
zeggen; doch in den Comp. tijd was het niet geraden zich van sommige officieele kipersols te bedlenen in een land, waar het zonnescherrn van ouds
als distinctiefgold. Dit gebruik had de Nederlander
van de inlandsche maatschappii afgezien en over enomen; zou
het als 't ware z'n climax bereiken in
dengouden pajong van den resident. In den loop
des tijds werden door de regeering verschillende
voorschriften uitgevaardigd betreffende den kipersol of,
op z'n Portugeesch, quitasol, zo.owel ten aanzien
van degrootte als het patroon. De ran en in de
europeesche en de inlandsche hierarchie waren aan
den kipersol kenbaar. Mede aan de „dammers" of
flambouwen die, bij de ontstentenis van eene openbare straatverlichting, door de inlandsche preniers
alf
achterop de rijtuigen gebruikt werden. Het Plakaat
tegen Prat en . Praal, uitgevaardigd door den gouverneur-generaal Jacob Mossel, bepaalde:
„Alle die meerder dan Onderkoopman in rang, en
met dezegelykstandig zyn, mitsgaders Boedelmeesters, Diaconen, Regenten van Godshuyzen, Vendumeesters en hare Vrouwen, ook alle Europese Vrouwen zonder onderscheyd nevens die van de Inlandse
Christenen en Mahometaansche Officieren tot Vaandrigs inclusive, zullen rote kipersols en waxe-dammers .(wastoortsen) mogen gebruyken, maar geene
mindere(rangen) op poene van vijftig Rds; met de
vrijheyt egter aan mindere om handkipersolletjes, of
een kleynder zoort van groote kipersollen, en Siamse of Javase dammers te mogen gebruyken."
Voor de europeesche of als zoodanig erkende
vrouw was de kipersol al evenzeer een geliefd artikel van staatsie als hetgouden beteikistje (sirih- of
furiedoos), dat zij zich liet nadragen. Vooral bij 't
I In het zonliclit komen die vlekken weer te voorschijn.

kerkgaan werd gepronkt met den ktpersol, het kerkboek met gouden sloten, de reukflacon, den waaier,
dengeborduurden zakdoek,
de sirihdoos en verdere
attributen. Het re lenient was er voor om zich te
doen opmerken. Er was een groot onderscheid tusschen de vrouw van een raad-extraordinaris
van
„
India", die met Brie fraai opgeschikte slavinnen achter,
en een staatsie-kipersol boven zich ter kerk
mocht gaan, om daar b.v. een preek over de nederigheid aan te hooren, en de vrouw van een suppoost aan de penne, die 't met een slavin en een
handkipersolletje stellen moest. Hoe zoo' indische
luxe-parasol er uitzag valt eenigermate of te leiden
uit het Been eene oude beschrijving van Batavia daarover vermeldt:
„De voornaamste pragt der Bataviasche Dames
word niet alleen onder de Hollandsche,
maar ook
onder de taankleurige gezien in de kerken; de eene
zit daar al kostelyker dan de andere in zyde, satyn.
damast, gouden alesia of andere kostelyke gouden of
gebloemde stoffen uitgedost, teffens met menigrvuldige
kanten, 1,inten, strikken paarelsnoeren, kostelyke
baggen (ringen) van paarels of diamanten, enz. Daarenboven kunnen deze fraay verzierde julfrouwen
niet naar de kerk gaan of zy moeten ten minste
slaaf achter zich hebben met eengroote kipersol of
zonnescherm. Deze schermen zijn ook doorgaans ongemeen kostbaar, en dikwils met veele hangende
kanten en strengen van zyde versierd, aan welke
fraaye afbeeldzels hangen van gouden draaken en
andere figuuren."
Afgaande op de berichten der oude kroniekschriivers over indische Xantippes, over typen gelijk die
uit v. Hogendorps tooneelspel Kr asp :o e k o 1 of
de Slaavern ij, zou men bij deze voorstelling
mogen aannemen, dat vier de eene draak aan de andere vastzat. En 't wasgewis een bewondering voor
de sexie zijner dag,
en welke aan den medewerker
van een der vroegere indische jaarboekies het quatrain in de pen of (na een reek over Mattheus
VI v. 28) *):
Gelyk dees lelien, zoo zyn ook onze schoonen:
Arbeiden ? neen, dat niet! En spinnen ? even zoo;
Maar alien, wen zy zich in feestgewaad vertoonen,
Zyn met sneer rat gekleed dan koning Salomo.
Het woord kipersol werd later verdrongen door
pajong, een der vele termen door den europeaan in
Indie ontleend aan de taal van het inheemsche ras.
Menig javaansch en maleisch woord ging over in de
westersche spreektaal en verkreeg daar burgerrecht.
Aldus „soesah" voor moeite, beslommering; „perkara" voor zaak, kwestie; „pagger" voor heining,
„mandien" voor baden, „bakkeleien" voor vechten,
„pidietten" voor rnasseeren, „pikelen" voor torsen
(aan een draagstok), „piekeren" voor nadenken, „baboe" voor kindermeid, lijfmeid, enz. Voor 't laatste
woord werd meermalen „amme" gebezigd, in een
tijd toen de 0.-I. Comp. nog hare bezittingen in
Hindostan bezat. 't Was eene verbastering van het
*) En wat zijt gij bezorgd voor de kleeding? Aanmerkt de
lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet en spinners
niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijne heerlijkheid niet
is bekleed geweest gelijk eene van dezen.
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hindostani woord „amah", dat in dezelfde beteekenis
werdgebruikt. Het D a g h-r egis ter vermeldt een
regeeringsbesluit, waarbij aan den lateren gamerneur-generaal Cornelis Speelman werd toegestaan zijn
onmondig kind, naar Nederland te zenden, „met
desselfs swarte amme". Ook batikken behoorde tot
deze categorie van geborgde uittdrukkingen, en vond
zooveel eerder haren weg dewijl het hier een spectfiek-inclischprod& van lijnwaadverven betrof, waarvoor de juiste Hollandsche overzetting niet zoo spoedig te vinden was De aldus bewerkte manufacturer
waren intusschen in Nederland gansch niet onbekend;
en de dichter Bredero had zeker al eens eene veiling
van„geschilderde kleeden” in het Oostindische Huis
te Amsterdam bijgewoond, alvorens, hi' in zijn
Moor tje den jongeling Ritsaart liet vertellen:
Wantgist'ren had by an een schoon Oostindisch
kleedt,
Glieschildert met een Kunst die'ck selver niet en
weet,
Want hoement rolt en vouwt 't sal barsten noch
verflenschen,
Veel Indianen zyn kunstighe kloecke Menschen:
In den mond van matrozen en soldaten nam deze
verdietsing van indische woorden somtiids groteske
vormen aan. Zoo kon men bij eene militaire expeditie, ondernomen teen een oproerig eilandkoninkie
of radja, de soldaten hooren spreken van „het raadjc". En „oorlam" in de beteekenis van borrel werd
door de matrozen der Comp. waarschijnlijk afgeleid
van „orang lama" voor: oudgasten, dewijl die zoo
vaak liefhebbers van de flesch en vereerders van het
„heilige nat" waren.
Omgekeerd namen de inlanders verscheidene woorden uit de taal der europeanen in de hunne over.
Zelden echter met de juiste uitspraak; de westersche
taalvormen eigenden zich veelal kwalijk voor inlandsche spraakorganen. Zoo noemden zij hengsel „engsel", horloge „erlodji", school „sekolah", pijp „pipa", oppasser „opas", schout „sekout", koetsier
„koesir", schuitje „sekotji", machinist „masmis", soldaat „serdadoe", zoop j: e „sopi", kwast „koewas",
overste „obos", 'on en „djongos", bottel „botol",
enz. De Maleier smeedde de nieuwe woorden voor
zijn taal veelal op de hoofdplaatsen, waar hi' het
meest met europeanen in aanraking kwam, en ging
daarbij op het gehoor af. Zoo noemde hi' te Padang
alles vat fraai van makelij was, en in 't bijzonder
galanterien, „sitepan" naar de firma Stephan & Co.,
welke op die plasts een bekende toko had. Te Batavia noemden de kettingjongens de corvee van vegen
en wieden voor hetpaleis van den gouverneur-generaal„kapalessan”. De titel van Edele Heer voor een
raad van Indie werd in den inlandschen mond tot
” edeler"; en een Maleische wijk ter plaatse waar eenmaal hetgebouw van heemraden zich bey ond, werd
kampong Embrat genoemd. Voor champagne zeiden
zij „sampagni", maar ook, als klanknabootsing, „anggor poef". Een dos-a-dos heette bij hen kortweg „sado", eengestoofd gerecht „setop" van stoof als de
stam van stoven, engestoofd vleesch „semoer" van
smoren(Eng. smother ),. Den stoomtram noemden zij „terem", maar ook „setom" (stoom), En de-
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zeprceven van volks-et
zouden nog met
zeer vele andere te vermeerderen zijn.
Ook den kleurling gelukte het niet altijd de juisteuitspraak te vinden in zijne europeesche conversatie.
Gelijk de inlander, wanneer hi' zich van Hollandsche
woorden bediende, daarbij allicht een overtollig meet-voud vormde, door b.v. kaartje uit spreken als
„kartjis", zoo sprak de leeurling van „jongeluis"
voor jongelui, en van „winkelluis" voor het ongebruikeliike winkellieden. Of wanneer er in een woord
twee of meer consonanten achtereen voorkwamen,
struikelde zijn tong. Daarom kon hij woorden als
„winst" moeilijk uitspreken; hi' maakte er van: wint,
winnes of winnest.
De namen vangeldstukken, welke order de 0.-I.
Comp. als wettig betaahniddel golden, moesten den
inlander door de circulatie zelve gemeenzaam ziin,
loch ook deze werdengefatsoeneerd of ens zijn uitspraak. Zoo noemde hi' een dui „dcewit", en pitjes
„pitis". Trouwens, het was bij dit laatste de vraag
of de Nederlanders dit woord niet uit eene inlandsche taal hadden overgenomen, in plaats van omgekeerd. Als algemeene term voor pasmunt of brokkelgeld bestonden de pitjes vroeger uit kleine looden of
tinnen munties, waarvan er zeshonderd in een Spaanschen daaldergingen. Het woord pitjis of pitits werd
afgeleid van het Portugeesche „especie" of munt. Het
laatste was in Nederland reedsvroeg bekend in den
vorm van „specie", voor contant geld; terwijl met
pities sointijds in algemeenen zin kapitaal of vermogen werd bedoeld. Zoo,gebruikten de juffrouwen
Wolff en Deken het woord, waar zij in den roman
Sara Burger hart het onderhoud weer aver tus
schen Abraham Blankaart ende weduwe Willis. 't
Betrof de kansen van WillemRyzig als huwelijkskandidaat voor de heldin van het boek, waarbij aan
Abraham in den mond werd gelegd:
„Niet, lieve weduwe, omdat Willem minder pities
heeft dan onze Saartje: ei, wat ? wissewasjes!"
De indischepiijes werden oudtijds te Bantam in
aanzienlijke hoeveelheden uit China aangevoerd, zoowel de van deugdelijk koper vervaardigde t s i en s
als de slechte munt van tin en lood, opzettelijk voor
den handel in den Arthipel geslagen en door middel
van eengat in het midden aan rissen geregen. Later kwam de „duitenplaag"; Java werd overstroomd
door slechte, duiten van europeesch maaksel, van
honderdentwintig in een gulden, en ook deze werden
vaakpitjes genoemd, hoewel zij in waarde boven de
Chineesche stonden. Als w-ettig betaalmiddel raakten
zij op den duur evenzeer buitenornlOop als de
Spaansche mat, door den inlander „pasmat" genoemd. Oorspronkeliik was dit een vierkant muntstuk, ter waarde ongeveer van twee gulden, en in
Nederland wasde naam ncg lang na den Spaanschen tijd bekend. De oude liederen gewagen er van;
o. m. dat eene waarin een oom zijne huwbare nicht
ettelijke partijen met hunne voor- en nadeelen opnoemt, en van een hunner zegt:
Is Marten murruw *), 't isgien noot,
Hi' het Apen en Meerkatten;
*, Slap, lijzig.
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Sett Peet hetme sengcet be root,
't Is een Boom vol Spaensche Matten:
Gaeje Nichje, ierje scheyt ?
Da.tsen Vrijster, datsen Met!

En Huygens schreef in een zijner Sneldichten:
1,‹ Hebb' menschen, onbeweeght als Bergen, sien versetten
Door 't lief felick gevoel van Spaensche pistoletten;
De Spaensche Mat en zijn van 't allerbeste Geld.
Het woord „mat" werd door sommige schrijvers
al bus verklaard, dat het zeer gedetailleerde Spaansche
wapen op den beeldenaar op het eerste gezicht aan
k deed de n. De inlanders noemden deze
matwer
munt ook wel „real" (reaal,), een woord dat nog
bewaard is geblt.,.ven in de uitdrukking „toekang
real" voor geldwjsselaar. In. Valentijns „Beschryvinge
Munten in Oost Indien" wordt eene waarde van
van
achtenveertig lichte stuivers toegekend aan de reaal,
„hoewel niet in wezen", geiijk schrijver er bi g voegt.
In verscheidene landen trouwens was de reaal een
rekenmunt en van uiteenloopende waarde. In Indie
bleven de z.g. pilaarmatten, met twee kolommen op
den beeldenaar en aan welke het grootste zilvergehalte werd toegekend, inzonderheid op Sumatra nog
lang in het geldverkeer hangen. In Nederland aan,
schouwde men de reaal welhaast nog alleen op de
uithangborden cf gevelsteenen; b.v. aan het huts
den Gouden Reael op 't Water (Damrak) het
stamhuis van den schepen Jacob Reael en dicns zocn,
den gouverneur-generaal Laurens Reael.
Ook het woord „recepis" zou den inlander gemeenzaartu blijven. 't Was een andere naarn voor
roepia, ropy, de Brifsch-indische gulden, en werd
merle gebruikt voor het papiergeld, dat in 1846 door
den gouverneur-generaal Rochussen in Indie werd
ingevoerd. Onder de 0.-I. Comp. waren er ook gouden ropijen, ter waarde van ongeveer achttien gulden. De gouden kobangs golden tien rijksdaalders en
waren in Valentin tijd nog in omloop. Althans,
hij brengt ze ter sprake in het verhaal van zijn mislukt uitstapje riaar Noordwijk, toenmaals tot de buitensingels van Batavia behoorende en het aangewezen punt voor vischmaaltijden. Doordien hi' zich verplicht zag in den wagen achteruit te rijden werd hi'
zoo onpasselijk, dat hi' bi g aankomst niet meer taalde
riaar kakap noch goer am i. 't Oude spreekwoord
wilde: wat iemand inbrokt, dat moet hi' ook uiteten,
doch door zijn overstuur geraakte man, ko dominee
den maaltijd niet de minste eer bewijzen, en evenwel moest hi' zijn inleg, een gouden kobang, betaLen. Zeus voor die dagen was dit een hoog cijfer,
maar was dan ook met inbegrip van den wiin,
waarmee de visch werd doorgespoeld, en van de
infifer welke iedere participant mee mocht nemen.
De woorden Spaansche mat, ropij en receptis zouden sedert uit het spraakgebruik verdwijnen, evenals de munfen zelve uit hetgeldverkeer. Zoomede
woorden als „ostagier" voor gijzelaar, „battoor"
voor koelie, „muggenbroek" voor gebatikte pantalon,
lot het nacht- en ochtendkostuum behoorende, „meridie e" voor middagslaaWe, enz. Het kolcniale Nederduitsch onderscheidde zich ook ncg door sommi-

ge populaire uitdrukkingen war „geen woordje Maleisch bi g was", en die rechtstreeks tot de indo-eurot,eesche samenleving behoorden. Zoo nc emde men
b.v. een kelderflesch jenever, met zinspeling op het
gt oenachtige glas van die glazen kruiken, een „groene kaaiman". Het handelsmerk op die kelders bestand veelal nit de letters AVH&Z als initialer'
van de importeurs-firma A. v. Hoboken & Zn.; doch
ze werden uitgelegd als „Aan Velen Heil en Zegen".
Het een,
met het oog op de drankzucht in Indie eu
haregevolgen, eene betwistbare uitlegging mccht heeten. Hadden de drinkebroers, die des avonds
„vierkanten pot" op tafel plachten te zetten, het voornemen zich ongevoelig te maken voor de steken der
muskieten, dan werd de flesch zoolang aangesproken
tat een toestand van halve bewusteloosheid was
to
ingetreden, en men noemde dit „een muskietenvest
aantrekken". Hetdunne indische negt 'g e beschertude slechts weinig tegen de lastige insekten, en
het tropische klimaat bracht merle dat de europeaan
tehuis zooveel mogelijk „in de grondverf bleef zitten". D. z.g. ongekleed. Inzonderheid was dit het
geval, wanneer hi' bezig was „klimaat te schieten".
De uitdrukking ontstond waarschijnlijk aan boord
van de Comp. schepen, waar een gezette tijd den
zeeman verplichtte de zon te schieten. De passagier
echter, die in zijn luierstoel uitgestrekt den filet
vermoordde metnietsdoen, werd klimaatschieter genoemd om hem voor te stellen als iemand , die zzich
bezig houdt met naar de weersgesteldheid te kiiken.
Eenmaal in Indie aan den wal gekomen weid dit gebruik naarstig in stand gehouden; en wanneer dan
des middags, na 't gebruik van een copieuse rijsttafel, hetgesprek begon te haperen, zoo was den gasten veelal welkom het voorstel van den gastheer om
„een Engelschen brief te aan schrijven". D.
om
ac de muskietengordijnen een imiddagdutje te
doen. In de indische societeiten aan de „kletstafel"
was de „boomV de onderhouder der gezelligheid;
voor ,,een boom opzetten" *) was de „soos" -de
a.angewezen iYaats. Somtijds ook voor „een koopie
geven" (iemand een poets spelen, een streep door
de rekening haler') waarbij nog zulke variaties voorkwamen als: 'n aardig koopie, 'n leelijk koopje, 'n
gloeiend koopje, enz. Terzelfder plaats werd ook
vaak het voorstelgehoord om „'n roncl:e te geven",
d. i. den geheelen kring der aanzittenden een hartiger]: dronk te trakteeren. En om te beslissen wie
hunner het gelag zou betalen, werd een „kattebak"
geordonneerd. D. i. men bracht de kroes met dobbelsteenen te voorschijn en ieder der deelnemers moest
den teerling werp,
en waarbij
ldus
a de betaler door
het lot werd aangewezen. Men „
kattebakte" om de
vertering. Die dobbelsteenen waren van ouds in Indie in eere; ze hadden immers wel eens eengouverneurgeneraal tot zijne hooge waardigheid geroepen!
NJ. in 1735 big het overlijden van Dirk van Cloon,
toen bij de verkiezing van een opvolger in den Raad
van Indie de leden Abraham Patras en Adriaan Valkenier evenveel stemmen op zich vereenigden. Teen
besliste de „kattebak"; de dobbelsteenen kwamen op
Een gezellig praatje houden
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degroene tafel en met an oog meer behield Patras
de overhand.
Eveneens trof men in die vroegere taal van het
Oosten sommige woorden aan, uit het vaderland afkomstigeraakt.
, doch ook daar in onbruik
B.v.
g
„kwastig", in den zin van eigenzinnig, grillig of
verwaand. In het D ag h-r egister van 1679 leest
men eene instructie van de regeering te Batavia aan
haren vertegenwoordiger Oost-Java, Anthonie
Hurdt, waarbiji hem zijne houding wordt voor eschreven tegenover een paar rijksgrooten van den
keizer van Mataram. „Sustinerende Haer Ed. (de
regeering) dat den Tommagon Nara Paxa tegen den
zabandaer (havenmeester) IntcheJapara omtrent den
Sousouhoenan (keizer) moet werdengemainctineert,
omdat den eersten d'E. Comp. te stale kan comen
en d'ander eenquastigh vaguabontjen is."
Eventnin was de uitdrukking „slabbakken" specifiek-indisch. Men kende ze al zoogoed in het mce.
derland; ook daar werd hetgezegd van een treuzelaar, een die in ziin werk ten achter bliift, of in
zijn liver verflauwt. „Hij begint te slabbakken", heette het dan. De afleiding werd gezocht door den een
in de verbastering van „bachten", dat in het Middelnederlandsch achter beteekende 1 ). Slapbakken zou
dan beduiden:
peene slappe wijze verachteren.
Eene andere opvatting was dat de uitdrukking slabBakken aanduidde, dat er lets slap of krachteloos
verricht werd; evenals halfbakkengebezigd werd voor
half geleerd,
half ontwikkeld 2 ). In Indie werd het
woord veelvaldig (en nog) gebruikt, zoo in de spreekals in de schrijftaal. Het D a g h-r eg s ter vermeldt
een rapport van den vaandrig Arnold Grevinck, die het
bevel voerde over de „besettelingen" of garnizoen
van den „pagger" (fort) te Tegal, waarin o. a.
voorkwam:
„De luye en trage Javanen begonden na hun aert
en oude gewoonte weder te slabbacken en in het
werk sodanigh te verslappen, dat men geen karrs
sagh cm de pagger voltoyt en vaerdigh te krygen,
hebbende tot nogh tce de beloofde houtwerken niet
,
ingelevert
ja seIffs konde men haer soo verre niet
ygen dat ze de gebroken schoppen en 't ander yserwerck wilden hermaeken, door hetwelcke onse eygen
besettelingen, die tot dus lane nogh al sachjens aen
gearbeyt hadden, merle gansch niet uytreghten konden."
Men zou er uit opmaken dat bier niet alleen de
inlanders, maar ook de militairen van 't fort aan
slabbakken warengeweest.
Zoo deze versterking voornamelijk dienen moest ant
de bewegingen te controleeren van „onsen grimmigen
vyant den Matteram", gelijk de regeering den keizer
van Matararnplacht te noemen, van meer belang nc4-4
waren de„paggers” naar den kant van Bantam, dewiil men hier den viand zooveel dicker op het NI
had. En 't zou de Comp. niet zoo moeilijk zin gevallen omaan de voortdurende strooptochten uit dit
sultanaat paal en perk te stellen, had zij altijd Bantammers en niets dan deze tegenover zich gehad.
1) De Navorseher.
De afleiding van slabakken is niet met zekerheid bekend
Red.
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Maargemeenlijk bevonden zich onder die indringers
op Comp. terrein tal van „fugityven", gedroste slaen van Batavia, die met de toestanden daar en die
v
van de Ornmelanden bekend waren. Zij vonden naar
hun smaak een middel van bestaan in „moeskoppen".
Dit woord, in den zin van stroopen of plunderen,
wasdoor de Nederlanders uit het vaderland meegebracht, en bleef in In die langen tijd in zwang. Nederlandsche schrijvers gelijk Hooft bezigden het in
de beteekenis van: te vuur en to zwaard verwoesten; Bilderdijk in die van koppenklioven (koppensnellen); terwijl in de volkstaal van Limburg het werkwoord vergeten werd voor het zelfstandignaamwoord.
„Veel hoofden, veel zinnen! zei de jongen ,
toen smeet
hi' een waxen vol moeskoppen om." Bredero bedie de zich herhaaldelijk van dit woord in den zin
van vrijbuiten, ofschoon het oorspronkelijk beteekende: den kop tot moes pletten. B.v. in het vierde bedrijf van Moor tj e, waar men den kapiteyn Roemert hoort zwetsen:
Komt an ghy Struyc-roovers, ghy Mces-koppers,
ghy Kaes-jagers, ghy Hane-veeren allegaar,
Oh y Overloopers, ghy Ballinghen, ghy Brandstichters,ghy Beelt-stormers met menkaar.
En in zijn Lu cell e, waar Leckerbeetje ze t:
Merckt, wat duet
Dat elck in zyn bercep soo arbeyt en soo wrcet ?
Set,
isset niet omdat de koken (keuken) wel sou
g
rooken ?
Voor de Malcontenten, voor de moeskoppers, voor
oorloch en voor stryt.
Ingelijken zin werd het woord in Indie gebruikt,
zoowel in de officieele stukken als in de verhalen
van reizigers en kroniekschrijvers. Herhaaldelijk treft
men het aan in de folianten van Valentin. Bij een
incident uit den veldtocht tegen den insurgentenhoofdman Soerapati, welke campagne hi' zelf in de kwaliteit van veldprediker ten deele mee anaakte, leest men:
„Wij verloren hier een sergeant, Nobel genaamt,
een Delvenaar, en nog drie of vier Soldaten die, nit
moeskoppen gegaan zijnde, ongetwijield door • den
viand waargenomen en gemold (doodgestoken) zijn."
Uit zulke moeskoppers bestonden steeds de Bantamsche benden; welke somtijds tot voor de poorten
van Batavia doordrongen; en behalve door de godroste slaven werden ze weerbaargemaakt door europeesche deserteurs, die bij de Comp. uit het vendel
waren geloopen en in Bantam hun geloof hadden
verzaakt. Bij de regeering stonden ze te boek als
„gerenegeerden" van het Portugeesche r en e a d o.
Somtijds gelukte het hun zich aan het inlandsche hot
eenepositie van eenig gewicht te veroveren. Aldus
zekere Hendrik Cardeels, uit Steenwijk geboortig;
eene figuur door 0. Z. v. Haren opgevoerd in ziin
treurspel Agon, sulthan van Bantam. -Deze
man had eenig verstand van metselen en bouWen;
hi' stichite op de inlandsche hoofdplaats het vergde
sterkt kasteel, dat den sultan tot bolwerk teen
Comp. moest dienen. Tot het mohamedaansche geloof
overgegaan, werd hi' door den vorst begiftigd met
een of meer inlandsche vrouwen en een hoofschen titel,• voortaan stand hi' als pangeran 'Wirogoeno te
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boek. Metselaarsbaas te Batavia was hij thans rijksgroote te Bantam, en eene specialiteit. „Tel brille au
second rang qui s'eclipse au premier'', mocht men.
ook hier wel zeggen. 't Gebeurde trouwens meermalen dat europeanen aan dit inlandsche hof eene wijklaats zochten, al brachten zij het niet zoo ver als
P
Cardeels. Een nieuw opgetreden resident in de Comp.
loge in Bantam beklaagde zich in zijne brieven aan
de indische regeeringyn
, „dat
persoon doors
den
gerenegeerde tamboer by de Javanen seer verdacht
wasgemaeckt, alsoo daeronder uytstroyde hoe hy
(resident) den coiiducieur der Javanen op Batavia
wasgeweest ende altyd teen haer (Bantammers) in
1 veldgeweest was, oock veel quaets gedaen hadde,
iae oock dat hy een der grooters haer broeder ende
neef dootgeschoten hadde." Enz. Niet dat hij, resident, nu „overdrotnmelt" was; van een overlooper
aan een oostersch hof kon men zulkepraatjes wel
verwachten. Op zulke wateren vangt men zulke visschen! Maar toch zou 'toe wezen, zoo mend
de resident, een oog in 't zeil van dien „gerenegeerde" te houden.
De regeering nam den wenk ter harte; bij iedere
officieele missive aan den sultan werd de uitlevering
van dien lasteraar en deserteurgevraagd. Maar Zijne Hoogheid hield zich dan steeds oostindisch doof.
't Heet:e dat de man was niet te vinden,en het rijk
van Bantam tegroot om naar hem te zoeken. Onderwijl zat de gezochte veilig in eene inlandsche wofling; en wanneer hi' hoorde dat er weer eene soul.matie van Batavia wasgekomen, kon hijgeruser •
telijk cm „smeel-lachen".
Van die manier van lathe werd meermalen in de
geschriften der 17de eeuw gewag gemaakt. 't Was
iets anders danglimlachen; „smeelen" was een provincialisme voor smalen, zoodat „stneel-lachen de beteekenis had van smalend lachen. Valentin bezigde
het woord in ziin verhaal van de am t" gepleegd op het Nederlandsche garnizoen te Kartasoera
tijdens den oorlog teen Soerapati. De keizer van
Mataram, die heimelijk met den muiter en zijne Balische troepen heulde, en ook de hand in de overrompeling had gehad, bleef schijnbaar de vriend der
Comp. Bij zijn bezoek aan het fort, waarjuist een
nieuw reduit was opgetrokken om zich voor verder
verraad te vrijwaren, wees de kapitein Leeman hem
op de kanonnen, die wel tienduizend aanvallers zouden kunnen vernietigen. Of, voegde hii er beleekenisvol bij, „wel anderen, Luiten de Baliers, die de
E. Maatschappij quaat willen doen! Waarop de keizer smeel-lachte in zichzelven en sprak tot Roden
Ario SindoeRadja in een taal van javanen, die van
weinigen •. wordt verstaan, alzoo dezelve alleenlijk een
taal van 't Hof is: „Deze man geeft dingen voor om
uit te voeren alsof hi' een heel gebergte inslikken,
of een blixemslag aanvatten wilde, en zijne makkers
rieken nog niet of zijn nog niet eens verrot."
De ander verstondgeen hoog javaansch; de p o rt e e der opmerking werd hem eerst later over ebracht. Echter had hi' het dienstig geacht den geveinsden Aziaat te laten zien hoe de tromp van het
kanongericht was op den vorstelijken kratcn, en

den „pasceban" *) daarvOOr bestreek. 't Laatste
woord werd g,emeenlijk verdietst tot „passeerbaan",
telkens waar men het ruimeplein voor eene vorstelike woning bedoetde. In later tijd raakte „passeerbaan" in onbruik en bediende men zich veelal van
het javaansche woord „alocn aloon". Het gewijde
karakter 't welk dit voorplein, beschaduwd door
machtige waringin-boomen, in het oog der bevolking
bezat, moest wel verminderen sedert europeesche amb-tenaren dit attribuut der javaansche vorstenhuizen
voor hunne eigenc ambtswoning aanlegden; sedert
in het vorstelijk Soerakarta een inlandsche kermis
(pasar malam) georganiseerd werd op het plein, waar
eenmaal de vorst recht sprak op den sitihinggil (estrade) of onder den „pitsiaarboom".
ft Laatste woord behoorde merle tot de doode indische taal. Als zeemansterm beteekende pitsjaren
(van het Eng. pitc h-y a r d) het uitsteken van de
vlag, waarmee men schepetingen aan wal het sein
gaf om naar boord terug te keeren. Of ook, waarmee de admiraal eener retourvloot de scheepsgezagvcerders seinde om op zijn schip te komen beraadslagen. Valentin noemde dit: „een sjouw laten waai•
en". Aan wal echter verstond men onder denpitsjaarboom (gemeenlijk een statige waringin), den boom
onder wiens loofdak de hoofden of oudsten des yolks
bijeenkwamen om te pitsjaren, van „bitjara": spreken,
beraadslagen. De indische kanselarijst
ij1 nam dit
woord over, en sprak ook van „pitsjaringh" voor
beraadslap,ing.
Doch zulke malayismen en javanismen zijn vocrlang uit de taal der europeanen in Indie verdwenen,
voor 't minst nit de officieele taal. En evenzeer de
„oubolligheden" van het vroegere Hollandsche spraakeigen, het koloniale jargon eener voorbijgegane
samenleving. De eisch voor den Nederlander om
zijn eigen taal hoog te houden te midden van zoovele oostersche idiomen en invloeden bracht aliens
een zuiveringsproces teweeg, zij 't ook dat menig
schilderachtig woord of zegswijze daarbij werd ingeboet. Een terugblik op den vrcegeren toestand
toont aan dat ook in Indie de taal onderworpen is
aan de wet dergestadige vervorming en verwisseling,
welke alle levensverschijnselen kenmerkt. Dat ook hier
het eene lid versterft en hetandere zich aanzet, het
oudeplaafs maakt voor het nieuwe, 1 erne woord
in onbruik, en 't andere in zwang komt. En dat onze kindskinderen niet meergeheel zoo spreken zullen als wii, evenmin als wijzelve de taal onzer overgrootvaders ongerept behouden hebben.
1 Pasebahan, van sebah: vergaderen van ltoofden.

Uitcrste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking wenschen te bedenken, wordt daartoe de vatgende vorm aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zijn goedgekeurd
bij Koninklijke Besluiten van 23 Jan. 1905 en 29 Oct.
1907, nommer 89, de som van
gulden, uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij
van alle rechten en kosten.
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heeren Mr. A. L. van Blommestein, 2de secretaris;
Marc. Emants, Mr. W. J. L. van Es (enkel middagvergadering), J. P. C. Hartevelt, Dr. N. Mansvelt,
Mr. K. M. Phaff (enkel middagvergadering), N. J.
Roelfsema,penningmeester; L. Simons en C. van
Son, secretaris.

Comild voor Nederlandsche kinderen
in den vreemde.

Punt I. Notulen der vergadering van
26 J u I i.
Deze worden onveranderd goedgekeurd.

Er is in het afgeloopen jaar op Nederlanders en
stamverwanten weder heel vaak een beroep gedaan,
waarhet gold steun en hulp te verleenen aan slachtoffers van den Wereldoorlog.
En toch, zoo den weldadigheidscomite aanspraak ma
maken op den steun aller leden van het A. N. V.
dan is het zeker we het Comite voor Nederlandsche
kinderen in den vreemde, waarvan oprichting en
doe l reeds enkele malen in Neerlandia werden
vermeld en dat sedert zijn werkzaamheden heeft kunnen aanvangen door Nederlandsche kinderen uit het
buiteniand, die tengevolge van ondervoeding beter
lichamelijke verzorging drip end noodig hebben, in
ons land onder dak te brengen.
Men wee dat buiten onze grenzen, vooral in
Duitschland, duizenden Nederlandsche gezinnen wonen, die al het lijden van een land in oorlog endervinden en in de eerste plaats hulp voor hunne kinderen vragen, kinderen dus van ons yolk.
De wapenspreuk van het A. N. V. is : Met raad
en dad
voor Volk en Stam.
a
Hier wordt . een daad verricht van onverdacht
stambelang. Hoofd- zoowel als Groepsbestuur heb,ben dan ook niet geaarzeld het Comite, dat na overleg met het Da el. Bestuur is opgericht, alle medewerking, zoowel geldelijk als zedelijk, toe te zeg'gen.
Het beroep op de leden vond weerklank en uit de
in dit nummer openbaar gemaakte eerste list van
bijdragen 1 ) blijkt, dat men het Amsterdamsche Comite met ingenomenheid bezig ziet aan zijn menschlievende taak.
Eenige werkzame Afdeelingen hebben reeds plaatselijke Comite's gevormd en verleenen zoowel bij het
inzamelen van Belden als bij ontvangst en uitbesteding van de kinderen, die reeds over de grens
kwamen, krachtigen steun.
Maar natuurlijk is er veel, zeer veel noodig cm
het steedsgroeiend aantal hulpbehoevende kleinen
hierheen te doen, komen en een z645 langdurige verzorging te geven, dat ze blijvend herstel van gezondheid en levenskracht tengevolge heeft.
Waar voorzitter en secretaris van de Afdeeling Amsterdam van het .A. N. V. de heeren Prof. Te Winkel en S. van Lier Ez. in het Comite zitting hebben en met den voorzitter der Afdeeling Berliin, den
heer W. F. van Heusden, het Da el. Bestuur vcrmen, daar kan men er zeker van zijn, dat het belang, dat zij voorstaan ook een zuiver stam- en Verbondsbelang is.
Het Comite hoopt binnenkort mededeelingen te doen
over de reeds bereikte resultaten 2).
Men steune het naar de mate zijner krachten.

Punt II. Ingekomen stdkken en mededeelingen, o.a.:

Beknopt versiag der Groepsbestuurs.
vergadering van 28 Oct. 1916.
A an wezig : de heer Dr. H. J. Kiewiet de
jonge, voorzitter; de dames E. Baelde, D. BogaertDe Sttirier de Frienisberg, A. C. Veen-Brans, en de
*) Zie blz. 253.
, ) Even voor het afdrukken, bereikt ons het bericht, dat er
samenwerking is tot stand rekomen tusschen de comitO s s, die
Red.
Nederlandsche kinderen uit Duitschland hier halen.

Aftreding van Hoofd- en Groepsbestuurders (zie
Neerlandia Nov.-nr., blz. 240),.
Bedanken van Groepsbestuurders.
Medegedeeld wordt, dat me'. Dr. v. d. Graft het
voornemen heeft we ens gezondheidsredenen in 1617
af te treden als Groepsbestuurslid. Gehoopt wordt,
dat die redenen in Maart 1917 zullen zijn vervallen.
Voorts bedankte we ens vertrek naar Gent Dr. Godee Molsbergen.
Bepaling der plaats waar de volgende Algemeene
Vergadering zal worden gehouden.
Het Da el. Bestuur acht het gewenscht art. 14 van
hetGroepsreglement in dien zin te doen wijzigen,
dat de verplichting om in de oneven jaren te Dordrecht te vergaderen, wordt opgeheven. Het bijeenkomen in een andere plaats heeft blijkens de ervaring
tal van voordeelen. Om reeds op de a. S. Algemeene
Vergadering deze wijziging toepasselijk te makers besluit de vergadering een rondschrijven aan de Afdeelinen te richten ter voorloopige goedkettring.
Benoeming afgevaardigde van Groep Nederland in
de Algem. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
De vergadering benoemt den heer C. Plokhooy te
's-Gravenhage.
Nauwere aansluiting der bewoners van ZeeuwschVlaanderen met Holland.
Medegedeeld wordt, dat dienaangaande een rondschrijven is gericht aan de voornaamste Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer in Ho lland en Brabant,
van welke reeds enkele zijn opgetreden.
Na uitvoerige bespreking wordt een der leden opgedragen een nader onderzcek naar dit vraagstuk in
te stellen.
Rondschrijven aan Burgemeesters in zake Nederl.
winkelopschriften.
Medegedeeld wordt, dat aan 50 burgemeesters der
groote gemeenten in Nederland verzocht is het voorbeeld van den burgemeester van Utrecht te volgen.
van Zwolle heeft er aan voldaan, die van Delft
Die
weigerde.
Besloten wordt de Afdeelingen te verzceken in die
richting werkzaam te zijn.
et Comite voor Nederlandsche kinderen in den
H
vreemde.
Medegedeeld wordt, dat het Hoofdbestuur geldeliike
en zedelijke steun heeft toegezegd aan het Amsterdamsche Comae in gelijken zin als voor Volksopbeuring.
De vergadering besluit ook van wee het Groepsbestuur medewerking te verleenen.
Bekendmaking van de Nederlandsche nijverheid.
Medegedeeld wordt, dat de Vlaamsche geinterneerden volgens een schrijven van het bestuur van Tak
Harderwijk, zoo weinig van de Nederlandsche nijver-
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heid weten. Hierop is de aandacht gevestigd van de
Vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" en de Vereeniing tot verbreiding van kennis in den Vreemde, die
g
het vraagstuk bestudeeren.
Getracht zal worden door vertooning van lichtbeelden en films de Nederlandsche nijverheid bekend
te maken. Toezegging is 0. m. reeds verkregen van
een film der Philipsfabriek te Eindhoven.
Ter vergadering worth een aanbieding gedaan betreffende een lezing met lichtbeelden over de Zaansche nijverheid.
Subsidie-aanvraag voor 't Coppelstock-gedenkteeken
te Brielle.
f 10.— wordt toegestaan.
Tevens worden ondersteuningen aan enkele Afdeelinen
goedgekeurd.
g
Brief van den heer Leo Meert met verzoek, dat
het Groepsbestuur zich menge in de verhouding tusschen het Algemeen Handelsblad en Echo Bel e.
Na uitvoerige bespreking besluit de vergadering
naderegegevens of te wacliten.
Punt III. Vragen van den heer Van Es
over het benoemen van afgevaardigden van enkele
Stud.-Afd. tot bijwoning van de opening der Gentsche Hoogeschool en het protest daartegen door het
Da el. Bestuur uit het Hoofdbestuur in de bladen
bekendgemaakt.
De vrager treedt in een uitvoerige beschouwing
over het begrip „openbare lichamen" in verband met
art. 31 van het Groepsreglement en komt tot het besluit, dat hetgeenszins op den we van het Da el.
Bestuur van het Hoofdbestuur lag een afkeuring uit
te spreken, op grond van onwettigheid, wat een onverdiende blaam is, terwijl bovendien niet het Da el.
Bestuur van het Hoofdbestuur, doch slechts het
Groepsbestuur bevoegd was.
De voorzitier zet uiteen, waarom het Dagelijksch
Bestuur uit het Hoofdbestuur hetgewenscht heeft
geacht teen de Stud.-Afd. op te treden op de
wijze zooals het dat heeft gedaan. Het deed dit
krachtens art. 10, in verband met art. 6, alinea
3, der Statuten en wel omdat de Stud.-Afd. in een
groote fout waren vervallen, door namelijk over het
hoofd te zien het bepaalde bij art. 24, voornamelijk
alinea 1 en art. 31, van het Groepsreglement en art.
4 der Statuten. Uitdrukkelijk toch word daarlin gesproken onderscheidenlijk van „in den kring van haar
gebied." en van „de besturen der gemeente binnen
haregrenzen". Niemand zal ontkennen, dat de Vlaamsche Hoogeschool,..kwestrie thans een politieke kwestie
bij uitnemendheid is. Zoowel het geheele Verbond -als
zijn onderdeelen moeten thans nauwkeurig de grenzen hunner bevoegdheden in het oog houden. Daarom was de Utrechtsche Stud.-Afd. haar roe in te
buitengegaan door onder de tegenwoordige omstandigheden zich officieel te laten vertegenwoordigen
bij de opening der Vlaamsche Hoogeschool te Gent.
De krachtens art. 10 der Statuten van hetgeheele
Hoofdbestuur vereischte nadere goedkeuring werd door
de andere leden van het Hoofdbestuur eenstemmiz verlee d. Enkel handhaafde een lid de meening, dat alleen het Groepsbestuur bevoegd was ; een vormkwes tie dus.
Het Hoofdbestuur kan tot zijn leedwezen in het optreden der Studenten-Afdeelingen niets anders zien dan
een tarten. Het geeft zichzelf alle mogelijke moeite
om het Verbond in zijn geheel in het rechte spoor
te houden en nu matigt een onderdeel zich bij herhaling het recht aan, het Verbond in het geding te
brengen en bij de buitenwereld een geheel onjuisten
indruk te vestigen. 'Dit alles geschiedt zonder schiin
of schaduw van vragen om toestemming en Hoofd-

en Groepsbestuur staan telkens voor een voldongen
felt.
Een lid wijst nog op de verklaring der Belgische
Hoofdbestuurders in Neerlandia van Jan. 1916, blz.
s, waarin zij de onzijdige houden van het Hoofdbestuur zonder voorbehoud, goedkeuren.
De beer Van Es erkent thans, dat het Dageliiksch
Bestuur uit het Hoofdbestuur bevoegd was volgens
art. 10, doch betwifelt of de stria tusschen activisten en passivisten een staatkundige strijd is, bedoeld bij art. 4 der Statuten. Het kan een politieke
kwestie worden, maar dit kan met ell< ideeel belang.
De activisten ontkennen een staatkundige partij te zijn.
Nu kan men art. 31 van het Groepsreglement zeer
algemeen opvatten; maar men kan oak zegg en: teleramen
is nu verboden
g
,
m zenden aan autoriteiten
maar een afvaardiging in het algemeen niet. Ook art.
24 Groepsreglernent heeft niet de strekking van een
verbod om buiten dien kring te gaan. Juist Stud.Md.hebben steeds een ruimen kring van actie gezocht en gevonden, dit getuigen o. a. de Groot-Nederlandsche Studenten-Congressen en Vacantieleergangen. Men leze toch vooral niet in het positief g eb o d omde belangen van het V e r b ond binnen
den kring van hun gebied te behartigen, tevens een
verb od zich de hoogere belangen van den N ederlandschen stam in 't algemeen aan
te trekken. Een Afdeeling kan volgens spr. zelfstandig de statuten en het reglement uitleggen, om haar
bevoegdheden na te gaan; en zoolang door de al emeene vergadering niet beslist is hoe een artikel .uitgelegd met worden, staat de opvatting omtrent een
artikel van een Afdeeling4 gelijkwaardig naast de opvatting van het Hoofdbestuur.
Enkele leden merken op, dat een dergelijke leer,
waarbij 'der onderdeel eener organisatie zich een
eigen uitlegging voorbehoudt van de voor alle deelen gelijkelijk geldende wet, voor elke organisatie
volstrekt ontoelaatbaar is; dat een Afdeeling, die het
niet eens is met de opvattingen van het hoogere bestuur, zich kan wenden tot de andere Afdeelingen,
die dan te zamen invloed trachten te oefenen op het
hoogere bestuur.
Hetgevolg der uitvoerige besprekWigen is, dat niemand der aanwezigen de opvattingen van den heer
Van Es omtrent de bevoegdheid der Afdeelingen deelt.
Hoewel niet in onmiddellijk verband staande met
ditpunt, spreekt een lid als zijn bordeel uit, dat de
Vlamingen, die op dit oogenblik tot de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool medewerken, dat kunnen
verdediig,en met gronden, die de zuiverheid hunner
vaderlandsliefde en liefde voor hun yolk onaangetast
laten, dat echter ook anderzijds de Vlamingen, die dit
thans afkeuren, daarvoor evenzeer goede gronden van
vaderlandsliefde en liefde tot hun yolk kunnen aanvoeren. Spr. acht daarom de vraag der opening van
de Viaamsche Hoogeschool op dit oogenblik een van
VlaamschBelgische politiek, waaromtrent Noord-Nederlandgeen ander standpunt behoort in te nemen,
tan die van bemiddelaar om beide partijen althans
in zooverre. van de eerlijkheid van elkanders inzichten
le overtuigen, dat later samenwerking ten bate van
Vlaanderen in uitzicht blijit.
Ten slot warden nog ter sprake gebracht de vol.gende punten:
a. Zorg voor Vlaamsche kinderen in Nederland;
b. Verstandelijke verzorging van onze gemobiliseerden;
c. Groep Nederland en de Vlaamsche geinterneerden en vluchtelingen.
Besproken wordt wat op dit gebied reeds is gedaanen wat nog kan worden geclaan.

NEERLANDIA.
Van de Aideelingen.
A lk ma ar( Jongel.-Afd.).
Alhier is opgericht een Jongel.-Afd., onder beschermheerschap van den heer P. M. de WolfI, Kapt.
der Infanterie.
Het besttur bestaat uit: L. J. van Haasbergen,
voorzitter; H. D. van Meeteren, secretaris; P. 1-1.
Maal,penningmeester; W. K. Boogh, 1ste lid; A.
T. J. Brummer, 2de lid.
Amsterdam (Jongel.-Afd.).
Zaterdagavond, 11 Nov., vierde deze Afdeeling haar
negenjarig bestaan.
De opkomst was bevredigend, de avond slaagde
zeer goed.
Het bestuur had het genoegen, onder de aanwezigen
te mogen opmerken: Prof. J. A. van Hamel en de heer
S. van Lier Ez., bestuursleden der Amsterdamsche
Burger-Afdeeling, alsmede afgevaardigden der Amsterdamsche Studenten-Afdeeling.
Prof. Van Hamel was zoo welwillend, voor de
pauze enkele woorden over het A. N. V. te zeggen.
Spr. wees voornamelijk op de drie hoofdwerkzaamheden van het A. N. V. n.l. bevordering van het
zuiver spreken en schrijven der Nederlandsche taal,
bevordering der Nederl. nijverheid en verhooging van
het nationaliteitsgevoel; spr. toonde aan, dat door
aansluiting bij een Jongel.-Afd. vela ionge Nederlanders kunnen medewerken, teneinde in deze richting
werkzaam te zijn.
Hetgevolg was dan ook dat zich een aantal nieuwe leden en 'begunstigers aanmeldde.
Na de rust werden nog eenige voordrachten
gehouden, terwij1 een zeer gezellig bal deze aangenamen avond besloot.
Deventer.
16 Nov. voordracht van Dr.Rene de Clercq, er
was veel belangstelling en aandachtig gehoor.
Het sub-comite van het Comite voor Nederl. kinderen in den Vreemde, onder leiding van rnevr. Van
Hooff—Gualtherie van Weezel en de heeren C. j. de
Bruyn Kos en W. J. Lugard, werkt gestadig door
en ondervindt veel belangstelling. Het zond reeds
I 1250.— aan het hoold-comiteen trace ook onder
dak voor kinderente vin n.
's-G r a ven h ag e ( Jongel.-Afd.).
Overzicht der werkzaamheden sedert Juni:
1 Juni fietstocht langs „de Sprank" naar .Meiendel en door de duinen naar „het Wassenaarsche slag".
9 Sept Voordrachtavond van den heer B. Cannegieter: Proza en poezie. ,
28 Oct. Lezing van den heer Carl Mayer over
Hugo Verriest.
Haarlem.
De secretares schrijft:
In samenwerking met de Afdeeling Haarlem van
Oost en West heaft onze Afdeeling een Indischen avond
gehad op 15 November.
Met voldoening kunnen beide besturen hierop terugzien:
De heeren S. Surya Ningrat, Ratu Langie en Noto
Soeroto vervulden spreekbeurten. Van drie verschillende kanten zagen we dus de Indische stroomingen in
verband met lndie Weerbaar en Volksontwikkeling
belicht.
Onze leden warentrouw opgekomen en gingen zeer
voldaan over 'tgehoorde huiswaarts.
Ha a r lem( Jongel.-Afd.),.
Mei. A. Salomons hield 21 Oct. een met groote
belangstelling aangehoorde voordracht over Dichters
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en hun Gedichten, waarin o. a. het ontstaan van de
dichtkunst werd behandeld. Mei. Salomons drceg op
gevoelige wijze ook eenige gedichten voor, o. a. van
Rene de Clercq en Adama van Scheltema.
In de rustpoos sprak Dr. Schepers een opwekkend
woord om alle aanwezigen aan te sporen meer belangstelling te toonen in het Verbond. Het gevolg
was, dat zich ongeveer 40 nieuwe leden opgaven.
Het bestuur der Afdeeling is thans als volgt samengesteld: E. B. Moolenaars Jr., voorzitter; Berna
Jesse, lste secretares; Jo Janssen van Raay, 2de secretares ; Joh, Faber, penningmeester; Nonni e Jansen,
archivares.
U t r e c h t( Jongel.-Afd.).
De secretaris schrijft:
28 Oct. werd depropaganda-avond dezer Afdeeling gehouden. Dr. Rene de Clercq trad op met een
voordracht over eigen dichtwerk. Stormachtig waren
de bijvalsbetuigingen. De mooi versierde zaal was
stampvol en dank zij de goede hulp van verscheidene leden, die o. a, in den rustpoos met listen rondgingen, traden 80 nieuwe leden en 20 begunstigers toe.
Een warm woord van dank aan allen, die medehiellpen om in dilt jaar het ledental dezer Afdeeling
te doen verdubbelen!

Oost-Indie.
De vereenvoudigde spelling in IndiE.
Zijn er in Nederland nog tal van tegenstanders
van de vereenvoudigde spelling, die — zij 't met
ondeugdelike gronden — hun afkeer van een spellingwijziging menen te kunnen staven, diezelfde tegenstanders zullen al gauw moeten erkennen, dat een
spelling-hervorming in Nederl. Indie voor ons een
gewichtig stambelang is. Want, al zien zij dit niet
zo dadelik in, de brosjure van de heer J. Rottier
„de spelling Koliewijn, een root maatschappelik en
tevens Nederlands belang" is overtuigend genoeg.
Meer dan in Nederland hebben wij in Indie te
maken met mensen, die onze taal niet, om 't zo eens
uit te drukken, met de moedermelk hebben ingezogen;
maar die op iljpere leeftijd die taal moeten leren.
Waren de Nederlanders eertijds van oordeel, dat hun
belang meebracht in bun kolonieen de Nederlandse
foal voor zich zelf te houden, tegenwoordig is men
van mening •. veranderd en wil men de inboorlingen door het algemeen gebruik der Nederlandse
taal meer en meer aan Nederland verbinden. En de
inboorlingen komen ons te gemoet.
„Algemeen" zegt de heer Rottier „zien de Javanen de noodzakelikheid in om, net als dejapanners
clatgedaan hebben, de westerse wetenschappen te
gaan bestuderen om zo het beschavingspeil van hun
yolk te verhogen. De enige we die hun tot dat
doel kan voeren is, dat de voornaamsten onder hen
een westerse taal leren, een taal, waarin die wetenschappen behandeld kunnen warden en voor Indie,
een Hollandse kolonie, waar ze overal Hollands horen spreken, is dat natuurlik het Hollands."
Maar:
„De Chinezen richten bier en daarscholen op met
het Engels als voertaal, velen zelfs zenden hun zonen naar Singapoer om daar het onderwijs te volgen. Het Engels is niet gemakkeliker dan het Hollands, iedere taal is moeilik; maar de onze is veel
moeiliker te leren, omdat hi' antlers onderwezen
wordt dan men hem spreekt."
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Ergo is 't voor ons van 't hoogste belang, dat er
in Indiegebroken wordt met de zeer lastige spelregels van de Vries en te Winkel, die aan een juiste
opvatting van het begrip taal en aan een verbreiding
van
de Nederlandse taal steeds in de we staan.
,
Aardig en juist is het voorbeeld, dat de heer Rottier aanhaalt (al heeft ditgeen betrekking op een
Javaan, die Nederlands wilde leren, maar op een
Oostenriiker):
„Het be on al dadelik met de ma n, des man s,
den man en den ma n. We g er mee, zei ik, de
m a n is de enige vorm, die u gebruiken mag. De
Hollanderg-ebruikt de andere vormen nooit. Hi' wou
me wel zo vvatgeloven ,
maar keek me toch zeer
verbaasd aan. Verder kwamen de . schene vormen:
Kinderen, g ij a r b eiddet gisteren niet gced, gij
leer d e t uwe lessen niet, bovendien naamt g ij
mijn liniaal weg.
lk moest natuurlik weer zeggen, dat dit verouderd
was, dat men moest zeggen jullie a r b e i d d e n
of u a r b e i d d e naargelang van omstandigheden.
Fens had ik een zin als deze: ik heb een app
el gekocht, dien ik (aan) den zoon
m ij n s buurmans gegeven heb. Geen Hollands zei ik! U mag dat alleen zo schrijven. U ma
het ook zo schrijven: ik heb eenen a el g ekocht, dien ik (aan), den zoon van mijnen buurmangegeven heb, maar zeggen
mag u alleen maar: ik heb een a el g ek o c'h t, die ik (aan), de zoon van miin
buurmangegeven heb, Een van de eerste
twee nianieren moet u schrijven, of u krijgt een aanmerking van uw chefs en de derde moet u het
spreken gebruiken, antlers lieeft u kans, door led
een uitgelachen te worden. Nooit zou een Hollander
een van die eerste twee manieren d u r ven zeggen.
Toen werd het hem toch te machtig. Vol ens u zouden er dus twee manieren zijn om die zin te schrijyen, maar die men niet ma zeggen, riep hi Int, en
dan zou er nog een derde manier zijn die ik wel
inag zeggen, maar die ik weer niet ma schrijven!
Hoe is dat nu mogelik ? Ik had de grootste moeite,
niet om het hemte doen begrijpen, want dal was
natuurlik onmogelik, maar om me ten minste te doen
0-eloven..”
Geen wonder dus, dat in Indie het Alg. Nederl.
Verbond de uitgaaf van de brosjure Rottier moreel
engeldelik heeft gesteund en dat de Indiese regering
zich verenigde met de voorstellen van Dir. Moresco,
Direkteur van Onderwijs en Eredienst, in zake de
vereenvoudigde spelling, welke voorstellen aan de Minister van Kolonien werden opgezonden.
Den Ha ag, Okt. 1916.
MA C. EMANTS.

Zuid-Afrika.

Maar nu ben ik weer heelemaal Afrikaner geworden. In een van de snikheete nachten van deze maand
begonnen de eerste regendroppels te vallen en ik
heb mijn geheele gezin wakker gemaakt cm er naar
te luisteren en met ons alien hebben wegejuicht.
In dit land vanpolitiek en altijd weer politiek, is
het vaak moeilijk voor Neerlandia de pclitiek, net
als de kerk, in het midden te laten. !Viaarthans prijs
ik het. Verbeeld-je dat je in dezen tijd je moet warm
maken overpolitiek.
* •

Louis de Vries is op zijn thuisreis met zijn gezelschap te Durban geweest en heeft daar een voorstelling gegeven van De Familie Lehman. Hi' had ook
hierheen willen komen, maar de tijd van voorbereiding was te kort, en alle plannen voor een rondreis door Zuid-Afrika zijn ten slotte mislukt. Eigenlijk jammer, heel jammer; want ik heb ondervonden
hoeveel belangstelling er is voor het Hollandsch tooneel in Zuid-Afrika. Van alle kanten kwamen de menschen bij mij inlichtingen inwinnen over de De
Vries-plannen, omdat ik er tcevalligerwijs wat meer
van hadgehoord. Zelfs brieven en telegrammen heb
ikgekregen uit andere dorpen en steden, waarbij
men zijn medewerking en bijstand toezeide. Hieruit
blijkt, dat Hollandsche kunslenaars, die naar Nederlandsch Indiegaan, rekening moeten houden met ons
ou land, nu de reis naar Indite langs onze kusten
leidt. Indien men zich tijdig in verbinding stelt met
menschen hier in Zuid-Airika, zal het al heel slecht
moeten loopen, wanneer er een kustreisje door het
Unie-gebied kan worden in elkaar gezet. Natuurlijk
zijn wij hier een Indische nabobs en ons land is
maar dun bevolkt. Wij wonen ver uit elkaar en reizen kost hier veelgeld. Schatten zal men dus niet
maken met zoo'n rondreis; maar men zal een belangwekkend land zien, gastvrije en belangstellende menschen, en ons liolIandsch-sprekend mettschdom een
g
enoegen bereiden , dat het al te veel moet missen.
En bovendien zal men het trotsche bewustzijn hebben van de drager te zijn van den Hollandschen
geest en de Hollandsche kunst naar dit land, dat
nog niet zoo heel lang geleden een deel van Holland isgeweest en waar de meerderheild der bevolking zijn eigen beschaving heeft opgebouwd op Hollandsche grondvesten.
Men ziet, ik ben een onverbeterlijke optimist, die
de zaken te mooi voorstelt, en zou er niet aan denken om kunstenaars uit Holland, die naar Indiegaan,
te raden naar Zuid-Afrika te komen, wanneer niet
die weg toevalligerwijs langs onze kusten leidde.
Doch Hollandsche dramatische kunstenaren, zangers
en zangeressen en andere muzikale vertolkers enz.
enz. houden het zich voorgezeg,
d dat hier te lande
eentalrijke Hollandsch-sprekende bevolking leeft,
die smachtend uitziet naar de kust cf daar niet een
man of vrouw aan land stapt, die haar iets van de
Hollandsche kunst tegenieten zal geven.
•

Zuid-Afrikaansche Brieven.
XLIII.
Pretoria, 16 Oct. 1916.
Toen ik hier na een lange afwezigheid uit Hclland terugkwam, klonk het mij snaaksch, wanneer de
menschen klaagden over de droogte, niet alleen uit
medelijden met het arme vee, maar ook omdat het
op hun gestel werkte. Een die zoo, kersversch uit het
land van mist en re en is overoplant, kan zich niet
begrijpen, dat waar ook naar re en wordt verlangd.

a

Wij zijn hier overigens zoo in de politiek verzonken — iets wat niet ongewoon is aan een jong land
— dat wij eigenlijk een oog hebben voor het een
er rondom ons gebeurt. Wij praten met groote wocrden over het arme-blankenvraagstuk; maar zoo oppervlakkig, dat zich bier het begrip lang reeds had
vast dat de Afrikaner lul is en niet werken
wil en het daarom eigenlijk een onbegonnen werk is
om die menschen op te heren. In Europa hebben de
socialisten er voortdurend op gehamerd om dezen armen eerst een menschwaardig bestaan te geven. Hetzelfde zou men hier moeten doen. Machteloozen zijn
het alien,geen onwilligen. Zij willen wel, maar kunnen niet, omdat hun bestaan onmenschwaardig is.

NELRLANDIA.
Zii hebben niets geleerd, verstaan een beroep, en.
worden daarom overal door de vakmenschen uit gedrongen,
zij, de nazaten van de stoere voortrekkers.
Maar vraag het in de tronken, waarheen zij verzeild
raken we ens onwettigen drankverkoop aan de kaffers, vraag het bij de opzichters over het werk, of
deze arme blanken lui zijn en niet werken willen,
en onveranderlijk zal het antwoord zijn, dat zij wel
willen, maar niet kunnen. Vraagt het op de scholen,
waar de kinderen dier arme blanken zijn, en °riveranderliik zal het antwoord zijn, dat zij graag will
leeren, dat zij een helder verstand hebben en er bij
goede leiding van alles van hen is te maken. Zij rekenen over het algemeen goed en zin handige( knutselaars engoede teekenaars, deze kinderen van het
donkereJohannesburg. Het is een vergissing geweest
van de Kruger-Re teen zij na de runderpest,
waarbij vele bceren al hun vee hadden verloren, deze kinderen van het land naar degroote goudstad
Johannesburg bracht. Voor lien was daar een plek
en de mooie naam, die zij het dorp hebben gegeven,
waar zij na veel ellende en veel verdriet zich rustig
konden neerzetten, de mooie naam Vrededorp is tot
een aanfluiting geworden. Daar is geen vrede, daar
is harde, verbitterde strijd om niet van honer om
te komen, stria die maar al te vaak eindigt met den
tronk, omdat, strijdensmoede, dezen mannen en vrouwen de verleiding te sterk wordt, om niet op gemakkelijke wijze een schamel stukje brood te verdienen door drank te verkoopen aan de kaffers. En al
die menschen zijn Hollandsche Afrikaners. Al hun
kinderen spreken nog Hollandsch-Afrikaansch. Maar
wat zal er van hen worden ? Hen uit de „dorpee
naar het land terugbrengen met hun ouders, zal niet
gaan, zij hebben het stadsieven met zijn schittering
en klatergoud te lief gekregen. Zij zijn niet meer
voor het landlevengeschikt, omdat zij stadsmenschen
zijn geworden.
Hier is een maatschappelijk vraagstuk, dat de geheele Hollandsch-spreken,de wereld raakt, hier gaan
duizenden menschen verloren, die, wanneer er voor
hen iets werdgedaan, wanneer zij werden opgeheven
uit hun ellende-bestaan, een aanwinst voor onze maatschappij zouden worden. Niet dat die Hollandschsprekende wereld daaraan iets kan doers het is een
zaak die alleen Zuid-Afrika kan oplossen en moet en
zal oplossen, maar die oplossing slaat heel de Hollandsch-sprekende wereld zeker met belangsteling
gr
g
, omdat het betreft een deel van onzen stam.
ade

251

stukken reeds in den door den Minister gewenschten
zin zijn gezuiverd.
De Burgemeesters van Maastricht en Zwolle hebben
het voorbeeld van hunambtgenoot van Utrecht gevolgd en een aanschrijving aan de neringdoenden van
hungemeente gericht, om in de winkelopschriften
enz de Nederlandsche taal in eere te houden.
* *

*

Geen kaas vane
Op de spijslijst van Van Laar's eethuis (Damrak,
Amsterdam) las ik: „ZweischerKaas".
Op min vraag aan de mij bedienende iuffrouw,
wat dat voor soort kaas was, antwoordde zij eerst:
dat isgruyere, Zweedsche; maar een oogenblik later — toen ik de onderstelling waagde, of 't soms
Zwitsersche kaas kon zijn — zeide zij met iets
medelijdends in haar stem over zulk een do
opmer king :
„Neen, mijnheer, die hebben we niet, ik zeide toch
gruyere, U weet wel, van die Duitsche met gaatjes".
't Was me nu volkomen duidelijk!
De C.
•

Stadig vooruit.
Metgroote voldoening maken wij melding van.
twee feiten, beide uitgaande van het gezag, beide getuigende hoe langzamerhand het Algem. Nederl. Verbond op dit gebied veld wint:

•

•
*

Met nieuwste nieuws.
In de omgeving van het Spui te Amsterdam is een
nieuw koffiehuisgeopend. De as. e' heeft zijn inrichting gencemd „Nieuw Novum".
. • (Rotterd. Nieuwsbl.).
.

Te wapen!
„Een bekwaam of fic ii e r gevraagd, zeer e r v ar e n in de fabricatie vande f ij nste Bo rt. b o n s,
Fondant s, Fourr e's enz.,en geschikt our de
leiding van een office op zich te nemen."
Ikgeloof, dat men de kosten van dezen oprcep gerustelijk had kunnen sparen, daar niet e(n onzer officieren er op zal willen ingaan.
Tusschen vechten en het maken van zoetigheden
liggen voor onze luitenants zulke onoverkomelijke
struikelblokken, dat loopgraven er kinderspel bij zijn.
V. B. B.
•

OU-BOET.

Taalcommissie.

•
•

Nieuwe veeren.
Het Centraal-Bureau voor den aankoop van kunstmeststoffen le Enschede doet den landbouwetrs kond,
dat Einnenkort phosphaat verkrijgbaar zal zijn „tegen
den ongeveer en prijs van f 8.50".
De C.

•

•

Gelezen op de kermis te Hoorn:
1. Op een wilde-dierentent:
Le Artis Hollande.
2. Op een kraam:
Nouveau attractie.
Opschrift op „de" bioscoop te Hoorn:
Bioscoop Modern.
•

•

V. M.

Gelezen te Scheveningen:
Afternoon tea metpetits tours en toastper pertie f ...
•

•

•

Onlangs werd gemeld, dat de Minister van Kolonien vreemde termen zooveel mogelijk gebannen heeft
uit de officieele stukken.
Thans heeft de Regeering, overeenkomstig den
wensch van den Minister, alle overheidspersonen aangeschreven om in ambtelijke stukken vreemde woorden en uitdrukkingen, waarvoor goede Nederlandsche termen te vinden zijn, te vermijden, zonder
nochtans in overdrijving te vervallen.
Ais leidraad wordtgewezen op het Koloniaal Verslag en op de Begerooting voor 1916, welke Staats-

Fraaie advertenties.
Gevraagd, appartement meuble independent.
Een hoedenwinkelier teRotterdam noemt zijn zaak
Chapeaux Chapellerie.
Een der voornaamste Wets te Nijmegen deelt mede, dat het is:
Honore du sejours de la Fa milie Royale.
Moet dat soms Fransch voorstelled ? Och, schrijf
toch uw eigen taal, dan maakt ge u niet belachelijk
ten minste.
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MEDEDEELINGEN EN ALLERLEI

Aan alle leden.
Wat hebtgij het afgeloopen jaar voor het A. N.
V.gedaan ?
Was het niets of weinig,
doe dan in 1917 meer.
Brent
ten minste ieder een nieuw lid aan.
g
Aan de Afdeelingspenningmeesters.
Hebtgij kwitantie-kaarten noodig om ze tijdig
voor Januari 1917 te doen uitschrijven, vraagt ze dan
in het begin dezer rnaand aan.
Ze worden kosteloos door de administratie te
Dordrecht verstrekt.
Dringend verzoek.
Le en wier adres gewijzigd is, worden verzocht
daarvan deze maand opgave te doen aan het Afdeelingsbestuur of aan het A. N. V.-kantoor te Dordrecht, Wilnstraat 81.
Ook neme men maatregelen, dat de kwitantie die
in het begin van 1917 wordt aangeboden, onmidellijk
kan wo
rden
voldaan.
Nederl. werkzaamheden in Argentini.
Van het Argentijnsche dagblad La Nacion verscheen een buitengewoon nummer, in het Spaansch,
ter gelegenheid van den honderdsten verjaardag der
onafhankelijkheidsverklarin g. Het i;,s een lijvig boekdeel.
Na een opstel over het moederland, worden verliandelingen gewijd aan de Europeesche landen en
Amerika.
Het artikel over Nederland, behandelt in vier atdeelingen de diplomatieke betrekkingen, scheepvaarten handelsverbindingen, terwi:1 het onderhoudend geschreven gedeelte „La colectividad Holandesa en la
Argentina", een beeld geeft van de Nederlandsche
werkzaamheid in het Argentijnsche gebied.
Voordrachten over de Nederl. KoloniCn.
Vanwege de Indische Commissie van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap worden dezen
winter wederom Indische leer an voor onderwijzers gehouden, en wel te Arnhem en te Gouda door den heel- M. Joustr a, archivaris
van het Batak-Instituut te Leiden; te Hengelo (0.)
en te Coevorden door den heer B. Alkem a, leeraar aan de M. K. L. S. te Deventer; en te Hoogeveen
door den heer W. J. G e oud-Kolonel N.-0.-I. L.
te 's-Gravenhage. De cursussen te Arnhem, Gouda en
Hengelo (0.) genieten subsidie van het Dep. van,
Kolonien. In voorbereiding zijn cursussen te Zaandam, Wageningen en Utrecht.
De reeks voordrachten te Amsterdam w''rdt eveneen voortgezet. Als sprekers zullen optreden:
P r o f. D. G. Stibb e, buitengew. hoogleeraar aan
de Handelghoogeschool te Rotterdam en leeraar aan
de Bestuursacademie te 's-Gravenhage, over: Het bestuur van Nederlandsch-Indie; de heer H. F. W agenaar Reisiger te Haarlem, over : Reizen en
trekken in den Archipel; de heer H. A. K o o y,
d-Luit.-Kolonel N.-O.-I. L. te Haarlem, over: Het
ou
leven van den Europeaan in Nederlandsch-Indie; de
heer G. L. Gonggr ij p,, oud-Resident van Rembang te 's-Gravenhage, over: Het leven van den javaanschen desa-man; en de heer P. J. van R a v es tey n, Schoolopziener te Hilversum, over: Onderwits en onderwijs-problemen in Nederlandsch-Indie.

Na de Kerstvacantie volgen vijf voordrachten over
de West-Indische Kolonien, door P r o f. D r. A.
P u 11 e, hoog reeraar te Utrecht, over: De natuurlike gesteldheid van Suriname; den heer L. S c h t z,
Inspecteur van het Onderwiis der Broedergemeente in
Suriname te Zeist, over: De bevolking van Suriname;
den heer J. J. Heilbro n oud-Inspecteur
van het
,
Onderwijs in Suriname te Amsterdam, over: Het onolonie
P r o D r. J.
derwijs
in de Suriname;
K
B o e k e, hoogleeraar te Leiden, over: De Nederlandsch-West-Indische eilanden en hunne natuurlijke
hulobronnen; en den heer H. Michels ''edn, ou
directeur van de Hendrikschool te Willemstad, te
Haarlem, over: Het leven in de Kolonie Curacao.
Al deze cursussen zijn in de eerste plaats bestemd
voor onderwijsgevenden. Voor zooverre de ruimte
dit toelaat kan evenwel ook tcegang verleend worden aan andere belangstellenden. Men wende zich
daarvoor tot de secretarissen der Afdeelingen van
het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap.
Secretaris van de Indische Commissie is D r. H.
H. Z e ij lstr a Fz n., Zwolsche We 65, Deventer.
Holland Home in New-Jersey.
In Paterson en anderegemeenten van New-Jersey
is in September een vlaggedag gehouden ten voordeele van het Holland Home, een inrichtin van
weldadigheid voor ouden van dagen. De inzameling
bracht ongeveer 2200 dollar op.
U! Stellenbosch (Zuid-Afrika).
U
Te Stellenbosch, waar de Nederlandsche letterkunde
zooveel en zoo goede beoefening vindt, heeft „Ons
Spreekuttr", met medewerking van de „Unie Debatsvereeniging", het bekende geschiedkundig tooneelstuk
van Schimmel„Joan Wouters” opgevoerd. De Burger van 12 Sept. gaf er een uitvoerig verslag over.
A.ardmeting.
De hoer F. J. M. This,
bencemd docent in het
J,
landmeten aan de R. H. L. T. en B.-School te Wageningen, heeft zijn lessen geopend met een openbare
voordracht over degeschiedenis der aardmeting.
Daarbij had hi' getegenheid op te merken, dat onze
landgenoot Willebrord Snel cf Snellius (1581-1626)
de met, ode der driehoekmeting heeTt aangegeven, die
bij het bepalen der lentog
van den meridiaanboog
nog steeds daarvoor wordt gebruikt. Tusschen Alkmaar en Bergen op Zoom verbond Snellius verschille de torenspitsen tot een aaneengesloten net van driehoeken; een zijde daarvan bepaalde hi uit een net
vangrootere en van kleinere driehceken, door meting
van een basis van slechts 330 Meter.
Invloed der tijden.
Een Verbondslid, die tijdelijk te Hastings (Engeland) vertoefde, schrijft:
In de Evening News wordt en kolom in het Nederlandschgedrukt, onder het opschrilt: Voor de
Vlamingen. .0ok zag ik hier op een winkelraarn
staan: Hier spreekt men Vlaamsch!
Borstbeeld van Generaal De Wet.
De heer Fanie Eloff is bezig aan een borstbeeld
van Gen. De Wet. Het ontvverp is door een beeldhouwergemaakt te Durban, toen de held der ZuidAfrikaansche nationalisten zich daar voor herstel van
gezondheid beyond.
Nederlandsche muziek.
De firma Alsbach & Co. te Amsterdamgeeft een
maandblaadje uit, een „Aankondiger van nieuwe muziekuitgaven". De laatste nummers zijn voornamelijk
gewijd aan toonzettingen van eigen bodem.
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Hotels in Nederland.
In verband met een artikel over dit onderwerp in
het October-nummer, biz. 209, vestigen wij de aandacht op een artikel van den heer Emants in Vreemdelingenverkeer „Over reizen en verblijf-maken in
Nederland".
Aanvulling sprekerslijst.
F. Begemann, Rijksnijverheidsconsulent, Z.-0. Buitensin el 226, 's-Gravenhage.
Nederlandsche nijverheid; voordracht met lichtbeelden.
Dr. Jaak Boonen,
Parkstraat 19, Utrecht.
Humor in de Vlaamsche literatuur.
er oud-secretares der Afdeeline:
Mevr. Deys--Draay,
Johannesburg, thans Klein Langhorst A 14, Voorschoten.
Zuid-Afrikaansche avond.
Th. Molkenboer, Overtoom 93, Amsterdam.
Nederlandsche nationale kleederdrachten; lezing met
lichtbeelden.
J. A. Verkuy,l leeraar in de Nederl. taal aan de
Cadettenschool te Alkmaar:
De Tooneelbeweging in ons land in de 19de eeuw
en heden.

Voiksopbeuring.
(3de lijst).
f 5.—. N. G. f 1.— Dr. W.
Aerdenhout
v. T.
10—, beiden te Alkmaar. I. L. L. T. te Almelo
I 25.—. Mej. C. J. B. d. 1. F. f 1.—, J. H. S. f 5.—,
mej. M. G. L. f 2.50, Dr. N. M. I f 3.—, V. D. K. f 2.50,
v. R. f 5.—, mevr. A. S. B. f 11.—, alien te Amsterdam.
Mr. C. J. Baron v. T. v. S. te Arnhem f 25.—. K. te
Baarn 5.—. E. S. f 1.—, H. Th. K. f A. J.
P. f 1.--, A. G. f 1.—, mevr T. D. f 2.50, J. G.
en A. J. V. mej. P. A. R. f L. V. Sr.
25.—, G. S. v. K. 1.—, B. H. f 2.50, alien te
Delft, Mej. S. P. f 2.50, C. J. J. V v. N.-B. f 5.—,
mevr. M. D. F. f 2,50, alien e Dordrecht. A. v. S.
te Ede f 20.—. Mr. Dr. F. v. H. te Eindhoven f 5.—.
A. H. v. H. te Enschede f 25.—. J. C. J. L. f 10.—,
.1. de W f 2.50, W. S. A. f 1.—, A. W. f 2.50, Jhr.
Mr. R. v. L. f 100.—, B. v. H. f 2.50, I. f 2.50, Jhr.
J. D. S. f 10.—, Jhr. Mr. v. T. v. G. f
W. v.
pr.
M. f 10.--, E. K. f 2.50, P. v. B. v. V. I
R. G. v. Z. 'f 25.—, N. N. f 100.80, H D. H. B.
f 128.—, J. N. f 459, P. J. H. f 2.50, C. P. f 10.—,
R. v. I. f 10.—, C. H.—K. f 10.—, mevr. B. f 4.—,
mej. W. I 4.—, mevr. v. E. B. f 3.—, alien te 's-Gravenhage. Prof. Dr. C. A. V. S. f 10.—, Q. f 10.—,
G. K. f 2.50, mej. L. E. F. f 5,—, W. v. B. v. V.
F. f 2.50, Prof. H. v. d. B. f 10.—, D. de V. L.
2.50, alien te Groningen. Mr. A. W. Th. I 5.—,
C. v. d. K. f 2.50, beiden te Haarlem. S. A. f 230,

Onleesbaar f 3.—, beiden te Harlingen. Mr. K. M. P.
te 's-Hertogenbosch f 5.—. B. G. J. B. f 10.—,, R.
F. f 2.50, mej. C. M. R. f 5.—, B. A S. f 1.—, J.
P. G. 1 25.—, mevr. de wed. B. f 2.50, Jhr. J. H. S.
v. d. H. I 10.—, D. L. T. f 25.—, allen te Hilversum. W. M. G. te Hoogkerk f 25.—. J. C. S. te
Huis ter Heide, f 10.—. Mevr. C. J. D. ter M. te
Laren 1 10.—. Mr. R. A. F. f 10.—, W. L. B. de la
F. I 5.—, P. H. L. f 3.—, A. v. G. f 2.50, 0. f 5.—,
P. A. B. I 1.----, alien te Leeuwarden. H. ten C. F.
I 10.—, Prof. H. W. f 2.50, beiden te Leiden. Mr.
W. H. K. te Maarssen f 2.50. J. F. H. te Middelburg f 10.—. Jhr. W. v. P. te Noordwijk f 2 50. K.
0. te Nijmegen f 2.50. G. B. te Oosterzee f 10.—. W.
J. R. f 1.—, Jongel.-Ald. Rotterdam A. N. V. f 5.—,
Onbekend f 10.—, allen te Rotterdam. G. M. B. te
Scheveningen f 10.—. A. P. f 25.—, mevr. de wed.
P J. v. D. v. M. f 25.—, M. C. M. de G. f 50.—,
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mej. M. M. v. d. S. f 25.—, mej. C. V. f 10.—, J.
H. 2.50, A.
,
de G. V. f 10.—, mevr. B. 0. f 10.—
C. Mzn. f 10.—, Tahaksfabriek f 10.—, Dames D.
10.—, A. v. d. E. f 2.50, Dames B. 10.—, mevr.
S. A. M. f 5. 7-, wed. A. v. d. E.
G. B. f
I 2.50, C. F. v. d. L. f 10.—, V. S. f 5.—, v. W.
T 2.50, B. E. V. f 2.50, Familie E. a f 5.—, B. J.
S. v. W. f 2 50, J. H. S. f 2.50, v. d. S. B. f 2.50,
W. B. f 2.50, Werf „Gusto", firma A F. S. I 25.—,
M. B. Mzn. f 2.50, C. K. f 2.—, P. L. f 2.50, v. D.
f 2.50, I. & Co. f 2.50, N. V. „De Phoenix" f 2.50,
A. G. f 2.50, J. T. f 10.—, J. v. d. V. f 5.—, W. B.
f 2.—, T. f 2.—, D. R. jz. f 2.50, G. W. v. B. W.
2.50, D. B. f 2.50, G. v. d. Z. f 1.—, D. V. f 2.50,
S. S. V. Jz. f 2.50, v D. J. f 2.50', Familie P. H.
f 2.50, J. H. v. d. W. f 2.50, L. f 1.—, J. I. f 1.—,
mevr. V. f 2.50, mevr. E. f 2.50, Ch. Kr. f 1.—, B.
f 1.—, R. B. f 10.—, D. R. f 25.—, ScheepsbouwMij. „N'ieuwe Waterweg" f 25.—, W. J. H. f 5.—, G.
S. M. I 1.—, v. d. P. f 2.—, A. W. M. 0. 1.—,
P. S. 1.—, Mij. t. V. d. z. K. & H. f 2.50, mej.
de wed. C. T. I 0.50, mej. D. f 0 50, P. C. A. H.
1.—, 0.1 1.—, P. J. v. H. f 2 50, A. v. B. f 2.—,
C. D. f 5.—, C. v. d. M. f 2.50, M. J. V. f 0.50,
N. v. Z. f 1.—, A. K. f 2.—, De V. f 1.—, J. J. R.
f 2.50, Den B. f 10.—, Z. f 1.—, C. L. P f 2.50, K.
f 1.—, Glasfabriek „De Schie" 5,—, wed. A. O.
I 'L.—, J. de K. & Zn. f 5.—, Stearine Kaarsenfabriek „Apollo" f 25.—, Distilleerclerij v. J. J. M.
Wz. f 10.—, H. B. E. B. 10.—, W. W. f
H.
5.--, N. N. f 2.50, J. A. J. N. f 5.—, P. S. E.
I 5.--, W. A. B. f 5.—, N. N. f 2.50, v. d. T. f 2.50,
H. J. H. J. v. d. E. f 2.50, B. J. K. f 2.50, M.W.
f 2 50, F. Z. f 2.50, Mr. M. M. v. V. f 2.50, N. N.
I 2.50, wed. J. S. M. de G. 2.50, P. J. L. f 2.50,
C. Z. f 2.50, T. A. J. Z. f 2.50, D. & Co. f 2.50,
Dames W. f 2.50, C. N. I 5.—, N. N. f 1.—, N. N.
I 0.50, N. N. f 1.—, N. N. f 0.50, N. N. f 0.52, W.
B. f 1.—, A. B. f 1.—, K. L. B. f 2.50, allen te
Schiedam. J. D. f 10.—, Prof. Dr. 0. 0. f 18.—,
mej, J. V. d. S. f 1.—, Mr. C. de W f 2.—, A. A.
J. v. E. f 3.—, allen te Utrecht. P. P. te Velp
f 10.—. N. N. te Voorburg f 1.—. A. S. te Wier
f 1.50. C. H. te Wormerveer' 2.50. Mevr. A. M.
v. d. S. te Zaandani 5.—. Afd. Zaanstreek A. N.
V. f 25.—. P. J. A. de B. te Zwijndrecht f 20.—.
N. N. f 20.—. Minh. X. , f 20.—.
Met het vorige bedrag f 8912.79 1/2 en ft. 2000.—.
In onze eerste verantwoording komt voor: OnleesNaar te 0., dit moet zijn J. H. M. te Oosterbeek.
In de tweede list komt voor: L. Gevaert & Co.
te Antwerpen. Dit is een vergissing. De heer L. Gevaertpersoonlijk, heeft ter beschikking van ,,Volkscpbeuring" eene som root ft. gesteld, met
de goed omschreven voorwaavle, dat de gelden tutsluitend zullen gebruikt worden voor het verzenden
vanpakketten met eetwaren en vak- en leerboeken aan
faijgsgevangenen Belgen.

Comit6 voor Nederlandsche kinderen
in den vreemde.
(Hoofddoel: Verzorging in Nederland).
lste opgave van ontvangen bijdragen
tot 31 October 1916.
Algem. Nederl. Verbond, Groep Nederland f 250.—,
Algem. Nederl. Verbond, Md. Amsterdam (Md. Kas)
f 50.—; bijdragen der leden: A. J. f 100.—, E. K.,
lijstnummer 31, f 50.—, H. v. L. f 10.—, N. P. v. d. B.
I 10.—, Ch. S. J. f 2.50, W. A. A. f 1.—, Mr. W.
B.- f 5.—, Pr. Dr. L. B. f 5.—, J. L. f 1.—, L. J.
W. 5.—, A. P. T: f 2.50, H. C. L. f 7.50, W. F. K.
R. f 5.—, J. C. L. 1.--, L. H. F. f 10.—, H. H.
S. f
M. S. f 1.—, H. E. v. G. f 2.50, W. P. S.
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I 5.--, M. de H. I 2.50, H. J. V. f 5.-, J. T. f
Ii. f 10.-, H. v. K. f 50.-, N. N. f 5.-, W.1-1. de
G. f 2.50, N. N. f 5.-, G. B. f 10.-, mej. C. J.
B. d. 1. F. f 2.50, N. N. f 5.-, J. H. H. f 2.50,
dames 0. f 5.-, G. A. L. f 8.-, W. F. E. S.
I 20.-, A. H. f 10.-, G. G. f 2.50, mevr. M. K. v.
G. f 10.-, C. V. f 1.-, C. E. v. O. f 10.-, O.
I 4.-, J. B. B. f 10.-, H. J. de R. I 10.-, V. H.
f 2.50, L. v. d. P. f 2.-, N. N. f 1.-, A. J. K.
f 1.-, A. M. f 25.-, L. V. f 1.-. Samen f 500.-).
Alg. Ned. Verbond, Jongel.-Afd. Amsterdam, inzameling f 90.-, Algem. Nederl. Verbond Nijmegen, inzameling f 1050.-, Algem. Nederl. Verbond Leeuwarden, inzameling f 637.40, Algem. Nederl. Verbond,
Jongel.-Afd. Den Haag f 15.-, A. L. f 17.50, N. N.
f 2.50, J. M V. f 5.-, S, L. f 5.-, W. de V. f 5.-,
GI A. f 5.-, G. A. M. f 20.-, L. K. f 10.-, N.
N. f 10.-, N. N. f 10.-, F. F. f 3.50, A. G. f 10.-,
E. en H. I 100.-, f irma K. & Co. f 25.-, S. W.
I 25.-, N.V. P. e. v. H. f 25.-, H. L. v. E. f 10.-,
Kleine beetjes helpen f 1.-, G. A. v. H. f 20.-, N.
N. f 2.-, J. C. B. f 5.-, K. G. f 3.-, S. & Co.
I 100.-, I. B. f 25.-, N. N. f 2.-, v. N. & Co.
f 25.-, V. H. & Co. f 25.-, G. W. & Co. ! f 100.-,
N. I. E. Mij. f 250.-, K. H. L. L. f 500 St. Mij.
N. f 100.-, mevr. T. f 5.-, H. S. Mij. f 25.-, J.
M.
L. f 5.-, J. W. H. f 10.-, D. R. f 25.-,
f 10.-, G. V. f 100.-, T. G. K. f 10.-, E. f 2.50,
N. N. f 3.-, mej. R. 2 50, M. V. & Co. f 200.--,
C. V. f 5(1-, C. R. I 2.25, C. B. M. f 10.-, X. Y.
K. f 10.-, rnevr. de wed. A. B. f 1000.-, Int. C. F.
v/h. B. f 1000.-, J. C. G. B. f 100.-, N. N. f 2.50,
M. N. I 5.-, F. S. R. f 5.-, W. R. v. d. L. f 10.--,
mevr. G. f 10.-, J. K. f 5.-, A. L. f 10.-, A. S.
I 25.-, B. & Co. f 250.-, J. F. de B. f 20.-, C.
M. C. f 2.50, B. & Co. f 100.-, N. N. f 2.-, J. B.
f 2.50, E. C. F. f 50.-, H. F. f 5.-, Dame die
wenscht onbekend te blijven f 100.-, J. B. M. f 5.-,
S. & C. f 2.50, A. D. H. f 10.-, W. J. K. f 1.--,
M. A. C. f 10.-, M. T. f 10.-, A. C. H. f 2.-, A.
P. f 10.-, familie 0. f 10.-, F. & Co. f 10.-, dames 0. 1 10.-, G. H. M. 0. f 50.-, A-B. f 5.-,
J. P. T. M I 12.50, H. A. G. f 5.-, D. J. K. f 5.-,
E. v. D. f 5.-, mevr. M. v. L. f 5.-, J. M., maandelijksche bijdragen f 5.-, E. v. L. I 2.50, dames de
M. 0 1 10.--, C. M. f 25.-, M. H. f 5.-, R. v. B.
f 5.-, dames T. M. f 25.-, J. A. W. f
wed.
M. V. S. f 10.-, P. de J. f 10.-, H. B. f 5.-, v.
F. f 1.-, M. P. f 2.50, J. v. d. T.f 2.50, Mij. vih.
V. D. & Zoon f 25.-, M. E. L. f 2.50, mevr. L. v.
L. f 10.-, mevr. A. E. J. K. N. f 2.50, F. V. f 10.-,
C. v. S. f 10.-, H. v. H. f 2.50, J. K. if 25.-, mevr.
V. f 10.-, C. M. R. f 3.-, A. J. M. f 2.50, Ch.
E. H. B. f 40.-, 0. f 2.50, F. f 10.-, F. f 10.-,
B. H. f 250.-, alien te Amsterdam. J. A. K. f 225.-,
N. N. if 0.25, A. F. f 1.-, alien te Apeldoorn. J.
B. f 1000.- te Zeist. Mevr. de wed. Dr. D. v. L.
I 3.-, N. N. f 10.-, N. N. f 0.20, N. N. f 25.-,
J. W. f 2.50.-, L. f 1.-, M. f 5.-, A. K. 'f 10.-,
mevr. de wed. J. A. C. A. f 10.-, G. A. f 2.50,
Dr. C. F. 'f 2.50, Dr. T. I 2.50, mevr. B. f 2.50,
mej. T. f 5.-, J. W. f 5.371/, B. J. C. H. f 10.-,
M. d. 'v. B. I 15.-, J. van der Z. f 6.-, mevr. V.
K. I 25.-, J. E S. f 10.-, mevr. E. f 2.50.-, Mr.
R. v. L. f. 10.-. mevr. M. J. I 10.-, N. N. f 2.50,
mevr. D. I 10.-, mevr. R. v. d. B. f 2.-, H. G. G.
f 2.50, A. C. v. d. L. f 2.-, N. N., f 2.50, W. T. K.
f 10.-, J. A. R. van I. f 10.-, alien te 's-Graven.hage. A. F. T. f 10.-, A. S. f 2.50, beiden te Alkmaar. R. E. f 25.-, J. M. R. f 3.50, N. D. G. f 5.-,
mevr. S. R. I 25.-, Dr. W. I 5.-, G. D. f 10.-, C.
P. S. f 2.50, Ch. K. B. f 25.-, v. W. f 2.50, A. 0.

f 10.-,

F.f 25.-, E. H. f 10.-, C. & B. f 10.-,

J. H. f 2.50, J. J. S. f 10.-, E. & M. M. I 50.-,
alien le Rotterdam. Mej. M. L. f 10.-, G. L. f 25.-,
beiden te Laren. J. H. (100 mark) f 42.50 te Dusseldorf. W. A. F. B. G. f 50.- te Berlijn. Mevr. de

wed. v. d. K. M. f 5.- te Alphen ajd. Rijn. Mevr.
C. f 1159, dames B. f 10.-, beiden le Bussum. A. v.
B. & Co. f 2.50 te Spijkenisse. H. A. H. f 2.50 1,2
Eibergen. H. K. f 10.- te Lemelerveld. Dr. G. L. V.
I 10.-, Pr. V. f 10.-, deide te Leiden. Dr. D.
I 25.- te Bennekom. H. K. f 5.- te Steenwijk. j.
S. F. Z. I 1.- te Assen. L. A. C. f 1.- te 's-Gravenzande. J. J. S. f 10.-, mevr. P. V. f 5.-, Leiden te Slikkerveer. H. L. f 2.50, C. M. f 12.50, mevr.
V. E. f 10.-, dames D. M. & C. v. H. f 10.--, E.
B. K. f 5.-, Dr. J. A. f 2.50, V. v. D. S. f 10.-,
P. f 5.-, J. C. N. I 10.-, J. V. U. f 25.-, allen te
Utrecht. N. V. Ned. C. & G. P. Fab. f 50.- te Ridderkerk. F. C. H. f 5.- te Roosendaal. A. t. H.
10.-, N. N. f 0.25, beiden te Schiedam. W. H. H.

S. f 60.-, H. M. f 5.-, M.

11.

f 3.-, A. L. f 10-,

Dr. H. J. C. f 5.-, dames V. G. f 10.-, J. C. I.
I 100.-, mej. M. S. en mevr. de wed. G. f 37.50,
alien te Haarlem. Dames T. f 2.50 te Winterswijk.
J. F. W. P. f 40.-, G. L. H. K. f 25.-, mevr. G.
H. f 10.-, alien te Baarn. M. de B. f 25.-, D. - B.
I 0.50, beiden te Doetinchem. W. J. K. f 1.- te Rotden. F. K. f 2.-, J. V. L. T. 1 25.-, beiden te Hilversum. F. R. f 2.50 te Leeuwarden. T. f 5.-, H.
C. f 2 50 te Zeist. P. P. 1 25.,- te Velp. H. F. J.
2.-, 0. A. H. f 10.-, beiden te Gorinchem. Mevr.
B. v. L. I 5.- te Zutphen. Van A. I 2.50 te Vlissingen. A. IX I 2.50, W. B. I 10.-, de C. f 10.-, allen te Bloemendaal. Mevr. L. P. f 2.50 te Noordwiik
aan Zee. Mr. H. W. M. f 5.- te Wageningen. K.

I 2.50, P. J. S. f 10.-, de

K.

f 2.50, F. H. v. V.

I- 100.-, allen te Arnhem. Mevr. de wed. J. de K.

K. f 2.59, R. V. f 2.50, I. Mij. v/h. S. & Co. f 10.-,

alien te Breda. Mr. H. J. v. L. f 5.- te Esch. Mel.
W. j. v. H. f 25.-, H. J. B. f 5.-, beiden te Nijmegen. A. de L. f 2.50 te Scheveningen. H. 11 H.
I 25.- te Koog a-d. Zaan. N. N. f 5.- te Prim
senhage. A. J. P. 1 5.- te Groningen. M. en H.
1.- te Oosterbeek. 0. A. A. I 5.-, W. L. E.
I 2. , familie V. D. K. f 5.-, allen te Delft.
P. U. R. S. I 2.50, C. Q. V. U. f 1.-, H. Q. v. U.
f 20.-, N. N. f 4.-, alien te Delden. Dr. H. P. v.
R I 10.- te Tilburg. B. H. I 2.50 te Oegstgeest. B.
B. f 10.- te Deventer. G. v. C. f 2.50 te Groningen.
C. V. F. f I.-, Dr. M. f 10.-, B. f 2 50, alien te
Gouda. Mej. P. A. M. L. f 5.-, N. N. f 5.-, beiden te Ginneken. P. de P. f 4.- te Kloosterzande.
F. N. f 2.- te Veghel. Dr. A. P. v. R. f 25.- te
Zaandam. S. E. H. I 10.- te Voorburg. L. C. 0.
f 200.-, J. C. R. f 2.50, mej. J. C. L. f 5.-, allen
te Dordrecht. D. D. 0. B. f 25.- te Meppel. d'A.
de B. I 20.- te Oosterbeek, Hoog. J. v. L. f 50.-te Amden bii Zurich. L. Gr. v. R. f
te Aardenhout. S. Fabr. H. f 10.- te Houtrijk. Ned. Bet.
S. Fabr. f 25.- te Geldermalsen. G. v. D. f 5.-,
J. W. B. f 6.50 te Buesum. D. W. M. & Co. f 25.te Wilderte Veenklant. C. A. Fabr. E. B. f
yank. C. A. Fabr. E. f 100.- te Borger. Compagny
Gr. A. Fabr. f 25.- te Hoogezand. A. v. D. f 25.te Hansweert. Uit dankbaarheid wat ik heden ondervond 24 Oct. f 10.- te Medemblik. C. J. K. f 2.53
te Portugal. E. H. f 10.- te Eden.
Tezamen f 11.069.725.-.
Met groote erkentelijkheid vermeldt het Comite bovenstaande bijdragen en tairijke bewijzen van belangMelling. Om het voor oogen gestelde doel te bereiken, is nog veel meer geld noodig; reeds 84 kinderen worden door ons Comite hier te lande gevoed
en verzorgd, doch vele honderden wachten aan de
andere zijde der grenzen met groot verlangen onzen roep om ook hier te komen. Wij hopen niet
vergeefs een beroep op het Nederlandsche yolk te
doen, waar het een groot nationaal stambelang geldt.
Bijdragen worden gaarne ingewacht bij den penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.

