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1-1:1-4:RLANDIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Blijf een, blijf een, mijn Vaderland,
Blijf een en ongeschonden.
Nic. BEETS.
Limburg's Recht, door
Zeeuwsch-Vlaanderen, door Ds. J. N. Pattist,
1NHOUD: Nederland en Belgié, door Prof. Dr. H. T. Colenbrander.
Jhr. Mr. G. A. H. Michiels van Kessenich. — Een stem uit Vlaanderen. — Overvicht der Hooidbestuursvergadering van 29 November 1918. —
Nationaal
Zelfbesef.
—
Van
de
Afdeelingen.
Oosi-India:
Afd,
Bremen,
Uit Tampico. — Nederland:
Begrooting voor '919. — Buitenland:
ingezoncien: Germanismen, door Mr. W. J. I-. van Es en Marc. Emants e — Taalcommissie. —
De toestand, door Dr. W. van Lingen.

lifededeeEngen en A llerlei. — Nieuwe Leden.

Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde. — Advertentiin.

Nederland en Belgie.
I.
Het vraagstuk der toekomstige verhouding van
Nederland en Belgie heeft verschillende zijden. Een
politieke, een economische, een ideeele.
Laten wij beginnen met de economische.
Belgie heeft zwaar geleden en zoekt „herstel."
In hoeverre Duitschland zal worden gedwongen
daartoe bij te dragen, is of te wachten. Doch
naarmate men Duitschland harder voorwaarden
oplegt, zal zijn eigen „herstel " langer op zich laten
wachten, en bij een niet al te verarmd Duitschland
Belie zelf.
kan belang hebben
Men wee dat Antwerpen vOOr den oorlog in de
eerste plaats was — aanloophaven voor de Duitsche
scheepvaart. Deze zal vermoedelijk na den vrede
voor jaren geknot blijven. Zullen anderen Antwerpen
dit verlies kunnen vergoeden
Het Frankrijk van vOOr 1914. had Antwerpen
niet noodig. Maar dat van 1 9 1 9 en vervolgens
hoopt tegenover Antwerpen en geheel Belgie in
anderepositie geplaatst te zijn dan te voren.
Van het eerst na 187o in zijn waarde erkende
rninettegebied bezat Frankrijk voor den oorlog
slechtseen derde gedeelte (Briey). Het zal daarmede nu hetgrootere deel, dat in het (tot 1918)
Duitsche Lotharingen ligt, rnogen vereenigen. Een
laatste, kleiner deel lit binnen het groothertogdom
Luxemburg. Ook op dit de& heeft Frankrijk begeerige
blikken geslagen. Misschien verwerft het dit niet,
maar in iedergeval zal het willen en vermoedelijk
kunnen bewerken, dat Luxemburg aan de tolunie
met Duitschland onttrokken wordt. Doch hoe dit
ook uitloope, reeds de vereeniging der minettegebieden van Fransch- en Duitsch-Lotharingen
alleen verschaft Frankrijk eene „ijzerpositie- , die
zonder wedergade is op het vasteland van Europa.
Om van dezepositie het voile voordeel te trekken
tot vests in eener bloeiende metaalindustrie moet
Frankrijk echter over steenkool beschikken, zooveel
mogelijk steenkool, en zoo dicht mogelijk in de
buurtder ijzermijnen. Welnu, viak in de buurt ligt
het Saarbekken.
De grens daar liep in 1814 (na den eersten
vrede van Parijs) wat gunstiger voor Frankrijk dan

zij in 1815 getrokken is, toen Frankrijk o. a.
Saarlouis verloor. Als minimum van gebiedsverwerving buiten Elzas-Lotharingen staat Frankrijk
dan ook het herstel der grens van 1814 voor den
geest, maar eigenlijk is het daarmede geenszins
tevreden, en zou het geheele kolendistrict aan de
Saar wenschen te verkrijgen.
Na den vrede zal Frankrijk wederom Rijnoeverstaat zijn, en op het gewichtig vraagstuk der verbinding van Rijn en Donau grooten invloed kunnen
uitoefenen. Het zal vermoedelijk kunnen bewerken
dat die verbinding tot stand komt zooals Straatsburg
haar altijd heeft gewenscht : niet van de Main uit,
maar beneden het meer van Constanz. Hoe Europa.
ook georganiseerd wordt, in ieder geval zal de RijnDonau de koningsweg zijn van het binnen-Europeesche
goederenverkeer. Het voornaamste Fransche industriegebied der toekomst lit weinig van dien weg
verwijderd, en bereikt dien veel gemakkelijker dan
de minder goede waterwegen die naar de eigenlijke
Fransche havens leiden. In de beheersching van
een zoo groot mogelijk gedeelte van dien we ziet
Frankrijk een belang van de eerste orde. Dus zal
het zoeken te bewerken dat op een enkel punt
beneden Bazel die we g aan de Fransche control e
geheel ontsnapt, doordat beide oevers tot Duitschland
of ten minste tot een Duitsche toleenheid zouden
behooren.
Het maximum der wenschen sluit ongetwijfeld
in, dat de Derde Republiek de veroveringen der
Eerste terugbekome, en Frankrijk opnieuw de
machtigste staat zij op het vasteland van Europa.
Doch in 1794 en ' 9 5 overwon het voor eigen
rekening, thans met bondgenooten. Van inlijving
van Belie kan het thans zelfs niet re en. Doch
het Fransche belang vordert niet gebiedend dat
Belgie wordt ingelijfd. Zelfs ma het worden vergroot,
mits op zoodanige wijze, dat het aan het Fransche
geheel gebonden wordt.
be
Hiertoe kan dienen, dat het een deel krijgt van
Luxemburg of desnoods het geheel, strookjes van
de Rijnprovincie, strookjes van Nederland, mits
maar niet, dan onder contrOle van Frankrijk
het
,
met Duitschland kan verkeeren. Tot aan den Rijn
ma het niet reiken. De linker Rijnoever blijft
gereserveerd voor inlijving bij Frankrijk, of, zoo
dit niet kan, voor een bufferstaat onder Fransche
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bescherming, van het Duitsche tolgebied afgescheiden.
Het vergroote Belie moet door Frankrijk worden
omkneld. Zijn belooning zal het hi in vinden, dat
het Rijnverkeer, voor zoover het door Frankrijk
wordt beheerscht, naar de Antwerpsche haven wordt
afgeleid.
Tegenover Europa zal Frankrijk zijn aanspraken
hiermede motiveeren, dat immers Duitschland zich
door de aanhechting van Duitsch-Oostenrijk versterkt,
en het nu voor de veiligheid van West-Europa
dubbel noodig is, het van den linker Rijnoever
verwijderd te houden.
Antwerpen-Rijnhaven is een integreerend deel
van hetgeheele plan. Immers at strekt de Fransche
invloed zich tot voorbij Keulen en Neuss uit, daarmede is het laatste stuk van dengrooten handelsweg nog niet onder Fransche contrOle gebracht.
Nederland blijft in wezen altijd schakel in de
verbinding Engeland-Duitschland •; te Rotterdam
zullen altijd sterke invloeden lien van Frankrijk
beperken. Weliswaar is Antwerpen reeds thans met
met den Rijn verbonden, maar langs een omweg
die, door Nederlandsche binnenwateren, tot onder
den rook van Rotterdam leidt, en door Frankrijk
niet onder alle omstandigheden kan worden vertrouwd. Daarom moet het meermalengeopperde
plan thans worden uitgevoerd, en Antwerpen, door
eengroot scheepvaartkanaal, met Neuss of Keulen
onmiddellijk worden verbonden.
Technisch is de mtvoering zeer wel mogelijk,
mits men zich bediene ook vangebied, dat thans
aan Nederland behoort. Teen ombuiging om de
zuidpunt van Nederlandsch Limburg heen daarentegen verzet zich de bodemgesteldheid •; ook verlent die ombuiging de gansche verbinding in zeer
onwenschelijke mate.
Hetgraven van dit kanaal is inderdaad voor
Belie van zeer root economisch belang. Het
t via de (te verbeteren) Maas van Luik tot
breng,
Maaseyck, de ontbrekende (immers elders in Belie
niet dan ten uiterstegebrekkig aanwezige) waterverbinding tot stand tusschen het Belgische industriegebied en de Belgische haven, en komt dus aan
de beteekenis van deze laatste in dubbel opzicht
tengoede •; zoowel door de verbetering harer gemeenschap met het Belgische achterland, als door
die harer aansluiting aan het Rijn-Donauverkeer.
Zal zich te Antwerpen in de door de Duitschers
ledig gelaten plaats eene nationale reederij tot de
groote vaart ontwikkelen, dan is het Rijnkanaal
tot voeding der haven onontbeerlijk, en het natuurlike Rijnkanaal loot langs Maaseyck.
iehier het samenstemmen van zekere Fransche
Z
en zekere Belgische wenschen verklaard, dat de
kracht uitmaakt van het Belgische annexionisme.
Het wenscht de vrije beschikking over NederlandschLimburg, en wil tevens het Nederlandsche gezag
over den Scheldemond te niet doen. De beschikking,
onder alle omstandigheden, over de uitvaart van
Antwerpen naar zee is een even noodzakelijke
factor in het politiek-economische geheel als de
beschikking over eene verbinding van Antwerpen

met den Rijn waarover slechts Belgie en Frankrijk
zeggenschap zullen hebben, als de onttrekking van
dengeheelen linker Riinoever aan het Duitsche
tolgebied, of de inlijving van het Saarbekken bij
F rankrijk .

II.
Bezien wij nu de politieke zijde der zaak. Wij
zeiden boven dat Frankrijk niet alleen overwonnen
heeft, maar met bondgenooten, en onder die bondgenooten zijn er, die niet minder dan Frankrijk in
degelegenheid zullen zijn, op het vredescongres
hun invloed te doengelden.
Frankrijk, alles verkrijgende wat het wenscht,
zou de eerste staat zijn op het vasteland van Europa,
het een zijne bestaande betrekkingen tot Engeland
niet ongewijzigd zou laten.
Bij een in waarheid onafhankelijk Belie heeft
Engeland nog altijd belang, en zoo min als Engeland heeft kunnen dulden dat Belgie in de macht
van Duitschland zougeraken,
zoo min kan het
wenschen dit land aan een eenzijdigen Franschen
invloed onderworpen te zien.
Hoe de vrede ook luide, Frankrijk's positie zal
versterkt zijn, zijne vrijheid van beweging als groote
Europeesche mogendheid zal zijn toegenomen. Het
zal En eland minder naar de oogen behoeven te
zien dan te voren. Hetgeheel van de middelen,
waarover het binnen eigen grenzen of die van
vazalstaten beschikt, zal vrijelijk ten bate van
Franschepolitieke oogmerken worden aangewend.
Kan En eland gedoogen dat tot die vazalstaten
Belgie, tot die middelen de positie van Antwerpen
in zijn militair-maritieme beteekenis behoort ?
En eland is stellig niet vergeten, waarom het in
1668 de Triple Alliantie sloot, waarom later het
Groote Verbond ; waarom het sedert herhaaldelijk
troepen zond naar het vasteland ; waarom het zijne
expeditie van 180 9 uitrustte; waaromhetin ' 8 '4 bedong
dat Antwerpen uitsluitend handelshaven zou zijn ;
waarom het van 183o tot '39 de door Frankrijk ondersteunde aanspraken van Belie op Staats-Vlaanderen
terugwees , welke toezeggingen Gladstone in 187o
van Napoleon III en van Bismarck eischte ; waarom
het in 1914 in den oorlog is gegaan.
Belgie ligt op een kruispunt van sterke politieke
invloeden ; het moge, na het .schandaal van 1914,
het opnieuw opleggen der neutraliteit afwijzen, het
zal zich niettemin zelf een strenge neutraliteitspolitiek moeten voorschrijven, of het zal zich, aan
een nieuw onheil als dat van 1914, minder onschuldig mogen voelen dan aan het pas geschiede.
Behalve dat eene goede buitenlandsche politiek
Belgie het nauwe huwelijk zijner bela,ngen aan die
vet%•
van een der omringende groote mogendheden
biedt, zijn er ook gewichtige binnenlandsche belangen
die to en zulk een huwelijk waarschuwen. Wij raken
hiermede de derde, de ideeele zijde van het vraagstuk.

Toen Duitschland te Antwerpen zat en het hun
mogelijk scheen dat het er zou blijven, zijn er
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enkele kortzichtige Nederlanders geweest di(' zich
vermeiden in het vooruitzicht van de groote roi,
die Nederland zou kunnen spelen in het geheel
eener door Duitschland beheerschte economische
eenheid, welke een groat deel van Midden-Furopa
zou omvatten. Dat Nederland de mogelijkheid van
vrije levenskeus benomen zoti zijn, wanneer Dintschand tegelijk te Emden, te Emmerik, te Luik, le
Antwerpen en aan de Vlaamsche kust gehood.
zagen zij voorbij.
Talrijker en invloedrijker dan de zoodanige
Nederlanders het zijn geweest, zijn thans de BeIgen
die Staats-Vlaanderen en Limburg zouden willen
verwerven tot den prijs van algelieele vervreeinding
van Nederland en verslaving aan Frankrijk.
Wij hebben, in de annexionistische 6el,veging,
een element van kracht onderkend. Zij heeft ook
haar eletnenten van zwakheid. Het ann(_-'xiontsme
heeft weinig oog voor de politieke bezwaren,
het op zijn weg ontmoeten zal, en in het geheel
geen voor de cultureele.
Het miskent de ziel van het eigen Vlaamsche
yolk, het miskent de groote passieve krac ht van
Nederland, het miskent den geest der Dintsche
bevolking van den linker Rijnoever, ja mogelijk
vergist bet zich zelfs in de wenschen der I uxern.
burgers ; de toekomst moet nog uitwijzen, or die,
in meerderheid, de inlijving bij Be1gh inderdaad
begeeren.
Het Vlaamsche y olk. Is men de geschiedenis
der Vlaamsche beweging van 1830 tot 191 4 vergeten? Denkt men dat sterker druk dan liet Beigie
van vOOr 1914 een deel zijner bevolking oplegde,
nalaten zal zich in sterker reactie te wrekerC- Zoo
iets, dan eischt de toekon-ist van Bekit een taaien cultuurvrede binnen de grenzen van He1gu zelf,
De kleine mogendheden, ondanks alle trnaie leuzen
die de oorlogvoerenden plachten aan
zullen het niet gemakkelijk hebben in de \\ ercid
van morgen ; alle energie zal er zich moeten kunnen
richten op centrale doeleinden van den rnetiwen
tijd, of zij warden van hun plaats gedrongcn.
Zooals Nederland eene misdaad begaan zoi lep.cu
zichzelf, als het zich in den schoolstrijd tertigvallen
liet, heeft Belgie de leventligste behoefte dan heeindiging van den taalstrijd. NIaar die taalsii l i d (I,
niet beeindigd warden, hij zal Feller oplaaicn dan
ooit, wanneer Belgie onder leiding komt van !ieden,
die zich een Franschen bril hebben laten opzettyn.
Nederland. Aan de zaak der inlijving te onzen
koste zullen wij niet veel woorden verliezen. StaatsVlaanderen wil niet, Limburg wil niet, Nederland
wil niet. Wij zullen niet bukken dan voor geweld,
en geweld thans en tegen ons zou den ‘N rekers
van het onrecht van 19E 1 , oni het Leer zauht te
zeggen — uiterst ongelegen komen.
De linker Rijnoever. Daar wonen ettelijke millioenen Duitschers, die niet „los van Duits( hiand"
bedoelen, wanneer zij thans roepen : „los van
Berlijn". Hoe het nieuwe Duitschland georganiseerd
zal zijn, zullen de Duitschers onder elkander moeten
uitmaken, maar dit is zeker dat deze menschen
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geen goede burgers zullen kunnen zijn Inetzij van
Frankrijk, hetzij van Belgie, hetzij van Nederland.
(Wij noemen er Nederland bij, daar er in de
1, ransche pers stemmen opgaan om het noordelijkste gedeelte van den linker Rijnoever, als
compensatie voor het verlies van Staats-Vlaanderen
en Zuid Limburg, aan ons te laten, die een dergelijk
geschenk niet begeeren.)
Van den Elzas heeft Duitschland van 1870 tot
1918 in werkelijkheid niet dan last gehad. Zoo
Frankrijk thans veronderstelt van den linker Rijnoever geen last te zullen hebben, overschat het ver
zijne assimilatiekracht. Er ligt tusschen 1813 en
I 8 een stuk Duitsche geschiedenis, dat door
keulen, Aken, Krefeld, met toenemende bewustheid
actiel is medegeleefd en dat zich niet weg laat
ij fere n.
Belgic heeft aan het oplossen zijner eigen binnenlandsche vraagstukken voorloopig nog de handen
vol. AN veroveraar, als lotsbeschikker over anderen
dan Belgen, werkt het op de lachspieren. leder
begrijpt dat het veroveren zou en sous-ordre, en
den schijn van machtsuitbreiding zou koopen voor
innerliike ontwrichting en verval.
Iv.
Is hiermede, van Nederlandsche zijde, het laatste
woord gezegd? Volstrekt niet. Wij behooren meer
en anders te doen dan onredelijke eischen van
Helgic at te wijzen. Wij moeten nagaan, in hoever
wij ad eigen beweging aan redelijke eischen zouden
kunnen voldoen.
De oriafhankelijkheid van Belgie (niet de nominale,
maar de werkelijke) is bestaansvoorwaarde der
onafhatikelijkheid van Nederland, en omgekeerd.
Uit dit beset' behooren en Belgie en wij den wil
at te leiden tot veel enger verstandhouding dan
tusschen ons beiden v6Or 1914 bestond, en de
kracht te putten om de moeilijkheden, welke aan
die verstandhouding in den weg staan, te overwinnen. Er is, van Nederlandsche zijde, tegenover
het zwaarbeproefde buurland noodig een guile
verzekering, een vertrouwen wekkend gebaar.
Wij willen Belgie's zelfbeschikkingsrecht, ook op
cultureel gebied, ten voile eerbiedigen ; en wij willen
naar vermogen medewerken tot Belgie's economisch herstel,
Belgis recht van zelfbeschikking op cultureel
gebied. Wij, die eerbied vragen voor den wil der
Nederlanders, die in Staats-Vlaanderen en Limburg
wonen, en ieder buitenstaander het recht ontzeggen
zich ongevraagd tot talk der gevoelens van die
Nederlanders op te werpen, wij behooren ook de
Vlamingen in Belgie steeds te laten spreken voor
Wij hebben voile vertrouwen in hun goede
zaak, die ons zoo sterk schijnt dat zij het op den
dour winnen moet, maar die er slechts bij verliezen
kan, zoo Nederland er zich langs directen weg
mede Lou willen bemoeien. Tijdens den oorlog
hebben helaas I te veel Nederlanders dit vergeten;
zij kunnen nu de vruchten zien van hun bedrijf.
Wij kunnen de Vlaamsche cultuur dienen door onze
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eigen Nederlandsche zoo hoog mogelijk te heffen,
en anders niet. Natuurlijk nemen wij ons volstrekt
niet voor, ons geestelijk verkeer met de Vlamingen
te verminderen • ver van daar ; maar de vraagstukken van technischen, economischen, staatkundi en aard, die wij met Belie te behandelen zullen
hebben, warren wij niet met andere dooreen,
waarin ons als staatkundige persoon geen medezeggenschap door Belgie behoort te worden toegekend. Voor hun rechten als Vlamingen moeten
de Vlamingen zelven waken ; zij hebben nu gezien
wat er van komt, als zij de behartiging daarvan
aan derden toevertrouwen.
Belgie's economisch herstel. Zoo wij beseffen het
bestaan van Belie noodig te hebben, moeten wij
dit land sterk en bloeiend wenschen ,
opdat het niet
finder a, Belgie's bloei is van de verwezenlijking
derdroombeelden van het annexionisme gelukkig
niet afhankelijk. Op de Schelde le en wij aan
de vrijheid der handelsvaart van Antwerpen niets
hoegenaamd in den we ; ook niet op onze binnenwateren aan Antwerpen's Rijnverkeer. Maar wij
moeten verdergaan. Er is uit het oogpunt der
levensbelangen, die Belgie en Nederland gemeen
hebben, niets teen en alles voor, dat Nederland
medewerke tot hetgraven van Antwerpens waterweg
door Limburg naar den Rijn, dat Belgie medewerke tot eene Maasverbetering, die behalve het
Nederlandsche ook het Belgische nijverheidsgebied
an de Maas bereikbaar make voor de scheepvaart
a
van Rotterdam, zooals beide het, dank zij het
kanaal, zijn zullen voor die van Antwerpen. Die
verkeersverbeteringen zijn uitvoerbaar zonder dat
Belgie zich in een politiek avontuur behoeft te
storten van zeer onzekere uitkomst, of een onwillig
onderdaan, tot schande dergenen die hem dwingen,
behoeft te worden ingelijfd in het Belgisch staatsverband. Wat het Rijn-Donauverkeer betreft, het
zal zich niet minder ontwikkelen, wanneer het vrij
blijft van geforceerde maatregelen, verzonnen om
het aan eenzijdigen invloed van Frankrijk geheel
te onderwerpen. Het zal er voordeel bij hebben,
zich naar keuze van tweegroote Noordzeehavens
als eindpunt te kunnen bedienen, die elk van beide
een eigen economische belangensfeer vertegenwoordi en en bloeien kunnen nevens elkander. Aan
rechtmatige belangen van Frankrijk wordt zoodoende
niets te kortgedaan.
Blijft het vraagstuk van het Scheldeverkeer in
oorlogstijd. Meer dan een Belgisch-Nederlandsch,
is het een Europeesch vraagstuk, dat wij bereid
moeten zijn met Europa te behandelen. De samenstelling van Europa's raad geeft reden te verwachten,
dat daarbij noch de levensbelangen van den Zuid-,
noch die van den Noord-Nederlandschen staat,
zullen worden uit het oog verloren.
De hoofdzaak voor Belie en voor Nederland is,
dat zij het buitenland buiten de mogelijkheid stellen,
ooit den van hen beiden teen
g
den ander uit te
spelen. Daartoe zijn een diplomatieke kunstverrichtingen noodig, maar de krachtige wil, bier en
ginds, tot die bevordering van elkanders belangen,

welke alleen tot degewenschte toekomst van onderling vertrouwen Leiden kan. In een BelgischNederlandsche toenadering, mits zij het vrij bestuurde werk der zustervolken zelve zij, is niets dat
strijden kan teen werkelijk gemeen-Europeesche
belangen.
H. T. COLENBRANDER.

Zeeutinch Vlaanderen.
Zeeuwsch Vlaanderen, het kalme, rustige Zeeuwsch
Vlaanderen wordt roerig. Op de dorpen, in de
stadjes steekt men de hoofden bijeen, vormt
comite's,houdt vergaderingen. De vrouwtjes in de
arbeiderswoningen, de kinderen op de scholen
weten het : er zijn er, die ons bij Belgie willen
voegen ; er zijn er, die ons van Nederland willen
afscheuren. En nooit is vaderlandsliefde, degeestdrift voor Nederland opgebloeid als in deze dagen.
We hebben vergaderd in Schoondijke, de afgevaardigden van de 35 Zeeuwsch Vlaamsche gemeenten. Zitten konden wij niet, staan moesten
velen, zoo vol was het, schouder aan schouder,
Protestant naast Katholiek, liberaal naast antirevolutionairen radicaal. En schouder aan schouder
stonden wij ook in de zaak, waar het om ging :
„Een Nederlandsch Zeeuwsch Vlaanderen."
Zeergevoelig zijn wij, voor economische voordeelen. Maar als men ons daarom bij Belgie
voegen wil, is ons eenig antwoord : „Wij zijn
Nederlanders, In mere en been Nederlanders en
willen niet anders dan Nederlanders zijn."
Zeergevoelig zijn wij voor de aandacht, die
het buitenland schenkt aan onze behandeling door
Nederland. Maar al belooft Belgie ons in dit
opzicht gouden bergen, ons eenig antwoord is en
blijft : „Wij zijn Nederlanders, in merg en been
Nederlanders en willen niet anders dan Nederlanders zijn."
Zooals eengeestig man het laatst uitdrukte :
„Laat men hier maar eens een volksstemming
houden, 1 0 1
stemt Nederlandsch."
Wij willen nu eenmaal niet als koeien, tegelijk
met de weide, waarin zij grazen, verkocht worden.
Wij vragen, wij eischen ons zelfbestemmingsrecht
en dat is : Nederland en nogmaals Nederland en
niets anders dan Nederland.
Goede burn van Belgie willen wij zijn, dat
zijn wij ook steeds geweest, dat hebben wijgetoond, de laatste vier jare,
n met woord en daad.
Maar ieder in zijn eigen hues blijven. Zoo willen
wij het.
Zeeuwsch Vlamingen zijn wij, dus Zeeuwen,
dus Nederlanders.
En Zeeuwsch Vlamingen, dus Zeeuwen, dus
Nederlanders willen wij blijven.
Dat is de volkswil van Zeeuwsch Vlaanderen.
En verder late men ons met rust.

Aardenburg.

J.N.

PATTIST.
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Limburg's Recht.
In sommige Belgische en andere buitenlandsche
dagbladen en Vereenigingen wordt een veldtocht
gevoerd om te komen tot annexatie, geheel of
gedeeltelijk, van Nederlandsch-Limburg.
Hoe de Limburgsche bevolking zich tegen die
bedreiging verzet, geen dagblad, dat er niet dagelijks
de bewijzen van vermeldt. In de beide Kamers der
Staten Generaal
,
in de Provinciale Staten van
Limburg, in tallooze vergaderingen van Limburgsche
gemeenteraden, Limburgsche organisaties, bonden
en opzettelijk daartoe ingestelde Comite:'s, heeft al
wie in Limburg geboren is of er geruimen tijd zijn
woonplaats had, geprotesteerd en getuigd van zijn
vasten wil om tot Nederland te blijven behooren.
Zoolang een zoo onrechtvaardige eisch niet officieel
isgedaan, mogen wij van de Belgische re eerie
van het Belgische y olk, waarmede wij in vriendschap
alsgoede buren wenschen te blij ven verkeeren,
evenmin als van de regeeringen der andere over,
winnende volken veronderstellen, dat zij
met
verloochening der beginselen die zij verkondigen,
eengewelddaad teen
g
Nederland beramen. Ook
wordt door verscheidene vooraanstaande Vlamingen
de annexionistische beweging reeds in kloeke
dat
woorden bestreden. Maar dit neemt niet we g,
waar zij eenmaal bestaat, en zoolang zij niet van
bevoegde zijde wordt afgekeurd, wij Limburgers
luide onze stem moeten verheffen om teen
die
g
beweging krachtig te protesteeren.
Limburg maakt aanspraak op zijn recht, op het
veelgeprezen zelfbestemmingsrecht ; Limburg's bevolking is volkomen tevreden in het Nederlandsch
Staatsverband en zOOgehecht aan Vaderland en
Vorstenhuis, dat Limburg niet dan met geweld van
Nederland kan worden afgescheurd.

LIMBURG Bij NEDERLAND!
G. MICHIELS VAN KESSENICH.
ROERN1OND, I 9 December i i 8.

Eenstem uit Vlaanderen.
Uit een brief van Prof. Paul Frederic q aan den
Voorzitter :
vond ik de menschen niet kalm
„ Hier in Belie
g
en uitgerust als ik •; zij hadden veel meer geleden.
Zij zijn zenuwachtig. onredelijk, prikkelbaar in al
hunne feestvreugde. Die nevrose slaat bij enkele
heethoofden over totgrootheidswaan ZeeuwschVlaanderen, Nederlandsch Limburg, Groothertogclom
Luxemburgaan
zelfs tot aan den
, enz. Anderen
g
linkeroever van den Rijn !
Dat alles is zonder ernst zonder
,,
beteekenis
zonder wortels. Hecht ergeen het minste belang
aan. Onze schuld van dank baarheid aan Nederland
is over root en wij zullen nooit vergeten. De ezels,
die het zouden doen, zouden gepriigelt"
„
worden.
Reken op het hart en op het gezond verstand
van ons yolk. Ook op mij en mine vrienden. Over
min lijf zou men moeten treden om de grens van

Zeeuwsch-Vlaanderen te overschrijden."
Tot zoo ver de aanhaling, waarvan het schrift
de innige onthutsing verraadt, die dezen hoogstaanden
en invloedrijken vriend van ons yolk heeft bevangen,
toen hij bij zijn terugkeer uit de ballingschap merkte,
welk een stemming er door de hitsende pers in
meene
zijn land was gewekt. Niemand
, dat het
overdreven is ; Paul Fredericq zou niet de eenige
zijn in Belgie, die zich in het uiterste geval,
metterdaad tegen aanranding van onze y olks- en
andseenheid zou verzetten !
Wie antlers meenen, kennen hem niet.

l

Overzicht der Hooldbestuursvergadering,
van 29 November 1918.
A an w ezig de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Voorzitter, Mej. E. Baelde, ondervoorzitster, en de
Heeren Ch. R. Bakhuizen v. d. Brink, Prof. dr. P.
J. Blok, Prof. dr. J. Boeke (alleen middagvergadering),
P. J. de Kanter, J. S. C. Kasteleyn. Jhr. Mr. G. A.
H. Micliiels van Kessenich, Jhr. Mr. J. L. W. C.
von Weiler en Mr. B. de Gaay Fortman, SecretarisPenningmeester.
Afwezig met kennisgeving:Dr.W.van
Lingen, Mr. Dr. C. F. Schoch, Th. G. G. Valette en
de Vlaamsche leden.
Punt I. Notulen der vergadering van
31 J u 1 i 1918.
Deze worden onveranderd goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en merle'
deelingen.
Voorstel om een brief aan de Koningin te richten.
De bedoeling is H.M. te danken voor alles wat zij
gedaan heeft om de neutraliteit van ons land te
handhaven en den nood van ons volk mee te helpen
lenigen.
Met algemeene stemmen goedgekeurd.
Het Kapitaalfonds.
Medegedeeld wordt dat Dr. Hendrik Muller zijn
benoeming tot medebeheerder van het Kapitaalfonds
heeft aangenomen. 1)
stenn aan den Nederlandschen lee rstoel te Londen.
In herinnering wordt gebracht, dat dit voorstel
reeds bij referendum is aangenomen. IntusEchen zijn
in de pers bezwaren tegen genoemden leerstoel
geopperd, in verband met de studie der Afrikaners
aan onze Universiteiten.
De vergadering oordeelt dat het A.N.V. zich in
dezen breed moet toonen, daar het zeer zeker op
den wed van het A.N.V. ligt bet Nederl. Onderwijs
in het buitenland, waar mogelijk, te steunen en
daardoor merle het aanzien van ons land te verhoogen. Besloten wordt voor 1919 £ 50.— nit te trekken
en dat elk jaar op nieuw door het Hoofdbestuur
een subsidie zal worden overwogen.
Verhooging der bijdrage voor het
Steijn-gedenkteeken.
Het Dag. Bestuur stelt voor de bijdrage van het
A.N.V. te verdubbelen en dus nog f 50.— te schenken.
Aangenomen.
1) Ue stichtingsacte is 6 December geteckend.
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Verzoek van Prof. C. v. Vollenhoven
om inlichtingen over onze betrekkingen met Noord-Amerika.
Medegedeeld wordt, dat aan prof. v. Vollenhoven,
die den Neer Cremer, Ned. gezant te Washington is
toegevoegd, alle beschikbare inlichtingen zijn gegeven.
Dat prof v. Vollenhoven zich tot het A.N.V. heeft
gewend, wettigt de hoop dat zijn verblijf in Amerika
oak ons Verbond ten goede kan komen.
Punt III. Begrooting 1919.1).
De vergadering acht de begrooting niet rootskleurig.
Na de bijeenbrenging van het Kapitaalfonds toch
nog slechts 2900 gld. ter beschikking te hebben
voor buitengewone uitgaven is niet bemoedigend.
Er moet een veel grootere som voor het werken
in het Buitenland beschikbaar zijn en die kan alleen
verkregen worden door een verhoogde regeeringssubsidie, waarop alsnog zal worden aangedrongen.
Besloten wordt de begrooting aldus aan te vullen
dat onder de uitgaven wordt opgenomen de post:
Arbeid van het A.N.V. in het Buitenland f 10.000.—
en als tegenpost op de ontvangsten een tekort van
f 7303.85.
Punt IV. Bespreking der middelen om
de verbroken verbindingen weder te
hechten en nieuwe aan te knoopen in
verband ook met het onderzoek naar
de Nederlanders in het _Buitenland.
Het Dag. Bestuur stelt zich voor aan het Hoofdbestuur het ontwerp van een rondschrijven aan alle
Groepen, Afdeelingen en Vertegenwoordigers van
het A.N.V. te zenden om in verband met de veranderde tijdsomstandigheden op nieuw te organiseeren.
Een vragenlij,st over de verspreiding en organisaties
der Nederlanders in het Buitenland zal dan tevens
tegemoet komen aan den wensch van de vorige
Ministers van Buitenlandsche 'Laken en Justitie te
dien opzichte en ook ten goede kunnen komen aan
de verbetering van het consulaatwezen en de uitbreiding van onzen eigen vertegienwoordigersdienst. De
punten, die een dergelijk rondschrijven zal moeten
bevatten, worden voorgelezen. Het Dag. Best. wordt
opgedragen het plan tot uitvoering te brengen.
Punt V. De taak van het A.N.V. na den
oorlo g.
Gewezen wordt op den gedwongen stilstand van
den voornaamsten Verbondsarbeid gedurende de
laatste jaren. Nu de verkeersmiddelen weer in gang
worden gezet en de stamverwanten spoedig weer
bereikbaar zullen zijn, dient de reorganisatie krachtig
ter hand te worden genomen. Mans is de tijd
gekomen V0041 het A.N.V. om zijn groote plants in
den ontwikkelingsgang van ons land en ons yolk
weer in te nemen. Het kan onze regeering
en ons y olk steunen in den economischen
strijd, die het wacht, in het bijzonder kunnen wij
nuttig werk verrichten door stichting van nieuwe
kolonies. De Nederlanders in het buitenland moeten
tot samenwerking worden gebracht, voor bepaalde
doeleinden kunnen commissies van deskundigen worden gevormd, aan wie dan een paar leden van bet
Hoofdbestuur kunnen worden toegevoegd. Mr. Limburg heeft in de laatste Alg. Verg. van Groep
Nederland te 's-Hertogenbosch een belangwekkende
1)

Zie hierachter.
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lezing gehouden over de taak van Nederland na
den oorlog l), waarin het Hoofdbestuur grootendeels
zijn eigen gedachten terugvond.
0.m. kunnen wij voor de handelsbetrekkingen
tusschen ons land en de Ned. nederzettingen over
de geheele wereld veel doen, b.v. door bet steunen
en stichten van Kamers van koophandel en inrichting
van monsterkamers.
De Nederlanders en stamverwanten buiten Nederland moeten doordrongen worden van den plicht de
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en andere
landen krachtig te bevorderen. De meening, dat
wat uit den vreemde komt daarom de voorkeur verdient, moet hebben afgedaan. 'Mans is meer dan ooit
noodig, dat wij. Nederland sterk waken in den algemeenen economischen strijd en waar men pulp noodig
heeft, moet die zoo mogelijk verstrekt worden. Dat
zal veel geld kosten, daarom ook is een verhoogde
regeeringssubsidie dringend noodzakelijk.
Na uitvoerige bespreking worden de volgende plannen het aan Dag. Best. ter uitwerking aanbevolen:
le. Rondschrijven aan Groepen, Zelfsit. Afdn.
en Vertegenwoordigers, waarin desnoods geldelijke
steun voor bepaalde doeleinden in uitzicht kan worden
gesteld. 2e. Het instellen eener liandelscommissie
in verband met de inkomende antwoorden. 3e. Het
zenden van ient_ind naar bet buitenland om persoonlijk
verbindingen tot stand te brengen en Nederlanders
en sta,mverwanten te organiseeren. 4e. Belangrijke
uitbreiding van het aantal vertegenwoordigers.
Het Dag. Bestuur zal beginnen met het rondschrijven
te verzenden, waarvan de antwoorden van zelf tot
gemakkelijker uitwerking der praktische plannen
zullen Leiden.
Punt VI. Groep Nederland.
De stand der reglementsherziening. Medegedeeld
wordt dat verschillende artikelen gewlizigd zijn in
verband met de bezwaren van het Hoofdbestuur.
Al wat na de Alg. Verg. te 's-Hertogenbosch is
gewijzigd, is niet meer aan bet oordeel eener Algem.
Verg. widerworpen, dos strikt genomen volgens art.
33 van het G-roepsreglement niet wettig.
Door verschilleade le den worden nog opmerkingen
gemaakt. naur aanleiding waarvan wordt besloten
aan het G roepsbestatir te schrii y en, dat het referendum
onder de Afdn. nitgeschreven ter goedkeuring van
sedert 11 Mei aangebrachte wijzigingen niet voldoende
kan worden geacht en het Hoofdbestuur alsnog
e V rg. noodig oordeelt.
aanneming in een Alg.
Punt VII. Belgi
Over Viaa,msehe aangelegenlieden worth uitvoerig
vangeilaehten gewisseld. Besloten wordt den tijd of
te wachten, dat de Groep zich na den oorlog zal
hebben hersteld. In den tegenwoordigen toestand
is eene geregelde samenwerking met haar onmogelijk.
Op een vraag vanwege bet Groepsbestunr, of iets
kan worden gedaan teger, de vervolging van Vlamingen, in Belgie, wordt een afwijzende beslissing genomen, daar er een gelegenheid is deze zaak
grondigte onderzoeken en op vage rnededeelingen
niet kan worden ingegaan. Het betreft bier bovendien
een binnenlandsche Belgische aangelegenlleid, w2armee bet Hoofdbestuur zich niet kan inlaten. Een
protest of rekwest acht bet Hoofdbestuur zelfs te
het belan g der betreffende personen zelf.
1) Zie het hoofdartikel in het Juni-nr. 1918.
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VIII. Oost-Indie.

1. Verslag Afd. Batavia. Verwezen wordt naar
het verslag in het Sept. nr. van Neerlandia.
2. Nieuwe Afdeeling Medan, (zie het Nov. nr.
van Neerlandia.)
3. Abonnement Hindia Poetra. Besloten wordt
een abonnement te nemen.
Punt IX. Ned. Antillen.
Ontslagneming van den Heer Kapt. J. A. Snijders Jr.
als lid van het Hoofdbestutur, wegens persoonlijke
omstandigheden.
Besloten wordt den aftredende een brief te zenden
met dankbetuiging voor alles, wat hij, zoowel op
Curacao als in Nederland, voor het A.N.V. lieeft
gedaan.
Voorstellen betreffende reorganisatie en werkzaamheden der Groep.
Door de heeren Boeke en Fortman is een rapport
uitgebracht. De panten er in behandeld zijn aan
het Groepsbestuur voorgelegd.
Len uitvloeisel der actie van den heer \Veiling,
met wien de heeren Boeke en Fortman een samenkomst hadden, is het nieuwe groepsreglement.
De beer Kasteleijn deelt nog mede, dat hij 24
Dec. zijn voorgenomen reis naar Suriname hoopt
te aanvaarden en dan ook gelegenheid hoopt te
vinden een bezoek aan Curac:ao te brengen. Gaarne
zal spr. het Verbondsleven in beide groepen tracliten
te bevorderen door persoonlijke samenspreking met
de voormannen.
Punt X. Zuid-Afrik a.
Afd. Bloemfontein.
Medegedeeld wordt dat deze Afd. zich bilzonder
verdienstelijk heeft gemaakt door inzameling ten
behoeve van het °mite voor Nederlandsche kinderen
n den vreemde.
Afd Potchefstroom.
Medegedeeld wordt dat deze Mdeeling gevraagd
heeft zijn geldelijke verpliehiing over 1915-1917 te
mogen afdoen met 20. Het Dag. Bestuor !weft
daarmee genoegen genomen en de rest als subsidie
aangemerkt. Het is te verwachten dat nog meer
gedurende den oorlog achterstallig geraakte atdraellten zullen tereeht komen. althans gedeeltelijk.
Pant XI. Vertegenwoordigers.
Luxor.
Berieht is ingekomen van bet overlijden van den
heer J. H. Insinger, vele jaren vertegenwoordiger.
Besloten wordt een brief van rouwbeklag aan de
familie te zenden.
Ismailia (Egypte.)
Voorgesteld wordt den 'leer B. Kroon tot vertegenwoordiger te benoemen. Goedgekeurd.
Singapore.
Medegedeeld wordt dat door den oorlog een jaar
lang het bericht is uitgebleven. dat de heer Baron
van Heemstra door overplaatsing naar Batavia als
vertegenwoordiger van het A. N. V. te Singapore
moest bedanken. Als opvolger zal worden aangezoeht
de oud-vertegenwoordiger Dr. A. van Rijn, die weer
in Singapore is teruggekeerd,
Frederikshaven.
Het Dag. Bestuur stelt voor den heer Chr. (Jloos,

1)
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Ned. Consul, nit te noodigen als vertegenwoordiger
voor 't A.N.V. op te treden. Goedgekeurd.
( alcutta.
Ilet I )ag. Bestuur stelt voor den heer J. Barendregt,
Ned. Consul aldaar, uit te noodigen als vertegenwoordiger voor 't A.N.V. op te treden. Goedgekeurd.
Hongkong.
De !leer Herbscbleb ziet zich door verandering
van NN. oonplaats gedwongen ontslag te nemen als
vertegenwoordiger. Besloten wordt als zijn opvolger
uit te noodigen den heer P. H. J. G. Jonckheer.

Begrooting van bet Hoofdbestuur voor 1919.
ONTVANGSTEN:
1. Batig saldo 1918
2. Achterstallige bijdragen
3. Bijdragen van de Groepen :
a. Nederland
h. Belgie
C, Ned.-Indie
d. Ned. Antillen
e. Suriname
4. Zelfstandige Afdeelingen ... .
5. ( ;ekweekte rente
6. Rente steunfonds
7. Regeeringssubsidie
Buitengewone ontvangsten .
9. Opbrengst uitgaven
10. Rente legaat Rikkers
11. Te kort

f 600.Memorie.
„ 10000.Memorie.
11 1400.450.Memorie.
„ 1050.„
100.„ 4500.„ 3600.50.50.,
79.90
„ 7303.85
7)

f 29183.75
LTITGAVEN:
. Algemeene onkosten
a. Salarissen
f 2185.Kantoorhuur, onderhoud,
verwarming ........ ........... 7/
300.e, Drukwerk, kantoorbehoeften,
porti enz.
600.17
(I. Versebotten bestuursleden
500.2. Neerlandia
7500.3, Boeken-Commissie
2400.71
250.1. Druk en herdruk uitgaven
5. Lidmaatschappen en kleine bijdragen
265.6. Propaganda ......
............... „ 1400.e l'oelag'en aan Groepen •
(1. Itelgii'
Memorie.
Ned.-lndie
„ 700.r. \ ed. Antillen
100.,,
(I. •.;ill iname
Memorie.
8. Toehtgen aan zelfstandige
A fdeelingen
700.9. Rente legaat Rikkers
79.90
7/
10. Ned. ondervvijs in den vreemde
„
600,11. Nederlandsche leerstoel te Louden „
600.12. Pensioenpremie
1003.85
13. .krbeid v.b. A. N. V. in bet
Iiuitenland
, 10000.lf

1)

f 29183.75

Leden van 't Algem. Nederl. Verbond,
wat doet gij persoonlijk om onze beginselen

te verbreiden ?

NEERLAND1A.

S

BUITENLAND.

NEDERLAND.

Aid Bremen.

Nationaal zelfbesef.

Mevr. Simons-Nees, de bekende en gewaardeerde
3 November jl, was het 10 jaar geleden, dat de
tooneelschrijfster, plaatste de vorige maand in enkele
Nederlandsche Vereeniging „ De Hollandsche Club
dagbladen een beschouwing over het gebrek aan
te Bremen" (Afd. v.h. A.N.V.) werd opgericht.
Daar de tijdsomstandigheden er niet naar waren zelfbesef in een groot deel van het Nederlandsche
om voor deze gelegenheid een groot feest te geven, yolk.
Met instemming nemen we er een gedeelte van
was besloten, dat de leden met hunne dames des
over.
avonds in het Clublokaal samen zouden komen, om
„Met droeve bitterheid moat ik het eindelijk eens
dien dag te herdenken.
uitzeggen, wat me al jaren fang gepijnd heeft : wat
In de met planten, bloemen en vlaggen versierde
is er over het algemeen weinig fierheid onder 'n
zeal, kwam het meerendeel der leden met hunne
dames been. De voorzitter sprak een welkomstgroet, groot deel van ons Nederlandsche y olk. Wat volgt
het graag anderen
die gevolgd werd
na, zich zonnend
door het zingen der
zelfs in die imitatie
nationale liederen,
met laffe geurmawaarna de eerewijn
kerij. Wat durfthet
werd rondgereikt.
weinig zich zelf te
Daarop hield de
zijn.Wat'njammerVoorzitter de feestlijk-dwazen indruk
rede, waarna kostewaken niet overal
looze verloting van
en bijzonderlijk in
een 10 - tal der
den Haag — die
nieuwste portretten
minst Hollandsche
van de Kon.Familie
onzergrootesteden
en Princes Juliana
— al de pronkerige
volgde.
Fransche en EngelUit de kas werd
sche opschriften
eene som van 100
boven winkels en
Mark voor een liefcafé's. al de ridicule
dadig doel beschikEngelsche namen
baar gesteld, als
Ned. feestwagen te Tampico.
van villa's en landblijk van erkentehuizen-namen,soms
lijkheid, dat Nederland voor oorlogs-ellende gespaard is gebleven.
als: „Pretty Home" en „Sweet Home", zooals geen
Deze som werd staande de bijeenk omst, door vrij- Engelschman ze ooit aan zijn bids zal geven en,
willige bijdragen tot 350 Mark verhoogd. Tal van ergerlijkst van alles nog : het Engelsch spreken
— en wat voor Engelsch sows — door Nederlanders
voordrachten, zang en pianospel en tot slot nog menig
onder elkaar !
dansje, hielden de aanwezigen in de prettigste stemHoevelen onzer hebben zich niet diep geschaamd
ming lang gezellig bij een. Men was het er bij het afscheid
over de onwaardige bonding van vrouwen en meisjes
nemen over eens, dat de Hollandsche Club te Bremen
onder klle standee tegenover de Engelsche genvoor het Nederlandsch levee aldaar onmisbaar is.
terneerden, en hoe pijnlijk doen nu zelfs op dit
oogenblik aan de huldebetoogingen aan de Ententevolken, terwijI men toch west hoe er joist in den
Uit Tampico (Mexico).
laatsten tijd weer dan ooit tegen ons land en onze
regeering gestookt en gelasterd wordt, ja, hoe er
Men schrijft van daar aan Neerlandia
daar zelfs een drijven bestaat om ons van 'n deel
12 Oct. werd te Tampico op feestelijke wijze de ontvan ons land te berooven.
dekking van Amerikaherdacht. De verschillende vreemNu past ons, dunkt me, vOOr alles een waardig
de kolonies hebben aan die feestelijkhedendeelgenomen
door versierde auto's te zenden, die des namiddags zwijgen en zullen dergelijke huldebetoogingen stellig
een indruk wekken van kruiperige vleierij, van een
door de stad trokken. Ons kiekje stelt voor de
laffe poging om weer in de guest te komen van
auto van de Nederlandsche Kolonie in de nationale
onze machtige bedreigers
kleuren getooid en waarin gezeten zijn de, als
Tot slot zoo ik nog dit sane willen zeggen : gij
Hollandsche matrozen verkleede Nederlanders C. Z.
Nederlanders, die U blijkbaar schaamt om NederGorsira. J. P. Boer, J. B. Schotborgh, C. Gorsira Cz.,
landers te zijn en die vooral Engelschen zoo graag
B. v. d. Veen Zeppenfeldt, M. Haayen en F. Krafft
navolgt; neemt tenminste die sane echt Engelsche
(van links naar rechts.)
eigenschap van de Britten over : uzelf en niets dan
uzelf te willen zijn. Heusch de Britten zelf aan Wier

NEERLANDIA.
goedkeuring u zooveel gelegen is, zullen U er te
meer om eerbiedigen en ge zult er u stellig.... wat
minder belachelijk door maker)."

Van de lifdeelingen.
Delft (Stud. Afd).
17 December heft deze Afdeeling een protestvergadering gehouden tegen de uitingen van een
aantal Belgische, Fransche en Engelsche bladen,
inzake Limburg en Zeeuivsch-Vlaanderen.
De vergadering nam de volgende, door den beer
F. M. C. Berkhout ingeleide en verdedigde stellinen aan:
van Nederland tijdens den oorlog
I. De ho
is volstrekt onzijdig geweest en niet „z.g. onzijdig".
II. Onze onzijdigheid gedurende den oorlog en
let feit, dat onze met Belgie gemeenschappelijke
grenzen tijdens den oorlog lie en zooals ze loopen,
zijn beide voor Belie voordeelig geweest.
III. Het Belgisch annexionisme, hoewel uit psychologisch oogpunt wel verklaarbaar, is na atloop
van dezen oorlog tegenover Nederland al heel slecht
op zijn plaats. Het leeft dan ook slecht in de harten
van een minderheid, zij bet ook een invloedrijke
minderheid van de Bel en.
IV.
De bevolking van Zuid-Limburg en van
Zeeuwsch-Vlaanderen wil nit liver dan bij het
moederland blijven. Eenig recht op die landstreken
heeft Belie ook niet.
V. Het zou, ook uit materieel {r unt voor
heel Nederland in al zijn la en een groot verlies
zijn, indien eenig deel van Limburg of ZeeuwschVlaanderen bij Belgie gevoegd werd.
VI.Op den steun van de groote geallieerde mogendheden, die in ons land slechts eenvazalstaatvan DuitschI3
moeten we niet rekenen. Betere
land wensch en te zien ,
voorlichting over Nederland in het biritenland kan
sleeks verbetering brengen.
VII. Vi' behoeven niet bij voorbaat elke veranons tractaat met Belie van 1839 of te
der 11
wijzen, maar de regeering moet zich met alle middelen
verzetten tegen verlies van groiidgebied van ons land.
De laatste stelling was oorspronkelijk zwakker
gesteld, maar na heflig debat werd de stelling in
bovenstaanden vorm aangenomen.
Ten slotte werd de volgende cootie aangenomen :
De vergadering, op 17 December 1918 bijeengeroepen door de Delftsche Studenten-afdeeling van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, ten einde uiting
tegeven aan haar verontwaardiging over de kuiperijen
die van Belgische, Fransche en Engelsche zijde
worden gedreven, met het doel, eenige provincies
van ons land of te scheuren, herinnert aan de vroegere
verklaring der Belgische regeering „dat lielgie niet
dacht aan uitbreidin g van Naar gebied ten koste van
Nederland" en betreurt het, dat de Belgische
regeering thans niet alle annexatieplannen duidelijk
van de hand wijst.

Leeuwarden en Omstreken.
De Secretares schrijft:
Vrijdag, 13 December, is een mooie dag geweest
voor onze Afdeeling. Toen heeft het Rotterdamsche
To- oneel bier Felix Rutten's Mysteriespel „Beatrijs"
gegeven. Toen wij hoorden hoe algemeen dit werk
de aandacht trok en werd geroemd, besloot ons
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Bestuur pogingen in bet werk te stellen om het ook
bier opgevoerd te krijgen, daar Leeuwarden er anders
zeker van verstoken zou blijven.
De Rotterdammers werden bereid gevonden om
op hun rein naar Groningen ook Leeuwarden aan
te doen. Het was natuurlijk geldelijk een waagstuk,
maar wij hadden alle vertrouwen in den goeden
nitslag en dat vertrouwen is gelukkig niet beschaamd.
De leden hadden vrijen toegang, niet-leden tegen
de gewone toegangsprijzen van tooneelvoorstellingen.
De pers schreef:
Ons een vertooning als deze te schenken, is van
het A. N. V. een moedig ondernemen geweest. Een
moed, die in zijn succes, in de algemeene waardeering
van de stampvolle zaal zijn loon heeft gekregen.

Rotterdam (41. Afd.)
Het Bestuur schrijft:
Ter herdenking van het tienjarig bestaan onzer
Afdeeling werd Zaterdag 7 December jl. ontvangdag
gehouden, en wel tusschen half drie en half vier
voor afgevaardigden van zusterafdeelingen, zustersvereenigingen en genoodigden, en tusschen half vier
en half vijf voor leden, enz, onzer afdeeling.
Van deze gelegenheid maakten zeer vele personen
gebruik, terwij1 made verscheidene gelukwenschen
ontvangen werden. Het des avonds gehouden feast
wag schitterend geslaagd heeten. Er werden
op dezen avond eenige tooneelstukjes van Nederlandsche schrijvers opgevoerd. Tevens mochten wij
ons verheugen in de aanwezigheid van Mejuffrouw
Baelde, als vertegenwoordigster van Hoofd-en Groepsbestuur..
Ook de d d. 14 December jl, in verband met het
herdenkingsfeest gehouden balavond had een zeer
gezellig en geanimeerd verloop. Beide avonden
hadden een zeer propagandistisch karakter, en wij
kunnen dan ook met voldoening op beide avonden
terugzien.

mar Op den balavond verloor een der dames een
zilveren broclie (vowel). InlIchtingen verzoekt C. V.
Visser Jr., Lage Oost-zeedijk 71 b.

OOST-INDIA.
De toestand in 1918
was oogenschijnlijk vrij wat gunstiger dan voor de
burgerij in Nederland, althans op stoffelijk gebied.
Dat kan men vernemen van huismoeders hier te
lande, die geregeld van daar brieven ontvingen en
ons weten te vertellen, dat het rundvleesch er kost
f 0.50 het pond; voor denzelfden priis kan men een
braadkippetje krijgen, dat, al behoort bet tot de
snort: ltialeisch-vechthoen, toch op den disci' niet
te versmaden is; koffie, thee, suiker bijna te geef;
rijst (voor India thans dour!) zeker niet meer dan
drie stuivers per pond. Daarentegen alles wat van
Europa en elders ingevoerd wordt peperduur, hoewel
de steeds vermeerderende invoer uit Japan, Australia
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en Amerika de prijzen weer doet dalen. Voor nieuwelingen, die zich daar moesten inrichten, was 't
minder aangenaam voor een waschstel f 75.— en
voor een gewoon tafelservies f 130.— tot f 140.te moeten betalen.
Edoch, dat is niet erg; men kan die dingen missen
en desnoods Indisch grof aardewerk koopen en zich
daarmee behelpen. Erger was de toestandin Nederland en andere landen in Europa, omdat de meest
dringende levensbenoodigdheden ontbraken. Hier
werd geleden, daarginds niet of althans in veel
mindere mate.
Zoo is dan de uitroep, die nu al maanden en
jaren lang in de gezinnen der oud-gasten gehoord
werd, wel gerechtvaardigd:

„Indie is toch een gezegend land!"
Men mag dan ook wel aannemen, dat duizenden
oud-Indiers, als zij er kans toe zagen, zich wel gaarne
weder in dat land zouden vestigen, al hebben ze er
vroeger niet zelden op gesmaald.
Vergenoegt men zich met hetgeen het land oplevert, behoeft men geen „stand op te houden" of
wil men dat niet, is men tevreden met een eenvoudig
bestaan en gespeend aan „wereldsche vermaken",
dan is er menig gezond hoekje in Insulinde, waar
men kan gaan uitrusten van ons vierjarig oorlogswee. Strijd tegen de koude behoeft men er niet te
voeren en als men niet meedoet aan de mode en
de nieuwigheden uit Europa, eischt de kleeding
slechts luttele uitgaven. Ja zeker, in menig opzicht
een gezegend land.
Toch is ook daar

het oorlogswee wel duchtig gevoeld.
Tengevolge van de ontwrichting van handel en
scheepvaart begon het er voor de cultures dreigend
uit te zien, wat natuurlijk zijn nadeeligen terugslag
had op welvaart en koopkracht der bevolking.
Bovendien ondervond de toevoer van rijst uit
andere deelen van Oost-Azie telkens, tot op den
huidigen dag, belemmering en drong reeds hier en
daar tot inkrimping der cultures voor de wereldmarkt
om de rijstteelt te kunnen uitbreiden. Het is in dezen
wel jammer, dat de volksvoeding tot dusverre alleen
op rijst is aangewezen, en doze niet dan zeer noode
wordt vervangen door mays of aardvruchten ; rijst is
voor den Inlander het eten (in bet hooge gebergte
alleen is maIs het hoofdvoedsel, terwijl rijst daar als
een lekkernij wordt beschouwd).
Misscbien dat de rampzalige wereldoorlog althans
dit goede heeft gehad voor Indie's oorspronkelijke
bevolking, dat men zich gaat aanpassen aan de
omstandigheden en in de voeding wat minder eenzijdig wordt. Dit neemt niet weg, dat de bestuurders
dozer kinderlijke bevolkingen voor de toekomst
meer dan tot dusver te waken hebben, dat de
volksvoeding niet worde opgeofferd aan de voortbrenging voor de wereldmarkt. Dat is trouwens de
les, die door alle volken geleerd is in dezen boozen
tijd, nu ieder yolk voor zichzelf moot zorgen, wat
men gedurende de in de laatste tijden steeds voortschrijdende arbeidsverdeeling der volkeren geleidelijk
verleerd had.
Ook in menig ander opzicht is voor Nederlandsch
Indie gedurende den wereldoorlog de raadselspreuk
bewaarheid :

Uit verlies winst!
Voor de voortbrengselen van dit gezegende land
zijn allerwege nieuwe markten gevonden ; de voordeelen van dezen nieuwen toestand zullen later
blijken reusachtig groot te zijn.
Juist in dezen tijd is aan het licht gebracht, dat
de mineralen, die 't land in zijn schoot bergt, zullen
blijken schier onuitputtelijk te zijn; en dat, terwij1
vroeger door de mannen der wetenschap plechtig
verklaard was, dat Indio, ja, wel mineralen bezat,
maar niet voldoende om tot eene ontginning over
te gaan.
De geweldige dividenden, die nu terecht lumen
in de zakken van aandeelhouders van tinmijnen en
petroleumbronnen, zijn helaas voor een groot deel
aan de gemeenschap ontgaan.
Hiermede houdt verband de ontwikkeling van het
fabriekswezen, in vroegeren tijd onmogelijk geacht
en meestal in stilte door den overzeeschen handel
tegengewerkt. Wat op dit gebied in de drie laatste
jaren reeds is tot stand gebracht, is de vermelding
dubbel waard, om alleen maar te spreken van de
welgeslaagde rubberfabriek te Bandoeng. En als
reeds met vollen ernst kan gesproken worden van
hoogovenbedrijf, dan blijkt wel zonneklaar, welk een
toekomst van krachtige ontwikkeling nog voor
Insulinde is weggelegd.
En — diezelfde ontwikkeling doet zich Belden
op 't gebied der huishoudelijke behoeften, levens- en
genotmiddelen. Nu niet 'anger, als vroeger, de
mailbooten week aan week het noodige aanbrachten
in ruimen overvloed, maakte de nood vindingrijk en
— volgens een Indischen briefschrijver in de Avondpost — is men al mooi op wog om aan de verlegenheid
der Europeesche huisgezinnen iii Indie op voldoende
wijze een einde te maken.
Werd boven gesproken over het dreigend gevaar,
dat den groot-landbouw boven het hoofd p ing, dat
de voortbrengselen voor de wereldmarkt schier
waardeloos zouden worden, uit dien nood werd
geboren een krachtige sainenwerking van alle belang
hebbenden in gemeenschap met en gesteund door
de Indische Regeering om de millioenen gekost
hebbende landbouw-voortbrengselen op prijs te
houden. Ook die samenwerking is in Indio een
nieuwe koers, waar, gelijk iedereen weet, de
planters wel vaak samen kwameu om bindende
afspraken te maken ten voordeele van bun bedrijf,
maar met het vaste voornemen, zich niet aan die
afspraken te houden, zoodra zij iets van bun rechtstreeksch belang zouden moeten opofferen.
Thans evenwel was bet hooge ernst; bekrompen
eigenbelang moest zwijgen, nu de nood zoo hoog
geklommen was. En nu — als voorbode van den
komenden vrede — de duikbootgruwel ophield met
zijn vernielingswerk, is het dreigend gevaar bezworen
en stijgen de prijzen der landbouwvoortbrengselen
we der op hoopvolle wijze. Het leed is bijna geleden;
met voile kracht vooruit!
Wij moeten nu nog de vraag stellen
Zal het ook voor Nederland blijken : Uit verlies
winst ? Of

Zal Nederland het gelag moeten betalen?
La at ons ho en dat bet niet zoo erg zal zijn als
wij thans wel Bens vreezen. Wel zal het voor den

NEERLANDIA.
Nederlandschen handel een geduchte tegenvaller zijn,
dat Indie zoovele nieuwe markten gevonden been en
op menig gebied zielizelven heeft leeren help. maar
het nieuw gewekte krachtige bedrijkleven
sehept weer zooveel nieuwe behoeften, dat wij met
vol vertrouwen de toekomst, ook voor Nederiandsehe
industrie en handel, in 't gelaat staren. Mits men
doordrongen zij van de overtuiging. (hit (le mededinging der natien veel zwaarder is geworden dan
voor den oorlog. De tijd der gemakkellike winsten,
der halve monopolies is voor goed i (orbij maar
juist die dringend noodige krachtsinspanning zal
Nederland ten goede komen.
Moge dat kleine land zicli kunnen handhaven,
opdat het niet door maehtige mededingers voor goed
in een lioek gedrongen worde.
Er is tenslotte
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Maar__ rampzalig Indie, als Nederland de
bestierende leidende hand terugtrok en dientengevolge
al die volkeren zelfstandig den toestand moesten
regelen. Dat zou eindigen in een bloedbad, waarbij
bet Russisehe nog niets is. Dat weet iedereen, die
Iiitlii en zi, jne volkeren kent; dat moeten toch ook
de volksmenners weten, die traebten de logge
volksmassa's in beweging te brengen.

'VVij wenschen voor 1919
dat de ware liefde voor Indie en zijn in menig
opzieht zoo benainnelijke bevolking moge zegevieren
en tevens dat gezond verstand en helder inzicht
mogen terughouden van onzinnige proefnemingen en
leiden tot geleidelijke en dientengevolge krachtige
volksontwikkeling.
V. L.
M.

een donkere schaduwzijde,
die niet onvermeld mag blijven:
Gedurende het jaar 191i, werd in (lit bescheiden
rubriekje met hoogen ernst gewezen op de groote
font van het 11' ()sten in zijne verhouding tot het
Oosten. Die font was fz'elf:ncht, rerbonden met
hoogheidswaan. Daarop werd — missehien voor het
gevoel velen wat al te nadrukkelijk berhaaldelijk
gewezen, Maar tevens werd even vaak berinnerd,
dat een nieuwe opvatting van onze Westersehe taak
geleidelijk groeit en zieh reeds op kraehtige wijze
openbaart, ook
en niet het minst — van Ic zijde
der Regeering.
Nu is de tijd gekomen am op iets anders te wijzen,
waardoor de goede verstandhouding tussehen Nederland en Indie in de verdrukking komt.
Was dat eerst (le zelfoversehatting van den
P esterling, nu is bet weer:

de zelfoverschatting van den Oosterling.
Niet van „den Oosterliiig" in 't algenieen Integendeel. Al die millioenen zijii tevreden. als zij in vrede
bun bordje rijst kunnen nuttigen en niet al te zeer
door belasting eu lieerendienst geplaagd warden.
Er zijn evenwel enkele leiders. die. een hougere
(oak Westersehe) ontwikkeling' deelaehtig geworden,
nil den \Vesterling toeroepen : „ fietgeen gij na eeuwen
„en dan nog maar gebrekkig hebt geleard, dat
,,kunnen wij ()peens !"
,Algemeen steinrecht wetgeven(Ie vergadering,
enz., enz." — ziedaar de nitingen, die door ieder.
die Indie kent, met een verdrietigen glimlaell warden
aangeboord. omdat men weet, hoe onmogelijk dal alles
voorloopig is.
Ook in Nederland zijn Iffilisehe vertegenwoordigers
van dezen waan, die naar mijn beseheiden meening
wel wat veel aanmoediging ondervinden, onidat hunne
overigens verdienstelijke en beminnelijke eigenschappen zeer gewaardeerd worden. 't Is te
dat zulke leiders en hier en in Indie tiidig tot inkeer
komen.
Deze wenseh wordt geenszins ingegeven door
Nederlandsehe zelfzueht. Men zegt allieht Ja. gij
redeneert aldus met bet oog op de zijdelingselie
voordeelen, die Nederland van liidii heeft.
Men verist zich.
Zeker, Nederland heeft zijdelingsehe voordeelen
door den band met Indie, maar evenzeer als Lweden.
Noorwegen en Denemarken zon 't zieh oak zon(ler
dien band met Indie weten te redden.

INGEZONDEN.
Germanis men.
Leer geaclite Redactie.
Vergun mij nog een wederwoord aan den heer
Emants 1). Eel" geoefend schemer geeft &it wel eens
bloot om des te juister te treffen. Tegenover een
zoo geduchten tegenstander op taalgebied als bij,
heb ik mu met die hoop aan dezelfde list gewaagd,
ook al omdat kortheid gewenseht is. Mijn stelling
dat „een onmiddellijke ontleening aan het Duitseh,
mits bet niet vloekt tegen eiyen regels van woordvorming geenerlei verzet mag ondervinden", wit de
beer Emants alleen aanvaarden onder de toevoeging
„en wij geen beter of evengoed bedendaagsch
Nederlandsch woord voor dezelfde zaak bezitten".
Vroeger was ik de stelling van bet z.g. gematigd
purisme toegedaan, doe]] op den duur aan baar
betrouwbaarlieid gaan twijfelen.
Wii staan voor bet fejt, dat een taal slechts dan
rijk mag Nvorden geheeten, wanneer zij besebikt :
eensdeels over meerdere woorden met denzeltden
begripsinhond, anderdeels over verscbillende woorden
VOW. verschillende begrippen, die elkaar bijna dekken.
Het eene betreft de sierlijkheid van den stip, het
andere de beknoptheid en duideNkheid van gedachtenweergave. Nu is naast slordigheid en pedanterie,
inist de volstrekte behoefte aan synoniemen en
nuaneeeringswoorden de hoofdoorzaak waarom de
hedendaagsehe Nederlander zijn taal doorspekt met
vreemde woorden in het algemeen. Er bestaat een
behoefte a an niemre woorden naast gangbare. Sammigen platen daartoe nit de rijke erfenis onzer
vooronders, Welke erfenis echter meest ontoegankelijk
is voar den doorsnee-Nederlander. Maar elk, die er
priis op stelt zijn taal te beheerschen. baalt °tide
woorden van den rommelzolder en stoft ze af,,juist
zooals mule Rembrandts onder bet vuil op
achterzolders haalden in thans haast voorbije tijden.
Danrom kom ik op voor bet goede recht van
een. zooals ik aantoonde en zooals de beer Emants
kennelijk niet langer bestrijdt, zniver Nederlandsch
woord nit Duinkerken. Vermoedelijk is het een
iterativum van kapen en kan het, omdat het drieZie Novmr. hlz. 131.
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lettergrepig is, in den stijl noodig zijn ter verlevendiging naast kapen.
Daarnaast is noodig het nieuw smeden van woorden.
Dit is Been gemakkelijk werk. Op elk gebied van
kunst en wetenschap ontleent men aan andere volken.
Een meester op dat gebied als Rembrandt deed dit,
doch hij drukte er een eigen Stempel op. Zoo is
omsmeden gerechtvaardigd naast nieuwsmeden. Op
taalgebied zal men woorden als automobiel, locomotief
moeilijk kunnen omsmeden tot Nederlandsche woorden,
men moet er nieuwe voor ontwerpen. Uit zoo na aan
onze taal verwante als de Hoog- of Nederduitsche
talen, kan men vaak vormen putten, die als geknipt
zijn voor ons.
Het gaat dit bestek te buiten om scherp de grenzen
te trekken, waarbinnen een ontleening leidt tot
verrijking van onzen woordenschat en buiten Welke
zij leidt tot verbastering. Een merkwaardig artikel
over Germanismen schreef de heer Kakebeeke in
het Januari-n`. 1918 van de Vragen van den Dag.
Eerst na dat ernstig te hebben gelezen zal men aan
woorden als ,,ijzerdraad" e.d. begrijpen, het verschil
tusschen „Germanismen" en Nederlandsche woorden
ontworpen near voorbeelden nit de Duitsche taal
maar volgens eigen wetten vervaardigd. VAN ES,
Antwoord.
Het komt mij voor, dat de Heer van Es jniste
en onjuiste taalopvattingen zodanig dooreenhaspelt,
dat er voor een schifting van koren en kaf in zijn
antwoord meer plaatsruimte vereist zou worden dan
Neerlandia voor zuivere taalvraagstukken mag afstaan. Slechts dit dus :
Elke taal heeft soms behoefte san de invoering
van vreemde woorden. Dit heb ik niet alleen nooit
ontkend ; maar zelf vaak uitdrukkelik beweerd.
Woorden als kaperen, voorradig en meerdere (in
de zin waarin de Heer van Es het bezigt) hebben
wij tegenwoordig echter niet nodig. Die werden ook
niet ingevoerd om aan behoeften van de taal te
voldoen.
Zij, die de meeste vreemde woorden gebruiken,
zijn niet de schrijvers, wie het te doen is om een
verlevendiging van de stip.; maar wel de aanstellers,
die het juiste taalgevoel missen, ja doorgaans hun
eigen taal minachten.
Het opstel van de Heer Kakebeen over germanismen heb ik zelf aangehaald in mijn rede gehouden
te 's Hertogenbosch. Tans haal ik met instemming
nog eens de laatste woorden er van aan :
„Goed onderwijs, vooral gericht op ontwikkeling
van het taalgevoel en van den goeden smaak, zal
den Nederlander van dienst zijn, Wiens nationaal
zelfgevoel hem den plicht oplegt zijn eigene taal
MARC. EMANTS.
niet te verwaarloozen."
De redactie sluit hiermede de gedachtenwisseling
over dit onderwerp.

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Brievenbus.
P. A. R. B. te Sch. Wij kunnen U voor Uw doel
aanbevelen de Spraakkunst van Den Hertog en die
van Terwey. Zonder leiding van een goed leermeester
zal U echter niet veel bereiken. Voor Stijl kan U
raadplegen het werkje van Hasselbach en veel en
goed lezen.
Mevr. D.—t. M. te Adam. We zullen Uwe zaak
tot een oplossing als door U gewenscht zien te
brengen. In ieder geval hoort U later nog van ons.
*

*

Naamverduitsching.
OnlAngs is bij Meulenhoff een Duitsch boekje
verschenen, getiteld „Blumen der Heimat" en geschreven door zekeren Ernst Krausz, een bier te laude
vertoevend Duitsch dichter en een zich noemenden
„Dietrich von der Ven". Het is mij gebleken dat
deze laatste niemand anders is dan D. J. van der
Ven en het bovengenoemd Duitsch boekje een vertaling van diens werkje „Bloemen".
Genoemde heer heeft het dos noodig gevonden
zijn goed Hollandschen naam voor deze gelegenheid
te verduitschen, heeft het niet aangedurfd zijn
Hollandsch werk onder eigen vlag in den vreemde
aan te bieden. Een dergelijke lafheid verdient slechts
aan de kaak te worden gesteld. Als onze verdiensten
voor die van buitenlanders doorgaan. zullen wij
A. J. B. HEINSIUS.
nooit erkend worden.
* *
Taalzuivering.
De „Antwerpsche Courant" van 14 Sept. j.l.
wijdt ook Naar aandacht aan het spellingvraagstuk
en zegt o.a. „Maar nu mag ook gezegd, dat onze
Noorderbroeders wel wat misbruik hebben gemaakt
van bastaardwoorden en soms, zou het schijnen,
met het eenige doel voornaam en pedant te doen.
Regel zou moeten zijn, slechts dan vreemde woorden
te bezigen, wanneer de taal het juist passende
woord niet rijk is. Sommige Nederlandsche opstellen
schijnen in den toren van Babel geschreven te zijn,
en dat doet pijnlijk aan!!"
Die regel goeft zeer juist het standpunt der Taalcommissie weer en met de Babilonische spraakverwarring in sommige opstellen vermaken en
ergeren we ons soms.
*

*

Nieuwe Boeken.

Goed Nederlandsch.
Ingeschreven zonder verwijzing, voor: geregistreerd
zonder renvooi.

Onder de in December voor onze bibliotheek
ontvangen boeken trokken vooral onze aandacht:
Nederland in het heden, in opdracht van het
Bestuur der Alg. Nederl. Ver. voor Vreemdelingenverkeer geschreven door Jhr. Jan Feith, zeer rijk
geIllustreerd, en De Beroepsconsul, door F. M. Knobel,
No. 33 der Morks' Beroepsbibliotheek.
Wij hopen in een volgend nummer op beide
belangrijke uitgaven terug te komen.

Handelsstijl.
Een belangstellend lid zendt ons bet volgende
afschrift van een brief, Bien hij oniangs van een
onzer grootste maatachappijen ontving:
Wij deelen U mede, dat door onze
voor rekening van den
d. d.
te
te Uwen faveure is getransHeer
fereerd f

*

*
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Wij hebben dit bedrag voor I beschikbaar
te ['went,
gesteld bij de Heeren
alwaar Uwe dispositie kan geschieden tegen
kwitantie in duplo. x
Een Haagsche Manufacturier kondigt aan dat bij
hem bebeartikelen verkrijgbaar zijn. Het klinkt wel
wat schaapachtig.
* *
Een Amsterdamsche firma verzendt circulaires,
waaruit wij het voende overnemen.
Amsterdam
Dear Sir,
The man in the line, the Specialist, knows all
about his trade. He knows where to get the best
and to get it cheap too.
is customers are all times satisfied ; that means
for him : increasing business.
Special prices bij quantities may be asked on
our representative. Write for his visit.
Yours faihtfully,
Aan deze circulaire was een mede in het
Engelsch gedrukte briefkaart toegevoegd, waarmee
men den „representative" kon ontbieden.
Een der ontvangers van de circulaire vulde die
briefkaart in, niet met datum en uur waarop het
bezoek werd verwacht, maar met de mededeeling
dat de „representative" eerst zou kunnen worden
ontvangen, wanneer hij, door het zenden van cireulaires in onze taal, blijk had gegeven die taal
machtig te zijn.
* *
0 nz e t a al op het Nederland
la n ds c h stoomsehip
„Nieuw-Amsterdam."
Uit een brief:
Het zalje misschien bedroeven, te vernemen,
dat hoewel personeel en reizigers hier aan boord
van de ,Nieuw-Amsterdam" Hollandsch zijn, de
menu's en alle aankondigingen in het Engelsch
gesteld zijn. De passagiers bestellen schriftelijk
hun bad „hot" of „cold" en op het menu is het
woord„Nieuw” in de samenstelling ,.Nieuw-Amsterdam" het eenige woordije Hollandsch. Dient
malst" niet eens
dat in de rubriek Holland
„
op zijn
gezegd ?
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De heer Daniels werd 4 November 1860 te Nijmegen
geboren en studeerde te Rolduc, Utrecht en
Amsterdam.
Toen in 1896 een hoogleeraarszetel in de wiskunde
aan de katholieke universiteit te Freiburg openkwam,
werd de ,jonge Hollandsche wiskundige als hoogleeraar naar Freiburg beroepen, Welke functie hij
tot zijn dood zou bekleeden.
Helderheid en juistheid waren de kenmerkende
eigenschappen van zijn colleges, die, zoo zeggen
zijn studenten, altijd met de uiterste zorg waren
voorbereid.
Weinig professoren werden geacht en bemind als
hij. Ontelbaren zaten in de 22 hoogleeraarsjaren
aan zijn voeten, ontelbaren ook gingen van hem
been, om op hunne beurt van hun wetenschap aan
anderen mee te deelen.
Niet het minst kunnen de Nederlandsche studenten,
die het voorrecht hadden te Freiburg hun studies
te maken, getuigen van de joviale ontvangst, die
hun immer ten huize van prof. Daniels te beurt
viel. Hij was hun een wijze raadsman en vaderlijke
vriend.
Zoo was prof. Daniels een man, die den Nederlandschen stain onder alle opzichten prijzenswaardig
vertegenwoordigde in bet buitenland.

NIEUWE LEDEN.
Groep Ned Antillen.

Bodenburg Hellmund,
Curacao.
C. F. S. Forbes,
Beiden opg. door den heer H. Manuel,
11
H. E. de Jong. Serg. Maj. Kwartierm.,
G. A. 't Sas, Opz. 0. W.,
Dr. H. Hubenet, Geneesheer,
/7
Mr.W. C. H. de la Try Ellis, Lid v.h. Gerechtshof,
Dr. M. Gerstl.Quarantaine Gen.
/7
Ph. v. d. Breggen, Direct. O. W.
7/
D. J. B. Sykens, 0pz. 0. Gez. Dienst,
71
C. Hoeck, onderhavenmeester,
M. C. Hessels, Beambte Cur. Petri Mij
71
G. Ouwejan.
De Spaansche Griep in ons Nederlandseh.
77
71
7,
H. Hessels,
„In den loop dezer maand zijn in Zweden niet
,,
/7
C. Holstein, Amenuensis 0. ez.,
minder dan 100personen aan Spaansehe griep ge
K. Noordewier, Serg. der Infie.,
storven. Gisteren alleen werden 60 doodsgevallen
/7
1)r. de Haseth Moller, Geneesheer,
gemeld".
77
11. Kies, Beambte K. W. I. M.
7
Arnold de Haseth, Handelsagent,
7/
M. Lowenthal, Serg.,
,,
Mededeelingen en Allerlei.
D. A. Bos, Kapitein a.b. „Samson"
Allen opg. door Kapt. H. J. L. Bierman,
,,
A. I. Maal, Handelsagent,
77
Vidal Torres Barbier,
Gevoelig verlies.
Corn. Boskaljon,
Klerk.
17
J . F. Teunissen,
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikt
17
Jacobo Prins,
ons het droevig berieht dat twee bestuursleden der
Koopman,
77
Arturo Cardoze,
Afd. Kaapstad, de heeren F. Dormehl en C. J. L.
77
Dario Cardoze,
Ruysch van Dugteren, zijn overleden.
77
John Vinek,
Uitvoeriger over beiden in het volgend nummer.
,,
Julio N. Henriquez,
77
Prof. Dr. Fr. Daniels
Elias Epb. Curiel Jr., „
77
Aan „De Tijd" ontleenen we de volgende bijAmador Tromp, Klerk,
,,
zonderheden over dezen in November te Freiburg 11 J. M. Bethencourt, Koopman,
77
overleden Nederlandschen wis- en natuurkundige.
J. E. v. d. Meulen,
,,
91

75

7,

17

11
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Th. P. v. d. Linde,
//
Johan Curie],
//
G. A. Romijn,
/7
Darius Casseres,
,,
Allen opg. door den Heer Arturo de Jong,
7/
E. G. Mensing, Koopman,
Mario de Marchena, 71
Isaac Baiz,
'7
W. G. Lampe,
/7
17
Egon Gerstl,
7,
77
S. A. L. Maduro,
7/
7)
Allen opg. door door den Heer H. v. d. Beld, 7/
H. v. d. Waerden, Chem. ing. Cur. Petr. Mij..
7)
A. J. de Lange, Chern, b. d. Cur. Petr. Mg.,
/7
Beiden opg. door den Heer J. J. F. Steenbergen, 71
P. C. Frigerio, Seiner D. T.
7,
Opg. door den Heer D. Molenkamp.
71
W. L. Lingstuyl, Graveur,
17
Opg. door den Heer C. J. Krijt,
77
Dr. Th. Gaerste, Geneesheer,
77
Emilio Lopez Henriquez,
77
Beiden opg. door Dr. M. C. Henriquez,
7/
L. van Hegelsom, Pastoor v. Barber,
11
Opg. door den Heer J. P. Delgeur, St. Eustatius.
Opg. door den Heer H. M. Cirumaceiro,
11
C. L. H. Marug,
lf
Opg. door den Heer Magnus Quast,
71
St. Martin.
L. J. C. Nunes, Gouvern.-Geneesheer,
Bonaire.
M. Boon,
C. Craane,
,,
N. P. Crane,
11
P. Herrera,
/)
C. E. B. Hellmund,
77
J. F. K. Perret Gentil.
11
Allen opg. door het Best. van Groep Ned. Antillen.
Bonaire.
Jozef L. Hermans, bold Post D. T.,
Curacao.
Opg. door den Heer D. Molenkamp,
St. Eustatius.
J. H. Th. Schotborgh,
Pastoor G. A. J. Smit,
1)
G. U. d'Aumale Baron van Hardenbroek,
7)
Allen opg. door Mevr. J. van Grol,
1)
Curacao.
Mgr. M. C. Vuylsteke, Bisschop,
Pater Koster, R. K. Geestelijke,
,,
Beiden opg. door Pater P. A. Euwens
//
M. Bartels Daal, Gouvern. Ambt.,
77
C. P. Amelunxen, 71
Beiden opg. door den Heer C. B. J. Wiltenburg „
Alfredo Moron,
71
Opg. door den Heer J. P. G. Ecker,
Mr. Messsersmith, Amerik. Consul,
E. Chaumette, Fransch Consul,
,,
Mr. I. Laing, Engelsch Consul,
71
Allen opg. door den Heer C. S. Gorsira J. P. Ez. „
,,
Adrie van Wezel, a. b. „Oranje Nassau",
Opg. door den Heer J. Appel,
7/
Edw. L. Penha,
I/
11

1,

Comild voor Nederliandsche Kinderen
in den vreemde.
(Hoofddoel : Verzorging in Nederland).
Amsterdam, 15 December 1918.
Nassankade 358.
Telefoon Z. 3489 en N. 1454.
25e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 30 November 1918.
Inzameling Mevr. M. Patijn-Teding van Berkhout te
Baarn f 338.—.

Financieel Hulpcomit6 's-Gravenhage f 3000 en
Mrk. 100.—, maakt met vorige opgave f 20770.-en Mrk. 200.—.
Algemeen Nededandsch Verbond, Bloemfontein
f 471.04 maakt met vorige opgave f 1430.672.
Order-Comrte Deventer f 273.',:7, maakt met vorige
opgave f 4006.77.
Onder-Comité Zwolle f 52.—, maakt met vorige
opgave f 4109.—.
Ds. M. van Iseeuwen, Winschoten Inzameling Nationale Biddag f 25.—.
Bijdragen Ouders F. K. Keulen f 24.50, J. B. te
Duisburg f 20.— ; F. P. W. S. Kerkerade f 20.—.
Ontvangen door Sub- Comitó Dtisseldorf Mrk. 965.—.
H . G. W. f 1.—, J. H. P. R. f 1.—, P. C. P. f 2.50,
F. H. F. f W.—, L. D. f 1.—, J. C. F. K. f 2.50, D.
P. A. f 1.—, Mevr. C. J. D. t. M. I 10.—, C. v. H.
f 100.—, A. L. f 5.—, Dr. H. F. R. R. H. f 25.—,
alien te Amsterdam.
P. M. v. E. & Zn. f 25.—, J. M. H. f 25.—, Mr. P.
B. f 10.—, B. G. H. f 1 .—, A. C. N. f 25.—, G. M.
de N. f 10.—, W.J. R. f 2.50, J. J. v. S. f 25.—, D.
D. f 100.—, Mej. M. v. D. f 10.—, A. R. f 10, C.
H. de V. f 25.—, H. L. f 2.50, K. f 1.—, Dames N.
F. H. f 5.—, Mevr. Ph. J. P. en C. J. P. f 20.—, Mej.
D. f 2.50, allen te Rotterdam.
H. J. F. K. f 3.—, M. J. T. f 30.—, te 's-Gravenhage.
Prof. K. f 10.—, R. H. f 1.—, B. F. f 10.—. G. A.
M. f 1. —, V. V. d. S. f 10.—, H. Z. f 5. —, R. W.
f 5.—, Br. R. de H. f 5.— te Utrecht, Mej. L. v. d.
L. f 1.—, Dr. A. S. f 1.50, te Alkmaar, J. F. S. S.
f 1.—, te Scheveningen, Dr. J. v. d. H. f 10.—, te
Eefde, J. M. V. f 5.— te Bussum, H. K. E. f 1.te Groningen.
Totaal ontvangen in November f 4781.792 en
Mrk. 1065.— , maakt met vorige opgave f 160726.93
en Mrk. 20275.—.
Dank voornamelijk aan de steeds flinke p ulp van
bet Financieel Hulpcomite te 's-Gravenhage konden
wij weder een flunk bedrag boeken, terwijl ook niet
onopgemerkt mag blijven, dat onze stamverwanten
in den vroegeren Oranje-Vrijstaat ons wederom
een zeer welkome bijdrage zonden. De uitgaven
stegen in de afgeloopen maand aanmerkelijk en
bedroegen f 8849.742, dus bijna het dubbele der in
die maand ingekomen giften. Het behoeft geen
betoog, dat wij krachtiger dan ooit op geregelden
steun aandringen moeten. Het schijnt wel, of bet
groote publiek meent, dat met het aangaan van
den wapenstilstand onze arbeid als bij tooverslag
overbodig is geworden. Niets is minder joist dan
dit. Het meerendeel der ouders van de door ons
verpleegde Nederlandsehe Kinderen woont in
Duitschland, waar de toestand voor hen nog erger
is dan voorheen, te weer, daar velen hun ambt en
betrekking hebben verloren. Zij rekenen dus nog
eenigen tijd, terwille van hun kinderen, op den
steun van het vaderland, waarvoor zij zoo recht
dankbaar zijn. 'El de eerste berichten van een
naderenden vrede verzochten reeds verschillende
ouders hun kinderen terug te zenden, dock, noodzedwongen kwamen zij op dit verzoek terug.
Bijdragen neemt gaarne in ontvangst de
Penningmeester
Nassaukade 358.

S. VAN LIER Ez.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Alsgij straks aan 't verre strand
Neerland's eere hoog moet houden,
Denkt dan veel aan 't vaderland
En — steekt handen uit de mouwen.
(Uit het Indologenblad).
I NHOUD: Aan de Nederlanders in het Buitenland
Nederland: Alg. Verg. van Groep Nederland — Van het Groepsbestuur. — De Ure van
ons Nederlandsch Volksbestaan. — Van de Aldeelingen.
Zuid-Afrika; Ter gedachtenis, door Mevr E M. C. Loopuyt-Maas. — Brieven van
Ou-Boet, nieuwe reeks. — Die eerste professor in A rikaans. Oost-Indie: De Arbeidsbeurs voor den Indischen Dienst, door Th. G. G. Valette.
f,
door
K.
de
H. J. Hamelberg
J. — Rondzendbrief. — Aruba en Bonaire. — De Leger- en Vlootfilm in Venezuela. — Amerika'
-Ned.AntiloJ
Nederlandsch 'even in New-York, door Fred. Oudscban,
MecledeeEngen en Allerlei. — Nieuwe Leden. — Comiti voo,
Taalcommissie.

Nederlandsche kinderen in den vreemde.

Advertentien.

liars
de Nederianders in het Buitenland.')
lente, een nieuw geluid."
le
,e nieuwe
Nieuwe toestanden, nieuwe verhoudingen ,
nieuwe
vooruitzichten dus, voor alles en alien. Voor ons
Nederlanders ook. Al zijn wij
niet rechtstreeks in
den wereldoorlog betrokken geweest, wij hebben
zijn invloed duchtig ondervonden, op zedelijk, geestelijk en oeconomisch gebied. Ons yolk is in de
laatste vier jaren aanmerkelijk verarmd en staat voor
een duister tijdperk van ontzaggelijke inspanning. Wij
zullen de slechte elementen onder ons moeten terugwijzen — als overal — en wat er goddank
overvloedig goeds is in ons Nederlandsche yolkskarakter, zullen wij door toewijding en geestkracht
tot hoogere ontwikkeling moeten brengen. En wij,
die in ons land wonen, wij hebben in den komenden strijd om een eervol en veils bestaan,
ons moose verleden waardig, den steun en de
toewijding noodig van de besten onzer landgenooten
in den vreemde. Maar ook zij hebben onzen stun
noodig ! Er is bestendige wisselwerking tusschen
hen en ons ! Naarmate het moederland hooger in
eere staat,
naar die mate worden de Nederlanders
in den vreemde beoordeeld. Maar ook omgekeerd!
Onze hoogheid is de hunne, onze welvaart de
hunne. Zij daarentegen zijn als vertegenwoordigers
van ons yolk en onzen stam, aansprakelijk voor
het dragen van ook onzen naam !
Wij doen een beroep op U, Nederlander, die
dit leest. En op alien in uwe omgeving, die het
mede zullen lezen of uit uw mond overtuigend
zullen hooren. Samen moeten wij ons inspannen
om ieder naar zijn krachten, aansluiting te bevorde van de goede elementen onder onze landgenooten, tot gemeenschappelijken dienst in de
handhaving van ons rationale karakter en van onze
Nederlandsche taal in zijn vele schakeeringen. En
wij moeten zinnen op middelen om behalve onze
1) Deze oproeping is de vorige maand verzonden aan al
onze verlsindingen in het Buitenland.
Red.

geestelijke, ook onze stoffelijke belangen krachtig
te bevorderen.
Wij vragen van U een verdubbelde inspanning.
van U en van uw Nederlandsche omgeving. Veel
meer dan vroeger moet ons Verbond aan zijn doel
beantwoorden. Vergeet niet dat waar in de laatste
jaren in alle geledingen der maatschappij de leemten
sterker tot het bewustzijn zijn doorgedrongen, zoo
ook natuurlijk ons Verbond duidelijk zijn leemten
heeft ontdekt, in het bijzonder in zijn verhoudingen
tot het Buitenland. Wij moeten aan het werk, zoo
spoedig mogelijk. Wij hebben daarbij noodig hoofd
en hand en hart.
Ten einde vastegegevens te hebben voor de
werkmethode over en weer, vragen wij U nauwkeurige overweging, onderzoek en overleg in den
kring, dien gij mede beheerscht, ten opzichte van
de volgende punten. Er zullen misschien ontbreken,
die in uwe omgeving voor ons gemeenschappelijk
doelgewenscht en uitvoerbaar worden geacht.
Deelt ze ons mee. Er zullen misschien bij zijn, die
bij U overbodig of onuitvoerbaar zijn. Die zullen
U niet hinderers, maar toch ook tot nadenken
stemmen. Laat Uwegedachten over alles game.,
antwoordt na nip overleg en na zooveel mogelijk
voorloopig onderzoek, wat uw kring van Nederlanders ernstig wil en kan ter hand nemen. Licht
ons voor, zoodat wij Uw omgeving leeren kennen,
haargoede gezindheid, haar invloed, en dat alles
zoo dat wij een juist beeld daarvan krijgen, en op
onze beurt in staat zijn de velen in te lichten, die
zich tot ons wenden om betrouwbaregegevens.
De ons voor oogen staande vragen zijn
Wat kan het A.N.V. doers om de taal-, stamen handelsbelangen in uw omgeving te bevorderen ?
Is de Nederlandsche consulaire dienst in uw
omgeving tot samenwerking bereid?
. Zou de stichting van een Afdeeling of Groep
van het A.N.V., zoo die nog niet bestaat, in
uw omgeving mogelijk zijn ?
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4.

Kan een Nederlandsche Kamer van Koophandel
in uw omgeving nut stichten?

5.

Is er behoefte aan een Nederlandsche leestafel
of boekerij ?

6.

Heeft een Nederlandsche cursus of school in
uw omgeving reden van bestaan?

7.

Is de Nederlandsche kunst er bekend en geeerd ?

8.

Hebt U gelegenheid in de pers op te komen
voor de eer en den goeden naam van ons yolk
en onzen stam ?

Wij hopen en vertrouwen dat gij, bezield met
dezelfde goede bedoelingen als wij, U aan den
hernieuwden arbeid zult zetten, ten bate van ons
vaderland en van den geheelen Nederlandschen
stam. Wij zoeken licht in de gegevens en trouwe
volharding in onzen gemeenschappelijken hoopvollen
arbeid.
Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE, Alg. Voorz.
ELISABETH BAELDE, Alg. Ondervoorzitster.
Mr. B. DE GAAY FORTMAN,
Alg. Secr.-Penningm,
Dordrecht, Jan. 9 I 9.

Het Groepsbestuur stelt voor deze motie te
doen behandelen door den Groepsraad, als
het nieuwe reglement wordt aangenomen.
Voor het geval dat het nieuwe reglement
wordt afgestemd
VI.

Regrooting voor 1919.

VII.

Verkiezing van 2 leden van het Hoofdbestuur.1)
Aftredenden zijn:
Mr. B. de Gaaij Fortman, Dordrecht.
P. J. de Kanter.
7

VIII.

Verkiezing van 4 leden van het Groepsbestuur.1)
Aftredenden zijn
Mr. A. L. van Blommestein, Arnhem,
J. P. C. Hartevelt,
Mr. K. M. Phaff, 's-Hertogenbosch.
C. van Son, Dordrecht.
De Secretaris,
C. VAN SON.

1) In dit bijzondere geval heeft het Groepsbestuur gemeerid
geen dubbeltallen te moeten stellen.

Van het Groepsbestuur.

NEDERLAND.

In de laatste drie vergaderingen van het Groepsbestuur, Welke gehouden werden 21 Sept., 7 Dee.,
en 18 Jan., werd o.m. het volgende behandeld
1.

Verg. van Groep Nederland.
De jaarvergadering zal ditmaal worden
gehouden op Zaterdag 29 Maart te half een
in het Gebouw van Kunsten en Weten schappen te Utrecht.
Punten van behandeling:
I.
II.
III.

Opening der vergadering door den Voorzitter.
Jaarverslag van den Secretaris.
Rekening en verantwoording van den Penning'
meester over 1918.
Stemming over het herziene nieuwe groepsreglement. (Een ex. met de laatst aangebrachte
wijzigingen wordt aan de Afds. besturen tijdig
gezonden).

V. Motie der Afdeeling Rotterdam,
De vergadering van Groep Nederland, overwegende
a. dat het oogenblik dear is waarop
opnieuw een krachtige propaganda voor de
beginselen van het Algemeen Nederlandsch
Verbond dient te worden begonnen,
b. dat de leden van het A.N.V. door de
Redactie van Neerlandia niet voldoende op
de hoogte worden gehouden van hetgeen op
het gebied van het Nederlandsche stambelang
voorvalt,
spreekt de wenschelijkheid dat het
Bondsorgaan krachtiger strijd voere voor de
belangen van den Nederlandschen Stam
hier en in den vreemde, opdat Neerlandia
worde, wat het behoort te zijn, een machtig
en gezaghebbend en tegelijk een gezocht,
een gaarne getezen bead.

2.

Het nieuwe Groepsreglement.
Na de Algemeene Vergadering in Mei te 's-Hertogenbosch gehouden, werden in dit reglement
nog verscheidene wijzigingen gebracht om aan
de wenschen van het Hoofdbestuur en de
Afdeelingen alsnog tegemoet te komen. Maar
het Hoofdbestuur eischte goedkeuring in een
Alg. Verg. volgens art. 33 van het oude, nog
geldende groepsreglement.
Daar zulk een buitengewone Alg. Verg. in
dezen tijd echter te kostbaar zou zijn, werd
besloten Naar te doen samenvallen met de gewone
Alg. Verg. in 1919. (29 Maart).
Manifest aan ooze Landgenooten intake den van
Fransch-Belgische zijde beraamden aanslag op
ons land.
Aan een 50-tal Nederlandsche dagbiaden werd
dit Manifest gezonden onder den titel: De Ure
van ons Nederlandsch Volksbestaan 3).

3.

Vlugschriften.
Als vervolg op dit Manifest werd besloten tot
verspreiding van een vlugschrift in het Nederlandsch, Engelsch en Fransch.

4.

Rapport der Onderwijs-Commissie.
De voornaamste punten zullen ter kennis van
den Minister van Onderwijs gebracht worden.

5.

Aan eenige Afdeelingen, die bewijzen overlegden
van zuinig beheer en nuttige werkzaamheid werden
subsidies toegekend voor een bepaald doel.

Besloten werd voorts
Een steunadres aan den Minister van Justitie te
zenden voor dat der Tucht-Unie.
7. Medewerking te verleenen aan den Economischen
Bond bij zijn pogen om gelden in te zamelen

6.

,) Ter wille der beperkte plaatsruimte beknopt.
3) Zie bieronder.

NEERLAND1A.
tot s teun aan gedemobiliseerden, die niet onmiddellijk in de burgermaatschappij aan het werk
kunnengam).
Aan het Nationaal Zeemansfonds f 100.-- steun
te verl eenen.
9. Een prijs beschikbaar te stellen voor de groote
rationale zangwedstrijden, welke in Mei-Juni
te Scheveningen zullen worden geliouden.
Het voortbestaaa der Nederlandsehe Opera te
bevorderen.

De ore van ons Nederlandsch
volksbestaan.
Landgenooten,
Het lang gehoopte oogenblik van den vrede dreigt
voor ons land, ons y olk en onzen stam, een der
ernstigste beproevingen met zich te brengen van
heel den oorlogstijd. Het wordt voor ons de vraag
van een eervol en krachtig voortbestaan, of van
een geduld worden in verminking.
En die bedreiging met verminking, met berooving
van een deel van ons grondgebied, tegen den wensch
en wil der bewoners, komt voor ons op nit het
Luiden; van het yolk, waarmee wij vOUr den oorlog
in vriendschap leefden, waaraan wij tijdens den
oorlog alien steun hebben gegeven, die in ons
vermogen was, ja ten slotte wat onze voeding
betreft, zelfs boven ons vermogen en waarmee wij
in ons beider belang de vriendschappelijke betrekkingen wenschen te handhaven. In zijn overwinningsroes wil een deel van het Belgisehe y olk, blijkbaar
onder den invloed van den stow der Pan-Romaansche
strooming, zich tot groote mogendhei3 opwerken,
mede ten onzen koste en daardoor helpen den ouden
droom eener Fransche heerschappij tot aan den
Scheldemond te verwezenlijken. Daardoor zoo tevens
het met ons stamverwante volksdeel, de Vlamingen,
voor goed onder den Franschen invloed worden
gebracht en tusschen hen en ons, tot beider verzwakking, een blijvende vervreemding worden
gesticht.
Wij meenen dat het noodig is, dit inzicht in het
ons dreigende gevaar, zoo openlijk mogelijk nit te
spreken, zooals wij het zouden gedaan hebben
indien Duitschland overwinnaar was geweest en
onze onaf hankelijkheid had bedreigd. Op dit oogenblik
mogen wij ons niet Langer laten misleiden door
zekere neigingen voor andere volken, en nog minder
door het zoet gekir van geruststellende officiiiele,
nietszeggende mededeelingen. Wij moeten helder
zien in het gevaar, dat boven ons hoofd hangt, en
dan beslissen wat wij daartegen willen doen.
Leer duidelijk, gelukkig, zijn de stemmen geweest
nit Limburg en Staats Vlaanderen, dat onze dititr
wonende landgenooten niets ervan weten willen, te
worden losgerukt nit het nationaal staatsverband
om te worden ingelijfd in het Belgisehe. Hoe zij,
die daarin bonne en onze taal spreken, worden
behandeld, is genoegzaam bekend.
President Wilson heeft zijn programeisch duidelijk
gesteld en het geweten en inzicht van ieder, die
niet door vooroordeel of machtlust misleid is,
onderschrijft dien : been volksdeel zal, tegen zijn
wil, onder vreemde heerschappij geplaatst worden.
Op dat eerste en hoogste menschenrecht staan onze
bedreigde landgenooten in Limburg en Zeeland ; en
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het is ons aller plicht hen bij te staan in de handhaving van dat recht. Het is ook onze plicht te
waken over ons vaderlijk erfdeel; het is onze plicht,
bovenal, ons te weer te stellen tegen dien beraainden
aanval op de toekomstplaats van ons y olk en ons ras.
Dit verweer kan en moet, in al zijn stellige beslistheid, waardig zijn. Wij zullen het ons gegeven
voorbeeld niet volgen, om onze bedreigers te belasteren en nit te schelden ; hun aanslag tegen ons
is al Laster genoeg, die zij op zich zelf laden. Wij
willen rekening houden met de slechte werking van
den overwinningsroes; met begrijpelijken nnijver op
ons, die buiten den oorlog gebleven zijn en minder
geleden hebben. Wij waardeeren hartelijk de afkeuringen in Belie zelf van heel dit drijven, bovenal
door onze Vlaamsche stamverwanten, met wie wij
ons, in dit gemeenschappelijk gevaar, te sterker een
voelen. Wij vergeten niet wat Belgie geleden heeft,
noch onze voornemens om, in vriendschappelijke
samenwerking met deze buren, hen en ons te helpen
aan een te s peller overwinning van de oorlogsellende. Wij blijven, waait die storm vol bedreiging
tegen ons over, nog steeds tot zulk een samenwerking bereid. Wij hebben vertrouwen in het tot standkomen eener hoogere wereldorganisatie, die de wrijvingen der volkeren onderling zooveel mogelijk moet
voorkomen of wegnemen, en in het Licht van deze
hoogere samenwerking der volkeren beschouwen wij
bet schijnbare belangengeschil tusschen ons en de
Belgen, ale van zoo ondergeschikte beteekenis. dat
vriendschappelijk overleg dit gemakkelijk zal kunnen uitwisschen.
Maar terwij1 wij aldus ons blijven stellen op dit
standpunt, dat wij in de toekomst niet anders wenschen dan vriendschappelijke samenwerking met het
Belgische y olk en zijn regeering, en wij het uitspreken dat ons dit te gemakkelijker zal vallen, naarmate den Vlamingen in hun eigen land het meest
volledig recht zal zijn te beurt gevallen, bliift onze
houding ten aanzien van de gehoorde bedreiging
een onverbiddelijk handhaven van ons onaantastbaar
recht op ongescheidenheid en voor onze bedreigde
landgenooten op verzekering van hun Nederlandsche
staatspersoonlijkheid.
Dat Recht worde, zoo lang het kan, geliandhaafd
door middel van het betoogende woord en ons Bestuur heeft daarom een kort betoog samengesteld,
onder deskundig toezicht, waarin de voornaamste
punten, tegen ons gericht, bejegend worden in den
hierboven gestelden geest. Wij vermoeden dat velen
ewer daarvan exemplaren zullen wenschen ter verspreiding in binnen- en buitenland en laten die dus in
het Nederlandsch, Fransch en Engelseli gereedmaken. Men kan ze aanvragen aan ons secretariaat te
Dordrecht. Vie er een bijdrage in de kosten bijvoegt, bevordert het goede Joel dubbel, want onze
kas is geenszins onuitputtelijk.
* *
Bovenstaand manifest is 28 December aan de
voornaamste hoofd- en provinciale bladen gezonden.
Het vlugschrift is inmiddels verschenen.
Exemplaren ter verspreiding knnnen worden
aangevraagd : Kantoor A. N.V., Wijnstraat 93, Dor-.
drecht, liefst met toevoeging van eenige tegemoetkoming in de kosten, ten minste 10 et. per ex.
Het Bestuur
van Groep Nederland.
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Van de Afdeelingen.
Deventer.
Bestuur voor 1919 : W. J. Lugard, voorz., Dr. A. J.
Luyt, seer. penningm., C. A. Goldenberg, W. A. Heynings, Dr. H. H. Zeylstra.
's-Gravenhage en Omstreken.
De Secr. schrijft :
Op 26 Nov. j. 1. hield deze Afdeeling een ledenvergadering, waarin de voorzitter, de heer L. Simons
het onderwerp „Sociaal nationalisme" inleidde. In
het daarop gevolgde debat bleak het meenigsverschil,
dat sedert eenigen tijd ontstaan was tusschen den
voorzitter en een deel van het bestuur, zoo diepgaande te zijn, dat de heer Simons besloot om zijn
ontslag te nemen en uit het bestuur te treden.
Het is te betrenren, dat de heer S. die zich veel
moeite gaf om meer leven in de Afd. te brengen,
slechts zoo kort onze voorzitter is geweest.
In zijn plaats koos het bestuur Kapt. K. E Oudendijk tot voorzitter.
— In samenwerking met de Haagsche Jongel.Afd. gaf de Burger-Afd. Zaterdag 4 Jan. een bizonder goed geslaagden kunstavond, waarop Mr. I.
Th. Flor. Heuvelmans een belangwekkende rede hield
over de letterkundige beweging onder de tachtigers
te Leuven; vooral deed hij uitkomen hoe zijn vriend
en mede-student Albrecht Rodenbach de ziel van
die beweging was en droeg hij een aantal deels
onbekende gedichten van dien te vroeg ontslapen
Vlaming voor.
Na de gauze vergastte de spreker het overtalrijke
gehoor op gedeelten van zijn werk uit zijn studententijd, Jan Blokker, den Vlaamschen klikspaan,
dat tintelt van geest en echt Vlaamschen boert.
Mevr. Oboussier—Claus tong ter afwisseling eenige
Vlaamsche liederen, waarvan vooral het lied van
Rene de Clercq „Daar is maar een land" een diepen indruk maakte. Het was een mooie avond.
In zijn openingsrede 'fond onze nieuwe voorzitter
Kapt. Oudendijk gelegenheid om te getuigen van
zijn sympathie voor Vlaanderen en de Vlamingen ;
het is een goed ding — zoo sprak hij — dat wij
ons bezig houden met de Vlaamsche letterkunde
en dat wij onverpoosd blijven belangstellen in het
heden en het verleden der Zuid-Nederlandscheletteren.
Of past dit ons Noord-Nederl. thane niet ? Een
vraag hem in den mond gegeven door twee berichten,
waarvan hij onlangs met ontzetting kennis nail),
volgens welke de voorzitter der Amsterd. Afdeeling
van ons Verbond zou hebben gezegd, dat wij in
deze dagen maar niet al te Vlaamsch moesten zijn,
en onze gezant in Brussel zich als Franskiljon zou
hebben ontpopt. Voor de eer van ons Verbond, nog
meer voor de eer van ons yolk hoopt spr. dat beide
mededeelingen onwaar zijn.
Hoewel ons Verbond zich niet moet mengen in
den onderlingen strijd van de stamverwante volken,
moet het toonen dat het met hen medeleeft.

Zaanstreek.
In Dec. zijn de laatste Belgische vluchtelingen,
van welke Zaandam er honderdtallen heeft geherbergd en verzorgd, zoowel lichamelijk als geestelijk,
naar het bevrijde vaderland vertrokken.
De heer E. A. Veen, seer. der Afd. Zaanstreek
van het A. N. V., die een groot aandeel in die verzorging heeft gehad, heeft hen op een afscheidsavond
toegesproken en toen aan vele dames en heeren
medewerkers dank gezegd.
Hg vond daarbij gelegenheid bet volgende op te
merken:
Ons Nederlanders, grieft het wel een weinig,
dat onze vreugde in de bevrijding van Belgie wat
wordt getemperd door de uitingen in een deel van
de Belgische pers. die niet meer of minder schijnt
te wenschen dan de annexatie van een deel van
Nederland. In de moeilijke tijden, die nog voor ons
liggen, is aaneensluiting van twee aan elkaar grenzende kleine naties in 't verscheurde Europa ten
nauwste geboden, naties die elkaar in zoovele opzichten noodig hebben en die nauw met elkaar zijn
verwant! Geen verwijdering, maar samenwerking,
— waartoe naar onze meening uw verblijf hier te
lands gedurende al die jaren niet anders dan kan
hebben meegeholpen.

ZUID-AFRIKA

Ter gedachtenis.

Het bericht over de verwoestingen, die de Spaansche
griep hier heeft aangericht — hoe zij van aard veranderde tusschen Europa en hier en hoe links en reehts
in alb kringen de ziektegevallen tot sterfgevallen
werden — dat bericht is waarschijnlijk wel al doorgekomen. Misschien ook tijding van den dood van
de twee mannen, bestuursleden van onze afd. A.N.V.,
aan wier nagedachtenis Neerlandia wel enkele woorden
van hulde mag brengen.
Fred. Dormehl was een man, die niet voor het
groote pubLiek optrad, maar de man van groote
werkkracht, sterk in zijn ideaal voor en zijn geloot
in zijn yolk, ...de stuwkracht in een kleinen kring
van menschen, Wier namen in het openbare leven
misschien meer dan de zijne genoemd worden.
Zijn vast geloof in de toekomst van wie hij „onze
menschen" noemde, gaf hem de overtuiging, dat de
tijd van groote volksontwikkeling aanstaande was,
dat de dorst naar kennis hen naar boeken in eigen
Afrikaansche taal zou doen grijpen, dat uiteindelijk
een Afrikaansche en Nederlandsche kultuur in onderling verkeer de hindernissen niet meer zou kennen,
die nu zoo dikwijls in den weg staan aan 't elkaar
begrijpen. Hijzelf ging v6Or op dien weg en ontmoette
den Hollander zonder vooroordeel, gevende en
Helmond.
nemende, als vrienden doen. Een krachtige persoonBestuur: J. L. C. A. Meijer, voorzitter (Molenstraat);
lijkheid, die het goed is te ontmoeten — zoo was
P. Rietjens, secretaris (Julianalaan); J. Hettema,
hij jaren tang lid van ons afdeelingsbestuur.
penningmeester (Wilhelminalaan).
En C. J. L. Ruysch van Dugteren. Ook in hem
verliest onze afdeeling een perseon, die moeilijk te
Rotterdam.
, vervangen is. Was de heer Dormehl als Afrikaner
Ala bestuurslid ib gekozen : Mej. Dr. J. W. P. Drost. I een van hen, die Aden Hollander 't naast staan —
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C. J. L. RUYSCH VAN DIMTERE V
de heer van Dugteren had als Nederlander de zaak
van den Afrikaner wel ZOO tot de zijne gemaakt,
dat hij, de idealist, met al zijn krachten kon werken
aan dezelfde taak, die de heer Dormehl zich had
opgelegd. Zoo stonden beiden ons afdeelingsbestuur
voor samenwerking tusschen Afrikaner en Nederlander, klaar om te steunen, wat liefde voor taal en
volksbewustzijn wil aankweeken. Helaas zal de niet
heel sterke afdeeling nu beiden moeten missen,
heengegaan in de kracht van het level], laten zij
ons de herinnering flan waardige, eerlijke samenwerking en hun werk zal niet verloren zijn.
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echter gansch anders, het heeft het karakter van
een zuid europeesche stad, de kleur en klank van
het Portugeesch, het gebaren en bewegen der Portugeezer', geven het een geheel eigen wezen en ziel.
Hoewel de Portugees blijkbaar een aangeboren talent
voor talen heeft, — zijn uitspraak van Engelsch is
zuiver geeft hij zich niet veel moeite die taal
te leeren en de Brit, die denkt hier gemakkelijk
met zijn wereldtaal terecht te kunnen, komt bedrogen uit. Dit maakt waarschijnlijk dat de Engelsche
Afrikaner Bever niet naar L. Marques gaat, want
bij al zijn wereldburgerschap, komt de Brit over
het algemeen Bever niet waar zijn taal het Sesamopen-17 niet bezit. Maar er is ook een andere
reden. De gelijkvormigheid der Afrikaansche steden
en badplaatsen doet hem van het eerste oogenblik af
zich thuis voelen in die nieuwe omgeving. Het is
hem alles zoo vertrouwd. Te meer opvallend daarom
is het dat daarentegen de Hollandsche Afrikaners
vooral de meer ontwikkelde — de voorkeur aan
I,. Marques geven, juist omdat het geheel afwijkend
is en daarom hun geest verriikt en verruimt. Een
geschiedvorscher als Gustav Preller en een dichter
en menschenvriend als Dr. Leipoldt hebben den lof
van deze badplaats gezongen. Voor Preller, evenals
voor alle Hollandsche Afrikaners, zijn aan L. Marques
droeve herinneringen uit de eigen geschiedenis
verbonden. Hier liggen de vergeten graven van
eenige mannen en vrouwen en kinderen uit den
Trichardt-Trek. De Portugeesche Regeering heeft
zich bereid verklaard dien grond af te staan aan
de Afrikaner-natie en eenmaal zal daar zeker een
passend gedenkteeken verrijzen. Dr. Leipoldt wil
hier een vakantiekolonie voor schoolkinderen stichten.
Hij heeft daarvoor L. Marques gekozen, juist omdat
het zoo geheel verschilt van de Zuid-Afrikaansche
badplaatsen en de kinderen , dus hun blik verruimen
door hun verblijf hier.

E. M. C. LOON:VT—MAAS.
Rondebosch (Kaapstad), 24 October 1918.

Brieuen van Ou-Boel.
(Nieuwe reeks. *)
L.-Marques, 1 October.
Ou-Boet is met vacantie in deze oostelijke havenstad. Het verblijf hier heeft naast het genieten van
de prachtige natuur — het voordeel, dat men zich
hier bevindt in een omgeving, die geheel afwijkt van
die der Unie. Waar men in Britsch Zuid-Afrika ook
gaat, steeds treft men een sterke eenvormigheid aan,
de steden dragen alle hetzelfde stempel en, met nitzondering van de natuur die zeer verscheiden is,
kan de bezoeker niet veel verschil opmerken in de
ziel van steden als Johannesburg, Bloemfontein,
Durban, Oost-Londen, Port-Elizabeth enz. Alleen
het oude gedeelte van Kaapstad maakt een uitzondering, omdat daar nog de herinnering bestaat aan
het bewind der Oost-Indische Compagnie in vele
deftige oude huizingen en gebouwen. L. Marques is
*) Na een paar jaar stilzwijgen, waaraan de censor wellicht
schuld heeft, ontvingen we weer een brief van Ou-Boet. Moge
de nieuwe reeks thans geregeld worden voortgezet.
Ran.

FRED. DORMEHL t
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Hollandsche herinneringen vindt men hier niet,
al moeten die hier zijn. Len enkel gebouw in het
nude gedeelte van de stad geeft wel den indruk van
uit den tijd van den Hollandschen handel te stammen.
Maar Hollandsch hoort men hier wel. Niet alleen
dat er een aantal Hollanders zijn, die door hun
handelsdurf een eer zijn voor het Nederlandsche
y olk, doch toen we onlangs Tangs de havens wandelden, zat in een schaduwhoekje een klompje
menschen het middagmaal te nuttigen en toen zij
ons Hollandsch hoorden praten, klonk het ons in
een toon van blikle verrassing tegen : „Kom, kerels,
kom en gesels een beetje met ons", aan welke
uitnoodiging wij maar al te gaarne gehoor gaven.
Het waren een viertal Afrikaners, die hun kost bij
de havens verdienden. Veel hebben wij moeten vertellen van Transvaal en veel spraken zij over hun
leven hier. Te klagen hadden zij niet, zij verdienden
goed geld en er waren nog meer Afrikaners bij het
steenkoolvervoer uit Transvaal werkzaam, maar ze
verlangden terug naar hun land. De Hollandsche
Afrikaner is zeer gehecht aan zijn vaderlandschen
bodem en overal trekt hem die grond met onweerstaanbare kracht. De Hollandsche Afrikaner is over
het algemeen geen wereldburger, hoeveel aanpassingsvermogen hij ook in elke omgeving toont, en
dit is maar gelukkig ook : ons dun bevolkt, uitgestrekt Zuid-Afrika kan geen zijner zonen missen
en het zijn gewoonlijk niet de zwakste en slechtste
burgers, die het vaderland verlaten om in den
vreemde te gaan.
* *

zal leggen, wanneer dit konvooi voor de inscheping
van de 80.000 zakken een der Uniehavens binnenloopt. De Ned. Consul-Generaal te Pretoria, Dr. J.
van Ketwich Verschuur, beijvert zich zeer sterk in
deze zaak. Hij heeft als officieel vertegenwoordiger
van Nederland, deze medewerking van de Botharegeering weten te verkrijgen.
De eerste gedachte van deze mielieszending is
inderbijd uitgegaan van het hier verschijnende weekblad De Sp eot at o r. Dit is al meer dan een j aar
geleden en die oproep is niet geslaagd, omdat
niemand wit hoe die mielies naar Holland zouden
komen. Bovendien was toen de nood in Nederland
nog niet zoo hoog gestegen. Jack Hindon deed
enkele weken geleden zijn oproep hooren ; doch
toen reeds had de Consul-Generaal der Nederlanden
van verschillende zijden ongevraagd toezegging
gekregen van mielies voor het stamverwante land ;
o. a. niet minder dan duizend zakken van een Vrijstaatschen boer. De schenkingen zijn dus wel spontaan, en dit is te opmerkelijker, omdat de Afrikaner
wel gul geeft voor een doel dat hem sympathiek
is, doch gemeenlijk eerst een oproep afwacht, of
juister er voor dien tad niet aan denkt. Een voorbeeld
daarvan is de schitterend geslaagde Helpmekaarbeweging, welke begonnen is met de toezegging
van t 500 door den beer de Villiers, indien er nog
honderd menschen gevonden werden, die ieder
100 wilden geven. Maar toen stroomden de sommen
OU-BOET.
ook binnen.

Die eerste Professor in Afrikaans.
De berichten omtrent den ernstigen nood in Holland zijn zooals te begrijpen is — ook hier niet
onbewogen ontvangen. Enkele bladen hebben er
politieke munt uit geslagen, maar een groot meegevoel heeft zich tegelijkertijd meester gemaakt van
een aanzienlijk deel der Hollandsch-sprekenden in
Zuid-Afrika. Dat deel herinnerde zich wat Holland
in den tad van Zuid-Afrika's nood voor de Afrikaners
heeft gedaan en Jack Hindon, de beroemde treinvernieler, heeft zich tot tolk van zijn landgenooten
gemaakt en in alle Hollandsch-Afrikaansche bladen
een oproep doen verschijnen, waarin hij pleitte voor
het zenden van kost naar Holland. De Nederlandsche
Vereeniging te Pretoria had echter deze zaak reeds
in overweging genomen en gaf leiding aan een
inzameling. De Regeering werd verzocht den uitvoer
naar Holland toe te laten van 80.000 zakken mielies.
Die toestemming werd verleend en een oproep van
de Ned. Vereeniging ging uit, die allerwege weerklank vond. Zij vormde een comite van zeer invloedrijke Afrikaners, want zonder een dergelijk patronaat
schijnt hier ru eenmaal niets mogelijk te zijn, hoewel
ik voor mij ervan overtuigd ben, dat in dit geval de
80.000 zakken toch wel bij elkaar zouden zijn gekomen. Voor Holland echter is dit comité van
voorname Afrikaners een bewijs van de sympathie,
die Holland in wijden kring geniet.
De vraag is thane alleen, waar men de scheepsgelegenheid zal vinden om deze mielies te brengen.
De Ned. Ver. hoopt dat het terugkeerende konvooi
voor dit doel een der Z.-A. havens zal aandoen.
Men weet dat dit niet in de oorspronkelijke bedoeling lag, doch de Unie-regeering heeft blijkbaar,
natuurlijk na overleg met de Britsche admiraliteit,
verklaard dat zij geen enkel beletsel in den weg

Dr. D. F. Malherbe is benoem tot Professor in
die Afrikaanse Taal aan die Grey Universiteitskollege te Bloemfontein. Hij is die eerste persoon,
aan wie hierdie eer te ,beurt val, en ons denk dat

hij dit volkomen verdien. Met sij taalboek oor
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Afrikaans het hij die bswijs gelewer dat hij uitstekend
in staat is tot selfstandige en oorspronkelike work
op hierdie nog onontgonne gebied en ons kan van
how waardevolle inligting verwag in die moeilikhede
en onsekerhede, wat ons nog dikwels bij die gebruik
van Afrikaans ondervind. Daar is gin beter kombinasie nie als die filisoof en die lister, en hij
verteenwoordig altwee.
(Die Brandwag, Okt. 1918).

OOST-INDIE.
De firbeidsbeurs voor den Indischen
dienst.
Onder dezen titel werd aan de redactie van
„Neerlandia" eene brochure toegezonden, waarin
doel en streven van „De Arbeidsbeurs voor den
lndischen dienst" nader uiteengezet worden. Velen
zullen zonder twijfel met ons de instelling dezer
Bears bij kolonien hebben toegejuicht, want het
werd meer dan tijd het oude en verouderde standpunt te verlaten om maar kalm af te wachten of
iemand zich voor den Iadischen dienst zou aanraelden. Met dit standpant was trouwens in de laatste
jaren reeds gebroken, sinds de heer L. E. D o m
AT an R o m b e e k zich de moeite en den tijd getroostte om in alle oorden van het land, die daarvoor in aanmerking kwamen, voordrachten over
lndie en den Indischen dienst te houden. Daarmede
is reeds heel wat bereikt en de nieuwe Beurs is
feitelijk niets anders dan eene uitbreiding en stelselmatige toepassing van den door den heer Dom van
Rombeek reeds sinds enkele jaren begonnen arbeid
ten nutte van onze kolonien. Vat is nu het hoofddoel van daze Beurs? „Dat wij India, voor zoover
het zichzelf nog niet helpen kan, voorzien van de
werkkrachten, waaraan het zoo dringend behoefte
heeft". Daarvoor is het noodzakelijk India meer
bekend te waken, want het is een treurig fait, dat
in weerwil India ruim drie eeuwen deal uitmaakt
van Groot-Nederland, de groote massa van ons
yolk nog zoo weinig van die kolonien af weet en
er dua ook Been belangetelling voor koestert. Het
Departement van Kolonien heeft terecht ingezien,
dat die toestand niet bestendigd wag worden.
Licht, meer Licht, is de leuze van het Plain geworden en de instelling der Beurs is weer een bewijs,
dat het die leuze in laden wil omzetten. Het aan
het slot van de brochure staande werkplan geeft
een volledig inzicht van de wijze hoe de Bears
haar doel zal trachten te bereiken ; wij laten het
daarom hier letterlijk volgen
I. Het bevorcieren van de toetreding tot den openbaren dienst in Nederlandsch India, waaronder
vallen de volgende werkzaamheden:
a. het bekend maken van de eischen en behoeften van de verschillende takken van open-.
baren dienst, van den werkkring en de vooruitzichten bij elk daarvan, de vereischte stndie en examens, studiebeurzen, geneeskundige
keuring, uitzendingsvoorwaarden, bezoldiging,
verloven, pensioen en onderstand, ens.;
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b. het verbreiden van meerdere kennis en het
geven van inlichtingen betreffende land en
y olk, teal en godsdienst, zeden en gewoonten, klimaat en hygienische toestanden, vooruitzichten bij landbouw, nijverheid en handel
en maatschappelijke en economische verhoudingen in India;
c. het houden van zittingen en besprekingen,
lezingen en voordrachten (met of zonder lichtbeelden), in verechillende plaatsen in Nederland, en het openstellen van de gelegenheid
in die plaatsen tot inschrijving van gegadigden voor dienstneming in India.
II. Het verleenen van tusschenkomst voor het verwerven van landsbetrekkingen in India, waarbij
onderscheiden zal worden tusschen het personeel,
hetwelk zonder of na korte voorbereiding wordt
aangenomen, en dat, hetwelk vooraf in tusschenopleiding zal worden genomen.
III. Het voorbereiden en voorstellen van toe te kennen studietoelagen en het nagaan voor welke
takken van dienst eene opleiding in India te
verkiezen is boven eene in Nederland.
I V. Het verzamelen en bewerken van gegevens, welke
aan het doel der Arbeidsbeurs bevorderlijk kunnen zijn.
V. Het aanleggen van een kaartregister van de sollicitanten, welke zich bij de Arbeidsbeurs aanmelden.
Eene veelomvattende taak, die als zij ernstig
wordt nagestreeefd, zonder twijfel groote winste voor
het moederland en de kolonien zal afwerpen. En dat
zij met ernst zal worden behartigd, hiervoor heeft
de heer Dom van Rombeek reeds voldoende bewijzen geleverd. De zaak is naar onze meaning aan
uitstekende handen toevertrouwd; mogen de gunstige resultaten spoedig zichtbaar zijn, want de nood
aan goad personeel voor den Indischen dienst wordt
met den lag grooter en ook bier geldt het oude
gezegde spoedige pulp is dubbele hulp !
TH. G. G. VALETTE.

NEDERL. ANTILLEN.

J. 1-1. J. Hamelberg

t.

Ter herdenking.
„In den ouderdom van 56 jaren is te Soest overladen
de heer J. H. J. Hamelberg, oud Curacaosch ambtenaar
en zaakgelastigde der Nederlanders in Venezuela. De
overledene was ridder in de orde van Oranje-Nassau."
Dit bericht in De Week trof mij en het bijgevoegde
portret bekeek 1k opmerkzaam met begeerte mij terug
te denken naar den betrekkelijk Lang vervlogen tijd,
dat ik hem zag en sprak. En ik kreeg weer het
beeld van den bescheiden, rustigen, kundigen man,
die ons Verbond zoo aan zich heeft verplicht. De
jaargang 1900 getuigt daarvan door drie artikelen,
die wezenlijken invloed op de belangstelling voor
Curacao ook in ons parlement hebben uitgeoefend.
Het was dan ook hoog tijd. In de commissie van
rapporteurs voor de begrooting dier Kolonie, werd
gevraagd of het werkeljjk waar was dat op Saba
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van de andere bovenwindsche eilanden werd niet eens
;;crept — de rechtspraak in het Engelsch was !

Natuurlijk was dat waar, maar Kamerleden bij de
vleet wisten het niet, wisten misschien niet eens
waar Saba lag. Hoeveel brieven aan den Gouverneur
van Curacao werden niet geadresseerd ,.te Paramaribo" ! Ook een Nederlandsche Kolonie, maar met
lionderden millen zee er tusschen. En de Amsterdammer schreef toen nog dat de taal der blanke be volking
algemeen het Hollandsch was. Hamelberg heeft ons
wel beter ingelicht.
De herinnering aan hem opent mij wijd verschiet.
Er zou veel te vertellen zijn van Hamelbergs
verdiensten voor de geschiedbeschrijving van Curacao,
vooral als oprichter van het Cnracaosche genootschap
van geschiedenis, taal-, land- en volkenkunde der
Kolonie. Maar ik moet mij beperken. Enkel dit nog:
;tan de voorgeschiedenis der zoo hoog gewaardeerde
Groep Curacao van het A.N.V. is zijn naam onafscheidelijk verbonden. En als de zorg onzer regeering
voor dat verrassend mooie bezit te midden van
verspaanschte Kolonies, zich voortdurend uitbreidt
zooals 's lands plicht het voorschrijft, dan komt ook
aan Hamelberg daarvan een deel der eere toe.
K. d. J.

Rondzendbrief.
Het Bestuur der groep heeft in het najaar van
1918 het volgende rondschrijven verspreid:
Aan de landgenooten te Curacao !
Het is algemeen bekend, dat Curacao, zoowel
door zijn bouworde als door vele zijner gewoonten,
nog het echte Hollandsche karakter draagt en dat
do bewoners alhier er fier op zijn Hollanders tc zijn,
zoodat het des te meer opvalt, dat in een opzicht
er bijna niets wordt gedaan om once nationaliteit
Moog te heuden en daarvan naar buiten blijk te
nir even.
Het valt n.l, landgenooten zoowel als vreemdelingen
op, dat in dit stukje Holland, te midden van Spaansche
linden, de winkels, handelshuizen, nijverheidsiorichtingen enz., op enkele gunstige uitzonderingen na,
opsehriften in vreemde talen dragen.
Is het in het algemeen noodig voor een yolk, dat
gesteld is op zelfachting, overal en te alien tijde en
in elk opzicht zijn eigen nationaliteit hoog te houden
en daarvan naar buiten blijk te geven, vooral in
deze ernstige tijden is dit dubbel noodig. Hot wil
men de achting van het buitenland winnen, indien
men in zelfachting te kort schiet ?
Wel weten wij, dat dit laatste hier niet het geval
is, en dat men hier in de eerste plaats Nederlander
is en Nederlandsch voelt, doch men moet dit de
buitenwereld ook duidelijk waken. Doet men dit niet
dan geeft dit den indruk, dat men om zijn eigen
land weinig geeft. En dat wag toch nimmer het
geval zijn. Volkomen beseffen wij, dat, met het oog
op de vele handelsbetrekkingen met het buitenland,
opschriften in vreemde talen bona, niet te ontberen
zjn, doch dat wit niet zeggen, dat men de Hollandsche
opschriften kan en wag weglaten.
Bedenkt, dat het een vaderlandsch belang is in
alle opziciaten het nationaliteitsgevoel zoo hoog
mogelijk op te voeren, daarvan blijk te geven aan
landgenooten en vreemdelingen, en dat, naast het
spreken van de moedertaal, het plaatsen van opsehrif-

ten in de eigen taal daartoe een der beste middelen is.
Er is in het gebruik van het Hollandsch reeds
een aanmerkelijke verbetering te bespeuren, Welke
vooruitgang naar wij vertrouwen zal aanhouden, al
beseffen wij, dat dic langzaam aan zal geschieden
omdat men op taalgebied niet in eens een omkeer
kan bewerken, op het gebied der opschriften is het
slechts een zaak van goeden wil. Hiertoe behoeft
men geen tijd van overgang; het eischt slechts
geringe kosten en zeer weinig moeite.
Door de opschriften in de Hollandsche taal aan
te brengen zal aan ieder duidelijk worden de wil,
die naar wij weten, bij alle Nederlanders bestaat
en zal blijven bestaan, om al is Holland klein,
vast besloten zijn saamgehoorigheid te bewaren,
de plaats, die het in de ri.j der volken inneemt, te
behouden en een aaneengesloten yolk, hoe ook over
de wereld verspreid, te blijven.
Daartoe is ecliter een eerste eisch, dat men in
zijn handelingen Hollandsch is, dat men zijn eigen
taal spreekt, waardoor men, waar men onder landgenooten komt, onmiddellijk het gevoel krijgt in een
deel van Nederland te zijn. Komt men, waar ook,
in een deel van het vaderland, men moet zien en
voelen thuis te zijn. En daartoe zal in hooge mate
bijdragen, als de gebouwen hun opschriften in de
moedertaal dragen.
Met het oog hierop nemen wij de vrijheid U
beleefd, doch ZEER DR1NGEND, uit te noodigen
blijk te geven van uw nationaliteitsgevoel door naast
het opschritt in de vreemde taal op het gebouw,
waarin U uw zaken drijft, dit zelfde opschrift ook
in de HOLLANDSCHE TAAL te doers plaatsen.
Daarmede zult gij een vaderlandsch belang dienen,
hetwelk U als Nederlandergroote voldoening zal geven.
Het bestuur van de Groep Nederlandsche Antillen:
C. S. Gorsira J. P. Ezn., Voorzitter,
J. C. Wahlen, Onder-Voorzitter,
H. L. Bierman, Secretaris,
H. M. Chumaceiro, Penningmeester,
H. J. T. Boomgaart,
Ed. S. Lansberg,
M. C. Henriques,
B. E. v. d. Veen Zeppenfeldt.

Aruba en Bonaire.
Uit een brief van den Groepssecretaris:
De Afdeeling Bonaire heeft zich opnieuw gevormd,
zoodat we waarschijnlijk in 1919 wel meer van
haar zullen hooren.
Het bestuur te Bonaire is nu samengesteld als
volgt : Eere voorzitter : J. A. P. Thielen, Voorzitter:
Ch. J. Samson, Seer. penningm. : C. E. B. Helmund,
Leden: C. R. Debrot, G. W. Helmund en P. L. de
Haseth.
Ook Aruba, waar de Afdeeling dreigde opgeheven
te worden, is bezig zich wederom te vormcn, met
twintig leden.
Op de andere eilanden zijn de vertegenwoordigers
bezig nieuw levers onder de leden te brengen, zoodat
de hoop bestaat, dat ook dear meer en meer de
Hollandsche belangen en denkbeelden naar voren
zullen komen. Te meer moet dit laatste op prijs
worden gesteld, omdat joist op die eilanden de
rechtstreeksche aanraking met Amerika het Hollandsch
op den achtergrond drift.
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De Leger- en Vlootfilm in Venezuela.
Aan „De Vrijmoedige r , Curacaosch Nieuws- en
Advertentieblad, is het volgende ontleend:
Te Barquisimeto, Venezuela, verschijnende bladen,
o.a. de Eco Industrial en El Herald°, die voor ons
liggen, maker met ingenomendheid en lof gewag van
de vertooning aldaar van de „Nederlandsche Legeren Vlootfilm", die op verzoek van de Nederlandsche
kolonie te dier stede aan bet Bestuur van de „Groep
Nederlandsche Antillen" van het Algemeen Nederlandsch Verbond, te hazer beschikking was gesteld.
De film werd op den avond van 29 September
11. in het Teatro ihairez vertoond. dat bij die gelegenheid eivol was. De schouwburgzaal was smaakvol
versierd met Nederlandsche en Venezolaansche
vlaggen. Het 11 ien Neerlandsch Bloed, waarmede
de vertoolling werd ingeleid, werd staande door de
aanwezigen aangehoord, order wie zicli de president
van den Staat Lara en tal van andere plaatselijke
overheidspersonen bevonden. Hoogst voldaan waren
de toeschouwers, die een juisten kijk hadden gekregen
op Neerland's weermacht te land en ter zee.
Bij de vertooning der film ondeivond de Nederlandsche kolonie veelzijds welwillende medewerkirig
zoo werd het theatergebouw, het licht enz. kosteloos
beschikbaar gesteld en schonk de heer Manuel Maria
Ramirez eene gift van 100 bolivar.
Blijkens eene bekendmaking door den beer H. G.
Muskus, consulair agent, was de netto opbrengst
1.216.50 bolivar, waarvan de helft aan de Groep
Nederlandsche Antillen van het Alg. Ned. Verbond
gezonden werd.

AMERIKA.
Nederlandsch leven in New-York.
Wanneer men Tangs de rivier New-York nadert
en de hooge gebouwen van Manhathan eiland voor
het oog oprijzen, ontrolt er zieh een aanblik van
een stad, die zijns gelijke in de wereld niet heeft.
Machtig, groot, indrukwekkend en overweldigend is
alles wat ge ziet, in zijn nieuwheid. Met meer dan
belangstelling voor wat een machtige natie tot stand
heeft weten te brengen, zette ik voet in de nieuwe
wereld en onwillekeurig gingen min gedachten terug
naar den tijd onzer voorvaderen, pioniers in alle
deelen der wereld, niet het minst in Amerika, waar
het Nieuw Nederland plaats maakte voor New-York
dat in 1667 bij den vrede van Breda in Engelsche
handen bleef, terwijl Suriname behouden bleef voor
Nederland. Wat stonden wij af, wat behielden
wat werd er van New-York, wat van Suriname. nu
ruim 250 jaren zijn heengegaan?
Geen wonder was het dan ook dat ik geduren de
mijn verblijf in de V. S. trachtte terug te vinden
of en wat er nog aan Nederlands vestiging in vervlogen eeuwen herinnerde en of er nog iets van
Hollandsch leven in deze wereldstad is terug te
vinden.
Voor den oppervlakkigen reiziger nit Nederland
doet zoo goed als niets herinneren aan den tijd,
die een twee en een halve eeuw achter ons ligt, aileen
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bij beslist zoeken en snuffelen komt er iets op onzen
weg dat aan Bien tijd doet denken. En de tegenwoordige Amerikaan, heeft Been tijd om aan het verleden
terug te denken, zijn oog ontdekt niets. Enkele
onderzoekers is dit gegeven.
Vie denkt, wanneer hij het beroemde Vrijheidsbeeld
aanschouwt op Bedloo's eiland (clikwijIs gespeld
Bedlows island en Bedloe's island) aan Isaac Bedloo
een lid eener familie, die in Suriname en Nederland
geschiedenis hebben gemaakt. In Broadway wordt
niet meer herkend den „Breedenweg" van weleer
en wie denkt er aan dat Wallstreet, welks naam
een synoniem is voor effecter, aandeelen, goud,
geld, belegging, speoulatie, fertuin en ruine door
Gouverneur Pieter Stuyvesane 2) in 1653 gebouwd,
zijn naam ontleende aan de wallen die eene Nieuw
Amsterdam verdedigden, al verdwenen deze wallen.
terwijl de naam, een der beroemdste straatnamen
der wereld, behouden werd.
Doet de Harlemriver een gemakkelijke herinnering
oprijzen aan de Noord-Hollandsche bloemenstad en
klinkt familiaar de naam Spuyten Duyvil (In spijt
den drivel) 3), Yonkers (een voorstad van New-York)
van J(»Ikbeer's, Knickerbocker van knikkerbakker
afgeleid, Catskill mountains die de Kaaterski114)
Bergen bedoelen, minder gemakkelijk vinden we in
Brooklyn, Breukelen terug, in Albany de oude naam
Beverwijek, dat in 1664 zijn naam veranderde, in
Kingston een der oudste steden den naam Wiltwijck
en in Longisland die van Waalbogt.
Op een der meest historische plekjes van NewYork, Bowling Green en Battery place, vindt men
het „Custom House" een indrukwekkend gebouw
aan welks voorgevel op de 6e verdieping een reeks
marmeren standbeelden staan, 12 machtige zeevarende
naties vertegenwoordigende uit de oudheid en het
heden, die in den wereldhandel deel hebben gehad !
Nederland is weergegeven door Admiraal Tromp,
met breedgeranden hoed met pluim, zware hooge
laarzen en Tang zwaard.
Doch zoo hoog staan deze beelden, dat niet velen
in het reusachtig gewoel er aan denken om een blik
naar boven te slaan ! Ook het wapen van NieuwNederland op de „Hall of Records" w aarin veaig
de documenten geborgen liggen van de bezittingen
van Manhattan eiland, en in welks Bevel uitgehouwen
zijn o.m. groepen van de volkeren die deel hadden
in het verleden der stad, Indianan, Hollanders,
Engelschen en Hugenoten, gaat het oogder meesten
voorbij.
In de Public Library trof ik vele Nederlandsche
boeken aan waaronder tal van oude uitgaven op
Koloniaal Babied van Oost- en West-Indie. Ook van
de uitgaven van het A.N.V. waren er verscheidene
afdrukken aanwezig.
Daze Public Library heeft bovendien eene afzonderlijke afdeeling voor Hollandsehe lectuur.
Het aantal Nederlanders dat in New-York woont
is groot. Men ziet ze niet. In de overweldieend
groote stad meant ge slechts Amerikanen te zien
en te boozer, dock de reiziger die naast U zit in
den train of op de bus, de kelner die U bedient in
de vele hotels of restaurants, de wandelaar die voor
uit loopt in het Park, kan een landgenoot zijn,
en ge merkt het niet. Uiterlijk is &Iles Amerikaansch,
door de zuiging welke dit ras op zijn omgeving
nitoefent. Door een Consul-Generaal en Vice Consul
wordt Nederland vertegenwoordigt in New-York .
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af diens kantoor gemakkelijk is te vinden ? Het
antwoord is neen. Geen gids die ik kocht gaf mij
het juiste adres aan. In dit opzicht is het geven
van weer bekendheid in dergelijke geschriften aanbevelenswaard. Ook het adres van de K. W. I. M.
vond ik niet. En toch verwacht de reiziger door
zulke boekjes te kunnen worden ingelicht. Een nieuw
Hollandsch punt is de afdeeling van het Departement
van Kolonien in white hall buildings 17 Battery
place onder leiding van den ingenier Ankersmit, die
voor inkoopen voor Oost- en West Indie zorg draagt
en nuttig werk verricht.
1. Dan richten de schredenzich naar de Hollandsche
Club op 3 Gramercy-Park (West), opgericht 16 April
1903, bezitster van een eigen mooi gebouw met
flinke leeszaal, nette slaapkamers, goede keuken
en deftig, rustig uiterlijk. Het aantal leden, thans
258, is tuenemende en is verspreid over heel de
wereld. Suriname is door 2 vertegenwoordigd en
Curacao door een gelijk aantal. lk genoot daar
gastvrijheid die ik op prijs stelde en vond gelegenheid
tot lezen van de welioorziene leestafel. De inwonende leden hebben voorzeker daar een gezellig
tehuis. Be vordering van nadere aaneensluiting van
de in New-York verblijfhouciende Nederlanders, oud
Nederlanders en Amerikanen van Nederlandsche
afkomst is het doel.
2. Daarnaast de Nederlandsche Vereeniging „Eendracht maakt macht" (Netherlands Mutual Benefit
Society), de oudere zuster opgericht 6 Maart 1864,
die ten doel heeft het onderhouden van de kennis
der Nederlandsche taal, het aankweeken van onderlinge vriendschap, het verleenen van onderstand
aan hare leden bij ziekte en overlijden, het bevorderen der welsprekendheid en het onderhouden eener
bibliotheek en van een vereenigingslokaal. Voorwaar
een nuttig doel voor leden die tusschen 18 en 50
jaren molten zijn. Godsdienst en politiek wordt in
de bijeenkomsten niet behandeld. De vereeniging
telt 51 leden en 7 buitengewone leden, alien op 1
na in Amerika wonende. Den laatsten tijd is er,
vooral door onvermoeide pogingen van een uit
West-India (St. Eustatius) (dat is niet juist, de beer
Scheuerman is de laatste jaren op Curacao geweest)
in New-York wonende Nederlander, de beer Scheuerman, opleving waar te nemen op het gebied van
Hollandsche cursussen, bibliotheekwezen, enz.
3. De Nederlandsche liefdadigheidsvereeniging (The
Netherlands Benevolent Society of New-York) onder
bescherming van Hare Niajesteit de Koningin doet
eveneens goed werk, vooral door hulpverschaffing
aan Nederlanders waarbij de damescomite's uitmunten.
Een 120 leden telt de vereeniging die maaltijden
verstrekt, werk verschaft, onderkomen verstrekt,
kleeren uitdeelt en overtochtsgelden betaalt aan
degenen, die zulks behoev en. Zij is gevestigd 217
East. 19tb. Street.
4. Ten slotte het A.N. V. Een kleine afdeeling
verloren in de Metropolis, walks goed werk zou
kunnen verrichten nu zoovele Nederlanders door
New-York trekken op bun doorreis naar Oost- en
West-India, maar waarvan helaas de reiziger niets
merkt of waarneemt. Dat is jammer. De secretaris
mocht ik eenmaal even ontmoeten — omdat ik hem
zocht. — Met den sympathieken voorzitter, Baron
van Oldeneel bracht ik enkele aangename uren door.
Het is te begrijpen dat het drukke leven en de

groote afstanden in New-York een rijk leven van
't Nederl. element in den welt staan.
Mocht het nog eenmaal anders worden ! Het
Nederl. element in den vreemde malt zeker —
overal — wel wat leven worden ingeblazen. Dit te
bevorderen, is een taak van het A. N. V.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Paramaribo, 20 October 1918.

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.
1
Brievenbus.
Wie, vraagt een onzer leden, helpt mij aan een
goed Nederlandsch woord voor specialist. Gaarne
brengen we daze vraag over aan de lezers van
Neerlandia, daar wij het niet kunnen geven.

R. C. W. D. te Adam. Banden in de beteekenis
van onderdeelen van een uitgebreid boekwerk is
natuurlijk een Germanisme. — Boekwerk en boek
beteekenen vrijwel hetzelfde ; het aerate wordt echter
meestal gebruikt voor boeken van grooten omvang.
P. A. R. P. te Sch. Wij hebben u beantwoord in
de Januari-afl. van Neerlandia.
• 1

*

Germanismen.
Op een bord van een Regeeringskantoor bier ter
stede staat, dat het kantoor voor administraties
open iz, van 10-12 en 2-4, uitgenomen des Zaterdags.
Uit een extract-stamboek van een ontslagen militair : „. . . . eigent zich, wat gedrag betreft, niet om
bij den dienst over te gaan."
Poetcheque en Girodienst.
De formulieren kunnen daarna ten postkantore
te 's-Gravenhage in ontvanq worden genomen.

Ontvang, voor ontvangst, vindt men trouwens
herhaaldelijk ; ontvangstation voor draadlooze telegrafie, ontvangproeven met draadl. telegr.
Ook overigens zondigt de P. en T.-dienst dikwijls
tegen onze taal.
Onbestelbare brieven enz., worden ook in het
binnenland steeds teruggezonden met de aanteekening:

retour.
Spoedbestelling schijnt de post niet te kennen
onlangs ward, aan het Hoofdkantoor te 's-Gravenhage
een brief met spoedbestelling bezorgd, „aangeteekend"
verzonden. Er had zeker naar de meaning van de
Kon. Nederl. Posterijen, Expresse op moeten staan

Herinnering.
Zendt Nederl. boeken en tijdschriften naar
het Boekenhuis A. N. V., Van der Duynstraat 63, Rotterdam.

NEERLANDLIL

25

Voor Afdeelingsavonden.

Mededeelingen en Allerlei.
Beschuldiging en verweer.
In „De Toorts" van 28 December kwam het
volgende bericht voor:
„In een Fransch-Belgische school, in Den Haag,
wordt aan de kinderen onderwezen, dat HollandschLimburg bij Belgie zal worden ingelijfd. Voor dit
anti-Hollandsche Belgisch onderwijs heeft Holland
tot nu toe 2 millioen betaald. Daze regaling
betaling door Holland — is, naar men in de N. C.
van 11 Dec. in herinnering brengt, tot stand gekomen op advies van het Holtandsche Kamerlid
Otto, die voor zijne verdiensten voor het Fransche
gedeelte van dit onderwijs beloond werd door . . . .
de Fransche regeering met het lint en de gouden
palmen van „Officier de l'instruction publique."
Het Hoofdbestuur vroeg den heer Otto om inlichtingen ; die antwoordde dat hij onmiddellijk een
onderzoek heeft doen instellen, „waarbij duidelijk
is gebleken, dat door Been der onderwijzers, ook
niet door den met voorletters aangeduiden onderwijzer
J. S. de gewraakte uitdrukking, als zouden eerlang
gedeelten van ons land bij Belgie worden gevoegd,
werd gebezigd."
Verder schrijft de heer Otto :
„Bij het onderwijs in de Belgische geschiedenis
werd verleden jaar door den heer S. verteld, dat
bij de scheiding van Belgie en Nederland een gedeelte van Limburg aan Nederland was gekomen
en Luxemburg onafhankelijk werd; toen nu in huiselijken kring de bedoelde leerlinge over de annexatieplannen horde spreken, heeft zij dit in verband
gebracht met het geleerde, dat klaarblijkelijk niet
goed door haar begrepen werd, en aldus gezegd
dat de heer S. enz. enz. zooals het krantenbericht
dan luidde.
„Men kan er werkelijk van overtuigd zijn dat
door onze commissie, door middel van deplaatselijke
commissies zooveel mogelijk ervoor wordt gewaakt,
dat het onderwijs aan de Belgische, zoowel als aan
de Fransche scholieren politiek neutraal zij."

Jacques Hazebroek, Justus van Effenstr., Utrecht.
Voordrachtenavond: Brand in de Jonge Jan, Heksenlied e.d.
Mr. Pl lor. Heuvelmans, Nassau Ouwerkerkstr. 4,
Den Haag
15it de letterkundige studentenbeweging onder de
tachtigerste Leuven : Albrecht Rodenbach, Jan Blokker
(de Vlaamsche Klikspaaa.)
Verschenen.
De Provincie Limburg een Nederlandsch geweet
grootendeels Geldersch, door A. J. A. filament,
Rijksarchivaris in Limburg.
De Tacht-Unie, haar ontstaan, wat zij deed, wat
zij wil, door G. L. Jansen, met 6 platen van Luyt
uit „De Gong". Motto : De dwazen verachten wijsheid
en tucht (Het boek der spreuken).
Wordt Nederland billijk beoordeeld ? (1914-1918).
Protest tegen verongelijking. A. W. Sijthoff, Uitg.
Mij., Leiden.
Spitsbergen.
AM 1, 1919 van het tijdschrift van het Kon. Ned.
Aardrijkskundig genootschap bevat de reds, die
Dr. Hendrik Muller 9 November in de vergadering
van het Algemeen Bestuur heeft gehouden en waarin
hij op liistorische gronden de rechten yam Nederland
op Spitsbergen heeft aangetoond. Spr. achtte het
Genootschap aangewezen bij onze Regeering voor
onze rechten in dezen op te komen nu. het Britsche
rijk zijn aanspraken op dit eiland, geheel of gedeeltelijk, doet Belden.
In de Januari-vergadering Meld Mr. Dr. J. B.
Overvoorde een lazing over: De Kaapkolonie tijdens
de 0.-I. Compagnie.
Landverhuizing.
De Nederl. Vereeniging voor Landverhuizing (adres
Bezuidenhoutscheweg 30, Den Haag) verspreidde
van hare Mededeelingen de vorige maand :
No. 27. Landverhuizing van Nederlanders naar Chili.
No. 28. Landverhuizing van Nederlanders naar Peru.
No. 29 en 30. Landverhuizing naar Britsche gewesten.

Het Nederlandsche Lied.
Zij, die voor het Nederlandsch lied strijden,
verheugen zich over progtamma's geheel gevuld met
onze eigen liederen.
Worden die den geheelen avond gezongen, dan
ontstaat licht eenzijdigheid en eentonigheid, tenzij
er een aantrekkelijke vorm van inkleeding wordt
gevonden. Iu verschillende onzer Afdeelingen zijn
zulke avonden. waarbij het lied gevat werd in een
historisch kader of andere passende omlijsting, met
grooten bijval gegeven.
De Afd. Haarlem van de Nat. Ver. voor den
Volkszang heeft kort geleden een zangspel van
Mevr. Kooy—van Zeggelen : „Het Nederlandsehe
Lied door de eenwen heen", opgevoerd.
De handeling valt voor op een jaarbeurs in den
tegenwoordigen tijd, waaraan verbondeth is een snort
kermis met zestiende-eeuwsch marktplein.
Te Haarlem heeft het zangspel, dat ook een mooi
kijkspel is, grooten bijval gevonden.

Is dat niet iets voor onze Afdeelingen?

Postzegel-Afdeeling.
Bezending gebruikte postzegels ontvangen van
Mevr. G. van Btittren—van Heyst te Vlaardingen.
Meer steeds weikom aan het kantoor van het A.N.V.
Wijnstraat 93, Dordrecht.

I.e v,:nsverzekeritt$ in Nederland.
De Alg. Mij. van Levensverzekering en Lijfrente
te Amsterdam vestigt in een harer laatste wekelijksche mededeelingen de aandacht op het verslag
der Ministerieele Commissie in zake de Levensverzekeringmaatschappijen, waaruit blijkt dat door
lien arbeid voor het Beret eenig licht verspreid
wordt omtrent den omvang van de werkzaamheid
van Nederlandsche Maatschappijen in het buitenland
en van buitenlandsche Maatschappijen in Nederland
en dat de buitenlandsche Maatschappijen, die vroeger
in Nederland het bedrijf bijna geheel in handen
hadden, door de binnenlandsche ondernemingen
grootendeels verdrongen zijn.
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Invloed van het Nederlandsch in Japan.
Afschrift van een brief van de firma Linde
Teves—Stokvis aan den Voorzitter der Afdeeling
Semarang van het A. N. V.
Bij het lezen van een brief van ons kantoor te
Kobe trof ons het volgende:
Wij hoorden in een der machinefabrieken een
arbeider het woord draaibankoe noemen, hetgeen ons
voldoende belang inboezemde om eens inlichtingen in
te winnen naar de — overigens duidelijke — herkomst
van dit woord. De chief engineer kon ons nietinlichten,
doch deelde ons mede, dat de arbeiders voor de
meeste werktuigen „foreing" namen gebruiken. Hij
noemde ons in een adem : schaafbankoe, steekbankoe,
boorbankoe, fraismachine, geraamte, koppeling, pons'
beitel, as, spie, fraisplaat, pers, rooster, enz. en
deelde ons venter mede, dat op de door de verpakkers uitgeschreven pakkingslijsten altijd deze
vreemde benamingen werden gebruikt, echter met
gebruikmaking van Japansche karakters. Wij hadden
reeds meerdere malen Hollandsche woorden in de
Japansche taal ontmoet als: lampoe, tafel, koper,
brikkie (blik) enz. doch het was ons een waar
genoegen den fabrieksleider de verzekering te kunnen
geven, dat de door hem genoemde woorden van
Nederlandsche herkomst waren en dat de uitspraak
nog vrij goed bewaard gebleven was. Onze pioniers
zullen ook niet verwacht hebben, toen ze de beginselen der techniek naar dit Oostersche land brachten,
dat hunne ozaten daar later ter markt zouden
moeten gaan."
Nederlandsche winkels in Zuid-Afrika.
Naar de Commissie voor den Nederlandsch-Zuidafrikaanschen bandel (Kamer Nos. 94 en 115,
Bezuidenhoutsche weg 30, 's-Gravenhage) verneemt,
zou te Potchefstroom, waar een tak van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika gevestigd is, gelegenheid bestaan tot oprichting van een Nederlandschen winkel. Een daar gevestigd uitgever
verklaarde, dat alle Afrikaners gaarne een Nederlandschen winkel zouden begunstigen, wanneer er
maar een bestond en deze aan de plaatselijke eischen
beantwoordde.
Hetgeen voor Potchefstroom geldt, kan ten opzichte van verscheidene andere plaatsen in ZuidAfrika gezegd worden.
Voor inlichtingen wende men zich tot bovenge(Handelsberichten).
noemde Commissie.
Belangstelling in Nederl. West-Indie.
De belangstelling in Ned. West-Indie ten vorigen
fare tot citing gekomen op de kostelooze spreekuren van de heeren W. D. H. baron van Asbeck,
J. J. C. Gaymans en mr. P. Hofstede Crull in het
Bureau vow Handelsinlichtingen deed de voorloopige
commissie besluiten een Ver. Kamer van Handelsinlichtingen voor Nederl. West-Indie op te richten,
Welke vereeniging kortheidshalve zal worden aangeduid als West-Indische Kamer.
Zij stelt zich ten doel alle y te doen wat de handelsbeteekenis van Ned. West-India naar voren kan
brengen en in het bijzonder datgene wat de zakelijke
betrekkingen tusscherA Ned. West-India en Nederland
versterken kan.
Het secretariaat wordt kosteloos waargenomen
doer het Bureau voor Handelsinlichtingen, Oudebrugsteeg 16, Amsterdam.

Jongel. Afd. Brinio.
15 December 1918 gaf de Afd. „Brinio" te Alkmaar
een propaganda-avond, die als geheel goed gelukt
is. De voorzitter had reeds eenige maanden geleden
den stoot gegeven tot het oprichten van een Briniozangkoortje, dat met eenige solisten het aerate gedeelte van het program vulde.
Na de pauze een tooneelstukje, dat goed van
stapel lisp. Tot slot ward er gedanst.
In de pauze was er gelegenheid voor de genoodigden zich op te geven als lid. Verscheidenen
maakten biervan gebruik.
Protest vergaderi n gen .
De Afdeelingen ' s-Gravenhage en Rotterdam
hebben ieder een druk bezochte protestvergadering
gehouden tegen de annexatieplannen. In 't volgend
nummer meer hierover.

NIEUWE LED EN.

BUITENLAND.
Albert Hoekstra, 1645 W 14th. Str., Chicago
(Illinois).
Opg. door het Best. afd. Ghicago.
G. Labotz, 1434 Ashland Ave,
Chicago (Illinois).
Opg. door den heer J. J. Floor, Den Haag.
Prof. Willem Kee,
Koblenz a/R.
J. A. M. Rakers, Bryggaregatan 4,
Stockholm.
Beiden opg. door den heer J. Rippe, Stockholm.
Jac. v. Twisk, 1211 Washington Str.,
Hoboken.
J. C. Zwart,
Glen Brook (Connecticut).
Allen opg. door het Best. der afd. Nieuw-Nederl.
C. J. V. Reenen, Publieke werken,
Bloemfontein.
Mej. v. d. Ban, Modelschool,
77
Beiden opg. door het Best. der afd. Bloemfontein.
Jhr. L. v. d. Goes, Apartado 236, Tampico (Mexico).
Opg. door den heer A. C. Zur Haar, „
77
P. J. F. Pieck, Apartado . 10,
Veracruz.
Opg. door den heer K. Ansoul, Mexico.
A. Berends, Seer. Ned. Tehuis, 320 Hudson Str.
Hoboken N. J.
Opg. door het Best. der. Afd. Nieuw-Nederland.
Mevr. Bartels, Dover Villa No. 3, Mouille Punt
bij Kaapstad.
W. G. Combrink Jr. Nieuwe Kerkstr. 106, - Kaapstad.
Mevr. Combrink, Nieuwe Kerkstraat 106, Kaapstad,
Mevr. Ruysch van Dugteren,
1)
A. Rosing, Leeuwenstr. 32,
71
A. v. Rijswijk, Buitengrachtstr. 168,
77
Dr. T. le Roux, Victoria Court 24,
1!
Mevr. le Roux
71
Dr. Weber. New-York Buildings,
Stellenbos
Harencarspel, Dorpstraat 94,
ch.
Allen opg. door het Best. der Afd. Kaapstad.
G. Schmedes, p.a. Petr. Mij. „La Corona" S. A.
Tampico (Mexico.)
A. J. Essers, p.a Petr. Mij. „La Corona" S. A.
Tampico (Mexico.)
Theo M. Lijsten, p.a. Comp. Mexicana de Petr.
„El Aguila" S. A. Tampico (Mexico).
Allen opg. door den Heer A. C. Zur Haar, Tampico.

NEERLANDIA.
Heinz Trings, Gabriel Maxstr. 13, Berlijn 0. 112.
Egbert van Eerten. Motstr. 33, „ W. 30.
Jan Chr. Melchers, Markgrafenstr. 22, „
Willen Hu1st, Hilttenstr. 72,
„ N.W. 87.
Allen opg. door het Best. der Afd.
„
G. Schilperoort, 8-10 Bridge Str. Nieuw-York N.Y.
M. Wouters, 104 72 Str.
Brooklijn
„
G. A. S. van Westrum, 324 Clay Ave, Seranton(Penns.)
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Nw. Nederland.
John Vink, 11022 State Str.,
Chicago Roseland.
J. P.v. Almelo, 4903 Collum Ave ,
17
/7
M. Frankenhuis, 4143 Sheridan Road, „
C. Ouderkerk, 10658 State Str. „
Mej. Elizab. Karssen, 301 W. 104 Str.,,,
77
Alb. Staargaard, 10625 Mich. Av., „
7/
P. Gombert, 346 W 107 place,
1p
A. Burlage, 1400 E 72 d pl.,
/7
John Burlage, 1400 E 72 d pl.,
77
I. Nink, 3614 Wilson Av.,
77
7/
W. v. d. Goot, 318 N Normal parkway, „
71
J. C. Hibbeler, 10526 Wabash Av.,
J. Laverman, 300 W 104 place,
1,
B. Reitsma, 265 W 105 Str..
71
W. v. d. Linden,
77
/I
H. v. d. Nesse, 32 W 105 Str ,
C. v. d. Lippe, 11344 Normal Av.,
77
A. Hoekstra, 418 W 103 place,
77
Allen opg. door het Best. der afd, „
71
J. Kooyman Jr., off.-mach. K. M.
Indie.
Amsterdam.
Opg. door den heer S. v. Lier Ez.,
Mej. G. Besselaar, Meisjesschool, Greytown (Natal).
Potchefstroom, (Transv.)
A. v. Andel, P. B. 107,
F. ter Meer, Bottel Stoor,
1/
Prof. F. J. le Roux, Teol. School, „
Prof. S. P. E. Boshoff,
1)
W. Lugthart Stadskantoor,
E. J. A. Planjê, Het Westen,
„
17
Witrandsfontein )1
H. ten Cate,
N. Prak, Koedoesfontein, P. K. Parijs,
77
P. J. Schutte, Buffeldoorns, P. K. Taaibosspruit
„
C. M. du Plessis,
71
77
J. v. Twisk, Rietfontein,„
Allen opg. door het Bestuur er afd. Potchefstroom.
Richard Muskus, Puerto Cabello (Venezuela).
Opgegeven door den heer C. C. Debrot.
J. P. Merckens, Netherl. Harbour Works Co.,
Chefoo (China).
R. van Alberda, Yamato Hotel, Dairen,
Beiden opg. door den heer B. van Exter, Chefoo.
J. Boerma, An der Gehte 1 a, Bremen.
Opg. door het Best. der afd. Bremen.
17

Groep Nederl. Antillen.
G. Landheer, Hoofd der Hendrikschool,
Opg. door den heer H. Meerdink,

Curacao.

Buitenland.
F. W. L.Dreckmeier, Williamstr.61, Nieuw- York (N. Y).
„
Opg. door den heer D. G. Verschuur, „
„
Brooklyn N. Y.
G. v. Asperen, 104 72nd Str.
Opg. door den heer M. Wouters,
/7
Wm. Keller, Bureelambt. 636, Hudsonstr, Hobok., N.Y.
Adr. Kes, Bureelambt. 636, Hudsonstr. Hoboken, N.Y.
Anth. Kes, Bibl. Volta Bureau, 1601-35th str. West,
Washington D. C.
Allen opg. door het Best. der Afd. „Nieuw-Nederland”.
W. v. Kooten,p/a fa. Bos & Heyblom, Ismailia (Egypte).
G. Visser, p/a fa. Bo g & Heyblom, Ismailia,
Beiden opg. door den heer B. Kroon „
77
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Bremen.
J. W. van Meenen, Sielwall 3,
J. J. Boersma, Orleanstr. 88 a,
77
Joh. Zins, Blankenburgerstr. 12,
11
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
/7
N. A. Moller, Werktuigkundige, P. B. 383, Tampico,
Tamps (Mexico).
Opg. door den heer M. Haayen.
W. F. Kram, p/a Socd. Corn. Holandesa Transat.
Apartado 10, Veracruz.
Opg. door den heer K. Ansoul, Mexico.
Vraag om inlichting,
Wie kan het joists adres meedeelen van
Mej. Nesenberend, Onderwijzeres, vroeger:
King William's Town (de Kaap Z.A.)
Mej. C. Postema, vroeger Kimberley (de Kaap Z.A.)
A. E. Labouchere, vroeger Hotel Sotti,
Rue Gasticlione, Parijs.
Mej. Chr. Hazewinkel, vroeger Parkstraat 72,
Arnhem (thans in Indie.)
J. van Berkum, vroeger 9 Oura, Kataska (Japan).
„
0. Dusseldorp vroeger 11 a, Higashi, Yamate
P. C. Verkerk, vroeger Zuilenstraat 1, Utrecht.
Mej. C. C. A. Burck, onderwijzeres, vroeger
Curacao (thans in Nederland).
P. Cramer, vroeger Bangkok (Siam), (thans in 0-I.)
A. Kits van Heyningen. vroeger Hooge Rijndijk 214 h,
Leiden (thans in Indie),
J. J. van Puffelen, vroeger Adm. „Mount Pleasant",
Curacao.
H. Bock, vroeger 20 Rue des Capucines. Parijs.
Ketelaar, /7 Saftlevenstraat 9a, Rotterdam.
Th. E. B. Keuohenius, vroeger Lawick Allee 94,
Wageningen.
Mej. A. Wigman, vroeger Voorst, (thans in Indie).
M. K. H. Bauermann vroeger p/a Soc. Caspienne et
de la mer noire, Baku (Caucase).
E. C. Endt, vroeger pia Frn. B. Pettersens Pensionat,
Brogesnaes, Drammen (Noorwegen).
D. Burger, vroeger Bolleystr. 32 II, Zurich.
D. Slikker„, Herzstr. 15, Berlijn-Siemensstadt.
J. Hanrath, „ Helmond.

Comild voor Nederlandsche Kinderen
in den vreemde.
(Hoofddoel verzorging in Nederland).
26e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 31 Dcember 1918.
Financieel Hulpcomitê 's-Gravenhage f 1000.—,
maakt met vorige opgave f 21770.— en Mrk, 200.—.
Onder-Comitó Deventer f 18.25, maakt met vorige
opgave f 4025.02.
Onder-Comite Zwolle f 22.50, maakt met vorige
opgave f 4161.50.
Bijdragen Ouders F. K. Keulen f 22.—, W. S.
Heerlen f 20.—, J. Mulder Denekamp Mrk. 140.—,
ontvangen door Sub. Comitê Dusseldorf Mrk. 971 08.
L. D. f 1.—, P, H. R. f 10.—, P, v. D. f 1.50, P.
C. P. f 2.50, J. H. F. R. f 1.—, H. G. W. f 1.– , J.
C. T. K. f 2.50, K. f l .—, H. J. T. f 10, J. K. S. &
Zn. f 10.—, B. H. f 10.—, N. N. f 5.—, v. W. en S.
f 5.—, M. S. f 10.—, N. N. f 2.50, L. S. f 5.—,
v. H. f 5.—, L. W. f 5.—, H. H. f 5.—, M. P. f 5.—,
W. L. f 5.—, M. M. f 5.—, B. v. L . f 2.50, N. N.
f 0.50, J. P. S. f 25.—, S. H. & Co. f 5.—, M. A. R.
f 5.—, W. P. f 5.—, L. D. f 5. —, 8, W. J. f 10.—,
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N. N. f 2.50, J. Z. f 5.—, N. N. f 5.—,
Z. & Co. f 10.—, L. W. V. f I 0.—, G. f 5.—.
Allen te Adam.
Th. P. L. f 50.—, Mr. E. J. f 25.—, W. M.
K. J. Z. f 10.—, W. Ch. f 50.—, Wed.
S. R. v. R. f 25.—, Mej. M. J. de M. f 10.—,
I. B. f 10.—, Mej. L. E. —S. f 10.—, Mr,
H. J. K. f 10.—, C. A. v. d. H. f 5.—,
D. Mij. f 10.—, J. H. f 25.—, F. P. f 50.—,
Dames M. f 50.—, B. v. D. f 10.—, ph. v.
0. f L, H. K. f 25.—, F. H. f 10.—,
D. v. D. f 5.-- , A. C. M. f 25.--, W. C. v.
d. V. d. K. f 5.—, Dr. L. B. d. M. f 10.—,
M. P. D.—B. f 10.—, Mevr. G. J. C. S. f 5.—,
Wed. H. C. de W. f 10.—, C. v. G. f 25 —,
Mr. K. A. R. f 25.—, Dr. J. S. v. H. f 10.—,
Mr. A v. d. H. f 2.50, N. N. f 2.`0, Mr. V.
de P. f W.—, J. A. L. R. f 10.—, J. 't H.
f 10.—, A. M. A. K. f 5.—, C. W. v. D.
f 25.—, J. Th. W. f J. S. f 10,—,
Allen te Rotterdam.

Kinderen in het Vacantie-Koloniehuis „Berkenhof" te Ede.

M. J. T. f 30.—, H. J. T. K. f 3.--, R. v. H f 10.—,
M. A. v. W. f 2.50, te 's-Gravenhage.
Mej. L. v. d. L. f 1.— , Dr. A. S. f 1.50, te Alkmaar.
J. L. V. f 5.—, te Bussum. Prof. K. f 5.—, te Bilthoven. J. L. T. f 10.—, te Hilversum. J. L. de B.
f 1.—, Waalsche Gemeente f 50.—, te Utrecht. J. J.
M. f 100. —, te Dordrecht. M. J. F. H. f 5.—, te
Apeldoorn. Dr. A. v. P. f 2.50, te Zaandam. Mevr.
F. S. S. f 1.—, te Scheveningen. H. L. P. f 25.—,
te Zaltbommel.
Totaal ontvangen in December f 2264.25 en Mrk.
111.08, maakt met vorige opgave f 174035.98 en
Mrk. 21386.08. De nitgaven bedroegen in de afgeloopen maand f 4677.52 1/2, hetgeen wederom een
aehteruitgang van onze kasmiddelen beteekent.
„Find goed, al goed" hadden wij zoo gaarne
gezegd bij het sluiten van het jaar 1918, doch het
is anders geweest. Ook December bracht ons niet
de noodige middelen om het vooruitzicht te openen
onzen onontbeerlijken arbeid overminderd te kunnen
voortzetten tot geregelder toestanden zijn aangebroken. De ouders smeeken ons hunne kleintjes nog
eenigen tijd te blijven verzorgen tot zij zelven daartoe
weder in staat zijn. Hoe zwaar het een ouder moet
vallen zulk een vran te doen, hoe het onderhart

Kinderen te Utrecht.

daaronder lijden moet, valt gemakkelijk te beseffen.
Moge 1919 de lang verbeide wereldopleving brengen !
Men helpe ons, zoolang dit nog geen feit is, de
ellende te verminderen. Met het nieuwe jaar verwachten Nib van liefdadigNederland nieuwekrachtige
hulp.
Men zende zijne bijdragen aan den
Penningmeester,
Amsterdam.
Nassankade 358.
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Verschenen is het tweede jaarverslag van dit
Comae, met Welke het Verbond en zijn orgaan,
zoo men weet, in nauw verband staan.
In het tweede arbeidsjaar blijken slecht 125 nieuwe
kinderen nit den vreemde door het Comitê naar
Nederland te zijn gebracht, tengevolge van de beperkte
kasmiddelen en den h.t.l, slechter geworden economischen toestand. Toch bedroeg het aantal pleegkinderen nog 727 in het geheel.
Het langdurig verblijf der kinderen bier te laude
heeft aan het comitê min of meer het karakter van
een opvoedingsinrichting gegeven, en inderdaad lijkt
het tegenwoordige werk meer dat van een vereeniging
tot opvoeding dan van een comit y tot voeding van
kinderen. Deze zullen met een schat van
kennis over Nederland en het Nederlandsche y olk naar hunne ouders terugkeeren en
met een hart volliefde voor degenen die hen
gekoesterd, onderwezen en opgevoedhebben.
Dankbaar wordt herdacht de samenwerking
met de Regeering en Ned. Consuls en de
geldelijke pulp van het Kon. Nat. Steuncomit6, en van vele particulieren, want
naast hen, die de kinderen in bun gezin
opnamen en zich daardoor de grootste
opofferingen hebben getroost, staan zij, die
door hunne gaven de voortzetting van het
werk hebben mogelijk gemaakt.
In het verslag wordt aan velen bij name
hulde gebracht en met voldoening gewaagd
van de goede resnitaten. door een viertal
kiekjes aardig geillustreerd.
De rekening van het tweede arbeidsjaar
sluit in uitgaaf en ontvangst met een som

van f 89844.351 /2.

Red.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Wij zijn Nederlanders in merg en been,
en willen ook niet anders zijn, omdat wij
met anders kunnen.
J. N. PATTIST.
Zeeuwsch Vlaanderen Nederlandsch. — Van de Afdeelingen. —
NHOUD: Nederland: Gewroet — Lijst van aanhankelijkheidsblijken.
Uit de Vlaamsche Pers. — Oost-Indio':
Vlaanderen: Het vraagstuk der Gentsche Hoogeschool in vogel vlucht, door H. J . Kiewiet de Jonge.
Bekendrnaking -■ an Ned.-Indic. — Nieuwe Leden. — Advertenties.
I ndonesisch verbond voor studeerenden, door Dr. W. van Lingen.

slistheid to en elke gewelddaad. En de toon der
Belgische pers en de geleidelijke strijking der
opgezette zeilen bij de regeering, duiden wel aan
dat de aanvankelijke koers verkeerd is gebleken.
't Is jammer dat het zoo is gegaan, want de angel

Gewroet.

zit er, en het zal lang Buren voor die er bij het
ernstige gedeelte van ons yolk weer uit is.

't Is heel jammer dat de Belgische regeering

En toch, als de politieke dampkring zal zijn

het met de belangen van haar land en yolk heeft

gezuiverd, dan moeten ook wij trachten den bij ons

kunnen overeenbrengen, om stelselmatig Holland

opzettelijk gewekten en gevoeden argwaan te onder-

van zich te vervreemden. Pat er machten vane-

drukken en te verwerken achter onzen oprechten

wetenlooze fibantieele, politieke en pers avonturiers

wil om in goede nabuurschap met Belgie te blijven

waren samengerot teen ons land, dat wisten wij

leven. Wij hadden het leeren beschouwen als een

allang, maar we vonden het zoo ongeloofelijk min

zusterland, een verlenging naar den geest, van het

dat we er overheen dachten. Als een land ter wereld

onze. Antwerpen en Brussel, de Ardennen en heel

gaaf is van gebied en bey olking, dan is het zeker

Vlaamsche land, duizenden en duizenden van
het

niet in de laatsteplaats het onze, en de mogelijk-

ons kenden het even goed, soms zelfs beter dan

heid zelfs van een ernstige bedreiging met ver-

hun eigen land. Wij hadden en hebben er nog

ininkingg
, niet
dron
tot ons door.

onze vrienden over en weer, levensvervullingen ook

Het is hier ook weergebleken dat men zich

voor duizenden. Neen, er zal geen duurzame schu-

over niets meer moet verbazen ; de menschen zijn

wing onzerzijds kunnen zijn, mits er niet verder

nu eenmaal wat ze zijn. Tegenover elke aanranding

van verantwoordelijke zijde wantrouwen wordt ge-

van zijne soevereiniteit echter stelt ons y olk zijn on-

kweekt. Wel klinkt meer en meer de toon der

verzettelijken wil. Het vindt elke poging om ons

tegemoetkoming, maar tot dezen dag zijn de daden

te knotten even misdadig, als om ons te paaien

der Belgische regeering nog volstrekt niet in har-

met nieuwgebied. Wij hebben aan y olk en grens

monie met haargebaar. Elke strategische terugtocht

precies wat wij hebben moeten, een duim groods

eischt echter veel dekkings.

te veel maar ook niet te weinig.

Wij, Nederlanders, als wij 't nog niet wisten,

Wij moeten onderscheiden. Er aan ontegenzeg-

hebben thans aan den live ondervonden wat al

gelijk ten zuiden van ons land voor ons vijandige

ongerechtigheden door een minderwaardige pers, in

politieke stroomingen, maar daartegenin aan gun-

dienst van wroetende machten, naar iemands hoofd

stige, die, naar wij mogen verwachten, de sterk-

kunnen wordengegooid. Heden ik, morgen gij.

ste zullen blijken. Behalve een deel der Waalsche

De Vlamingen, onze stamgenooten, ons hou en

bevolking, die naar rust en goede verstand-

trouw als wij hun, hebben al vijftig jaar en langer

houding haakt en van onrechtjagerij niet

voor zulk heet vuurgestaan. Bij hen vergeleken.

gediend is, verzet de overgroote meerderheid der

hebben wij ons enkel nog maar een beetje gewarmd.

denkende Vlamingen zich met de meeste be-
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List van aanhankelijkheidsblijken.
De inwoners van Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen hebben, zooals bekend is, Haar aanleiding
van de belaging waaraan zij zijn blootgesteld, in
overweldigende meerderheid zich tot H. M. onze
Koningin gewend, om te getuigen van hun onwankelbare trouw aan Nederland en Oranje, en
van hun zeer beslisten onwil om van hun moederland te worden afgescheurd.
Op een daartoe strekkend verzoek heeft H. M.
de goedgunstige beschikking genomen dat het de
redactie vrij zou staan afschrift te nemen van de
ingekomen aanhankelijkheidsblijken, en de lijst
daarvan in Neerlandia openbaar te maken.
Die lijst vormt een bijdrage van blijvende beteekenis, uit dagen, waarin men had mogen hopen
dat het rechtsgevoel sterker zou spreken dan ooit,
maar waarin is gebleken, dat het voordeel dat
behaald kan worden uit internationaal misdrijf,
velen, zelfs in de hoogste mate verantwoordelijken,
nog steeds aanlokt.

18.

Commissie, die namens de pachters van het
kroondomein op 31 Augustus 1.1. een huldeblijk
gat' aan
reutmeester, K 10 o s t e r z a n d e.

19.
20.

flaatselijk Comite van actie te Schoond ij k e.
De leden van Gemeenteraad, Boerenbond,
Boerenleenbank, Middenstandsbond, Werkliedenvereeniging, Maria- vereeniging en Kruisverbond te Graatiw en Langendam.
De ingezetenen van S t. Kr a 1 $ (ProtestCommissie).
Afd. Hulst van den R. K. Onderwijzersbond
in het bisdoin Breda.
Kerkeraad der Nederd. Hervormde Gemeente
te Oostburg.
Afd. 4 district van Zeeland van den Nederlandschen Bond van Post-, Telegraaf- en
Telefoonpersoneel „De Yost'.
Werklieden-vereen. „Patrimonium" te Axe 1.
R. K. Patroonsbond Timmerlieden 0. Z. Vlaanderen te Huls t.
Christelijke Zangvereeniging „Asaf" te A x el.
Alle leden op 15 Jan. 1919 vertegenwoordigd
in de algemeene vergadering van de weegbrug
„Nooit Gedacht" te Philipp in e.
Muziekvereeniging „G eduld overwint" te
Uzendijke.
Raad van de gemeente T e r n e u z e n.
Vereeniging „Werkmansbelang" te A g e 1.
Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Tern euz en.
De leden der muziekvereeniging „Sint Cecilia"
Stoppeldijk.
Afd. Hulst van den Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel „de Post".
Afdeeling Axe 1 van den Nationalen Bond van.
Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius".
Koninkl, goedgek. zangvereeniging „Oefening
baart Kunst" te Philippin e.
Geitenfokver. „St. Joseph" te S t o p p e 1 d ij k.
Chr. Zangvereen. „Hoop op Zegen" te A x e 1.
Bestuur der Vereeniging voor Christelijk.
Nationaal Schoolonderwijs te A x e 1.
Afd. Aardenburg van den Christ. B. B. in,
Zeeuwsch-Vlaanderen.
R. K. bevolking van Slniskil in vergadering.
bijeen.
Vereeniging Vrouwenkiesrecht T ern e u z e n.
Afd. H u 1st van de R. K. Werkl. vereen._
Afd. Bede van den Chr. Boerenbond in,
Zeeuwsch-Vlaanderen.
Afd. Land van Axel der Vereeniging van,
Christ. Onderwijzers in Nederland.
R. K. Landarbeidersbond afd. H u 1 s t.
De leden der R. K. Kiesvereeniging tePhilippine.
Muziekgezelschap „Oefening baart Kunst" te
Ho ofdpla at.
De ingezetenen van Hoofdpla at (protestcomitó).
De leden der Societeit „Harmonie' te S a
van Gent.
De leden der werkliedenvereeniging „Steunt
elkander", Axel.
R.K. Arbeidersbond te B o s chk a p e 11 e.
Kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde
Gemeente te Aardenburg.
Bestuur v. d. Spaarbank v. d. Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen te

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

ZEECIWSCH-VIARNDEREN.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Gemeenteraad van Axe 1.
De Raden van de 16 gemeenten in WestZeeuwsch- Vlaanderen met hunne voorzitters
en secretarissen en het voorloopig comitó ter
bevordering eener stichting en vestiging van
een Rijks Hoo crere Burgerschool in WestZeeuwsch-Vlaanderen.
Zeeuwsch-Vlaamsch Comae van actie.
Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te
Breskens en de besturen van de Christ.
Nat. Werkmansbond, Chr. Gem. Zangvereeniging, Christ. Jongelingsvereeniging en Christ.
Meisjesvereeniging.
De ingezetenen van Br e s k en s, in grooten
getale bijeen.
Roomsch-Katholieke Kiesvereeniging en propagandaclub te Axel.
R.K. Kiesvereeniging te S a s van Gen t.
Roomsch-Katholieke Kiesvereen. te H e n g s td ij k vertegenwoordigend ongeveer alle kiezers
der gemeente.
Provinciale Kiesvereeniging van de Liberale
Unie te Terneuzen.
R. K. K. V. afdeeling Z u i d d o r p e.
De leden van de onderafd. 0 o s t b u r g en
omstreken van de V. P. N. en van de veilingvereeniging „Avicultura".
R. K. Kiesvereeniging van Oss e n i s s e,
vertegenwoordigend ongeveer alle kiezers der
gemeente.
De leden van den R.K. Boerenbond afdeeling
Kloosterzande.
R. K. Werkliedenvereeniging „St. Petrus",
Sas van Gent.
Raad der gemeente Z u i d z a n d e.
De leden van het protest-comitê te Z a a ms 1 a g, namens alle in deze gemeente bestaande
kerken, bonden en vereenigingen.
Varkensassuranbie „Steunt elkan der" te IJ z e nd ij k e.

',Tot 21 Februari 1919,

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54
54.
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55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Vereenigde vergadering van het waterscliap
de „Dijkring Flakkee".
R. K. Hanze, afd. H ii 1 s t.
De ingezetenen van Wateriandkerke
(Comite van actie).
De leden der algemeene onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij in Zeenwsch-Vlaanderen West. deel, S c h o o n d ij k e.
De leden der Centrale Kiesvereeniging van
Antirevolutionaire Kiesvereenigingen in den
Kieskring S 1 u i s.
Tooneelvereeniging „Kunst en Genot" te
Sas van Gent.
Regenten burgerweeshuis „De Discli" te A a rdenburg.
De grootste volksvergadering, welke ooit in
Hulst gehouden is ( 22 Dec. 1918).
Raad der gemeente H o n t e n i s s e.
R.K. 1Verklieden van H u 1 s t, in vergadering
bijeen.
R.K. Kiesvereeniging Bier v 1 i e t.
De ieden der R.K. Propagandaclub „St. Petrus
en Paulus", S t. Janssteen.
De ingezetenen van K oewach t, in vergadering bijeen.
Een groote volksvergadering van lionderden
ingezetenen van T e r n e u z en nit alle rangen
en Standen.
Axelsch Comite van Actie tot belioud van
Zeeuwsch-Vlaanderen bij Nederland.
Bond van R.K. Propaganda clubs in Westelijk
Zeeuwsch-Vlaanderen, Oostbur g.
R.K. Werkliedenvereeniging te 1J zend ij k e.
De Roomsche werklieden van Groed e, D o s tburg, Schoondijke, St. Krill's en
Waterlandkerkj e, in vergadering.
Zeeuwsch Vlaanderen, vertegenwoordigd door
150 afgevaardigden uit alle gemeenten ter
vergadering samengekomen op 16 December
1918 te Schoondijke.
De R.K. werklieden van A a r d e n b u r g, 5 t
K r u i s eia Heille in vergadering bijeen.
Gemeenteraad van Z a a m s 1 a g.
R.K. Werkliedenvereeniging te E e d e.
Gemeenteraad te Philippin e.
A.R. Kiesvereen, „Nederland en Oranje" te
A x e 1.
De vrouwen en meisjes van Axel, in vergadering met het Axelsche Comite.
Raad der gemeente Huls t.
De bevolking van het dorp Cling e, in grooten
getale vergaderd.
De inwoners van P h i 1 i p p i n e, in vergadering
bjeen. (Comite van actie).
Regenten van het Burgergasthuis te Aar de nb u r g.
Raad der gemeente S t. J a n s s t e e n.
Afd. Tern e u z en der schippersvereeniging
„Schutt evaer".
Christelijke Boerenbond in Zeeuwsch-Vlaanderen, Westelijk deel.
Westdorpsche ingezetenen, in vergadering
bijeen.
Raad der gemeente Westdorp e.
Bestuur en leden der Mariavereeniging van
Westdorpe.
Bestuur en leden der congregatie van
Westdorpe.
Gemeenteraad van Clinge.

92.

93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
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De inwoners van Aar d e n b u r g van alle
gezindlieden en rangen, bijeen op 27 December
19_18.
R.K. Kiesvereeniging van 0 o s t b u r g.
De leden en een groot aantal feestgenooten
der rederijkerskamer „Oefening en vermaak"
onder de zinsprenk „Luctor et Emerp" te
Oostbur g.
Bevolking der grensgemeente St. Janssteen
van alien rang en stand vergaderd.
Groote vergadering van inwoners der gemeente
0 ostbur g, nit alle richtingen en standee.
R. K. Kiesvereeniging, de R. K. Boerenbond,
de R.K. Landarbeidersbond te Stopp el dijk.
Mannen en vrouwen van Honteniss e, in vergadering met 't Comite tegen annexatie bijeen.
De gemeentenaren van Boschkap e11 e,
in vergadering bijeen.
De ingezetenen van C a d z a n d, in grooten
getale vergaderd.
R.K. Kiesvereeniging te S 1 u i s.
De Katholieke mannen en vrouwen van
Aardenbnr g, in vergadering bijeen.
ILK. Tooneelclub te IJ z e n d ij k e.
Gemeentenaren van S 1 u i s, in verg. bijeen.
De inwoners van E e d e (Zeeland), in plechtige vergadering vereenigd.
Bestunr der Schippersvereen. „Schuttevaer",
afdeeling Bresk en s.
Plaatsel. Comite van Actie te Stopp elsdbk.
Raad der gemeente Hengstd ij k.
Vereen. „Groene Kruis", afd. Nieuwvlie t.
Itaad der gemeente 0 ostbur g.
Raad der gemeente 1J zend ij k e.
De leden van het Christelijk Leesgezelschap
te 0 ostbur
Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Sas van Gent.
R.K. Kiesvereeniging afd. H u 1 s t.
Zeenwsche Bond van R.K. Propagandaclubs.
A fd. 71 erneuz en v. d. Bond van Nederl.
Post-, Telegraaf- en Telefoonpers. ,.De Post".
Provinciale Verkiezingsraad van de Liberale
Unie in de provincie Zeeland.
Raad der gemeente R etr anch em en t.
Bestrtur der Vereeniging „de Ambachtschool
voor Oostbnrg en Omstreken te 0 o s t bur g.
Kerkvoogdij d. Ned. Herv. Gem. te Oostbur g.
Fanfare- en Tooneelclub Vrijheid Eendracht
van Lamswaarde.
R.K. Kiesvereeniging te Lamswaard e.
Club van Zeeuwsche Theol. Studenten en Gymnasiasten ,,Luctor et Emergo" te K amp e n.
Raad der gemeente Br esk en s.

LIMBURG.
1. Provinciale Staten van Limburg.
2. Hoofd-Comite voor nationale huldebetooging
te Maastricht en omgeving.
3. Negen en veertig ter vergadering van de
Zaid-Limburgsehe distributie-vereeniging aanwezige burgemeesters van Zuid-Limburg.
4. De inwoners van E p en - W i t t e m, in be
tooting bijeen.
5. De ingezetenen van gemeente Bo cholt z,
vertegenwoordigd door alle plaatselijke vereenigingen voor de landbouwers, werklieden,
ambtenaren en middenstanders.
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6. Afdeeling V e n 1 o van den R.K. bond van
handels-, kantoor- en winkelbedienden „Sint
Franciscus van Assisie".
7. Gemeentebestuur en bestuur van 18 vereenigingen van Gulpe n.
8. De inwoners van Nunhe m.
9. Rand der gemeente It t e r v o o r t.
10. De laden van den R.K. landbouwbond, der
R. K. kiesvereeniging en R. K. werkliedenvereeniging te Sie b enge wa Id (gem. Bergen L.)
11. De inwoners van Hoensbroek (Plaatselijk
Comite van Kath Soc. Actie).
12. De leden der vereeniging „Limburgia" te
Nijmegen
megen en overige aldaar wonende
Limburgers.
13. De leden der Kati]. Kiesv. te 0 orsbee k.
14. Afd. V e n1 o van het Anti Annexionistisch
Comite „Limburg bij Nederland".
15. R.K. Kiesvereeniging te K 1 i m m e n.
16. De inwoneis van Schimmert (burgemeester).
17. R, K. Werkl.vereen. „Sint Joseph" te Horst.
18. Harmonie „St. Cecilia" to E c h t.
19. R. K. Handelsreizigers-vereeniging „St. Wiro"
te Roermond.
20. De leden der afd. G r a t h e m van den R. K.
0. B. in het bisdom Roermond.
21. De vertegenwoordigers der zuivelfabr. in den
kring S i t t a r d van den Z.-Ned. Znivelbond.
22. Raad der gemeente Heel en P a n h e e I.
23. De leden der onderafd. Echt van de V.P.N.
24. De ingezetenen van N u t h in algemeene
vergaderingg bijeen.
25. De leden van den R.K. kiezers- en landbouwbond te Herkenbosch.
26. Plaatseliik Comitê voor Kath. Sociale Actie
te Kerkrade.
27. De leden van den Limb. landbouwbond, afd.
Doenrade.
28. Raad der gemeente Valkenswaar d.
29. Alle weerbare mannen van Bemele n.
30. De leerlingen van H.B.S. en Hoogere Handelsschool te Maastricht.
31. Raad der gemeente S u s t e r e n.
32. Gemeenteraad van N e e r i t t e r.
33. Raad der gPmeente Sit tar d.
34. De inwoners van T e g e 1 e n (anti-annexionistisch Comite).
:35. De leden der vereeniging van staatsmijnbeambten afd. „Emma en Hendrik", Heerlen.
36. Afd. V e n 1 o v. d. R.K. Onderwijzersbond.
37. Vereeniging van het tuin- en landbouwcaq ino te V e n 1 o.
38. R.K. vereeniging van ambtenaren in dienst
der gemeente H e e r 1 e n.
39. Raad der gemeente Kerkrade.
40. De inwoners van Hulsber g.
41. De vergaderde inw. van Br o ek-Sittard
(burgemeester).
42. De leden van de afd. Kerkrade van den
Bond „Jon g Limburg".
43. De Katholieken van Belfel d.
44. Burgerij van Vaals (Comitó).
45. De vergadPrde leden der R.K. kiesvereeniging
te Baexem (Limburg).
46. Af.l. „Limburg " van den Bond van Brievengaarders, Valk enb ur g.
47. De inwoners van W e 11 (Limburg), in protestvergadering bijeen.
48. Voorzitter en read der gemeente M a a s-

b r a c h t met de voorzitters van de opgeroepen
bonden en vereenigingen dezer gemeente,
R.K. Limburgsche Middenstand, R o e r m o n d.
49. Honderd bezoekers bij opening van het militair tebuis in 's - H e e r e n b e r g.
50. Raad der gemeente G e n n e p.
51. Komite van anti-annexionistische aktie te
Swalmen.
52. Gen:eenteraad van E y s d e n.
53. De leden van de Kath. Kiesv. te Kerkrade.
54. Afd. Maastricht van den Limburgschen
Landbouwbond.
55. Vereenigingen bijeengeroepen door Komitè
Kath. Actie, Sit tar d.
56. Gemeenteraad van S c h a e s b e r g.
57. Koninklijke Zangvereeniging Roermonds
mannenkoor.
58. De inwoners van V e n r a y in protestvergadering bijeen.
59. Burgerwacht te Sint-Piet e r.
60. Bestuur der R.K. Middenstandsvereeniging
„De Hanze" von Thorn en omstreken.
61. Gemeenteraad van Gronsvel d.
62. De leden der Cath. Kiesvereeniging te G r evenbicht.
63. Gemeenteraad van Bergen (Limburg).
64. De leden der R.K. Kiesvereen. afd. Nieu ws t a dt.
64. R.K. Kiesvereeniging Welte n.
66. Vereeniging de Katholieke Kring K e r k r ad e.
67. Anti-Annexatie Comitê te S i m p e 1 v el d.
68. De leden der Kath. Kiesvereen. te E ij s d e a.
69. R.K. Kiesvereen. te R e u v e r.
70. R.K. Werkliedenvereen, Christel. Mijnwerkersbond, Zangvereeniging „Vriendenkoor", Gymnastiekvereen. „Oranje" en Fanfara „Juliana"
te L i m m e 1, gem. Meerssen, in vergadering.
71. Diocesaan Comitê van Katholieke Sociale Actie
te Breda.
72. R.K. Kiesvereen. G e y s t e r e n, gemeente
Wassum.
73. De meerderjarige mannelijke inwoners der
gemeente R y c k h o 1 t, in vergadering bijeen.
74. Hoofdbestuur van de Limb. onderwijzers drankbestrij ders club.
75. De vergaderde leden der R.K. Kiesvereen. te
Buggenum.
76. De Afd. Heerlen van den bond „Jong
Limburg".
77. Raad der gemeente Montfort (Limburg).
78. Gemeenteraad van Thor n.
79. De leden v. d. Afd. Maastricht van den
R.K. Onderwijzersbond.
80. Afgevaardigden van geheel Limburg, samengekomen op 18 Dec. 1918 te Sittar d,
waarbij tegenwoordig eene deputatie van
bewoners uit Zeeuwsch-Vlaanderen.
81. R.K. Landbouwbond Sp ekholz erheide
Drievogels.
82. Kath. Kiesvereen. to M e y e 1.
83. Gemeenteraad, Kiesvereeniging, Boerenbond,
verd ere vereenigingen en groote menigte belangstellenden der gemeente C a d i e r en K e e r,
in meeting vereenigd.
84. Afd. Beek (Limburg) v.d. R.K. Onderwijzersbond: het bisdom Roermond.
85. Politie-vereeniging „Kracht door eendracht"
to Maastricht.

NEERLA NW/X..
86. De leden van alle Katholieke vereenigingen
te Mont for t, ingecombineerde vergadering
bijeen.
s7. De leden der Sociteit „De Eendragt - te
Va1kenburg.
88. De verschillende Katholiekevereenigingen van
N e e r, vertegenwoordigende alle standen, in
vergadering vereenigd.
89. De Raad van W ij r e.
90.Onderafd. „de Min
k" v. d. Ned. bond v.
gemeenteambtenar en.
91. Jongelingsvereeniging „Stephanus" te K e r kr a d e.
92. Koninklijke Zangvereen. „Maestrechter Staar",
Koninkliike Zangvereen. „Roelmonds Mannenkoor" en de Zangvereen. „Venlona".
93. Voetbalclub K.V.C., K erkrad e.
94. Harmonie St.Cecilia, S w alme n.
95. Gemeeuteraad van Spanb e e k.
96. Broederschap van candidaat-notarissen, Afd.
Limburg.
97. R K. Kiesvereen. te E ij gelsh o v e
98. De leden der afd. Huns el v. d. Limburgschen landbouvc bond.
99. Vereeniging Roomsclie ( l ultuur te Bo x te
100. De Roer mondsche onafhankelijke Kiesvereeniging.
101. Bestuur en ledeu der R.K. Kiesvereeniging
Md. Wijlre (Z.L.)
102. De ingezetenen der gemeente I . 1 e s t r at en
(protestveigaderhig).
103.Talrijke leden van den Limb. Landbouwbond
Venlo.
104. R.K. Werkliedenvereeniging te H o t h e m.
105. Zuid-Ned. Zuivelbond, V e n 1 o.
106. De leden der Israel, gemeente te oermon d.
107. Burgerm acht van G asse
108.De inwoners van H o r n, vereenigd
hunne
jaarlijksche vergadering van „Het Groene Kruis".
109.De Limburgsche R.K. Werkgeversvereeniging.
110. R.K.Werkliedenvereen. Afd. M e v e1, st. Jozef.
11 . Maastric htsche Israelitische toont elvereeniging
„Amicitia".
te
I 12. Jongelingenvereeniging „St. Antonins"
Kerkrade.
113. Leeraren en leerlingen van R o 1 d u c.
114. R.K. Werkliedenvereeniging „Sint Lambertus"
te Swalmen.
115. thirgerwaelit van Stein.
116. Rand van Hoensbroek.
117. RK. Middenstandsvereeniging te He e r 1 e n.
118. R.K. Werkliedenvereeniging van S ekh o 1zerheide.
119. Maas trichts c he Oratorium-vereeniging.
1'20. Provinciaal ComitO „Limburg bij Nederland".
1
121. Zang- en muziekvereeniging Vriendenkoor te
E c h t.
122. Permanent Comitè v. h. Limburgsch tournooi.
123. De georganiseerde arbeiders van Gr eve nbicht en Papenhoven.
124. R.K. Kiesvereeniging Afd. Lim bricht
125. De leden der R.K. arbeiderscoi;peratie „Ons
belang" te Heerlerbeide.
126. R.K. Kiesvereeniging B er en (Limburg).
127. R.K. Limburgsehe Groene Kruis, Afd. H e e r1 erheid e.
128. Boerenbond S w olg e
en vrouwen
vrouwen van Nieuwstad Plant129,n
elijk ComW „Limburg bij Nederland" )
s
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ILK. Stu dentenclub M a astr ich t.
ILK.
pratie te Ch ev r em on t.
V ei etniging tot veredelilig van den volkszang
te Maastricht.
133. Bestuur der M aas t richts ch e Mannenzangvereeniging „De Lau elk] ans".
134. lie lb won s van haele
135. De leden van den Landbouwbond te Helden
( Lim Lug).
136. Raad dergemeente Heerle n.
137.
Werktiedenvereeniging vanBr o e khutzenvorst en Broekbuizen.
138. Aid. R e r ni o nd v. d. R.K. Onderwijzersbond in 't bthdom Roermoncl.
139. Rand derganeente Gelee n.
140. Bestuur en ledender GnIpener Tuinbouwvereenigii g.
141. Raad dergemeente Bund e, ook namens
eerwaarde beer ii geesteitiken, onderwbzend
personeel en al de voorzitters der bestaande
vereenigingen in deze getneente.
142.Bestin en derafd. Weer t van de R. K.
Werkliedenvereen. van de R.K. Middenstandsvereeniging en van de R
LaLdbuuwbond.
143.woo Zulu-Limburg
hindet kens der St.
Annavei eusiging te 11 e e r l e n.
144. R. K. Werkitedenvereen. „St. Wiro" te St.

130.
131.
132.

145.Rand der Gemeente H o r n.
146. De leden van den Landbouwbond te 0
en La a k.
147.Itaad der gemeente Ned
der weer t.
148.
te l't, edit wonende Limburgers.
149.ingezetenen der gemeente Gra the in, bur-

gemees ter.
150.)
van
van Advoeaten te Maastrie t.
151. Kon Zangvei eel]. „Roeimolids Maimenkoor"
152.R. K. Beerenbond aft!. S w al me n, R. K.
iddenstands‘ ereetrigIng ,.( on i den t ia" te
Nl
w • 1 in e
w a 1 in e D.

R. K. Werkliedenvereen. afd,

153. Kathoheke Kiesvereen. te H e e r l e n.
154.Plaatselijke burgerwaeht der gerneente B o r a.
155. Limburgsche Landbottw bond, aid. S t a mpr o y.
156.R. K. Werkliedenbond, IL K. Middsustand, R.
K. Mijnwerkerisbond, R. K. Kies% ereeniging,
IL K. Landbouwbond, Gemeentebestunr, alles
te Voerendaal.
157. De besturen van 30plaatselijke vereenigingen
o r s t.
in de gemeente
158. Raad der Gemeente R osm ale D.
159. Rand der Gemeente Maastricht.

Zeeuwsch Vidanderen Neder tandsch.
Order dezen titel heeft Ds. J. N. Pattist, die in
het Januari-nr. van Neerlandia met Prof. Colenbrander
en Jhr. Michiels van Kessenich reeds getuigd beeft
van den vasten wil van alle Nederlanders, ook
Zeeuwen en Limburgers, een 6en en onverdeeld
yolk te blijven, een vingschritt uitgegeven 1), waarin
hi' de aanspraken van vreemde mogendheden op
Zeenwsch- Via anderen op velerlei gronden betwist
en ten slotte onverbiddelijk afwijst.
Zelfs de Scheldekwestie kan daarop geen invloed
n een streek
want de nationaliteit vain
oefent n „
Rii is A

firons, 131: Ousts urg
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worth nu eenmaal bepaald door andere en door
gewichtiger factoren dan door de ligging alleen ;
daarvoor Belden veel meer geschiedenis, volksafstamming, zeden en gewoonten, volkskarakter, maar
bovenal volksbegeerten".
Zeeuwsch . Vlaanderen, zegt de populaire scbrijver,
die zeker de tolls is van de geheele bevolking dezer
streek, vraagt niet anders dan oplossing der
Scheldekwestie buiten zich om en wenscht eensgezind
bij het vaderland te blijven beliooren.
Die saamhoorigheid verdedigt de sclirijver in de
eerste plants en het uitvoerigst op geschiedkundige
gronden. Driehonderd jaar behoort de streek reeds
tot Nederland en bij elke dreiging van afsclieiding
of verwijdering toonde ze haar aanhankelijkheid
aan natie en vorstenliuis en ze werd een inniger
deel van ons land dan Fransch-Vlaanderen van
Frankrijk.
Zeeuwsch-Vlaanderen, dat in veel opzichten een
tegenstelling met Belgisch-Vlaanderen vormt, toont
zijn Nederlandseh karakter ook ten opzichte van
teal, kleederdracht, handels- en familiebetrekkingen,
al is het door zeden en gewoonten en volkskarakter
toch een „eigen landje."
Ds. Pattist eindigt zijn betoog met aldus stelling
te semen tegen elken aanslag op ons grondgebied
,,Goede buren willen wij met Belgie zijn. Wij
willen in vrede en vriendschap naast elkaar Leven.
Dat hebben wij gedurende den oorlog ook getoond.
Wij zijn ten deele op elkander aangewezen, tusschen
volkeren kunnen geen Chineescbe muren meer
gebouwd worden. En wij kunnen veel van elkander
leeren. Maar dan moet ieder zichzelf blijven en in
zijn eigen huffs. VOij zijn nu eenmaal Nederlanders,
in merg en been Nederlanders en wij willen ook niet
anders zijn, omdat wij niet anders kunnen. En ook
voor volkeren veldt, dat een goede buur beter is
dan een lastig huisgenoot."

Van de Aideelingen.
Amsterdam.
Deze Afd. heeft het verlies te betreuren van haar
ijverig bestuurslid, den heer G. A. Loeff, de vorige
maand op 84-jarigen leeftijd overleden. Prof. Te
Winkel, voorzitter en de beer S. van Lier Ez.,
secr.-penningm. der Afd., waren bij de begrafenis
tegenwoordig.

's-Gravenhage en Omstreken.
Tegen het annexionisme.

23 Januari j.l, hield onze Afd. in Pulchri een
druk bezochte openbare vergadering om op te komen
tegen de annexionistische plannen, die in het buitenland tegen ons land worden gesmeed. Als sprekers
trades op voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Ds. J. N.
Pattist; voor Limburg: dr. Felix Rutten en voor
de beschouwing der zaak van een algemeen standpunt: Prof. dr. H. T. Colenbrander. Ds. Pattist
toonde op zijn bekende duidelijke en zakelijke wijze
aan, dat, hoewel Zeeuwsch-Vlaanderen geografisch bij
Belgie zou kunnen gerekend worden, dat deel van
Nederland, wat zeden, gewoonten, huisvesting,
kleederdrachten, volkskarakter, middelen van bestaan, ,ja in alle opzichten bij Nederland behoort en
dat de geheele bevolking geen anderen wensch
ilcoestert dan bij Nederland te blijven en het als een

ramp zou beschouwen als
bij Belgie werd
ingelijfd.
Dat zelfde kon dr. Rutten van Limburg getuigen.
Ook zijn geestdriftige reden werd door de aanwezigen luide toegejuicht.
Prof. Colenbrander gaf een uitvoerige geschiedkundige beschouwing, waarvan het voornaamste
bekend is uit zijn artikelen in „De Gids" en in
Neerlandia. Uit de instemming der vergadering
bleek, dat men bet waardeerde zijn denkbeelden
nog eens in zijn geheel te mogen hooren.
Nadat het dubbelmannenkwartet „Neerlandia" op
schoone wijze eenige vaderlandsche liederen had
vertolkt, dankte de voorzitter der Afdeeling, Kapt.
Oudendijk, de sprekers en zangers en den heer
Henri Ter Hall, door Wiens vriendelijke bemoeiing
wij dat kunstgenot hadden mogen genieten, veer
bun medewerking en leidde een uit de vergadering,
door dr. C. Gerretson, voorgestelde motie in, welke
de vergadering ostler algemeenen bijval aannam.
De voorzitter deed nog duidelijk uitkomen, dat,
zooals de inleiders reeds hadden aangetoond, onze
Limburgers en Z.-Vlamingen niet alleen zich zuiver
Nederlanders voelen, maar ook, dat zij er niets voor
voelen, om in Belgisch verband te komen en daarmede aan dezelede onderdrukking en achterstelling
zouden blootstaan als onze stamgenooten in Belgie.
We moeten streven near goede vriendschap met
Belgie, doch hiertoe is ook noodig een voor one,
Nederlanders, vertrouwenwekkende behandeling van
de Vlamingen.
Motie van Dr. Gerretson.
De openbare vergadering, den 23 Januari 1919
belegd door de Afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
gehoord de sprekers,
I. verklaart, dat elke reeling van hangende vraagstukken, onverschillig van welke zijde voorgestaan of opgedrongen, die de staatkundige
souvereiniteit of de territoriale integriteit van
den Nederlandschen Staat zou aantasten, met
alle middelen behoort te worden afgewezen;
II. betreurt te moeten vaststellen, dat de annexionistische campagne in Belgie tegen Nederland
gevoerd, geenszins is op te vatten als het
drijven van enkele onverantwoordelijke journalisten, noch uitsluitend als eene beweging van
Franschen oorsprong, maar blijkt ingegeven en
gesteund te worden door invloedriike Belgische
kringen, welke Beigische imperialistische oogmerken nastreven;
III. keurt de nadrukkelijke wijze, waarop de Nederlandsche Regeering bij voortduring blijk geeft
de vriendschappelijke betrekkingen tusechen
Belgie en Nederland desondanks te willen
handhaven, volkomen goed ;
IV. doch spreekt als hare diepe overtuiging uit,
dat de annexionistische geest in Belgie niet
eerder zal verdwijnen en dat inniger, op wederzijdsch vertrouwen g evestigde, nauwere betrekkingen tusscben Nederland en Belgie, welke
in het belang van beide Staten wenscheliik
zijn, niet kunnen ontstaan vOOr en aleer de
Vlaamsche kwestie radicaal is opgelost en aldus
ook aan het Vlaamsche y olk, binnen het Belgische staatsverband, het recht van cultureele
zelfbeschikking, hetwelk, volgens de beginsetem

NEEPLAND1A
van President Wilson, een der essentieele
voorwaarden is van een duurzamen Vrede, zal
zijn toegekend.
openbare vergadering
van Januari was
Onze
23
eengoede voorbereiding van den grooten feestavond in het Gebouwop 6 dezer, belegd door een
comite onder voorzitterschap van Mr. D. Fock,
voorzitter van de Tweede Kamer, waar de geheele
Koninklijke Familie, ook Prinses Juliana, tegenwoordig was.
Vanwege onze Md., wier voorzitter en secretaris
tot degenoodigden behoorden, verkochten een aantal
dames, leden van de Haagsche Jongelieden-afd.,
nationale vlaggetjes, ons teen den kostenden prijs
welwillend afgestaan door de Vereeniging Ons Leger.
De zuivere opbrengst f 60 — strekte ter gedeeltelijke bestridin g van onze op enbare vergadering.

Dordrecht en Rotterdam.
Deze beide afdeelingen hadden ook hun protestavond, listen Dr. Felix Rutten lezen over Limburg.
De voordracht was belangwekkend en geestdriftig,
de belangstelling in beide afdeelingen Bering. Verschillende omstandigheden kunnen tot dit laatste
hebben meegewerkt; maar de afwezigen gaan toch
voor het meerendeel niet vrij nit. Zoo iets, dan
zou in deze tijden een spreker als Dr. Rutten over
Limburg weer moeten zijn gewaardeerd.
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VLAANDEREN.
Het vraagstuk der Gentsche
Hoogeschool in snelle vogelvluchl.
Nu de oorlog feitelijk over is en het Leven in
Belgie van lieverlee zijn ouden gang herneemt,
oordeelt de redactie van Neerlandia den tijd gekomen om de rubriek Vlaanderen te heropenen.
Zij doet dat met een overzicht van het Gentschehoogeschool-vraagstuk tot in de eerste helft van
19 I 4. Wie zich de moeite getroost die geschiedenis
na te gaan, zal den weg weten in de ook in dit
nummer voorkomende uittreksels nit Vlaamsche
bladen. Tot tijd en wijle weer geregeld berichten
inkomen van door Groep Belgie aangewezen medewerkers, zal de redactie, mils met goedkeuring van
het Hoofdbestuur, voortgaan zulke uittreksels op
te nemen als kunnen dienen om zich een goed
denkbeeld te vormen van het verloop van deze
voor Vlaanderen en dus voor den geheelen Nederlandschen slam, zoo uiterst gewichtige kwestie.

Deventer.

1835. De Gentsche Hoogeschool wordt bervormd.

Deze Afd. hoopt Woensdag 26 Maart een Limburg- Zeeuwsch-Vlaanderen-avond te geven, waarop
Dr. Felix Rutten en Ds. J. N. Pattist als sprekers
zullen optreden; een koor en een solozangeres
zullen toepasselijke liederen ten gehoore brengen.
Getracht wordt een Eere-Comitê samen te stellen.
De leden van 't A.N.V., ook van elders, hebben
tegen verminderden prijs toegang.

1853. Julius Vaylsteke, Tony Bergmann en hun
vrienden van het pas gestichte Taalminnend
Studentengenootschap 't Zal wel gaan, drijven
door dat Prof. Serrure en Heremans —later
ook hoogleeraar — in 1854 belast worden
met Nederlandsche letterkunde. Twee uur
in de week en 's avonds! Door het van lieverlee
wegblijven van studentenhoorders werden de
lessen opengesteld ook voor onderwijzers ens.
Leerlingen van Heremans o.a. G. D. Minnaert,
P. van Houwaert, J. Obrie en P. Fredericq.
In hun tijd nog maar 66n studenthoorder:
Julius Sabbe.

Nijmegen.
De Secretaris schrijtt
In Januari werden twee lezingen voor leden en
genoodigden gehouden, welke beide zeer druk bezocht
werden.
13 Januari liadden wij het voorrecht wederom
Prof. Mr. J. C. Kielstra nit Wageningen te hooren,
nu over „de Havens en bun Achterland in Ned.-Indie",
opgeluisterd door lichtbeelden.
31 Januari trad Dr. J. H. Holwerda uit Leiden
op met een voor Nijmegen zêêr belangrijk onderwerp,
n.l, zijn opgravingen om Nijmegen „de stad van
Claudius Civilis", eveneens met liclitbeelden.
Dat de lezingen in den smaak vielen bleek o.m.
hieruit dat wij een vermeerdering van 6 leden hibben
te boeken.

Hernieuwde Koninklijke belangstelling.
Het Comitê voor Nederl, kinderen in den vreemde
mocht van Hare Majesteit onze Koningin wederom
een geldelijke gift ontvangen „als bewijs van Hare
blijvende belangstelling in zijn nuttig en menschlievend streven".
De verantwoordingslijst der ingekomen giften
sedert 1 Januari most met veel andere kopij wegens
plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven liggen.

Alle lessen Fransch,

1884. Een reeks Nederlandsche leergangen bij de
Gentsche Hoogeschool ingesteld, de z.g.
Vlaamsche Normale Afdeelingen, om te voorzien in het door de taalwet van '83 ontstane
gebrek aan leeraren, geschikt om aan de
athenea in bet Nederlandsch les te geven
in de Germaansche talen, de geschiedenis
en de aardrijkskunde. Deze groote vooruitgang
was voornamelijk aan Minister van Humbeeck
en prof. Wegener te danken. In zijn openingsrede voor het XXIIe Ned. Taal en Letterkundig Congres te Arnhem, Aug. 1893, zei
Dr. Slotemaker: „VOOr 1884 was aan de
Gentsche Universiteit maar 66n Nederlandsche
leerstoel. eerst door prof. Heremans, daarna
door prof. Paul Fredericq bezel. VOOr 1884
werden slechts vier colleges in bet Nederlandsch gegeven; thans zijn er 36.
In deze Vlaamsche leergangen werden
gevormd bij Prof. Fredericq o.a. Herman
van der Linden (thans prof. te Luik), V. Fria;
bij de proff. Vercoullie en Logeman o. a.
H. Meert, de Vreese, Maurits Sabbe.
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1888. Prof. Mac Leod opent een Ned. leergang
in de botanie. Leerling o.a. Edward Versenatfelt, thaws prof. te Amsterdam, Julius V erscha,ffeit, prof. te Brussel, C. ue Bruyne, prof.
te Gent.
1888. Een commissie, benoemd door den Vla amschen
Lauddag in Brussel, vraagt van Minister de
Voider Yederlauaacue leerstoelen in strafrecht
en in rechtsplegiag. De Minister was bang
dat men tea slocte een voiledige Vlaamsche
Hoogeschool zou verlangen, dat het kieine
Belgi6 aan ziju vier thilversiteiten, Gent,
Leuven, Luik en Brussel, al meer dan genoeg
had. De Commissie beaa,inde dat iudeidaad
op een Vlaamsche Hoogeschooi werd gehoopt,
maar dat cut geen vulde behoetde te zip;
men had er sleeks een te vervlaamschen.
1889. In het Gentsche Katholieke Belfort bepleit
Ackers een Vlaamsch-Katholitke Hougeschool op kleine Schaal. 11e tied bleek nog
niet rijp.
1889. Leuvensche studenten verschijnen op het
Coremans-feest te Antwerpen met een standaard
waarop : Wij vragen een Gictantsche Howe-

school.
1890. Vlaamsche leergang in het strafrecht opgericht. Aileen de faeulteit der medicijnen was
nog zuiver Fransch.
1892. Op het zilveren feest van het Willemsfonds
te Brugge, leidt de Geutsche student Juinis
Pee het vraagstuk in eener Vlaamsche Hoogeschool. Julius Sabbe en Frans Itetsin understeunen hem : een Nederlaadsche tioo;esehool
in Belgie is niet alleen het ideaal der studenten,
maar van alle Vlaamschgezinden.
1896. Pol. de Mint geeft op het XXIHe Nederl.
Taal- en Letterk. Congres den stout awl de
vorming eener Commissie um bet vraagstuk
tot een praktische oplossing te brengen.
die commtssie worden gt-kozen Poi. de Mont,
Leonard Willems, Juliaan van der Linden,
Leonce Du Caution, Max. Rooses, Edm. Fabri,
Juliaan de Vriendt, Fior. Heuvelmans, Jan
van Rijswijek, Prof. Mae Leod, Prof. Julius
Obrie, Julius Sabbe, en later nog Prof. Ed.
Buuque van Gent.
1897. De Gentsche Studentenalmanak voor 1897 bevat
den uitslag van een referendum, uitgeschreven
door 't Zal wet gaan. De vraag of de Hoogeschool van Gent uitsluitend Nederlandsch zou
dienen te worden, werd uitdrukkelük bevestigehd beantwoord door Prof. Bowie, Prof.
De Ceuleneer, Prof. P. Fredericq, Dr. J.
Fredericks, Prof. Mac Leod, Prayon van
Zuylen, Max Rouses en Prof. Vercoullie. De
tweetalige Gentsche Hoogeschool werd door
niemand voorgestaan dan door Pi of de Harlez
van Leuven en de Proff. Kurth en Steelier
van Luik.
1897. Prof. Mac Leod brengt verslag nit van het
onderzoek door de Congrecommissie; herschepping der Fransche Hoogeschool van
Gent in een Vlaamsche, met aauvaarding
van een tijdperk van overgang. Alle nieuwe
professoren en docenten zouden van meet of
onderwijs geven in het Nederlandsch; de

bestaande zouden van regeeringswege moeten
worden verzocht dat te duet]. Voor levende
Romaansche to al- en letterkunde zou uitzondering kunnen worden gemaakt. Dit ei slag
is de hoeksteengewoi den der Vlaamsche
eischen.
•
1897. Eerste Vlaamsche
Natuuren Geneeskundig
Congres. Deze eersteling leidde tot een reeks
van schitterend geslaag de Congress en; v* aal van
Prof. Mac Leod de ziel was; na dozen werd
voorzitter Prof C. de Bruyne van Gent.
1898. Tweed referendum van 't Zal welgaan; de
uitslag weer in den Gentschen Studentenalmabak. VOOr de vervlaamsching : adv. Alb.
Frederic q (Gent), Prof. Labousse (Gent), het
Kamerlid J. van der Linden (131 ussel), adv.
Edmond Picard(Bru,sel), Prof. Pyfferoen
(Gent), Prof. Reychler . russel), Julius Sabbe
(Brugge), Jan van Rijswijek(Antwerpen), Dr.
W. de Freese (Gent), Piof. H. Kern( Leiden),
die bet onschendbaar reek der
•
Viamingen
bewees op hooger ondei s wijs Lunile moedertaal, maar de oplossing van bet moeitijke
vraagstiik aan de '1 in zelf overhet.
Pirenne verdedigde opnieuw bet tweetalige
stelsel.
1899. De Vlaamsche Hoogeschoolcommissie in gehoor
bij Minister Schollaert, die ..tamelijk koeltjes"
beloofde bet ontwerp-Mac Leod welwiliend
te zullen onderzoeken. Ilumoer in de FralischBelgi,che pers. De Gazette van 25 Maart
•
vatte Naar betoog over een vervlaamsehing
Sam in dezen slotzin: „La creation serait
vi aiment nu defi au bon sons et a la juqice.'
De oud- Burgemeester van Brussel. Buis, beval
in twee brier aan de Liberte(Brussel) de
vervlaam chin g der Gentsche Hoogesehool
aan : Ce qu'on n'explique jamais, zoo sclireef
hi' o.a. Jorsqu'on pretend que la culture du
flamand nous isolerait des autres nations,
c'est pourquoi on ne conseille pas aux 11°1landais, aux Danois, aux Hon rocs aux
Tcheques, aux Suédois, aux Roumaibes, aux
Serbes, aux Grecs. d'abandonner len' laiigue
nationale SOUS pretexte qu'elle n'est parlee
que par deux trois millions &homilies."
Buts zou van het Neder1Pridsch bet cüfer
tien millioen ongestrafi hebben kunnen zeggen.
1899. Flor. Heuvelmans brengt het ontwerp in de
Kamer ter sprake. Er zouden in Gent geen
50 studenten overblijven, beweerde de ververtegenwoordiger voor Gent zelf. En het
vraagstuk werd zonder veel omslag be raven.
1899. De rector der Gentsche Universiteit, de Wetter,
bracht op verzoek de kw ti in den Academischen mad ter sprake. Van de 44 aanwezige professoren verklaarden zieb 12 meer
of min teen bet uitsluitend gebruik van
het Fransch.
1899. Een week na die bespreking brengt bet
Volksbelang Gent) van 20 Nei een tikel,
waaruit blijkt dat de schrijver (Prof. P.
Fredericq), eerst een overtuigd voorstander
vangeleidelijk algeheele vervlaams
huiverig is geworden y our de praktijk daarvan
als zijnde de tegenstand zoo heftig geblt ken
dat de Hoogescbool zelf daardoor in bloei
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zou achteruit gaan. Daarom werd o.a. door
hem bete r geoordeeld naar het onmiddellijk
bereikbare te streven, de Fransche leergangen
te laten wat zij waren, maar daarnaast de
inrichting van Nederlandsche cut sussen te
vrage-n op volkomen gelijken voet, de Waalsche
en Vlaamschonkundige studenten zouden dart
niet gedwongen zijn Gent te verlaten. Dit
en
ten minste als over Iran
was du ten
bij wijze van proef, het tweetalige stelsel,
in den geest o.a. van Pirenne. Op Frederica 's
voorstel werd in een vergadering van bet
Willemi-fonds eenige maanden daarna, besloten
een onderzoek in te stellen naar wijze
waarop in andere tweetalige land en de moeilijkheden in dezen waren opgelost.
1899. Het kamerlid Julius de Vigo doet een
bemiddelingsvoorstel, ook al omdat hi' voorzag
dat andere de zaak op niets zoo nitloopen.
Hij wilde aan de Hoogeschool \Tile Vlaamsche
cur us verbinden, een soort van responsieen debatcursussen, verplicht voor ieder aanstaand ambtenaAr in het Vlaamsehe land In
to en tussehen
een openbaar debat. voor
Du Catillon — vervlaamscber -- en het
vulgarisasocialistische kamerlid Anseele
werd de Vigne van beide kanten
tear
grievend verdaeht gemaakt.
1900. Jan van Rijswijck, de burgemeester van
Antwerpen, door de Vigne bekeerd, verklaart
zich, in tegenstelling met zijn vroegere overtuiging, openlijk tegen algeheele vervlaamselling, op grond van gevaar voor ontvolking
en de moeilijkheden bij bet vinden van
bekwame hoogleerai en. Het re geode protesten
tegendie verklaring. Andere stelsels verrezen.
Groep Bel4 i; van het A.N.V. besliste in een
i
edvergadering te Antwel pen. dat de
spo
Congrescommissie bevoegd bleef.
1901. Op denzelf.len dag dat op het 2e Vlaamsehe
Studentencongres geestdriftige jongeren van
clericale en liberate richting eendrachtig de
vervlaam q ching bepleitten — Rene de Clem!,
Alberik de Swarte, Lodewyck x, LeG A vre enz.
sprak de Vigne als voorzitter der Liberate
A.lsociatie van het kiesdistrict Gent-Eekloo,
als zijn overtuiging nit, dat de Gentsche
Hoogeschool rnoest werden veranderd in
Vlaamschen zin, maar weidde hi' tevens nit
over degevaren van overdreven eischen,
ook uit liberaal oogptlnt; een algeheele
vervlahm q ching toch. zou het confessioneele
onderwijs in de plahts been "en van het van
oudher neutrale, waardoor Gent altijd het
brandpunt wa' geweest van liberalisme.
Dat was het wat inderdaad veel liheralen
wantrouwig had gemaakt, de vrees dat de
clericalen door vervlaamsching het karakter
der Hoogeschool zouden veranderen.
1901. Prof. Vercoullie schrijft L'Universitt' . Flaande, ten behoeve der verfranschte liberate
m
studenten. Zijn loom
is: tweetaligbeid.
is
1902. In antwoord op een desbetre Gude vraag
van 't Zal welgaan, verklaren 5 Kamerleden
zich voor bet stelsel-Mac Leod en 5 voor
Vine voor heseheiden
tweetaligheid; verder
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; Anseele, de socialist
aanvang
, schreef dat
its hebben aan een
de werkman en Boerne
hoogesehool ; eerst leerplicht en tienurige
werkdag, om hem ook de vervlaamsching,
De "t Zal-wel-ganers c.s. besluiten tot een
dagorde waarbij van de regeering zoo spoedtg
mu eh een wet werd gevraagd voor de
geleidelijke volledige vervlaamsching. Het
studentencagres dienzelfden dag gehouden,
zond een schrijven aan alle tweetaligen, dat
zij bet niet met hen eens waren, dat de
Viamingen met een kluitje in bet riet zouden
worden gestuurd en dat als bet tot tweetaligheid kwam, geen enkel goed Vlaamscb
student zou willen meedoen. De strijd was
nu niet meer van Vlaming tegen vulganisateur,
maar van \laming teen Vlaming.
19()2. Prof. Mac Leod zet in 't Zal wet gaan zijn
stelsel noginaals uiteen en oefent scherpe
kritiek op de bonding van de Vigne, van
Ryswyck en Fredericq. De laatste lokte een
nieu we bijeenkomst waarin hij zijn standpunt verdedigt tegen Mac Leod, de Vreese
en H. Meert.
1903. In een vergadering van den Gentschen tak A.N.
V. waarin Frederic en Vercoullie seta ap stb an
to gen Prayon, Fabri, Libbrecbt e. a. , is de
uitslag der stemming vrijwel om en om. Maar
in Antwerpen, waar Freclericq all e en stood
^
een aaneengesloten
phalanx, lijdt
tegenover
de tweetaligheid een verpletterende nederlung; ze kreeg de stemmen enket van Frederieq, Vet coullie en 0. van Hauwaert.
De overgroote meerderheid der Vlaamsebgezinden was buiten kijf voor het stelselMac Leod. Er werd dun ook kort daarna
besloten de brochure Mac Leod te doen uitgeven voor krachtige propaganda. Ze was
getiteld •: „Over de vervlaamsehing der Gentsche Hoogeschool", gaf een overziebt van de
gesehiedenis der beweging, i n zijn tegenstanders onder wie van Rijswijek, de Vine
en Fredericq forsch te spoorde de studenten aan tot eendracht en verklaarde, met
beroep op het A. N. V. te Antwerpen, het
tijdpelk der stelsels voor gesloten er was
z. geen verschil van gevoelen meer ; enkel
Paul Fredericq en eenige van dens vrienden,
hadden zielt van bet leger der Vlaamschgezinden afgezonderd. Het oogenblik was
daar voor een wetsontwerp ter behandeling
in betyorlement.
Fredericq beeft deze brochure beschreven
als werk van diepen ernst, groote kracht,
overvloed van bewiisgronden, flink en stijl en
astekeliike
war to van overtniging, maar
n
als keerziide onnauwkeurigheden, overdrijvingen, gemis aan waardeering van andersdenkenden en daarnit spruitende verdachtmakingen.
1903. Het Nationaal Vlamsch Verbond richt zich
tot den Koning, die den wen z ch had uitgesproken dat het feest der 75-jarige onafhankelijkbeid door een grootsehe hervorming
zou werden gevierd, met bet verzoek de
vervlaamsching der Gentscbe Hoogescbool
ale zoodanig te aanvaarden.
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1906. De vorige jaren brachten het vraagstuk niet
verder. De studenten weerden zich dapper
en schaarden zich in wijder verband ; vooral
de Leidsche Stud. Afd. A.N.V. toonde medeleven; Cohen Stuart, Te Winkel Jr., Joekes,
Visser, de Meester,Welcker,Kielstra,e.a.komen
Haar de Vlaamsche Studentencongressen. Ook
wordt samenwerking tusschen de studenten der
vier Belgische Hoogescholen gezocht, maar de
politiek, clericaal contra liberaal, gedoogt
hear nog niet.
Mac Leod trekt zich terug ; hij wil zich
het leven niet Langer laten vergallen door al
de verdachtmaking en )aster, waarvan hij het
mikpunt is. Desgelijks doen de professoren
Fredericq en Vercoullic. Ilet Hoogeschoolvraagstuk zou verloopen zijn in het zand
der tweedracht, ware het niet dat Lodewijk
de Raet was opgestaan en de aandacht opnieuw had geboeid. Deze jonge geleerde,
man van feit en cllfer, rekende voor dat
Hoch het stelsel Mac Leod, noel' dat van
Fredericq, noch eenig ander geopperd stelsel
deugde ; dat het stelsel Mac Leod onvermijdelijk juist op de tweetaligheid zou uitloopen die het bestreed, en wel omdat de
technische afdeeling der academie niet in de
vervlaamsching was begrepen geworden.
Slechts door ook deze mede te vervlaamschen,
zou recht kunnen worden gedaan. Dat alles
werd in den breede streng wetenschappelijk
ontvouwd in een lijvig boekdeel, getiteld
Over Vlaamsche Volleskracht, met den ondertitel De vervlaa»tsching der Hoogeschool van
Gent. Het was een bevestiging van burgemeester Buts' gevleugeld woord : Zoolang

Vlaanderen Been Vlaamsche Hoogeschoolbezit,
zal de Vlaamsche beschaving onvolledig zyn.
Aan bet boek had de Raet voordrachten
laten voorafgaan. Hij kre'eg aanhang. o.a.
Rudelsheim, die tegelijk een vrije Vlaamsche
Mijnenschool wilde, zonder te wachten op
vervlaamsching te Gent, Welke gedachte niet
werd ondersteund. Prof. August Vermeylen
van Brussel achtte de Raets plan een vrome
wenscli.
Opeens weerklinkt een veto tegen elke
vervlaamsching uit den mond der zes Belgische Bisschoppen : daar de algemeene belangen der beschaving hooger staan dan de
particuliere belangen van een y olk, moet het
Fransch het voertuig zijn der gedachten.
Het was trans niet voor het eerst dat van
de zijde van oprecht Katholieken verzet
werd aangeteekend tegen deze verguizing
der moedertaal. En ook niet voor het laatst
dat de hooge geestelijkheid sprak. In 1908
zeide Mgr Mercier: „Une universit y flamand,
jamais !" Maar ook nu weer klonk, bij monde
van Vlaamsche Katholieke oud-studentenbonden : het zal !
1907. In het A.N.V. Groep Belgie stelt Max Rooses
voor om orde in de verwarring te brengen,
door aan een nienwe Commissie op te dragen
de verschillende stelsels tot eenheid te brengen.
Aangenomen. Viiftig mannen werden aangewezen, onder wie Bau w ens. Buls, Pol de Mont,
Depla, De Raet, De Swarte, Dosfel, Franck,

Fredericq, Heuvelmans, Karel en Adelfons
Hendrickx, H. Meert, Max Rooses, Rudelsheim,
Sabbe, Sano, Speleers, J. van der Linden,
van Oye, Aug. Vermeylen, Waxweiler, Leonard
Willems. Acht Lange algemeene zittingen,
buiten de talrijke commissievergaderingen,
hadden tot gevolg een verslag, opgesteld
door de Raet, dat vrij wel diens zienswijze
weergaf. De voorstanders der tweetaligheid
gaven hun verzet op, zonder evenwel geacht
to willen worden vO6r te stemmen.
1910. Grootsche betooging te Antwerpen. Franck.
van Cauwelaert en Huysmans, de liberaal, de
katholiek en de socialist, bepleiten eensgezind
de inrichting van een Vlaamsche Hoogeschool;
zij helooven niet te zullen rusten in de najaging van dit doe). Geestdriftige Vlaamsche
Volksvergaderingen worden gehouden te
Brussel, Mechelen, Gent, Lier, Brugge, Hasselt
e.a. De leiding is bij de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie.
1911. In Leuven worden eenige leergangen aan elke
Faculteit vervlaamscht.
1913. Minister Poullet beoogt de inrichting te Gent
van enkele Vlaamsche leergangen in elke Faculteit. Daar dit een begin zou zijn van de
niet gewenschte tweetaligheid, was er heftig
verzet van den kant der geheel-vervlaamschers.
Het stelsel-De Raet of geen ; alles of niets.
1914. Een verzoekschrift bekrachtigd door 2500
gediplomeerde oud-studenten, door 100.000
hand( eekeningen op meetings verzameld door
Sevens, door 500 volksvergaderingen, door
500 besluiten van gemeenteraden, wordt aan
het parlement gericht om het wetsvoorstel
ter vervlaamsching, van Franck, van Cauwelaert en Huysmans, aan te nemen. De kansen
stonden beter dan ooit; de beslissing was
aanstaande.
Toen brak de oorlog uit.
Neerlandia blijft natuurlijk buiten dit bij uitstek
Belgische vraagstuk. 'Foch zij het mij persoonlijk
vergund er op te wijzen hoe in en na den oorlog
Vlaamsche mannen van de meest uiteenloopende
plichtsopvatting in dezen, Dordrecht zijn blijven
beschouwen als den betrouwbaren zetel onzer stameenheid. Van bier uit is wijder veld te overzien
dan van de groepen uit, die nauwer omgrensd zijn.
En dan hoop en verwacht ik dat eenmaal de tijd
van bezinking zal aanbreken, waarin de eerlijke Vlamingen door oprechte waardeering van elkaars
onbaatzuchtige beweegredenen, zelf zullen gaan
werken aan de demping der klove onderling. Ten
slotte zijn loch de beweegredenen de zedelijke
maatstaf voor rechting. Ik voor mij, ik heb bij
vertegenwoordigers van alle richtingen de meest
zuivere bedoelingen gevonden.
Krachtens mijn meer dan twintigjarige ervaring van
Vlaamsche menschen en zaken, vraag ik dan ook mijn
landgenooten : beschouwt de Vlaamsche ballingen
in ons midden als menschen, die tot U zijn gevlucht
en in hun moeilijke leven recht hebben op uw
vriendelijkheid en steun. Zij willen niets liever dan
in hun eigen land worden geoordeeld, mils door
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onpartijdige, der take kundige rechters. Aan ons
Nederlanders echter is Met hetoordeel over wat
zij gedaan en gesproken hebben. Wij kunnen niet
schiften waarheid en laster. Wij missen daartoe het
onontbeerlijke inzicht.
J. KIENVII • : I DE 1 ONGE.
*
fi

flit de Vlaamsche Pers.
De Gentsche universiteit.
BO de opening der Gentsche Hoogeschool heeft
Paul Fredericq de volgende rede gehouden :
Once universiteit heeft den vuurdoop ontvangen.
zij kan niet meer te niet gaan.
Zeker, het recht van de Vlamingen op een hooger
onderwijs in hun taal blijft in zijn geheel bestaan
en bet is onvatbaar voor verjaring.
Maar de pro-Duitsclie „Reichsuniversitat", die de
vijand te Gent had ingesteld, in weerwil van liet
protest van de meest bevoegde leiders van de
Vlaamsche beweging met Louis Franck aan het hoofd,
had niets gemeen met het bij uitstek vaderlandslievende hooger onderwijs, dat Haar bun gevoelen
de leidende klassen Hader moest brengen tot de
volkslagen van Vlaanderen, zonder in het minst de
nationale eenheid te schokken of het zaad van tweedracht te strooien tusschen Walen en Vlamingen.
Dezen zijn nooit onderdrukt door de Walen, zooals de activisten, onder de bescherming van de
Duitsche bajonetten, beweerden.
Wij zijn een vrij land, waar let l'arlement den
nationalen wil voorschrijft.
Indien de taalquaesties nog niet alle zijn opgelost,
is het omdat de Vlamingen het niet onder elkander
eens waren over de oplossing, die eraan moet worden gegeven.
1k ben gehecht aan de taal van V laanderen. 1k
Wilde dat mijn dierbare Gentsche Universiteit haar
moederlijke armen opende voor Vlamingen en Walen
en hun de vrije keus liet tusschen de twee nationale tales. Zij aan zij levend, als broeders, zouden
Vlamingen en Walen elkaar beter leeren kennen
en meer van elkaar gaan houden en zij zouden zich
vereenigen in denzelfden geest van eendrachtig
patriotisme. Maar wat men tot elken prijs moet
vermiiden, dat is de instelling van een Vlaamsche
Universiteit als tegenstander van onze bestaande
Universiteit.
Na den oorlog zou de Alma Mater een nobel
werk doer door haar armen te opener aan al de
kinderen van hetzelfde vaderland.
Zeker is het dat onze Universiteit, zooals zij vOUr
den oorlog bestond, niets meer heeft te vreezen
van de toekomst en dat wij alien nauw vereenigd
ztin om te waken voor haar ontwikkeling.
De schat, die men mij ter hand stelt, zal ik on(N. et. 31 Jan).
geschonden weer overdragen.

*
De rede van Fredericq.
In de (Belgische) S t a n d a a r d schrijft Van
eauwelaert:
,,De opening van de universiteit is ontaard in een
beleediging voor ons y olk en tot een smet voor het
Gentsche Akademische leeraarskorps. De redevoeringen, Welke door de officieele vertegenwoordigers
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van de Hoogeschool en de stad, werden es token
waren niet op haar plants op een akademische
plechtigheid, maar ademden de lucht van een opgehitste meetingzaal, waaruit ieder wetensebappelijk
zelfrespect verdreven was. Zelfsprof.
•
Frederieq,
die als \laming nochtans nog een zekeren naam
heeft te verliezen, heeft aan de ziekelijke opwinding
niet kunnen weerstaan. Hoe is het mogelijk geweest, dat ]ii' de Fransche Gentsche Hoogeschool
heeft kunuen voorstellen, als door bet doopsel van
het vuur geheiligd. De Fransche soldaten zijn gewis voor wat betersgestorven en de onze waren
meer dan 80pet. Vlamingen ,
die met hun bloed de
vriimaking van Vlaanderen amen met die van Belie
hebben gehoopt te koopen. Wanneer er een Universiteit is, die het doopsel beeft ontvangen en van
vuur en van bloed, dan is het de Vlaamsche Universiteit van Gent, en niet de Fran the in de persoon van de Vlaamschgezinde soldaten. die bij
duizenden zijn gesneuveld,"
N. Ct. 9 14-lebr.)
Prof. Fredericq, de nieuwe rector, heeft
zijn
openingsrede oud standpunt, in zake hooger
onderwijs in Vlaanderen, weer opgerakeld, dat is.
degedeeltelijke verdubbeling der leergangen. Prof.
Fredericq weet, dat bij voor den oorlog met zijn
ineening in de Vlaamsche wereld alleen stond. Dat

zal nu nog wel zoo ziin. De Vlamingen eischen de
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool en wij
hopen dat prof. Frederic(' eenmaal onze zegepraal

zal beleven.
(Alf. Sevens in ziin blad De TI/itte
Kaproen, Gent, 26 Jan. '19.)
***
In zijn schets eener geschiedenis der Vlaamsche
beweging (Vlaamsch Belgie sedert 130, 2e deel)
schrlift prof. P. Fredericq, na op het treurig verval
van het Vlaamsche yolk gewezen te bebben:
„De Vlaamsche beweging is de poging om dat

.jammerlijk verval der Vlamingen te stuiten en om
hen terug te brengen in den stroom der moderne
beschaving door middel van bet eenig natuurlijk
voertuig der gedachten : de moedertaal."
De Gentsche hoogescbool zooals zij waait en
draait is niets antlers dan een dam, die voor de
Vlamingen den stroom der beschaving tegenhoudt.
Als rector verklaarde prof. P. Fredericq den
wensch te koesteren dat de Gentsche universiteit
haar deuren voor Vlamingen en Waien met vrije
keus van de taal zou openstellen.
Wij antwoorden daarop met de woorden van prof.
Aug. Vermeylen : de tijd der halve oplossingen is
voorbij.
Het Vlaamsche y olk zal dus nog wel ]anger het
eenige yolk ter wereld waarvan bet hooger
onderwijs niet in de eigen taal gegeven wordt. Die
vernedering heeft bet Vlaamsche yolk blijkbaar nog
eenigen tijd noodig. Intusschen zullen wij de Vlaamsche
onbuigzaamheid gaan sterken bij de duizenden graven
van onze Vlaamsche soldaten in 't IJsergebied.
(J. Hoste Jr, in zijn blad Het
Laatste Nieltirs, 26/27 Jan. '19.)
**
De vulgarisateurs zweeten water en bloed om
aan de goede gemeente wijs te maker waarom zij
van Been Vlaamsche Hoogeschool Willer hooren.
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Het ware zoo eenvoudig te zeggen : `Vi' misprijzen
uit al ooze krachten tie volkstaal, maar zoo durven
ze de Gentenaars in het aangezicht niet kletsen.
Het Fransch is meer verspreid dan 't Nederlandsch,
ze en ze, het Fransch is schooner dan 't Nederlandsch enpatati en patata.
Wat kan ons dat schelen? Wij Vlamingen vragen
om behandeld te worden zooals alle andere vrije
volkeren. Is dat te veel gevergd ? Als wij met
onze centjes naar den ontvanger der belastingen
gaan, wen lien wij niet toegesnauwd te worden :
Comprends pas! Als onze jongens zich bil den
troep vervoegen moeten zijofficieren
er
vinden, die
voor ben •een goed Vlaamsch woord over bebben,
inplaats van eenige Waalscbe vloeken. In den
tempel van Thernis moet de rechtsplegirig gebeuren
in vloeiend Nederlandsch, opdat de Vlamieg er
zich thuis gevoele. Hoe zal de ambtenaar, de
officier, de rechter zijn ambt in 't Nederlandsch
uitoefenen, als het onderwijs van laag tot hoog
Fransch is ?
Hebben de Vlamingen in lezen oorlog niet
genoegzaam hun plicht gedaan, om niet langer als
bastaards en verworpelingen bebandeld te worden?

(Bet Laatste Nieuivs, 213 Fehr.' 19.)
* *
Twee maten en tweegewichten.
Hoe rooter bet onrecht,
Hoe voltediger het rechtsherstel.
Over het Waalsche aktivisme wordt niet gesproken.
De bladen, die elken dag bet Vlaamche aktivisme
gebruiken en mibbruiken urn de Vlarningen te beleedigen en er wider te houden, zwijgen het Waalsch
aktivisme dood.
E,. toch bestond er een Waalsch aktivisme en
Erg
waren er te Namen Waalsche aktivistische ministeries.
Wij zullen niet zeggen, dat de b. Buisset, yolksvertegenwoordiger van Charleroi tot de Waalsclie
aktivisten ooit behoord heeft, maar bij is de eerbte
die, Mien wij het goed voorhebben, zich tot
Bel dl
wendde
het Duitsche bestuur
, om te bekomen, dat
het op taalgebied een bepaalde bonding zou aannemen. Hr stelde namelijk voor, dat bet bezettend
g ezag alles uitsluitend het Fransch zou afhandelen !
Indien de h. Buisset een \laming ware geweest
en hij gevraagd had, dat bet bezettend gezag alles
in 't Nederlandsch zwu gedaan hebben, dan zou de
h. Buiiset thans in het Parlement niet meer zetelen.
Nu it heeft het stelsel van twee maten en twee
gewicbten in ons land weliger getierd. Dat besef
dringt door in de overtuiging van de eenvoudigste
Vlaamsche menschen en dat besef zal zich wreken.
Thais vernemen wij door La Gazette de Charleroi,
dat de beer Buisset tijdens den oorlog aan baron
Capelle een memorie toegezonden heeft, waarin hi'
het federalisme verdedigt.
elijke feiten worden
door de heeren
Der
ell
, die het
aktivisme ten nadeele van de Vlaamsche herleving
willen uitbuiten, met opzet verzwegen.
Voor de waarheid hebben die heeren geen zin.
Zij zijn er slechts op nit him kaste-voorrechten door
leugen en bedrog te redden.
En toch 7ullen zij vroeg of at hebben te buigen
voor den volkswil zooals de belanghebbenden bij
het rrp ervondig kiesrecht zich thans moeten neerleggen bij de zegepraal van bet: 66n man, een stem.
Wat in het diep gemoed van ens Vlaamsche yolk

sluimert, is te edel en te frisch, dan dat het door
wren ook zou kunnen bezoedeld worden.
Recut zal recht blijven „zoolang een Vlamieg
leeft", en hoe dieper ()meat men 0118 aandoet, hoe
vollediger en spoediger ook het recbtsberstel zal
zijn.
J. HOSTE Jr.
in Het Laatste Moms van 516 Febr. ' 19.
* *
Het ware Duel.
Het is een grove dwaling te gelooven, dat de
tegenwoordige ver% opscboi silig en broodrooving van talrijke Nlaamsche ambtenaren, en
beambten, alleen uit vaderlaridsliefde gt Leui 1. Men
zoekt niet de activisten te straffen, dat mag en
moet, maar vooral de Vlaamsche Beweging te dooden.
Men tracht in Belgie de noodlottige politiek van
na 1830 weer in to voeren, en in Belgie een zoogezegde eenheitistaal, bet Frans cb, te dues lieerscben.
Daarom dienen zoovt el mogelijk Vlaamsche ambtenaars en beambten nit de openbare besturen verwijderd. De overigen, die men niet kan wegzenden,
hoopt men onschadelijk te makes door schrikaai jaging.
Durven zij nog over Vlaamsch of Vlaamsche t eaten
piepen, dan schreeuwt men van fllamii gant en activist.
en de bedreiging komt.
Ondertusschen stopt men alle openbare besturen
vol met franskiljons en Vlaamsch onkundige Walen.
(Alfons Sevens in zijn blad De T4 itte Kaproen.)
*

*
Ambtelijke tweetaligheid!
Men schrijft nit Brugge aan het „Vlaamsch Sekretai iaat"
„In de spoorbal te Brugge zijn de vertrekuren
der uit Brugge beenstoontebde treinen aangeduid
op een grunt rt chthotkig herd, minstt er meter
hoog en een breed, en dit alleen in het Fransch.
Vlaamsch is er noch bij noch omtrent.
Zoo b. v. Bruges-B, uxelles, a 12.00; Bruges-Aixla Chapelle it 13.15, enz.
Een tweede bord deelt een bericht mee voor de
soldaten, die naar le pays occupe moeten reizen.
Daarin wordt bun medegedeeid we ken weg ze te
volgen hebben en dat ze te Mechelen in een vernoemde
straat onderkomen en eten kunnen krijgen. Dat

staat in groote letters te lezen voor al wie Fransch
lezen lean. De Vlaamsche soldaten, die er geen
kennen, kunnen ditzelfde lezen op een klein blaadje
papier, dat aangeplakt is onderaan dit bord. Men
moet er met den mils tegen staan om het te kunnen
lezen.
De twee landstalen prijken bier dus op gelijken
voet ? ! 't Is klaar ! Het beheer der spoorwegen
heeft bier zijn vollen plicbt gedaan, zooals in veel
plaatsen en omstandigheden.
Waarom toch moet de Vlaamsche taal bier weeral
de verstootelinge zijn ? de miskende ? waarom ? of
is er kwade wil in 't spel ?
En zeggen dat op 100 soldaten die naar de pays
occupe reizen, er 70 Vlamingen zijn, die immer en
altijd deze tergende feiten te verdragen hebben.

(Bet Laatste Moms 213 Febr. '19).
* *
Een te Brussel zetelende niPuwe instelling, samenwelking
beoogende tusschen alle Vlaamsche gel ootsebappen enz. enz..
RED.
onversehillig van Welke riehtIng.
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„La Gazette” verbeuzelt een kolom om eens te
me over de Vlamingen en hun taal den onzin uit
te kramen aan denwelke het blad ons heeftgewoon
gemaakt.
Dit onbeschaamde stukje wordt op volgende
wijze besloten:
„Het Vlaamsch, openlijk werktuig van verduit,sching, het Vlaamsch waarvan wij de tergende
„onbeschottheid meters dulden, blijft steeds een
hindernis voor het onderwijs en het bestuur en drukt
steeds voort op ons met al zijn zwaarte; het is
„noodzakelijk dat de Vlamingen onder bet juk
„worden gehouden en dat hun gewestspraak het
,,middel van hun onderwerping blijve."
Voor _La Gazette" zijn klaarblijkend 80 p.c. van
onze gesneuvelden gevailen opdat hun yolk „onder
het juk words gehouden." Zij, die na dezen oorlog
niet hebben verleerd Belgie te beschouwen als een
samenhuizing van meesterl en knechten, hebben het
recht te zwijgen over de toekomende regeling van
onze nationals verhoudingen.
Zij wezen er intusschen van verzekerd dat de
slam in niet langer den lust gevoelen onder liet
juk te worden gehouden en dat zij. eens voor al tijd,
besloten zijn hun „idiome" tot het middel van hun
zelfstandige cultuur op te voeren.
( De Starviaard ran 11 Pebr. ' 19 ).
* *
rof. van Cauwelaert schriift in ziin „Standaard"
P
van 14 Februari een hoofdartikel over „De eischen
van Belgie op de Vredesconferentie", waarin hij
o.m. ze t:
Onze Hollandsche confraters zoowel als wij, lie ben
reden om wantrouwig te zijn tegenover bet gestook
van een beperkte maar zeer werkzame groep van
publicisten, die met leede oogen voorzien dat de
politiek van toenadering tusschen Belie en Holland,
voor welke wij van den aanvang aan zijn opgekomen,
noodzakelijk moet zegevieren, wanneer zij hi' bet
elude van dezen oorlog een kloof kunnen graven
aan onze grenzen.
* *

*

Hen instantaneetje!
Uit de interpellatie van den beer Lemonnier. op
de vergade,ring van dezen voormiddag :
M Lemonnier. Daar zijn fabrikanten die voor
den viand gewerkt hebben Waarom treedt men
to en hen niet op.
II fact d'abord line instruction.
Minister as r.
M. Lemonnier. — En degenen die rechtstreeks
aan 't Duitsche leer geleverd hebben `?
Minister faspar. — faut d abord une instruction.
M. Lemonnier. Alles goed en wel, maar de
goede burgers komen in verzet, als ze zien dat die
slechtepatriotten met rust gelaten worden.
II faut d'abord une instruction !
Min. Jaspar.
M. Lemonnier. — En de activisten dan, mijnheer
de Minister, die van den eersten dag of in de
gevangenis werden geworpen?
c'est tout autre chose !
Minister Jas par.

(De

to as ran 14 Febr.

Hebt gij 't vlugschrift „De aanval op Nederland" gelezen ? Het verscheen ook in 't Engelsch
en Fransch. Vraag ter'verspreiding ex. aan 't
Kantoor van i t A.N.V. Wijnstraat 93, Dordrecht.
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OOST-INDIA.
Indonesisch Verbond voor Studeerenden.
Dit Verbond heeft weder een congres gehouden
op 3t Januari en 1 Febivari te 's-Gravenhage.
Ei;enlijk was het een verlengstuk van het congres,
dat op 29-31 Augustus gehouden is te Wageningen
en waarover geschreven werd in het Octobernummer
van Aeerlandia.
Men wilds op het jongste congres nog eens uitvechten, waarvoor in Wageningen de tijd te kort
geschoten was en .... men heeft er dan ook Oink
gevochten in oastuimige debatten.
Men was samengekomen voor de behandeling van
twee onderwerpen :
Wat wil, kan en mag Indonesia thans van
Nederland verwachten ?
If. Is hooger onderwijs in Indonesia thans
wenschelijk en mogelijk ?
Die onderwerpen warden ingeleid elk door een
Javaan, een Chinees, een Nederlander. Jonge mannen
met het hart vol idealen openbaarden dear wat er
in hen leeft, stormden tegen elkaar in met jeugdig
vuur om straks broederlijk met elkander te maaltijden en te gevoelen, dat
„de broederkring is wijd getrokken
om zeeen en gebergten heen".

De Westerlingen konden niet nalaten
spraken immers nit wat zij dachten en gevoelden —
den hoogeren grand van ontwikkeling van 't Westen
te doen ttitkomen ; de Oosterlingen Helen zich dat
niet aanleunen en pleitten voor ..Ebunbiirtigkeit".
En zoo ging het op elkaar los zonder dat er sprake
was van rassenhaat.
1kgevoel zeer veel voor dit „Verbond" en verwachter veel goeds van voor toekomstig samenwerken in India Daarom wil ik het Verbond, voor
zoover de lezer er nog geen kennis mee maakte,
met een enkel woord inleiden :
Het is opgericht in 1917 en stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de kennismaking, den
omgang en de samenwerking zijner leden, zoowel
gedurende hun studie in Nederland als ook later;
b. het opwekken van zijn leden tot Indonesische
studien
c. het kweeken van belangstelling voor Nederlands onbaatzuchtige Indonesische teak onder de
Nederlandsche jongelingschap.
In alleplaatsen, waar jongelieden zich voorbereiden voor de a.s. lndische levenstaak, zijn vereenigingen die zich bij bet Verbond hebben flangesloten; te ramen aldus een eerbiedwaardig aant hl
leden, een kleine 1000 a. s. ambtenaren, artsen,
oflieieren, kooplieden, planters, zendelingen, enz.
Het Verbond is volgoeden moed voor zijn toekomstigen bloei.
Men schrijft daarover:
Het Ind. Verb. is zijn tweede jaar ingetreden,
veriongd en versterkt, in opgewekte ensile gang,
doelbe wust".
„
Een nienw Dagelijksch Bestnur troont aan het
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hoofd van den Raad; een Rotterdamsch driemanschap beheert met koopmanswijsheid en studentikozen geest de gelden ; de stichter van het Verbond
is bereitt eenIndisch correspondentschap te scheppen."
„Het ledental groeit gestadig; het toestroomen
o.m. van de medici der Tropische Leergangen, van
de Indische juristen, van de onderwijzers en van
de studeerenden aan Post-, Suiker- en Dordtsche
Middelbaar Technische School wordt verwacht".
„Twee secties zijn — binnen de Verbondseenheid — ontworpen, in groote woorden: een politicksociaal-economische eu een letterkundig-kunstzinnigwijsgeerig-religieuze".
Geeindigd wordt met den wensch:
„Hoge het in elk geval geschieden, dat wij,
Indonesiers, Indo-Chineezen en Hollanders, in het
Ind. Verb. van studeerenden vereenigd met alle
krachten streven naar verzoening, vertrouwen en
vreedzame democratische samenwerking naar
onzen en aller Volkenbond". 1)
Bij de oprichting van het Verbond hield men zich
buiten de politiek, mar thane heeft men zich, gelijk
gebleken is met voile borst daarop geworpen.
Beschermers en donateurs hebben daarover bet
hoofd geschud, maar dien koers niet kunnen
tegenhouden.
Het Verbond besloot op het congres te Wageningen tot de weder-oprichting van het maandschrift
Hindia Poetra, waarvan de jongste afleveringen
voor mij liggen. Is dit maandschrift in de eerste
plaats een tribune voor de leden van het Verbond,
tevens moet het belangstelling wekken bij alien,
die zich meer nadrukkelijk met Indische zaken
bezig houden.
Het was wel een goede gedachte van de Redactie,
in een rondschrijven aan tot oordeelen bevoegde
personen de zaak van het Verbond Bens nadrukkelijk aan de orde te stellen. Aan dat „rondschrijven"
is het volgende ontleend :
„De redactie van „Hindia Poetra" orgaan van
het Indonesisch Verbond van Studeerenden,
overwegende, dat genotmd Verbond nu ruim een
jaar bestaat en groeit,
dat het met zijn congressen te Leiden en Wageningen en met zijn orgaan Ilindia Poetra getoond
heeft hoe het werkt,
heeft de e'er U te verzoeken Uw oordeel over
het Verbond onomwonden te kennen te geven met
machtiging tot publicatie
en, om der wille van de eenheid in de verscheidenheid, dat oordeel te vervatten in een
antwoord op de volgende vragen...:
le. Draagt het Indonesisch Verbond van Studeerenden de mogelijkheid in zich van invloed te
zijn op de evolutie van Indonesie ?
2e. , Zoo ja, Welke is die invloed ?
3e. Is de ingeslagen weg de juiste om dien
invloed te bemachtigen ?"
Een, aantal personen, tot oordeelen bevoegd en
Wier namen een goeden klank hebben in zaken,
Insulinde betreffende, gaven aan die uitnoodiging
gehoor. Die antwoorden zijn afgedrukt in het
Februarinummer van Hindu Poetra.
Het zij ook mij gegund mijn antwoord op die
vragen zoo kort mogelijk te geven :
1. Ongetwijfeld ; die invloed kan zeer groot zijn.
ou,tleend aan het „vocirwoord'' van de redactie van
Poetra, Januarinummer, 1019.

2. Ongeveer duizend personen, die na eenige
jaren in verschillende ambten en betrekkingen
werkzaam zullen zijn, voeden elkander op tot hun
mooie levenstaak ; leeren — meer dan vroeger het
geval was — elkander waardeeren en hoogachten;
worden door gemeenschappelijk overleg wel gedrongen — zich zelven af te vragen : in welken geest
zal ik daarginds werkzaam zijn; en ... zullen, ieder
in zijn kring, ook invloed oefenen door meer belangstelling te wekken voor 't geen hun eigen geest
vervuld.
3. Een maandblad als spreektribune; persoonlijke
aanraking van de verschillende studiegroepen op
de congressen ; de daar gehouden beraadslagingen ;
zeker, dat alles mag wel de goede weg genaamd
worden, die kan Leiden tot het beoogde doe].
men kieze niet te spoedig partij ; men trachte niet
op te treden als een politieke partij, o.a. om bij verkiezingen invloed te oefenen ; men wachte met
dergelijk optreden tot men zelf een werkkring in
de maatschappij gevonden heeft ; men zoeke eerlijk
naar waarheid met de mooie geestdrift der jonge
jaren, maar meene niet te spoedig er geheel achter
te zijn; en vooral, bij het smeden van toekomstplannen ten voordeele van Indonesia, vergete men
niet de grondige bcstudeering van de individuen op
wie men die plannen wil toepassen.
Gaarne wensch ik aan het Ind. Verb. van studeerenden een tang en krachtig Leven.
v. L.

M.

Bekendmaking van Ned.-India.
Uit ZUrich schrijft men ons :
Woensdag 19 Februari hield Dr. Th. Pleyte,
Oud-Minister van Kolonien, die sedert eenigen tbd
in Zwitserland vertoefde, op verzoek van de
„Geographiseh Ethnographische - Gesellschaft" te
Zurich aldaar een boeiende retie over „de politische
Entwieklung von Niederlandisch-Indian and seine
Fremdenpolitiek". Een groot aantal toehoorders,
onder wie een aantal landgenooten, waaronder wij
den Consul der Nederla,nden, den Heer F. Gerth
van Wijk, de Bestuursleden der Nederlandsche
Kamer van Koophandel voor Zwltserland te Zurich
en eenige Bestuursleden van de Nederl. Studentenvereeniging „Hollandia" bemerkten, genoot van de
knappe voordracht, waaruit Dr. Pleyte's groote liefde
voor de Kolonien en zijn rijke kennis van Insulinde
bleken.
De lezing beoogde ook in Zwitserland ooze
Kolonien meer bekend te maken en energieke jongelieden, ♦ ooral ingenieurs, doktoren, technici enz. op
te wekken in Indie hun fortuin te zoeken.
Door bemiddeling van den spreker zal ons Consulaat van verschillende boekwerken op Insulinde
betrekking hebbende voorzien worden en zal de
steeds zoo actieve Heer Gerth van Wijk in staat
gesteld worden doeltreffende inlichtingen aan belanghebbenden te verstrekken.
Op verzoek filer Nederl. Kamer van Koophandel
zal de Oud-Minister binnenkort een tweede lezing
houden ; dan meer op economisch-Indisch gebied.
Een langdnrig applaus dankte den uiterst bekwamen redenaar.

23 sic par-gang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Laten wij onze Vlaamsche organisatie zoo opvatten,
dat zij zich bij de gegeven en onvermijdelijke verscheideneenheid te verliezen.
heden aanpasse zonder haar feitelijke
VAN CAUWELAERT

over den Vlaamschen Bond.
1NHOUD: De een- en ondeelbaarheid van Nederland, door Dr. H. Kiewiet de Jonge. — De Vaderlandsche Betooging, door C . van Son. —
Hollandsche Feestavond te Zurich. — Nederland: Van de Atdeelingen,
List van Aanhankelijkheidsblijken. — Buitenland : Baron van Oldenneel t
Knipsels. — Oost-Indite , Overzicht, door Dr. W. van Lingen. — Ned Antillen : 0. L. Helfrich, benoemd
Mac. Leod
Viaanderen: Prof.
Gouverneur van Curacao, door Mr. B. de Gaay Fortman. — Zuid- Afrika : Brief van Ou-Boet — Taalcommissie. — Ingezonden: De Vaderlandsche
Mededeeling-en. — Nieuwe Leden. — Comiti veer Nederlandsche kinderen in den vreemde. - Advertentihs.
Betoo g ing. door E. B Moolenaars Jr.

De ddn- en ondeelbaarheid
van Nederland.)
Hoogedelgestrenge Heeren Commissarissen der
Koningin en Mevrouwen, E.A. Heeren Burgemees,
ters en wie verder vertegenwoordigers zijt van
meer dan 800gemeenten uit ons land, en gij alien
die van heinde en verre zit samengekomen om in
deze vaderlandsche bijeenkomst tegenwoordig te zijn,
Nederlandsche mannen en vrouwen,
namens het
Hoofdbestuur van het Algemeen Nederl. Verbond,
het
ik u alien welkom.
e
Wij Nederlanders
willen leven in vrede en
,
vriendschap met alle volken • dat is niet een
ing van thans
verweg
, dat is een der meest
o
sprekende kenmer ken van onzen volksraad. W ij
bb en den vrede lief om den vrede zeif. Waren
he
alle volken zoo, men behoefde geen versterkte
grenzen, een menschenmoordend oorlogstuig, geen
oorlogslegers meer; het tijdperk zou zijn aangebrok en
van de verwezenlijking -van dat ideaal, waarnaar
nu voor onafzienbare tijden de menschheid weer
te vergeefs zal trachten, dat gouden ideaal van
vrede op aarde.
Niet zijn wij dus samengekomen om te getuigen
teen welk y olk of welke regeering ook. Maar al
hebben wij den vrede lief, en al weten wij dat de
algemeene geestesverwording in de verhouding van
schuld is van veel dat later
menig y olk tot y olk,
zal rouwen, als de bezonkenheid zal zijn tern
gekeerd, toch komen wij met al onze kracht op
voor ons hoogste nationale bezit, onze een- en
in Neerlands
ondeelbaarheid, van welke onze Koning,
eerste vrouw, door recht van geboorte en door
adel van karakter, van hart en geest, de zichibare
draagster is.
0, wij willen ons niet opsluiten binnen enge
grenzen ! Zeker, wij zijn Nederlanders, wij hebben
ons land, ons yolk, onze taal lief, al konden wij
a t meer toonen. En daarom heeft deze bijeenkomst
d
een mogelijkheid in zich van wijder strekking, kan
zij een ernstige opwekking zijn, niet enkel voor de
Openingswoord door den Mg. Voorzitter van het
A.N.V.gehouden op de Vaderlandsche Betooging 14 Maart
te Utrecht.

naaste
maar ook voor ver ere toekomst. Van
,
dezen dag kan uitgaan een verhoogde geneigdheid
tot duurzame eendrachtige samenwerking, meer
dan tot nu toe, waar het de bevordering betreft
van ons geestelijk en stoffelijk nationale welvaren.
VOOr alles Nederlanders ! Maar ver over onze
grenzen zien wij uit, zoover als de menschheid
strekt. Wijd zetten wij open de vensters van ons
el en volkerenhuis, voor alles wat elders beter is
dan bij ons zelf. Want aan eigen volmaaktheid te
gelooven, daartoe hebben wij na de doorieving der
vier laatste jaren , wel allerminst het recht. Wel
hebben wij het recht en de plicht, om niet te
g zijn
dulde n dat een deel van ons land en teen
yolk^ van
van ons
uitdrukkelijken wil een
deel
Nederland wordt afgescheurd, grond en opwoner
samen als 6en onroerend goed, zooals dat bij
lijfeigenen placht. En hoe die uitdrukkelijke wil is
van die Nederlanders zelf, die al of niet ernstig,
bedreigd zijn geworden met afscheuring van het
moederland, dat behoefden zij ons, hun landgenooten,
niet te bewijzen, wij wisten het, maar dat hebben
zij ten overvloede in onloochenbare oprechtheid,
niet alleen zij zelf, maar al hun provinciegenooten,
de wereld ingedaverd.
En hier, in het hart van ons land, in deze zaal,
zal ons heele yolk, van zee yens tot land yens
bij monde van zijn afgevaardigden uit alle provincien,
getuigen dat wat eenmaal door den hamer des tijds
vast is aaneengeklonken tot een hecht gemeenschappelijk vaderland, niet dan met ruw geweld
kan worden stuk geslagen. De een- en ondeelbaarheid van ons land en yolk is ons natuurlijk
recht, dat wij zullen handhaven; zij is een waarborg
voor blijvende vrede en vriendschap naar alle zijden;
zij is meer dan een vaderlandsch belang ; zij is
een belang voor de geheele wereld, want zij is
Recht. En niet wij alleen zijn daarvan ernstig doordrongen. Alles wat Nederlander is in onze Oost
en West, leeft innig met ons mee. En niet alleen
in Oost en West, maar overal ter wereld waar
Neerlands bloed door de aderen vloeit, daar is de
wenschen wil onverzettelijk dat ons vaderland
ongeschonden moge blijven, dat ons Nederland
een- en ondeelbaar zij.
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De Vaderlandsche Betooging.

Daarop werd 's avonds het volgend antwoord
ontvangen :

14 Maart is een dag van beteekenis geweest voor
Nederland en voor ons Verbond.
Tot dan waren velerlei plaatselijke en provinciale betoogingen gehouden om te protesteeren
tegen den aanval op ons land en te getuigen van
den vasten wit van het Nederlandsche yolk om zijn
grondgebied niet te laten schenden. Het Hoofdbestuur van het A. N. V. heeft al die stemmen tot
een indrukwekkend slotaccoord vereenigd, door
vertegenwoordigers uit alle oorden van ons land
dien Vrijdag saam te brengen in het hart des lands.
De Commissarissen der Koningin, aangezocht door
et Hoofdbestuur alle Burgemeesters in hun provincie
uit te noodigcn tot het zenden van een afgevaardigde, waren alien tot medewerking bereid, uitgezonderd die van Drenthe. l)
Snel was het plan opgekomen, met bekwamen
spoed ontvingen de Burgemeesters de uitnoodigingen
en weldra stroomden de telegrammen en brieven
uit steden en dorpen het Hoofdkantoor te Dordrecht
binnen. Ongeveer 800 plaatsen zegden de elneming
toe en als regel was het de Burgemeester, die er
prijs op stelde, zelf zijn gemeente te vertegenwoordigen.
De geheel gevulde groote zaal van Tivoli heeft
de enkele kleinmoecligen beschaamd, die geen vertrouwen hadden in het gelukken van het plan. We
herhalen hier slechts de meening der dagbladpers
als we met voldoening vaststellen dat de Vaderlandsche Betooging voor de een en ondeelbaarheid
van ons land schitterend geslaagd is, dat zij het
zinnebeeld was van de saamho origheid van Groningers
en Friezen, van Hollanders en Zeeuwen, van Brabanders en Limburgers, kortom van alien, die tot
de Nederlandsche natie behooren.
wat de Algemeene Voorzitter tot de breeds
echare met Vaderlandsche kleuren getooide mannen
eu vrouwen sprak ter inleiding, vindt men afzonderlijk in dit nummer afgedrukt.
Zijn rede werd gevolgd door het zingen van het
„Wien Neerlandsch Bloed", dat wel zelden met
zooveel geestdrift door zoo velerlei vertegenwoordigers van ons yolk zal zijn aangeheven en in 411
beteekenis zoo innig zal ziin doorvoeld, evenals
het Wilhelm's, dat herhaaldelijk de tolk was van
wat alien bezielde.
Algemeene instemming verwierf het voorstel om
het volgende telegram te verzenden

„De Koningin warm instemmend met de vaderlandslievende betooging voor het een en ondeelbaar Nederland op uitnoodiging van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond
gehouden door vertegenwoordigers van omstreeks
800 gemeenten uit alle provincien samengekomen
betuigt U alien welgemeenden dank voor de Haar
vertolkte gevoelens van trouw en aanhankelijkheid."

Aan Hare Majesteit de Koningin.
De Nederlanders uit alle provincien des lands
als vertegenwoordiger van omstreeks 800 gemeenten
heden te Utrecht op uitnoodieing van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
saam gekomen, om te getuigen voor de 66n- en
ondeelbaarheid van Nederland, danken Uwe Majesteit voor de liefde en trouw, waarmee Zij in daze
moeiliike jaren ons y olk als Landsmoeder is voorgegaan en betuieen Haar hunne aanhankelijkheid
en onveranderlijke trouw.
11 De hoer J. C. Mans gen, burgemeester van Beil .n. verzocht ons
mee te deelen, dat gemeend heat, bij gemis win officiedle machti in gee uitvoerin g te kunnen geven aan zijn voornemen om
de provincie Drenthe op de Vaderlandsche Betooging te
na
spreke .

Voor elks provincie, uitgezonderd Drenthe. voerde
een daartoe aangewezen spreker het woord :
Voor Groningen A. Zijlstra, Lid der Tweeds Kamer
Voor Friesland B. S. Hylkema, Leeuwarden, die
in het Friesch sprak en zich daarin niet minder
goed Nederlander toonde.
Voor Overijsel Prof. Dr. A. G. Honig, Rector
van de Theologische School te Kampen.
Voor Gelderland Ds. C. L. F. van Schelven,
Wageningen
Voor Utrecht H. van Andel, Lid van de Gedeputeerde Staten.
Voor Noord-Holland Prof. Dr. J. te Winkel,
Amsterdam.
Voor Zuid-Holland Prof. Dr. P. J. Blok, Leiden.
Voor Zeeland Ds. J. N. Pattist, Aardenburg.
Voor Noord-Brabant Mr. F. J. van Lanschot,
Burgemeester van 's-Hertogenbosch.
Voor Limburg Mr. L. B. J. van Oppen, Burgemeester van Maastricht.
Neerlandia biedt geen ruimte de, zij het ook
korte redevoeringen in haar geheel op te nemen.
Dat de sprekers uit de bedreigde provindien in het
bijzonder hartelijk werden begroet en luide werden
toegejuicht, spreekt van zelf.
Bijval vonden alle sprekers, meermalen werden
hun van innige vaderlandsliefde getuigende woorden
onderbroken door een roffel van toejuichingen en
handgeklap. Om strijd getuigden ze van de trouw
en aanhankelijkheid aller oorden aan Vaderland en
Koningin, zich ook herhaaldelijk uitend in de
nationals liederen, gespeeld door het orkest, gezongen
door alle aanwezigen, of aangeheven door het koor
van den Volkszang, dat onder leiding van den beer
G. H. Goossens o. m. ten gehoore bracht : Wij
willen Holland houen, van v. d. Mey en Hamers, en
Ons Holland van Poortman.
Het Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied bezegelde
de vurige rede van Ds. PattiNt, het Limburgsche
Volkslied het sprookje van Mr. Van Oppen, waarin
Limburg werd voorgesteld als de jongste der elf
dochteren van Moeder Nederland, die na een tijd
van miskenning door offering barer gaven ten
algemeenen nutte gelijkgerechtigd is geworden en
voor geen der anderen onderdoet in liefde voor de
Moeder, waaraan zij zich onafscheidelijk verbonden
gevoelt.
Niet het minst droegen tot de wijding bij de
prachtige, zeer toepasselijke liederen uit Valerius'
Gedenckclanck.De voortreffelijke Utrechtsche zanger,
de heer Jac. Ph. Caro, deed ze volkomen tot hear
recht komen en zoodra zijn heerlijk baritongeluid
de zaal vulde, trilde aller hart mee.
De heer Coers, aan Wien het mede, naast het
Bestuur der afd. Utrecht, de heeren Mr. Boers en
1) Zie Neerlandia Nov.nr. 1917 biz. 185.
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Mr. Birk, te danker is dat ondanks de korte
voorbereiding de zang zoo goed verzorgd was, had
een zeer gelukkige keuze uit zijn Liederenboek gedaan.
Hoe gingen aller gedachten naar onze Koningin
bij de woorden
als men t' onsen tyden,
om ons te bevryden,
sag bereyt
Hare Majesteyt,
die door dryving' van Gods geest
ons zoo hulpsaem is geweest.
Hoog geboren Vrouw' en Coninginne
u sy grooten danck
voor dit groote goet,
dat u Majesteyt ons doet . • • •
Welk een toepasselijke hulde aan onze Regeering
voor Naar kloeke hooding in deze moeilijke tijden
bevatten de woorden
't Is een groot en heerlijc goet,
dat ons God den Heer al doet,
en als 't volck een tyt beleeft,
dattet goe Regenten heeft,
die daer met een goet beleyt
oeff'nen rechts gerechtigheyt,
't volck in deuchden voren gaen.
end' 's Lands vyand tegenstaen.
Nog een aanhaling tot besluit uit het Loflied op
den Hollander en den Zeeuw, omdat ze de blijvende
beteekenis van deze Vaderlandsche Eetooging voor
de verhooging der zedelijke kracht van het
Nederlandsche y olk zoo treffend oud-Hollandsch
kort en bondig vertolkt :
0 Neerland ! so ghy maer en bout
op God den Heer altydt,
u pylen vastgebonden bout,
end' t'saem eendrachtig zyt ,
so kan u Duyvel, Hel, noch Doot,
niet krencken noch vertreen.
Ware de tijd van voorbereiding en betooging zelf
niet zoo beperkt geweest, dan zoo het aanvankelijk
plan, om tot slot een echtpaar uit elke provincie
in plaatselijke kleederdracht om de Vlag van
Nederland te scharen als kleurig zinnebeeld onzer
eenheid, mogelijk tot verwezenlijking hebben kunnen
komen.
Te meer waardeering verdient het jonge paar dat
uit Groningen in fraaie oude kleederdracht was overgekomen en dat enkele andere provincies nog
moeite voor deze vertooning hadden gedaan.
Dat de geheele betooging een uitnemenden indruk
in het land heeft gemaakt bewees, behalve de
stampvolle zaal, een stapel telegrammen en brieven
uit alie oorden van burgemeesters, die verhinderd
waren, van Verbondsafdeelingen en particulieren.
Zij zal bliivende whist afwerpen voor ons Vaderland
en ons Verbond.
C. v. SON.
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Lijst van flanhankelijkheidsblijken.

1)

(vervolg.)

ZEEUWSCH VLRANDEREN.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Raad der Gemeente Bier v 1 i e t.
Muziekver. „Eendracht maakt Macht", Gr oede
Zangver. ,.Excelcior" G r o e d e.
Inwoners van V lissinge n.
Anti-Revolutionait e Kiesvereeniging ,,Luctor
et Emergo", 0 o s t b u r g.
Harmoniegezelschap , de Vereenigde Vrienden",
Sas van Gent.
Vrijwillige but gerwacht te H u 1 s t.
Oranje vereen. te Z a a m s 1 a g Veer.
Bond Gemeenteambtenaren, afd. Zeelan d.
Ziekenfonds „Onderling Hulpbetoon", 0 o s tb u r g.
R.-K. Geitenfokvereeniging „St. Antonius",
Zuiddorpe.
Burgerij van A x el.
Bewoners van S 1 u i s.
Anti-A nn exatiecomit 6, Middelbur g.
De Propagandaclub van Osseniss e.
Zeeuwsche Vereeniging der Leidsche studenten Non Sordent in Indic, te Leiden.
Gemeenteraden van St o p p e 1 d ij k en
Boschkapelie.
R.K. Tooneelclub „Kunst na Arbeid",
Groenendijk Hontenisse.

LIMBURG.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.

Herinnering.

179.
180.
181.

Zendt Nederl. boeken en tijdschriften naar
het Boekenhuis A. N. V., Van der Duynstraat 63, Rotterdam.

182.

Beeker Liedertafel, te Beek,
Inwoners van M argr ate n.
Zangvereeniging „Vriendenkrirtg", Z w o I g e n.
R.-K. Kiesver. „ Valkenburg", V a 1 k enbur g.
Afd. Limburg van den Ned. Bond van
Gemeenteambt (nal en.
R.-K. Kiesvereenigingen van Wilre en Caberg,
gemeente Oud Vroenhoven.
Het Kruisverbond te Maastricht.
R. K. Werkliedenver. Afdeeling Vrouwen, te
Bergen.
De Oude Harmonic van H e e r.
De leden der Nederlandsche Vereenigingen,
te A k en en K e u 1 e n, (meerendeels Limburgers).
Kerkelijk Zangkoor van Heerlenbaa n.
Directeur, 1 eeraren en leerlingen der R.-K.
Kweekschool voor Onderwijzers, te E c h t.
De Ned. Aannemersbond, afd. M a a s t r i c h t.
De inwoners van Merkelbee k.
Stoomzuivelfabriek „St. Lambertus", N e d e rweert.
It.- K. Kiesvereeniging te N e d e r w e e r t.
Vereeniging „Peelbelarg" (500 inwoners van
Sevenum).
Gemeenteraad van S c h i n v el d.
Leerlingen der Rijkskweeksebool voor orderwijzers, Maastricht.
De inwoners van B o r n.
Vereeniging „de Jorge Werkman", E c h t.
Provincials R.-K. Ver. Limburgsche Groene
Kruis.
Clemeenteraad van Mhee r.

I) Zie Maartnr. blz. 30-33.
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183.
184.

Plaatselijk Comite Sit tar d.
Bestuur en leden Mariaschool en Muloscholen,
Eysden.
185. Maastrichtsche Tooneelvereeniging.
186. Katholieke Sociale Actie. Afd. Valk e nb u r g.
187. Kath. Kiesvereeniging, S i t t a r d.
188. Onderwijzeressenkweekschool, Ma a s t r i c h t.
189. Vereeniging Liefdezusters, Sit tar d.
190. R.-K. Turnbond, R o e r m on d.
191. Boerenleenbank, Caber g.
192. Schutterij „St. Cornelius", Posterhol t.
193. Vrijmetselaarsloge„La Perseverance", M aa stricht.
194. Leden en dames der Societeit Corona, Weer t.
195. Schutterij Juliana, S chin v el d.
196. Fanfare 0. L. \Tr. in 't Zand, R o e r m o n d.
197. Mannenkoor „Oranje", S c h i n v el d.
198. Openbare School, Sit tar d.
199. Gymnastiekvereeniging „De Eendracht",
Maastricht.
200. Burgemeester en ingezetenen van E y s d e n.
201. Broederschap Notarissen (Ring Maastricht).
202. R. K. 0. B. te Afferden en Bergen.
203. Marotteclub, Sit t a r d.
201. R.-K. Werkliedenvereeniging van It ter e n.
205. Gemeenteraad van B o c h o 1 z.
206. Societeit Momus, Maastricht.
207. Gemeentebestuur van 0 t t e r s u m.
208. Burgerwacht en sectie vrijwilligers der Limburgsche Brigade te 0 t t er s u m.
209. Kon. Harmonie „Heer vooruit" te H e e r.
210. Katb. Actie te S i t t a r d.
211. Fanfare „Wilhelmina" en Tooneelafdeeling
„Eendracht maakt Macht", 0 udvr o enhoven.
212. Ursulinen Pensionair, Sit t a r d.
213. Mariavereeniging, S i t t a r d.
214. De Religieuzen Ursulinente, Sit tar d. (Ook
een telegram der leerlingen).
215. Aftgevaardigden R.-K. Kiesvereenigingen te
Beek.
216. Kweek- en leerschool, Pensionaat en Huishoudschool te K oningsbosc h.
217. Kruisverbond te H e e r 1 e n.
218. Societeit „Vrindenkring", H e 1 d i n g e n p a nning en.
219. Drukkerij Zuid-Limburger, Kerkrade.
220. Hoofdcursus Onderwijzeressen te E c h t.
221. R.-K. Voetbal- en Sportvereeniging „Fortuna"
te H e e r.
222. St. Vincentiusvereeniging te Maastricht.
223. Harmonie -Wilbelmina" en Tooneelafdeeling
,Apollo", Oud-Vroenhoven.
224. Roermondsche Voetbalvereeniging „R. V. V",
Roermond.
225. Gemeenteraad van Sint Geer trui d.
226. Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Maastricht.

Stem uit A merika.
De heer D. Rijnberk, seer, penningm. der Afd.
Chicago-Roseland, scbrijft
„In de laatste vergadering is mij met algemeene
stemmen opgedragen U onze innige blijdschap mede
te deelen over de stipte neutraliteit van Nederland
gedurende den oorlog."

BUITENLAND
Baron van Oldenneel. t
De Secretaris onzer afdeeling Nieuw York schrijft
d.d. 15 Februari
Ten zeerste betreur ik U te moeten melden, het
overlijden van den heer H. Baron van Oldenneel,
onzen hoogst beminden voorzitter, op 13 dezer.
De afdeeling lijdt een groot verlies in haar
oprichter, der leden gulhartigen gastheer op de
meeste jaarvergaderingen en der nooddruftigen landgenooten edelmoedigen ondersteuner. Begonnen als
Secretaris van het Consulaat Generaal alhier, had
hij zware jaren alvorens hij slaagde in de oprichting
serer bloeiende onderneming als patentenadvocaat
voor het buitenland. Vanwege de Ned. Regeering
verwierf de Octrooiraad zijne gewaardeerde adviezen
meer dan eens. Vloeiend sprak en schreef hij
zes talen.

Hollandsche feestavond te Zurich.
Uit Zurich wordt ons geschreven :
De Ned. Studenten-Vereeniging „Hollandia" zette
in samenwerking met de „Ned. Kamer van Koophandel
voor Z witserland" te Ziirich, in Febr. een Hollandschen
feestavond op touw, die in alien deele uitnemend
geslaagd mag heeten.
Meer dan duizend bezoekers hadden aan den oproep
gehoor gegeven, en er ook op die wijze toe bijgedragen, dat een finantieel overschot van over de
vier duizend franken zal kunnen worden verdeeld
tusschen het „Kinderhospitaal" te Zurich, de „ondersteuningskas voor behoeftige landgenooten" aldaar
en het „Nederlandsche Sanatorium" te Davos.
De „paviljoenzaal" was rijk met groen en vlaggen
versierd, ook prijkte daar het groote portret van
H. M. de Koningin. Links en rechts van het tooneel
waren Hollandsche huisjes opgebouwd. „In 't buys
met den Luifel", waar rappe handen van Hollandsche
studenten en dames der kolonie in nationaal kostuum
bedienden, schonk men echt Hollandsche likeuren
ter wijl in het tegenover gelegen gebouwtje „In den
soeten inval", gelegenheid bestond, Hollandsche
wafelen te proeven, waarvan een druk gebruik
werd gemaakt.
Het rijk voorziene programma, welks samenstelling
onze landgenoot de heer Mees Boogaarts, de bekwame
regisseur van het „Ziircher Stadttheather" op zich
genomen had, werd geopend met een korte welkomstrede van den Voorzitter van „Hollandia" SmitSibenga, die in de eerste plaats Z. E. Jhr. F. G. van
Panhuys, Hr. M. Gezant, die met zijne echtgenoote
voor het bijwonen van den feestavond uit Bern
waren overgekomen, welkom heette. Vooraf was het
gezantenpaar reeds gecomplimenteerd, in een afzonderlijk voor dit doel ingericht zaaltje, door onzen
ijverigen consul, den heer F. Gerth van Wijk, aan
Wiens initiatief het feest te danker is en die tevens
voorlezing deed van een telegram van hulde dat
aan H. M. de Koningin werd afgezonden.
Keurig geslaagde levende beelden : „een buur-
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praatje", „de naaischool" (Israels), „aan de kust",
waarin tenslotte een uitbundig toegejuichte „klompendans" werd ingevlochten. wisselden of met „boerenliedjes" op de viool vertolkt door onzen bekenden
landgenoot Willem de Boer, Nederlandsche liederen
gezongen door den tenor Mees Boogaarts en
„Spaansche dansen" van Van Brueken-Fock, door
J. Hoorenman op den vleugel ten gehoore gebracht.
De prachtige, hun aangeboden kransen, versierd met
de nationale en oranjekleuren, waren wel verdiend.
De bij het begin van den avond door het orkest
gespeelde Zwitsersche Nationaal bymne en het
„Wien Neerlands Bloed" verwekten onder de aanwezigen eveneens een stormachtig applaus.
Niet onopgemerkt mag blijven het werkzaam
aandeel, dat de onder-voorzitter der K. v. K., de heer
Francois Hagen, aan het welslagen van den avond
heeft gehad.
Het feest heeft er zeer zeker toe bijgedragen om
de vriendschapsbanden, die toch reeds tusschen
„Helvetia" en „Neerlandia" bestonden, zoo mogelijk
nog te versterken.

flit Budapest.
Onze vertegenwoordiger, de heer A. van Hoogstraten, schrijft d.d. 18 Maart:
Deter dagen is een tending levensmiddelen uit
Den Haag voor de hier wonende Nederlanders aangekomen en wel door bemiddeling van gezantschap
en consulaat. Hoedanigheid en verpakking lieten
niets te wenschen over, de zaak was keurig in orde.
Beter laat dan nooit, zullen wij maar denken, en
vergeten daarbij niet dat het Bestuur van 't Verbond
er het zijne toe bijgedragen heeft om dezen langgevoelden wensch in vervulling te doen gaan.

NEDERLAND.
Van de iiideelingen.
Delft (Stud.-Afd.).
26 Februari heeft deze Afdeeling een Alg. Vergadering tevens Jaarvergadering gehouden. Het
jaarverslag van den Secretaris werd goedgekeurd.
Aan het zuinige en nauwgezette beleid van den
penningmeester, bracht de kascommissie warme
hulde.
De vergadering benoemde bij acclamatie Mevrouw
Wed. Cohen Stuart-Abendanon, wegens de vele groote
diensten, die zij der Md, bewezen heeft, tot eerelid van de Stud.-Afd. Delft.

's-Gravenhage en Omstrektn.
De Secretaris schrijft:
Op 26 Februari hield dr. N. B. Tenhaeff voor
de leden en genoodigden een rede over „Nationale
ldialen," waarin hij op boeiende en geestige wijze
de denkbeelden van den Dietschen Bond over het
Groot-Nederlandsch activisme ontwikkelde. Plantsgebrek verhindert ons van de door de aanwezigen
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met aandacht gevolgde voordracht een verslag te
geven. Belangstellenden verwijzen wij naar het
artikel van zijn hand getiteld: „Groot-Nederlandsch
activisme over de geheele lijn" in De Toorts, waarvan
het le gedeelte verscheen in het nummer van 8
Maart. Van de gelegenheid tot gedachtenwisseling
maakten o. a. gebruik de bestuursleden Marc.
Emants en dr. v. Wee!, de eerste om de houding
van het A. N. V. tijdens den oorlog te verdedigen
en om samenwerking tusschen A. N. V. en D. B.
te bepleiten; dr. v. W. om, naar aanleiding van de
eenigszins smalende wijze, waarop dr. T. zich over
het purisme had uitgelaten, het nut in het licht te
stellen van het werk der Taalcommissie.
De inleider bleek, evenals de heer E., voorstander
van samenwerking van A. N. V. en D. B. en verdedigde zijn uitlating over bet purisme met er op
te wijzen, dat het werk van de T. C., op zich zelf
zeer verdienstelijk is, maar dat de Groot Nederl.
organisatie daarin niet geheel mag opgaan, dat er
nog belangrijker dingen zijn, waarop de aandacht
dient gevestigd te worden en te blijven.
Ter afwisseling onthaalde de bariton Gen. Lecointre
met talent begeleid door Mej. Jos. Lijdsman, de
vergadering op eenige liederen van Nederlandsche
en Vlaamsche woos d- en toondichters, zijn mooie
stem en gevoelvolle voordracht oogstten een,
welverdienden
De jaarvergadering op 10 Maart koos in het
bestuur, in pleats van de 4 in 1918 afgetreden
leden. die zich niet herkiesbaar hadden gesteld :
Mej H. van Nieuwenburg en de H.H. A. Colijn, dr.
C. Gerretson en Jhr. R. Groeninx van Zoelen.
Met voldoening kunnen wij vaststellen, dat de
jaarvergadering beter bezocht was dan gewoonlijk .

's-Gravenhage (Jgl. Afd.)
De Secretaris schrijft:
15 Febr. hield deze Afd. haar Alg. Verg. Na het
huishoudelijk gedeelte traden op mej. Nelly van
Geel, voordracht, en mej. Lista Leonard, tang. De
zaal was overvol. En het gebodene was zoo'n talHike opkomst waardig.

Haarlem. (Jgl. Afd.)
De voorzitter schrijft:
26 Febr. sprak Dr. Rene de Clercq over De
Nederlandsche Beweging. Spreker verdedigde met
gloed van overtuiging de houding van tal zijner
landgenooten, tegenover de Belgische regeering, en
legde vender den nadruk op de wenschelijkheid
voor den Nederlandschen stam, dat Holland en
Vlaanderen zich ten nauwste zouden verbinden door
wederzijdsche belangstelling.

Nijmegen.
De Secretaris schrijft
3 Maart werd in den schouwburg bier na afloop
der voorstelling van „De Misanthroop" Dr. Willem
Royaards gehuldigd wegens het hem door den
senaat der Utrechtsche Universiteit verleende eeredoctoraat in de Ned. Letteren, bij Welke huldiging
de Md. Nijmegen van het A. N.V. niet achterwege
Wilde blijven.
Bij monde van den Voorzitter, den beer Dr.
II. E. J. M. van der Velden, werd Dr. Royaards een
krans aangeboden met een woord van waardeering.
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VLAANDEREN.
Prof. J. Mac Leod. t
De Vlamingen worden in dezen oorlog bijzonder
zwaar getroffen. Eerst was het Lodewijk de Raet,
de meesterlijke schrijver van de studies over
Vlaamsche volkskracht, de ziel en de spil van de
tweede hoogeschool-commissie waarvoor hij het
verslag opmaakte, die ons in het begin van de
vijandelijkheden, nog in den bloei zijns levens en
voile werkkracht ontrukt werd; thane wordt het
Vlaa nsche y olk getroffen door het overlijden van
zijn anderen, maar nog steeds frisschen en levensvreugdigen strUdgenoot, professor Mac Leod,
Mac Leod en de Raet, ziedaar de beide baanbrekers van de verviaamsching der Gentsche Hoogeschool. Geen van beiden heeft de verwezenlijking
mogen zien van het ideaal waarvoor zij zooveel
hebben over gehad en waaraan zij zooveel offers
brachten.
Wat Lodewijk De Raet voor de tweede hoogeschoolcommissie is geweest, dat was Mac Leod voor
de eerste. Maar die eerste kommissie heeft geen
gelukkige geschiedenis gehad ; de oudere flaminganten zullen zich nog den langen innerlijken strijd
en de tallooze oneenigheid herinneren, die haar
werkzaamheden ten slotte tot oneenigheid doemden.
Sedert dien had professor Mac Leod zich eenigszins teleurgesteld en verbitterd nit den openlijken
strijd terug getrokken. Maar die steeds onvermoeibare werker, was daarom niet minder ijverig op
Vlaamschgezihd gebied. Zooals destijds zijne ophefmakende brochuur ,.Nieuwe Wegen" een keerpunt
in de Vlaamsche Beweging had ingeluid, zoo bleef
hij nu voortarbeiden op het zelfde veld dat hij het
jongere flamingantengeslacht had aangewezen.
Als wij, binnen enkele jaren onzen zegevierenden
intocht zullen doen in de eindelijk en totaal vervlaamschte Gentsche Hoogeschool, als alle Vlamingen
uit gansch het land dear zullen samenstroomen voor
de eerste plechtige opening, zullen wij in de aula
van het oude gebouw in de Volderstraat, eerbiedig
het hoofd ontblooten voor de marmeren borstbeelden
van de mannen, die de school gemaakt hebben wet
ze dan zal zijn, voor Lodewijk De Raet en professor
Mac Leod, de baanbrekers van de Vlaamsche Gentsche
Hoogeschool! (Het Laatste Nieuws 7 Maart 1919).

***
Voor de anti-Vlaamsche kaste.
Er heerscht in Belgie op politiek gebied een
algemeene zedeloosheid, die meebrengt, dat wanneer
men een bepaalde kliek wil dienen, die kliek niet
vraagt of gij een schurk dan wel een eerlijk man
zijt, terwijl diezelfde kliek er niet voor terugdeinst
een kruisvuur van verdachtmakingen en laster te
openen op menschen, die niet in haar gareel willen
draven.
Men zoeke geen andere reden om uit te leggen,
waarom Vlamingen, die zich niets te verwijten hebben,
tijdens den oorlog. werden belasterd en verdacht
gemaakt, terwijl allerlei Franskiljons en Walen onge-

hinderd hun zakken mochten vullen door handel
met den vijand en er mee heulden.
De anti-Vlaamsche kaste heeft na de bevrijding
aangetoond, dat zij dezen oorlog slechts beschouwt
als een middel tot zedelijke uitroeiing van het
Vlaamsche yolk.
De Vlamingen willen dat deze oolog bezegeld
words door hun zedelijke vrijmaking.
En tot spijt van wie het benijdt, ons Vlaamsch
vertrouwen is rotsvast en onbeperkt!

(Het Laatste Nieuws van 12 Maart).
*

**

Een Engelsch oordeel over de
Vlaamsche Beweging.

The Reading Observer spreekt over den Vlaamschen strijd ongeveer in deze woorden:
De Vlaamsche beweging is niet gericht tegen de
Waalsche broeders, maar tegen enkele duizenden
gedenationaliseerde Vlamingen of Franskiljons, die
voor henzelf alle voorrechten en vooraanstaande
betrekkingen opeischen en gesteund worden door
leden van de Kamer, van uit hun vastgeschroefde
zetels. Het gevolg? Elk beschaafd Europeesch volk,
zelfs de Yslander, heeft zijn eigen Hoogeschool.
Vlaanderen niet !
Wat echter niet belet, dat de Vlamingen pal
staan naast de Walen voor Belgie's vrijheid.
(Het Laaiste Nieuws van 12 Maart).
**
Onlusten aan de Hoogeschool..
Het spel is voor goed aan den gang. De toestand
die sedert verschillende dagen gespannen was is
uiterst erg geworden. Monseigneur Ladeuze, Rector,
heeft de hull) van 't Leger moeten inroepen om de
orde te bewaren en sedert gisteren avond doorkruisen groepen gewapende soldaten de stall. De
Vlaamschhatende studenten, onder leiding van
„iedereen west wie" hebben den vrede en de eendracht onmogelijk gemaakt. Men mag zich aan
bloedige opstooten verwachten. In den Hecht van
Dinsdag tot Woensdag zijn ze de ruiten gaan
ingooien bij den Vlaamschgezinden hoogleeraar
Scharpó, dien ze voor activist en verrader uitscholden.
Een jonge Franskiljon uit Brugge, van hoogedelen
bloede, vuurde revolverschoten of en verschillende
zijner kameraden wierpen met vitriool. Een groep
Vlaamsche studenten, in allerhaast bijeengetrommeld,
joegen de twistzoekers op de vlucht. Deze zijn
daarop eene ovatie gaan brengen aan Prof. Leo
Van der Essen, die ze als „un vrai Beige" begroetten en die van op zijn balcon bedankte.
In de Vlaamsche kringen heel scht de grootste
verbittering en is men vast besloten de rechten der
Vlamingen door de macht te handhaven. Hevig
misnoegen heerscht ook tegen Monseigneur Ladeuze,
die de hoogedele beer uit Brugge niet onmiddellijk
doorgezonden heeft en de vitrioleurs in de Universiteit blijft dulden.

(De Standard van 14 Maart).
**
Tegen de Belgische inlijvingsplannen.
De N. R. Ct. (ochtendblad van 21 Maart) ontving
de volgende motie:
Pi dez3 di;en, dat, ga3teand door een deel der
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Belgische pers, een aantal politieke mannen, die
benevens Nederland's vijanden ook de onze zijn,
het hatelijk opzet wil ten uitvoer brengen statenToof
te plegen tegenover het Nederlandsche yolk, drukt
het Vlaamsch Hoogstudentenverbond van Leuven
zijn onveranderd verzet uit tegen elke aanhechting
van een duimbreeds Nederlandschen grond. Er in
verhopend, dat de Schelde- en Maaskwestie in de
beste inschikkelijkheid tusschen beide landen moat
geregeld worden, betuigt het tevens zijn onvoorwaardelijk geloof in het beginsel van zelfbeschikkingsrecht, door president Wilson de volkeren
toegezegd. Terzelfder oogenblik biedt bet het Nederlandsche y olk zijn diepste dankhulde aan om de
gastvrijheid onder den oorlog aan duizenden ZuidNederlanders verleend, en verzekert het van zijn
steeds durende en groeiende vriendschap.

OOST-INDIE.
Reeds geruimen tijd geleden vestigde ik in Neerlandia de aandacht op het betreurenswaardige verschijnsel, dat voor tal van Indische goed bezoldigde
betrekkingen, zoowel bij 't Gouvernement als bij
particulieren, in Nederland geen liefhebbers schijnen
te zijn, zoodat tal van vreemdelingen thans die betrekkingen vervullen. Dit wend, zeker niet ten
onrechte, toegeschreven aan gemis aan belangstelling,
voortvloeiende uit gemis aan kennis.
Al jaren lang is door velen op dat aambeeld
gehamerd en het kan niet geloochend worden, dat
de toestand wel wat verbeterd is. Niet Langer
wordt Oost-Indie beschouwd als een toevluchtsoord
voor menschen, die aan deze zijde van den Oceaan
niet willen deugen of althans onbruikbaar zijn ;
men komt meer en meer tot de overtuiging, dat
daar Binds goed werk te verrichten is, niet door
de slechtsten maar door de besten nit ons midden.
Wel moet men nog wel eens glimlachen bij 't lezen
van een advertentie, waarin een jong mensch van
23 jaar zich aanbeveelt voor een betrekking in
Indie b.v. „directeur van een plantage of iets anders",
maar de meesten weten nu al wel, dat men funk
en practisch geschoold moet zijn om het daarginds
door noesten arbeid tot zekere hoogte te brengen.
Toch blijft het zonderlinge verschijnsel bestaan,
dat veel te weinig Nederlanders zich aanmelden
voor betrekkingen in
Daarover schreef de welbekende vurige kampioen
voor Indische belangen (o.a. hyginische toestanden)
de heer H. Tillema te (xroningen, onlangs een
artikel:
„liensellen te kort?"
't Werd geschreven naar aanleiding van een rede,
door den Oud-Minister van Kolonien Mr. Pleyte
gehouden te Ziirich. Volgens een verslag in de
N. R. Cr, zou deze aldaar gezegd hebben
„Het 6-mil(ioenen yolk van Nederland kan niet
alleen de intellectueele krachten leveren, die het
45-millioenen y olk op den evenaar zoo dringend
noodig heeft. Om voor de hand liggende redenen
is het Nederlandsohe gouvernement voorzichtig in
de keuze van vreemde hulpkrachten. Doch wit-
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sersehe en Scandinavische jongelui vinden er altijd
een open dear. Ingenieurs, geneesheeren, botanisten
en andere intellectueele krachten hebben in Ned.Indie een toekomst. 1).
De beer Tillema komt hiertegen met kracht op
en betoogt : Het kan we!, maar de Regeering heeft
er geen slag van of geen lust in om door flinke
reclame, zo oats mannen van zaken dat verstaan,
Indie meer bekend en aantrekkelijk te waken in
Nederland 2).
Voorts zou hij om flink aan te pakken den
volgenden weg willen bewandelen:
„Alle lndische maatschappijen geven 0.0x pct.
van hun winst voor een fonds, om aan onbemiddelde
kinderen de middelen voor een beschavende opvoeding voor te schieten."
„Een commissie zoekt zorgvuldig de naar karakter,
lichaam en verstand besten nit de hoogste klassen
der lagere school uit en stelt die in de gelegenheid
een opvoeding (van een jaar of 8, 9, liefst met
help van staatsbeurzen) te krijgen, die voor leidende
maatschappelijke betrekkingen (bij voorkeur in Indie)
werkelijk in elk opzicht (dus niet alleen maar in
schoolsch opzicht) voorbereidt."
„De aldus opgevoeden hebben den zedelijken
plicht om geleidelijk zooveel van hun opvoedingskosten terug te betalen als hun zonder te groote
bezwaren mogelijk zal zijn."
„Wij stellen niet, dat aan deze methode geen bezwaren zijn verbonden of dat er niet met wijs beleid
moet worden opgevoed, doch wij meenen, dat de
verantwoordelijke Nederlandsche staatsman in dit
moeilijk tijdsgewricht niet verantwoord is, wanneer
hij niet getracht heeft het tekort aan liefhebbers
van leidend lndisch werk aan te vullen uit de kringen
der minder bedeelden. En wij gelooven, dat hij dit
met succes zal kunnen doen, wanneer een krachtige
propaganda niet nalaat en den bier aangegeven of
een evenwijdig loopenden weg inslaat om de kinderen
van het geheele y olk inderdaad te bereiken.
Het is misschien nu zelfs nog niet te laat ......
Wellicht heeft de speech van minister Pleyte nog
niet al te zeer de aandacht getrokken."
Het zou te veel plaatsruimte vereischen, als we
dit denkbeeld nader gingen bespreken, 't is overigens,
tot op zekere hoogte, de overweging waard en ....
de Regeering heeft reeds Bien weg betreden door
op ruime scliaal studiebeurzen te verleenen voor
verschillende Indi g che betrekkingen. Zeker is het
door den heer T. aangegeven denkbeeld weer een
zaadkorrel, die niet vruchteloos zal blijven ... op
Welke wijze dan ook.
Toch blijft hetgeen Mr. Pleyte in Zurich beweerde
nog altijd een moeilijk vraagstuk ; het blijkt in de
practijk reeds jaren lang, dat de vraag naar
sollicitanten veel grooter is dan 't aanbod ; en dat
wordt met den dag erger, omdat de salarissen in
1) De redaetie-commissie van Oost en West licht deze schijnbaar eenigszins onvoorzichtige moorden aldus toe:
,,Volgens hetze)fde versiag zou de beer Pleyte dit gezegd
hebben als antwoond op de vraag van een der Zwitsersche
professoren onder zijn gehoor: Of er ook gelegenheid is tot
plaatsing van gestudeerde Zwitsers in Ned.-Indie? Dit mag
bij de heoordeeling o.i. niet nit het oog worden verioren.'
Zie onk het artikel van den heer Tillema daarover in
Neerlandia (jaarg. 1917, blz. 1541. Het blad „Ons Land" gaf in
groote lijnen het denkbeeld aan de hand van een reuzen-reclame,
die tonnen goods zou kosten (zie Neerlandia 1917. blz. 9).
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Nederland niet meer zoo schril als vroeger afsteken
bij de Indische. Men zal, langs den door den heer
T. aangegeven wag de plaatsen daarginds vervuld
krijgen, ... als ten minste de uitgezochte schoolkinderen op den duur lust en toewijding toonen
voor de taak, waarvoor ze bestemd worden, v6Or
dat het eigen oordeel is gerijpt.

In verband met het bovenstaande wil ik nog
even wijzen op een andere „bescheiden poging"
van het Departement van Kolonien om de belangstelling voor India te wekken op de meest doeltreffende wijze, d.i. bij de studeerende jongelingschap. Op 14 Maart j.l. was het de laatste dag van

Vroeger (Sept. 1918) hadden wij het over wat
de heer T. noemt:

Aan de Nederlandsche Univer9iteiten wordt tegenwoordig geregeld een week in 't jaar aan de belangen van Insulinde gewijd. Zeer belangrijke
onderwerpen worden door daartoe bevoegde sprekers
behandeld. En . . . de belangstelling schijnt buitengewoon groot. Zoo was 't ook te Leiden. De rector
magnificus, die de Indische week Moot met een
geestdriftige rede, noemde het „een mooie week" . . .
er zal wel nooit een reeks voordrachten gehouden
zijn, waarbij de belangstelling, zooals nu, tot het
einde toe zoo groot was, het gehoor zoo
aandachtig" ... de week is geslaagd, meer dam dat,
zij is een groot succes, een overweldigend succes
geweest . ."
Tenslotte eindigt spreker zijn rede aldus:
„M. H. studenten, m.h. jongeren, en ook damesstudenten — onderwijskrachten, vrouwelijke artsen
(er worden 35 vrouwelijke artsen gevraagd) — welk
een onafzienbaar arbeidsveld ligt bier vOOr u, voor
die onder u, die stark zijn, en in het bezit van een
edel gemoed, die werken, om te helpen, en niet in
de aerate plaats voor hun beurs ; die een organisatietalent, een organisatorische kracbt bezitten, en die
anderen willen ontwikkelen, zonder daarbij eigen
voordeel of eigen reputatie te dienen."
„Gij hebt belangstelling, groote belangstelling
getoond door uw onafgebroken tegenwoordipheid
bier; maar nu Baden! Roept elkaar nu een tot
weerziens toe, maar dan in India, en slaat dan
daar de handen ineen en arbeidt daar gezamenlijk
aan het groote werk. En hiermee, zoo eindigde
spreker, verklaar ik daze Indische week voor
gesloten."I

„Een bescheiden poginkje" der Regeering.
Daarmede wordt bedoeld het doen houden van
lezingen met lichtbeelden voor de leerlingen van
Gymnasia en Middelbare scholen. De heer T. zal
wel willen erkennen, dat dit toch ook — zij 't bescheiden — zijn nut kan hebben.
III kom daarop even terug, omdat ik eenigen tijd
geleden (ik bied mijne verontschuldiging aan voor
de vertraagde behandeling) een schrijven ontving
om eene onjustheid in het door mij geschrevene
recht te zetten.
Men schreef mij
1. „Vanwege het Ministerie van Kolonien worden
uitsluitend voordrachten gehouden met het doel
werkkrachten te werven voor het Gouvernement,
en wel door den heer Dom van Rombeek (Binnenlandsch Bestuur), Mr. Woesthoff (speciaal op Gymnasia over de rechterlijke macht) en onlangs den
heer Van Wyck Werneke (over den douanedienst)."
„De bewaring: „het is er verre vandaan, dat men
jongelieden wil werven" is geheel ten onrechte ; de
lezingen van het departement gaan uit van de thans
gevormde afdeeling: Arbeidsbeurs voor den Indischen
Dienst, Chef: de heer Dom van Rombeek, en zijn
een onverbloemde propaganda."
„De voordrachten van den heer Boes, te Haarlem,
Welke zuiver het doel hadden Ned.-India meer
bekend te waken, gingen niet uit van het Departement
van Kolonien."
2. „Bij de bespreking van de werking van het
Comitó voor Indische lezingen en leergangen is de
propaganda op de Middelbare Scholen voorgesteld
als in concurrentie met die van het Departement
van Kolonien; dit is volgens het bovenstaande
onjuist; het is evenwel een voortzetting van den
persoonlijken arbeid van den heer Boes."
Ik blijk mij dus vergist te hebben als ik meende
dat ook de heer Bees optrad op verzoek van het
Ministerie van Kolonien. wat het woord „niet
werven" betreft, ik mean dit te moeten handbaven,
Natuurlijk is het de bedoeling van 't Ministerie van
Kolonien om voldoende en goede ambtenaren voor
India te krijgen en ... dat is lofwaardig ; edoch
men „werft" niet door de jongelui als 't ware over
te halen met schoon klinkende woorden. Dat wordt
— zooals de beer Dom van Rombeek mij nadrukkelijk verzekerd heeft — zorgvuldig vermeden.
Even als bij den beer Boes is kennis verbreiden
het doel der lezingen. Willen de hoorders dan later
nadere inlichtingen hebben, dan moat dat streven
geheel vrijwillig van hen zelven uitgaan. Het eenige
verschil schijnt dan dit te zijn, dat de heer Boes
kennis verbreidt zonder nevendoel. En dat is niet
wider lofwaardig.

De Indische Week te Leiden.

De heer Tillema zal toch gaarne erkennen, dat
een poging om kennis te verbreiden en belangstelling
op zulk een plaats en voor zulke toehoorders toch
ook groote waarde heeft. Laat ieder in zijnen kring
aldus doen „wat zijn hand vindt om te doen".
v. L.
M.
Vraag om inlichting.
Vie kan het juste adres meedeelen van:
A Trouw, vroeger Noordeinde 42, Leiden.
W. G. F. C. Rissink, vroeger Leiden (thans in India).
Mej. L. Reyers, vroeger Witte Singel 38, Leiden.
A. J. Leckie, vroeger Geestersingel 51, Alkmaar.
J. Ph. v. Goethem, Ingenieur, vroeger
Brunnenstr. 73 p. Essen-Ruhr,
Mej. E. Schmitz, vroeger Maria Theresia-Allee 47.
Akan.
Gutenbergstr. 14.
Fokke Beekman,
„
Oberhausen.
G. v. d. Berge, Ingenieur, vroeger Brunnenstr. 73 p.
Essen-Ruhr.
W. J. M. Schwab, Ingenieur vroeger Baumstr. 5,
Kaferthal bij Mannheim.
H. G. Hartsuyker, vroeger Agenzia Marittima
Olandese Via Andrea Doria 10, Genua.
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NEDERL. ANTILLEN.

0. L. Helfrich,
benoemd Gouverneur van Curacao.
De avondbladen van 12 Februari 1.1. brachten
het verrassend bericht, dat bij Koninklijk besluit
van den 8sten Bier maand was benoemd tot Gouverneur van Curacao de heer 0. L. Helfrich, gepensionneerd Oost lndisch hoofdambtenaar,laatstelijk
resident van Benkoelen.
Een verrassend bericht was dit om twee redenen.
Vanaf de eerste dienstjaren van den tegenwoordigen
Gouverneur hebben in de kolonie telkens, blijkbaar
ongegronde, geruchten over dens aftreden de rondte
gedaan, en nu is, ook voor hen, die meeleven in
de zaken dezer kolonie, dit heengaan toch onverwachts gekomen. En als nieuwen Gouverneur hebben
even oncontroleerbare berichten in- en buiten de
kolonie wel tal van candidates genoemd, maar,
voor zoover ons althans bekend, is de heer Helfrich
daarbij niet op den voorgrond getreden.
Den nieuwen landvoogd op den Willemstadschen
troo p roepen wij als zoodanig een hartelijk welkom toe. Der Regeering mag een gelukwensch
niet onthouden worden, dat zij dezen verdienstelijken
oud-Oost-Indischen hoofdambtenaar bereid heeft
gevonden, hare roepstem te volgen. En vooral zal
in de kolonie, wanneer men daar van den staat
van dienst van dezen voortreffelijken magistraat
kennis neemt, en alras bemerkt met welk eene belangstelling en ijver de nieuwe Gouverneur zich
ingewerkt heeft in de brandende vraagstukken, die
tegenwoordig in de kolonie de aandacht vragen, en
op oplossing wachten deze benoeming met instemming begroet worden.
Gouverneur Helfrich, in 1861 geboren, bracht
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weer dan vijf en twintig jaren in Oost-Indischen
staatsdienst door en heeft zich in die jaren den
naam weten te verwerven van eenen uitnemenden
ambtenaar, vooruitstrevend, ijverig en rechtschapen.
Mr. Brantjes van Rijn schrijft van hem in het
Koloniaal Ll eekblad, dat hij „als bestuursambtenaar
steeds het algemeen belang wilt te stellen boven
het bijzonder en streng rechtvaardig, zoo voor zichzelf als voor anderen, elk het zijne pleegt te geven".
Het is bekend, dat de heer Helfrich na zijne
pensionneering onvermoeid voor Indie werkzaam
bleef, in de vereeniging van ambtenaren bij het
Binnenlandsch Bestuur in Oost-Indie, als lid van
de commissie voor het adatrecht, en als archivaris
van het Sumatra-Instituut van het Koloniaal Instituut
te Amsterdam.
In eenen gewichtigen tijd gaat de heer Helfrich
het bewind aanvaarden. De belangstelling voor de
kolonie Curacao is in de laatste jaren zeer toegenomen. Regeering en Staten-Generaal geven blijk
van Dunne verwachting, dat de toekomst van ons
eilandenbezit in West-Indie verzekerd is. Van den
nieuwen landvoogd zal voor de verwezenlijking van
tal van plannen geeischt worden een ruime blik en
eene vaste hand. Vergissen wij ons niet, dan vragen
vooral de volgende onderwerpen zijne aandacht:
handel en scheepvaart (havenverbetering, Willemstad
als centrum van de voorgenomen pakketvaart van
den Kon. West-Indischen Maiidienst,) industrie
(petroleum, delfstoffen enz.), de reorganisatie van
de rechterlijke indeeling, onderwijs en in het algemeen al wat op de Bovenwindsche eilanden lang
stiefmoederlijk behandeld is. Zij het Gouverneur
Helfrich gegeven onder goedkeuring van de Koningin,
die hem tot deze hooge en verantwoordelijke plaats
riep, tot zegen der kolonie en tot eigen voldoening
werkzaam te zijn.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond weet, dat
het zijne warme belangstelling heeft, mag den beer
Helfrich onder zijne beschermende leden tellen, en
geniet thans het voorrecht de leden van de groep
„Nederlandsche Antilles" met hunnen nieuwen
Gouverneur in kennis te brengen. Het is zeker. dat
deze bet voorbeeld van zijnen voorganger volgen
zal, en blijk geven van meeleven in de lotgevallen
van onze groep, die zonder twijfel eene der meest
bloeiende is.
B. DE GAAY FORTMAN.
Dordrecht, 17 Maart 1919,

ZUID-AFRIKA.

Brieven van Ou-Boet.
PRETORIA, 14 Januari 1919.
Van uit L. Marques heeft Ou-Boet in September
een brief gezonden, in de hoop dat de Portugeezen
genadiger tegenover zijn geesteskinderen zouden
zijn. Wellicht dat thans de vrede betere en veiliger
verbinding tot stand brengt tusschen Ou-Boet en
de kantoren van het Alg. Ned. Verbond. Nog niet
zoo heel lang geleden kwam een bekende Afrikaner
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zich bij mij beklagen dat hij geen brief van Ou-Bost
meer zag in Neerlandia. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik lang niet de eenige ben.
Bij het Consulaat-Generaal der Nederlanden alhier
komen van uit Holland voortdurend aanvragen in
om te willen onderzoek doen naar verschillende
personen, aangezien de naaste familie-betrekkingen
niets meer van hen hooren, terwijl het vroeger
toch zulke trouwe schrijvers waren.
* *
*
In.middels heeft de tijd hier niet stil gestaan en
hebben de gebeurtenissen bier in de Unie bun
belangwekkend verloop gehad. De Afrikaner leeft
weer en streeft weer. Ili moet tegenwoordig altijd
denken aan den eersten dag dat ik hier in
1912 terugkeerde. Mijn kennismaking met een
bekenden Afrikaner werd hernieuwd en wij zaten
al heel gauw in een levendig gesprek betreffende
den nationalen toestand. De Afrikaner, man van
groot idealisme en werkkracht, list het hoofd zakken. „Ik is droer, was zijn uitspraak. Ons yolk
gaat onder in materialisme. Daar is nog net hoop
op een paar. Halle vorm die pit-kern en als
hulls maar net die jong geslag west te bewaar vir
daardie verderfelike hang naar stoffelik bezit, om
dit als die hoogste lewesdoel te beskouw, dan is
dear Dog hoop.
Wat al opleving is er na Bien tijd onder alle
Afrikaners gekomen en bij elks nieuwe uiting moet
ik weer aan die woorden denken.
En toch had deze Afrikaner geen ongelijk. Het
leek alles zoo materialistisch. Niemand sprak bijna
meer over hoogere idealen. Het hoogate duel
scheen het verzamelen van rijkdommen te zijn.
Maar nu weten wij dat dit alles slechts schijn,
dat het idealisme volstrekt niet dood was. In het
hart van elken Afrikaner heeft het geleefd of
wellicht gesluimerd, doch aanwezig was het. Men
sprak er alleen niet met elkaar over. Kwam het
omdat men te zeer ter neergeslagen was door den
uitslag van den Tweeden Zuid-Afrikaanschen Vrijheidsoorlog, kwam het doordat men bereid was
een geheel nieuw tijdperk te beginners, een nieuwe
maatschappij te vormen en al het oude begraven
te laten? Wie zal het zeggen ? Men ziet het aan
alle kanten om zich been en mijn Afrikaner-vriend
van den eersten dag mijner terugkomst ontkent het
bestaan niet meer, al heeft het hem ter zeerste verrast.
Met die opleving van den Afrikaner-geest heeft
het voortschrijden van de Afrikaansche Taalbeweging
gelijken tred gehouden. Jaren heeft het geduurd
alvorens de Holland q che Kerk tegenover die beweging een betergezinde houding aannam. In den
aanvang stond zij er wel niet vijandig, doch zeker
niet sympathiek tegenover. Daarna kwam een tijd
van lijdelijk verzet; doch tegenwoordig neemt zij,
zooals steeds in nationals bewegingen, het voortouw. Reeds heeft de Synods van de kerk in den
Vrijstaat besloten een Afrikaansche Bijbelvertaling
te bewerken. Ook op de kerkscholen wil zij thans
het onderwijs in en door Afrikaans& doen geschieden tot zoover dit mogelijk is. De moeilijkheid is altijd nog het gebrek aan goede Afrikaansche
leerboeken, doch ook deze komen snel. De schrijvers
van onze schoolboeken worden eveneens door den
stroom meegesleurd. Bij den Hollandschen Boekhandel is groote vraag naar Afrikaansche buskers

en talrijke nieuwe uitgaven versehijnen in die teal.
Toen ik in 1912 hier aankwam, had het Afrikaansch
zich nog niet gedrongen in de kolommen waar de
hoofdleiding der bladen haar politieke inzichten
kenbaar maakt. Tegenwoordig is dit anders en in
vrijwel alle Hollandsch-Afrikaansche bladen vindt
men hoofdartikelen in het Atrikaansch.
In den aanvang was er een zeker betreurenswaardig bolsjewisme in spelling en zinsbouw, doch
sedert het Afrikaansch op de school onderwezen
wordt, hebben onze krantenschrijvers ook geleerd
om zich aan de regeleh te houden, die thans door
de Z.-A. Akademie voor Letteren en Kunst zijn
neergelegd. Pa, die als hoofdredacteur met veel
gezag en gewicht meeningen verkondigt, die ale
evangelie door de lezers worden aanvaard, wordt
thuis natuurlijk niet graag op zijn vingers getikt
door zijn zoontje in de eerste klas van de lagers
school, die de spelfouten nit Pa's opstel haalt,
waarop Pa zoo trotsch was.
***
Maar er zijn ook andere teekenen. Jan Celliers,
onze dichter, is benoemd tot „lector" in de algemeene kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Stellenbosch. In onze geheele pers is deze benoeming
met groote instemming ontvangen. Jan Celliers was
tot dusver in staatsdienst en verdiende zijn kost
met het doen van vertaalwerk, niet zeer hartverheffend voor een dichter, misschien nog geestdoodender dan het verkoopen van kousen. tit die mufte
ompving is Jan Celliers thans gehaald en meer tijd
zal hij kunnen geven aan zijn kunst. Deze benoeming
is niet van de regeering uitgegaan. De Universiteit
is door een groot legaat in staat gesteld enkele
leerstoelen te stichten. Lit dit legaat is deze leerstoel thans opgericlit.
Voor Stellenbosch is deze benoeming ook in
andere opzichten een aanwinst, omdat Mevrouw
Jan Celliers een geestdriftige Afrikaansche is, die
gaarne bij zich aan huis menschen mag noodigen,
die tot de opheffing van haar y olk kunnen bijdragen.
Eens in de maand Meld zij in haar huis te Pretoria
open hof voor dit duel, waardoor zij veel Afrikaners
bij elkaar heeft gebracht, die anders wellicht elkaar
voorbij zouden zijn geloopen en onbekend naast
elkaar hebben gewerkt, terwijl zij met elkaar veel
beter arbeid konden verrichten. Indien Mevrouw
Celliers gezond blijft zij is lichamelijk niet sterk
— zal haar huis in Stellenbosch zeker een groote
bymekaar-kom plek worden voor alle jonge en
oudere Afrikaanders.
* *
Een andere benoeming die wel niet lang meer
op zich zal laten wachten, is die van dr. Grosskopf
tot professor in de staathuishoudkunde te Stellenbosch. Dr. Grosskopf heeft aan de Amsterdamsche
Universiteit in de beide rechten gestudeerd en is
met lof tot dokter bevorderd. Hij heeft bier een
reeks artikelen over staathuishoudkunde geschreven,
die van zooveel kennis van dit onderwerp getuigden en zoozeer de aandaclit trokken dat de
Universiteit van Stellenbosch hem een professoraat
aanbood. Dr. Grosskopf heeft echter in 1914 aan
de rebellie deelgenomen en is overeenkomstig het
besluit van onze volksvertegenwoordiginguitgesloten
van alle staatsambten en dit professor sat zou uit
de Staatskas bekostigd worden. De benoeming kon
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dus niet doorgaan.
Maar zoodra deze beperking wordt opgeh even — en dit zal,
wanneer de vrede
werkelijk gesloten is,
wel niet Lang meer
duren — zal de benoeming voorzeker
worden herhaald en
dan staat aan het
aanvaarden van het
professoraat door dr.
Grosskopf niets meer ..)
in den weg.
* *
Het Consulaat-Generaal der Nederlanden
heeft een nieuwe en
vaste verblijfplaats gekregen hier ter stede.
Tot dusver werden
zoowel de kantoren
als de woning gehaurd.
Het gevolg daarvan
was dat b.v. de tegenwoordige ambtsbe
De nieuwe woning van den Nederlandschen Consul-Generaal te Pretoria.
kleeder, dr. Van Ketwich Verschuur,tijdens
zijn zesjarig verblijf viermaal is moeten verhuizen.
herhaaldelijk : ontvangstation voor draadlooze teleEn wie zich de onaangename gebeurtenissen heringrafie, ontvangproeven met draadl. telegr.
nert nit de ambtsvervulling van den heer Knobel. toen
„Ook overigens zondigt de P. en T.-dienst dikwijls
men dezen verweet dat hij de kanselarij gevestigd
tegen onze taal...."
had in een snort van achterafplek, kan niet anders
Met ontvang, ontvangstation enz, zondigt men
als deze stap van de Ned. Regeering toejuichen.
volstrekt niet tegen onze taal. Laat de commissie
Het gebouw van het Consulaat-Generaal der
maar een woordenboek opslaan.
Nederlanden is nu voor goed gevestigd in het
Zou o n t v a n g k a m er soma ook geen goed
midden der stad in een woning, die den Nederwoord zijn? Zou dat ontvangstkamer moeten wezen ?
landschen naam in Zuid-Afrika ten goede moet komen.
Immers neen. Een ontvangkamer is een kamer, waarin
Het is een der mooiste huizen van onze stad en de
men ontvangt, gelijk een eetkamer een kamer is,
kantoren der kanselarij en van den Consul-Generaal
waarin men eet. Ontvangstation is ons zeer goed:
zijn ruim en waardig. De geheele ambtswoning
een station waar men telegrammen ontvangt
leent zich uitstekend voor ambtelijke ontvangst en
(Het Vad. 6 Febr. '19).
is omgeven door een mooien thin. Het onwaardig
Bij dit stukje, dat een lid van 't A. N. V. (?) ons
trekken en verhuizen van den Nederlandschen
toezond, wenschen we op te merken, dat de schrijver
Con3n1 Generaal behoort dus tot het verleden en in
wel wat erg handig zijn besluiten trekt. 0 n t v a n g
is verouderd en de Taalcommissie meent dan ook
Holland weet men nu dat Nederland in de Unie steeds
ook in dit opzicht waardig zal vertegenwoordigd
nog, dat de door haar gewraakte uitdrukkingen
insluipsels zijn en bepaaldelijk (dit misschien onnoodig
zijn. Waar Nederland hier nog een andere tank
te vermelden) Germanismen.
heeft te vervullen dan de consulaire ambtenaren
van de andere landen, daar is dit prachtige huffs,
* *
smaakvol en deftig gemeubeld, een sterk baken
The mondain bij
van den Nederlandschen stam.
OU-BOET.
Ik heb er al eens op gewezen, hoe vooral nit
de modeberichten in de bladen blijkt, dat de verfransching van onze taal in hooge mate bij de
dames in den smaak valt. Enny Reigersberchmaakt
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.
het weer erg bout in een opstel in Bet Vaderland
over een „The mondain". lk ontleen er eenige
zinnen en nitdrukkingen aan och e mocht het zijn
Ontvang.
als afschrikwekkende voorbeelden !
De Taalcommissie, die in Neerlandia over de
„Algemeen gelooft men, dat de mode der monzuiverheid van het Nederlandsch waakt, is dikwijls
daine files het Beret in Frankrijk werd gelanceerd ;
ongelukkig in haar opmerkingen. Nu schrijft zij
toch is dit niet zoo ; zij werden gecreeerd door een
,,Postcheque en Girodienst. De formulieren kunnen
lady der hooge Engelsche aristocratie
daarna ten postkantore te 's-Gravenhage in ontv a n g worden genomen.
met eengracieusen bloemen-groet . . . . de fret e
„0 n t v an g, voor ontvangst, vindt men trouwens
fignurtj es der mannequins . . . ,sou
plesse .. .
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De mode heeft dit seizoen een zeer jeugdige allure,
en nooit was het woord petite robe van beter
zin dan thans ... esquire coupe . ..
Het d e m i-s a i s o n, het tusschenstadium van
winter naar zomer, is vooral de tijd der robes
tailleur. En tailleurs kregen wij te zien in rijke
verscheidenheid, in geheel aparte genres, even chic
als charmant ..... zoo had een robe d'apres
midi als 6Onig ornament een smal turquoise lintje
aan de taille, en hetzelfde lintje om de polsjes
gestrikt, en het was ravissant".
Wat een taal , om wee van te worden !
K. E. 0.

INGEZONDEN.

De Vaderlandsche Betooging.
Haarlem, 16 Maart 1919.
Geachte Redactie !
Blijkens de belangstelling, getoond door vertegenwoordigers van heel het land, is de instemming met
De Vaderlandsche Betooging van 14 Maart 1.1. te
Utrecht groot geweest. Ook hier heeft Nederland
zich wederom geuit, en de gesproken woorden zullen
aan het buitenland de houding van Holland nogmaals
duidelijk toonen.
Maar, een ding heeft mg zeer teleurgesteld, n.l.
dat geene der sprekers, ook niet de voorzitter in
het openingswoord, heeft gewezen op de houding
van de Vlamingen, ten opzichte van het annexionisme.
De houding onzer taalgenooten in Vlaanderen heeft
toch ten duidelijkste bewezen, hoe zeer zij aan ooze
zijde staan. De dagbladen Ons Vaderland, Het
Laatste Nieuws en De Standaard (Antwerpen) getuigen hiervan.
Er is een schoone gelegenheid voorbijgegaan om
te wijzen op den niet te onderschatten steun, welke
thane door Vlaanderen aan Holland wordt geboden.
Bij vele landgenooten, welke Vlamingen en Walen
nog steeds over eenen kam scheren, had deze
begripsverwarring kunnen worden weggenomen.
Hoogachtend,
E. B. MOOLENAARS Jr.
Wnd. Voorz. Jld. Afd.
Voor hen die dezelfde teleurstelling hebben ondervonden als de heer Molenaars, diene, dat het Dag.
Bestuur uit het Hoofdbestuur in waardeering in
dezen van de houding der Vlamingen in Belgie, bij
niemand achterstaat. Waar verschil van gevoelen
mogelijk blijkt, is de vraag of het gewenscht was
te Utrecht bij de zuiver Nederlandsche betooging
aan die waardeering uiting te geven. Dat dit niet
is gebeurd, is een bewijs dat het D. B. die vraag
in ontkennenden zin heeft beantwoord, en dat het
dusvoor deze gelegenheid alle aandacht op Nederland
heeft willen gevestigd houden. Het laat echter voile
recht aan de welkome opmerking van den inzender.
Red.
BI ad vul ling.
Aan de Heerengracht te Amsterdam stoat te lezen
in de uitstalkast van een goudsmidi, bij eenige gouden
kettingen, die blijkbaar na den koop gesloten worden :
Uitsluitend echt good.
Closet for ever.

Mededeelingen en Allerlei.

Belgie en wij — Frankrijk en Engeland.
Het blad „Common Sense", prof. Colenbranders
bekende artikel in het jongste Januari-Hummer van
„Neerlandia" besprekend, herinnert aan Engelands
traditioneel verzet tegen elke poging van een continentale mogendheid om in West-Europa de hegemonie
te verkrijgen, en zegt dat, mocht de Fransch-Belgische aandrang te sterk worden, dit tenslotte tot
antagonisme zoo kunnen voeren tusschen Frankrijk
en Engeland.
De eenheid van ons yolk.
In het 15 Maart-Nr. van Eigen .Haard schreet
prof. Blok een artikel over bovenstaand onderwerp
in onmiddellijk verband met de Vaderlandsche Betooging te Utrecht. De schrijver geeft daarin een
kort historisch overzicht van de ontwikkeling onzer
volkseenheid, geen begrip van ouden datum, maar
niettemin zeer hecht. Zij is onder alle Nederlanders
in de weken van spanning die achter ons liggen,
krachtiog tot uiting gekomen en dat vooral, zoo
eindigt prof. Blok, is in deze dagen de winst voor
het ons allen zoo dierbaar Vaderland.
Boeken-Commissie.
Ter voorkoming van misverstand wordt bier
meegedeeld, dat het op de begrooting van het
Hoofdbestuur voor 1919 uitgetrokken bedrag van
f 2400.— voor de Boeken-Commissie niet is een
vast bedrag, waarop zij aanspraak kan waken, maar
een maximum van de naar gebleken behoefte aan
deze commissie te verstrekken gelden, waarbij —
gelijk van zelf spreekt bij eene begrooting, die
met een zoo belangrijk tekort sluit — de grootst
mogelijke bezuiniging moet worden betracht, zoo
mogelijk evenwel met voorkoming van schade voor
deze belangrijke zaak. Dit zij eene aansporing voor
de trouwe vrienden der Boeken-Commissie, om haar
hunne bijdragen niet te onthouden.
Landverhuizing naar Amerika.
De _Hollandsche Amerikaan, weekblad van Kalamazoo (Michigan) schrijft in zijn nr. van 6 Januari
het volgende :
In de Oct. en Nov.-nummers van „Neerlandia",
het orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond
dat zijn hoofdzetel te Dordrecht in Nederland heeft,
zijn artikelen verschenen van de hand van den
Presbyteriaanschen predikant A. v. C. P. Huizinga
te Thompson, Conn., die wij den Hollanders hier te
lande, welke familie-betrekkingen of vrienden hebben
in „het Oude Vaderland" die begeerte koesteren om
over den Oceaan te komen, wel zouden willen
aanraden aan aspirant-landverhuizers naar de
Vereenigde Staten ter lezing en overdenking aan
te bevelen.
wij weten niet in boeken en geschritten der laatste
jaren, die over de toestanden en gelegenheden voor
den immigrant bier te lande handelen, een weer
waar beeld van het Leven in de Vereenigde Staten
gelezen te hebben.
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De betrachting van het heldere eerlijke stuk van
Ds. Huizinga zal velen in Nederland een beter
advies geven, dan wel eens van hier uit door
„kennissen en vrienden" wordt toegezonden om
Hollanders aan te moedigen „bun geluk" bier te
bepreeven of ook wel „in de armen te vliegen".
Verbetering.
Uit hetartikel over Ned. leven te New-York in
het Febr. Nr. verschenen, zij a de noten weggevallen.
We laten ze hieralsnog volgen.
1) De familie Bedloo, van oorsprong Frausch en geheeten Biddeloo, vestigde zich in de 17e eeuw in Nederland en eikele hunner
immigreerden naar Suriname en Nteuw-Nederland. Zij bekleedden
aldaar hooge regeeringsambten en waren eigenaars van verschillende
plantages.
An order of Lovelace directed that Love island in the Bay owned
by Isaac Bedlow, olderman and comptroller of the revenue should
be a privileged place where prisoners were free from warrent of
arrest. Gouvernor Nicolls granted this island to Capt. Needham on
23 Dec. 1667 and he sold it to Bedlow after whom it was named.
Bedlow's widow sold it to James Carte 29 April 1676. (History of
New-York by John Romeyn Brothead 1871 p.p. 168 note).
Zie „de Wapenheraut" van 1915 blz. 321 358, en van 1916 blz. 69
alsmede voor de Genealogie van de farnilie Bedloo de Bronovo Genealogische Heraldische bladen le jaargang 1906, blz. 370/379.
2) Directeur van Curag to en de laAtste Gouverneur van Nieuw
Nederland. Over Curagao regeerde hij van 16 113-1664. Hij was be kend
order den naam „Stiff Necked Pete!" en had een houten been.
Nieuw Nederland moest hij 8 September aan do Engetschen °verge yen.
3) In Suriname vinden wij een soortgelijke benaming terug in den
naam van de plantage „Nijd en aan de cJornmewijnerivier,
welke toabehoord heeft aan de familte du Plessie.
4)Zie het woord Kil in Dordtsche Kil.
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I. G. Robbers Sr., Duinweg '25,
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St. Jorisstraat 11, 's-Hertogenbosch.
Opg. door het Bestuur der Afd.
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Comiid voor Nedertandsche Kinderen
in den vreemde.
(Hoofddoel verzorging in Nederland).
27e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 31 Januari 1919.
Financieel Hulpcomitó 's-Gravenhage f 4400.-,
maakt met vorige opgave f 25270.- en Mrk. 200.-.
Onder Comite Groningen f 150.-, maakt met
vorige opgave f 2043.68.
Onder Comité Zwolle f 56.50, maakt met vorige
opgave f 4218.- .
Alg. Ned. Verb. Potchefstroom, inzameling A. H.
Koomans f I 30.18, maakt met vorige opgave f 443.18,
Dept Binnenl. Zaken vergoeding reiskosten f 206.-Bijdragen ouders F. K. Keulen f 22.53, ontvangen
door Sub. Comitê Dusseldorf Mrk. 1043.-.
L. D. f 1.-, J. H. F. R. f 1.-, P. C. P. f 2.50,
J. C. F. K. f 2.50, E. de L. f 25.-, Wed, I. v. I.
f 5.-, J. E. de C. M. f 2.50, G. II. f 1.-, Mr. J.
v. W. H. f 25.-, P. K. L. f 2.50, W. W. f 5.-,
Mej. N. G. f 1. -, H. P. f 10.-, H. de W. f 1.-,
G. v. D. f 10.-, G. F. D. v. H. f 25.-, Gez. K.
f 2.-, door Fin. Hulpcomitó K. H. Ll. f 1000.-,
Br. d'O. f 25-, M. J. v. d. L. f 5.-, D. W. f 2.50,
J. D. S. & Co. f 2.50, M. S. f 10.-, J. H. W. f 5.-,
N. F. F. f 2.50, C. H. f 2.50, R. A. f 1.50, V. de
G. 1.50, S. D. v. H. f 50.-, Fa. E. f 1.-, C. W.
F. f 2.-, Mevr. v. I. f 20.-, A. F. 0. f 10.-,
C. J. W. f 30.-, G. H. d. M. 0. f 30.-, J. H. G.
f 2.50, Wed. P. J. W. f 2.50, M. J. & Co., f 2.50,
Mr. W. A. v. W. K. f 10.-, Wed. I. S. f 25.-,
Mej. A. B. IL G. f 25.-, N. V, M. voorh. C. v. K.
f 10.-, C. f 50, Dames W. f 5.-, Mevr. R. F. R.
f 5.-, Mr. C. G. S. f 25.-, B. v. M. K. f 12.50,
S. E. S. B. f 25.-, J. J. f 2.50, Mej. J. H.
W. M. f 1.-, Mevr. H. K. f 2.50, C. E. f 5.--,
H. M. B. f 25.-, I. P. & Zn. f 2.50, N. V. H.Mij.
0. D. f 5.-, L. f 2.50, E. R. f 2.-, R. A. D.
f 1.50, N.V. 0. N. f 5.-, A. A. K. f 25.-, C. R.
f 5.-, N. P. f 1.-, R. W. f 1.-, J. P. G. f 10.-,
D. f 2.50, C. I. v. d. W. f 2.50, A. D. 10.-, J. M.
f 1.-, W. H. B. K. f 25.-, W. C. D. f 1.-, H.
H. de H. f 3.-, M. A. V. f 10.-, S. A. J. f 1.-,
W. v. D. f 2.50, A. G. E. f 2.50, G. W. Z. f 37.50,
J. D. S. f 10.-, B. P. de V. f 100.-, L. 0. J.
v. 0 f 10.-, C. W. J. f 30.-, H. J. t. W. f 2.50,
E. A. L. f 3.-, J. J. L. T. f 1.-, J. E, B. f 10.-,
A, G. f 5.-, G. W. C. f 2.50, H. d. V. f 7.50, F.
K. f 30.--, L. R. f 10.--, I. L. T. f 5.-, C. C.
f 1.-, J. M. f 1.0.-, Fa. K. C. f 5.-, F. E. f 1.-,
F. C. J. S. f 5.-, C. E. & Co. f 5.-, Fa. M. J. V.
f 5.-, W. W. f 2.50, P. B. f 2.50, W. H. L. C.
v. W. f 25.-, N. N. f 1.-, R. J. v. d. M. f 1.M. W. d. Z. f 2.50, H. A. S. f 2.-, W. F. f 1.-,
A. S. f 2.50, Wed. Prof. H. P. G. Q. f 5.-, Dames
H. f 10.-, W. C. v. D. f 10.-, H. D. & Zn. f 10.-,
H. J. f 5.-, G. d. V. f 25.-, C. K. & Co. f 25.-,
H. W. v. M. f 5.-, U. E. S. f 10.-, R. W. f 1.-,
H. N. S. & Co. f 10.-, J. F. F. f 10.-, Gebrs. T
f 5.-, L. & Zn. f 5.-, P. J. S f 2.50, H. L. f 1-,
Mr. P. P. f 5.-, Br. Cons. f 2.50, H. B. Mz. f 10.-.
Allen te Amsterdam.
A. F. v. W. f 2.50, A. C. M. f 25.-, L. M. f 1.25,
J. d. B. & Zn. f 50.-, J. V. f 2.-, Mej. M. J. M. f 30.-,
M . C. f 25.- Allen te Rotterdam.

M. J. T. f 30.-, H. C. f 2.50, te 's-Gravenhage.
M. J. F. H. f 5.- te Apeldoorn. M. J. V. f 5.- te

Bussum. Mevr. v. H. f 5.- te Doorn. R. A. J. v. D.
f 5.- te Hilversum Jhr. v. E. f 10.- te Leeuwarden.
L. J. d. B. f 1.- te Utrecht.
Totaal ontvangen in Januari f 5256.- en Mrk.
1043, maakt het vorige opgave f 179292.44 en Mrk.
22429.08. De uitgaven bedroegen in de afgeloopen
maand f 4695.53 1/2, zoodat wij ditmaal uit de bijdragen alle onkosten konden bestrijden, zelfs iets
voor de volgende maand hebben kunnen overhouden.
Nog ongeveer 300 kinderen worden door ons verzorgd en van alle4s voorzien, zoowel lichamelijk als
geestelijk. Slechts die kinderen, wier ouders nog
niet in de gelegenheid zijn bun kinderen terug te
roepen en zelfs het allernoodzakelijkste te verschaffen behouden wij bier. Het last zich niet aanzien, dat daarin binnenkort verandering zal kunnen
komen. Opnieuw doen wij weder een dringend
beroep op de liefdadigheid van alle weldenkende
Nederlanders binnen en buiten de grenzen van ons
land. Dat Zuid Afrika ons wederom niet vergeten
heeft. blijkt uit de inzameling te Potchefstroom.
Er is nog veel Teed te lenigen, men stelle ons daartoe in staat.
•

•

•

28e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 28 Februari 1919.
H.M. de Koningin, tweede gift. f 150.Finantieel Hulpcomitê te 's-Gravenhage f 700.-,
maakt met vorige opgave f 25.790.- en Mrk. 200.-.
Onder-Comite Deventer f 15.-, maakt met vorige
opgave f 4040.02.
Onder-Comité Zwolle f 44.-, maakt met vorige
opgave f 4262.
Bijdragen Ouders F. K. Keulen f 23.-, ontvangen
door J. Mulder Denekamp Mrk, f 145.-, ontvangen
door Onder-Comitó Diisseldorp Mrk. 1119.-.
A. M. 100.-, P. C. P. f 2.50, Mej, A. B. f 5.-,

A. T. f 10.-, J. C. F. K, f 2 50, J. H. F. f 1.-,
L. D. f 1.-, Dames 0. f 15,-, R. f 2.50, W. C.
D. f 5.-, Dr. A. J. B. f 1.-, M. H. f 5.-, M.

I. C. f 5.-, D. H. P. f 2.50, C. v. U. f 10.-. Allen
te Amsterdam.
A. C. M. f 25.- te Rotterdam.
Mej. L. H. C. f 10.-, M. J. T. f 30.- te
's-Gravenhage.
J. M. V. f 5.- te Bussum. M. J. T. H. f 5.te Apeldoorn.
J. L. de B. f 1.- te Utrecht. K. A. f 25.- te

Mexico.
Totaal ontvangen in Februari f 1184.01 en
Mrk. 1264.-, maakt met vorige opgave f 194.916.63
en Mrk. 23.693.08. De uitgaven bedroegen in de
afgeloopen maand f 3352.77. Al is het totaal bedrag
der ontvangsten geringer dan ooit en wederom lager
dan het bedrag der uitgaven, hetgeen wellicht
voortspruit uit de meening, dat wij reeds aan het
cinde van onzen arbeid zijn, en daardoor de groote
belangstelling van weleer verflauwt, dan bewijst de
Koninklijke belangstelling reeds in de eerste plaats,
dat die meening geheel onjuist is, want H. M. schonk
Hare bijdrage als een bewijs van „belangstelling in
het nuttig en mensehlie vend streven van het Comitó."
Hartelijk dankbaar zijn wij daarvoor. Moge dit een
voorbeeld zijn voor heel het Nederlandsche Volk.
Men zende zijne bijdragen aan den Penningmeester:
S. VAN LIER Ez.
Amsterdam.
Nassaukade 358.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Dieplantjie van die moedertaal
word stilgekweekt door moederhand ;
die w6reld weet nie wat daargroei
aan moederskoot, vir vaderland.
JAN CELLTER S.
NHOUD: Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1918 — Verbijsterend, door Dr H. J. Kiewiet de Jonge. — Buitenland : Jaarverslag uit Mexico
over 1918. — Nederland: Ltjst van Aanhankelijkheidsblijken (vervolg). — Algemeene Ve-gadering van Groep Nederland. — Adressen. — Open
brief aan den Groepsraad van Nederland, door G D Stork. — Van de Aftleeltngen, — Vlaanderen: Uit de Vlaamsche Pers. — Oost-IndiY De
Arnhachtsschool en de Ccntrale Werkp'aats :, Kahan DjahC, door Mej G. Andreae. — Ned Antillen: Alg. Vergadering. — Taalcommissie. —
Afededeelingen en Allerlei. — Comite veer Nederlandsche kinderen in den vreemde. — Advertenti, a

Jaarverslag van het Hoofdbestuur
over 1918.
Inleiding.
De belangen van het A. N. V. liggen tot ver
over de grenzen in stamgebieden, die niet alleen
in oorlog waren, maar ook door binnenlandsche
verdeeldheden werden geteisterd. Dientengevolge
had het Verbond in 1918 wederom met bijzondere
moeilijkheden te kampen.
De zoo lang verbroken verbindingen met het
Buitenland worden echter langzamerhand hersteld en
de geregelde briefwisseling met Groepen, Afdeelingen en Vertegenwoordigers zal Nanzelf reeds een
opleving ten gevolge hebben.
Hoofdbestuur.
De samenstelling van het Hoofdbestuur onderging
A.
gee verandering. Alleen nam de beer Ka t.
Snijders Jr., door ambtsplichten gedurende den
geheelen oorlog verhinderd de vergaderingen bij
te wonen, ontslag na een 1 o jarige werkzaarnheid
als vertegenwoordiger voor de Groep Ned. Antillen, zijn stichting. Een plaatsvervanger werd nog
niet aangewezen.
Het Hoofdbestuur is thans als volt samengesteld
Dr. H. J. Kiewiet deJonge, Dordrecht, voorzitter,
Mej. E. Baelde, Rotterdam, Onder-Voorzitster;
Mr. B. de Gaay Fortman, Dordrecht, SecretarisPenningmeester • Prof Dr. P. J. Blok, Leiden • P.
J. de Kanter, Dordrecht • J hr. Mr. G. A. K. Michi is van Kessenich, Roermond ; alien zitting
hebbende voor Groep Nederland • A. C. van der
Cruyssen, Antwerpen •; Mej. R. de Guchtenaere,
Gentbrugge •; H. Meert, Brussel ; Joh. C. Kesler,
Brussel ; Mr. W. Thelen, Brussel • Mr. Em. Wildiers,
Antwerpen • allen zitting hebbende voor Groep
1) Ch. R. Bakhuizen van den Brink, RijsBe •; C,
wijk •; J. C. S. Kasteleyn, Den Haag Dr. W, van

1

1 ) Waargedurende de laatste 4 jaren deze Groep geen
officieel teeken van leven heeftgegeven en de verbinding
met het Hoofdbestuur nog niet werd hersteld, meent het
Hoofdbestuur de samenstelling van de laatstbekende afvaaruiing
voorloopig nog te moeten behouden.
g

Lingen, Maastricht; Th. G. G. Valette, Den Haag ;
allen zitting hebbende voor Groep Ned. Oost-Indie ;
Prof. Dr. J. Boeke, Leiden ; zitting hebbende voor
Groep Ned. Antillen ; Mr. Dr. C. F. Schoch,
Amsterdam ; Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, Den
Haag ; beiden zitting hebbende voor Groep Suriname.
Werkzaamheden.
Het Hoofdbestuur vergaderde in 1918 vijf maal,
te weten ; 2 Maart, 1 o April, 2 0 Mei, 31 Juli en
19 November,
het Dag. Bestuur vele malen.
Het Hoofdbestuur richtte zich tot Hare Majesteit om Haar dank te betuigen voor de onvermoeide
pogingen door Haar aangewend om gedurende het
moeilijke tijdperk dat ons land en yolk hebben
doorleefd en nog doorleven, ons goede recht op
ongeschonden onafhankelijkheid en eenheid boven
alle verdenking verheven te houden.
Voorts meende het Hoofdbestuur goed te doen
het afgetreden Ministerie te huldigen in den persoon
van den Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr.
dr. J. Loudon. Het hood Z.Ex. in October een
door den sierkunstenaar Georg Rueter vervaardigd
schrijn aan, bevattende de duizenden naamkaartjes
van Nederlanders uit alle klassen en ran en der
maatschappij uit binnen- en buitenland, welke ten
voile instemden met de dankbare bewondering voor
de wijze. waarop deze Staatsman in de oorlogsjaren streefde naar vrijwaring onzer hoogste landsen stambelangen en door handhaving tegenover de
strijdende partijen van de beginselen van het
volkenrecht.
Dezegevoelens kwamen ten slotte te Utrecht
op 14 Maart j.l. tot treffende uiting op de Vaderlandsche Betooging voor de een- en ondeelbaarheid
van Nederland, welke hoewel op de baten van 1919
behoorend, in verband met het voorafgaande, hier
vermelding verdient.
Herhaaldelijk werden door schriftelijke verzoeken
en mondelinge besprekingen pogingen in het werk
gesteld am een bevredigende regeling te zien
getroffen voor de voedselvoorziening der Nede'rianders in het buitenland, het een eindelijk, zij
het dan ook zeer laat, mocht gedeeltelijk gelukken.
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De belangen van Vlaamsche vluchtelingen en
geinterneerden werden, vooral op onderwijsgebied,
zooveel mogelijk behartigd door op te komen voor
onderwijs in het Nederlandsch, het verstrekken van
studieboeken, het uitloven van boekprijzen bij
overgangsexamens, enz.
Voorts werd wederomgeldelijke steun verleend
aan het Comit6 voor Nederlandsche kinderen in
den vreemde.
De bijdrage voor het Steyn-gedenkteeken, dat
te Deventer zal verrijzen, werd verhoogd.
Het Zuid Afrikaansch Museum ontving 'Tiede een
gift.
Voor het Nederlandsch onderwijs in Rhodes ie
werd Xso. — toegestaan gedurende drie jaren.
Voor steun aan den Nederlandschen leerstoel te
Londen werd X so. — uitgetrokken.
Aan de Groep Nederland werd verzocht zich te
wenden tot Wethouders van Onderwijs en Schoolcommissies om bij het onderwijs rneer aandacht te
widen aan de kennis onzer Kolonien. Ter beverdering dezer kennis werd het Groepsbestuur ook
in overweging gegeven samenwerking te zoeken
met het Comit6 tot het houden van Indische lezinen en voordrachten.
g
Soortgelijke samenwerking werd door het Hoofdbestuur verkregen of voortgezet met de volgende
vereenigingen: Centrale Nationale Commissie, Landverhu,zing, Vreemdelingenverkeer, Het Buitenland,
Ned. Zuid A fr. Vereeniging, Kamers van Koophan del,
Het Nederlandsch Lied, Koloniaal Onderwijscongres,
Juliana-Scholen, Oost en West.
Om na den vrede voorbereid te zijn voor de
taak, die het Verbond ten opzichte van onze stambelangen buiten Nederland wacht, werd een vragenlist aan al onze verbindingcn en vt le leden in
het buitenlandgezonden, ten einde een duidelijk
overzicht te krijgen van de verspreiding der Nedlanders in het Buitenland, hun nooden en behoeften,
waaraan almee onzegrootste aandacht moet worden
gewijd om te kornen tot samenwerking van alle
goede krachten.
Daar lit voor het A. N. V. nog een ontzaglijke
taak te vervullen.
Groep Nederland.
Hoewel de noodige herziening der Statuten
tengevolge der verbroken verbindingen met de
Groepen nog niet kon plaats hebben, meende Groep
Nederland daarop niet te kunnen wachten en zette
zij een Reglementsherziening door, die voornamelijk
ten doe heeft een zelfstandiger optreden mogelijk
te maken en de Afdeelingen tot een werkzamer
aandeel in de beweging te prikkelen, waartoe het
nieuwe lichaam, de Gr o e sr a a d, moet dienen.
De Groep trad in 1918 naar buiten op door

de verspreiding van een „Manifest aan Landgenooten " , getiteld „de Ure van ons Nederlandsch
Volksbestaan " , dat gevolgd werd door de uitgave
vaneen vlugschrift : „De Aanval op Nederland",
hetwelk in verband met de annexatie-beweging in

Belie de aantijgingen teen ons land en yolk
bestrijdt, de houden van Nederland gedurende den
Wereldoorlog verdedigt en zijn rechten be left. Het
geschrift werd ook in Engelsche en Fransche
vertaling in duizenden exemplaren vooral buiten
Nederland verspreid.
Ter bevordering van het onderwijs in het Nederlandsch, waaraan op L., M. en H. scholen meer zorg
dient te worden besteed, stelde het Groepsbestuur
een Onderwijs-Commissie in
die haar studie over
,
een daarvoor noodige herziening van ons geheele
onderwijsstelsel in een rapport neerlegde.
Groep Nederland stortte gelijk ieder jaar, volgens
reglement, haar batig saldo, ditmaal slechts f 8 5 7 8,97 ,
in de kas van het Hoofdbestuur.
Groep Belgie.
Van alle stamgebieden,
die deel uitmaken van
het A. N. V, was Vlaanderen er het ergst aan toe.
Geteisterd door den oorlog,
verdeeld in eigen
gelederen, kon deze groep, die trouwens geheel
uit haar verband bleek
erukt
g , geen deel hebben
aan het Verbondsleven. Toen de wapenstilstand
werdgesloten en de Regeering van Belgie weer
in haar rechten trail , brak voor de Vlamingen van
alle richtingen de donkerste tijd aan. Maar er is
van Vlaamschen kant krachtig verzet. Uit Belie
zelf moet de vrijmaking van het Vlaamsche yolk
komen ; wie daar buiten zijn kunnen slechts zeer
beperkten invloed oefenen.
Groep Ned. Oost-Indio.
Hoewel weinig van het Verbondswerk in onze
grootste kolonie werd vernomen, ma toch worden
aangenomen, dat zij op het gebied van Ned.
cursussen voor Inlanders, volksleesgezelschappen en
boekerijen, lezingen enz. haar nuttigen arbeid
voortzette.
Het laatste verblijdende nieuws was dat het
ledental met meer dan3oo is toegenomen, wat
hoofdzakelijk te danken is aan de oprichting van
de krachtige Afd. Medan, die een stuwkracht belooft te worden voor onze beweging in de Oost.
Groep Suriname.
Hoewel in 1 9 18 uit enkele berichten bleek dat
de opleving dezer Groep aanstaande was, kon het
Hoofdbestuur nog geen regelmatige verbinding
tot stand brengen. Nu de briefwisseling met onze
West ook weder sneller en zekerdergaat dan in
den oorlog, zal binnenkort de voeling met de
Surinaamsche leden wel weer worden verkregen.
Het verblijt van den beer J. S. C. Kasteleyn, lid
van het Hoofdbestuur, zal daartoe ongetwijfeld
het zijne bijdragen. Moe Suriname in het volgend
jaarverslag weer een werkzame groep genoemd
kunnen worden. leder lid van het A. N. V. doe
ook daar zijn pLicht.
Groep Ned. Antillen.
Deze tot voor kort zoo rustig werkende roe
vertoonde hetzelfde verschijnsel als de hoofdstam :
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een groep leden wenschte meer invloed op den
an g van zaken te hebben. De daardoor ontstane
g
wrijving met het Bestuur leidde tot een reglementswijziging in de door de meerderheid gewenschte
richting. Door een rondzendbrief „Aan onze landgenooten te Curacao" spoorde het Groepsbestuur
de leden aan in depraktijk van het levee de heginselen van het A. N. V. voor te staan en toe
tepassen; door een liederenavond en een wetenschappelijkelezing zorgde het voor geestelijke ontwikkeling.
Het Hoofdbestuur wendtpogingen aan om de
stichting van een leeszaal en boekerij te bevorderen.
Na 10 jaar zitting
ehad te hebben in het
g
Hoofdbestuur nam als afgevaardigde dezer Groep
ontslag de heer kapt. J. A. Snijders Jr., aan wien
indertijd de stichting der Groep (in 1904) te danken
was. Hierpast een woord van oprechten dank
voor alles wat deze afgevaardigde in het belang
dezer kolonie heeftgedaan.
Toen bekend werd dat de heer 0. L. Helfrich,
1lenoemd Iva--; tot
otid-re.,ideilt V311.
(;ouvernettr van
[leek een dtk -lardiging
uit het Hoofdbestuur zijn opwaLhung gemaakt urn de
belangen van het A. N. V. bij hem aan te bevelen.
Zij mocht de verzekering van zijn steun ontvangen.
Zuid-Afrika.
Aaneen herstel der Groep Zuid-Afrika kon ook
in het laatste oorlogsjaar niet worden gedacht. De
tijdsomstandigheden waren ook daar niet bevorderlijk aan een opgewekt afdeelingsleven. Slechts
van Kaapstad, Potchefstroom en Bloemfontein
kwamen berichten en iaarverslagen. Blijkens deze
handhaafden ze haargoeden naam en bleven
werkzaam in den geest van ons Verbond ondanks
de verliezen, die in het bijzonder Kaapstad door
de griepepidemie heeft geleden in de heeren
Dortnehl en Ruysch van Dugteren. Voor deze
Afdeeling maakten zich in het bijzonder verdienstelajk oud-president F. W. Reitz, de Ned. Consul
dr. H. H. Lorentz en Mevr. Loopuyt—Maas, welke
laatste met steun van het Hoofdbestuur haar zorgen
o. a. weder wijdde aan de Openbare Leeszaal. Deze
Nederlandsche vrouw met haar innige Afrikaansche
sympathieen heeft met den heer A. F. J. Bennie
vooral veel bijgedragen tot inzameling van gelden
in de Kaapprovincie voor het miliesgeschenk aan
Holland. Onder de samenkomsten door de Atdeeling ingericht dient vooral vermeld het gezellig
samenzijn op 31 Augustus ter viering van Koningin's
verjaardag.
Bloemfontein onderscheidde zich voornamelijk.
door het uitloven van prijzen voor de Taalbondexamens en een recitatiewedstrijd, en het bijeenbrengen van een belangrijke sore voor de Nederlandsche kinderen in den vreemde, die in Nederland
door de goede zorgen van het bekende Comite
worden verpleegd. Ook deze Afdeehng met haar
werkzamen secretaris, den heer F. Schuur, bevorderde in haar omgeving de milieszending ter
leniging van den nood in Nederland.
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Buitenland.
Met het overige buitenland wordt zoo men weet
verbinding gehouden of gezocht door Zelfstandige
Afdeelingen en Vertegenwoordigers. Hun aantal
bedraagt thans 16 en 47. Hun werkzaamheden
bleven Merin door den oorlogstoestand, hoewel
verscheidene toch nog gelegenheid vonden ondanks
groote vertraging in de briefwisseling en moeilijke
verbinding de belangen naar behooren te vervullen.
Door den dood ontvielen ons de trouwe vertegenwoordiger voor Luxor (Egypte) de heer J. H. Insinger
en H. Baron van Oldeneel, de stichter en voorzitter
der Afd. Nieuw York.
Degroote kracht, die Zelfstandige Afdeelingen
en Vertegenwoordigers in het buitenland kunnen
ontwikkelen ook ter bevorderen g van de handelsen nijverheidsbetrekkingen met Nederland, heeft
het Hoofbestuur tot hetplan gebracht hun aantal
uit te breiden.
'oekenCommissie.
verzondel, werden slechts, met inbegrip van die,
welke nog voor Z.-Afrika gBreed staan ter verzending, 26 kisten boeken. De wekelijksche en maandelijksche verzending van dagbladen en tijdschriften
naar tal van adressen in het buitenland, ging
g
ere geld door.
Van de verzonden kisten waren 14 bestemd voor
onze militairen en7 voor Belgische geinterneerden.
In de eerste maanden van het nieuw aangevangen
jaar gingen voor het eerst in jaren weer kisten boeken naar overzeesche landen : 2 naar Paramaribo,
voor de Evang. Broedergemeente (onderwijs-afdeeling), 4 naar de Tokai-Verbeter-Inrichting in KaapProvincie, Z,A.
Het aantal leden ging weer jets achteruit en
bedraagt nu 461. De geldmiddelen vertoonen evenzeer achteruitgang. De inkomsten over 918 bedgen f 5439.75 5 waaronder f 1400.— van het
Hoofdbestuur, de uitgaven f 4070.06.
Het aantal adressen in den vreemde, waarmede
de B. C in betrekking staat, breidde zich uit tot 317,
Neerlandia.
I)e uitgave van Neerlandia bracht wederom
moeilijkheden met zich De nog steeds hooge
papierprijzen en de herhaaldelijk verhoogde drukkosten stelden aan de uitgave van ons or aan
ldelijke eischen, die de kas zeker niet zou hebben
ge
kunnen bevredigen, als door vermindering van den
omvang niet eenigszins daaraan was tegemoet gekomen.
Dat het uiterlijk er tengevolge dezer tegenwerkende
factoren niet beter op is geworden, mogen de leden
voorloopig nog voor lief nemen. Een vereeniging
als het A N.V. ma een rooialer maandblad verlangen,
maar zoolang de tijdsomstandigheden nog ongunstig
blijven, dient er bij de beoordeeling van Neerlandia
rekening mede te worden gehouden. Den medewerkers, ook die uit het buitenland, welke weer vaster e
verbinding met ons krijgen, most in verband met
de be ruimte, tot ons leedwezen, de noodige
beperking worden opgelegd.
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Geldmiddelen.
De rekening over 1918 bedraagt in uitgaaf en
ontvangst f z 7853.7o en sluit met een nadeelig
slot van f 265.255.
Ook hierin spiegelt zich de dure tijd af, die niet
naliet onze uitgaven te doen stijgen op een wijze,
die het bestaan van het Verbond in gevaar zou
hebben gebracht, wanneer in de kasmiddelen geen
gunstige wending was gekomen door de stichting
van het Steunfonds, dat in 1918 tot het begeerde
bedrag van f ioo.000.— klom, waardoor buiten
het ontoereikend geworden bedrag der inkomsten
van de leden voortaan op een jaarlijksche aanvulling
van 4 a 5000 gld. kan worden gerekend. Deze
zal echter nauwelijks voldoende blijken om de
verhoogde exploitatiekosten van alles en ook de
noodzakelijk gebleken verhooging der salarissen
van het personeel en de pensioenregeling voor de
vaste beambten te dekken. Fen in uitzicht gestelde
verhooging der Regeeringssubsidie zal een machtige
steun voor het Hoofdbestuur kunnen zijn om aan
zijn omvangrijke plannen gevolg te kunnen geven.
Zoo zullen na den vrede de belangen der Nederlanders en stamverwanten over de geheele wereld
worden gebaat.

Groep Nederland
Belgie (schatting)
•
Ned. Oost-Indie
•
Suriname (schatting)
Ned. Antillen
»
Zelfstandige Afdeeling Berlijn
•
Bloemfontein
Bremen
Chicago
Chicago-Roseland
Johannesburg
Kaapstad
Keulen
Leipzig
Nieuw York
Nijlstroom
Potchefstroom
Rumenie
Smyrna
Stellenbosch
Ventersdorp
Algemeene leden in het buitenland
>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

VerbiJsterend.
De N. Rott. Ct. van 19 April bevat het volgende
telegram

Ledental.

>>

Toch past ons vertrouwen in de toekomst ondanks
de tijdelijke ontreddering van een Groep als
Vlaanderen en de verbreking van den band met
vele buitenlandsche leden tengevolge van den nood
der tijden.
Het Alg. Ned. Verbond is bestand gebleken
tegen de slagen van het noodlot, tegen verdachtmaking en ondermijning, het heeft door zijn onzijdige houding en door weerstand te bieden aan
den drang van partijschappen om zich te mengen
in de staatkunde van andere naties het zijne
bijgedragen om Nederland buiten den wereldbrand
te houden. Dit standpunt moge de felle partijmannen ter linker en ter rechter zijde zwak hebben
toegeschenen, het zal op den duur blijken te zijn
geweest in het belang niet alleen van ons Verbond
maar van den geheelen stam.
Dusdoende bleef het Verbond staan boven de
partijen en zal het veel kunnen doen om alien, die
behooren tot den Nederlandschen stam weer tot
eendrachtigen strijd voor de gemeenschappelijke
belangen seam te brengen

>>

Samen

7220
1200

1563

5o
286
52
47
29
40
193
173
97
17
17
67
35
5o
o
31
28
78o
203-

Slotwoord.
Gelijk na het sluiten van den wapenstilstand de
toestand niet met ëën slag weer normaal werd en
de menschheid nog een lane overgangstijd wacht
alvorens vrede en welvaart weer zullen heerschen,
zoo zal ook het vereenigingsleven, vooral van een
Verbond dat zijn vertakkingen over heel de wereld
heeft, nog langen tijd noodig hebben om weer op
peil te komen

Brussel, 18 April. (Part.) De krijgsraad der prov.
Brabant heeft heden verscheidene activisten veroordeeld, o.a. Rosalie de Guchtenaere, die een der
leidsters is geweest der activistische beweging in
Gent. Het rekwisitorium eischte 15 jaar dwangarbeid.
Mevr. de Guchtenaere, die zich zelf verdedigde,
hield een warm en uitvoerig pleidooi voor haar
zaak en die van het activisme. Zij aanvaardt de
voile verantwoordelijkheid voor haar daden en verklaarde niet het minste gewicht te hechten aan het
vonnis van den krijgsraad, Wiens bevoegdheid zij
ontkent. Daarom zal zij niet in beroep gaan.
Zij sprak breedvoerig over de Vlaamsche kwestie
en zeide dat het Vlaamsche yolk, evenzeer als het
(le maatregelen voor hygiene van de Duitschers
moest aanvaarden, het alles van hen moest aannemen
wat gunstig voor zijn zaak kon zijn, ook al begunstigde
men er hun politiek mede.
Onder het gehoor bevonden zich een tiental vrouwen,
die luide applaudiseerden, waarop de zeal werd
ontruimd. De read veroordeelde, na te hebben
beraadslaagd, mevr. de Guchtenaere tot 15 jaar
dwangarbeid.
Jarenlang heb ik de eer gehad met Mejuffrouw
de Guchtenaere deel uit te waken van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
zij als vertegenwoordigster van Groep Vlaanderen.
In Bien tijd heb ik haar leeren kennen als een
buitengewoon hoogstaande vrouw, met hart en ziel
de Vlaamsche zaak toegedaan; van een beseheidenheid, eerlijkheid en toewijding, die den eerbied en

de genegenheid afdwongen; een vrouw van ongewone
karaktergaven. Hare beweegredenen, waarom zij
gedurende de bezetting, gehandeld heeft voor wat
haar het liefst was, haar Vlamingschap, mogen door
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krijgsrechters zijn gewraakt, ze zijn door haar nauwgezet geweten goed bevonden. Dat most zij boeten
met vijftien jaren dwangarbeid ! Het recht heeft
aldus zijn verbijsterenden loop genomen. Maar haar
de hooge achting ontnemen van wie haar hebben
gekend vOOr den oorlog, dat heeft het gerecht niet
gekund. Ik breng haar mijn hulde, niet voor hetgeen
zij in den oorlog gedaan of gelaten heeft, dat kan
ik niet in alles beoordeelen, maar omdat ik overtuigd ben dat ook zij deed wat zij deed, nit edele
onbaatzuchtigheid, naar hoogste opvatting van plicht.
H. J. KIEW1ET DE JONGE.

BUITENLAND

Jdarverslag tilt Mexico D.F. over 1918.
TerwijI het Mexico der laatste jaren zoo sterk
de aandacht trok door zijn revolutionair karakter,
is het thans wel geheel in het vergeetboek geraakt, gelegen ale het was, zoo ver van den wereldstrijd. En wij Nederlanders hier voelden ons ook
wat vergeten, ver van huffs, vanwaar brieven en
kranten ons bereikten na een rein van 2 maanden
of meer, tegen vroeger 2 weken. Sterker nog dan
vroeger eehter hebben we meegeleefd met eigen
land, toen daar de ekonomische gevolgen van den
oorlog zich steeds ernstiger deden gevoelen en
men er te doen had met levensmiddelenzorgen, die
wij hier uit de revolutiejaren zoo grondig kennen.
Ware het mogelijk geweest, we hadden van onzen
overvloed gaarne gegeven, zooals Zuid Afrika dat
met zijn graanschip heeft gedaan.
De ekonomische toestand hiertelande blijft ongunstig en ook de politieke toestand is nog steeds
niet zooals men dien wenschen zou. De enorme
oogst van den laatsten hest heeft heel wat verbetering gebracht, maar toch zal pas de her vatting
van de mijn industrie, Mexico's rijkdom, een erode
waken aan de werkeloosheid en de onveiligheid in
het binnenland.
Nu men in Europa zelf de gevolgen ziet van
tangdurige werkeloosheid, resultant van oorlog en
revolutie, zal men er in zijn owdeel over Mexico
wel zachter zijn geworden.
wij rekenen er hier op, dat de mogendheden,
die zulk een geweldig belang hebben bij een goeden
gang van zaken in Mexico, op de Wereldconferentie te Versailles tot een besluit zullen komen, hoe
dit land weer op een hechten grondslag te vestigen.
De stijging der Mexikaansche fondsen zou reeds aanduiden, dat een oplossing nabij is. Dit vraagstuk
blijft ook voor talrijke Nederlandsche beleggers van
belang: hervorming der Mexikaansche financien en
der spoorwegen, vier achterstallige rents eindelijk
betaald zal moeten worden uit een nieuwe leening.
Door het erode van den oorlog zullen binnenkort
handel nijverheid en mijnbouw herleven en Mexico
zal veel kunnen leveren, waaraan thans in Europa
gebrek is. In hoeverre Nederland aan die herleving
van den Mexikaanschen handel kan deelnemen, is
thans nog moeilijk te zeggen, doch we hopen, dat
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ons land er zich hier langzamerhand meer zal inwerken, er dan meer Nederlanders naar hier zullen
komen, en vooral ook de stoomvaartverbinding onder Nederlandsche vlag spoedig hervat zal worden.
Voorloopig kijken talrijke Hollanders hiertelande
nit naar een boot, die hen naar het vaderland zal
brengen om er eindelijk van de zoo Lang uitgestelde
vaeantie te gaan genieten. Tot hen behoorde ook
de Heer G.O.W. van Geytenbeek, direkteur der
Nederlandsche petroleum-maatschappij "La Corona"
te Tampico en onze vice consul aldaar ; hij werd
echter het offer der Spaansche griep, slechts kort
nadat de Hollandsche kolonie der hoofdstad hem
en Mevrouw Van Geytenbeek op haar Clublokaal
had mogen begroeten ; voor ons alien een treurig
verlies.
Dit jaar hadden wij herhaaldelijk bezoek van
landgenooten, een pretlige afwisseling. Koningin's
verjaardag werd in kleinen kring gevierd, alsook
Sint Nikolaas en Oude Jaar ; de vaderlandsche
feesten worden niet door ons vergeten. In het
belang van ons land is ook geweest de verspreiding
van het boekje „The Belgians in Holland 1914/17"
door Gustave Jaspaers.
Mexico D.F. Januari 1919
Apartado 567
K. ANSOUL
Vert. A. N. V.
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Lijst van Fianhankelijkheidsblijken.1)
(vervolg)

ZEEUWSCH VIAANDEREN.
143. Zeeuwsche Bond van Veehandelaren te S c h arendijke.
144. Chr. Jongelingsvereen. te Groed e.
145. Chr. Hist. Kiesvereen. te A x e 1.
146. Rhr. Schoolvereen. ,.Immanuel", te 0 ostburg.

LIMBURG.
227. Bisschoppelijk College te R o e r m on d.
228. Katholieke Kiesvereen. „Schaesberg" en Chr.
Hist. Kiesvereen. „Terwinselen" te Sch a e sb e rg.
229. Centr. Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeenten van
Heerlen, Kerkrade en Hoensbroek.
23 1). R.K. Vereen. „Het Limburgsche Groene Kruis
..Afd. Heerlen.
'231. Vereen. „CoOperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek St. Christoffel te R o e r m o n d.
• 32. Bargerij en Vereenigingen met Gemeenteraad
te Eygelshoven.
233. R K. Kiesvereen. te Spekholzerheide
en afgevaardigden der Chr. Hist. Partij.
234. Zang- en Harmoniegezelschap „de Berggalm"
te Klimme n. (Droeg tot heden den naam:
„Echo de la Montagne.")
235. R.K. Middenstand, afd. Valk enburg (L.)
236. 13oerenbond te K oningsbosch gem. E c h t.
237. Bond Jong Limburg, afd. B e e k.
1). ZeMaart-nr. blz. 30 en April-Ian blz. 45.
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Algemeene Vergadering van
Groep Nederland.
Deze jaarvergadering, 29 Maart te Utrecht gehouden, droeg een bijzonder karakter, had ook
Been feestelijke bijkomstigheden.
Zij stond in het teeken der liquidatie ; het oude
Groepsbestuur toch zat voor het laatst achter de
groene tafel om zijn taak over te dragen aan een
nieuwe instelling, den Groepsraad, bestaande uit
afgevaardigden der Afdeelingen, welke geroepen
zijn om in het Groepsbestuur het Afdeelingsleven
meer tot uiting te brengen en omgekeerd de Afdeelingen tot verhoogde werkzaamheid te prikkelen.
De voorzitter, de heer Emants, heeft die beteekenis van het nieuwe groepsreglement, dat met 117
tegen 11 stemmen en 2 blanco werd aangenomen,
in zijn openingswoord uiteengezet, waarin hij ook
de woorden der redactie van Neerlandia onderschreef, dat de toekomst van het Verbond voor een
groot deel bij Groep Nederland ligt, die volgens
hem de ziel is van het Verbond en nu de pleats
opeischt, welke aan de ziel toekomt.
Het na de openingsrede uitgebrachte jaarverslag
van den secretaris zal in een volgend nummer geheel of in uittreksel worden opgenomen.
De daarin vermelde 10 wenschen der Onderwijscommissie alsmede de in het Februari-nummer vermelde motie der Afdeeling Rotterdam betreffende
hervorming van Neerlandia, werden verwezen near
den Groepsraad, die in de middagzitting besloot de
wenschen alsnog ter behandeling te zenden aan de
Afdeelingen.
In die zitting werden de aftredende voorzitter en
secretaris-penningmeester verzocht hun betrekkingen
te blijven waarnemen tot een Dagelijksch Bestuur
gekozen is, waarvoor inmiddels geschikte personen
worden gezocht.
De eerstvolgende vergadering van den Groepsraad zal in Juni pleats hebben.
Voor dien read zijn reeds de volgende leden
aangewezen:
AFDEELINGEN : GROEPSRAAD LID: PLAATSVERV. LID:

Alkmaar
Amsterdam

G. H. Honing
S. van Lier Ez.

Prof. Dr. J. te
Winkel
Adam (Vr.Un.) S. L. v. d. Vegte
H. W. J. Sannes H. W. A. G. baron
Apeldoorn
van Ittersum
J. P. C. Hartevelt S. Reijnders
Arnhem
Dr. P. Hoekstra W. Uges
Breda
E. v. Everdingen J. H. Bonne
Delft
L. L. W. van Soest
Delft (Stud.) J. L. van Soest
W. J. Lugard
Dr. H. H. Zeijlstra
Deventer
Deventer (Jgl.) W. J. Lugard Jr.
P. J. de Kanter C. van Son
Dordrecht
Dr. M. A. van Weel
's-Gravenhage Marc. Emants
Mej. A. Frevel
's-Gra y.h.(Jgl.) G. J. Otter
F. K. van . Ommen Mr. D. B. D. H.
Groningen
Tellegen
Kloeke
Dr. J. B. Schepers J. C. A. Croin
Haarlem
Haarlem (Jgl.) E.B.MoolenaarsJr. Mej. J. Sorgdrager
A. Sonke
Dr. H. Blanker
Harderwijk
's-Hertogenb. Mr. K. M. Phaff
Leeuwarden Dr. A. S. Waller Mej. S. Tigler
Wybrandi
Zeper

AFDEELINGEN : GROEPSRAAD LID: PLAATSVERV, LID:

Prof. Dr. J. W.
Dr. N. J. Beversen
Muller
Nijmegen
J. F. Eurgersdijk Dr. H. H. J. M. van
der Velden
D. J. Tijssens
Rotterdam
Mr. J. Nolen
Rotterd. (Jgl.) C. Visser Jr.
L. Bril
Utrecht
Mr. W. H. M. Boers Jac. Post
Utrecht (Stud.) J. H. Sebus
J. G. M.Richter
Utrecht (Jgl.) P. Vellinga
H. M. J. Mol
Wageningen Prof.Dr.J. Valcke- Mr. A. C. v. Daalen
nier Suringar
H. J. Heeroma
wager. (Stud.) C. Coolhaas
Mevr. A. C. Veen- G. J. Honig
Zaanstreek
Brous
Dr. F. Buitenrust Mr. H. v. d. Vegte.
Zwolle
Hettema
Leiden

ftdressen.
Aan Zbne Excellentie den Minister van
Binnenlandsche Zaken.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het
Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen
Nederlandsch Verbond;
dat het met belangstelling kennis heeft genomen
van de voorstellen der Staatscommissie ter zake
y e]. eenvoudiging der spelling van de Nederlandsche
teal;
dat het, hoewel steeds onzijdig gebleven in den
spellingstrijd, genoemde voorstellen begroet als een
middel om aan dien strijd een einde te maker,
hetgeen de eenheid van het taalonderwijs zeer ten
goede zou komen,
reden waarom het er bij Uwe Excellentie op
aandringt de officieele aanneming der voorstellen
van de Staatseommissie te Willer bevorderen.
Hetwelk doende,
MARC. EMANTS, Voorzitter.
C. VAN SON. Secretaris.
* *

Aan
Zijne Excellentie den Minister van Justitie.
Geeft met gepasten eerbied te kennen het
Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen
Nederlandsch Verbond,
dat het van algemeene bekendheid is dat ons
handelsrecht niet op de hoogte is van den nieuweren tijd, zoozeer zelfs dat zich handelsinstituten
hebben ontwikkeld, die kwalijk passer in het Wetboek van Koophandel, terwijl omtrent belangrijke
onderdeelen daarvan geheel enders zienswijzen
ontstaan zijn den die welke in 1838 golden ;
dat nu ells lender ter wereld bij de te verwachten mededinging op handelsgebied hunne uiterste
krachten zullen inspannen om voor den nationalen
handel en de eigen nijverheid een zoo groot mogelijk
afzetgebied te veroveren, ons land van den achterstand op het terrein der handelswetgeving zeer
zeker nadeelen zal ondervinden.
Redenen waarom het gemeld bestuur Uwe Excellentie met den meesten aandrang verzoekt in het
belang van de eer en de welvaart van ons vader-
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land, Uwe krachtige medewerking te willen verleenen tot hervorming van ons handelsrecht overeenkomstig de eischen van den tijd.
't Welk doende,
MARC. EVIANTS, Voorzitter.
C. %I AN SON, Secretaris.

Open Brief
aan den Groepsraad van Nederland.
(Ingezonden).
Er vaart een nieuwe geest door het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Met zijn belatigrijken oproep aan de Nederlanders
in het Buiteuland en het initiatief voor de nationale
betooging te Utrecht been, het Hoofdbestuur een
waardig rein gegeven in een nieuwe, in de nationale
richting. Echter beschouw ik Groepsraad van
Nederland, als het college, dat het meest de Nederlandsche nationaliteit in het Verbond vertegenwoordigt
en ik strl er pros op U mijn opvatting van de
nationale zaak ter kennisneming aan te bieden.
Het zou mij verheugen indien ge u op betzelfde
standpuut kondet plaatsen, een standpunt dat door
velen in den lande gedeeld wordt, en dat m.i. bet
eenige is, dat het juiste middel aangeeft tot versteiking van den ruggegraat van ons yolk.
Ili meen na het gebeurde te kunnen aanneruen,
dat de opvatti, g als zouden er v.n. stambelargen
en stamidealen bestaan, tot bet verleden behoort,
dat ons Joel integendeel uitsluitend ligt in het volk,
dat de Nederlandsche natie vormt, en dat dit inzicht
ook in de organisatie van het verbond tot uiting
zal worden gebraclit.
Er zijn , verschillende wijzen, waarop de nationale
taak kan worden opgevat Zoo beeft b. v. in den
tijd, welke achter ons ligt, het Verbond gemeend
zich voornamelijk te moeten bepalen tot bet versterken der banden tusschen de Nederlandsche
volken en het hooghouden der Nederlandsche taal,
van de Nederlandsche literal uur en het Nederlandsche
lied. Nu zou men kunnen doorgaan zich tot deze
dingen te beperken, het geheel daarbij eenigszins
in nationale richting uitzettende. Deze weg zou
echter niet tot het gewenschte Joel voeren.
Nog veel meer dan vroeger doet overal om ons
Been het eigene in de volkeren zich gelden ; ten-.
gevolge van de neutraliteit is in Nederland van
innerlijke sterking echter geen sprake, integendeel.
Wel is hier dus behoefte aan een groote bron van
kracht voor de volksziel. Dringender dan ooit is
d9orta;tend optreden verei niet alleen van de
zilde der Regeering, maar ook van hen, die de
verzorging op zich he bben genomen van dat element,
dat de Nederlandsche onderdmen samenbindt en
als eenheid opwaarts moet voeren
Wil nu het Verbond als geheel, of een gedeelte
ervan zich werkelijk ontwikkelen tot de groote
algana9ene stuwkracht in one nationale leven, dan
zal ten eerste zijn streven in bet teeken moeten
staan van een zuiver, vruchtbaar, opvoedend en
mmschlievend natio rialisme, ten tweede zal aangestuurd moeten worden op algemeenheid eh op de
grootste intensheid.
Op algemeenheid, door te trachten eenheid te
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brengen onder alle nationale organisaties, en alle
goede vaderlanders. Dit is mogelijk, indien er een
programma opgesteld wordt, waaronder alle weldenkende en doordenkende nationalen zich kunnen
scharen, eenprogramma, dat Riles bevat wat vereent,
en p ieta dat verdeelt.
Op intensheid, door alle niet noodzakelijke beperking van de actie van de hand te wijzen; door
alle gedaan ten waarin het menschelijke leven zich
uit: politiek, kunst, wetenschap, op voeding en onderwijs, sport enz, in zijn arbeidsveld te betrekken ;
door alle -vorifingen, waarin onze satrenleving zich
heeft georganiseerd : staat, officieele en officieuse
organisaties, vereenigingen. enz. en
ook direct het individu zielf op allerlei manieren
en met allerlei middelen aan te pakken.
Worden de bovengenoemde noodzakelijke vereischten voor een zuivere, algemeene en tegelijk
krachtige nationale vereeniging erkend, dan kunnen
de volgende punten m.i. de logische consequentie
van het bovenstaande, worden aanvaard:
1. De werkzaamheden zullen bestaan uit :
a. het bevorderen van alle waarlijk good Nederlandsch werk.
b. het naar voren halen van het vaderlandscbe
element in alle uitingen van bet nationale leven.
2. Voor het in breeden geest verricbten van dit
werk zal getracht worden tot samensmelting te
komen met alle andelre nationalitische organisaties
bier te lande met name het „Nationaal Secretariaat" ;
en door intieme samenwerking met alle nationale
vereenigingen, als de Vereeniging "Onze Vloot",
"One Leger" "Nederlandsch Fabrikaat", enz. óón
groot nationaal complex te vormen.
3. In verband met punt 1 wordt een program
opgesteld, Welke afzonderlijke deelen door daarvoor aan te zoeken deskundige leden uitgewerkt
en — event. door speciaal in te stellen Hammen —
uitgevoerd worden.
De volgende punten zcluden m i. in het programma
moeten voorkomen
a. Het van buitenaf beInvloeden der politiek in
nationale richting, d.w.z. actie ter doorvoering van
eiichen, welke voortspruiten uit die vele gemeenschappeliiike belangen, waarvoor alien. die bun
land willen vooruitbrengen, steeds zullen opkomen.
Dus afzijdig blijven van de politiek, woke immers
,juist voortQpruit nit eigen speciale levensopvatting
of belang.
b. Bevordering van de kunst en van den nationalen
factor daarin, dit laatste v.n. bij tooneel en litei atuur.
c Streven naar verbetering van het vakoneerwijs, en vooral naar verkrijging in het algemeen
vormend onderwijs in meerdere mate van een ontwikkeling als individu en als Nederland.,ch Staatsbnrger,
verder van het geven van een kijk op de wereld
en op Let leven.
Deze punter zijn bedoeld als voorb( elder uit
vele andere ; ze geven aanleiding tot onmiddellijke
studie en praktische uitvoering.
4. Het zijn vooral de afdeelingen, welke aangewezen
zijn y our de ditecte ache onder de bevolliing. Het
werk client daar te worden veranderd en uitgebreid.
Uitvoeringen en bijeenkomsten zullen weer een
suggestief en treffend karakter moeten dragen.
Vooral ook op de afdeAingen rust de taak om op
een — event. gaarne door mij nader aan te duiden
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wijze de geheele bevolking, ook de arbeidersklasse te bereiken.
Desgewenscht stel ik mij gaarne ter beschikking
voor nadere verklaring van een en ander.
Hoge het Verbond aldus de te tang opengebleven
zuiver nationale pleats in het Nederlandsche leven
innemen,
Haarlem, Maart 1919.

G. D. STORK.

Van de Aideelingen.
's-Gravenhage.
5 April heeft Emiel Hullebroeck, thane weder in
zijn geliefd Vlaanderen. in Diligentia een Afscheidsavond gegeven, voor welke gelegenheid Het Vaderland
en andere bladen benevens de Afd. van 't A. N. V.
zich hadden vereenigd tot een hulde.
De Afdeelings-voorzitter, Rapt. Oudendijk, hield
een huldigingsrede en overhandigde den populairen
zanger een fraai gou len horloge, geschenk van
Nederlandsche vrienden en vereerders, o.m. met de
woorden:
„Hoge dit uurwerk, mijnheer Hullebroeck, spoedig
de stonde aanwijzen, waarin Uw heerlijk Vlaamsohe
y olk de plants in den Belgischen staat zal innemen,
waarop het recht heeft krachtens zijn oude beschaving,
zijn prachtige kunst, zijn heerlijke taal. Leve onze
Vlaamsche zanger. Leve Emiel Hullebroeck."
Het inschrift luidt: „Aar den vriend van Nederland",
waarboven het Haagsch wapen is gegrift.
Dr. L. A. Rademaker bood Mevr. Hullebroeck,
de ziel van het werk der Vlaamsche Meters, een
vacs van Lannoy met bloemen.
Hullebroeck sprak een krachtige dankrede nit,
waarin hij aandrong op een steeds hechter maker
van de bander tusschen Noord en Zuid.

VLAANDEREN.
Uit de Vlaamsche Pers.
Terecht hebben leiders der verschillende politieke
Vlaamsche partijen, de katholieken, de liburalen en
de sociaal-democraten, de handen ineengeslagen voor
al zulke samenwerking, als kan worden verkregen,
zonder de afzonderlijke belangen te schaden. Een
ongeluk voor de Vlamingen was tot voor zeer korten
tijd dat zij, hoewel in getalsterkte de meerderen
bij de stembus, door het volgen hunner politieke
voorliefde boven de nationale, bij de verkiezingen
hun stemmen Raven aan partggenooten, zonder te
vragen of die hun Vlaamsche belangen anders dan
voor de vaak zouden bepleiten. Het gevolg was dat
de Vlamingen vijanden van hun yolk kozen en door
het onheilige vuur hunner politieke verdeeldheid,
hun nationale bestaan steeds zelf bedreigden. Daardoor was het waar wat den Vlamingen door hun
eigen vrienden steeds werd verweten, dat zij zelf
en zij zelf alleen de oorzaak waren van hun achterlijkheid op schier elk maatschappelijk gebied; dat
wanneer zij maar wilder, zij konden verkrijgen wat
hun recht was. Nu werd het wel wat beter, de

groepeering van Vlamingen tot allerlei vereenigingen
en bonder breidde zich uit, de Vlaamschgezindheid
ging dieper zitten, maar als pitje bij paaltje kwam,
bleken de hoog gestemde verwachtingen van Vlaamsche zegepraal bij de stembus, meestal op een zichzelf
toegebrachte nederlaag te zijn uitgeloopen.
Wat de vrede niet heeft kunnen tot stand brengen,
heft de oorlog bewerkt: het Algemeen Vlaamsche
Verbond is opgericht en geleidelijk gaat alles wat
Vlaamsch leven wil Leiden, particulier en groep, in
deze eenheid op. Dat Vlaamsche Verbond heeft met
het A. N. V. gemeen dat ieder er lid van kan worden,
onverschillig tot welke kerkelijke of staatkundige
party hij behoort. In zoover mag men zeggen dat
het voorbeeld van ons Verbond Vlaanderen ten goede
is gekomen. Met de grootste ingenomenheid volgen
wij dan ook de ontwikkeling van dezen voor
Vlaanderen zoo buitengewoon belangrijken nieuwen
toestand. Naar onze overtuiging ligt hier de mogelijkheid van een grooten ommezwaai in geestelijken
en economischen zin van het in zijn bests zonen en
dochteren nog zoo krachtige, aantrekkelijke en
hoogbegaafde Vlaamsche yolk.
wil haler hier enkele uitingen uit de Vlaamscha
pers aan, betrekking hebbende op het Vlaamsche
Verbond en op enkele andere uitingen uit de tegen
alle Vlamingen na den oorlog gerichte kwaadaardige
vervolging. Die aanhalingen spreken voor zich zelf.
* *
Uit De Standaard 27 Maart 1919:
Practische eenheid op de onmiddellijke doeleinden
houd ik voor gemakkelijk bereikbaar, omdat ten
slotte alle oprechte Vlaamschgezinden het eens zijn
over den kern van ons Vlaamsch ideaal: de geestelijke
eenheid van ons yolk door het herstel van zijn
taaleenheid, of met eenvoudiger woorden: over de
vervlaamsching van Vlaanderen. En ik kan me geen
oprechten Vlaming voorstellen die dit Joel werkelijk
zou Willer en, logischer wijze, niet partijganger
zou zijn van de vervlaamsching van ons bestaan,
van ons onderwijs en van ons gerecht in het Vlaamsche
land en die, bij nader onderzoek, ook geen partijganger zou worden van de indeeling van bet Leger
in Vlaamsche en Waalsche eenheden.
Later we buitendien denken dat deze doeleinden
het best gewaarborgd worden door een of anderen
vorm van zelfbeheer van het Vlaamsche land of
laten we de overtuiging toegedaan blij ven, dat deze
doeleinden kunnen worden bereikt met eerbiediging
van bet tegenwoordig Belgisch staatsstelsel, laten
we veer het overige katholiek, liberaal of socialist
zijn, al deze tegenstellingen of afwijkingen verhinderen
niet dat wij one akkoord kunnen stellen over de
practisehe voorstellen. waarin bedoelde hervormingen
zullen worden neergelegd, en dat wij gemeenschappelijk de orde bepalen, waarin deze eischen zullen
worden naar Soren gebracht en — zooals voor de
vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool — ook
propaganda samen voeren. leder bliift dan gerust
in den schoot van zijn partij, maar ieder neme in
zijn partii hetzelfde Vlaamsch programma mede. De
Vlaamsche leden van de verschillende partijgroepeeringen, in Kamer en Senaat, kunnen dan verder
de harden in mekaar leggen om dit practisch
programma zoo spoedig mogelijk te doer zegevieren.
Dit is de gedachte, welke heeft geleid tot de
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stichting van het Vlaamsch Verbond, waar ieder
Vlaming en iedere Vlaamsche vereeniging zich kan
bij aansluiten, zonder vrees dat zijne overtuigingen
die hen naast hun Vlaamsche aan het hart liggen,
zullen moeten prijs geven of zouden kunnen schaden.
En ik koester de overtuiging dat, wanneer dit verbond
in zijnen schoot de algemeenheid der Vlaamsche
krachten zal hebben samengetrokken, het aan onze
beweging spoedig een macht zal verzekeren, zooals
wij er voor dezen nog niet hebben gekend.
Zoolang men zich uitsluitend houdt op het gebied
van den Vlaamschen strijd op Vlaamsche propaganda,
is het voorzeker mogelijk de partijgedachte buiten
te sluiten en — al ben ik nooit een enthousiast van
neutrale vereenigingen geweest — zal ik niet betwisten
dat vereenigingen van dien aard een uitstekenden
invloed op onze Vlaamsche politiek kunnen uitoefe
nen, door de eenheid van opvatting van de verschillende partijen omtrent en voor onze doeleinden te
vergemakkelijken, maar wanneer deze vereenigingen
zich zelfstandig willen bewegen in den politieken
strijd, staan zij bloot aan een fiasco. Men zal van
katholieke kiezers niet gemakkelijk verkrijgen dat
zij hunne stern zouden uitbrengen op kandidaten, die
hun geen vertrouwen inboezemen voor de verdediging
van hunne b. v. op schoolgebied steeds bedreigde
overtuigingen ; men zal evenmin van de liberalen en
socialisten verkrijgen dat zij hunnen steun verleenen
aan manner die, wat betreft ban wereldbesch owing
of don klassenstrijd, niet op hun standpunt staan,
Men moet tot het yolk gaan met een program, dat
aan zijn aanhangers op voorhand last weten, welke
houding in de groote vraagstukken van bet openbaar
leven, zijn vertegenwoordigers zullen innemen en
ik acht het niet mogelijk zelfs bij wijze van
overgang — een programma op te stellen, dat in dit
opzicht de algemeenheid der Vlamingen zon knnnen
bevredigen.
Later wij dui onze Vlaamsche organisatie zoo
opvatten dat zij zich, bij de gegeven en onvermijdeliike
verscheidenheden, aanpasse zonder haar daadwerkelijke eenheid te verliezen.
FRANS VAN CAUWELAERT.
•

•

Een gevaar voor

het land.

Zoowel tijdens als vOcir den oorlog hebben wij
het onvaderlandsch bedrijf van de Anti Vlaamsche
kaite beleefd. Zoo misdadig als kortzichtig was zij
er op uit in Fransche kringen tegen de Vlamingen
stemming te maken.
Indien men die heeren moest gelooven, dan zou
Frankrijk tegenover Belgie geen andere politiek te
voeren hebben dan in ors huishouden tusschen te
komen om de Vla,mingen te bestrijden. Het zij ter
eere van de openbare meening in Frankrijk gezegd,
dat zij over het algemeen zeer ridderlijk tegenover
de Vlaamiche kwestie bleef. Nochtans heeft het van
Belgische zijde aan Beene pogingen ontbroken om
die openbare meening op een dwaalspoor te brengen.
Vooral achter de schermen werd er geknoeid.
Vlarningan, die zich niets te verwijten hadden, werden
verdacht gemaakt. Het stelsel der geheime rapportan was in vollen bloei en zelfs uitdagingsagenten
werden uitgezonden om door het onrecht verbitterde
Vlamingen op een dwaalspoor te brengen en hen
aldus voor de Anti-Vlaamsche kaste onschadelijk te

maken. Deze kaste wist zeer goed, waarom het er
op aankwam het grootst aantal Vlamingen mogelijk
voor aktivisten te doer doorgaan of naafi het dolzinnigste aktivisme te drijven.
Zij had het steeds over „verraad" om des te
beter haar eigen verraad te verbergen, en men mag
zelfs getuigen, dat die franskiljonsche verraders. die
handelden uit eigen belang, heel wat meer op hun
kerfstok hebben dan sommige aktivisten, die op den
dool geraakten uit idealisms.
J. HOSTE in Het Laatste Nieuws,
13 April '19
* *

Vlaanderen in den Ban.
Uit de Standaard van 13 April 1919:
Sedert geruimen tijd moisten wij dat een rondschrijven in voorbereiding was, waarbij aan alle
postkantoren van het land verboden werd een
heels lijst van boeken en brochures door te later.
Wij zwegen, omdat wij dachten dat op het laatste
oogenblik, door een herzien van de lijst, de lijn zou
worden gehouden tusschen tsarisme en een maatregel
van nationaal verweer.
Dat is niet geschied.
Thans worden, tegelijk met anarchistische en
militairistische schriften en activistische bladen en
brochures, als Staatsgevaarlijk gebrandmerkt, door
tusschenkomst van het Ministerie van Spoorwegen,
Posterijen en Telegrafen, de gedichten van Albrecht
Rodenbach, de liederen van Hullebroeck, de verzamelde Opstellen en De Kritiek der Vlaamsche
Reweging van Aug. Vermeylen, en het Gebed voor
Vlaanderen.
Rodenbach ! Hij wekte het ideaal in de harten
van die vele Vlaamsche knapen die, in de bezieling
van zijn woord, gingen stand honden in de vlakten
van Dixmuide, die streden met den glans van liefde
voor hun yolk in de oogen, die vielen voor Vlaanderen.
En Ifullebroeck's Lideren ? De zuivere zang van
Vlaanderen mag niet meer worden gehoord. Het
werk van hem die in Nederland ten dienste stelde
van onze vluchtelingen en geinterneerden zijn talent
en zijn liefde voor het yolk ; die in de pijnlijke uren
van ballingschap het geliefde thuis te voorschijn
wist te tooveren door de bekoring van zijn lied.
In den ban, het Vlaamsche lied.
En Vermeylen's werk? De eerlijke, oprechte denker,
de zoeker. die tijdens den oorlog onbesproken wist
te blijven, ziet zijn geschriften van voor den oorlog
.,frappes d'interdiction."
In den ban de Vlaamsche gedachte.
Vonr Vlaanderen mag ook niet larger worden
e.ebeden. Ik herinner mij met Welke ontroering de
Vlaamsche jongens op die grijze Zondagmorgenden
van het front in de stukgeschoten schuren die woorden
nazegden, die waren geweld uit het priesterlijke hart
van een onzer grootste dichters, en vroegen dat
Vlaanderen zou beloond worden voor zijne trouw.
Die voor bun yolk aanzien. eere, glorie vroegen en,
hover alles, rein eigen Vlaamsch leven volgens
eigen aard, in eigen taal.
Dit gebed, goedgekeurd door Mgr. Marinis. hoofdaalmoezenier van het Belgisch Leger, wordt thane
verboden.
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Het Gebed voor Vlaanderen.

Het werk van Fredericq.

Wij geven hieronder het „Gebed voor Vlaanderen",
dat door omen militairen veiligheidsdienst uit het
postverkeer gebannen werd.
Het verscheen in het „Kerkboek voor den
Via AMC hen soldaat", goedgekeurd door Mgr. Marinis,
hoofdaalmoezenier van het Belgisch lager, en toegelaten
op het front.
Niet zonder ontroering zullen onze lezers kennis
nemen van dit gebed, geboren uit lijden en bloed
en liefde voor Vlaanderen. Het is de stem van onze
dooden die door onzen mond vraagt dat hun bloed
Diet nutteloos gestort weze :

De N. Ct. meldt uit de Standaard van 18 April,
walk exemplaar wij nog niet hebben ontvangen,
dat op de lijst van de uitgaven, waarvan het vervoer
door den Belgischen militairen veiligheidsdienst als
staatsgevaarlijk verboden werd, nu ook de historische
werken van professor Paul Fredericq gebracht zijn.

„Mijn God, gelijk moeders hoekske in vaders huis,
zoo bemin ik Vlaanderen in Belgie; daar is 't mij
warmst en best; daar kent men, be;rijpt men,
bemint men mij heel ; daar woven de menschen die
leven zooals ik leaf, met de oudegebruiken,gewoonten
en zeden, die de mijne zijn : daar spreekt men mijn
zoete moedertaal; daar voel ik mij heelemaal thuis ;
daar staat milli huis, ligt mijn dorp te midden der
huizen en dorpen van mijn vrienden en magen; daar
ligt mijn arbeidsveld; daar bouw ik eenmaal mijn
eigen huis, wear mijn kindertjes mij toelachen; daar
zijn de graven van mijn voorouders; daar voel ik
't verleden van mijn bloed en zijn voortzetting in
de toekomst.... Heere, dit is 't land van mijn hart
en 't gebed, dat ik voor Vlaanderen stort, komt,
ik gevoel het, uit het innigste hoekje van mijn hart
op : spear het, verlos het, herstel het, loon en
zegen het ?"
(itandalrd 114-19).
* *
*

* *
*

Een onnoozel misverstand.
In de Tweede Kamer werd Minister Rankin, wien
het niet tot ear verstrekt dat men hem als den man
aanwees van deze snuggere praktijk, over het fait
geiuterpelleerd. Zelf was hij er onschuldig aan: de
maatregel was door de heeren van den militairen
veiligheidsdienst uitgeschreven. Het Brusselsche
„Het Nederland", dat enkel den naam gemeen heeft
met het Vlaamsehgezinde Antwerpsche „One Nader
land" vernam nu van „seer gezaghebbende zijde"
dat de krijgsveiligheid niet van plan is in overdrijvingen te vallen. Zij wil zich laten Leiden door
het grondbegiusel van absolute gelijkheid voor
Walen en Vlamingen.
Het verbod was dan ook een dwaling, zegt Het
Nederland.
Wat de intenties van de krijgsveiligheid aangaat,
die kennen wij sedert (anger dan gisteren. Hare
zuivere bedoelingen zijn ten overvloede gebleken
op het front ; het pear staaltjes dat wij, ter gelegenheid van deze zaak, over hare bedrijvigheid lieten
kennen is een voldoende illustratie van haren rechten
gelijkheidszin en hare eerlijkbeid.

Landboawarbeid door leerlingen der Ambachtssehool en Centrale Werkp!aats te tiaban Djand
(Bataklanden, Sumlitra).
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werkkring te scheppen aan. In de keuze
van de Hr. van Bendegom is men gelukkig
geweest met hart en ziel werken zowel
hij als zijn vrouw, wat het internaat betreft,
voor het heil van de Batakse jongens.
Gemakkelik lijkt me die taak niet ; immers
de eisen, die men aan Inlandse kinderen
stelt en die men als opvoeder zichzelf
moet stellen, zijn anders dan bij Europese
kinderen. Ook werd aanvankelik aan het
welslagen getwijfeld ; de Batakker heette
wel helder genoeg, doch gedegenereerd
te zijn als gevolg van zijn Lange afgeslotenheid.
De inrichting bestaat nu vier jaren
en zeer bevredigend mag men het noemen,
dat de dagelikse onkosten ongeveer door
de baten worden bestreden. Om zich op
de hoogte te stellen van reeds bestaande
Wagenmakerii met Chineesehen voorwerker. (Zie Oost-Indie).
inrichtingen van dezen aard ging de Hr.
v. B. het vakonderwijs van de Zending in
Dat zij thane een dwaling heeft begaan ? Wel,
Sidikaling (Tapanoeli) bestuderen, waarvan hij niet
zoo'n slag van dwalingen is haar alledaagsch werk
bevredigd terugkeerde. Het geheel deed hem te
en 't zou moeilijk worden op het einde te zeggen,
veel denken aan een Hollandse timmerwerkplaats,
wat vanwege haar optreden tegen de flaminganten
te weinig aan een onderwijsinrichting.
been dwaling is.
Anders was dit in Lagoe Boti, waar de RUnse
Dat Het Valerland onzen militairen VeiligheidsZending een Industrieschool heeft opgericht in een
dienst onder zijne hoede neemt, is natuurlijk. De
tijd, toen er hier nog Diets aan de Batakkers werd
Nation Beige doet het immers ook.
gedaan. Behalve smeden, wagenmaken en meubel19).
(Stan daard 1:3-419)•
maken, ziet men er ook een boekdrukker en -binder
* *
aan 't werk, terwijl weer andere leerlingen zich
toeleggen op het omgaan met motoren.
Aan den Vlaamschgezinden dicht er
Alle begin is moeilik hiermee zal de Hr. v. Bendegom
Pol de Mon t, conservator in het museum van
het geheel eens zijn. Voor en na kwamen en gingen
schoone kunsten te Antwerpen, werd, naar „Ons
leerlingen, wanneer ze zagen. dat ze niet binnen
Vaderland" mededeelt, de toegang tot zijn bureau
voor hen afzienbare tiid bet tot bedreven
in genoemd museum door den beheerraad ontzegd.
werkman konden brengen. Weer anderen vonden de
Een franschgezinde, waarvan de naam niet wordt
orde en tucht te bezwaarlik, of waren te zeer behept
genoemd, zou zijne plaats innemen. Aan Pol De
met ziekte om ooit geregeld te kunnen werken. In
Mont, die zich tijdens de bezetting van alle politieke
1916 kwamen zeven leerlingen in zo verwaarloosde
actie heeft onthouden, wordt verweten, dat hij bij
toestand, dat opname in de barak der zending en
de Bormshulde in Merxem, in Januari 1917, een
gehele afzondering noodzakelik was. Dat een internaat
telegram aan Borms heeft gezonden, waarin hij zijne
heilzaam werkt is buiten kiif, want wil men een
bewondering uitdrukte voor Borms' onbaatzuchtig
inlander tot geregelde arbeid brengen, dan moet hij
(N. R. Ct. 18 Mrt).
offervaardig optreden.
eerst opgevoed worden om dit te kunnen. Men zal
hem nit zijn vroegere omgeving moeten halen, en
toch niet te ver van zijn oude omgeving. Het internaat

OOST-INDIA.
.e*

De Ambachissehool en Centrale
Werkplaals le Kaban Djand. i)
Kaban Djahó, de plaats, waar de kontro1( ur van de Karo-Bataklanden woont, is in 1915
een ambachtsinrichting voor Batakse jongens opgericht, een tweede uiting van Dr. Janssen's grote
belangstelling voor de Batakkers. Met de leiding
van deze school werd de Hr. van Bendegom
belast, een jong bouwkundige, die na al enige
jaren in 't land te zijn geweest op het punt stond
Indie wegens gezondheidsredenen te verlaten.
Gaarne nam hij het voorstel van den Hr. Janssen
op de gezonde Batak hoogvlakte zich een nieuwe
1) In vereenvoudigde spelling.

Leerlingen der Ambachtschool.
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voedt ze op en bereidt ze voor op het geregeld
werken in de werkplaats. Gewoonlik komen de
jongens ondervoed, zonder kleding en vervuild ; na
eenpaar weken zijn ze niet meer te herkennen met
hun wit en blauw gestreepte baadjes, kortgeknipt
haar en goedgewassen huid. Terwij1 ze vroeger door
de kampong lanterfantten, werkten wanneer de honger
ditgebood, verder om geen uur of tijd zich bekommerden, hebben ze spoedig geleerd op tijd te zijn,
en het gereedschap netjes te houden. Evenals op
een Europeese kostschool hebben de jongens om
beurten de week, de jongen van de week is tevens
kok. Om 5.30, de algemene reveille, gaat hij zich
met de anderen aan de rivier wassen, daarna maakt
hij 't ontbijt klaar, want om 8 nur presies moeten
de tafels gereed zijn en het eten opgeschept. Men'
Europeese kok zou een voorbeeld aan deze Batakse
jongens kunnen nemen, zo keurig zit alles eruit
Maar, o wee, als de boel minder netjes is, dan volgt
straf in de vorm van inhouding van een deel van
'tweekgeld. De slaapkamers zijo aparte gebouwtjes
engeheel van atap gemaakt ; er binnen ziet men
drieslaaptafels, waarop matten liggen, ook vindt
mener een deken, want soms kan het vinnig koud
zijn. De wanden zijn versierd met Europeese reklameplaten, wat me aan een echte jongenskamer deed
denken. Wat een tegenstelling met de vunze, donkere,
eet , woon- en slaapvertrekken van Batakse huizen,
waargeen zonnestraaltje kan verdwalen.
Daar de meeste leerlingen geen of zeer gebrekkige
schoolkennis hebben genoten, zodat ze niet in sta g t
zijn eenvoudige berekenineen te maken, bleek aanvullend onderwijs nodi g . Toch ward voorlopig geen
voorbereidende school aan inrichtin verbonden ;
immers het doel is niet onzichters te kweken (loch
flinke handwerkslieden. De ondervinding heeft op
andereplaatsen geleerd. dat waar het la er onderwiis
te veel op de voorgrond treedt. men het eigenanrdig
verAchijnsel ziet gebeuren,dat de jongelni de a,mba ehtschool verlaten om op een der k q ntoren in Medan
een plaatsje als „krani" in te nemen, want zonder
handenarbeid zijn brood te verdienen sta g voornamer.
Hiermee wil ik niet zeegen. dat het volloonderwiis
niet verbeterd moet worden. mar in de eerste plaats
is het op de Karo-hooevlakte er om te doen goede
handwerkslieden tekweken en daarvoori ct de ambachtsinrichting met de centrale werkplaats, waar de
leerlingen prakties worden onderwez p n, voldoende,
De ambachtsinrichtin g werd definitief geo-pend
op de eerste Junie 1915. Voor tiid werkten de,
eerst an,ns,, ekomPn leerlincren an,n het maken van tiideverriehtten kleine hPr g tellineen aan
like gebouwen
melibelen enz. Danl. voor
won
in gen, osskarren,
e
opleiding voor praktiik. nraktlik vereist wordt.
worden rot re en kleinere werken voor dPrdPn
a,angenomen. De pas aangekomenleerlingen beffinnen
met znAgoefenitigen onder toPzicht van Pen Chineege
voorwerker. wanneer ze dit voldoende kennPn
schniven ze op naar een andere afdelin g. Naar elan'
van hun hekwa,amheid wordPn ze later in timmerlied en en wagnmake,rs P, list Toen er e,ni(ze
m q,anien van geregld werken eon minder nangename,
stemming onder de jonmens kwam. een zondernwave
van redenen ontsla ,r vroes,, waar q chiinliik omdat hi'
een honer meer ha en genezen wa q van de
schurft. waarvoor tiid flirter bahandelirg
was enomen •; weer anderen zich verzetten tegen
het gezag, werd een week vakansie gegeve Dit

wordt nu geregeld om de drie maanden gedaan. Het
terugkomen is ondanks de straffen, het korter of
Langer inhouden van zakgeld, nog steeds zeer
willekenrig. Maar hoe kunnen we dit ook anders
verwachten, immers voor hen beteekent tijd nog
Been geld, vooral niet, wanneer ze weer terug zijn
geweest in hun vroegere omgeving van vrijheid,
blijheid. Verheugend moeten wij het verschijnsel
noemen, dat het plichtsbesef hen doet terugkeren,
al hebben ze dan ook de zon een keertje vaker in
de kampong zien ondergaan, dan geoorloofd was.
Door de leerlingen zijn verschillende werken uitgevoerd ; ze hebben meegewerkt aan de bouw van
de Leprozenkolonie Lao Si Momo, deuren en vensters,
vloeren en zolders voor huizen in Brastagi gemaakt.
Voor deze werkzaamheden werden de jongens betaald,
waarbij de oudsten een dagloon van 70 Bents bereikten. Bij het gereed zijn van ieder werkstnk
wordt met de .jongens de werkelike kosten van het
stuk berekend, en in hun bijzijn aan aannemers
verkocht. Dit wordt gedaan, omdat de jongens als
vele jonge mensen dikwijls een te hoge dunk van
zichzelf hebben. Ze zien nu, dat ze werkelik nog
niet snel genoeg werken, waardoor de stukken
beneden de kostende prijs worden verkocht. De
afdeling timmerlieden telde in 1917 negen leerlingen,
de wagenmakerij acht en degoudsmederii, die ingesteld
werd, toen bleek, dat deze kunst begon uit te
sterven, twee leerlingen.
Behalve sieraden voor eigen gebruik maken ze ook
op bestelling dasspelden, ringen en speldjes voor
Europeese tooi, waarbij ze dan geleid door hun verbeeldingskracht aardige versieringen ontwerpen. Het
pletten en draadtrekken worth met weinig hulpmiddelen verricht en men verbaast zich, hoe het mogelik is,
dat ze er zulke fijne bewerkingen mee kunnen
verrichten.
Om te laten zien, dat men met zijn tijd meegaat
in de Bataklanden, wil ik tot besluit nog vertellen
van een schoolreisje, dat onlangs door de oudste
leerlingen van de school werd gemaakt. Bii de teorielessen bleek steeds duideliker hoe wenselik het voor
de joneelni was dat zij him gezichtskring Bens
verrnimden, want van de samenleving buiten hun
eigen Karolandje hadden ze al heel weinig begrip.
Van de hoogste klassen hadden, op twee jongens
na, niet 66n een straat gezien, evenmin een plein,
last staan een stoomschip of een spoortrein. Bedenken
we dam dat een Hollandse jongen, ook al woont
hij op de Drenthe of Brabantse hei, op zijn 5e jamdeze taken meestal ke pt. Stel u dan voor hun
bewonderinz veer een huis, dat meer dan 66n
verdienine heeft, hun verrassing in een „pabriek aier
bathe" — ijsfabriek — en een „pabriek lampoe" —
elektriese sentrale en nog zo veel andere taken,
die de metropool Medan kan bieden.
Zee dagen waren de jongens met hun direkteur
on rei g en achtereenvoleens werden o.a. bezocht de
werkplaats van de Deli Spoorwe g en de Telefoon
Sentrnle, de Bioskoop, waar toevallieerwijze juist
een film werd vertoond over schepen, auto's. treinen,
races, vlie g maehines. kortom het jeu gdi g brein den
Rataks zal zednizeld hebben. Toevallig lag een boot
van de Paketvaart in de haven Belawan en de
kanitein van de _Melchior Trenb" oaf foestemming
de boot te bAkiiken, en evenals voor „volbloed"
landse ion gen g was de vrieskamer de grootste menkwaardigheid voor hen. Toen de Ede dag aanbrak
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en de jongens weer naar boven gingen, werd hun
twee dagen verlof gegeven om verslag van hun
wederwaardigheden aan hun ouders te doen.
Wanneer wij nog een tiental jaren, misschien
korter, misschien larger, verder zijn, zullen vele van
die begeerlike dingen van „beneden" ook „boven`•
worden aangetroffen. De Bataklanden zullen in het
wereldverkeer zijn opgenomen, zodra de nieuwe
weg, dwars door Sumatra, gereed is. Door de voortdurende aanraking met anderen zullen zij zich naar
alle kanten kunnen ontwikketen en het yolk, nog
dommelend in oude gedachten, zal ontwaken en
naar we molten verwachten zich aanpassen aan de
veranderde omstandigheden, want reeds nu is gebleken, dat de Batak minder starbehoudend is clan
vele dergelike volken.
Medan.

G. ANDREAE.

NEDERL. ANTILLEN.

Aig. Vergadering.
15 Febr. hield de Groep op de terreinen van de
Tennisclub in het Riffort hare jaarlijksche algemeene
vergadering, die door den Gouverneur, vergezeld
van zijn adjudant, en verder door vele leden met
hunne dames en genoodigden werd bijgewoond.
Order de toner van het volkslied, dat door de
aanwezigen staande werd aangehoord, werd de
Gouverneur ontvangen en binnengeleid.
Nadat het strijkorkest van de korpsmuziek nog
een vroolijken marsch had doen hooren, opende de
voorzitter, de heer C. S. Gorsira J.P.Ez., de vergadering met een toespraak, waarin hij het doel
van de bijeenkomst uiteenzette en van de gelegenheid gebruik maakte om den Gouverneur namens
de Groep een behouden rein naar het Vaderland
toe te wenschen en dank te betuigen voor de door
de Groep ondervonden medewerking. Nog werd op
voorstel van den voorzitter order toejuiching der
vergadering den Heer Gouverneur Nuyens het eere
lidmaatschap van de Groep aangeboden.
Nadat de secretaris, kapitein Bierman, verslag
had uitgebracht van de werkzaamheden der Groep
gedurende 1918 en de voorzitter vroeg of iemand
der leden het woord wenschte, maakte de Gouverneur
hiervan gebruik om met een kort woord den voorzitter te bedanken voor de tot hem gerichte woorden.
ZExc. verklaarde met genoegen het hem aangeboden
eerelidmaatschap te aanvaarden en sprak de beste
wenschen nit voor den bloei en het werk van de
Groep. Ook deze woorden werden door handgeklap
opgevolgd.
Vervolgens kwam aan het woord de heer J. H.
Holtappel, leider der Radiotelegrafische oefnemingen, die een hoogst belangrijke lezing hield over
„De ontwikkeling van de draadlooze telegrafie in
de laatste jaren".
Welters plaatsgebrek moeten wederom eenige
artikelen, berichten en de ver achter zijnde Nieuwe
ledenlijst tot een volgend rummer blijven liggen.
Red.
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TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Weer een bdeediging voor het Nederlandsch.
In de nieuwsbladen stood voor eenigen tijd te
lezen . „Naar het Correspondentiebureau verneemt,
moeten personen, die zich willen begeven naar het
door de Belgische troepen bezette deel van Duitschland, zich ter verkrijging der vergunning daartoe
wenden hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst
van een Belgisch consulaat hier te lande tot het
Bureau de Circulation (Direction Surete militaire)
te Brussel. Het verzoekschrift zal in de Fransche
of in de Nederlatndsche taal gesteld moeten zijn;
in het laatste geval zal echter een Fransche vertaling
er bijgevoegd moeten worden."
Wel, komaan: je malt het in het Fransch vragen
of, als je wilt, in het Nederlandsch, maar dit laatste
is maar een grapje ; want, als je iets in het Nederlandsch vraagt, moet je het toch in het Fransch doen !
0, die Belgische eerbied voor het Nederlandsch !
K. E. 0.
* *

Heilige eenvoud?!
In de „Nieuwe Gids" van Februari 1919, blz. 320,
komt Mevr. Reijneke van Stuwe er tegen op, dat
Mevr. Carry van Bruggen het Germanisme naai geraad
bezigt. Mevr. Kloos zelf echter gebruikt in het bovenbedoelde artikel noodeloos veel vreemde woorden
en schrijft zelfs ook: „Dat komt, omdat enz." Of
is deze onjuistheid Mevr. Kloos ontglipt ?
Och, och, Nederiandsche Posterijen : Recommandë,
op een binnen Nederland verzonden pakket !
*

*

[lit de Kamper Courant van 22 Januari 1860.
Kamper Rederijkerskamer.
...... Voorgedragen zal worden Joseph in Dothan......
Voorts dat kaartjes van toegang voor dames te
verkrijgen zijn enz. Verder dat vreemdelingen deze
Sitting kunnen bijwonen, mite door een lid de kamer
binnengeleid irordende.
Al is de bovenstaande mededeeling reeds vrij oud,
toch nemen wij ze op als bewijs van goeden wil
uit vroeger dagen en opwekking voor 't heden en
de toekomst. Alleen het laatste achten wij wat
onnatuurlijk. Wij zouden liever zeggen : vreemdelingen
kunnen deze zitting bijwonen als Bast (natuurlijk van
een lid).
*
Tegenstrijdigheden in winkelopschriften.
Engelsche chapellerie.
Cordonnerie Anglaise.
in Den Haag en elders, in Nederland n.l. ! !
*

*

Vooruitgang.
Zelfs in Den Haag op een kantoor te lezen : Raadgevende (i. pl. v. adviseerende) ingenieurs.
*

*

Meerdere.
Terwijl „Het Vaderland" als spreuk voert ,.Het
Vaderland ghetrouwe blijf ick tot in den doet" en
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vaak uit de afdeeling „Taalcommissie" van Neerlandia artikelen tot aansporing van het gebruik van
Nederlandsch overneemt en wij ook al eens op het
germanisme meerdere wezen, trof het ons dubbel
onaangenaam, dat dit blad in een eigen aankondiging
meerdere gebruikte, waar verscheidene bepaald goed
op zijn plaats zou geweest zijn.

Mededeelingen en Allerlei.
Een nieuwe lijn op Zuid-Afrika.
Naar de blalen melden zou op het oogenblik in
voorbereiding zijn de oprichting van een nieuwe
stoomvaartlijn van Nederland op Zuid-Afrika, met
afvaarten uit Amsterdam en Rotterdam.
Deel zouden daaraan nemen de Holland-Amerika
Lijn, de Stoomvaart Mij. „Nederland", de Rotterdarnsche Lloyd en van Nievelt, Goudriaan & Co.
Zoo mogelijk zou de eer.ite afvaatt flit Jim- plaits
hebben. Ouderhandelingen warden nog gtvoel d wet
de Zaid-Afrikaansche regeering.

Laten wij liopen dat deze tijding zal blijken
waarheid te zijn.

Volkszang te Rotterdam.
8 April is in de Nutszaal weer een dier zangavonden gegeven, waarmee mej. Cato Scholten een
wegbereidster was voor de verbetering van den
volkszang. Vele mooie Nederlandsche liederen werden
door het talrijke publiek en het volkskoor ten gehoore gabracht. Tot het welslagen van den avond
droegen veel bij de bariton Baron Collot d'Escury
en zijn begeleidster mej. Sarah Cohen.
De leidster, die nu reeds 15 jaren zich aan haar
moeilijke maar dankbare teak wijdt, kreeg bloemen,
haar schoonste belooning is echter de toewijding
barer getrouwen.

f 15.--. n. v. U. H. f 2,—, n. v. G. B. D. K. f 6.—,
n./v. V. B. f 10.—, S. N. L. f 5.—. J. L. H. S. & Co.
f 10.—, Ph. S. en H. f 5.—, n, v. v.h. 0. v. K. & Co.
f 10.—, E. N. H. & Co. f 2.50, n. v. T. F. v.h. V. Z.
f 10.—, J. B. R. f 10.—, Gebrs. B. f 5.—, H. D. H.
f 5.—, R. & Co. f 10.—, B. E. G. f 10.—, M. I. D. &
Co. f 25.—, v. 1. & Co. f 10.—, L. P. & Zn. f 10.—,
T. f 10.—, F. V. f 5.—, F. C. M. f 1.—, P. P. W.
f 10.—, S. J. f 2.50, n. v. N. V. S. f 1.—, G & S.
1U.—, A. C. B. f 2.50, N. N. f, 2,—, C. de. J. C.
f 1.—. N. N. f I .—, N. N. f 2.50. H. T. V. .f •.50,
G. W. B. f 1.—, Mag. W. de Z. f 1.—, L. f 1.—, D.
S. G. f 25.—, J. M. H. B. f 2.50, G. S. f 1.—, S. &
A. f • .50, Ned. S. E. M G. Mij. f 10.—, v. E. I 2.50,
P. H. de B. f 1.—, K. f 5.—, N. N. f 2.50. J. G. E.
' 1.—, J. L. L. f 5.—, J. D. v. A. f 2.60, N. G. G.
f 1.—, W. B. f 23.—, I. H. C. f 100. —, N. N. f 2.50,
N. N. f 1. —, N. N. 5.—, C. H. v. E. f 5.—, N. N.
f 1.—, V. & K. f 5.—, L. & C. f 2.50, E. v. D. f 1.50,
H. P. A. f 6-50. C. S. f • .50, n. v. A. C. O. f 1.—, J.
v. P. f 1 —, G. F. & M. f 1.—, S. S. f 1.--, N. N.
f 2.50, N, N. f 5. --, N. N. f I.—, Gebrs. N. S I 5.-P. f T.- , A. M. f WO. - , L. D. f b. , J. II. FA.
f 1 .— , P. C. Pz f 2.50, J. C. 1 41 K. f 2.50, D. E: de J.
f 2.50, L. S. f 5. —, H. de V. f 30.--, Mevr. C. M. P.
H. f 5,—, A. G. D. f 2.50, E. P. f 25.—, G. H. M.
0. f 30.—, N. N. f 1 .—. M. A. W. G. f 30.—, door
Fin. Hulpcomitê Mevr. C. P f 1.—, C. J. W. f 30.—,
C. J. W. f 30.—, K. t 10--, H. de Ci. f 10.—, H. G.
de M. 0. f 30.—, H. G. de M. O. f 30.—, J. v. D. f 1.—,
Allen te Amsterdam.
E. S. f 25.—, H. Z. M. f 25.—, N. N. f 10.—, N.
N. f 5.—, H. B. f 10.—, M. H. J. Z. f 10.—, M. H.
J. Z f 10.—, B. C. & C. f 5.—, N. N. f 5.—, A. C
M. f 25.—, Allen te Rotterdam.
N. N. f 10.—, L. H. f 10.—, te 's-Gravenhage.
H. v. D. f 25.—, te Dordrecht. H. E. B. f 10.—,
te Alkmaar. Dr. J f 2.50, te Nijmegen. J. M. V.
f 5.—, te Bussum. Dr. J. v. d. H. f 5.—, te Eefde.
H. J F. H. f 5 —, te Apeldoorn. J. L. de B. f 1.—,
te Utrecht. Mr. A. C. D. f 5.—, te Bennekom. C. M.
A. v. d. B. f 10.—, te Baarn.

Totaal ontvangen in Maart f 3740.35 en Mrk.
425, maakt met vorige opgave f 198.664.98 en Mrk.
24.118,08. De uitgaven bedroegen in de afgeloopen
maand f 5927 30 5, dus wederom belangrijk meer dan
29e opgave van ontvangen bijdragen
de inkomsten. In gelijke mate als de nood wedervan 1 tot en met 31 Maart 1919.
om stijgt, stijgen ook ooze uitgaven, doch met goed
Financieel Hulpcomitê 's-Gravenhage f 1950.- vertrouwen zetten wij onzen arbeid voort. De toestand
onzer landgenooten in Duitschland is rampzaliger
maakt met vorige opgave f 21.740.— en Mrk. 200.—
Inzameling Mevr. M. Patijn Teding van Berkhout dan ooit, vooral in het industrie- en mijngebied,
waar juist die Nederlanders wonen, die het minste
te Baarn f 500.—.
Onder-Comite Deventer f 18.—, maakt met vorige financieele weerstandsvei mogen op het oogenblik
hebben, dear zij van den arbeid uitgesloten zijn.
opgave f 4058.0.).
Hun kinderen verplegen wij hier te lande in hoofdOnder-Comit y Zwolle f 43.—, maakt met vorige
zaak en steeds bereiken ons nieuwe hulpkreten,
opgave f 4305.—.
waaraan wij, zooveel mogelijk, trachten gehoor te
Onder-Comit y Arnhem Mrk. 50.—.
schenken. Een nieuw transport der meest uitgeputte
Bijdragen ouders F. K. Keulen f 43.20, J. te Leipkinderen wordt verwacht. Vele duizenden vreemdezig f 5.—, ontvangen door Onder Comitè Diissellingen, die langen tijd hier te lande door het
dorp Mrk. 375.—.
Nederlandsche yolk grootmoedig werden verpleegd
Onder-Comite Groningen f 100.—, maakt met
en verzorgd, zijn nu near hun land teruggekeerd en
vorige opgave f 2143.69.
Zij, die ons willen
C. 0. f 10.—, S. en v. V. f 10.—, H. S. f !O.—, behoeven die hulp niet meer.
°
helpen
het
leed
van
Kinderen
van
Ons Eigen Volk
N. N. f 10.—, A. H. f 10.—, A. S. f 10.—, E. P.
f 5.—, N. en 0. f 10.—, E. S. O. de C & Za. f 5. —, te verzachten en die kinderen voor ondergang te
behoeden, zenden hunne bijdrage aan
A. D. B. en V. f 5.—. D. H. v B. N. f 10.—,
S. VAN LIER Ez., Nassaukade 358, Amsterdam.
r 10.—, D. H. V. f 10.—, N. V. v, h. en H.

Comild voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Tot den bouw van het Indisch toekomsthuis mogen wij werktuigen hebben geleend, maar Kromo, die het bewonen moet, zal
Prof. Dr. H. T. COLENBRANDER.
de bouwer willen zijIL
overzicht der Hoofdbestuursvergadering van I' April. —
.
NHOUD Despereert niet! door Ch. R. Bakhuizen van den Brink Beknopt

ederland: List van Aanhankelijkheidsblijken (4e vervolg). --De nieuwe koers, door E. B. Molenaars Jr . — Van de Afdeelingen. — Vlaanderen:
N
Oost-India', door Dr. W. van Lingen. — Suriname De koloniale
Ingezonden, door H. Blommaert. — Fen edel Vlaamsch figuur, door B. Maes.
Boeke t ij te Paramaiib,, door Fred Oudschans Dentz. — Ned Antilien: Jaarverslag 1918, door H. Bierman — Amerika: Statistiek Ned. landverhuizing naar Amerika, door A v. C P Huizinga. Nieuw Nederland, door Joh. Scheuerman. — Protest, door J. van Folker. Znid.Afrika:
Studiefonds voor Z.-Afr. Studenten. — Mededeelingen en Allerlei. — Comite veer Nederl kinderen in den vr. — Advertentiin

Despereert niet!

museum te Amsterdam, den bloeitijd van Hollandsche

kunst- en taalbeoefening, van wetenschap en staatsbeleid. Den Haag en Dordrecht huldigden de nagedachtenis van Jan
trent de wijde toede Witt. Joan van
kornst vanEuropa,
Oldenbarnevelt zal
omtrent de blijvenin beeld worden
de verhoudingen
herdacht te Rotterder oude en der
dam en te 's-Granieuwgevormde
venhage; den I 3den
reldrijkeninOost
we
Mei had op het
en West. VertrouStations plein te
wen aan de eene
Amersfoort
bij zijn
zijde in de wording
borstbeeld een
van een tijd van
huldebetooging
vreedzaam en vrij
plaats, waarbij ook
verkeer van alle
de Koningin zich
volkeren zonder
heeft
don verteonderscheid, van
genwoordigen. En
een algemeene verop dit tijdstip herbroedering;aan den
leeft voor on s die
anderen kant, onijzeren figuur, die
rust en vrees voor
man van onwankelverwording, voor
bare trouw, van.
verzinking in den
onwrikbaarplichtsmaalstroom der
gevoeljan Pietersz.
onderscheidene
Coen, die nu voor
ideeenl Nederland
3oo jaren op de
heeft de ernstige
bouwvallen van Jawoelingen om zich
catra Batavia, de
heen nauwlettend
hoofdstad van Ned.
met standvastig geIn die, vestigde. Het
moed, gadegeslaKoninklijk
Instituut
gen, en weten pal
voor de Taal-,Landte sta an.
en Volkenkunde
Voor Nederland
van Neder1.-Indie
beleven wij tevens
zal met steun der
een tijd van herinregeering een genering aan roemdenkboek, verrijkt
JAN PIETERSZ. COEN.
en aan
rijke dag,
met deportretten
mannen, die den
van Coen en zijne echtgenoote, don verschijnen,
Hollandschen naam gezag hebben gegeven over
waarin
door de zorg van Dr. Colenbrander zullen
de geheele wereld. In deze eeuw leven wij met
zijn opgenomen de op het Rijksarchief zich beonze gedachten 3 oo jaren terug, naar onze ,,Gouden
vindende brieven van Coen aan de heeren van
Eeuw", naar den tijd waarin Holland een overwegende
Zeventienen van de Ned. 0.-I. Compagnie. Het
stem had in den raad der volkeren, den tijd door
Koloniaal Instituut te Amsterdam biedt een tenPot Teter als in een heldenzang verlevendigd in
toonstelling aan van het een het met betrekking
Het
1Wc-den aanhef van zijn overbekend opstel:
Wij beleven dagen van groote onzekerheid om-
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tot de geschiedenis van Batavia heeft kunnen
bijeenbrengen. Een standbeeld voor Coen prijkt
reeds sedert jaren op het Waterlooplein te Batavia,
en in zijn geboortestad, op de markt te Hoorn.
Wij noemden zijn onwrikbaar plichtsgevoel. Dat
heeft hem ook geleid tot daden van onmenschelijke
wreedheden, en zij, die denken als de Farizeeen :
hadden wij geleefd in de dagen onzer vaderen,
dan zouden wij nit medeplichtig zijn geweest aan
den moord der profeten (Matth. 23, vers 3o), veroordeelen hem deswege tegenwoordig, en stellen
daarbij in de schaduw het een hi groots verricht
heeft en... gedacht toen hi' den Heeren i7en schreef :
van lndie kan iets groots verwacht worden.
Nederland moet met dankbaarheid waardeeren
degrondslagen, door Coen in Indie gelegd. In
den loop der tijden, bij het verrijzen vooral van
de mode humanitaire begrippen, is de toenadering tusschen den Westerling en den alsterling
geleidelijk groeiende tot een toestand van gelijkgezindheid, van verbroedering. Niet langer is Indie
een wingewest ter exploitatie door het Moederland,
zelfs de naam van bezitting raakt in miscrediet.
Bij den Westerling wordt de geest steeds sterker
om den Oosterling te beschouwen als gelijkwaardig,
er toe mede te werken dat hetgevoel van een
onderscheid als van overheerscher en overheerschte
geheel worde wegge'vaagd. Zeker, in dat streven, zou
Coen met zijn ruimen en vooruitzienden blik nog
heden bemoedigend zich uiten : Despereertniet!
CH. R. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Beknopt overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 11 April.
Aanwezig de heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Voorzitter, Mej. E. Baelde, Onder-Voorzitster, de
heeren Ch. R. Bakhuizen v. d. Brink, P. J. de Kanter,
Mr. Dr. C. F. Schoch, Th. G. G. Valette, Jhr. Mr.
J. L. W. C. von Weiler en Mr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester.
De Voorzitter opent de vergadering.
Een der leden vraagt het woord om het Dagel.
bestuur dank te betuigen voor do wijze, waarop het
de Vaderlandsche Betooging te Utrecht in elkaar
heeft gezet. De vergadering betuigt haar instemming.
Punt I. Notulen der vergadering van
29 Nov. 19 8.
Deze worden met een kleine wUziging goedgekeurd.
Punt II. Jaarverslag van het Hoofdbestuur.
Het jaarverslag wordt met eenige wijzigingen
goedgekeurd in den vorm, zooals bet in 't Mei-nr.
is opgenomen.
PuntIII. Rek ening en Verantwoording
van het Hoofdbestuur.
Deze, bedragende in ontvangst en uitgaaf f 17853.7(1
met een tekort van f 265.251, wordt na toelichting
do or den. Mg. Secretaris-Penningmeester goedgekeurd.
De oorzaak van het tekort moet hoofdzakelijk gezocht
worden in de bijdrage van Groep Nederland, die ver
beneden de raming bleef.
Punt IV. Ingekomen stukken en mededeelingen.
Van H.M. de Koningin is een dankbetuiging ingekomen voor den aan Haar gerichten brief.
Van den Heer J. v. d. Wall te Parijs is eene
gift van f 125.— ontvangen, 1)
Naar aanleiding van bet schrijven eerier handelsfirma over de wenschelijkheid om in den vreemdle aan
Nederl, vertegenwoordigers de voorkeur te geven,
heeft het D. B. aan de Nederlandsche Stoomvaartmaatschappijen een rondscbrijven gericht om op
die wenschelijkheid de aandacht te vestig en en
tevens aansluiting der Nederl. beambten bij het A.
N. V. te bepleiten.
Aan Jhr. Von Bose is met een woord van hulde op
zijn verzoek eervol ontslag verleend als propagandist
van het A.N.V. Dit is een gevolg van zijn benoeming
in gelijksoortige betrekking bij de Vereeniging tot
Verbreiding van Kennis o verNederlan d in denVr eemde.
Brief van den heer Emants over vrijstelling van
collegegelden voor Vlaamsche studenten, die aan
de Ned. Universiteiten hun studies willen voortzetten.
Het Dag, bestuur heeft geantwoord, dat het gaarne
het verzoek daartoe van belanghebbenden zelven
zal inwachten.

Tot heden is daaraan door niemand

gevolg gegeven.
Groep Ned. Oost-Indie is in 1918 met weer dan
300 leden vooruitgegaan.
Standbeeld van Coen te Batavia,

1) Sedert gevo'gd door een nieuwe gift van f 275.—.
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Verzoek van de Voorzitster der Afd. Kaapstad
om muziekstukken. Dit zal in Neerlandia geplaatst
worden, daar de Boeken-Commissie hierin nit kan
voorzkn 1).

ingewonnen van hear afgevaardigden in het Hoofdbestuur.
De vergadering acht verandering voorloopig
ongewenscht.

Jaarverslagen en verantwoordingen van de Afdeelingen Kaapstad, Bloemfontein, Berlijn, Bremen en
Mexico.
Deze zullen geheel of gedeeltelijk in Neerlandia
worden opgenomen.

Punt VI. Belgie.

De beinoeming van een Nederlander tot vice-consul
te Keulen ; de levensmiddelenvoorziening der Nederlanders aldaar.
De bemiddeling van het Dag. Bestuur door een
audientie bij den Min. van Buitenl. Zaken heeft tot
het gewenschte resultaat geleid. De heer Vermey,
een Nederlander, is tot vice-consul benoemd. Wat de
levensmiddelenvoorziening betreft, een lid van het
Hoofdbestuur heeft daarover wederom een onderhoud
gehad met de bevoegde macht en de belofte verkregen, dat al het mogelijke zou worden gedaan
om verbetering in den toestand te brengen. De
bepaling, dat Been geld uit Duit;ehland mad worden
vervoerd, schijnt zeer belemmerend te werken.
Brief van den Heer van Ho )gstraten te Budapest
over het doorkomen van levensmiddelen.
Deze is opgenomen in het April-nr. van Neerlandia.
De heer M. Haayen heat zijne benoeming tot
vertegenwoordiger te Tampico aangenomen.
Brief van den beer H. C. F. Hennig, oud-vertegenwoordiger te Genua, thans te San Remo, als
antwoord op de vragenlijst van het Hoofdbestuur.
De aandacht wordt gevestigd op de Nederlandsche
handelsbelangen, die in San Remo te behartigen zijn.
Hierop zal de aandacht van de Ned. Kamers van
Koopbandel worden gevestigd.
Brief van den heer Hartatra te Dordrecht over
een Nederlander te Embden, die daar voor de
Nederlandsche belangen wil werkzaam zijn.
Aan het Dag. Bestuur wordt overgelaten met
dezen in verbinding te treden.
Brief van den heer A. v. C. P. Huizinga. te Thompson
met mededeeling, dat de emigratie Haar Amerika
voor 4 jaar verboden is.
Brief van den heer Van Dam van Isselt, waarin
hij de bemiddeling vas het Hoofdbestuur verzoekt
om openbaarm tking te verkrijgen der geschiedku tdige gronden, waarop Nederland aanspraken
kan doen gelden op Zeeuwsch-Vlaanderen en Limburg,
neergelegd in een door Dr. Colenbrander voor de
Regeering samengestelde note.
De Vergadering acht dit niet op den weg van bet
Hoofdbestuur te liggen.
Punt V. Nederland.
Brief van Groep Nederland met verzoek den
verantwoordelijken hoofdredacteur aan het hoofd
van Neerlandia te vermelden of een Red. commissie
te benoemen.
Medegedeeld wordt, dat in I algemeen het Dag.
Bestuur de redactie voert en dat voor stukken
betreffende een bepaalde groep het oordeel wordt
Zie blz. 82.

Verhouding tot deze Groep en hare afgevaardigden.
Over dit onderwerp wordt breedvoerig van gedachten
gewisseld. Men komt tot het besluit dat heropbouw
der Groep voorloopig niet mogelijk zal zijn. Besloten
wordt een afwachtende bonding aan te nemen.
Punt VII. Zuid-Afrika.
Aanvraag van de Afd. Kaapstad om steun voor
de Leeszaal.
Besloten wordt over 1919 £ 25.— te geven.
Brief van prof. Cillie, redacteur van „de Unie",
ingekomen door bemiddeling der Ned. Zuid-Afr.
Vereen. De schrijver heeft twee wenschen :
a advertenties van den Nederlandschen boekhandel in de Z.-Afr. bladen en tijdschriften, om de
Ned. uitgaven weer bekend te waken en
b, bekendmaking wear inlichtingen over Universiteitsstudien in Nederland te verkrijgen zijn.
De vergadering machtigt het Dag. Bestuur in
dezen bemiddelend op te treden, ook in samenwerking
met de Ned. Z.-Afr. Vereeniging.
Punt VIII. Zelfstandige Afdeelingen.
Nieuw York. Vraag van den heer J. van Folker,
Secretaris der Afdeeling, of het Hoofdbestuur bezwaar
heeft tegen oplossing der Afdeeling in de Vereen.
„ Kendracht maakt macht", die reeds 55 jaar bestaat,
De vergadering. verklaart zich daartegen, tenzij
„Eendraeht maakt Macht" een onder-afdeeling van
het A.N.V. wordt.
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Lijst van Fianhankelijkheidsblijken.1)
(4e vervolg)
ZEECIWSCI-1 VIAANDEREN.
147. R.K. Boerenbond „Zeeuwsch Vlaanderen" afd.
Boschkapelle.
148. Coiiperatieve Boerenleenbank te Bosehkapelle.
149. Broederschap Candidaat Notarissen aid. N.Brabant en Zeeland.
150. Waterschap Stoppeldijk c.a. te Kloosterzande.
151. Holster Burgerwacht.
152. R.K. Boerenbond Zeeuwsch Vlaanderen (Ooste
lijk deel).

LIMBURG.
235. Bond Jong Limburg afd. Weer t.
239. R.K. Bond van dienstplichtigen ,,St. Joris"
afd. Beek.
240. Limburgsche Verg, tot bescherming van
Dieren te Maastricht.
241. Vertegenwoordigers van alle takken Ned.
Mijnindustrie te H e erl e n.
Zie Kaart-nr. blz. 30, April-nr. blz. 45. en Mei-nr, biz, 61,
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242. R.K. Limb. Middenstand te Maastricht.
243. Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Roermond.
244. R.K. Borden van Limburg te Maastricht.
245. R.K. Verg er , v. Officieren, Onderoff. en Dienstplichtigen te Maastricht.
246. Limburgsch Kruisverbond te Maastricht.
247. Limburgsche Land- en Tuinbouwbond te
Maastricht.
248. Limb. R.K. Werkgeversverg. te Maastricht.
249. Anti-Annexatiebond te Grubb env or s t.
250. Comite Groot Nat. Paaschconcert te M a a stricht.
251. Limb. Mariabond te Maastricht.
25?. Limb. R.K. Werkliedenbond te Maastricht.
253. Verg. „Dames van Liefdadigheid" te Maastricht.
251. Cobperatieve Veilingsverg. te R o e r m on d.
255. Harmonie „l'Union" te H e y t h u iz e n.
256. Inwoners van Ur m on d.
257. Congregatie Broeders v. d. Onbevlekte Ontvangenis van Maria te Maastricht.
258. Gemeenteraad van Me e r s s e n.
Beegden.
259.
11
77
Linne.
260.
,,
Munstergeleen.
261.
1)
E c h t.
262.
Noorbeek.
263.
Itteren.
264.
Roggel.
265.
A m b y.
266.
R ij kh ol t.
267.
268. Natuurl7istorisch &enootschap te Maastricht.
269. Leerlingen Openbare en Bijzondere Scholen
te Maastricht.

Vlaanderen en Zuid-Afrika hebben beide scherp
stelling genomen tegenover 't onrecht dat Belgische
annexionisten Nederland wilder aandoen.
Het A.N.V. moet nitgaande van z'n grondbeginselen,
de nieuwe werkwijze opbouwen.
Voor Groep Nederland is bovendien de grootsche
taak weggelegd te arbeiden aan het Nederlandsch
bewustzijn in Nrd. Nederland; want een krachtig,
zelfbewust Holland is van ontzaglijke zedelijke beteekenis voor onze strijdende stamverwanten niet alleen,
maar tevens . . . . voor Holland zelve.
Van het streven naar zulk een zelfbewust Nederland, zal steeds de nimmer uit te schakelen factor:
het kweeken van belangstelling en sympathie voor
de stambroeders in Vlaanderen en Zuid-Afrika,
belangrijk deel moeten uitmaken, want ook Vlamingen
en Z.-Afrikaners zijn Nederlanders, al zijn zij „anders"
dan wij. Limburgers en Groningers zijn toch ook
Nederlanders, hoewel zij beiden een van elkander
verschillenden eigen-aard bezitten.
Een Algemeen Nederlandsch Verbond, gewenscht
door den heer Stork zal ophouden Algemeen Nederlandsch Verbond te zijn, doch slechts een Nrd.Nederlandsche belangen behartigend lichaam worden.
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E. B. MOOLENAARS Jr.
Haarlem, 14 Mel '19.
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De nieuwe Koers.
Aan den Neer G. D. Stork.
„Er vaart een nieuwe geest door het Algemeen
Nederlandsch Verbond." Het is niet te miskennen.
De heer Stork meent nu, dat deze geest uitdrukking
heeft gekregen in een nieuwe richting, n.l, de
nationale, door het Hoofdbestuur 'aangegeven in
den oproep „Aan de Nederlanders in het Buitenland"
en door de nationale betooging te Utrecht.
In den oproep kunnen wij echter dit zuiver nationale
(Nrd.-Nederlandsche) niet terugvinden, integendeel,
het Hoofdbestuur spreekt zeer duidelijk van stambelangen, waar het o. a. zegt: „Neel meer dan ooit
moet ons Verbond aan zijn doel beantwoorden",
het breed-Nederlandsche, doch niet erg Hollandsche
doel. Nog sterker komt de stam-idee naar„ voren in
het manifest : De ure van ons volksbestaan (Neerlandia, Februari '19).
In tegenstelling met den heer Stork meenen wij
te kunnen aannemen, dat de opvatting van stambelangen en stam-idealen niet tot het verleden
behoort; het is een begrip, dat juist in de toekomst
van groot belang zal blijken te zijn.
De huidige geschiedenis heeft reeds uitgewezen,
hoe nagenoeg alle volkeren over de scheidende
grenzen heen de hand hebben gereikt aan hun
stamgenooten.
Ook voor de Nederlandsche stam is dit op onmiskenbare wijze tot uiting gekomen Zuid-Afrika zendt
ens male ter tegemoetkoming in den voedselnood ;

De Stud. Afd. Delft zond een stuk van gelijke
strekking. Wegens plaatsgebrek moet het achterwege blijven.
Red.

Van de Afdeelingen.
Haarlem (Jgl. Afd.)
In de jaarvergadering werd het Bestuur als
volgt samengesteld: voorzitter: E. B. Moolenaars Jr.;
secretares: Mej. Jo Sorgdrageri Duvenvoordestraat
68 ; Mej. I. Vrijdag; Joost Sipkes en W. van Linge.
Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin betreurd wordt dat op de Vaderlandsche
Betooging te Utrecht Been der sprekers gewezen
heeft op den krachtigen steun, welke de bewuste
Vlamingen door hun antiannextionistisch optreden
aan Noord-Nederland hebben geboden.
De afdeeling ram met een grooten zegewagen
deel aan het op 26 April te Haarlem gehouden
bloemen-torso:
Het Vlaanderen onderdrukkend Belgie, voorgesteld
door een draak in Belgische kleuren ; deze draak
richt den muil van order een prikkeldraad-versperring
naar Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, welke verpersoonlijkt door een boer en boerin bescherming zoeken bij de Nederlandsche Maagd.Ter rechterzijde van
deze laatste een Afrikaner met twee zakken mays;
achter de groep was aan 3-1-- M. hooge master een schild
aangebracht met 't opschrift : „Holland, Vlaanderen,
Zuid-Afrika, helpt elkaar."
Een 6000-tal anti-annexionistische strooibriefjes
werden verspreid.

Utrecht.
Voor deze Afdeeling hebben 13 Mei gesproken
Prof. Dr. H. D. J. Bodenstein over: De beteekenis
van de Nationale Beweging in Zuid- A frika voor
Holland, en Ad. Peremans over: Stroomingcn voor
en tegen Vlaanderen,
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De voorzitter, Mr. Boers, sloot de vergadering
De Voorzitter, Mr. W. M. H. Boers, heette in
zijn openingswoord de sprekers hartelijk welkom. met een hartelijk woord van dank aan beide sprekers.
De Afd. wil zich niet mengen in de interne aan- Indien er in de vergadering ook aanwezigen konden
gelegenheden van Zuid Afrika en Vlaanderen maar zijn, die niet in alles met de sprekers zouden
al wat daar geschiedt om den Nederlandschen Stam Bens zijn : de sprekers waren mannen, die op de
wijze, die zij de juiste achten, strijden voor den
te versterken, is, vooral in den tegenwoordigen tijd,
Nederlandschen Stam.
ook voor Holland van het grootste belang.
Prof. Bodenstein wees er op, dat Znid-Afrika het
eenige land is, waarheen de Hollander kan emigreeren, zonder voor den Nederlandschen Stam verloren
te gaan. Hij wees op de groote toekomst op economisch gebied, welke Zuid-Afrika te wachten staat.
Juist nu, door de groote gebiedsuitbreiding
van het Britsche Rijk door den wereldoorlog, de
Hooggeachte Heeren,
Eugelschen hunne krachten moeten verspreiden, is
Ili neem de eerbiedige vrijheid UEd. attent te
het een geschikt oogenblik voor Holland om zijne
maken op de dwaling die UEd. in het Meinummer
krachten aan Z.A. te gaan wijden. Indien Holland
1/10 van het kapitaal, dat in aangewend van Neerlandia onder de rubriek Vlaanderenbegaat,
waar UEd. het
wordt, in Z.A. zou
Vlaamsch Verbond
aanwenden, dan
als de eenige
ware Z.A. voor den
Vlaamsche organiDietschen Stam
satie voorstelt.
gered.
UEd. moet wel weSpreker bepleitte
ten dat ook het
de oprichting eener
Vlaamsche
Front
commissie die sybestaat, dat het
stematisch de moradicale voorstaat
gelijkbeden voor
en geen vredeheeft
het Holl, kapitaal
met
hetalteminiem
in Zuid-Afrika zou
minimumpr o gram
onderzoeken, en
van het Vlaamsch
wees op degunstige
Verbond. Dat het
kansen in Z.-A. vowVI. Verbond niet
zuivelbedrijf, veezoozeer boven en
teelt, katoenbouw,
buiten de politieke
ijzerindustrie,
partijen
staat, bl ijkt
boschbouw, leeruit de omstandigindustrie.
heid, dat daarnaast
De heer Ad. PereFeestwagen van de Jongel. Afd. Haarlem.
ook een katholiek
mans (Brussel)
VI. Verbond gedeed uitkomen dat
de Vlaamsche Beweging niet zoozeer een strijd sticht werd, dat n. 1. in de provincie Limburg
is van de Vlamingen (4 1/2 millioen) tegen de Walen het VI. Verbond uitsluitend katholiek is en dat
ook in de andere provincien vele afdeelingen als
(3 millioen), dan wel een strijd tusschen de Belgicisten, die het Vlaamsche en het Waalsche yolk uitsluitend katholiek gesticht worden. De weinige
tot een kunstmatige eenheid willen samensmelten praktische waarde en levensvatbaarheid van het
eenerzijds en de Federalisten, die begrijpen, dat VI. Verbond zal wel blijken bij de a.s. verkiezingen,
aan de twee volken in Belgie, Vlamingen en Walen, wanneer zijne leiders opnieuw wegens politieke
meeningsverschillen zullen verdeelen en politieke
zelfstandigheid behoort te worden gegeven. Toen
belangen op den voorgrond zullen stellen.
in 1830 eenige muiters met behulp van Fransche
In tegenstelling met het VI. Verbond doet bet
troepen de afscheuring van de Zuidelijke Nederlanden
Vlaamsche Front zich als zuiver Vlaamsch nationavan het Koninkriik der Nederlanden bewerkt hadden,
listisch voor en zal als zelfstandige partij met
besloten de leiders van den nieuwen staat, de Vlaafzonderlijke lijsten in de verkiezii-;gen optreden.
mingen met de Walen tot een Fransch Staatswezen
Ten einde UEd. in de mogelijkheid te stellen nog
te unifieeren. Het Vlaamsche yolk werd hierbij
andere bladen te citeeren buiten de passieve
geslachtofferd. Steeds krachtiger groeit echter bij
de Vlamingen verzet en men eischt herinrichting „Standaard" en het even passieve „Laatste Nieuws",
laten wij UEd. in het vervolg regelmatig „Ons
van den Belgischen Staat op federalistischen grondslag.
Vaderland", bet orgaan van de Vl. Frontpartij,
Spreker gaf nog eene uiteenzetting van het Activisme, en bracht, onder applaus der vergadering, geworden.
Wij veronderstellen dat het Uwe bedoeling is
hulde aan de edele figuur van Mej. de Guchtenaere.
stelselmatig stelling te nemen tegen de radikale
Aangetoond werd nog, hoe bet Belgisch annexionisme
een uitvloeisel was van het Belgisch beginsel, dat richting in de Vlaamsche beweging en van Ons
Vaderland" in de toekomst voor Uwe rubriek
de Nederlanders buiten Belgie evenzeer bestreed
Vlaanderen hetzelfde gebruik zult maken als van
als de Vlaamsche Nederlanders in Belgi.(i.
de overige Vlaamsche bladen.
Spreker wees er op. hoe de Vlaamsche Nationalisten
Met de meeste hoogachting,
de krachtigste bestrijders van het Belgisch annexioVlaamsch Persbureau Den Haag,
nisme waren; hieruit blijkt het directe belang voor
(w.g.) H. BLOMMAERT.
Holland van de Vlaamsche Beweging.

VLAANDEREN.
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Naschrift.
Zeker west de Red. dat er een Vlaamsche Front
bestaat en dat bovendien nog tal van andere bonden
in Vlaanderen streven naar blijvende gelijkstelling
der Vlamingen met hunne overige landgenooten.
Maar voor zoover de Red. kan zien, zijn dat wel
stemmingsvolle vereenigingen, maar treedt nog niet
duidelijk aan den dag, welken anderen weg die willen
volgen, dan die zoo langen tijd reeds onvruchtbaar
is gebleken, namelijk die van aldoor maar protesteeren, zonder spijkers met koppen te slaan. Daarom
heeft de Red, aan haar nog zoo weinig houvast bij
haar poging om in een zeer beknopte ruimte den
lezers van Neerlandia maandelijks een leidraad te
geven in de veelheid der Vlaamsche verwikkeldheden. De Vlaamsche bond wil betere voorwaarden
scheppen voor de verkiezingen, om zich te verzekeren,
in de wetgevende macht vooral, van een oprecht
Vlaamsche meerderheid. Lukt dat, dan is de Vlaamsche
zaak gered. Lukt dat niet, dan Iijdt zij voor de
zooveelste meal op innerlijke verdeeldheidschipbreuk.
De vraag is Vlaanderen bovenal? of Katholiek,
Liberaal of Socialist bovenal? Dat duidelijk te waken,
had schijnbare voorliefde voor aanhalingen nit de
beide Brusselsche bladen ten gevolge. Want de
geachte inzender heeft gelijk : van bevoorrechting
van een der Vlaamsche partijen is bij de leiding van
het A. N. V. geen sprake. De geregelde toezending
van „Ons Vaderland" wordt dan ook dankbaar aanvaard. Het ware te wenschen dat alle Vlaamsche
bladen geregeld aan ons werden toegezonden. Men
vergete toch niet dat het A. N. V. vriend van „de"
Vlamingen is, niet van enkel deze of die.

Een open brief.
B. Maes, een passivist, schrijft in Ons Vaderland,
het Vlaamsche Frontblad, een open brief aan Roza
de Guchteaaere, waaraan het volgende is ontleend:
Ik heb, van den eersten boozen oorlogsdag tot
op het laatste bittere uur, gestaan recht tegenover
u en uwe activistische geestverwanten, onwrikbaar
en met open vizier: passief en loyaal. Ili toch, heb
alles beproefd om u alien te doen beseffen dat uwe
zienswijze een fatale dwaling was, uw optreden een
zware verkeerdheid, uwe taktiek een jammerlijke font.
Maar, heb ik uwe politiek naar mijn bests weten
en uit al mijn krachten bevochten — uw persoon
heb ik steeds geeerd en hooggesteld.
Want ik moist dat, trots alles, geen drijfveeren
dnbaatzuchtiger en refiner konden zijn dan de uwe,
datnooit edeler bedoelde inzichten menschen bewogen
hadden.
Met ontroerde bewondering hebben ooggetuigen
mij verteld van uwe onvergetelijk prachtige houding voor uwe . . . rechters ?!
Tragisch schouwspel. Voor mijn oogen symbolisch
grootsch — want ik zie Vlaanderen voor zijn beulen !
Vlaanderen, ja tijdelijk nog weerloos, maar ook niet
te dooden of te dwingen in zijn geest; evenmin als
in den hare . . ., de zoo zwakke vrouw, daar voor
die geweldig machtige mannen,
Zwak ? Neen dat niet! Ziet ! zij richt zich op en
spreekt. En wij hooren de warmtrillende klanken
van die koene fiere teal. Wij volgen de stoute
vlucht van gedachten dier eerlijke, rechte, alle

hinderpalen en bezwaren neerhalende, wegruimende,
overbruggende en overwinnende overtuiging. Wij
voelen den verteerenden gloed van die liefde voor
land en yolk, en . . . . Roza de Guchtenaere, alle
waarachtige Vlainingen spreken u vrij.
Uw ideeele, heilige verknochtheid, uwe heldhaftige
karaktervastheid en offer vaardigheid, uw smettelooze
eerlijkheid, hebben u een onvergankelijke eereplaats
verworven in 1 hart en in de gedachtenis van Vlaanderen's yolk.
Vlaanderen groet L diep met grooten eerbied en
innigste dankbaarheid ! Vlaanderen vergeet U niet!

OOST-INDIA.
Da walwiliende lezer mijner eenvoudige artikeltjes
in Neerlandia zal wel vaak bespeurd hebben, dat
geregeld een der eerste doeleinden van mijn geschrijf is:
De verbroedering van „Oost en West."
Met het oog hierop, telkens mededeelingen over
't geen door Nederland dtar ginds in Insulinde, vooral in de laatste jaren, is en wordt
tot stand gebracht ; over den vooruitgang van het
oinderwiis en het vreedzaam doordringen van de
Nederlandsche taal ; over de voorbereidingen om op
politiek en economisch gebied Indie te geven wat
Indie toekomt; over de opvoeding van de verschillende gewesten, volksstammen en volkei en tot een
gemeenebest, eng verbonden met ons land, dat
door den historischen ontwikkelinglsgang der menschheld de schoone roeping he eft aanvaard van Opvoeder
van Insulinde.
Dit is natuurtijk slechts een bescheiden deal der
veelomvattende taak: „Verbreiding van kennis over
land en yolk" ; steeds herinnerde ik dan ook den
lezer aan het bestaan van de talrgke degeliike
tijdschriften, die voor iedereen toegankelijk zijn en
in woord en beeld het schoone land van daarginds
aan onaandoenlijke Nederlanders voorstellen, steeds
hopende, dat daardoor kennis zal worden verbreid
en belangstelling gewekt. Het is diezelfde hoop,
die schrijver deter regelen bezielt, als hij van maand
tot maand fists over Indie in het midden brengt.
En dan meent hij nu eens de vraag te moeten
bespreken :
Hoe staat het met die verbroedering?
Waarop dan al dadelijk 't antwoord most worden
gegeven : ..'t kon beter !" Vele zich noemende „Indonesiers" schijnen nog altijd bezield met wantrouwen
tegen al wat door Nederland gedaan wordt om de
Indische volkeren geleidelilk op te voeden tot
geestetijke zelfstandigheid. De „ethische koers", die
— misschien niet altijd even verstandig en tactvol —
het door Nederland gepleegde verzuim van vroegere
jaren in 't voile licht heeft getracht te stellen, heeft
voor hen volkomen afgedaan: jeugdige heethoofden
noemen die richting „een oud wig". Het voorzichtig
voorwaarts schrijden op den nieuwen ontwikkelingsweg wordt miskend en als boerenbedrog uitgekreten.
Het adviseerend lichaam, de ,Nolksraad", een onding
genoemd, omdat het niet dadelijk een wetgevend
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lichaam is. En . . . . zoo wordt iedere poging tot
vooruitgang met wantrouwen begroet. Dat moet
betreurd worden, want — die vooruitgang wordt
er door tegengehouden. Ili schrijf dit niet neer
alleen uit liefde tot Nederland maar evenzeer uit
liefde tot India, waar ik bijna 40 jaren van mijn
levee doorbracht en mij dientengevolge tot de
„Indonesi6rs" zeer aangetrokken gevoel. 't Zou mij
des zeer Teed doen, als een betrekkelijk zeer klein
aantal woord- en pen-voerders de geleidelijke ontwikkeling van hun millioenen landgenooten in de
war brachten door voorspiegelingen, die niet veel
meer waarde hebben dan zeepbellen; zij weten dnnkt
mij, zeer goed dat de millioenen Kromo's en Sidin's,
voor een groot deel nog analphabeten, niet dan
langzamerhand tot welbewuste staatsburgers kunnen
worden opgeleid, waar zij nu nog niet verder zien
dan hun dessaverband. Hiermede wordt minst
bedoeld, dat de Westerlingen in ieder opzicht rijp
zijn voor staatsburgerschap maar . . . die hebben
dan toch een leerschool van eenige eeuwen achter
den rug.
Reeds vroeger trachtte ik aan te toonen, dat de
verbroedering tusschen Nederlanders en Indonesii'rs
tegengehouden wordt door :

Zelfoverschatting en Bemis aan zelfcritiek.
dat
In dit opzicht hebben vele Nederlanders
moet toch toegestemd worden! zich zelven in
de laatste jaren niet gespaard, het onverholen
uitgesproken, dat aan 't Nedeilandsche beheer van
Insulinde groote gebreken kleefden — gebreken in
overeenstemming trouwens met de vroeger aNemeen
geldende opvatting „Kolonien zijn iringewesten
zonder meer". Niet weinigen waren in die zelfbeoordeeling uiterst streng en trachtten zich niet te
redden met de uitvlucht, dat iedereen zoo handelde
in die dagen; zij luisterden naar de zedelijke aanklacht: „Gij zijt die man" ; en zoo behoort het ook.
Ook wij trachtten tot de zoodanigen te behooren
en deden bovendien wel vaak uilkomen, dat de
koloniseerende Westersche volken, Engelschen en
Nederlanders in de eerste plaats, sukkelen aan de
kwaal van parmantigheid en doorgaans uit torenhoogte pleegden en plegen neer te zien op de
inwonerg van door hen bestuurde Daarom
blijve zelfbeoordeeting den Europeaan in zijue
verhouding tot Oosterlingen, gekleurde rassen,
dringend aanbevolen — indien hij ten minste met
volkomen ernst streeft naar verbroedering; vindt
hij bij zichzelven zelfoverschatting, dan trachte hij
die met wortel en tak nit te roeien voor hij de
vriendschapshand biedt son het Oosten.
Maar liidt nu menig „Indonesi6r" niet aan dezelfde
kwaal? Op deft, reeds meer dan eens door mij
gestelde vraag kom ik nog eens terug, omdat zij
in dit moeilijke tijdsgewricht zoo hoogst belangrijk
is. Eischt men, in den wean reeds alles te kunnen,
onstuimig voor al die millioenen „rechten", waarvoor
zij nog niet vatbaar zijn, dan komt er van de geheele
volksontwikkeling niets terecht, loopt alles nit op
een chaos. Meent men dat Insulinde's bevolking 66ne
natie vormt, die zelfstandig kan optreden. dan
vergeet men, dat die eenheid nog ver te zoeken is;
al die rassen, volkeren, stammen moeten elkander
leeren verdragen en leeren samen te werken als
onderdee&en van een gemeenebest. Gelukkig wordt
dit door een deel van Jong-Indii' in Nederland wel
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degelijk ingezien. Zoo schrijft de heer Tagor te
Utrecht in het Mei-nr. van llindia Poetra:
„ Wanneer wij rechten eischen, dan moeten wij
plichten erkonnen. Echter niet alleen de wettelijke,
maar ook de ongeschreven menschelijk e plichten.
Vooral is het noodzakelijk, omdat de IndonesiN's
leerlingen zijn. Wij moeten weten en zeggen hoe
of wij zijn, dan kan de meester, de Nederlander,
daarnaar maatregelen nemen ; anders tast hij in
den blinde. Bij een vergissing in den greep van
den meekter, kost het stellig niet alleen millioenen
guldens, maar ook menschenlevens. Ondertusschen
wordt de onderdaan onbillijk b ehandeld. Your de
Indonesii;rs is de zelfkennis van groot belang,
opdat zij den hoofdweg kennen en gespaard blijven
voor teleurstellingen. Dus voorloopig zich niet blind
staren op 't voor ons nog zoo leugenachtig woord
„zelfbeschikkingsrecle.
Het komt mij voor dat deze wijze woorden
alleszins waardeering verdienen; op zelfkennis komt
het aan, zoowel hier als daarginds.
Het doet dan ook aangenaam aan als de welbekende, revolutionair aangelegde heer Soerya _Ningrat
dit schijnt in te zien. In een openbaar debat, op 10
Mei j.l. door hem te Amsterdam gehouden met den
heer Stu ()diet, betoogde hij o.m. (volgens 't verslag
in de N. R, Ct.):
„In de 300 jaren onzer overheersching hebben
wij nog nooit de elementen geleverd, in staat om
de maatschappij te Leiden. Zoodra dit bet geval is,
zal spr. in revolutionair sentiment niet onderdoen
voor Sneevlitt. Maken wij echter thans revolutie,
dan loopt het mis. Bij anarchie vallen wij in handen
van een andere mogendheid, b.v. van Japan en dan
zijn wij nog verder van huffs. Den Volksraad beschouwt
spr. niet als een bevredigend democratisch lichaam;
hij apprecieert echter den Volksraad ; de actie van
de Indische socialisten daarin heeft geleid tot versterking der nationalistische stroomingen. leder kan
thans de Indische zelfstandigheid aanvaarden ; d.w.z.
door bet instituut van den Volksraad zijn ook de
Hollandsche overheerschers van het goede recht
van onzen strijd overtuigd".
Men moge over de beginselen en het standpunt
van den heer Soerya Ningrat denken zooals men
wil, 't moet erkend worden, dat hij spreekt met
gezond verstand. Evenals de beer Tagor doet hij
uitkomen, dat Indie nog in de leerjaren verkeert;
ook erkent hij klaarblijkelijk, dat de bevoegdheid
van den Volksraad vooralsnog zich moeilijk zal
kunnen uitbreiden tot de wetgevende task. Waarlijk,
in bezadigdheid kan deze zoon van het Oosten een
le4je seven aan menigen Europeaan, die de Indische
volkeren, tot hun eigen ongeluk, ophitst.
Zulke leiders heeft de Indonesische bevolking van
Insulinde noodig en het is te hopen dat

het Indonesisch Verbond van Studeerenden
in dezen geest moge werkzaam zijn ; niet opruien,
maar opwekken tot nieuw zelfstandig Leven.
In bet orgaan van dit verbond (nummer van Mei)
zegt de Redactie in een voorwoord:
,Het Meinummer Wendt zich met een zeer heterogenen inhoud tot de lezers. In die heterogeniteit
geeft het echter een juist beeld van het verbond,
het gemeenzame zijner leden zoekende om dat in
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het Licht te stellen en te verklaren tot gemeenschappelijk steunpunt der onderscheidene elementen
en bovenal tot .... zelfkennis."
't Wordt dus erkend — en 't spreekt ook reeds
onbewust uit den Stijl van dit „voorwoord" — dat
men zoekt naar helderheid, naar een vast steunpunt.
Maar wat boven alles moet worden aangekweekt,
dat is de waarachtige liefde voor en toewijding aan
eigen ,ras en yolk. Die kan zich alleen toonen in
de practijk en minder in het eindeloos debatteeren
over de jongste politieke snuifjes. Tot mijn leedwezen
heb ik in Indie van zoodanige toewijding bij onze
Oostersche broeders nog zeer weinig aanschouwd ;
politiek gedoe ook daar — overeenkomstig den geest
van onzen tijd — overvloedig, maar stille, krachtige,
ernstige toewijding om met de daad 't eigen yolk
te verheffen meestal te vergeefs gezocht. Met groot
leedwezen schrijf ik deze woorden neer, maar ik
geloof, dat zij waarheid behelzen ; en dat is een
heel, heel groot gemis. Meer toewijding aan yolksverheffing en minder marktgeschreeuw, dat zij voor
Oosterling en Westerling de blijvende leuze !
Dat ergerde Dr. Abdoel Rivas in den Volksraad,
als hij zijn filippica hield over volksgozondheid en
zijn medeleden hun eindeloos politiek gehaspel
verweet.
Dat ergerde ook een inzender in de N. Rt. Ct.
van 17 Mei, den heer Z. Stokvis te Semarang, als
hij in een

Open brief aan de IndiUrs in Nederland
studeeren de
hen krachtig opwekt om als pioniers spoedig hun
krachten te wijden aan de Indische levenstaak.
Mede namens de ouders der studeerenden, klaagt
hij over gemis aan ernst bij de jonge Indiers en
eindigt zijn schrijven aldus :
Verwanten en vrienden (ook de vrienden in Holland)
wachten jarenlang op de gunstige berichten van de jonge
mannen, wier vertrek naar het verre land hun zooveel zorgen
gebaard heeft, geestelijk en stoffelijk, maar welke zorgen
vreugdevol aanvaard werden om de schoone verwachtingen,
die er aan gepaard gingen.
Voor Welk een klein deel hebt gij daaraan voldaan I
Ik weet wel, er zijn verontschuldigingen aan te voeren,
wier betrekkelijke waarde ik de eerste zal zijn te erkennen.
Indien Indie reeds de gelegenheid bond voor hoogere studie,
zou alles wellicht anders zijn. Verleidingen van allerlei acrd
omgeven U. Velen Hollandschen jongen mannen, studeerendet
in ver van hun vaderland gelegen landen, zou het allich
niet beter vergaan dan U. Maar wat U onderscheidt van
hen is, dat Gij, ik herhaal het, U pioniers moet voelen.
Van Uw kleine schaar mag er niet een mislukken. Elk
Uwer mislukkingen is een stap achteruit in de ontwikkeling
van Uw land, behalve nog dat het een verheugenis is voor
hen, die geen vertrouwen hebben in de toekomst van Uw
yolk; zulken zijn er !
Wat geeft het, of Gij wajangvoorstellingen geeft voor
half- of niet begrijpende Hollanders, ten bate van de slachtoffers eener bandjir. Het brengt enkele guldens op, die ook
anderen hadden kunnen geven. Een irrigatie-ingenieur, uit
uw midden voortgekomen, ware beter gave geweest.
L'w land heeft gebrek aan krachten van allerlei acrd.
Hollanders verrichten werkzaamheden, die voor U als aan.gewezen zijn. Maar Gij, de goeden onder U niet te na
gesproken — ik denk hier aan de Inlandsche arisen, die
ter voltooing hunner studie naar Holland gingen — blijft
jaren Langer dan voor uw studie en ontwikkeling noodig
is, in een vreemd land, dat U ten slotte zal kunnen vervreemden van het eigene. Geef uw kunst en uw kennis
aan uw eigen yolk, dat beide noodig heeft.

Uit naam van zeer velen, die denken als ik, uit naam
van hen ook, die U als kinderen gekend hebben en uw
goede vermogens met hoop in het hart hebben gadegeslagen,
roep ik U toe : werkt en streeft om zoo gauw als Gij vermoogt
de liefde voor uw land, die gij thans te uitsluitend met
uw lippen belijdt, ook met daden te bewijzen. Gij zult er
allen, Wien het wel en wee van uw land ter harte gaat,
mee verheugen.

In hoeverre de hier studeerende Indiers het verwijt
van den heer Stokvis, dat zij niet Oink genoeg doorwerken, verdienen, kan ik niet beoordeelen. En...
als zij in hun vrijen tijd Indische kunstavonden
geven, dan is dat toch een verdienstelijk werk,
waarvoor wij dankbaar zijn.
Maar . . . . hierin ben ik 't met den heer S. Bens:
Ook ik voor mij verwacht er veel van, als goedgeschoolde, geestdriftvolle Indonesiers daarginds aan 't
werk gaan om den kleinen man, niet op te ruien, maar
op te heffen. Arbeiden ze daar in geestesgemeenschap
met jonge Nederlanders, dan zal het blijken, dat
de uitspraak : „the twain never shall meet" kortweg
gezegd onzin is.
De verbroedering tusschen „Oost" en „14, est' is
geen utopie maar een vruchtbaar en bereikbaar ideaal.
v.

M.

L.

SURINAME.
De Koloniale Boekerij le Paramaribo.
Meermalen — zelfs in het parlement in Nederland — is de wensch geuit dat de Koloniale Boekerij
te Paramaribo, welke een Gouvernementsinstelling
is, reeds dateerende van 1857, meer aan haar doel
zou beantwoorden en bijna 10 jaren geleden uitte
ik ook den wensch, dat deze boekerij, welke zooveel
lezenswaardigs be vat, haar schatten voor het publiek
zoti ontsluiten 1).
Veel is sedert veranderd.
De boekerij is nu geen „verborgen schat" meer
en men kan de groep Suriname van het A. N. V.
de eer geven het hare te hebben bijgedragen om
de hervormingen tot stand te hebben doen komen,
waarom zij in 1907 vroeg.
Moge het gebouw nog niet beantwoorden aan de
eischen, welke men stellen mag aan een leeszaal
en boekerij, en de Jigging ook verre van gunstig
zijn, desondanks is de belangstelling van de burgerij
in deze nuttige instelling zeer gestegen, zooals
hierna blijken zal en heeft de commissie, bestaande
uit 3 leden. aan wells hoofd de Inspecteur voor
het Onderwijs staat als voorzitter, reeds veel bereikt.
Een reglement werd bij Gouvernements Resolutie
van 12 April No. 1223 vastgesteld en bekend gemaakt in het G. A. B. van 7 April 1917 No. 34.
Maatregelen werden genomen, om in Leval van
brand de kostbare boeken en geschriften bet eerst
in veiligheid te kunnen brengen.
Het Koninklijk instituut voor de teal-, land- en
volkenkunde van Ned. Indie en het Hoofdbestuur
1) 1)e Boekzaal, 3e jaargang, No. 7, 30 Juli 1909 (Zie ook Supplement van de Surin. Almanak 1910.)
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van het A. N. V. richtten in 1916 een schrijven 1)
aan den Gouverneur van Suriname, waarin wordt
aangedrongen op :
10. de vorming van een krachtige bibliotheek
(boekerij en leeszaal) voor Suriname en
2o. het stichten van kleine op vaste tijdstippen
ververschte leesbibliotheken te Nieuw Nickerie,
Coronie en Albina. Hierbij werd steun toegezegd
in den vorm van geleende boeken. 2).
Wat aangaat het 2e punt, is al iets bereikt. In
Nickerie is nu een boekerij en leeszaal gevestigd,
afdeeling van die te Paramaribo.
In de Commissie van toezicht daarop werden
bij resolutie van 25 November 1918 No. 3858
benoemd: tot lid en voorzitter de Districts-Commissaris van Nickerie, en tot leden de heeren : Ds.
H. W. Eldermans, Geneesheer E. R. de Vries,
J. Kranenburg en E. C. J. Tubbergen.
De pogingen in Coronie gedaan zijn nog niet
geheel tot hun recht gekomen. Toch is er al een
kleine leeszaal tot stand gekomen.
werd in 1915 de boekerij bezocht door 550 personen, dit aantal steeg in 1916 tot 898, in 1917
tot 1305, terwijl dit, naar mij welwillend werd
medegedeeld, tot December 1918 reeds 1666 bedroeg. Evenzoo nam het aantal boeken toe hetwelk
is uitgeleend. Was dit in 1915 en 1916 nog slechts
onderscheidenlijk 883 en 898 stuks, het jaar 1917
gaf een grooten sprong aan tot 1934 en tot December
1918 is het reeds tot 2465 geklommen.
Dit is een verblijdend verschijnsel, dat voor een
deel pok kan toegeschreven worden aan de vermeerdering van het aantal boekwerken, Welke in
1915 en 1916 tezamen 375 heeft bedragen, en nog
grooter zou geweest zijn. als alle bestelliugen hadden kunnen worden uitgevoerd. 3) De aanwinsten
zijn bekend gemaakt in de beide aanvullingslijsten
van 1917 van den Catalogue. Het zou goed zijn als
de aanwinsten maandelijks in het G. A. B. werden
opgenomen. Wanneer dan eindelijk een bruikbare
catalogue verschijnen zal, aan Welker bewerking
men, meen ik, bezig is, zal dit zeker een groote
verbetering zijn en een gemak voor het lezend
publiek. De Commissie heeft, naar ik hoor, nog
goede plannen, waarvan ik, zonder teveel uit de
school te klappen, zeker wel iets mag mededeelen.
Zij wil n.l. de boekerij verplaatsen naar een veel
grooter, beter gelegen gebouw in de stad, waarop
zij het oog gevestigd heeft, waarin dan tevens een
begin kan worden gemaakt met de stichting van
een Museum. Het schoolmuseum, toebehoorende
aan de Vereeniging tot Bevordering van Onderwijs,
zou daar tevens worden ondergebracht. Wanneer
die plannen uitgevoerd zullen worden, kan nog niet
met zekerheid gezegd worden. Veel hangt af van
de beschikbare fondsen.
Eindelijk weer een museum in zicht, nadat het
vorige tien jaar geleden werd opgebeven ! Wel
verkeerde dit toen in een zeer vervallen toestand,
dock men heeft later betreurd de enkele belangrijke daarin voorkomende zaken niet bijeen te
hebben gehouden, in plaats van ze te verspreiden
iy Nota's van de heeren Rouffaer en van Vollenhoven en
Schoch over het bibliotheekwezen in Ned. W. Indie endersch.
20 Dec. 1912 en 21 Oct. 1913. Voorkotnende in de bijdrage tot
de taal- land- en volkenkunde van N. I. deel 71 (3e en 4e afl. 1916.)
2) Koloniaal Vevslag van de Kolonie Suriname over het ,jaar
1915 blz. 15
3) Koloniaal Verslag van Suriname over het jaar 1916 blz. 13.

over op enbare en particuliere onderwijsinrichtingen
en de gevangenis. Men brenge nu weer alle y terug,
zoodra het nieuwe gebouw beschikbaar komt, naar
het te stichten museum, roepe de medewerking in
der burger en van Gouvernements-instellingen om
een en ander af te staan en de poging, hoe bescheiden ook, zal dan tot eer der Kolonie wel
slagen. Niet langer zal de Britsche nabuur in
Georgetown smalend neerzien op de Hollandsche
Kolonie, waar aan een museum geen behoefte werd
gevoeld en een openbare leeszaal niet aan haar
Joel beantwoordde.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Parimaribo, 5 December 1918.

NEDERL. ANTILLEN.

jaarverstag 1918.
(Uittreksel)
Ledental.
Het aantal leden bedroeg op 31 December 1918:
2 eereleden, 27 beschermende leden, 258 gewone
leden, verdeeld als volgt: Curacao 27 beschermende
leden, 210 gewone leden, Bonaire 15 gewone leden,
Aruba 21 gewone leden, Saba 2 gewone leden, St.
Martin 4 gewone leden en St. Eustatius 6 gewone leden,
totaal 265 leden, d.i. een toename van 55 leden.
Vergaderinge n.
Gehouden werden drie algemeene vergaderingen
en zeven bestuursvergaderingen.
De gewone jaarlijksche algemeene vergadering
werd opgelaisterd door het zingen van Hollandsche
liederen door de dames mevrouw Boom, mevrouw
de Haseth Moller, mevrouw Kies en mevrouw Waterman. met begeleiding door mevrouw Bierman.
Bestuur.
Ter vervanging van wijlen den Beer L. van der
Veen Zeppenfeldt werd als best= slid verkozen de
Heer B. E. van der Veen Zeppenfeldt.
Studiebeurzen.
Een jonge dame genoot voor haar studien in
Nederland een studiebeurs. In den loop van het
verslagjaar slaagde zij voor haar examen voor
onderwijze res.
Daar wegens de instelling van studiebeurzen door
de kolonie de bijdrage aan de Groep vervalt, kan
in den vervolge geen dergelijke stem' weer worden
verleend bij studie.
Geldmiddelen.
Ontvangsten : f 3671.24 waarin begrepen een saldo
in kas op 1 .Januari 1918 van f 1325.01. Uitgaven :
f 1119.83. Saldo : f 2551.41, waarin begrepen is een
bedray., van f 1077.50 dat aan het bestuur der
kolonie most worden afgedragen als opbrengst van
de vertooningen der Leger- en Vlootfilm.
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Andere Eilanden.
De afd. Aruba, die op het punt stond opgeheven
te worden, heeft zich nog gehandhaafd met 21 leden.
De afd. Bonaire handhaafde zich eveneens en heeft
het bestuur aangevuld.
Op St. Eustatius bleef Mevrouw van Groll de
belangen van de Groep behartigen, terwijl op St.
Martin en Saba de Heeren dr. Nunes en Willemse
zich met de vertegenwoordiging belastten.
Verdere mededeelingen.
Evenals in 1917 ondervond de Groep den inyloed
van de tijdsomstandigheden, waardoor een ylotte
briefwisseling met het Hoofdbestuur niet mogelijk was.
Door tusschenkomst van de Groep werden een
aantal exemplaren van het platenalbum van WestIndie besteld en voor bet einde van het jaai. aan
de bestellers toegezonden.
Aan het fonds tot het opricbten van een Pres.
Steyn-monument werd een bijdrage van 25 gulden
geschonken.
Op voorsiel van het bestuur werd door den'Heer
Gouverneur aan de hoofden der bestuursafdeelingen
een aansporing gericht tot zooveel mogelijk gebruik
van de Nederlandsche taal op de verschillende
kantoren.
Door tusschenkomst van het bestuur werden op
verzoek van het Hoofdbestuur zendbrieven Ran de
notarissen ter plaatse verzonden betreffende uiterste
wilsbeschikking ten behoeve van het Verbondi
Met de uitdeeling van kinderleesboekjes aan de
verschillende scholen werd doorgegaan.
Voor de boekerij op Saba werden door den Heer
Meerdink te Curl Sao en den Heer Duwaer to Maracaibo een aantal Hollandsche boeken afgestaan,
waardoor niet alleen een begin met een boekerij te
Saba kon worden gemaakt, doch ook de boekerijen
te St. Eustatius en te St. Martin konden wprden
uitgebreid. Van den Heer dr. Gerstl werden nog
eenige werkjes ontvangen, welke met nog eel) paar
andere ingekomen boeken voor hetzelfde doel
bestemd zullen worden. Van het Hoofdbestuur werd
to ezegging ontvangen, dat Hollandsche boeken sullen
worden toegezonden.
De verschillende instellingen van handel, npverheid enz, ter plaatse werden door middel van
zendbrieven aangespoord naast de opschriften op
de gebouwen, waarin zij hun zaken drijven,
deze ook in de Hollandsche taal aan te brengen.
Door enkele firma's werd hieraan reeds gevolg
gegeven, terwijl verwacht mag worden dat meerdere
dit voorbeeld zullen volgen.
Ook dit jaar kwam de leeszaal en boekerij nog
niet tot stand, hoewel het uitzicht daarop iets
ruimer is geworden.
Het Hoofdbestuur heeft een omlijnd plan gevraagd.
waarin zoo moplijk opgenomen dient te worden,
op welken steun van Gouvernements en particuliere
zijde kan worden gerekend. Een commissie is nu
gevormd van leden van de Groep (de H.H. H.
Meerdink, frater C. C. A. Vinke en G. Landheer)
om dit plan te maken, waarbij ni g leidende gedftehte
op den voorgrond zal treden, dat de stichting, wil
deze kans van slagen hebben een Gouvernementsin3telling zal dienen te worden. Aileen op dezen
voet ge3ehoeid, zal het een bliivende instelling
kunnen worden.
Door den Heer Wijtenburg is aan de Groep steun

verzocht voor de door hem aangevangen sportoefeningen met jonge meisjes en jongelingen, terwijl
deze heer daarbij de mogelijkheid opperde van deze
sportbeweging gebruik te maken om een j ongeliedenafdeeling van de Groep op te richten. Steun, morsel
zoowel als materieel werd toegezegd.
In het verslagjaar kwam een reglementswijziging
tot stand, welke voornamelijk inhield een verandering
te brengen in de wijze van verkiezing van bestuursleden en het opnemen in het regiment van het
recht voor de leden tot het doen bijeenkomen van
een algemeene vergadering.
De door tusschenkomst en welwille9de medewerking van den Heer Gouverneur doer de Groep
aangevraagde Leger- en Vlootfilm werd met goed
gevolg alhier vertoond. Ook in Venezuela n. 1, te
Barquisemito en te Puerto-Cabello hadden vertooningen plaats, welke eveneens groot succes hadden.
Ook de geldelijke uitkomsten waren bevredigend.
Curacao, Jan. 1919.

De Secretaris :
H. BIERMAN.

AMERIKA.
Statistiek
betreffende Nederlandsche Landverhuizing
naar Amerika.
Het „Bureau of the Census, Department of Commerce and Labor" gaf van het Nederlandsche element
in Amerika 104.931 personen op als in Nederland
geboren.
Dit getal is gestadig geklommen van slechts 9848
in 1850 tot 28.281 in 1860; tien jaren later was
het 46.842 en de daarop volgende census in 1880
gaf 58.090 aan.
In 1890 waren er 81.828 Nederlanders van Nederlandsche geboorte en de volkstelling van 1900 geeft
het bovengenoemde getal van 104.931.
Van deze Nederlandsche immigranten hadden de
staten Michigan met 30.406 en Illinois met 21.916
ongeveer de helft.
Daarna komen : New-Yersey 10.261, Iowa 9.388,
New York 9.414 en Wisconsin 6.496.
Verder hebben Minnesota 2.717, Ohio 1.719,
Indiana 1.678, South Dakota 1.566, California 1.015.
De volgende zevenstaten hebben kleine nederzettingen
van Nederlandsche landverhuizers : Massachusetts
993, Nebraska 885, Kansas 875, Missouri 812, Pensylvania 637, Washington 632 en Utah 523.
In de overige staten der Unie zijn de Nederlandsche
landverhuizers overal in te kleinen getale verspreid
om ergens eene nederzetting te vormen. Van 1820
af, toen de immigratie-opgaven officie el begonnen,
kwamen er van Nederland in de eerste tien jaar
van 1820-30 slechts 1.078 personen aan, de volgende
tien jaar 1.412. Van 1840-50 echter 8.251 en van
1850-60 zelfs 10.789. Verder van
1860— 70 : 9.102
1870— 80: 16.541
1880— 90: 53.701
1890-1900: 31.816
1900-1909 : 40.728
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Sedert 1820 immigreerden van Nederland naar
Amerika 178.418 personen.
Het spreekt van zelf, dat het Hollandsch-Amerikaansch element, de hier geboren stamverwanten,
aanmerkelijk grooter is dan het getal in dezen tijd
hier aangekomen, want het Nederlandsche ras is nog
niet zoozeer gemoderniseerd dat zooals bij vele
Yankees het eon- of twee-kinderenstelsel regel werd.
Vooral wear de Nederlandsche stamverwanten huwelijken geslotent hebben, heeft men gewoonlijk groote
gezinnen. Nederlanders die Amerikaansche vrouwen
hebben gehuwd hebben echter gewoonlijk geen, een of
slechts twee kinderen. Ook wordt, waar de moeder eene
Amerikaansche, is, de aansluiting met het Nederlandsche element hier, gewoonlijk al spoedigverbroken.
Velen in Amerika, geboren uit Nederlandsche moeders
zijn daarentegen door en door Nederlandsch in taal,
aard en zeden, ofachoon ze Nederland nooit gezien
hebben, of zullen zien.
In dit verband is het van belang op te merken,
dat de vrouwelijke landverhuizers van Nederland
geregeld ongeveer de helft in getalsterkte bedragen
van de mannelijke Nederlandsche landverhuizers.
Het rapport van den "Commissioner General of
Immigration" geeft aan voor de jaren 1904 tot en
met 1909 voor Nederlandsche immigranten :
1904 -- mannelijke
vrouwelijke 2.641
2.805
1905 —
„
5.693,
3.209
6.526,
1906 —
17
4.105
1907 —8
362,
11
3.737
1908 —
5.789,
„
„
2.983
1909 —
5.131,
Het is misschien niet ondienstig eenige andere
Europeesche naties vergelijkenderwijze te stellen
naast het Nederlandsche landverhuizersgetal van
173 418, aangezien het de oeconomische beweeggronden der immigratie in een helder licht stelt.
Zoo zijn er bijvoorbeeld van Ierland gedurende
denzelfden tijd aangekomen 4.193.780, terwijl van
de grootere Engelsche bevolking slechts 3.042.785
en van Schotland 484.230 kwamen. Het gezamenlijke immigratie Leger van Groot-B1 ittanje en Ierland
naar hier is het grootste van alien n.l. 7.747.325.
Duitschland zond hierheen 5.358.265, OostenrijkHongarije 2.018.064, Italia 2.874.592 landverhuizers,
terwijI van Rusland en Russisch-Polen '2.329.109,
van Frankrijk 468.348 aankwarnen. Geen der kleine
naties hebben Ierland zelfs bijna geevenaard in
landverhuizing naar hier; b.v. Noorwegen en Zweden,
die Ierland het naast komen, wijzen voor die jaren
1.649.730 landverhuizers aan. Denemarken 253.4S8
Belgie 100.288, Zwitserland 235.807. De totale
immigratie van Europa naar Amerika is ongeveer
25.000.000. Het is deze toevoeging van Europeaanache immigranten, die Amerika tot een wereldmacht
heeft ontwikkeld. Wanneer men deze getallen oordeelkundig met de rijke hulpbronnen van dit reusachtig
land verbindt, 'komt men al dadelijk tot het besluit,
dat het ontwikkelingsproces snel moest gaan en de
groote vlucht der Nieuwe Wereld noodgedwongen
allereerst in de materieele scheppingsperiode lift
met de belofte echter, dat zich hier ook mettertijd
een rijk cultuurleven zal kunnen ontplooien.
Ook onze Nederlandsche landverhuizers hebben
deelgenomen in de stoffeliike ontwikkeling der groote
republiek. De Nederlandsche boeren in wet nu de
„Middle West" genoemd wordt, hebben made den
pioniersarbeid der landbouwers verricht in Michigan,

Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota en South Dakota.
Ook hebben ze in deze eenzijdige arbeidswereld de
geestelijke belangen niet vergeten. Dit stempelt de
Nederlanders bij de Amerikanen tot een kerksch
yolk. En de Amerikaan Bert den Nederlander hierin
te meer, omdat hij gevoelt, dat de Nederlanders
den godsdienst ernstig opnemen en hem niet, zooals
de Amerikanen, overal in het maatschappelijk leven
met pralenden trots, maar met weinig diepte in het
persoonlijke leven ten toon spreiden. De Christelijk
Gereformeerde Kerk in Amerika, die bijna overal
den eeredienst onderhoudt in de Nederlandsche teal,
heeft 241 kerken, waarvan 65 vacant. Tot de
gezamenlijke kerkorganisatie behooren 18331 gezinnen met 40.768 kerkleden en een gezamenlijk
zielenaantal van 92.773. Aansluiting met het
moederland, de moedertaal en den gereformeerden
godsdienst, waarvan de republiek der Vereenigde
Nederlanden de geschiedkundige overlevering onderhoudt, ken en voor de kerk hier en voor het oude
Nederland slechts voordeelen afwerpen, Ook dank
ik, dat deze wenschelijkheid wel in vervulling zal
gaan, indien het ernstig ter hand wordt genome.n.
A. v. C. P. HUIZINGA.
Naschrift.
In zake landverhuizing is dezer dagen feitelijk
besloten voor ten minste vier jaren geene landverhuizers meer toe te laten, behalve van Cuba, Mexico,
Canada en New-Foundland.
* *
In verband met het bovenstaande is het van belang kennis te nemen van hetgeen de Ned. Ver.
Landverbuizing meedeelt omtrent gunstige beoordeelingen, die Nederlandschen landverhuizers ten
deal valt :
De directeur van de „Geological Survey" van
den Staat Mississippi schrijft d.d. 5 April j. 1. o. a.
het volgende
„Wear de Hollanders bekend staan als vlijtig,
sober en ordelievend, is er alle reden om aan te
nemen dat landverhuizers uit Nederland hier goad
zullen worden ontvangen."
Het departement van „Agriculture and Labor"
van den Staat North Dakota schrijft d.d. 4 April
1919 o.m. het onderstaande:
,,Er zijn reeds eenige Nederlandsche kolonies in
onzen staat gevestigd, uw landgenooten hebben
getoond werkzame en voornitstrevende menschen
te zijn en rustige burgers. Het totaal aantal uwer
landgenooten in North-Dakota is echter slechts
klein en verscheidenen zouden due welkom zijn,
dear zij geacht worden gewenschte en eerste klasse
burgers te zijn."
De secretaris van de „Chamber of Commerce"
te Albuquerque, New-Mexico, zegt in zijn schrijven
van 16 April 1.1.:
„Het spreekt vanzelf dat landverhuizers uit
Nederland de meest gewenschte boeren in NewMexico zouden zijn."
De „Industrial Immigration Agent" van de Gulf
and Ship Island Railroad te Gulfport Miss, schrijft
op 1 April 1919 o.a. : „de goede reputatie, die uw
brave land zenooten zich hebben verworven, waken hen
tot de meest gewenschte immigranten waarmee ik
bekend ben",
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De „Commissioner of Immigration" van den Staat
South-Dakota schrijft d. d. 21 April j.l. over onze
landgenooten : „Wij zijn tot de overtuiging gekomen,
van uw landgenooten te mogen aannemen, dat zij
steeds zeer goed terechtkomen."
Ook in Argentinie worden de Nederlandscbe boeren
gaarne gezien en naar waarde geschat, zooals blijkt
uit van betrouwbare zijde ontvangen mededeelingen.
Zeker niet minder gunstig is het oordeel van de
autoriteiten in Nova-Scotia (Canada). In een jaarverslag van den „Secretary of Industries and Immigration" wordt over de Nederlanders het volgende
oordeel uitgesproken :
„Nederlanders zouden ongetwijfeld blijk geven
eerste-klasse kolonisten te zijn bij vestiging in onze
provincie ; het zijn eenvoudige, werkzame en politiek
rustige menschen. Op landbouwgebied, in het zuivelbedrijf, in algemeene ontwikkeling, enz. doen de
Nederlanders niet onder voor eenig y olk ter wereld,
gewoonlijk geven zij ook blijk een fielder verstand
te hebben."
N. Ct.

Aid. Nieuw Nederland.
Deze afdeeling heeft tengevolge van verschillende
omstandigheden in de laatste jaren gesluimerd.
Eèn dier omstandigheden was natuurlijk de wereldoorlog, die verlammend werkte op degenen, die
bleven trachten, de Vereeniging te doen voortleven.
Nu men met gegronde hoop verwachten kan,
dat de wereld spoedig weer in den rechten vorm
zal komen, is het tijd, de zaak van het Verbond
in Nieuw-York ernstig onder handen le nemen.
Daarbij komt, de Lents staat voor de deur. De
Natuur herleeft; en het nieuwe Bestuur der Afdeeling
wenscht de Natuur na te bootsen met betrekking
tot Nieuw Nederland.
Nog onder den indruk van het verlies, geleden
door het verscheiden van haren Voorzitter, wijlen
H. Baron van Oldenneel, vergaderde de Afdeeling
den 13en wart 11., tot het verkiezen van een nieuwen
Voorzitter, en tot aanvulling van het Bestuur. De
opkomst was niet schitterend, niettegenstaande er
aan de vergadering een maaltijd verbonden was.
Maar de geest onder de aanwezigen was uitstelcend.
Het verloop van het maal was een beeld van
den wil, die er onder de leden heerscht.
Prof. Huizinga werd aangewezen den opengevallen Voorzitterszetel in te nemen, Welke opdracht
hij aannam, onder beding, dat dan ook alle leden
zich zouden verbinden, van Nieuw Nederland een
afdeeling te maken, die iets zal beteekenen.
De nieuwe leider is been onbekende in Nederland,
noch een vreemde voor de lezers van Neerlandia.
Zijn holder geschreven artikelen zullen zeker even
gretig worden gelezen in Nederland als hier.
Hij zeide o.a. : „Wij wenschen iets te doen, Wij
zijn het verplicht aan den Nederlandschen Stam,
waarvan Nieuw York ongeveer 3000 leden telt."
Prop agandamiddelen in verschillenden vorm
zullen gebruikt worden, om het ledental te verhoogen.
Het is vreemd, dat er hier zooveel Nederlanders
zijn, die niets weten van het bestaan van het A,N.V.,
niettegenstaande zij nog niet zoo heel lang het
Vaderland verlaten hebben.
Er zal gebroken worden met de tot heden bestaande gewoonte, slechts eenmaal per jaar te
vergaderen.

De volgende vergadering is reeds vastgesteld
vOOr 1 Juli a. s., wanneer er van gedachte gewisseld zal worden over de vraag: Hoe zullen we 30
September a.s. het 12-1 jarig bestaan der Afdeeling
vieren?
leder lid is aangezegd \TOOr die vergadering tenminste een nieuw lid aan te brengen; en we zullen
niet rusten, voor dat dit aantal 1000 bedraagt.
JOH. SCHEUERMAN,
Nieuw-York Maart 1919.

Onder-Voorzitter

* *
Protest.
De heer J. van Folker, de ijverige secretaris der
Afd. Nieuw-York, zond een protest in tegen de
wijze, waarop de heer Oudschans Dentz in het Febr.
nr. van Neerlandia spreekt over de ontvangst, die
hem op zijn doorreis naar Suriname vanwege het
Afdeelingsbestuur is te beurt gevallen. Deze schreef:
„Den Secretaris mocht ik eenmaal even ontmoeten
omdat ik hem zocht." Dot even blijkt ongeveer 12
uur te zijn geweest en de heer van Folker, die het
als journalist in een wereldstad zeer druk heeft en
bovendien nog door examenstudie in beslag werd
genomen, verdiende grooter dank dan uit dezen zin
blijkt. Wij zijn overtuigd, dat de beer Oudscbans
Dentz gcen onaangenaamheid bedoelde, maar maken
gaarne (met een enkel woord om de beperkte plaatsruimte) melding van den verkeerden indiuk, die zijn
woorden hebben gemaakt. Hij zal ook wel niet
geweten hebben, dat de aanwezigheid van Nederl.
bladen en tijdschriften in de N.Y.-Bibliotheek voor
een groot deel het gevolg is van de bemoeiIngen
van genoemden Afdeelingssecretaris.

ZUID-AFRIKA

Studiefonds
p oor Zuid-fifrikaansche Studenten.
Aan het verslag der N. Z. Afd. Ver. is het volgende
omtrent bovengenoemd fonds ontleend
Al is bet getal onzer studenten zeer geslonken
en gedaald tot 27, de aanvragen om studiebeurzen
nemen in den laatsten tijd zO6 toe, dat wij vol
verwachting den komenden tijd tegenzien. Wij
spreken onze groote blijdschap hierover uit, omdat
er uit blijkt, dat, hoeveel de oorlog ook hebbe
veranderd, het verlangen van veel Afrikaners om
bier te studeeren niet is verzwakt. Onder hen,
die wij weldra hopen te begroeten, bevinden zich
medici, technic', scheikundigen, paedagogen en een
filosoof-litterator. En zij zullen weer voorloopers
zijn van anderen.
De Kaapsche medische studenten weten nu
immers, dat de studie hier niet weer zoo lang
behoeft te Buren als vroeger. De heer P. W. Ekste en,
die in 1918 hier kwam als B.Sc. en die twee jaar
anatomic en physiologic bad gestudeerd, deed in
September van datzelfde jaar in Amsterdam zijn
candidaats-examen. Zoo iets was nog booit voorgekomen. De ontwikkeling der med, studie aan de
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Kaapsche Universiteit had het mogelijk gemaakt. I Hij die daartoe wil bijdragen, zende zijne gave
Wij maakten de medische faculteiten onzer andere per postwissel, met bijschrift „voor de Hollanders
Universiteiten hierop opmerkzaam en ontvingen ' te Roubaix" aan een der ondergeteekenden.
van haar het verblijdend bericht, dat ook zij bereid
Mr. A. J. E. A. BIB,
waren, op dezelfde wijze als de Amsterdamsche
Carnegielaan 11, Den Haag.
faculteit de Afrikaansehe studie te erkennen.
H. J. KNOTTENBELT,
Wij rekenen voortaan op een grooter getal
Zuidblaak 72, R'dam.
medici, en zijn er verzekerd van, dat onze Regeering
Mr. H. K. WESTENDORP,
en onze Universiteiten, die tot nu toe zoo bereid
Weteringschans 75, Adam.
waren, de studie der Afrikaners te bevorderen, ook
**
verder zullen medehelpen om de Afrikaansche
*
graden, die bij de ontwikkeling der Afrikaansche Aan Mej. R. de Guchtenaere,
universiteiten worden ingesteld, te doen erkennen.
Het is voor Nederland een niet hoog genoeg te Hulde aan Uw heldenmoed! Uit vrees, dat een
schatten belang, dat de wetenschappelijke band persoonlijk schrijven U niet zou bereiken, willen
met Zuid-Afrika sterker wordt. Dat zal steeds wij op deze wijze getuigen van den eerbied en de
meer het geval zijn, naarmate wij de wegen kunnen bewondering, die ons voor Uw bonding vervullen.
banen, waarop de Afrikaansche ij ongelui bier kunnen doge U de kracht geschonken worden, de zware
beproevingen die zullen volgen, met even sterk
vinden wat zij zoeken.
Wij achten het toenemen van het getal aan- uithoudingsvermogen te dragen als ze onverschrokken
vragen voor beurzen, zOO onmiddellijk na den werden aanvaard. In groote vereering denken aan U
wapenstilstand, een zeer bemoedigend verschijnsel,
JOHa. SNELLEN, Arnhem.
en verwachten, dat het getal onzer studenten, dat
A. M. C. BERG, Baarn.
in de laatste jaren daalde, weer zal stijgen.
In het afgeloopen jaar verlieten ons de heeren:
dr. C. F. Groenewald, geb. te Boshof, 0. V. S., die
te Groningen tot doctor in de Nederlandsche
Mededeelingen en Allerlei.
letteren promoveerde op een proefschrift: „Rijmpies
en Raaisels, Bijdrae tot die Suid-Afrikaanse y olkskunde"; dr. T. J. Hugo, geb, te Tulbagh, die aan
dezelfde universiteit den graad van doctor in de
Eigen taal is eigen leven.
wijsbegeerte behaalde op een proefschrift „Karakterleder yolk heeft recht om te leven volgens zijn.
tiepes van kinders en hulls behandeling” ; S. P.
eigen
ogen beschaving, (cultuur).
Barnard, docts. Ned. letteren, die ter w ille van ei
het voltooien van zijn proefschrift de Kaapsche den der grondslagen van eigen beschaving is de
archieven moest raadplegen en weldra bier hoopt taal ; "de taal is gansch het yolk", de taal is een
te komen promoveeren. Voorts de heeren: lz. .1. del- voornaamste kenmerken van de eigen nationals
Joubert, G. S. v. d. Merwe en C. van Niekerk, die beschaving. leder yolk heeft recht op een cultuurals artsen naar hun vaderland terugkeerden; dr. D. leven in zijn eigen taal, omdat het slechts in zijn
J. Keet, die aan de Vrije Universiteit promoveerde cultuur de hoogst mogelijke trap van beschaving
op 'n proefschrift over „Wezen en waarde van het kan bereiken.
gebed", en Th. Wassenaar, arts, die als dichter In de eerste plaats most Let o n d er w ij s in al zijn
van niet-onverdienstelijke liederen zich reeds naani geledingen geheel in de taal van het yolk zijn, omdat het onderwijs door middel van een vreemde
heeft gemaakt,
Met blijdschap zagen wij zoovelen huistoe gaan. taal leidt:
a. tot verbastering van het volkskarakter ;
b. tot achterstelling bij die kinderen, aan Wien
het onderwijs in eigen taal geschiedt, immers het
onderwijs, zelfs in eigen taal, vereischt alle inspanning
I N G E Z O N D E N. der kinderen om het onderwijs te volgen; indien het
onderwijs in vreemde taal geschiedt, kan een aantal kinderen het onderwijs niet volgen; gevolg:
groot aantal geheele of gedeeltelijke analphabeten,
die in de maatschappij slechts de "domme krachten"
Hollandsche Kolonie te oodenbeke
kunnen zijn, en als een rem op de yolks beschaving
(Roubaix).
drukken ;
De heer Fred. G. Beekman, v6Or den wereldoorlog C. wanneer het middelbaar-en hooger onderwijs
predikant bij de Hollandsche Evangelische Gemeente geschiedt in een vreemde taal, zullen de leerlingen,
Roubaix, stelt zich voor -- ais hij de vereischte gerijpt tot mannen, hunne studies en hunne werken
vergunning zal hebben verkregen — tegen 16 Juni niet openbaar waken in de taal van hun yolk, maar
a.s. Zijne vroegere gemeentenaren te gaan bezoeken. in de taal van het andere yolk, in welks taal zij
Blijkens onlangs bij een der ondergeteekenden inge- het middelbaar-en hooger onderwijs genoten hebben.
komen bericht bligt de nood dear Binds nog groot. De vruchten van den geestelijken arbeid van de
De Hollandsche Kolonie te Roubaix is innig besten van het y olk gaan due voor het v o 1 k z el f
dankbaar voor wat gedutende den oorlog voor haar verlOren.
(Uit „Rampspoedige gevolgen van den
gedaan werd. Nu zouden wij gaarne den heer
Oeconomisehen oorlog door Mr. A.J.M. van
Beekman voor haar een blijk van sympathie en een
Wessem." Uitg. J. H. de Bussy, Amsterdam).
brief meegeven, „met iets daarin."
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Zuid-A frika.
In de Economische Verslagen van Nederlandsche
diplomatieke en consulaire ambtenaren verscheen
als No. 3 van den 13en jaargang: Eenige mededeelingen nopens de voornaamste industrieen in de
Kaapprovinc'e, door Mr. H. A. Lorentz.

Namen van Nederlandsche Maatschappijen.
Het komt meermalen voor, dat naamlooze yennootschappen in Nederland namen voeren, die door
hunne lengte niet gemakkelijk zijn in 't gebruik,
allerminst voor personen, die niet bekend zijn met
de Nederlandsche taal.
Het is voor de handelsbetrekkingen met het
buitenland niet zonder belang den naam van eene
maatschappij zoo kort mogelijk te doen zijn.
(Mededeelingen der Comm. v. d.
Ned. Z.A fr. handel.)

Volkszang te 's-Gravenhage.
Op den laatsten volkszangavond door den beer
Arnold Spoel, den bekenden leider, in het laatst
van April gegeven in het Gebouw, dat tot de nok
gevuld was, is hem de onderscheiding te beurt
gevallen nit handen van baron Van Hardenbroek,
kamerheer van onze Koningin de eeremedaille in zilver
voor kunst en wetenschappen uit naam van Hare
Majesteit te ontvangen.

Ned. Muziek voor Zuid-Afrika gevraagd.
Blijkens ingekomen berichten is er veel behoefte
aan goede Hollandsche zangmuziek in Zuid-Afrika.
Wie op dat gebied iets te missen heeft, in het
bijzonder mannenkoren en dameskwartetten, zende
het aan het kantoor van het A.N.V., Wijnstraat 93,
Dordrecht, dat voor doorzending aan de belanghebbenden gaarne zal zorg dragen.

Groep Nederlandsche Antillen.
Volgens een ons toegezonden uitnoodigingskaart
is voor de leden met hunne dames op Zaterdagl , 8
Maart 1919 in het gebouw van de damesvereeniging
„Eendracht maakt Macht" opgevoerd. „In dienst
van het Vaderland", door den Heer Paul de Groot
met welwillende medewerking van de dames en
heeren Van Houweningen en Evers.

Landverhuizing.
Van de Mededeelingen der Nederlandsche Vereeniging ,,Landverhuizing" verscheen No. 36, handelend over het Immigratieverbod in de Vereenigde
Staten van Amerika; voorts een vlugschrift:
Landverhuizing over Nederlandsche havens in 1918.

Scheepsbouw in Nederland.
Op Nederlandsche werven waren op 31 December
1918 in aanbouw en in bestelling 477.850 bruto

Reg. tons tegen 429.560 in 1917 en 33.700 in 1901.
Pp vreemde werven waren voor Nederlandsche
relpning in aanbouw op 31 December 1918 niets,
tegen 36.000 tons in 1917 en 37.400 in 1901.

Vlaamsche uitgaven.
Nu de postverbinding met Belgie weer hersteld
is bereikten ons weer Vlaamsche uitgaven, o. a.

Geestesleven en Sc.hoonheidszin, door G. D. Minnaert, uitg. Victer de Hoonfonds.
Het Technisch onderwijs in Vlaanderen en in 't
Walenland, door H. Grosemans. Uitg. Willemsfonds
No. 156.

Comild voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
30e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 30 April 1919.
Dept. van Binnenl. Zaken vergoeding Spoorkosten
f 226.—.
Oader-Comitê Deventer f 15. —, maakt met vorige
opgave f 4073.02.
Onder-Comite Zwolle f 39.75, maakt met vorige
opgave f 4344.75.
Inzameling B. Blankwaart, vertegenwoordiger van
het A.N.V. te Bangkok £ 30/12/6 = f 353.41.
Ged, afdracht op inteekenlijsten A.V. f 700.—.
13ijdragen ouders F. K. Keulen f 17, ontvangen
door Onder-Comite Diisseldorp Mrk. 691.—.
C. C. H. f 10.—, G. H. de M. 0. f 30.—, A. M.
f 1 , )0.—, H. de V. f 30.—, H. J. F. R. f 1.—, P. C.
P. f 2.50, F. J. E. f 5.—, Mevr. K. f 2 50, W. K. L.
v. W. f 10.—, allen te Amsterdam.
J. de B. & Zn. f 2O.—, A. C. M. f 25.—, A. H.
S. f 2.50, Mevr. C. W. R. v. H. f 25.—, allen te
Rotterdam.
Mr. G. A. P. f 5.—, H. C. f 2.50.—, Jnk. d. 1. B. C.
f 5.—, Mevr. P. W. f 2 50, Dr. J. v. H. voor Joh. V.
f 7.50, F. C. H. f '2.50, allen te 'sGravenhage.
M. J. F. H. f 5.—, te Apeldoorn, J. M. V. f 5.—,
te Bussum, E. P. K. f 5.—, te Groningen, Dr. A. H.
G. f 5.— te Haarlem, Waalsche Diaconie f 50.—,
Dr. C. E. B. f 10. — , Mevr. de Wed. ILL. B. f 10.—,
J. L. de B. f I.—, te Utrecht. Gebrs, van B. f 30.—,
te Valkelswaard, W. L. E f 7.— te Wildervank.
Totaal ontvangen in April f 1682.66 en Mrk. 694.—,
maakt met vorige opgave f 20 1 '.347.64 en Mrk.
24.802.08. De uitgaven bedroegen in de afgeloopen
maand f 3524.222„ dus meer dan het dubbele van
de inkomsten, d. w. z. alweer een heist grijke vermindering van onze reserve. Het bedrag van twee
ton goods is reeds voor ons liefdadig werk bijeengebracht in den tijd van 23; jaar. wij zijn hartelijk
dankbaar daarvoor en zien met voldbening terug op
bet vele goede, dat wij hebben kunnen doen voor
de lijdende Nederlandsche kinderen nit den Vreemde,
maar voldaan zijn wij niet. Het schijnt wel, of de
belangstelling begint te verminderen, wanneer wij
de inkomsten van de afgeloopen maan den beschouwen.
Dit mag niet, zoolang er nog 66n Nederlandsch
kind nit den Vreemde gebrek lijdt. Nog ruim 300
kinderen worden hier gehuisvest, gevoed, gekleed
en genieten goed Nederlandsch on demi-is en nog
vele honderden vragen onze hulp. Men helpe onzen
arbeid nog eenige maanden voort te zetten. Men
zende zijne bijdrage aan den Penningmeester
S. VAN L1ER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam,

No.

sic jadrgang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Economische hulp wenschen de Afrikaansche
nationalisten, politieke hulp echter niet.
GEN. HERTZOG.
I NII-iiUUD . De tegenwcordige stand van het Nederlandsch-Belgische vraagstuk, door prof. H. T. Colenbrander. — Lijst van aanhankelijkheidsblijken
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Advertentien

De tegenwoordige stand van het
Nederlandsch-Belgische vraagstuk.
De jongste berichten uit Belgie even aanleiding,
dat Nederland zich op de thans aan te nemen
houding even bezinne.
Het is naar Parijs gegaan geenszins uit eigen
aandrift, doch om Belgie zijn goeden wil te toonen.
Het heeft er het uiterste gedaan om zich met Belgie
onmiddellijk te verstaan. Belgie heeft van de gelegenheid geen gebruik gemaakt : zijn bepaalde wil is het
geweest, dat Nederland er van de Groote Mogendheden een vonnis beteekend zou krijgen. Het vonnis
is anders uitgevallen dan Belgie had gehoopt, en
thans wil het zich er niet bij nederleggen. Op het
oogenblik zelf dat het, volgens de nits rack der
mogendheden
,
beginnen moest met Nederland in
overleg te treden omtrent de voorstellen die beide
statengemeenschappelijk in zake de waterwegen
aan degroote mogendheden zullen hebben
voor te leggen, heropent het een anti-Nederlandsche campagne, die zich voorstelt Nederland alsnog te kunnen doen berooven van de
souvereiniteitsrechten in Limburg en op de Schelde,
welke de Parijsche uitspraak buiten debat gesteld
heeft. Willens en wetens bederft zoodoende de
Belgische regeering de goede verhouding tot Nederland voor jaren. Eene handelwijze waarvoor zij
verantwoordelijk staat aan het Belgische yolk.
Heeft zij gronden tot de meening dat het haar
gelukken zal de mogendheden van hun besluit
terug te doen komen ? Deze vraag beantwoorde zij
voor zichzelve. Wij voor ons hebben haar te herinneren, dat zij niet enkel met En eland Frankrijk,
Amerika, Italie en Japan, dat zij allereerst met
Nederland te maken heeft, en dat wij te Parijs tot
de uiterstegrens onzer toegefelijkheid gegaan zijn.
Wat Belgie wil, is niet 1839 herzien, maar 1648.
Geen enkel oogenblik is het tusschen 183o en 1839
in overweging geweest, aan Nederland een oet te
ontnemen van wat het vO6r 1790 had bezeten
geen voet land-, ook een voet watergebied. De

vereeniging van 1815 is te niet gedaan, en sedert
bestaan twee staten, die, binnen het kader der
door Europa gewaarborgde regeling van 1839,
steeds vrijheid hebben gehad en metterdaadgenomen, hunne zaken of te doen bij onderling verdrag.
Thans hetgeheel der van 181 5
tot 183o door
Koning Willem I bezeten rechten als eene aan de
beschikking der Parijsche vredesconferentie vervallen massa te beschouwen, waaruit naar het welgevallen dier conferentie een nieuw Nederland en
een nieuw Belgie kunnen worden gekneed, is eene
opvatting waartoe Nederland zich nooit oft nimmer
zal bekeeren, en die haar niet dan metgeweld zal
kunnen worden opgelegd. Van de conferentie, wier
woord wij hebben, vreezen wij zulk geweld niet.
Van Belgie Al of dit nieuwe vijandelijkheden in
Europa zou kunnen ontketenen op eigen hand I
Het onderscheid in de wijze, waarop net Nederlandsch-Belgisch vraagstuk in Belgie en bij on s
bezien en besproken wordt, is vermoedelijk hieraan
toe te schrijven, dat Belgie in oorlogspsychose
verkeert, en wij niet. Belgie, de nog zittende Belgische regeering met name, heeft sedert 1914 geleefd in eel hevige spanning van iederen dag.
Het eene oogenblik moet vervuld zijn geweest van
wanhoop aan het behoud van het wreed vertrapte
land, dat de knevelaar nimmer zou loslaten uit
zijn greep ; het andere van onbeteugelde toekomstdroomen. Belgie zou herrijzen,grooter, sterker,
roemrijker dan het ooit was. Het zou overwinnen,
schouder aan schouder met machtige bondgenooten,
die verplichting hadden aan den kleinen broeder
en die verplichting zouden weten te gedenken.
Degemeenschappelijke overwinning is behaald; —
en nu blijkt er, desondanks, voor „grooter Belgie"
in de wereldgeen ruimte te zijn.
Het„grooter Belgie” zou zich moeten ontspannen
ten koste van Luxemburg ; en het Fran sche belang
blijkt Luxemburg ' s vereeniging met Belgie niet te
gedoogen •; --- ten koste van Duitschland ; doch
Frankrijk zelf heeft van den linker Rijnoever moeten
afzien ; — ten koste van Nederland ; dochdit
blijkt een levend wezen dat zich niet in het vleesch
wil laten snijden.
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Belgie ' s eischen ten aanzien van Nederland, ter
conferentie voorgebracht, zijn niet te verwezenlijken
zonder het bestaan zelf van Nederland aan te
fasten ; en een Nederland, dat zich tegen zoodanigen
toeleg te weer stelt, zal begrip en steun voor zijne
belangen vinden bij meer dan een. der overwinnaars
zelven.
Belgie heeft dit niet ingezien en zich eene zware
teleurstelling bereid, die koel beraad gemakkelijk
hadde voorkomen. Nederland heeft van zijn diplomatiek succes met groote terughoudendheid gewag
gemaakt. Het is niet zijn wensch, noch zijn belang,
dat aan Belgie de verwezenlijking van eenig billijk
verlangen ontga. Een verbitterd, een verarmd, een
aontuur
belust Belgie is voor ons een slechte
v
op
buur. Nederland is alsnog bereid, omtrent maatregelen van rivierbeheer, omtrent verruiming en
verzekering van Belgie's uitwegen te water, met
Belgie in overleg te treden. Het is een lea en dat
Nederland v6Or 1914 van zijn Scheldebezit gebruik
gemaakt heeft, om Antwerpens bloei te belagen •;
een leugen dat Nederland ' s bezit van Zuid-Limburg
in 1914 de verdediging van Belgie bemoeilijkt
heeft. Tot nakoming van zijn deel in mill afire verplichtingen, die de Volkenbond, waartoe Nederland
en Belgie gezamenlijk zullen behooren, gerechtigd
zal zijn met en voor ons beiden vast te stellen,
zal men Nederland bereid vinden. Niet tot opoffering van souvereiniteitsrechten in het eenzijdig
gewaardeerd belang van Belgie's verdediging, als
ware deze een vraagstuk op zich zelf, waarvoor
alle ander belang had te wijken.
voor
voor Belgie aanHet zou, in het of
genamer zijn, zich g eheel nieuw te kunnen constituee
r en zooals het in zijn stoutste droomen dit slechts
had kunnen verlangen. Welk een Belgie zou er te
maken zijn, indien men terug mocht tot de Pacificatie
van Gent 1 Echter heeft men nooit vernomen dat
Belgie Duinkerken terugvorderde of Douai of
Valenciennes. Het begreep dat eventueele wenschen
in die richting onmiddellijk zouden afstuiten op de
werkelijkheid van een levend Frankrijk dat gedeelten
van den oud-Bourgondischen staat onverbrekelijk
met zich heeft kunnen verbinden. Met een Belgie,
dat geen overeenkomstig begrip toonen kan voor
hechteid
van het Nederlandsche volksverband
h
de
,
worden wij het nu noch ooit eens.
Een nabuur, wiensgoeden wil in gewichtige
zaken vangemeenschappelijk belang men noodig
heeft en verkrijgen kan, te noodzaken eene waarheid
als deze nu nogmaals te herhalen, is een wijs
staatsbeleid. Wij zullen met die waarschuwingen
niet verder gaan. Wil Belgie de goede kaarten die
het nOg in de hand heeft alle verspelen, wij zullen
het in ons beider belang ernstig betreuren, maar
om het te verhinderen kunnen wij nu waarlijk niets
meer doen, dan wij reeds gedaan hebben. Tot
dusver heeft de regeering, waartoe de heer Hijmans
behoort, in deze geheele zaak niets gedaan dan
Nederland voor het hoofd te stooten , en Parijs
heeft het hem niet eenmaal dank geweten. Intusschen,

dit beleid blijve ter beoordeeling van de natie
zelve in wier belang het heette te worden gevoerd.
Voor ons begint de tijd te naderen, zoo hij niet
reeds aanbrak, dat wij tot het annexionisme het
zwijgen hebben te doen. Dien klapperenden windmolen kunnen en willen wij niet overschreeuwen.
Maar wie van dreigementen tot de daad zou willen
over aan zal ontwaren, dat hij ons ten volle op
onze hoede heeftgebracht.
En wat de waterwegen betreft, is het de Belgische
regeering die, voor Naar deel, uitvoeting te geven
heeft aan de door haar, niet door ons uitgelokte
,
Parijsche beslissing. Wij hebben maar een woord,
en het isgegeven bij monde van den heer Van
Karnebeek. Wil Belgie den we van het gemeen
overleg op, dan lit die open. Ook te dezen aanzien
behoeven noch wenschen wij iets te herhalen. Ons
blijft slechts over te besluiten met een „tot weerziens".
Aan Belgie de keus, of het een ontmoeting van
vrienden of van vijanden wezen zal.
H. T. COLENBRANDER.
Naschrift.
Het bovenstaande was geschreven, eer bet Comite de
Politique Nationale er toe overging, zijn program, ten
verzoeke van President Wilson, Hader te preciseeren.
Wat de heer Hijmans te Parijs achter gewilde vaagheid trachtte te verbergen, maar ieder reeds vermoed en
kon, ligt dan nu bloot: de Belgische eischen houden
afstand van Nederlandsch grond- en watergebied in ;
m, a. w. zij houden in wat de Raad van Vijven reeds
heeft uitgesloten.
Belgieschijn tzich te willenberoepen op de ontvangst,
die Hijmans' denkbeelden aanvankelijk in dien kring
hebben genoten, in Februari. Wellicht zelfs op onderhandsche toezeggingen, aan Belgie gedaan in oorlogstijd, te Havre.
Met dit alles heeft Nederland niet te maken Wij
kennen den Raad van Vijven slechts van het oogenblik
of dat wij er voor verschenen zijn, en dien Raad denken
wij te houden aan zijn woord.
Nog heeft thans de heer Hijmans tad, te overwegen
of hij zich aan het Comite-programma binden wil, ja
dan neen. Is het ja, hij zal de geheele weerstandskracht
van het willens en wetens door hem nitgedaagde
Nederland tegen zich vinden, en besipeuren, hoezeer
hij die kracht heeft onderschat.
In Belgie heeft het nimmer ontbroken aan kringen,
die de annexionistische politiek afkeurden. nails is
de tijd aangebroken dat men afkeuring zal hebben
te doen volgen door verzet. Tot de regeering, die zich
door de agitatoren van het Comitê de wet schijnt te
laten voorschrijven, behooren Franck, Anseele, Vandervelde. Het is niet onze wensch, dat het Nederlandsche yolk alle Belgen over een kam schere, Bloch
als wij er toe genoodzaakt worden, moeten en zullen
wij het doen. Woorden hebben wij genoeg geboord ;
van de Belgen, die gezegd hebben prijs te stellen op
Nederland's vriendschap, worden thans daden verC.
wacht.
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Z.Exc. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Min. van Buitenlandsehe Zaken.

fifrikaansche Bezoekers.
Zonder groot gerucht zijn zij naar ons land gekomen
en zonder groot gerucht zijn zij uit ons land gegaan.
de Hollandsch-Afrikaners, die met een zending Europa
hebben bezocht. Die zending ward door eenzijdig
ontwikkelden onder de Engelschen als anti-Britsch
beschouwd, wat zij niet was, wel pro-Boer. Zoodoende
Ram slechts een Hollandsch vrachtschip hen onvoor-

waardelijk op en bracht hen over van Kaapstad naar
Amerika. Van daar gingen zij naar Londen en van daar
weer naar Parijs, en vonden bij ruimer denkende
Engelschen een welwillende ontvangst. Grifweg
toezegging van wat zij beoogden : algeheele zelfregeering, zullen deze Afrikaners zelf wet niet hebben
verwacht. Zij hebbengetuigaen dat was hun voldoende.
Elke betooging den ook bier te lande van wie zich
daartoe opgewekt zouden hebben gevoeld, hebben
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zij beslist van de hand gewezen: de tijden zijn er
niet naar.
Dat neemt niet weg dat er persoonlijke banden
zijn versterkt en nieuwe zijn aangeknoopt. Hoe meer
wij over en weer elkaar van aangezicht tot aangezicht
leeren kennen, des te beter en des te vruchtbaarder
is in de toekomst de samenwerking voor ooze
gemeenschappelijke, geestelijke en stoffelijke belangen.
Geestelijke en stoffelijke, niet staatkundige. Waarschuwingen tegen de inmenging wederzijds in politiek,
werden zoo te zeggen op de treeplank van de Prins
der Nederlanden, Zaterdag 21 Juni, te Amsterdam
nog geuit door het hoofd der afvaardiging, Generaal
Hertzog. Maar buiten de politiek om, medewerking
in alles: niet het minst voor een vaste lijn van
Holland naar Zuid-Afrika, die algemeen erkende,
maar sinds zooveel jaren vroom gebleken wensch.
De bezoekers waren de Heeren Gen. dr. J. B. M.
Hertzog, Bloemfontein, en N. C. Havenga, Fauresmith,
voor den Vrijstaat; adv. F.W.Beijers, Kaapstad, en dr.
D. F. Malan, Kaapstad, voor de Kaapprovincie; A.
D. N. Wolmarans en dr. Hj. Reitz, beiden Pretoria,
voor de Transvaal ; A. F. Spies, Jagersdrift, en E.
G. Jansen, P. Maritzburg, voor Natal. Secretaris der
afvaardiging was dr. J. H. Gel van Pittius, Pretoria.
Op Vrijdag 20 Juni werd dies welkomen stamgenooten in het Hotel de l'Europe te Amsterdam
een vriendenmaal aangeboden, dat door de vertrouwelijkheid en hartelijkheid daar opnieuw gebleken,
bij de Afrikaansche vrienden en de talrijke Nederl.
mannen en vrouwen, daar aanwezig, Lang in weldadige
herinnering zal blijven.
In tweeen gesplitst is het kostbare groepje Afrikaners huistoe gegaan ; Hertzog en Havenga met de
Prins der Nederlanden, de overigen met de Oranje,
met bestemming naar Colombo, of zoo van daar geen
gelegenheid gevonden wordt naar Afrika, dan door
naar Nederlandsch-Indie, van waar een Nederlandsche
vrachtboot hen in hun vaderland zal terugbrengen.
Behouden aankomst en tot weerziens ! !

Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van 16 Mei.
Aanwezig : de Heer Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Voorzitter, Mej. E. Baelde, Ondervoorzitster en de
Heeren Ch. R. Bakhuizen v. d. Brink, Prof. Dr. P.
J. Blok, P. J. de Kanter, H. Meert, Th. G. G. Valette,
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, Mr. B. de Gaay
Fortman, Secretaria-Penningmeester.
Punt I. Notulen der vergadering van 11 April.
Met een kleine wijziging goedgekeurd.
Punt II. Brief van den heer Emants in zake de
stichting van een Groepsbureau in den Haag,
waarvan de kosten op ongeveer f 4000.— worden
begroot. Hoewel de Groepsraad in dezen niet is
gehoord, wenscht schrijver het oordeel van het
Hoofdbestuur over deze zaak reeds vooruit in te
winnen.
Het Hoofdbestuur is eenstemmig van oordeel,
dat een dergelijke uitgave moet worden ontraden
om de volgende redenen:
le. Het is een beginselkwestie. Bestuursbetrekkingen in het Verbond werden tot heden niet bezeldigd
en de bekleeders werden geacht door onbaatzuchtig-

heid bij werkwilligheid to worden geleid. Het zou
tot schade van het Verbond zijn daarvan of te wijken.
2e. De heels geschiedenis van het Verbond wijst
er op, dat Groep Nederland het Hoofdbestuurkrachtig
moet steunen OM het in staat te stellen zijn task
naar bellirren te volbrengen. Zij staat in een geheel
andere verhouding tot het Hoofdbestuur dan andere
Groepen. Indien f 4000.— aan kantoorinrichting en
bezoldiging van ambtenaren wordt uitgegeven, kumt
dit ten nadeele van het saldo, dat in de kas van
het Hoofdbestuur moet worden gestort en zal er
voor het eigenlijke doel van het geheele Verbond
weinig of Diets overblijven.
3e. Door een schikking met het Hoofdkantoor
te Dordrecht, kunnen veel kosten o.m. die voor
administratie bebpaard worden zonder dat aan de
zelfstandigheid der Groep te kort wordt gedaan.
Punt III. Brief van den Secretaris der Afd. Leipzig
over verwaarloozing der belangen van cte Neuerlanders in het buitenland.
De vergadering acht deze klacht onrechtvaardig.
Le bemoeiingen van het Hoofdbestuur gedurenae
den oorlog ten bate van de Nederlanders in het
Buitenland, al konden deze helaas niet altijd doel
treffen, zijn zeker bewijs van het tegendeel. Bovendien
getuigt de vragenlijst van het Hoofdbestuur in het
Febr.-nr. afgedrukt zeker niet van zelfzucht maar
wel van den wil om de Nederlanders in het Buitenland van dienst te zijn. Nog wordt gewezen op het
werk van het Comit y voor Nederlandsche Kinderen
in don Vreemde, hoofdzakelijk door Verbondsbestuurders geleid en dat zoo goed als alleen Nederlandschen
kinderen uit Duitschland is ten goede gekomen.
Punt IV. Verslag der audientie bij den Minister
van Buitenlandsche Zaken.
De Minister verzekerde, dat de Regeering sinds
eenigen bijd maatregelen heeft genomen voor de
voedselvoorziening van Nederlanders in Duitschland
en dat aan de verschillende Consuls in dat land
dan ook opdracht is gegeven om, ieder in zijn
gebied, in dezen de noodige voorziening te treffen.
Z.E. wees daarbij op verschillende moeilijkheden,
zooals den slechten treinenloop, de talrijke diefstallen
door het treinpersoneei gedurende het vervoer der
levensmiddelen, de beperkende bepalingen van de
entente-mogendheden in de bezette deelen van
Duitschland, enz. Een en ander werkt de regelmatige
verstrekking van levensmiddelen niet in de hand en
toch werden bij het Departement in den laatsten
tijd geen klachten meer ontvangen, terwijl in vroegere
maanden daaromtrent brieven en telegrammen, niet
alleen aan den Minister, maar zelfs aan H.M. de
Koningin gezonden werden.
Punt V. Verzoek der Afd. Berlijn om haar geldswaardige stukken terug te mogen ontvangen, die
zip gedurende den oorlog aan het Hoofdbestuur
in bewaring heeft gegeven.
Aan dit verzoek zal worden voldaan.
Punt VI. Voorstel der Vereeniging Vreemdelingenverkeer tot ineensmelting van Neerlandia met
haar orgaan Ons Nederland.
Op dit voorstel ken niet worden ingegaan daar
de statuten bepalen, dat de leden van het A.N.V.
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het orgaan kosteloos ontvangen en voor One Nederland nog meer zou moeten worden betaald dan het
lidmaatschap bedraagt.
Punt VII. Vlaamsche aangelegenheden.
Besohouwingen worden gehouden over den toestand
waarin Vlaanderen thans verkeert. Men gelooft
dat groep Belgie nog slechts in naam, niet meer in
werkelijkheid bestaat. Er is geen verband meer
tusschen Hoofd- en Groepsbestuur en er heerscht
in Vlaamsche kringen misverstand over de bonding
van het Hoofdbestuur inzake de Belgische Rangelegenheden, getuige de ontslagneming van het Hoofdbestuurslid, den beer A. C. v. d. Cruyssen, in deze
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gebleven. Het best lijkt dat gevraagd wordt aan
enkele Groeps- of AfdeelingsbestuurdersinVlaanderen
of ze kans zien de werkzaamheden van het Verbond
te hervatten. In Antwerpen, Brussel en Gent
schijnt hervatting der werkzaamheden wel mogelijk.
Een der hoofdbestuurders biedt aan zich persoonlijk
in Belgie van den toestand op de hoogte te gaan
stellen. Dit aanbod wordt dankbaar aanvaard.
Ten slotte wordt nogmaals over de mogelijkheid
gesproken dat Vlaamscbe politieke vluchtelin gen als
ongewenschte vreemdelingen uit ons land worden
gezet, en besloten, dat het Hoofdbestuur zich tot
den Minister van Justitie zal wenden.

Groningsche plaggenhut, in het Nederlandsch Openluchtmuseum bij Arnhem.

bewoordingen: „Ik kan geen vrede nemen met de
houding van het Verbond tijdens den afgeloopen
Wereldstrijd, die ons onze zonen en onze welvaart
ontnomen heeft. Het doet mij groote spijt, want
ik had gedacht dat al wat echt Nederlandsch was,
zich moedig aan onze zijde scharen zou."
De beteekenis van zulke overwegingen ontgaat
aan het Hoofdbestuur. En overal stuit men op
dergelijke persoonlijke beschouwingen; niemand is
het met iemand volkomen eens. Zoo zal het voorloopig ook zijn omtrent de vraag wat er van Groep
Belgie van het A.N.V. zal worden.
Enkele leden zijn van oordeel dat herstel alleen
mogelijk is als alle goede Vlamingen daartoe samenwerken. Er moet een geheel nieuwe groepeering
pleats hebben zonder partijschap.
Een hervatting der werkzaamheden van de Groep
kan in geen Leval uitgaan van in Nederland vertoevende Vlamingen, dear dit onmiddellijk verzet
zou uitlokken van de part, die in Vlaanderen is

NEDERLAND.
Het vaderlandsch historisch
volksfeest.
Reeds voor de zomer zijn vroegen intocht in ons
land gedaan had, was er te Arnhem een plan gerijpt,
aan welks verwezenlijking thans met alle kracht
door een hoofdcomite en verscheiden provinciale
commissies gewerkt wordt en dat in het begin van
September te Arnhem tot schitterende uiting belooft
te komen : Het Vaderlandsch Historisch Volksfeest.
De vader van het denkbeeld en de algemeene
leider der veelomvattende voorbereidende werkzaamheden, de natuurkenner en publicist D. J. v. d. Ven,
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had eerst een Algemeen Nederlandsch Vredesfeest
op het oog. Maar waar het einde van den Wereldoorlog ons niet den gewenschten verzoeningsvrede gebracht heeft, was het verstandig de bakens
te verzetten en aan te sturen op een snort landjuweel,
waarbij al wat ons land nog aan oude gebruiken en
plaatselijke gewoonten 1 ijk is, tot uiting zal komen.
Men denke aan de handboogschutterijen en het
schieten op den zilveren gaai, het klootscbieten en
kaatsen, het vaandelzwaaien en ringrijden, aan de
nog in zwang gebleven zeden bij de huiselijke feesten
te platten lande, aan den rijkdom van oude kostuums,
die bij dergelijke festiviteiten en volksspelen nog
gedragen worden.
Het zoo gelukkige streven van Heemschut komt
hier tot uiting op het gebied van de nog levende
oudheid. De oude gebruiken, als een schoon erfdeel
onzer volksgeschiedenis, in Leven, althans in eere te
houden, is het prijzenswaardige doel van het Vaderlandsch Historisch Volksfeest.
Prof. Dr. Jos. Schrijnen, een onzer beste folkloristen,
heeft de voile instemming van alle goede Nederlanders,
als hij beweert : „Niet slechts de taal, maar de
volkskultuur is heel het yolk, de volkskultuur is
de ziel der natie. Bligt deze in wezen, ongeacht
het ruwe van vale barer bestanddeelen, kerngezond
en krachtig genoeg om aan de hoogere beschaving
steeds nieuw voedsel te schenken, dan blijft bet
nationale organisme ook krachtig genoeg, om voldoende weerstand te bieden aan de aanlokkingen
eener vreemde landskultuur, die moet voeren tot
bet verlies van eigen zelfsbandigheid. Vreemd
kultuurgoed is smet noch schande, maar de eigen
beschaving moet krachtig genoeg blijven om dat
vreemde kultuurgoed aan zich te assimileeren en
om te smelten, en daarom moet zij voeling blijven
houden met de voorvaderlijke onderkultuur, heilig
erfdeel, vast en on schatbaar onderpand onzer nationale
onafhankelijkbeid."
Wij hebben den heer v. d. Ven in een gezellige
persbijeenkomst geestdriftig zijn plan in bijzonderheden hooren ontwikkelen en een reeks prachtige
lichtbeelden toonde ons een systematische boedelbeschrijving van wat ons land nog aan volkskultuurschoonheid over heeft en dat, voor zoover bet niet
meer behouden kan worden in zijn natuurstaat met
omgeving, bij Gelderlands aan veelzijdig natuurschoon zoo rijke hoofdstad een blijvende plaats
wordt ingeruimd.
Wie geen vreemdeling in eigen land is, zal
begrijpen dat wij hier doelen op het Nederlandsch
Openluchtmuseum, in 1912 op aanstichting van den
beer F. A. Hoefer opgericht, en dat zulk een grootsch
onderkomen heeft gevonden op den Arnhemschen
Waterberg, het 30 H.A. groote, heuvelachtige terrein,
waar bosschen, weiden en vijvers elkaar in schilderachtige groepeeringen afwisselen. Met onvermoeiden
ijver werkt de directeur, de beer A. A. G. van Erven
Doyens, aan de uitbreiding van het binnenmuseum,
dat voorloopig in een hulpgebouw ondergebracht,
reeds tal van kostbare gebruiksvoorwerpen en sieraden
onzer oude plattelandsbevolkingen huisvest; en van
het buitenmuseum, waar de bouworde onzer primitieve
boerenwoningen in alle typen reeds verrezen of zullen
verrijzen naast molens en enders oude bouwsels, die
meer en meer van hun oorspronkelijke plaats verdreven
worden.
Geen stad behoeft naijver te toonen, dat Arnhem

de Septemberfeesten binnen hear landpalen gastvrijheid wil verleenen. Reeds onze sobers aanduiding
— plaatsgebrek verhindert uitvoeriger bespreking
— zal den lezer overtuigen, dat geen oord in
Nederland zich beter voor een dergelijke monstering
van plattelandskultuur leent.
Mogen alle nationaal denkenden en voelenden
het welslagen dezer feesten bevorderen. door
geldelijken steun (deelneming in het waarborgfonds),
het wekken van belangstelling in eigen kring,
plaatselijke propaganda en bezoek in de feestdagen.
Het geldt hier het in sere houden van ons landseigen
schoon, een nationaal belang, waarvoor geen A.N.V.lid onverschillig mag blijven.
Juni 1919.

C. VAN SON.

Van de Aideelingen.
Delft (Stud. Afd.)
Bestuur voor :1)19: G. v. d. Vegt, voorzitter; Mej.
J. W. B. Hioolen, ondervoorzitster J. L. v. Soest, le
secretaris, Oude Delft 13 1 ; 0. J. Mariman, penningmeester; L. H. de Langen, 2e secretaris.
De Seer. schrijft:
Donderdag 5 Juni hield de heer Julius Cbarpentier,
een van de leiders der Vlamingen aan de IJzer,
thans lid van onze afdeeling, voor een voile zeal
een buitengewoon goed geslaagde voordracht over
de Vlaamsche Frontpartij. Spreker behandelde de
algemeene toestand vOOr de oorlog, en van het Leger
tijdens de oorlog met al de verfranschingszin van de
legerleiding. Hij schetste op ontroerende wiize de
vreeselijke toestanden zooals die b.v. bestonden in
de gevangenis van Tresnes waar 1200 Vlamingen
begraven liggen door de slechte behandeling en
zooals ze waren in de beruchte boeteompagnieen.
Daarna lends spreker de beginselen uit, waarvoor
de Frontpartij tegenwoordig strijdt o.a. de zelfstandigheid. Van vragen stellen werd goed gebruik
gemaakt, o.a vertelde op verzoek de beer Charpentier
iets van zijn eigen rol in de beweging.

Delft (Burger-Afd.).
Het Bestuur dezer Afdeeling is thans als volgt
samengesteld
E. van Everdingen, Voorzitter ; J. Yperlaan, Secretaris-Penningmeester, Koningsplein 83, Rapt. J. H.
Sonne, Dr. C. A. van Hees en Mevr. Cohen StuartAbendanon.

's-Gravenhage en Omstreken.
De Seer. schrijft :
Op 9 Mei hield onze Afd, een ledenvergadering
met als eenig punt op de dagorde „Rondvraag",
ten einde de leden in de gelegenheid te stellen om
zich nit te spreken over en ingelicbt te worden
omtrent de vele vragen, die z ■ ch ten opzichte van onze
stambelangen opdringen. Dat dit gewaardeerd werd
bleek niet alleen nit de opkomst, maar vooral uit
de gewichtige vraagstukken, welke te berde werden
gebracht en de levendige gedacbtenwisseling, welke
zich over eenige dier punten ontspon.
Naar aanleiding van de gedachtenwisseling over
de beleediging van H. Meert in de N.R.C. van 30
April nam de vergadering onder algemeene instemming de ♦olgende motie aan:

NEERIA ANDIA.

91

„De vergadering protesteert ten krachtigste tegen
de beleediging in de N.R.C. van 30 April den beer
Hippoliet Meert, een der grondleggers van het A.N.V.
aangedaan, betreurt dat het Hoofdbestuur van het
A.N.V. in dezen werkeloos is gebleTen, besluit deze
motie ter kennis te brengen van de redactie van
de N.R.C. en van het Hoofdbestuur en gaat over
tot de orde van den dag.”
De Heer Meert, die de vergadering met zijn
tegenwoordigheid vereerde, sprak zijn dank nit voor
het in hem gestelde vertrouwen.
Op aandrang van de vergadering belegde het
bestuur op 24 Mei wider een ledenvergadering, ter
bespreking van de verhouding tusscben Nederland
en Belgie. Ook deze vergadering mocht zich iu een
goede opkomst en groote belangstelling verheugen.1)
De Hear L. Picard leidde het onderwerp in, waarop
verschillende leden, ook Vla-mingen, met den inleider
in ged,achtenwisseling traden. In den aanvang van
de vergadering herdacht de voorzitter, kapt. (ludendijk, de verdiensten van ons op 24 Mei overleden
medelid Gen. de la Fontaine Schluiter, die sedert
de oprichting der Afd. in 1900 zitting had in ons
bestuur van 1903-1918 als voorzitter. De rede
werd onder plechtige stilte door de aanwezigen
staande aangehoord.
Onze afd. verliest in Gen. Schluiter een warm
strijder voor de beginselen van het A.N.V. en ons
bestuur een zilner sympathiekste leden.
Tegen 2() Juni heeft het bestuur de leden weder
opgeroepen voor een bijeenkomst, om te beraadslagen
over de houding, Welke het Hoofdbestuur aanneemt
tegenoverhet nieuwe groepsreglement, in bet bijzonder
tegenover de keuze van een voorzitter van Groep
Nederland.
Men ziet dat er Leven in onze Afd. komt; terecht
schreef Het Vaderland onlangs : het A.N.V. herleeft!
11. 6. '19.

De wekelijksche en maandelijksche verzending van
dagbladen en tijdschriften naar tal van adressen in
het buitenland, ging geregeld door. Van de verzonden
kisten waren 14 bestemd voor onze militairen, en
7 voor Belg. geinterneerden. In de eerste maanden
van het nieuw aangevangen jaar gingen voor bet
eerst in jaren weer kisten naar overzeesche
landen: 2 naar Paramaribo, voor de Evang. Broedergemeente (onderwijs-afdeeling), 4 naar de TokaiVerbeter-Inrichting in Kaap Provincie, Z. A.
Het aantal leden ging weer iets achteruit en
bedraagt nu 461. De geldmiddelen vertoonen natuurlijk evenzeer achteruitgang, vooral, daar het
Hoofdbestuur slechts een bijdrage van F. 1400.kon geven, in plaats van de vaste bijdrage van F.
2100, In het geheel bedroegen de inkomsten van
1902 tot 31 December '18: F.70.159.53 en de uitgavel' F.68.789.822.
Het aantal adressen in den vreem le, waarmede
wij in betrekking staan, breidde zich opnieuw uit.
(317).
In het algemeen kan men zeggen, dat de werkzaamheden onzer B. C. in de laatste jaren hetzelfde
droevige beeld vertoond hebben als de scheepvaartbeweging in haar geboorte-en zetelstad Rotterdam: nimmer was het resultaat zoo poover als de
laatste vier jaren en de kroon spande 1918 ! Doch
evenals reeds te Rotterdam te zien is: nu al is er
vooruitgang en de grondslagen zijn zoo becht en
de verschijnselen, die op snellen voorspoed wijzen,
zijn zoo talrijk, dat wij met moed het nieuwe jaar
zijn ingepan. Onze kasten buigen in letterlijken
zin door van de kostbare vrachten boeken, die zij
dragen! Moge de aanwinst van nieuwe leden ons
een bewijs wezen van vertrouwen in onze toekomst,
die groote offers zal vergen van onze middelen!

Rotterdam (Jgl. Afd.)
Bestuur voor 1919: J. A. L. Daman Willems, le
voorzitter; H. Bermann, 2e voorzitter; P. J. Willers,
1e seeretaris; J. Goemans 2e secretaris; C. Visser Jr.,
le penningmeester; Mej. H. Samuel, 2e penningmeesteres, Mej. L. Swart, Archivares.

OOST-INDIA.

Utrecht (Jgl. Afd.)

Be-ituur : P. J. Vellinga, vooraitter ; A. v. d. Velde,
onderyoorzitter, N. G. J. Huigen, le sehriiver, Weistraat 43b; Mej. F. E. J. H. Boekholt, 2e schriirster ;
D. v. Oort, penningmeester; Mej. Y. v. d. Reijd en de
leer J. Bax, alg. bestuursleden.

BOEKEN-COMMISSIE.

Beknopt Jaarverslag van de B. ('.
over '18.
Verzonden werden slechts, met inbegrip van die,
Welke nog voor Z.A. gereed staan : 26 kisten
boeken. Totaal aantal verzonden kisten: 1777.
1 ) Men zie ook het inoezonden stalk v:in den beer J. B. van
RED.
Loenen ovtr deze, vergadering.

Aangevangen moet worden met de herinnering
aan onve vaste vestiging in Nederl. Oost-Indie, nu
drie honderd jaar geleden.
Op j.l. 30 Mei werden we herinnerd, wel niet aan
het 300-jarig bestaan van Batavia, maar loch aan
een feit, dat tot de stichting der nieuwe sta g aanleiding Toen immers kwam Jan Pieterszoon
Coen, die in den „grooten Oost" (de Molukken)
strijdkrachten had verzameld, van uit Japal a „aandonderen" (zooals een geschiedschrijver 't forsch
en pittig noemt) en bestormde Jacatra.
Een eeresaluut aan dezen singulieren man en zijne
kloeke medestanders, die in de meest moeilijke
omstandigheden, met gebrekkige hulpmiddelen en
onder groote ontberingen zich hebben onderscheiden
door moed, beleid en trouw.
Wii, verwende kinderen der 20e eeuw, kunnen
ons moeilijk meer voorstellen, wat voor menschen
die voorvaderen warm; onze sportlievende n-aatschappij ziet bier een sport, waarvoor zij den hoed
mag afnemen — in diep gevoel van eigen minderh eid.
Werd in de eerste twee van die drie eeuwen
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Indie alleen beschouwd nit een oogpunt van handel
en gewin, behoudens de in dat kader wonderlijk
zich voordoende pogingen om „de gereformeerde
religie" voort te planten, in de derde eeuw kwam
het rechtstreeksch verband met Nederland en ontwaakte eindelijk (gelijk ook bij andere koloniseerende volkeren) het plichtsgevoel om te arbeiden
voor het geluk der overzeesche bevolkingen en ze
op te voeden tot een hooger standpunt. Wat men
ook zegge van Nederlands zelfzucht (een, naar wij
hopen, nu geheel gewijzigde koers), toch mag niet
miskend worden, dat Nederland aldoor trachtte
den nog zwakken Indonesier te beschermen tegen
ndringende vreemdelingen, winstzoekend kapitaal
en tenslotte... . tegen zich zelven (zooals minister
Idenburq nog onlangs in de Kamer zeide. een zeer
moeilijke task). Ten slotte kwam men tot het inzicht, dat die „bescherming" vruchteloos is, als de
patient niet zelf sterk wordt gemaakt.
En nu — na 300 jaren — spreekt nog eens de
stem van Nederlands grooten pionier:

„Daar is in Indie wat groats te doen."
En dewijl 't de leuze van onzen tijd is „Kennis
is Macht", werpt men zich met voile borst op het
onderwijs, eerst voor de aanzienlijke, later voor alle
standen.... onderwijs.... lager, middelbaar, binnen
kort hooger onderwijs. Ongetwijfeld most dit toegejuicht worden, mite men niet vergete. dat er jets
is, nog meer waard dan onderwijs...: learaleter en
voldoende zelfstandigheid, in den grooten volkerenstrijd om het bestaan. Laat ons hopen, dat het
hooggeroemde onderwijs ook deze eigenschap blijkt
te kunnen aankweeken !
In de allerlaatste plaats begon men te denken
aan

de ontwikkeling van het Indonesische
meisje.
„DM zal heelemaal niet gaan", redeneerden de
wijsgeeren van dien tijd, ..want — ziet u — ,. Oost
„is Oost en 4 est is Il est; en in 't Oosten wil men
„de vrouw dom en ondergeschikt houden... . een
„speelpop van den man !"
Maar.. .. 't bleek ten slotte wel te gaan —zoo
goed te gaan, dat zelfs de voorstand6rs van die
ontwikkeling er versteld over stonden ! Want: wie
had b.v. kunnen denken, dat — o, wonder! — zelfs in
Atjeh de meisjesscholen bestormd zouden worden
en dat men zelfs tegen co-educatie niet zou opzien ! 1)
In zeer korten tijd nam het onderwijs aan meisjes
een ensile vaart; 15 jaar geleden dacht men er nog
net aan en in de eerste plaats waren het de ouders,
die er zich tegen verzetten. In 1909 stelde de
toenmalige Directeur van Onderwijs, Mr. Abendanon,
een onderzoek in naar de mate van behoefte aan
meisjesonderwijs op Java en Madoera. „De uitkomst
„bleek een groote teleurstelling. In de hooge amb„telijke wereld werd ten deele het nut van zulk
„een onderwijs ingezien, doch de algemeene ver„wachting was somber. Slechts ern resident stelde
„voor een proef te nemen in de hoofdplaats van
1) [k zie nag altijd voor mij de eenige vrouwelijke leerling in een
talrijke klasse van de narticuliere Kweekschool voor onderwijzers,
Goenoeng Sari, Weltevreden. Dat vriendelijke, schrandere gezichtje
zal ik nietgemakkelijk vergeten. Ze zat daar zoo heel gewoon, alsof
dat in 't Oosten altijd gewoonte was geweest.

„zijn gewest, doch de kans was te onzeker. Het
, hoofdbezwaar tegen dit onderwijs lag in den „adat”,
„welke voor de meisjes afzondering eischte op den
„leeftijd van 10 tot 12 jaar. Maar.... ook was er
„de vrees, dat de meisjes te knap zouden worden;
„er openbaarde zich zelfs bezorgdheid voor onge„lukkige huwelijken ; al dergelijke bedenkingen
„werden bij dat eerste onderzoek te berde ge„bracht.” 1)
Reeds in 1909 was de u . tslag van een tweeds
onderzoek veel gunstiger. De tijdgeest bad heerschende opvattingen omtrent de opvoeding der
vrouwelijke jeugd niet onberoerd gelaten. En thane
is het besef der volstrekte noodzakelijkheid van
dit onderwijs vastgeworteld in het bewust2ijn altbans
van het toonaangevend deel der maatschappij.
Zoo mag dan dankbaar vermeld worden dat op
28 Aug. 1918 te Salatiga werd geopend een kweekschool, voor Indonesische 2) onderwijzeressen voor
het Hollandsch-lndisch onderwijs. Mevrouw Van
Limburg Sarum verrichtte de plechtigheid der
opening ; aanwezig waren de Directeur van Onderwijs, de kroonprinsen van Soerakarta en Jogjakarta,
de hoofden der Mangkoenegorosche en Pakoealamsche huizen, een aantal hooge ambtenaren van het
Europeesche en Inlandsche bestuur en vele andere
autoriteiten en genoodigden.
Die dag was voor Insulinde van zeer groote
beteekenis — meer dan menigeen vermoedt is 't
een nationals dag geweest, die profeteert, de ontwikkeling der Indische maatschappij in de goede
richting en ons bezielt met mooie toekomstverwachtingen.
Geen wonder, dat op dien dag met dankbaren
weemoed genoemd werd de naam van

Raden Adjeng Kartini

3)

en ook die van Mr. van Deventer (wij zouden er
ook gaarne bijvoegen dien van Mr. Abendanon).
Door den directenr werd in ziine rede dankbaar
erkend, dat door het particulier initiatief der Kartinischolen en kaboepatenschooltjes de weg is gewezen.
En zoo is dan niet alleen een kweekschool verrezen voor het Hollandsch-Inlandsche onderwijs aan
meisjes, maar werden ook meisjes-normaalscholen
(aanvankelijk te Semarang en te Bandoeng) opgericht om de leerkrachten te leveren voor het Inlandsche meisjesonderwijs.
Zoo zal het voortgaan; de oude tijd is voorbij,
de nieuwe komt. De vrouw in 't Oosten wil gaarne
het goede van het Westen overnemen.
De band nu, die al die sporadische Kartinischolen
en -vereenigingen in Indie omvat is de

Vereeniging „Kartinifonds” te
's-Gravenhage,
1) Ontleend aan de rede door den direeteur van Onderwijs, Mr.
Creutzberg, gehouden bij de opening van de kweekschool voor
onderwijzeressen te Salatiga.
2) De benaming ,.Indonesisch" werd onlangs door deJong-Indiers
ingevoer d en is niet ongeschikt; immers beter dan 't nietszeggende
„Inlandsch" of 't onjuiste „Indisch". Men vergete evenwel niet, dat
er ook Indonesi6rs buiten Nederlandsch-Indie wonen; juist zou zijn
te spreken van de „Indonesiers in Insulinde."
3) 4, die deze vriendelijke, reins 'one vrouw hebben gekend
(ik had dat voorrecht) zullen haar nooit vergeten. Ilt herinner mij
de aardige briefjes, die zij achreef aan mijn dochter (Mevr.R.—v. L.)
de redactrice der Indische Kindercourant. 7ij was een trouwe medewerkster en haar smeekend aanhouden om „voor hare vorming"
tochgeregeld briefwisseling te mogen houden, was werkelijk roe re nd
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Kartinischool te Buitenzorg, geopend 24 ,Tuli 1918.

wier zesde jaarverslag over 1918 vOOr mij ligt en
wier streven steeds meer belangstellende waardeering verdient. De Vereeniging is breed opgezet ;
voorzitter is de heer J. Th. Gerlings ; ondervoorzitster Mevrouw Mr van Deventer-Maas; secretaresse
Mej. J. C. F. de Graeff ; penningmeester de heer
D. Hannema 1); alien te 's-Gravenhage. Voorts zijn
er in 't geheel 47 bestuursleden verspreid door 't
geheele land en 13 propaganda comitCs. Die (breede)
opzet in aanmerking genomen, moet van de Nederlandsche belangstelling, blijkende nit giften en contributien, ook nu wader getuigd worden : Dankbaar

maar niet voldaan.
Ik mis in dit verslag een kort uittreksel uit de
statuten ; 't is dunkt mij goed, dit in ieder verslag
op te nemen. Wij lezen in die statuten :
Art. 3. De Ver, stelt zich ten doel: de bevordering van het tot stand komen en in stand houden
van eene of meer scholen in Nederlandsch-Indie
ten behoeve, van meisjes, behoorende tot de Inlandsche bevolking.
Art. 4. Aan de scholen. door de Ver. gesticht of
gesteund, zal onderwijs gegeven worden met eerbiediging van de godsdienstige gevoelens der leerlingen.
Art. 5. De toelating van leerlingen zal geschieden
zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid.
1) verblijd den Penn ingmeester,
gift.

Bazarstraat 10, met een vriendelijke

Art. 8. De leden zijn :
a. Stichters (bijdrage ter waarde van ten min to f 5000).
b. Donateurs (f 250.— in eens of jaarlijks f 25.—).
C. Gewone leden (minstens f 5.— jaarlijks).
d. Begunstigers (kleinere bijdragen).
De Vereeniging had het voorrecht gedurende het
verslagjaar 'link te kunnen steunen. Men oordeele :
Semarang ..... f 4633.85
Batavia ... .. I)500.—
Buitenzorg . . . . ,, 500.—
Madioen ..., 500.—
Malang .... „ 500.—
Batavia (bouw). . ,, 4000.—
Malang ( id. ‘. . „ 2540.04
Totaal . . f 13173.89
De winst- en verliesrekening sluit met f 14184.04
en een verlies van f 2605.75. Het kapitaal is
f 76163.021/2.
In het verslag zijn drie belangwekkende bijdragen
opgenomen :
1. Schoolverslag nit Semarang. 1)
1) Hieraan ontleend is de onderstaande aardige mededeoling :
.,Een van de jongsten is aller lieveling. 't is een echte grappenmaakster en ze ken ons alien op haar aardige, soms werkelijk
geestige, manier aan 't schateren brengen. Laatst b.v. was 't zeer
rustig in de klas: 't krassen van pennen was 't eenige wat er of en toe
gehoord werd. Alle meisjes waren druk can het werk. Ook ik was
met lets bezig. 1k kuchte even. Onze grappenmaaksier deed mijn
kuch precies zoo na. 1k keek op en, zonder nog iets te zeggen, keek
ik haar streng in de ondeugende oogen : dat mocht niet! En wat
zegt me de oolijkert: „Ik zing maar de tweede stem!" Ditantwoord
op zoo kluchtigen toon gezegd om p en booze opmerking van mij to
voorkomen, deed me in een lach schieten en .. . zij had haar doel
weer bereikt."
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2. Het eerste lustrum (5 jaar) der Kartinischool
te Semarang.
3. De opening der Buitenzorgsche Kartinischool
(men zie de foto in dit nr. opgenomen). De
school heeft f 47000 gekost, waarvan f 33000
door het Gouvernement werd bijgedragen.

Alles te zaam genomen mag men dit een mooi
en kloek verslag noemen. De Vereeniging is 't waard,
dat haar inkomsten in 1919 verdubbelen. Men steune
haar overvloedig!
En..... men vrage zich een oogenblik af, wat
die ontwikkeling kan... zal beteekenen voor de
maatschappij in Insuliiide.
Volgens onze meening is van dezen nieuwen koers
groote zegen te verwachten.
Het wil mg voorkomen, dat de ontwikkeling der
Indonesische vrouw nog heilzamer zal zijn voor de
Indische maatschappij dan die van den man, waar
het er op aankomt de associatie van Oost en West
te bevorderen.

De Indonesische vrouw in de Pers
geeft blijk van een gezond oordeel en o.a. van groote
sympathie voor de Westersche huwelijksdenkbeelden.
Hoe wijlen Kartini in naam van de waardigheid
der Javaansche vrouw over den Oosterschen toestand
zuchtte ern klaagde, is bekend genoeg. Een paar jaar
geleden verbaasde mij een ingezonden stuk van een
Javaansch meisje, die den raad gaf desnoods Hever
tijielijke echtgenoote (ilia?) van een fatsoenlijken
Europeaan to worden dan eigen huwelijksgebruiken
to volgen. In een van de jongste nrs. van 't Kol.
Weekblad Oost en West vindt men een paar
latingen van meisjes in Jong Java De eene schrijft,
dat men bij het citeeren der stelling dat „geld
machtig is" nooit vergeten mag dat om machtig te
worden in de eerste plaats kande noodig is. Schrijfster
kan niet met zooveel afgunst neerzien op den elstand, waarin andere rassen in Indie verkeeren ;
deze hebben toch ook hard moeten werken om hun
rijkdommen te vergaren.
Eon andere schrijfster in Jong Java, zich noemende
Endeh Zeinab, wil hebben, dat de Inlandsche meisjes
dusdanig worden opgevoed, dat als het noodig
is, in staat zijn zelf in hun onderhoud te voorzien,
zoodat zij niet gedwongen zijn, om te wachten op
een man, die misschien nooit voor haar zal komen.
Uit dat oogpunt beschouwd, veroordeelt zij ouders,
die hunne dochters van school haler', al vorens deze
nog alle klassen doorloopen hebben. Er zijn ouders,
die nog verder gaan, die klerkjes of zoons van
revnten naloopen, om hen over to halen met hunne
dochters tetrouwen, desnoods met toekenning van een
maandelijksche toelage; in dat geval staan kaffers
nog boven laatstbedoelde ouders, die betalen althans
nog 5 a 10 sappies voor de jonge dochters van hun
hart. En meisjes zijn dien kaffers nog wel wat waard !
Zulke uitingen in de pers vormen een heilzaam
tegenwicht tegeri de onbekookte uitingen van vele
Iniandsche journalisten of volksmenners en geven
het vertronwen, dat man en vrouw ten slotte ook
in Indict elkander zullen aan \Alen.
En nu — mag ten slotte gevraagd worden —
doet een dergellike houdinz der Tndnnesische vrouw
niet denken aan associatie met Westersche denkbeelden over den toestand en de waarde der vrouw?

Zoo p een, dan begrijp ik 't woord associatie
misschien verkeerd.
M.

V. L.

P.S. In dank ontvangen de belangrijke brochure
„Kampongwee" van den welbekenden heer Tillema.
Daarover in een volgend nr.

WEST-INDIA.
Toenemende belangstelling.
Er is onmiskenbaar in de laatste jaren, meer nog
in de laatste maan den, eene toenemende belangstelliug
voor onze West. Het is mogelijk, dat de koopplannen
van anderen, waartegenover geen verkoopplannen
bestonden, de waar in onze oogen meer begeerlijk
hebben gemaakt. Eene zaak van vraag en aanbod
dus. Als vrucht dier belangstelling liggen twee
geschriften voor one. In de eerste plaats dient vermeld de flest-Indische Gids, waarvan half Mei de
eerste aflevering verschenen is. De Algemeene Uitgevers Maatschappij Ad Usum Mundi, direct. G. H.
Jonckheer, heeft met doze uitgave een verdienstelijk
werk ondernomen. Mr. Fock, die met de heeren
Dr. H. D. lienjamins, Prof. Dr. J. Boeke en C. A.
J. Struycken de Roysancour de redactie vormt, zegt
in het voorwoord van de redactie, dat het de bedoeling is, de verschillende vraagstukken, die zich in
de kolonie voordoen, to bespreken, liefst van verschillenden kant toe te lichten, opdat op deze wijze
worde verkregen, dat men ten slotte den goeden
weg kiest voor hetgeen in en voor de kolonien moet
gedaan worden. En onmiddellijk daarop volgt eene
bijdrage van den beer H. van Kol, waarin de
Koloniale Staten van Suriname besproken worden,
een der vele vraagstukken, die oplossing vragen,
en verschillend beoordeeld worden.
De heer W. R Menkman, kenner en van Suriname
en van Curacao, bespreekt de handelsbeteekenis van
onze T4 eat, terwijl, om van de kleinere bijdragen
niet te spreken, Mr. Dr. C. F. Schoch de wordingsgeschiedenis van de West-Indische cultuurbank
verhaalt.
Het beroep op de medewerking van hen, die de
kolonien kennen, vin de een welwillend ehoor.
Ditzelide beroep doet ook de beer W. S. Menkman
in zijne brochure Nederland en If est-Indie een.
Zooals bekend is, heeft men eenige maanden geleden
eene West Indische Kamer opgericht, die ten doel
heeft „alle y to doen wat de handelsbeteekenis van
Nederlandsch west-Indict Haar voren kan brengen,
en in het bijzonder datgene wat de betrekkingen
tusschen Nederlandsch west-Indict en Nederland
versterken kan."
De West-Indisehe Kamer nu biedt deze brochure
aan, die ingaat teen de po gingen. om bet denkbeeld
van verkoop der West-Indisehe Kolonien aan de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ingang te
doen vinden. Gelukkig schijnt de invloed, waartegen
dit boekje east, niet groot to z;jn. Het bevat echter
ook buitendien gegevens voor hen, die met Suriname
en Curacao op de hoogte willen komen.

NEERLANDIA.
Tot verwezenlijking van het doel, dat West-Indi
ache gids en West-Indische Kamer, elk op eigen
wijze, zich voorstellen, kan ook medewerken het
landbou wkundig tijdschrift Hoewel reeds
zijn 4e jaargang iagetreden, is het ons tot nu toe
onbekend gebleven. Van de hand van den Leer
J. J. Leys hoofd van het landbouwonderwijs in
Suriname, begint de nieuwe jaar;ang met een drietal
bijdragen over Kolonisatie van Suriname door Nederlandsche landbouwers in het verleden, het heden en de
toekomst. Zooals men weet, staat de beer Leys
eene nieuwe proefneming, zij het op andere wijze
dan in 1845, voor, en mee at hij, dat d p) Nederlandsche
landbouwer getoond heeft wel geschikt te zijn voor
den tropischen arbeid in Suriname. H . ervoor wordt
ook in deze artikelen propaganda gemaakt. Wanneer
men de geschiedenis der kolonisatie en het tegenwoordige bedrijf van het overschot der Hollandsche
immigranten naast elkaar beschouwt, komt ons dit
vraagstuk uitermate moeilijk voor. Noch de optimistischebeschouwingen van den beer Leys nosh de ongunstige meening, verleden maand door den Minister
van Kolonien in de Eerste Kamer verkondigd, lijken
ons zonder meer deugdelijke bewijsmiddelen pro en
contra.
B. DE GAAY FORTMAN.

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Brievenbus.
Aan de leden van 't A.N.V.
Vriendelijk verzoekt de Taalcommissie Maar veel
meerstof te bezorgen, dan zij gedurende den oorlog
kreeg. De leden der Taalcommissie kunnen onmogelijk zoo veel samen opmerken als de leden van het
A.N.V. gezamenlijk. Steunt ons du met ow toezen(Hagen. Wat bruikbaar is, zullen wij gaarne opnemen.
De Taalcommissie.

Onze strijd voor het Nederlandsch.
Het is een moeilijke strijd, din wij voor onze
taal voeren • een strijd tegen vooroordeel, wansmaak,
oaverschilligheid en gebrek aan nationaal zelfbewustzijn!
Het is een moeilijke strijd, want als een duizendkoppige hydra spuwt het „vreemde-woordenmonster"
In onze taal telkens uit een nieuwen mull zijn gif nit.
We hebben in de laatste weken weer veel ergerlijks
op het taalgebied beleefd. Tot het ergste behoorde
wel, wat het Bestuur der Posterijen voor eenigen
tijd heeft geleverd, toen het in een mededeeling
over verzendingen naar Belie de namen der
Vlaamsche steden in het Fransch vermeldde. Zelfs
werd Antwerpen Anvers genoemd ! Hoe is het mogelijk
Een Nederlandsch uitgever, A. W. Sijthoff te
Leiden, ontziet zich niet om aan twee Nederlandsche
Damesbladen Fransche namen te geven „Les jolies
Modes" en ,,Broderie". Wij wenschen dien bladen
zeer weinig inteekenaarsters toe !
Het Haagsche Gemeentebestuur blijft den kiezers
op de borden bij de stembussen verzoeken zich „en
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file" op te stellen en laat die Fransche woorden
(die zoo goed 14 het algemeen kiesrecht passen)
met groote letters schilderen.
In een blad, gewijd aan de Haagsche winkelweek,
geeft E any Reigersberch een stukje over damesmodes
in een taal, die op weerzinwekkende wijze is doorspekt met Fransche woorden en uitdrukkingen ! Een
Franschman, die Nederlandsch verstaat en dat taalgedrocht onder de oogen krijgt, moet wel een diepe
minachting voor ons nationaliteitsgevoel in zich
voelen opkomen !
Het Hoofdbestuur van den A.N.W.B. schrijft aan den
Belgischen bond van wielrijders een protest tegen
diens annexionistische uitlatingen. Op zich zelf een
goed Nederlandsche daad. Maar waarom moet dat
HoofThestuur daarbij onze stamverwantschap met
het groltste gedeelte van de Belgische bievolking
verloochenen door in het Fransch te schrijven ? Of
heeft het daarmede te kennen willen seven, dat de
annexionisten alleen onder de Fransch-sprekenden
te vinden zijn? Dan zouden wij er nog vrede mee
kunnen hebben.
Hoe het ook zij, de strijd voor de zuiverheid van
ons Nederlandsch is zwaar. Men belpe ons met alle
krachten. In de eerste plaats trachte ieder in zijn
kring, onverdroten het gebruik van zuiver Nederlandsch te bevorderen.
E. O.
* *

De „Engelsche ziekte."
Nu deze aandoening onder de Haagsche dames,
jonge en oudere, rijke en arme, zeer in sterkte is
afgenomen, hoopten we, dat dragers van 's Konings
rok, al staan zij ook sterk onder den invloed van
sportliefhebberijen, toch er terminate naar zouden
streven Nederlandsch te bezigen. waar we een goed
woord hebben. Wat dan te denken van een Nederlandsch officier, die een „Peters' show" aankondigt?
Zwaar door de Engelsche ziekte aangetast? Dan
spoedig algeheel herstel hem toegewenscht.
* *

De Haagsche Winkelweek.
Het Haagsche blad „Het Vaderland" werkte met
loffelijken ijver mee,
k week
om de „ Haag ache
"
Win
zoo goed mogelijk te doen slagen. Zoowel de „Haagsche
winkelweek" als de ij ver van ..Het Vaderland"
begroeten we met vreu?cle, omdat het een en ander
hetgevoel van stambewustzijn moet verhoogen. Tech
zouden wij gaarne zien, dat zich dat gevoel voor
stambewustzijn ook uitte in meer eerbied voor onze
taal en in stelselmatiger afkeer van vreemde woorden.
everal, waar ergoede Nederlandsche voor zijn. We
verwonderen ons in dezen over „Het Vaderland",
s-prAken die verwondering al eens omdat dit
blad steeds bell,ngrijke onderwerpen nit „Neerlandia"
overneemt en tot voor korten tiid tot opschrift had :
.. Vaderland ghetronwe blyf ick tot in den doot."
In Pen hoofdartikel „Ter inleiding van onze winkelweek" krioelt het van vreemde woorden, waarvoor
wij even goede of nog betere hebben. We veroorloven
ons te wizen op : neriode (thdperk), ennsument
(verbruiker),fi/e eriergie (krachtsinspanningl. enz.
Van vele aankondi gingen durven we haast niets
zeggen, omdat we er dan . . . veel te veel van zouden
moeten beweren. Eên uitzondering veroorloven we
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ons hier: er zijn enkele uitzonderingen, die werkelijk
goed Nederlandsch zijn.
Zonderling doet ons aan het artikel: Den Haag
en de Haagsche modehuizen. Dat heet nu een
aanbeveling van Nederlandsche waren ! Als het niet
was om bij te schreien, zouden we er om lachen !
(Zie ook Neerlandia 1919, blz. 53).
Korn, opstelraad van „Het Vaderland", gij weet
met ons, dat zulke Bingen schade doen aan het
gevoel van het eigene. Durf uzelf zijn, dan weigert
ge zulk Nederlandsch (?). Wij vestigen onze hoop
op U. Laat ons niet vergeefs tT vragen: „Het Vaderlandt ghetrouwe te zijn" ook in de taal.
*
Ambtelijke taal.
Hoewel de T.C. in beginsel slechts opneemt, hetgeen in Nederland zelf valt op te merken, kan
niet nalaten met een woord van hulde melding te
waken van het feit, dat de Consul van Japan te
Batavia, de heer Matsumoto, zijn aan de Ind. Reg.
gerichte brieven in het Nederlandsch stelt.
Een droevig figuur maakt daartegenover de te
Batavia gevestigde Consul - Generaal van Belgie, die
hoewel hij het Nederlandsch zeer goed meester is
en hij een land vertegenwoordigt met een bevolking,
die voor de groQtste helft Nederlandsch spreekt,
zijn ambtelijke brieven aan de Ind. Reg. in het
Fransch stelt.

INGEZONDEN.
Nederland en Belgie.
Onder dezen strijdkreet zouden wij Nederlanders
het thans willen noemen, warden de leden der Haagsche
afdeeling van het Ned. Verbond door het afdeelingsbestuur samen geroepen op Dinsdag 27 Mei 1.1.
Wat ons dear wachtte bevroedden zeker evenmin
de talrijke Vlamingenals de, minder trouw opgekomen
Nederlanders, en beide cathegoriOn der leden zijn
vermoedelijk teleurgesteld naar huffs gegaan, al
verzekerde de sympathieke voorz. ook dat er van een
welgeslaagde samenkomst mocht worden gesproken.
Nu, in getalsterkte bedoeld bad bij volkomen
gelijk, en teleurstelling kon ook moeilijk uitblijven.
Het Belgische lid, de heer Picard, hield een wel
wat wazige voordracht, waarvan de strekking m.i.
niet vast te stellen was en naar ik mean niemand
bevredigde; en leidde daarmee het zeer geanimeerd
debat in.
Een Nederlandter zei dat het Hoofdbestuur v, d.
Bond ons uit elkaar zou jagen als het moist wat hier
omging (een vrees die ik niet deelde want iets dat
Rtelselmatig in strijd met het grondbeginsel van en
Bond beproefd — ik zed niet verwacht— ward heb
ik niet vernomen, die en nog een Nederl. spreker,
hadden verwacht, dat de beer Picard's optreden zou
leiden tot een beweging der Vlamingen tegen de
schand-annexatieplannen van de Belgische regeering,
ten koste van Nederland, en m.i. had men dat, zonal
niet van alle Vlamingen (die er zeker den onaangenamenterugslag van den kart der annexienisten van

zouden hebben moeten duchten) dan toch zeker van
de Vlaamsche leden van onzen Bond mogen verwachten. De heer Picard liet evenwel niet doorschemeren dat men het voornemen gehad heeft of nog heeft
een beweging van Bien aard „en-bloc", van alle
Vlaamsche afdeelingen van den Bond, op touw te
zetten of te bevorderen, 't geen sommige Nederl.
sprekers wenschten.
Practisch bekeken geloof ik, dat zij dat DanaIdenwerk ook gerust achterwege kunnen laten.
Nu de belusten op ons gebied en onze souvereine
rechten zich niet door gevoel van betamelijkheid
hebben laten leiden om bun lust het zwijgen op te
leggen ondanks de hevige kritiek, ook in Engelsche
bladen, is het niet aan te nemen dat zij van hunplannen
zouden afzien, omdat een deal ervan of zelfs alle
Vlamingen zich er tegen verklaarden ! Het zou evenwel vOOr het zedelijk bewustzijn der betoogers hebben
gepleit ! En dat is toch ook iets.
Een Belgisch spreker zeide : „Er an ons heden
avond steep en voor brood aangeboden " Nu heb ik de
steenenniet waargenomen, doch ook bij andere Belgen
de teleurstelling wel. En een landgenoot van hem
wide: „Het groote vraagstuk is thus : hoe kan
Nederland Vlaanderen aan zelfbestuur helpen?" M.i.
luidt het niet gegeven antwoord zoo beslist
mogelijk: Nederland kan daaraan niet helpen en
eene onverstandige posing daartoe in die volstrekt
Belgische aangelegenheid van de Nederlandsche
regeering, zou ongetwijfeld de kans op verkrijging
van zelfbestuur meer schade doen dan bevorderen.
Ten opzichte van de houding door het Nederl.
Verbond aan te nemen aangaande de laatst-behandelde kwestie — het eenige dat in daze vergadering
aan de orde kon worden gesteld — gelden m.
des te meer dezelfde argumenten voor non-interventie,
hoeveel sympathie de Bondsleden ook voor de
Vlaamsche stamverwanten mogen gevoelen !
J. B. VAN LOENEN.
s-Gravenhage, 1 Juni '19.

Verbijsterend.
Haarlem, 15 Mei 1919.
Mijnheer de Redacteur,
Vergun mij a.u.b. 'n klein plaatsje in Neerlandia
voor het volgende :
Met klimmende verbazing las ik in Neerlandia
van Mei het stukje van de heer Kiewiet de Jonge,
getiteld ,Verbijsterend."
Wat de verdiensten van Mevr. de G. geweest zijn
voor de Vlaamse zaak weet ik niet, maar dat die
niet Bering zijn neem ik, na de verklaring van de
heer K. d. J., aan. Maar evenzeer neem ik aan, dat
de gronden, waarop zij veroordeeld is, juist zijn ;
zij erkent dat trouwens zelf. En nu mogen iemands
verdiensten in vale gevallen stammers tot een milder
oordeel over een later door diezelfde persoon
gepleegde wandaad, een wandaad blijft m, i. het
activistisch streven van sommige Vlamingen.
Naar

mijn

oordeel geeft het clan ook geen pas,

dat de Voorzitter van een vereeniging, die geduren de
de afgelopen oorlog steeds een neutrale bonding
heet betracht . te hebben (al is Bit niet mijn subjectieve meninx), in het Orgaan van die vereniging
hulde brengt aan iemand, die zich z6 zeer vergeten
kon, dat ze de hulp inriep en de medewerking

N E E It 1_, A N D 1 A.
aanvaardde van een overweldiger, die toch enkel
uit eigenbelang handelde en van wie geen denkend
mans belangstelling kon verwachten in het lot van
zijn slachtoffer, dat hij bovendien nog gedwongen
ward los te laten. Zó iemani verbeurt de achting,
die hij genoot. Het vonnis is hard maar niet onrechtvaardig.
Met alle hoogachting,
G. SPARENBERG
De redactie verwijst den beer Sparenberg naar
Een open brief, blz. 76 van het vorige nummer.
Daar zal hij van onverdaehte zijde verklaring vinden
van hetgeen hem heeft bevreemd.

Hollandsche kolonie to Koodebeke.
Onder hartelijke dankzegging warden tot heden
de volgende giften ten behoeve der Hollandsche
kolonie te Roubaix door het Comitê (zie vorig nr.)
ontvangen : A.N.V. f 25.--, Mr. N. J. E. A. Bik, 's-Gr.
f 25.—, Mr. A. B. T. E. 's-Or. f 10.—, Mr. H. K. W.
te A. f 25. —, den Heer P. S. K. te A. f 25.—. In
totaal due f 110.—.
Jammer voor onze noodlijdende landgenooten, dat
er niet 66n nul meer achter daze cijfers staat ! De
gelegenheid blijft echter open, want de behoefte
aan steun blijft alsnog bestaan.
Hoogachtend,
's-Gr. 18/6 '19.

HET CO MITL

Mededeelingen en Allerlei.

Zangmuziek voor Zuid-Afrika.
Naar aanleiding van bet verzoek van Mevr.
Loopuyt—Maas, Secretares der Afd. Kaapstad om
Nederlandsche zangmuziek, heeft het Dag. Bestuur
zich gewend tot onze voornaamste muziekuitgevers,
om presentexemplaren.
Met groote bereidwilligheid hebben hieraan voldaan
de volgende uitgevers en componisten :
Duwaer en Naessens, Amsterdam.
Van Esso & Co., Rotterdam.
Joh. de Heer, Rotterdam.
Marius A. H. Kerrebijn, 's-Gravenhage.
Erven P. Nool dhoff, Groningen.
A. A. Noske, 's Gravenhage.
Arnold Spoel, 's-Gravenhage.
Jac. v. Rennes, Utrecht.
J. B. Wolters, Groningen.
Een prachtige bezending koor- en solowerken,
benevens een mooie verzameling Nederlandsche
liederen kon aan Afd. Kaapstad worden verzonden.
Moge de kennismaking tot vele bestellingen Leiden.
Aanvullingen worden gaarne door het Hoofdkantoor,
Wijnstraat 93, Dordrecht, in ontvangst genomen.

Uit Mexico.
In Mexico bestaat sedert enkele jaren een J u 1 iana-Hulp fonds.
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Het jaarverslag over 1918 dealt hieromtrent het
volgende made:
Ook gedurende het afgeloopen jaar kwamen
landgenooten tot ons met verzoek om ondersteuning
en dank zij den gunstigen toestand van het Fonds
konden wij steeds hulp verleenen. Zooveel doenlijk
geschiedt dit op korten termijn, zoodat de uitgeleende bedragen na eenigen tijd weer in de kas
terugvloeien.
Het bestuur kocht voor een klein bedrag pandbrieven van een hypotheekbank en zal, indien de
kas er ook voortaan zoo gunstig blijft voorstaan,
trachten, het vaste kapitaal, het eigenlijke Fonds
clue, te vergrooten, door verdere belegging, waarvoor slechts prima-fondsen in aanmerking mogen
komen, wat onder de tegenwoordige ekonomische
toestanden van dit land niet gemakkelijk is.
Zooals reeds gezegd, was de toestand van het
Juliana-Hulpfonds dit jaar zeer gunstig, dank zij
vooral den krachtigen steun van de landgenooten
te Tampico ontvangen. Moge ook 1919 een steeds
groeiend Fonds zien.
Bestuurders van het Fonds zijn de beaten H. Ph.
de Kanter Consul-Generaal der Nederlanden en
K. Ansoul, Vertegenwoordiger A N.V. te Mexico D.F.

Uit de Praktijk.
Het echtpaar had zich te Utrecht gevestigd. Men
was door de verhuisdrukte heen en ....
mevrouw
Wilde heur haar laten wasschen.
„Maison van Leeuwen", tied meneer aan.
Mevrouw er heen.
't Was een pas nieuw ingerichte zaak, 't winkelraam nog maagdelijk.
Mevrouw onder de behandeling: „Daar komt toch
geen vreemd opschrift op; U kent toch den zendbrief van den burgemeester ?"
De kapper : „Jawel, mevrouw, ik herrinner me
wel zoo iets, maar die is dadelijk in de prullemand
gegaan. We krijgen zooveel drukwerken !"
Toen meneer zich een paar dagen later bij hem
liet scheren, zag hij linize A. van Leeuwen op de
winkelruit geschilderd.
Moraal: Persoonlijke propaganda voor de leuze
„in Nederland Nederlandsch" helpt meer dan alle
schriftelijke verzoeken.

Vraag en Aanbod.
V r a a g : Wie heeft de aerate jaargangen van Neerlandia in bezit en wil ze afstaan aan het archief
van 't A.N.V. te Dordrecht?
A a n b od: Laden, die door de verbroken verbindingen gedurende den oorlog Neerlandia ongeregeld
of niet ontvingen, kunnen de bun ontbrekende
nummers aanvragen aan het kantoor van 't A.N.V.,
Wijnstraat 93, Dordrecht. Daze worden dan kosteloos
toegezon den.

Bericht.
Wegens plaatsgebrek moeten verschillende Af'deelingsverslagen en wederom de Nieuwe Ledenlijst
uitvallen.

Handeldrijvende en zaken doende laden
van het A. N.Y. plaatst Uw aankondigingen
in Neerlandia!

98

NEERLANDIA.

Comild voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
31e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 31 Mei 1919.
Financieel Hulpcomite 's-Gravenhage f 1500 -,
maakt met vorige opgave f 29.240.-.
Onder comitê Zwolle f 20.25, maakt met vorige
opgave f 4365.-.
Gezellige middag voor kinderen door Mejuffiouw
Antoinette van Dijk f 220.321.
Bijdragen ouders M. D. te Millheim f 10.-, ontvangen door J. Mulder te Denekamp Mrk. 135.-,
door Onder comitê Dtisseldorp Mrk. 570.-.
G. H. M. 0. f 30.-, A. M. f 100.- , H. de V f 30.-,
P. O. P. f 2.50, J. H. T. R. f 1.-, H. L. G. f 10.-,
K. P. M. f 500, te Amsterdam.
v. E. & R. f 100.-, A. M. f 25.-, Wed. H. f 2.50,
R. L. f 500.-, H A. L. f 500.-, R. B. f 2.50, v. E.
en R. f 5.-, A. L. v. B. f 25.-, J. v. Z. & Zn. f 10.-,
K. & R. v. S f 10.-, R. f 10.-, A. C. L. f 50.-, A.
H. & Zn. f 10.-, D. V. f 10.-, D. V. v. B. & Co.
f 50.-, M. P. P. & Zn. f 50.-, B. v. d. S. f 25.-,
W. C. H. f 25.-, J. H. V. M. f 25.-, n.v. Ch. C. &
Z. S. f 50 -, B. & Co. f 25.-, IL v. S. f 25.-, n.v.
B. & V. f 50.-, Gebrs. K. f 25.-, H. F. f 5.-, S.
v. D. & Co. f 10.-, V. f 10.-, N. N. f 5.-, H. C.
v. G. f 50.-, H. & B. f 25.-, B. v.h. M. L. f 10.-,
A. K• & Zn. f 5.-, L. v. B. & Co. f 10.-, Gebrs. L.
f 10.- , G. J. E. W. f 10.-, S. A. V. & Zn. f 10.-,

A. S. K. f 5.-, Gebrs. B. f 5.-, J. de H. f 5.-,
n. v. M. & Co. f 5.-, Gebrs. K. f 25.-, J. C. v. D.
f 10.-, C. G. M. f 5.-, V. E. C. 0. f 5.-, A. de H.
J. f 5.-, v. 0. & Co. f 10.-, N. W. S. & Co. f 50.-,
(hiervan in April-opgave reeds onder A. Z. vermeld
f 700.-), alien te Rotterdam.
L. S. f 25.-, W. H. M. & Co. f250.-, te 's-Gravenhage.
M. J. F. f 5.-, te Apeldoorn. J. M. V. f 5.-, J.
E. H. f 40.-, J. M. V. f 5.-, te Bussum. Mevr. M.
C. v. d. H. f 100.-, te Baarn. Dr. J. v. d. A. f 5.-,
te Eefde. M. L. B. f 30.-, Huis ter Heide. L. de B.
f 1.-, te Utrecht.
Totaal ontvangen in Mei f 4356.772, en Mrk.
705.-, maakt met vorige opgave f 204.704.41!„ en
Mrk. 23507.08. De uitgaven bedroegen in de afgeloopen maand f 5813.46. Hoewel in de inkomsten
weder een belangrijke vermeerdering was waar te
nemen, waren die wederom nog niet voldoende, om
de uitgaven geheel te bestrijden, dock wij hebben
nog steeds vertrouwen in het Nederlandsche yolk.
De vacantiemaanden breken aan, allerwege gaat
men van de heerlijke natuur genieten. Men vergete
onze kinderen niet en nog minder hun broertjes en
zusjes, die zoo verlangend naar onze hulp uitzien !
Vele kleintjes waken een groote, een ieder zondere
een kleinigheid van zijn reispenningen of en zende
deze aan den
Penningmeester,
S. VAN LIER Ez., Nassaukade 358.
Amsterdam.

Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur A. N. V. over 1918.
Ontvangsten:

Uitgaven:

Opbrengst achterstallige bijdragen over
1916 en 1917... ... ... ... ...
Bijdragen van de Groepen ... .
id. Zelfst. Afdeelingen ... • • • • • •
Gekweekte rente ... ... ... ... • • • • • .
Subsidie Nederl. Regeering ... ... ...
Buitengewone ontvangsten ... • .• • • •
Opbrengst uitgaven A.N.V. ... ... ...
Rente Legaat Mej. I. Rikkers ...
•
••
Nadeelig saldo .. ... ... • • •
•

•

• • •

• • •

f 483.83
)1 10147.97
7) 128.81
77 1768.30
// 3600.„ 1328.70
50.9871
79.85
/1
77

265.252

f 17853.70
Verklaring der Commissie tot naziening der rekening
en verantwoording.
De ondergeteekenden verklaren, flat zij op heden
de rekening en verantwoording van het Hoofdbestuur
van het A.N.V. over 1918 hebben nagezien, en na
vergelijking met de betrekkelijke bescheiden in orde
hebben bevonden.
Dordrecht, 14 Juni 1919.
Voor de groep Belgie (w.g.) H. J. M. Tijssens.
Voor de groep Ned.-Indie (w.g.) Jan A. Stoop.
Voor de groep Suriname (w.g) Thoe Schwartzenberg.

Nadeelig saldo van 1917 ... .••
f 514.9,4
•
•
Algemeene onkosten :
a. Salarissen ... ... * f 1999.142
b. Kantoorhuur, Onderhoud, Verwarming 2 , 280.842
c. Drukwerk, Kantoorbeh., Porti enz. ... 77 598.84
d. Verschotten Bestuur
en Afgevaardigden „ 520.502 /) 3469.35
Subsidie aan Neerlandia ... ... • - • • • •
Crediet aan de Boekencommissie ... ...
Druk en herdruk uitgaven A.N.V. ...
Lidmaatschappen ... ... ... ••• ••• •••
P ro p a ga n d a... ... ... ...
• • •
• • •
• ••
Subsidies aan de Groepen ... .•• •••
id. Zelfst. Afdeelingen... ••• •••
Rente Legaat Mej. I. Rikkers ... ...
Ned. Onderwijs in den Vreemde .•• ...
Onderst. en Tegemoetkomingen ... ...
Buitengewone uitgaven ... ... •• ••
•

• •

7305.76
1400.--.327.471
7)
1440.15
7)
625./7
59.„
„
79.85
565.22
77
500.7/
„ 1566.95

77

77

f 17853.70
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N EERLAN DIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De Staatkunst scheidt en scheurt en deelt ;
t zalft en heelt.
De taal vereenig,
NIC. BEETS,

I NHOUD: Ontriggeld. Lijst van aanhankelijkheidsbewijzen, 5e vervolg. - Nederland: Groepsraadsvergadeling van 28 Juni, door C. van Son.
— Van den Groepsraad . — De oude en de nieuwe koers, door Prof. dr. J, Valckenier Suringar. - Van de Afdeelingen — De Guldensporenslag
te 's-Gravenhage, door H. G. C. Cohen St . art — Oost-IndiY: Jaarverslagen van de Groep Ned.-Indie. — Indonesie. door Ch. R. Bakhui,en van den
Suriname: Nieuw Leven — Amerika; Afd. Nieuw Nederland. — Taal-commissie. —
Brink — Jan Pietersz, Coen en het Alg, Ned. Verbond.
Ingezonden: Aan Hullebroeck, door I )r . J. B Schepers. — Hollandsche kolonie te Ro3debeeke, door Fred. G. Beekman — Mededeelingen en
Allerlei. — Comiti voor Ned. Kinderen in den Vreemde. — Adverientan

Ontriggeld.
Dat de hier te lande aanwezige Vlamingen op
II juli hun Guldensporendag hebben willen herdenken, wie die dat niet met hen meevoelt ? Het
is hun Vlaamsche nationale feest bij uitnemendheid •;
en juist in hun ballingschap heeft die dag voor
hen ditmaal een hooge beteekenis gehad. Het Al g.
Ned. Verbond ziet niet in hen een groep landverraders, bejacht op persoonlijk voordeel, heulende
met den vijand. Dat er zulke zijn geweest, is mogelijk,
zelfs waarschijnlijk Schuim op zieding is nooit te
vermijden. Maar er zijn er onder, niet weinigen,
misschien zeer velen, misschien bijna all en wie
durft hier rechter zijn? —, die alles hebben veil
gehad voor hun vaderland Vlaanderen, die slachtoffer zijn geworden wellicht van onbekooktheid,
maar zeker ook van de stelselmatige vervolgingen
van hun erf y ijanden, de Franskiljons. In hun hart
zijn zij Vlamingen gebleven en zullen het blijven,
ook indien zij verplicht zullen worden in ander
staatsverband te treden.
Gaat door dit te zeggen, de Redactie van
Neerlandia buiten haar schreef? Neen. Zij kent
slechts de Vlamingen in hun geheel en bant niet
uit hungemeenschap de eene partij ter wille van
de andere. Wie eerlijk, oprecht Vlaming is, is haar
man. Wij Nethrlanders, het kan niet te dikwijls
worden herhaald, hebben niet het recht over hen
te oordeelen • wij hebben het verleden van Vlaanderen hier nietgekend. Indien de Fransche ti'
bij ons een eeuw langer had geduurd, dan zou ook
hier de ambtenaarstand Fransch zijn geworden •;
dan zouden ook bij ons de hoogere standen en de
eerzuchtige la re de huik naar den wind hebben
gehangen ; dan zouden ook bij ons de school,
' tgerecht, het leger, de kerk zijn verfranscht
geworden, en ook onze moedertaal zou langzaam
maar zeker met beslisten opzet naar keuken en
koestal zijn gedreven •; de kleinere burgerij en de
werklui inde steden en de boeren op het land
zouden het Nederlandsch hebben bewaard. maar
het zou zijn verwaarloosd door gebrek aan verzorging
van hooger op. En dan zou ook bij ons de ti'

min gekomen van verzet, eerst bij enkelen, dan bij
velen ; ook wij zouden hebben gestreden voor herstel van moederland en eigen aard, voor onze
rechten in 't openbare leven •; ook wij zouden
tegenover ons hebben gevonden een machtige, rijke,
baatzuchtige to en voornamelijk onder die
landgenooten, die om der wille van de smeer of
domweg begoocheld door den schijn, hun Nedlands afkomst, taal en zelfheid zouden hebben
verloochend • ook bij ons zou dat verzet zich hebben
geopenbaard in alle schakeeringen die er zijn tusschen
het lijdelijke en niets ontziende hartstochtelijkheid.
Dit alles is niet een los vermoeden • wie weten
hover het al gekomen is in de enkele jaren van
de Fransche overheersching hier te lande in het
begin der vorige eeuw, die maken zich ook voor
onsgeen illusies, wanneer die overheersching honderd
jaren of langer had geduurd.
Dat nu de Vlamingen in 't verwante land, waar
overal hun taal onbeperkt heerscht in al haar
heerlijkheid •; waar zij, al is het in kleinen kring,
hun vrienden vinden; waar vrijheid heerscht en bij
allepartijschap een voor hen ongekende nationale
eenheid dien eenen dag hier zich vereenigden
en 't geperste hart lucht gaven in woord en zang,
voor een dag de zorg en ellende vergaten waarin
zij moeten leven,
nog eens, wie die dat hun niet
van harte heeftgegund.
Jets antlers is het of in dezen tijd, nu in Belie
zelf de eene Vlaming niet tegelijk
met den andere
dit Vlaamsche feest heeft willen vieren, Nederlanders
van de viag van het Algemeen Nederlandsch Verbond
gebruik hebben molten maken om voor die Vlamingen
in ons midden een feestdag als dezen voor te
bereiden. Studentenafdeelingen hebben dat gedaan
en . . studenten zijn studenten, gelukkig ; niemand
zal van hen eengevoel van verantwoordelijkheid
eischen, dat zij van ouder tot ouder als het hun
niet leek, metgroot jolijt hebben afgewimpeld. Schoon
g
ezegd ma worden dat er onder hen toch ook waren
die een beter besef bleken te hebben van wat in
ons Verbondgeoorloofd was, wat niet Zoo hebben
de Studentenafdeelingen Utrecht en Amsterdam Vrije
Universiteit, zich halverwege teruggetrokken,
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Dat evenwel de Afdeeling den Haag, met een
voorzitter, die ondersteld mag worden zeer in het
bijzonder vertrouwd te zijn met het begrip tactische
eenheid tegen geest en letter van het Verbond, welks
medehoeder hij had moeten zijn, openlijk aan de
viering van dezen dag heeft deelgenomen, dat is
bedenkelijker. Wie dat deden hebben meer dan
enkel den schijn op zich geladen, beginselen en
werkwijze van den Dietschen Bond in ons Verbond
te willen invoeren. Daartegen zal het Hoofdbestuur
zich steeds krachtig moeten verzetten, omdat het
Alg. Ned. Verbond nog langer mee moet, niet het
minst ook in het belang van alle Vlamingen.
Wie in ons Verbond geen armslag genoeg heeft,
even goede vrienden, maar die vindt daarbuiten
de ruimte. Anders moet men zich schikken in het
vrijwillig aanvaarde verband.

Lijsi van Aanhankelijkheidsblijken.1)
(5e vervolg)

LIMBCIRG.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

287.
288.

289.
290.
291.
292.
293.
294.

295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.

Gem.raad van G e u 11 e.
7) Oudvroenhoven.
Hulsberg.
77
S t. Odilienberg.
Ulestraten.
77
Beek.
77
7/ Maasniel.
17 Nieuwstadt.
J) Maasbree.
11
Horst.
7, Tegelen.
/I
lf Merkelbeek.
Beeker Liedertafel te Beek.
Vrijwilligers-compagnie Weer t S t amp r o o y.
Zangverg. St. Lambert te K e r k r a d e.
Gemeenteraad van Ho u t h e m.
R.K. Middenstand, R.K. Landbouwbond, R.K.
Mijnwerkersbond, R.K. Reisvereeniging, R.K.
Werkliedenboncl en Gemeentebestuur, alle te
Voerendaal.
Kamervan Koophandel en Fabrieken te Sittard.
Landbouwbond te 0 h e en L a a k.
De te Utrecht wonende Limburgers.
Orde van Advocaten te M a a s t r i c h t.
Kon. Zangverg. „Roermonds Mannenkoor" te
Roermon d.
R.K. Boerenbond, R.K. Middenstandsverg., R.K.
Werkliedenverg. te S w al m e n.
Limburgsche landbouwbond afd. S tamp r o o y.
R.K. Werkliedenverg. „St. Wiro" te
St. Odilienberg.
Plaatselijke Burgerwacht te B o r
R.K. Kiesverg. to He e r 1 e n.
Ambachtschool te Sit t a r d.
Gem.raad van L i m b r i c h t.
Grubbenvorst.
11
Belfeld.
71
11
Wittem.
Limb. Protestantenvereenig. te R o e r m o n d.
Christelijke Mijnwerkersbond te K 1 i m m e n.

Zie Maart-nr. blz. 30, April-nr. blz. 45, Mei-nr. blz. 61,
Juni-nr. blz. 73 en Juli-nr. blz. 86 en 87.

312.
313.

314.
315.
316.
317.

Muziek- en Zangverg. te B 1 e ij e r h e i d e.
Gemeenteraad van H e 1 d e n, van Vlodrop,
van He er, van Grevenbicht, van Vaals,
van St. Pieter, Heijthuizen, Beesel
en Roosteren.
R.K. Turnbond van het Bisdom Ro erm on d.
Gem.raad van Ho e n s b r o e k.
Zangverg. „Juliana" te H a a n r a de (L.)
Gem.raad te E 1 s 1 o o.

ZERIWSCH VUIANDEREN.
160. Inwoners van K o e w a c h t.
161.
Philippine.
162.
E e d e (Z.).
163.
17Schoondijke.
„ St. Kruis.
164.
71
165. Gem.raad van H o n t e n i s s e.
166.
11 Sas van Gent.
167. Protest Comitê van Z a am sla g.
168. Burgers van H u 1 s t.
169. Anti-annexionistisch Comitê te 0 o s t b u r g.
170. Gem.raad van Huls t.
171. Classikale vergadering der N.H. Kerk in de
classis IJzendijke.
172. Feestcommissie van Z a a m s 1 a g.

NEDERLAND.

Groepsraadsvergadering van 28 Juni 1919
te Utrecht.
Vertegenwoordigd zijn de volgende afdeelingen:
Amsterdam (Burger-Afd.) door Prof. Dr. J. to Winkel.
Amsterdam (Stud.-Afd.) door Th. F. Raedt.
Amsterdam (Vr. Univ.) door S. L. v. d. Vegte.
Apeldoorn door H. W. J. Sannes.
Arnhem door S. Rein ders.
Delft (Burger-Afd.) door J. H. Sonne.
Delft (Stud.-Afd.) door L. L. W. v. So est.
Dordrecht door P. J. de Kanter.
's-Gravenhage (Burger-Afd.) door Marc. Emants.
's-Gravenhage (Jongel.-Afd.) door G. J. Otten.
Groningen door F. K. v. Ommen Kloeke.
Haarlem (Burger-Afd.) door Dr. J. B. Schepers.
Haarlem (Jongel.-Afd.) door E. B. Moolenaars Jr.
's Hertogenbosch (Burg.-Afd.) door Mr. K. M. Phaff.
Leeuwarden door Dr. S. A. Waller Zeper.
Leiden door Prof. Dr. J. W. Muller.
Nijmegen door J. F. Burgerdijk.
Rotterdam (Burger-Afd.) door D. J. Tijssens.
Rotterdam (Jongel.-Afd.) door L. Bril Jr.
Utrecht (Stud.-Afd.) door J. H. Sebus.
Utrecht (Jongel.-Afd ) door P. 3. Vellinga.
Wageningen (Burger-Afd.) door Prof. Dr. J. Valckenier Suringar.
Zwolle door Dr. F. Buitenrust Hettema.
Van het Hoofdbestuur woonden de middag vergadering bij Mej. E. Baelde en de heeren Dr. H. J.
Kiewiet de Jonge (tevens als eere-voorzitter der
Groep), Mr. B. de Gaay Fortman en Jhr. Mr. J.
L. W. C. von Weiler.
Als voorzitter fungeert Mr. K. M. Phaff, die te ruim
11 uur de vergadering opent en aan de orde stelt
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Punt I. Notslen der verg. van 29 Maart 1919.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
Punt II. Isgekomen stukken en mi.,dedeelingen. o.a.
Aan de „Ver. tot verbreiding van kennis over
Nederland in den Vreemde" is opheldering gevraagd
over het gerucht, als zou de Vlaamsche Pers bij
het bezoek aan de Jaarbeurs der buitenlandsche
journalisten, door bedoelde vereeniging geleid, zijn
achtergesteld. De secretaris der vereeniging, Dr.
M. de Hartogh, heeft geantwoord dat de Vlaamsche
Pers op de reis der Commissie met de Belgisehe
Journalisten geheel op denzelfden voet behandeld
is als de Fransche collega's en de Vlamingen herhaaldelijk huningenomenheid met alles hebben betuigd.
De beste getuigen hiervoor zijn wel de door de
heeren geschreven verslagen over deze reis in „Het
laatste Nieuws", „de Standaard" en „Het Nieuws
van den Dag."
Schrijven van den heer E. B. Moolenaars Jr., dat
de vergadering van ver. Besturen der. Jongel. Afdn.
te Rotterdam op 9 Juni besloten heeft tot oprichting
van een Alg. Secretariaat van Jongel. Afdn. en dat
hij tot algemeen Secretaris is benoemd.
Naar aanleiding der Vaderlandsche Betooging te
Utrecht 14 Maart vanwege bet Hoofdbest. gehouden
en waatop 800 gemeenten waren vertegenwoordigd,
is een rondschrijven gericht tot alle burgemeesters
van Nederland om door toetreding tot het A.N.V.
blijvend belangstelling te toonen voor ooze nation ale
beweging.
Verscheidene burgemeesters traden persoonlijk als
Lid toe, maar eenigen hebben de uitnoodiging opgevat
als gericht tot de gemeenten, zoodat ook verscbillende
gemeenten zijn toegetreden.
Schrijven van de Afd. Deventer met verzoek (ma
te willen dekken het tekort (groot f 197.39D ontstaaa uit de kosten van een propaganda-avond tegen
hot annexionisme.
De Afdeeling meende er goed aan te doen na de
algemeene betooging te Utrecht, plaatselijk de belangstelling levendig te houden. De inkomsten bedroegen
f 219.31, de uitgaven echter f 416.701-2.
Besloten wordt tot het geven van f 100.— tegemoetkoming met waarschuwing om in bet vervolg
zich vooraf te vergewissen van mc)gelijken steun.
Verzoek van „Ons Leger" om een bijdrage voor
het op te richten „Gedenkteeken voor Land- en Zeemacht."
Besloten wordt f 25.— te schenken.
Schrijven van Mej. Raelde, vertegenwoordigster
der Groep in de Centrale Nationale Commisisie, met
mededeeling van een belangrijk plan dezer commisie,
n.l. het stichten van een Hollandsch huffs in een of
meer hoofdsteden in het buitenland. In een begeleidend schrijven wordt uiteengezet, hoe men zich
zulk eeninrichting denkt en om medewerking gevraagd.
Uitgesteld tot een volgende bijeenkomst.
Punt III. Het Onclerwijsrapport.
Volgens de ingekomen antwoorden achten de
meeste afdeelingsbesturen zich onbevoegd over deze
zaak een oordeel uit te spreken. De meesten zijn
met het rapport niet ingenomen. Bovendien komen
we wat last als we nu nog met milk een rapport
willen gaan petionneeren.
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Men acht de font der Commissie, dat ze haar
taak verre heeft overschreden en ail het Voorloopig
Verslag der Kamer over de ingediende Onderwijswet
afwachten. Wellicht dat dit nog aanleiding kan zijn
tot het kenbaar maken van wenschen nit het rapport.

De Middagvergadering was hoofdzakelijk
gewijd aan
Pant IV. Verkiezing van een Dag. Bestuur.
lle heer E m a n t s, het eerst het woord verkqgend, lierinnert aan de opdracht der eerste Groepsvergadering aan hem en den heer Van Son om een
nieu wen voorzitter en secretaris te zoeken.
Nadat met enkele aangewezen heeren tevergeefs
onderhanaeld was, knoopte spr, op aanwbzing van
een !lathier ondernandelingen aan met Jhr. Sandberg
directeur van de Ver. Landverhuizing, die wel geneiga
block voorzitter te worden, maar eerst Wilde nagaan
den omvang der taak en als vtoorwaarde voor aantwining steide, een eigen kantoor met een bezoldigd
ecretaris, dien hij tot zijn beschikking moest hebben.
begrootte de kosten van een en ander op f 4000.—.
Eenige dagen later verklaarde de heer Sandberg
het voorzitierschap wel to willen aanvaarden en nog
iets later had hij een eandidaat gevonden voor de
betrekking van Secretaris, die f 2100.— salaris
vroeg en spoedig antwoord wachtte, omdat hij een
andere hem aangeboden betrekking er voor zou
moeten opgeven.
Men weet, dat de heer Van Son meende daartoe
niet te kunnen medewerken. Ook het Hoofdbestuur
weigerde op verschillende gronden.
Het verwachtte dat f 4000.— een begin zou zijn
en men spoedig meer zou verlangen. Dit is volgens
spr, geen ernstig argument. Men kon f 4000.— als
maximum beschikbaar stellen.
Ten tweede ward het beginsel der onbezoldigde
bestuursbetrekkingen erbij gehaald en hoog gehouden.
Spr. voelt voor dat beginsel, waarvan trouwens reeds
is afgeweken, alleen indien voor een mooi en goed
doel geen voldoende fondsen aanwezig zijn. Anders
moeten goede werkkrachten bezoldigd worden.
De derde reden, het onttrekken van fondsen aan
het Hoofdbestuur voor zijn taak, is voor spr. een
bewijs dat het Hoofdbestuur niet meeleeft met wat
er in de Afdeelingen omgaat. Oorspronkelijk was
de bedoelieg van het Verbond: versterking van den
band tusschen Nederlanders binnen Nederland en
Nederlanders en Stamverwanten daarbuiten. Sedert
bleak, dat men algemeen van het Ned. Verbond
verwachtte de bestrUding van den Jan Saliegeest.
Dit kan alleen door Groep Nederland geschieden
en daarom moet in de eerste plaats deze Groep
krachtig worden gemaakt, want zij is de kern, de
ziel van bet Verbond. Gaat die kwijnen, dan kwijnt
het heeleVerbond. Gaat Groep Nederland in kracht
vooruit, dan gaat het heele Verbond vooruit. We
weten, dat het Regeeringssubsidie aanmerkelijk is
verhoogd. We kennen de geslaagde pogingen van
den heer Van Son om een ton voor een steunfonds
bijeen te krijgen en zijn plan om aan een tweede
ton te beginnen. Met die vermeerderde inkomsten
moet Haar spreker's meaning in de eerste plaats
Groep Nederland worden gesteund en wel door een
zelfstandige leiding der Groep mogelijk te maken
met een voorzitter en secretaris in dezelfde plaats
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woonachtig, 't zij Dordt, Den Haag of elders. Anders
blijft 't altijd een slakkengang.
Na de weigering van het Hoofdbestuur heeft spr.
gedacht: nu is het met Groep Nederland gedaan,
en besloten oatslag te nemen als voorzitter. Van
eakele Jongelieden- en Studenten-Afdeelingen heeft
spr. betuigingen van instemming met zijn optreden
ontvangen, die hem aangenaam hebben getroffen,
uitgezonderd een van een Burger-Afd. wier afgevaardigde den heelen boel wenschte omver te smijten.
Deze &chrbver is blijkbaar niet op de hoogte van
de inrichting van het Verbond. Spr.'s bedoeling is
nooit geweest de zaak op stelten te zetten. Hij wil
gees afschaffing van het Hoofdbestuur, maar samenwerking er mede. Twee jaar is er zoek gebracht
met het tot stand brengen van een nieuw Groepsreglement, nu moet er ook gewerkt worden. VOOr
den oorlog was het Verbond al aan het kwijnen,
gedurende den oorlog heeft het verzuimd de leiding
te nemen en is het verder van leidend lUdend gewarden. Als het niet oppast zal het spoedig een
lijk zijn.
De V o o r z i t t e r heet, alvorens de debatten te
openen, den eere-voorzitter en de andere leden van
het Hoofdbestuur welkom en geeft daarna het
woord aan
den heer S a n n e s. Deze heeft met genoegen
den heer Emants aangehoord en meent dat de
Groepsraad hem veel dank verschuldigd is voor zjn
bemoeiingen. Toch heeft hij volgens spreker te
zeer op eigen kompas gezeild en ging buiten de
opdracht, toen met een nog onbekend voorzitter en
secretaris reeds over salarieering werd onderhandeld.
Dit behoort tot de bevoegdheid van den Groepsraad.
Deze behoort eerst in beginsel uit te waken, of tot
instelling van een bezoldigd secretariaat zal worden
overgegaan. Groote salarissen zullen veroorzaken,
dat er weinig overblijft voor 't groote doel.
De heer Emants antwoordt Bich bewust te zijn
geweest buiten de opdracht te zijn gegaan, maar
meende na een goede kracht te hebben bereid
gevonden, met deze te moeten onderhandelen om
de zaak te bespoedigen. Hg mocht niet op 28 Juni
in de vergadering komen met de verklaring, dat
hij niets had bereikt en dus de zaak weer tot September moest blijven liggen.
De heer Boers acht daarin niets incorrects.
De heer S c h e p e r s oordeelt ook, dat de heer
Emants met lofwaardigen spoed heeft gehandeld,
maar waarom daarna de vraag om geld aan het
Hoofdbestuur gericht ? Dat was niet noodig geweest.
Groep Nederland kan gedeeltelijk over eigen inkomen
beschikken.
De heer E m a n t s : Die opmerking is in de
vergadering der Afd. Den Haag ook gemaakt, maar
ik meende de vraag aan het Hoofdbestuur te moeten
voorleggen om met dit lichaam den vrede te bewaren.
Groote uitgaven van Groep Nederland toch komen
ten nadeele van de Hoofdkas.
De heer Te Winkel heeft groote waardeering
voor den ijver van den heer Emants, maar acht zijn
optreden buiten den Groepsraad om, toch te autocratisch en onvoorzichtig, in elk geval te persoonlijk.
Jhr. Sandberg stelde zware voorwaarden en het
eenig antwoord had behooren te zijn: eerst den
Groepsraad hooren. Zooals de zaken thane zijn
geloopen, waren we bijna voor het feit gesteld de
voorgestelde personen te moeten benoemen.

De Seer e t a r i s wenscht er nog den nadruk
op te leggen, dat er zijnerzijds geen sprake is geweest
van niet willen medewerken, maar dat hij elke toezegging in dezen wenschte te zien uitgesteld tot
deze vergadering, die alleen bevoegd is en Welke
alle recht had gehad de houding van het Dag. Bestuur
te Laken, als het haar een onbekenden secretaris
ad f 2400.— had voorgezet.
De heer K i e w i e t de J o n g e verkrijgt than
het woord. Spr. weet niet goed, of hij dit als eerevoorzitter der Groep dan wel als voorzitter van het
Hoofdbestuur krijgt. In elk geval wil hij bier gaarne
getuigen van wat hij in het Hoofdbestuur heeft
waargenomen. En dan wil hij aanstonds met nadruk
verklaren dat het Hoofdbestuur er niet aan denkt
de Groep tegen te werken. Integendeel: het wil
loyaal met haar samenwerken, maar het heeft zijn
door statuten en reglement omsloten verantwoordelijkheid, voor de Groep gedeeltelijk en voor het
geheel in zijn vollen omvang. Daarvan wag het niet
afwijken en daardoor wordt wel Bens den schijn
van tegen-ingenomenheid gewekt. Dit is het geval
met het antwoord op den brief van den heer Emants.
Zijn concrete vraag was : Kunt gij meegaan met de
door Jhr. S. gestelde voorwaarden ? Het Hoofdbestuur
is Lang te rade gegaan of het deze mocht goedkeuren.
Het meende ten slotte dat het dit niet mocht doen
om de beraadslagingen van den Groepsraad, die
het meest bevoegd is in dezen, niet te beInvloeden.
Het Hoofdbestuur is nog van oordeel, dat wel iemand
zal kunnen worden gevonden, die het Groepssecretariaat zonder bezoldiging of met een klein bur eaugeld
wil op zich nemen. Zulk een eigen secretariaat en
eigen bureau behoeft toch dadelijk niet zoo grootscheeps te worden ingericht. 't Is jammer dat de
heer Emants dadelijk het Hoofdbestuur in de ze
kwestie gemengd heeft, omdat dit aanleiding is
geworden tot ontijdige openbaarmaking in de pers
van meeningen, die tot schade van het Verbond,
onjuist en beleedigend zijn. De toestand toch is zoo
Elke Groep betaalt per lid aan de Hoofdkas een
zeker bedrag, f 1.— per lid. Over de rest der biidragen kan ze zelf beschikken. Als een Groep voor
een bepaald doel geld te kort komt, kan ze subsidie
vragen aan het Hoofdbestuur. Dat is een vast
beginsel voor alle Groepen. Waarom zou Groep
Nederland zich daaraan ook niet onderwerpen ?
Het spreekt van zelf, als Groep Nederland f 4000.—
voor secretariaat en kantoor uit eigen middelen neemt,
dan komt dit ten nadeele der Hoofdkas, omdat nog
altijd het beginsel geldt dat Groep Nederland het
Hoofdbestuur zooveel mogelijk steunt voor zijn arbeid
naar buiten en juist voor de Nederlanders in het
buitenland moet het meest worden gedaan. Dat is
almee ons hoofddoel.
Spreker eindigt met een beroep op alle bestuurders
voor een loyale samenwerking bij zoo zuinig mogelijk
beheer.
De heer Emants meent in deze woorden een
anderen toon te hooren dan in den bewusten brief
van het Hoofdbestuur.
In de Afd. Den Haag was jarenlang ontstemming
over den geest die heerschte in het Ned. Verbond
en deze ontstemming richtte zich tegen het Hoofdbestuur, maar naar spr.'s oordeel heeft het Groepsbestuur ook schuld.
Spr. least ten slotte het besluit der Afd. vergadering
van 20 Juni 1919 voor, luidend:
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„De vergadering verzoekt met aandrang aan Karen
Afgevaardigde voor den Groepsraad, op de a. s.
Gra epsvergadering (28 Juni 1919) de noodige voorstellen te willen doen, ten einde:
le. met het Hoofdbestuur in overleg te treden
om alsnog Tangs vredelievenden weg te bewerken,
dat de Groepsraad een Voorzitter kan kiezen, die
door genoegzamen geldelijken steun van het Hoofdbestuur in stmt wordt gesteld om met zoodinige
voortvarenheid en kracht voor de Groep Nederland
te arbeiden, als noodig is om die Groep te waken
tot een krachtige kern van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
2e. Indien het onder lste genoemde voornemen
onverhoopt niet mocht slagen, die maatregelen te
treffen, Welke in den kortst mogelijken tijd zullen
Leiden tot vervanging van de afgevaardigden der
Groep Nederland in het Hoofdbestuur door anderen,
die wel in den nieuwen geest dier Groep willen werken.”
De heer D e K ant er ziet het A.N V. op een
tweesprong, misschien wel op een driesprong.
De le richting is de tot heden gevolgde.
De 2e richting die der ontevredenen.
De 3e richting die naar den ondergang voert.
Allen, die het wel meenen met het A.N.V. verlangen
dat er nu eindelijk Bens een beslissing valle. Spr.
zou scheuring of ondergang betreuren, maar zij
zondcn beter zijn dan onzekerheid.
De heer Emants zegt: ik Wilde het Hoofdbestuur
voor de uitgave ten behoeve van een zelfstandig
Groepssecretani9at raadnle g:en, de voorzitter van
dat bestuur zegt: Gij hebt het recht dat geld nit
de Groepskas te nemen, maar ieder begrijpt dat
als de Groep haar verplichting, als elke andere
Groep, nakomt en ongeveer f 8000. — aan de hoofdkas bijdraagt en f 4100.— voor een bureau uitgeeft,
dat ze dan weinig of niets voor andere zaken over
houdt. Het beginsel der niet-bezoldiging van bestuursbetrekkingen moet zooveel mogeliik gehandhaafd
worden. Wijkt men daarvan af, dan wordt niet
weer gelet op toewilding. In Den Haag alleen zijn
er honderden die voor f 2400.— groepssecretaris
willen Steeds hebben onze secretarissen nit
liefde tot de zaak gewerkt en spr. hoopt dat dit
zoo zal blijven.
De ontevredenen schuilen hoofdzakelijk in Den
Haag De heer Emants drukt zich gelukkiggekuischter
uit dan die heeren blijkens de krantenverslaeen.
De heer Emants zegt: Ge hebt geld genoeg. Tot
voor kort had het Verbond geen geld en zijn
inkomsten waren nooit in verhouding tot zijn taak.
Door de verhoogde regeeringssubsidie en de bijeengebrachte ton kan eindelijk fete gedaan worden,
maar wat is dat nog in vergelijking van de noodzakelijke Nederlandsche propaganda over de geheele
wereld.
Groep Nederland moet aan 't werk, wordt gezegd.
Maar waar is haar werkprogramma dat een uitgaaf
als de gevraagde wettigt? De heer E. heeft het
druk over den Jan Saligeest Kier te laude. Zeker,
die is aan Nederland niet vreemd. Maar toch, sedert
den Z.- Aft. oorlog heeft het een nienwe loop ondergaan. En ook gedurende den wereldoorlog is de
nationals geest versterkt. De laatste 25 jaren is
er een groote opleving geweest op het gebied van
handel en nijverheid, spr, wijst in het bjzonder op
de nijverheid, de scheepvaart en Indie.
Met den eisch, dat voorzitter en seeretaris in
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dezelfde plaats moeten wonen, is spr. het niet Bens.
Zijn eigen ervaring met de V. t. v. v. k. o. N. d. Vr.
is geheel anders. De Dordtsche voorzitter en de
Amsterdamsche secretaris werken steeds vlug en
aangenaam samen. Door in verschillende plaatsen
kraclitige Dag. Bestuurders te hebben, vormt men
,juist meer dam een centrum van belangstelling.
De heer Em. heeft gezegd: als het zelfst. Dag.
Bestuur der Groep er niet komt zal ze te niet gaan.
Spr. is het daarmee niet eens, maar al gebeurde
het dan wit dat nog niet zeggen, dat het heele
Verbond to niet zal gaan. Er zullen altijd nog wel
genoeg goede Nederlanders overbltiven om een
A lge m e en Nederlandsch Verbond te steunen.
De ontbinding wordt het meest bevorderd door
moties, die zich bemoeien met de inwendige aangelegenheden van andere volken.
De heer E m an ts weerspreekt dat het de bedoeling
vanGroep Nederland zou zijn op de plasts van
het Hoofdbestuur te gaan zitten. Maar zij moet een
eigen taak hebben en een Dagelijksch Bestuur dat
telkens als er reden voor is, onmiddellijk optreedt,
steeds op de bres staat. Worden er spoorkaartjes
met Fransche opschriften gedrukt, dan moet het
dadelijk protesteeren; wordt in het diplomatiek verkeer tusschen Nederland en Vlaanderen Fransch
gebruikt dan moet het ook dadelijk protesteeren
en zoo zijn er duizenderlei dingen, die vlug moeten
worden behandeld. Door Kapt. Oudendiik is er in
de.p fd. Den Haag een nieuwe geest gekomen, die
moet doordringen in heel de Groep. Vroeger kwamen
op de vergadering der Afdeeling Den Haag enkele
leden, thans velen.
(4era ep: Vooral gevluebte Vlamingen.
De heer E m an ts: Die ook, maar insgelijks
veel belangstellende Nederlanders.
De beer D e K anter constaiteert dat hi' van een
programma, dat een uitgaaf van f 4000.— voor
een eigen bureau zou wettigen, al bijzonder weinig
heeftgeboord.
De V o orzi t t er acht de zaak nu voldoende
toe en zou gaarne overgaan tot de vraag:
Zal het Groepsbestuur overgaan tot een gesalarieerd secretariaat?
De heer S c h e er s acht bezuiniging mogelijk
door samenwerking met het Nationaal Secretariaat,
opgericht door Mr. Van de Riviere, dat ook een
eigen orgaan heeft, „Ons Land." In de werkzaamhed en
dezer instelling is eenigen stilstand gekomen en in
het najanr zal de Commissie van toezicht, waarin
o. a. Dr. Waller nit Delft zitting heeft, over de
voortzetting van dit Secretariaat een beslissing nemen.
Misschien zou een gemeenschappelijk kantoormogelijk
zijn en dat zou de kosten zeer verminderen. Spr.
raadt samenwerking in g el delijk en ander opzicht
aan. Ook zou dan overlegd kunnen worden over
een propagandist, want spr. heeft met leedwezen
vernomen dat Jhr. von Bose ontslag heeft genomen
als zoodanig. Mr. van de Riviere is tot overleg
gaarne bereid.
De heer B o er s zou den heer De Kantergaarne
als voorzitter verkozen zien, maar acht een bezwaar
dat deze richting Emants gevaarliik acht. Ook
naar spr.'s meening moet er meer gedaan worden.
De beer T e Wink e 1 verklaart zich teen een
bez rildigd seeretariaat. Niet bezoldiging maar karakter
en toewilding beslissen over de kracht, die van een
vereeniging uitgaat. De sehuld schuilt niet altijd bij
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het bestuur, maar vaak bij de Afdeelingen, die in
eigen kring de belangstelling niet levendig weten
te houden.
De heer Sannes stelt voor voorloopig den
heer De Kanter tot voorzitter en den heer Van Son
tot Secretaris te benoemen en hen te verzoeken
aan de volgende vergadering een voorstel te doen
in zake de samenstelling van een Dag. Bestuur.
Dit voorstel wordt ondersteund en in stemming
gebracht.
De uitslag is, dat op den heer De Kanter 28
stemmen als voorzitter worden uitgebracht (Jhr.
Sandberg kreeg 1 stem), op den heer Van Son als
secretaris 29 stemmen ; 6 stemmen waren van onwaarde, 4 blanco.
De Voorzitter vraagt of de heeren hun benoeming aannemen.
De heer D e Kanter antwoordt bevestigend,
hoewel hij op den duur geen tijd heeft. Maar Groep
Nederland zit in moeilijkheid en spr. wil medehelpen om haar daaruit te helpen. Als voorwaarde
stelt spr. echter, dat Groep Nederland zich niet
zal mengen in de buitenlandscbe politiek.
De Secretaris zegt wel niet *riders te kunnen
dan de benoeming te aanvaarden, omdat hij niet
mag heengaan alvorens een goed opvolger gevonden is. Nu spr. toch het woord heeft, wil hij
even wijzen op de z.i. verkeerde taktiek van Afdeelingen als Den Haag en de Studenten-Afd. Delft. Spr.
waarschuwt tegen de bemoei:ing met politiek, vooral
met die van andere landen. Zoo acht hij bet zoogenaamde Congres ter herdenking van den Guldensporenslag tegen 11 Juli in Den Haag door de Stud.
Afdn. uitgeschreven niet zonder bedenking.
De heer Van S o est komt tegen die bedenking
op en wil aantoonen dat dit Congres met politiek
niets te waken heeft.
De Voorzitter oordeelt dat dit de vergadering
te ♦ er zou afleiden van haar hoofddoel en stelt thans
voor voorzitter en secretaris een crediet van F. 2000
toe te staan tot stichting van een eigen secretariaat.
Dit voorstel wordt aangenomen.
De heer Valckeni er Suringar vraagt of nu
voortaan de Groep blijft meebetalen aan het kantoor
te Dordrecht.
De Seer e t a r i s antwoordt, dat bij scheiding
en als het Dordtsohe kantoor geen diensten voor de
Groep verricht, de geheele kosten van dat kantoor
wel voor het Hoofdbestuur zullen moeten komen.
De heer Sann es raadt aan alle werkzaamheden
zooveel mogelijk door het Dordtsehe kantoor te
laten verrichtetn. Als een goed voorzitter en goed
secretaris in Dordt konden gevonden worden, was
de kantoorkwestie van zelf ongelost.
De heer Schep er s wenscht nadrukkelijk de vraag
te stellen: Wat verwachten we van het nieuw gekozen
Dag. Bestuur ? Z.i., dat bet zich in verbinding zal
Fitellen met het Nat. Secretariaat en de V. t. v, v.
k. o. N. i. d. Vr. Zij kunnen met ons samenwerken,
ornda,thun streven in ongeveer dezelfde richting loopt.
Besloten wordt dat het D. B. het oordeel dezer
beide instelkngen zal inwinnen.
Bij de Rondvraag bepleitte de heer Moolenaars
steun voor den heropbouw der Vlaamsche steden
en voor een Co6peratieve Broodbakkerii te Gent.
De Secretaris,
C. van SON.

Van den Groepsraad.
Op voorstel van het D.B. van Groep Nederland
besloot de Groepsraad in het begin van Juli met
meerderheid van stemmen de volgende mededeeling
aan de pers te doen :
De Groepsraad van Groep Nederland van het
Algemeen Nederlandsch Verbond,
vernomen hebbende dat de Studenten-Afdeelingen
van dat Verbond met uitzondering van die te Utrecht,l)
tegen den 11den dezer te 's- Gravenhage een Congres
hebben uitgeschreven ter herdenking van den Guldensporenslag, acht zich verplicht mede te deden,
dat hij over dat Congres niet geraadpleegd is, en
zulks zou hebben ontraden, omdat het gevaar niet
denkbeeldig is en dat de herdenking van deze
gebeurtenis van zuiver Vlaamschen card, in Nederland
op een tijdstip, waarop zich vele uitgeweken Vlamingen in Nederland bevinden, aanleidingkan geven
tot de geheel onjuiste gevolgtrekking, dat Groep
Nederland party kiest voor erne richting onder de
thans zoozeer verdeelde Viamingen, en wel voor
de richting, Welke die uitgewekenen zijn toegedaan.
De Groepsraad acht derhah e de herdenking van den
Guldensporenslog in Nederland in dezen tijd onvoorzichtig en niet getuigend van een goed beleid, en wijst
elke verantwoordelijkheid voor deze betooging af.

De oude of de nieuwe koers.
(Ingezonden.)
1. In de vergadering van den Groepsraad op 28
Juni 1919 kwamen twee riehtingen tot uiting, vertegenwoordigd door de heeren Emants en De Kanter.
De heer Emants vindt dat Groep Nederland thans
niet veel anders doet dan geld bijeen brengen voor
het H.B. Hij wil, dat de Groep zelfstandig werk zal
doen om de Groep tot een steviger kern van het
A.N.V. te maken ; zonder die kern beteekent volgens
hem het Verbond niets en zal bet te gronde gaan ;
en de stevigheid van de kern is nog onvoldoende
(Jan Salie-geest enz.) Belichaamd werd die meaning
door het voorstel om een door hem genoemden persoon
tot voorzitter van de Groep te benoemen met een
gesalarieerd secretariaat en kantoor in Den Haag.
De heer de Kanter weet niet wat voor nuttigs Groep
Nederland met een kantoor en gesalarieerd secretariaat zou kunnen uitvoeren ; hij is te g en een gesalarieerd secretariaat en tegen een eigen kantoor
voor de Groep ; hij acht de richting Emants een
groot gevaar waardoor bet Verbond te gronde zou
gaan.
De heer De Aanter vertegenwoordigt this den
ouden koers, de heer Emants een nieuwen. Welke
koers de juiste is, wordt hitir niet beoordeeld.
In de vergadering bleek een meerderheid van
stemmen voor den ouden koers te zijn.
Het voorstel Emants om een door hem aanbevolen
persoon tot veorzitter to benoemen had dus geen
kans van slagen en werd niet in stemming gebracht.
Daarentegen werd den heer De Kanter, met den
heer Van Son, opgedragen om naar een definitieven
voorzitter en secretaris om to zien.
In de Septembervergadering zullen wij dus een
voordracht kunnen verwachten van eenen voorzitter,
die den ouden koers is toegedaan.
Daarnaast blijft de candidatuur van den doer den
1) Later bleek dat ook de Stud. Afd. Vrije Universiteit zich
had teruggebrokken.
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heer Emants genoemden persoon of van een ander
die den nieuwen koers wil, mogelijk.
Het zal goed zijn, ind en de afdeelingen over die
twee koersen ernstig beraadslagen. En te hopen is
dat de afgevaardigden werkelijk de meening van
de meerderheid zullen vertegenwoordigen. Want van
den koers, die gekozen wordt, hangt de toekomst
van het A.N.V. af.
2. Er bestaat een „Nationaal Secretariaat"
(secretaris de heer v. d. Rivi6re) dat een flunk kapitaal bezit en een orgaan „Ons Land" uitgeeft.
Ook bestaat er een „Vereeniging tot Verspreiding
van kennis over Nederland in den Vreenule" (Voorzitter de heer De Kanter).
Deze lichamen werken in dezelfde richting als het
A.N.V. Daarom werd ter vergadering voorgesteld
dat Groep Nederland met genoemde lichamen samen
en voor gezamelijke rekening een kantoor en secretariaat zouden inrichten. Het voorstel oogstte in
de vergadering bij dezelfde meerderheid, die geen
eigen kantoor voor Groep Nederland wenschte, geen
bijval. Van den heer De Kanto kan natuurlijk overweging worden verwacht of de Vereeniging tot
verspreiding enz. nader met het A.N.V. zal samenwel ken, maar niet of dit zal geschieden met een
kantoor van Groep Nederland, waar de beer De
Kanter tegen gekant is. En ernstig overleg met
het Nationaal Secretariaat is niet goed van dezen
tijdelijken voorzitter te verwachten, wat ter vergadering ook voldoende bleek.
Daarom komt het me van te meer belang voor
dat de afdeelingen ernstig beraadslagen over al of
niet gewenschte samenwerli ing met genoemd Nationaal
Secretariaat (wiens secretaris daartoe bereid is). In
de Septembervergadering zal dan hierover beslist
kunnen worden.
De Septembervergadering moet goed voorbereid
worden.
J. VALCKENIER SURINGAR,
Lid van den Groepsraad
voor Wageningen.
Antwoord.
Het Dag. Bestiiur van Groep Nederland is het
met den heer Valckenier Suringar niet eens, dat
het verschil van inzicht, dat in de laatste Groepsvergadering tot uiting is gekomen, bestempeld moet
worden met ouden en nieuwen koers.
Voor de beginselen van het A.N.V. voelen wij alien
veel, de belangen van Nederlanders en stamverwanten
over de geheele wereld gaan ons alien evenzeer
ter harte.
Wij verschillen alleen over de taktiek, wat de
toepassing onzer beginselen betreft, en de wijze
waarop de technische inrichting het best tot hunne
verwezenlijking bijdraagt.
De meerdere inkomsten hoofdzakelijk aan inrichting
van een nieuw kantoor en een bezoldigde bestuursbetrekking te besteden, lijkt ons verkwisting van
geld. Alle krachten, ook de financi6ele, moeten worden
samengetrokken om de Nederlandsche belangen over
de geheele wereld te behartigen. Dat is ook het
belang van Groep Nederland.
Deze Groep echter heeft o.i. meer in 't bijzonder
tot taak ons y olk krachtig te wijzen op zijn moeililke
maar eervolle taak in de nieuwe wereldverhoudingen ;
zijn ondernemingsgeest te prikkelen, ook zijn zin voor
nationale kunst en wetensehappen. Deze Groep moet

zich bij Naar arbeid doen leiden door het streven om
de goede eigenschappen in ons yolk te handhaven
en te veredelen en tegen de ongunstige neigingen van
ons volkskarakter zooveel mogelijk op komen.
De taak van den Secretaris is dan echter nog tang
niet zoo omvangrijk, dat zij zou uitsteken boven
zoovele andere secretariaten in en buiten het Verbond,
die zonder eenige belooning met liefde en toewijding
vervuld worden.
Wat de onaangename opmerking over het Nationaal Secretariaat en de „Vereeniging tot verbreiding
van kennis over Nederland in den vreemde" betreft,
die kan het best beantwoord worden met de mededeeling dat reeds aan eerstgenoemde instelling is
geschreven en over de samenwerking met deze
beide instellingen eerlang een nota aan de Groepsraadsleden zal worden rondgezonden.
Wat de beer Valckenier Suringar „Dude koers"
noemt. is niets andere als het handhaven der zuivere
beginselen van het A.N.V. en het werd hoog tijd
dat de Groep zich daarover eens duidelijk uitsprak.
Niet om hare z.g. lamheid wordt Groep Nederland
ongustig beoordeeld, maar om het optreden van
enkele afdeelingen, die zich bemoeien met de staatkundige aangelegenheden in andere landen, onder
de lens van het bevorderen der stambelangen, met
geen ander gevolg dan dat die stambelangen er o. i.
zeer ernstig door geschaad worden, evenals de populariteit en de invloed van het Verbond; want near
het optreden van die afdeelingen wordt het geheele
Verbond vaak beoordeeld.
In de Groepsvergadering van 28 Juni j.l. is gelukkig
duidelijk gebleken, dat de groote meerderheid der
Groep niets van dat drijven wil weten. Het is te
hopen dat deze uitspraak zal worden geeerbiedigd.
Dan kan er weer kracht van de Groep en van het
Verbond in 't algemeen uitgaan. Er is zoo veel voor
't Verbond te doen, dat alleen door eendrachtige
samenwerking tot stand kan komen !
Het Dag. Best. van Groep
Nederland.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam (Stud. Afd. Sted. Un.).
Bestuur : Th. F. Raedt, vooi zitter (Wilhelminastr.
50, Haarlem) ; A. P. V. d. Water, schrijver ; A. P. van
Schilfgaarde, penningm. ; Kickert, onder-voorzitter,
Mej. R. Zoethout, 2e schrijfster.

Delft (Stud. Afd.)
Guldensporendag te 's-Gravenhage.
11 Juli 1919 zal voor ons alien 'n onvergetelijke
herinnering vormen. Ik geloof niet, ooit zoo'n
prachtige bijeenkomst te hebben meegemaakt. Het
was 'n dag van bezielende geestdrift, van vastberadenheid en durf. Men voelde zich als gedragen door
de blijde boodschap van het uit diepen slaap ontwakend Groot-Nederland.
De middagvergadering had plants in „Pulchri Studio."
De zaal was met smaak versierd. Boven 't verhoog
hing de leeuwenvlag, geflankeerd door de Transvaalache en Nederlandsche vlaggen. Aan weers4den
bevonden zich dan nog groote teekeningen, de Vl.
leeuw omringd door 'n lauwerkrans, met 't enderschrift:
„Onverfranscht, onverduitscht." Aan de achterzijde
der zaal hing 'n uitstekend geslaagde pleat. Op den
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achtergrond ziet men de tinnen van 'n middeleeuwsche
Vlaamsche stad; daarvoor poorter gewapend met
den goedendag, — alles gesehilderd in dezelfde
blauwgrijze tint. Een jonge man treedt naar Soren,
de verbroken boeien nog aan de pollen. Het zinnebeeld
van het nieuwe Vlaanderen, dat zich verheft uit den
nacht van 'n roemrijk verleden.
Drie sprekers traden op : prof. dr. Claus, prof. dr.
Bodenstein en kapitein Oudendijk, o.s. als vertegenwoordigers van Vlaanderen. Zuid-Afrika en Holland))
Prof. Claus gaf een overzicht van de wantoestanden
die in Vlaanderen heerschen. Ook vertelde hij
voerig van zijn eigen ondervindingcn tijdens de
bezetting. Hij maakte duidelijk hoe hij na zwaren gewatensstrijd besloten had ook toen deel te nemen aan
de daadwerkelijke ontvoogding van zijn y olk. Ook
toonde hij aan hoe altijd 't zuiver Vlaamsche standpunt
was gehandhaafd. Wanneer Belgie thans voortging
te trachten de Vlaamsche beweging te dooden dan
zou het, aldus spr., te gronde gaan. Een staat die
het recht van een zijner volken met voeten treedt,
verbeurt alle aanspraken op zijn aanhankelijkheid.
Prof. Bodenstein waarschuwde in 'n kernachtige
en kranige rede tegen 'n verschijnsel dat de Vlaamsche
beweging voor 1914 kenmerkte : groote vergaderingen
met veel vurige geestdrift, waarvan echter niet meer
dan 'n klompje asch overbleef. Hij maakte een
vergelijking met Zuid-Afrika. welks geschiedenis
juist een en xl dead
In 't bizonder richtte
thans 'n woord tot 't Vlaamsche front: ..Wanneer
jii wil bijt, dan moat jij nie ears jon tande uittrek
nie en wanneer jij .jou tande to g nitgetrek 't dan
most jij ook niet meer brow nie." Spr. merkte nog
op aan de hand der Zuid- Afrikaansche gesehiedenis,
dat ook 'n vrijheidsstrijd die niet dadelijk tot de
overwinning voert, toch de heilzaamste uitwerking
kan hebben op 't volkskarakter.
Kapitein Oudendijk preen de studentenafdeelingen
die deze bijeenkomst hadden doorgezet. Hij liet
daarna zien hoe krachtie de vriiheidsgeest was in
1302 en sprak de hoop uit dat Vlaanderen zich zijn
Groot verleden waardig zou toonen. Hij herinnerde
eraan dat 't Belgische stelsel tegen alle Vlamingen
is gericht en dit moge 't A.N.V. bedenken, dat immers
wil opkomen vonr de stambelan g en. Spr. weer er
nog op dat t. a. v. 't anneksionisme de bewuste
Vlamingen trouw aan Hollands zijde staan
Na afloop van deze toespraken begaf men zich
gezamenliik naar den Dierentuin, 'n vrii aardige
stoet van deelnemers, grootendeels g etooid met den
zwarten leeuw op het goudgele veld. De gemeensehappeliike maaltijd kenmerkte zich door 'n uitermate
gemoedelijken geest. Rene de Olereq toonde zich
bier in 'n rede in al zijn kracht. Het was 'n mooi
oogenblik then onze o ote dichter de doorbrekende
zon bevroette„ de ze g ezon van 11 Juli !
DPI avondq had wederom 'n bijeenkomst nlaats
in „Pulehri Studio." Deze werd aangeboden door 't
Vlaamsche Guldens p orenkomiteit. De heer Ja g en eau
Meld treffende rede, waarhii hij ons in zijn dierbaar
Vlaanderen welkom heette. Immers wii bevonden
ons te midden van Vlaanderen's elem. den, dichters
en toondie,hters, juristen, journalisten en nog vele
anderen. Het was 'n oogenblik van groote
Bizonder genoten wij van „Jakob van Arteveide",
Zij werden niet ingeleid door den beer S. L. v. d.Vegte,
zooals verkeerdelijk in de bladen werd vermeld.
Red.

'n stuk nit het drama van Cyriel Verschaeve; verder
van „Mijn moederspraak" met de mooie woorden
van Klaus Groth en de teedere muziek van Peter
Benoit, 'n lied dat men iederen keer meer leert
waardeeren. Machtig was 't Guldensporenlied van
Rene de Clercq met zijn afwisselende stemmingen in
'n zelfde koeplet, met groote vaardigheid weergegeven
in de muziek van Lieven Duvosel.
Onder uitbundige geestdrift werd 'n telegram
voorgelezen van het Vlaamsche front te Antwerpen.
Handen gingen overal de hoogte in. Spontaan werd
de Vlaamsche leeuw ingezet.
Na mfloop van het officieele gedeelte werd 't
podium bestormd door 'n zanglustige schare — hulde
aan de Delftsche studentinnen ! -- En met de bezielende leiding van Lieven Duvosel werd naar algemeen
verlangen ten gehoore gebracht het „Aan die van
Ha vere."
'n Mooi oogenblik op dezen stemmingsrijken avond
was 't nog toen Rene de Clercq op 't verhoog kwam
en in 'n improvisatie aan zijn meeslepende strijdliederen er nog een toevoegde. Het is, zooals kept.
Oudendijk opmerkte, 'n onschatbare rijkdom voor
'n y olk mannen te bezitten all Declercq en Duvosel.

**
Tijdens het congres verzonden de Vlamingen het
volgende telegram aan koningin Wilhelmina:
De in Holland vertoevende Vlamingen op 11 Juli,
Vlaanderen's nationalen feestdag, te 's- Gravenhage
vergaderd, spijtig getroffen door de anti-Nederlandsche
drijverijen van sommige politieke kringen in Belgie,
geven Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
de stellige verzekering, dat het Vlaamsche y olk, in
dankbare erkentelijkheid voor hulp en vriendschap
van het Noord-Nederlandsche y olk tijdens den oorlog
genoten, en uit eerbied voor het zelfbeschikkingsrecht
der volken, met bedistheid alle aanspraken op
Hollandich grondgebied van de hand wijst ; drukken
de hoop nit dat Hare Majesteit's regeering, spijt
alles, nog steeds bereid blijve door vriendschappelijke
overeenkomsten made te werken aan den economischen
heropbouw van ons diep geteisterd land,
(w.g.) Lambert Jageneau, voorzitter.
Hugo v. d. Broek, secretaris.
Van wege de partij der Vlaamsche frontsoldaten
Het Vlaamsche Front, te Antwerpen, werd het
volgende telegram ontvangen :
,,Hal Vlaamsche front biedt aan de Vlamingen en
Nederlanders in Den Haag ter gelegenheid van 11
Juli vereenigd, zijn hartelijke gevoelens aan van
broederlijke genegenheid en krachtbewuste solidariteit.
(w.g.) Denuce." 1)

1) Dit telegram kan gevoeglijk worden uitgeschakeld na lezing
van de volgende verklaring, voorkomend in „Het Laatste
Nieuws'' van 16 Juli 1919:
Mijnheer,
Vermits U mien naam vermeldt in Uw nummer van heden
Dinsdag, le blad, 2e kolom, artikel „Verwarring", mag ik
vriendelijk verzoeken in Uw eerstvolgend nummer, op dezelfde
plaats, te willen terecbtwijzen, dat bedoeld telegram aan de
Vlamingen en Nederlanders in Den Haag, door mij hoegenaamd
NIET onderteekend werd, NOCH verzonden, NOCH opgesteld?
Met beleefde groeten,
Dr. J. Denucê,
Oud-conservator Museum Plantin-Moretus.
Red.
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Daarop werd door de vergadering telegrafisch
geantwoord:
„Vtamingen, Zuid-Afrikaanders en Noord-Nederlanders vereenigd ter gelegenheid van 11 Juli,
beantwoorden met geestdrift uw broedergroet en
voelen zich innig verbonden met Viaanderens heldenzonen die th ins strijden voor Vlaanderens heilig recht."
Aan het Vlaamsche Hoogstudentenverbond (dat
studenten van alle hoogescholen in Belgie zonder
onderscheid van part in zich vereenigt) werd
geseind:
„Vlamingel. Zuid-Afrikaauders, Hollanders, bijeen
op 11 Juli, zenden u een broedergroet en wenschen
u spoedige vervlaamsching Gentsche Hoogeschool."
Op dit telegram kwam het volgende antwoard;
„Vlaamsche studenten, diep bewogen daar NoordNederlandsche en Zuid-Afrikaansche studenten Vl.
hoogdag medevieren, reiken trouwe broederhand.
Hoe weer bedwongen, hoe vaster onze wil Nederlandsch Verbond nauwer toe te hechten.
Algemeen Vlaaamsch Hoogstudentenverbond, Gent."
Delft, 15-7-'19.

H. G. C. COHEN STUART.

Zutphen.
Als secretaris dezer Afdeelini treedt weder op
de beer D. Toekamp Lammers.

OOST-INDIA.

jaarverslagen van de Groep
Eindelijk mi)gen wij ons weer verheugen in eene
geregelde verbinding met onze Kolonien. Als bewijs
hier van ontving het Hoofdbestuur de Jaarverslagen
over 1916, 1917 en 1918, die niet eer werden gezonden, omdat de stukken toch niet doorkwamen.
Alle drie ziejn zeer belangrijk en verdienen ten voile
vermelding, mar de zeer beperkte ruimte in Neerlandia veroorlooft ons slechts een beknopt overzicht
te geven.
Het ledental bedroeg op 1 Januari 1917 1180
(tegen 1110 op 1 Januari 1916), op 1 Januari 1918
1232 en op 1 Januari 1919 1563. Deze vooruitgang
is in hoofdzaak te danken aan de vermeerdering
van het ledental in Semarang in 1916, aan het oprichten der nieuwe Afdeelingen te Padang en te
Magelang in 1918 en niet het minst aan de oprichting van die te Medan met ongeveer 400 leden.
Het verslagjaar 1916 sloot met een saido van
f 1309.615, dat van 1917 met een saldo van f 741.06
en dat van 1918 met een saldo van f 1039.045.
In de jaren 1916. 1917 en 1918 werden achtereenvolgens 4, 7 en 3 vergaderingen door bet Groepsbestuur gehouden. Dit Bestuur onderging telkens
wijzigingen door vertrek van leden enz. Als bijzonder
gevoelige verliezen worden genoemd het overlijden
van het oudste lid, den beer J. Dinger, het vertrek
van den Heer Dr. E. Moresco, Voorzitter, naar Nederland en van den Heer J. E. Bijlo, Onder-Voorzitter,
naar Bandoeng.
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De Nederlandsche Volksleesgezelschappen en
Boekerijen bleven gedurende de verslagjaren 1916—
1918 ten volle aan het gestelde doe l beantwoorden.
De Groep is lid van de Maatschappij tot Nut van
Lied, de Indische
bet Algemeen, de Vereeniging Het
Universiteitsvereeniging en het Studiefonds MiddenJava.
Van het vele goede, dat gedurende de laatste
drie jaren door de Groep Nederlandsch-Indie werd
tot stand gebracht, moet bier in het bijzonder vermeld worden de rtitbreiding van de Nederlandsche
leemangen. Nadat voldoende gebleken was, dat deze
te Buitenzorg en te Soekaboemi in eene werkelijk
gevoelde behoefte voorza g en, ging het Groepsbestuur
in 1917 over tot uitbreiding er van en werden in
dit ,jaar niet minder dan 10 nieuwe Leergangen
geopend, n.l. te Bandoeng, Cheribon, Japara, Poerwakarta, Salatiga, Semarang, Soerakarta, Tjiamis,
Tjimahi en Tjiandjoer. Het Groepsbestuur heeft
vooral in deze voor ijverig optreden recht op
dank van allen, die belangstellen in bet wel en wee
van Indio.
Voor deze leergangen werd eene bijzondere regeling in het leven geroepen, die als „Regeling voor
de Nederlandsche Leergangen van het Algemeen
NederlandQch Verbond, Groep Nederlandsch-Indie"
in druk is nitgegeven. De leergangen beoogen de
verspreiding van kennis der Nederlandsche taal te
bevorderen en voorts aan Europeanen, Inlanders
en Vreemde Oosterlingen gelegenheid te bieden om
zich te bekwamen voor het z.g. ..Klein-Ambtenaarsexamen". Zii bestaan uit 4 klassen. Waar Afdeelingen
vgm het A.N.V. gevestigd zijn, gaat de oprichting der
leergangen nit van die Afdeelingen ; elders van bet
Groepsbestuur. Het algemeen administratieftoezicht
op en het algemeen beheer van de Nederlandsche
Leergangen worden namens bet Groepsbestuur uitgeoefend door de te Batavia zetelende ,.Hoofdeommissie voor de Nederlandsche Leergangen van
bet A. N. V.", welke bestaat uit drie leden door bet
Groepshesfuur nit zi.in midden aangewezen. Verzoeken aan de Regeeririg inzake geldeliike ondersteup ing voor N. L. kunnen alleen uitgaan van het
Groepsbestuur. gehoord de Hoofdcommissie. Deze
laatste ontvangt ter hestrijding van hare onkosten
ondersteuning nit de a s van Groep Nederlandschladle van het A. N. V. Op plaatsen waar eene
Afdeeling van het A. N. V. gevesitigd is, wordt het
dageliiksch administratipf toezieht over gelaten Ran
het AfdeelingsbeRtuur, dat p en Sehoolbestuur benoemt van ten minste vijf leden en waarin ten
minste twee niet-Europeanen nioeten zitting hebben.
Aan een Leergang verbonden leerkrachten kunnen
van dat bestuurgeen lid ziin. Binnen twee maanden
na het verstrijken van het schooljnar zendt elk
seltoolhestuur anti de Hoofdeommic'sie een volgers
door die commissie ge g even aanwiizingen ingerieht
verslsg in. dat alle wetenswaardigheden behoort te
bevatten, w2arvan de kennis voor cone ju;ste beoordeeline- van den gang van Taken nood7akeliik
moetgeaeht worden.
Door betSehoolbestuur worth in overleg met het
bold van den leergnne. Pen Bit gewerkt leerplan
ontworpen. dat door de Hoofdcommissie. Pa irgewonnen rand van de Inspeetie van bet NollandsehInlandsch Onderwiis. wordt vastgesteld. Net onderwiis
In eerste, tweede en derde kla,.sse is g eriebt op
het"
spreken, leden
eneder
schrijven van
de Neder-

108

NEERLANDIA.

landsche taal. Jongelieden, die deze drie klassen
hebben doorloopen, moeten in staat zijn de vierde
klasse te volgen en binnen 66n of twee jaren het
Klein-Ambtenaarsexamen of te leggen. In de derde
klasse wordt tevens onderwijs gegeven in het oplossen
van eenvoudige rekenkundige vraagstuken. De leergangen bestaan uit niet meer dan 8 klasse-afdeelingen,
waarvan ten hoogste drie afdeelingen der eerste
klasse. Het aantal leerlingen per klasse mag niet
meer dan 40 bedragen. Tot de eerste klasse worden
alleen zij toegelaten, die den leeftijd van 20 jaren
niet hebben overschreden en in het bezit zijn van
een getuigschrift, waaruit blijkt dat zij een openbare
lagere school der tweede klasse of daarmede gelijkwaardig onderwijs hebben genoten. Leerlingen, die
een lagere, openbare of bijzondere school bezoek en,
kunnen niet tot den Leergang worden toegelaten.
Het minimum schoolgeld bedraagt f 1.25 en het
maximum f 2.50 per maand. Daarenboven betalen
de leerlingen maandelijks ten minste 10 cents voor
de kosten van verstrekte leermiddelen en schrijfbehoeften. Aan hen, die met vrucht den Leergang
hebben doorloopen, wordt een door het Hoofd en het
Schoolbestuur onderteekend getuigschrift uitgereikt.
Het onderwijs aan de Leergangen wordt gegeven
door onderwijzers of onderwijzeressen, die door het
Schoolbestuur, gehoord de Hoofdcommissie, worden
benoemd en ontslagen. Een der oridorwijzers wordt
door het Schoolbestuur aangewezen als Hoofd van
den Nederlandschen Leergang; hij geniet als zoodanig
boven zijne bezoldiging eene maandelijksche toelage
van f 2.50 per klasse of klasse-afdeeling, met een
minimum van f 5.—. De beloldiging der leerkrachten,
die alle in het bezit moeten zijn van een getuigschrift, dat hun bevoegdheid verleent tot het geven
van Europeesch lager onderwijs in N.4., bedraagt
per wekelijksch lesuur f 12.50 's maands.
Mogen ook de 10 nieuwe leergangen aan de gestelde
verwachtingen voldoen; de Nederlandsche beweging
in Indie zal er ruimschoots bij winnen en het
Groepsbestuur beloond worden voor zijne buitengewone werkzaamheden, die zonder twijfel veel aan
krachten en tijd gevorderd hebben van de verschillende leden !

**
Tot Groepssecretaris is benoemd de beer G. A.
Brunet de Rochebrune, Raden Salehlaan 18, Weltevreden.

IndonesiE.
De bezorger van de rubriek Oost lndie in het
Juli-nummer van Neerlandia, besprekend : de ontwilekeling loan het Indonesisch meisje, laat zich in een
Hoot ontvallen : „De benaming Indonesisch werd
onlangs door de Jong-Indiers ingevoerd en is niet
ongeschikt; framers beter dan 't niece zeggende Inlandsch of 't onjuiste Indisch."
Is het wel geheel juist, om wanneer men van
Oost- of Nederlandsch-Indie spreekt, de benaming
van Inlandsch niets-zeggend te heeten? Men mag
het niet mooi vinden, maar lets anders dan de
landskinderen ten o verstaan van den buitenlander,
of den van buiten komenden, kan men er toch niet
onder verstaan. Dit echter daargelaten. De benaming
Indonesisch wordt niet ongeschikt geacht. Dit is nu
geen, althans geen warme aanbeveling. Er zijn er,
die het woord in verband brengen met het algemeen

Indisch-nationaal streven, dat in meer uitgebreiden
zin samenstemt met de oprichting door den heer
Ratu Langie van de Society Asiatique. In het Koloniaal Weekblad van 20 Februari leest men Haar
aanleiding van het tweede Co:ngres van het Indonesisch
Verbond van Studeerenden het volgende :
„Naar de verslagen te oordeelen, is op dit congres wederom zorgvuldig ja angstvallig vermeden
te spreken over Inlanders. Het is alsof dit woord
een geringschatting, een minderwaardigheid aanduidt,
en dus als beleedigend meet worden beschouwd.
Het is dat toch evenmin als de benaming van vreemdeling in tegenstelling van inboorling. Is men nu
gelukkig geweest met de vinding van de woorden
Iadonesie en Indonesiers, voor zoover daaraan de
beperkte beteekenis is gehecht van NedellandschIndie? Indonesie heeft, dunkt ons, taalkundig een
veel wijder begrip, en wel al wat Indie omvat, niet
slechts Nederlandsch- maar ook EngelEch-Indie, ja
de geheele samenstelling van alle Aziatische landen."
En in een later nummer (van 3 April) stelt het
Koloniaal Weekb ad de vraag: „Wanneer zal deze
ongelukkige, te veel zeggende en daardoor onjuiste
benaming (indonesie) vervangen zijn door een, die
beter het daaraan gehecht begrip weergeeft? Indon esie zou juister schijnen als men daarbij had kunnen
denken aan een samensmelting, een vereeniging van
den Judo met den Chinees. Waarom bij gebrek aan
lets beters, niet liever van Multatuli overgenomen
het welluidende en reeds eenigszins geijkte Insulinde?"
Het schijnt achteraf, dat de heer v. L. tegen die
opmerkingen van het Koloniaal Weekblad geen
bedenking heeft, wanneer hij ten slotte aarteekent:
„Men vergete evenwel niet, dat er ook Indonesiers
buiten Nederlandsch-Indie wonen, juist zou zijn te
Insnlinde."
spreken van de Indonesiers
CH. R. BAKHUIZEN V. D. BRINK.

Jan Pietersz. Coen en het Rig. Ned. Verb.
Coen's geest waart nog altijd rond om en bij Indie,
niet altijd zonder ergernis. Zoo is hij diep verontwaardigd geweest over het programma van een
Orgelconcert te Batavia, te zijner eer nog wel, bij
het feest van het 300-jarig bestaan van zijn stad.
Wat hij zelden doet, hij heeft een stuk geschreven
aan de Redactie van het Bataviaasch Nieuwsblad,
dat het opnam in haar nummer van 26 Mei 1.1.
Coen schreef als volgt :
Edele Erntfeste, Wijse, Voorsienige, Zeer Discrete
Redactie,
Alzoo tot voorderinge van den algemeenen goeden
geest en stichtinge van dese van alderhante natien,
mooren ende heydenen gecoalesceerde Republycke
de fundatie sal worden herdacht van de nude stede
Batavia, voorwaer sints 300 jaeren soo bij confluentie
van andere plaetsen als voortteelinge ende geboorte
onder de ingesetenen wonderbaerlyck aengewassen
ende vermenichvuldigt, — soo ist dattick tot UE.
een billije en poet versoeck wil richten, betwelck
soo ick hoop bij UE. in schickkelijke deliberatie
sal worden gelegt.

Op de scholen, dewelcke tijdens mijn bewint voor
de jonge jeucht wierden opgerecht, was het ompt
van de schoolmeesters vooreerst de oncondige jeugd
de vreese des Heeren in te scherpen, haer te onder-
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wtisen in de fundamenten van de Christelycke religie,
haer te leeren bidden, singen, met haer te kerek te
gaen, te cathechiseeren; ten andere haer te leeren
haere ouders, overheeden ende meesters te gehoorsaemen ; ten derden te leeren lesen, schrijven ende
cijfferen ; ten vierden haer te leeren alderley goede
seeden ende manieren, ende eyndelijck te betrachten
dat in de scholen geen andere als de Nederlandse
taele gebruyckt werde.
Ickself, zeer Discrete Redactie, heb sulcken school
besocht, ent was mij ruymschoots genoegh, in dien
tijt, om een groot ryck in de d'Indien te fundeeren,
veel wercks uyt te rechten en nimmer te dispereeren.
Op den Sondagh bij de naemiddaghs-praedicatie
quam ick een vaers off twee uyt de psalmen Davids
te Bingen, maer also ik naerstigh de hooftstucken
van de Christelijeke religie placht te overdenck en
en de rhegeeren oock Diet soo Licht valt alst schijnt,
had ick geen tijt mij frequenter te bequamen in
goede musijck; en in vreemde taelen wierd ick oock
niet ontwickelt, vermits de Portugeesen en d'Engelsen nae mijn aenkomst met snelheit en diligentie
sin vertrocken en de Franschen of de Duitschen in
dien tijt niet soo ver over see reysden.
Ick gheloove dus seecker, Edele Erntfeste Redactie,
dat soo ick in mijne astraele siele het kerkconcert
in de Portugeese Buylenkercke kome bijwonen, datter
volgen3 Uw seer wijse Courant 30 deeser zal worden
ghegheven, ick weinigh sal begrijpen van diverse
capittels, dewelke aldaer sullen worden ten ghehooren
ghebracht; ick noeme exempli gratia :
III.
Hymne de l'enfant h son reveil, F. Liszt,
IV.
Aria: Mein glaubiges Herz, J. S. Bach.
VI. Duet uit Josua, G. F. Handel.
VII.
Gott mein Zuversicht, F. Schubert.
Vermits, zeer Discrete Redactie, U we Feestcommissie van Nederlantsen huyse is, waere het toch
gewisselijck welgedaen, soo sij rich oock uyterlyck
in haeren wandel naer de maniere en taele der
Nederlanders confirmeerde. Soo ick mij wel herinnere
waeren in de toch seecker groote daegen der Oude
Oost Indische Compagnie veelen bequaem tot dichten
ende singen van schoone Hollandsche vaersen ende
liederen. Overmits deselve naer ick vermoet wel
ghedruckt sijn sullen en Uwe Feestcommissie toch
onghetwijfelt alle ghedruckte boeken en geschreven
papieren prompteliick kan leesen, waere het redelijck,
dat sij althans d'Out-Hollantse const in eere hielt.
Want alsoo sprack Vondel:
Wanneer de harder dwaelt, wat pat, wat rechte ganger
sal d'arme kudde gaan?
Magh ick mij bij UE. recommandeeren omme soo
't doenlijek is voor d'ondergheteeckende bij de
Feestcommissie een goet woortken te doen dat sij

d'eijgen retie en den stiohter van Batavia niet gars
vergete?
Hiermede Ed. Erntfeste, wijse voorsienige, Zeer
Discrete Heeren wil UE. na hertelijcke groetenisse
in de protectie des allerhoogsten bevelen.
In Out-Batavia 1619-1919.

UE. dienstw.,
J. P. COEN.

Laden van 't Algem. Nederl. Verbond
in bet Buitenland I
Hebt gib de vragenlijst uit het Februarinr, al beantwoord ?

SURINAME.
Nieuw Leven.
Groep Suriname herleefd !
Dit is het zeer verblijdende bericht, waarmee het
Hoofdbestuur de vorige maand verrast werd in een
uitvoerig sehrijven van den beer Oudschans Dentz
en in een verslag van den wnd. Secretaris, den heer
R. D. Simons, die beiden tot de heroprichting veel
hebben bijgedragen.
5 Juni had de vergadering plaats, die door den
Gouverneur en meer dan 200 belangstellenden en
vertegenwoordigers van alle gezindten werd bijgewoond, wat als een gunstig teeken mag worden
aangemerkt.
De heer Oudschans Dentz heeft op die bijeenkomst een uitvoerig overzicht gegeven van het vale
dat het A. N. V. sedert zijn oprichting in 1898 heeft
gedaan, nadat de heer J. S. C. Kasteleyn, lid van het
Hoofdbestuur een inleidingsrede had uitgesproken.
Daze herinnerde er aan dat het Hoofdbestuur
vOOr spr's vertrek near Suriname als leider van
het Suriname Studio Syndicaat er bij hem op aangedrongen had al het mogelijke to doen om de
Groep tot nieuw Leven te wekken.
Spr. zeide o. m. tot de vergadering:
„Na eenigen tijd in Uw midden vertoefd to hebben
ben ik tot de conclusie gekomen dat zoo ergens
ter wereld dan vooral bier een groep van het verbond nuttig werk kan verrichten.
Dat nuttig werk ligt niet in hoofdzaak op taalgebied, want men kan gerust van Suriname vertellen,
dat het de meest Nederlandsche onzer kolonien is.
Het heeft mij weldadig aangedaan, dat wij op
onze tochten door de kolonie overal met Nederlandsch terecht konden en ik heb meer dan ooit gevoeld hoe een taal de menschen bindt, hoe het
spreken van dezelfde taal er toe medewerkt zich
een to voelen met hen tot wien men spreekt.
Wij die in Oost-India gewoon zijn met onze werklieden steeds Maleisch of Javaansch to spreken,
talen, waarin wij gewend zijn alien bevelen te
seven, blijven doordoor onwillekeurig verder van
hen afstaan, dan bier, waar wij in onze eigen taal
met onze arbeiders kunnen spreken.
In dat opzicht is Suriname ver vooruit en waar
in dezen oorlog gebleken is hoezeer het kapitaal
van den arbeid afhankelijk is, zal de eenheid van
taal, in daze kolonie er toe bijdragen de juiste verhouding van werkgever en werknemer in het Leven
te roepen.
Kan een groep van het Algemeen Nederlandsch
Verbond op dit gebied nuttig werk doen, nog veel
meer nut kan zij stichten, indien het hear gelukt
het gevoel van stamverwantschap en samenhoorigheid weer op te wekken.
Bij onze komst in de kolonie, en nu spreek ik
meer als leider van het Suriname Stadia Syndicaat
dan als Bestuurder van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, hebben wij getracht zooveel mogelijk
het goede van dit land en zijn bewoners op to sporen
en waarlijk hetgeen wij daarbij opmerkten, heeft one
in menig opzicht hoopvol gestemd.
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Het gezonde klimaat.
De vruchtbare bodem van het tegenwoordige
cultuurgebied. De vele mogelijkheden, die de gronden
buiten die kunststreek nog bieden.
De taaie volharding, die vele planters getoond
hebben om onder de moeilijkste omstandigheden
hun plantages voor ondergang te behoeden.
De lust van vele jongelieden, zich door ftink
aanpakken een weg door het leven te barren, welk
begeeren zich soma ten nadeele der kolonie geuit
heeft in het weg trekken der bete krachten, maar
waarvan wij hopen mogen, dat zij hun energie bier
zullen ontplooien, indien de economische toestand
dermate verandert dat hun betere voorwaarden
geboden kunnen worden.
Dit alles gevoegd bij de groote liefde der bewoners voor hun land en de goedhartigheil der
menechen heeft ons aangenaam aangedaan en, zooals gezegd, hoopvol gestemd.
wij hopen dan ook van harte, dat het ons gegeven
moge zijn lets in het belang der kolonie te doen.
Maar bij al het goede, dat wij hebben waargenomen
heeft een ding mij onaangenaam getroffen, lets, Batik in
de meest Nederlandsche kolonie niet verwachtte,
11.1. het onderscheid, dat men maakt tusschen Surinamers en Hollanders.
Dat moet voorkomen worden.
Spreekt van Surinamers en Hollanders zoo veel als
ge wilt, evenals men in Holland van Friesen en
Groningers gewaagt, maar blijft ervan doordrongen,
dat alien tot hetzelfde stamverbond behooren, dat
geen andere stam hun nader staat.
Het gevoel van stamverwantschap aan te kweeken
ook buiten de Nederlandsche grenzen in Europa,
is het doel van het Algemeen Nederlandsch Verbond
en waar dat gevoel dreigt te verslappen, daar is
het verbond geroepen al het mogelijke te doen
zulks te voorkomen".
Tot zoover de inleiding.
Uit alles blijkt dat de herleving der Groep op
een goed tijdstip komt.
Moge zij door eendracht en krachtige samenwerking
met het Hoofdbestuur tot nieuwen bloei komen.
Het Bestuur is als volgt samengesteld: A. Dragten,
industrieel ; Mr. Eekhout, waarn. Gouvernements
Secretaris; H. F. Esser, Hoofdcommies ter Gouv.
Sscretarie; Fred. Oudschans Dentz, Adm, v. h. Militair
Hospitaal ; C. K. Kesler, leeraar a.d. Hendrikschool;
Polanen, hoofd van de Westerschool; R. D. Simons,
Praktizijn bij het hof van Justitie ; A. Ph. Samson,
Apotheker ; J. van der Zee, Adjudant V. d. Gouverneur.

AMERIKA
Nieuw-Nederland.
Daze Afd. maakt tlians kraehtig propaganda voor
de laginAelen aan het A.N.V. In versehillende bladen
schreef de Seer. de heer J. van Folker, een opwekking aan alle Nederlaiders en stamverwanten in
Amerika om lid te worden en de nieuwe voorzif ter,
de heer A. v. C. P. Huizinga, onderteekende een met
het Nederlandsche wapen versierd biljet, waarop
na een korte uiteenzetting van doel en streven van

't A.N. V. de Nederlanders in het buitenland aldus
worden toegesproken
„Het is altijd, en overal eene eer Nederlander te
zijn! Toont dit in de gedenkwaardige woorden van
den grooten Zwijger „Je maintiendrai" (ik zal
handhaven). Handhaaft de eer en den roep van
den Nederlandschen stam. Wij zijn van goeden huize,
van goeden stam. Amerika weet en erkent dit. Toch
is de beteekenis van ons land en y olk niet voldoende
in den vreemde gewaardeerd. Het is daarom onze
plicht het Algemeen Nederlandsch Verbond te
steunen. Vooral in den vreemde, vooral in dezen
tijd ! Wij moeten alien ontwaken om anderen op te
wekken en aan te werven voor een krachtiger
Nederlandsch bewustzijn. Laten we alien gezamenlijk en eendrachtig streven naar meer liefde, Licht
en leven voor den Nederlandschen stam. Sluit u aan !"
leden.
Gevolg: de Afd. telt reeds meer dan
Verbetering.
De heer Huizinga, voorzitter onzer Md. Nieuw
Nederland, schrllver van het artikel over de Statistiek betreffende Nederlandsche Landverhuizing naar
Amerika (Juni-nr. biz. 80), deelt ons mede dat zijn
naschrift verbetering behoeft. „The Committee on
immigration of the U.S. Senate' heeft het voorstel
tot vier] arige afsluiting der immigratie in de Vereenigde
Staten aangenomen. Dit is nog maar een begin van
wetsvoorstel tot wet en het is met het oog op den
grooten uittocht van de V. St. zeer waarschijnlijk
dat er geen sterke beperkingen tot stand komen.

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Prof. Dr. J. Verdam
Met dit enkele woord knnnen wij in dit nummer
nog melding maken van het overlijden van onzen
Voorzitter, Bien wij zeer zullen missen.
In het volgend nummer hopen wij hem te herdenken.
* *
Brievenbus.

H. C. D. te A' dant. Uw opmerkingen omtrei,t
het gebruik van vreemde woorden in aankondigingen
in „Neerlandia" zijn volkomen juist. wij
hebben daarop geen invloed, al deden we hiervoor
wel eene pogingen. Meer nog: hoewel Groep Nederland onze commissie instelde en de commissie herhaaldelijk — zelfs van 't Hoofdbestuur — instemming met Naar werkwijze enz. ontving, verschijnen
in „Neerlandia herhaaldelijk stukken, die vreemde
woorden bevatten, waarvoor goede Nederlandsche
zijn. Die stukken krijgen wij alleen te zien, als....
ze in „Neerlandia" verschijnen. Misschien begrijpt
U nu ook, hoe moeilijk onze strijd is en waarom
wij vaak moeten hooren, dat wij ons schuldig maken
aan fouten, die wij in anderen afkeuren. Wel is de
schijn tegen ons. Maar wat te zeggen van een Bestuur, dat zoo de besluiten van een algemeene ver
gadering helpt uitvoeren ? 1)
1) De Red. houdt zich aanbevolen voor meer duidelijkheid
in hetgeen de T. C. hier bedoelt.
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Mej. E. v. D. te' s-Gr. Het stukje „Uit de Practijk''
in het Juli-nummer was niet van onze commissie.
Aileen voor hetgeen onder liet hoofd Taalcommissie
in Neerlandia verschijnt, dragen wij de verantwoordelijkheid. (Zie hiervoor). Intusschen zijn wij het
met U eens, dat huize.... een wel wat weidsche titel
is voor een kapperszaak. Maar „huize" is in een
Nederlandsche stad in elk geval beter en natuurlijker dan „Maison....".
W. H. C. D. te A' dant, D. J. C. T. te N. Uw beider
poging, om ons van specialiteiten en specialisten op
geneeskundig gebied of te helpen, heeft onze instemming natuurlijk. Ons dunkt het echter beter, dat U
zich met uw voorstellen tot het Geneeskundig Tijdschrift Wendt.
Met W. H. C. D. zijn wij van oordeel, dat het
woord veelal vermeden kan worden: een keel- en
neusspecialiteit kan zich evengoed keel- en neusarts noemen; een specialiteit in 't maken van werk en
in beton: beton-bouwmeester.
T4 . J. 0. te Z. Wat u ons liet zien, is zeer dwaas
in ons oog. Maar in een plaats als die uwer inwo
ning kan u misschien den booswicht mondeling bewerken. (Zie Neerlandia Juli 1919, blz. 97).

F. L. te Adam. Als wij het goed begrijpen, bedoelt de bewuste maatschappij aanteekenen. Vit
hetgeen u ons toezond, is het ons niet duidelijk.
Mevr. B.-Sch. te 's-Gra y. Ook ons is op (le eerste
plaats vreemd en veel natuurlijker in enz. Wat van
deze twee de goede zegwijze is, hopen we u spoedig
(na de vacantien) te melden. Waar zelfs in
regaeringsstukken van vliegenier wordt gesproken,
wanhopen wij aan zijn verdrijving, al vinden wij
het als u leelijk en onjuist gevormd
**
Dat een blad gewijd aan de belangen van het
Lager Onderwijs vreemde woorden opneemt, die
moeilijk of heelemaal niet door Nederlandsehe ver
vangen kunnen worden, en die min of meer wetenschappelijk zijn, zooals visueele type, motorische,
reflectorische type enz. is te begrijpen en alleszins
te billijken.
Ale hetzelfde blad („De Katholieke School" van
3 Juli j.1.) echter spreekt van: ....voorbeelden van
eclatante exempels...., abstraheeren, eindvictorie,
bondspraeses...., moet daar ten sterkste tegen geprotesteerd worden.
Th. H. BEELEN.
Ik veroorloof mg eene gratis reclame te maken
voor het muziekstuk, dat ik hier in Utrecht zie
voorliggen in den muziekhandel Wagenaar. Het
heet : Espoire perdu. Chauson napolitain. Valse
chantóe par N. Snoek. Ora par Lucie Rena. (Smit,
Amsterdam, Holland.) YR reusachtige fouten in den
titel alleen!
leder A.N.V.er moet dien titel kennen, dan zal
hij het stuk zeer zeker niet koopen.
J. LEE EVRE.
Naar aanleidirtg van het artikel „Ambtelijke taal
waarin geklaagd wordt dat de Consul Generaal van
Belgie naar de Ind. reg. in het Fransch sehrijft,
ben ik zoo vrij U te doen opmerken, dat ons zulks
niet moet verwonderen, immers hij volgt slechts het
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voorbeeld hem gegeven door de Nederl, regeering,
die zelf het Fransch gebruikt in hare betrekkingen
met Belgie, waar een der officieele talen het Nederl.
is. Slecht voorgedaan is slecht nageleerd!
J. LEFEVRE.
Op een Winkel, waarin onder meer klokken en
horloges verkoeht worden, staat : „Horlogerie,
Pendulerie". Dit opschrift is te lezen op de Hoogstraat te Schiedam.
F. A. C. L.
Ik heb altijd gemeend, dat de leden van het Alg.
Nederlandsch Verbond er tegen waren om buitenlandsche woorden te gebruiken, waar goede Nederlandsche uitdrukkingen aanwezig zijn.
Wat zegt U echter er van dat een bestuurslid
van een afd. van het A.N.V. een brief aan een
firma te Zaandam adresseert : 0. & R. Esq. ?
W. J . O.

INGEZONDEN.
Van de lioll. Kolonie le Roodebeeke
(Roubaix).
Enkele weken geleden bracht ondergeteekende
mede een bezoek aan de Holl. kolonie en de Holl.
kerk te Roubaix (Noord-Frankrijk). Verreweg het
grootste deel dier kolonie vindt, gelijk bekend is,
Binds meer dan 55 jaren haar geestelijk (en Nederlandsch) middelpunt in de Holl.V1. Prot. Gem, daar ter
plaatse. De overigen, meest R.K. landgenooten,
Leven verspreid en op zich zelf. En tijdens den
oorlog is gebleken, dat hun aantal (met name ook te
Rijssel) grooter is dan men dacht. De ondersteuning
Welke Nederland, hetzij in natura of in geld, zijn
benarden landgenooten in het Noorden van Frankrijk gedurende den oorlog verleende, deed hen op
des Consuls oproep vanzelf van allen leant voor den
dag komen. En in 't algemeen wag gezegd worden,
niet alleen dat het een uitkomst was wanneer een
bezending le vensmiddelen of een sow gelds ter uitdeeling besehikbaar kwam, maar ook dat men voor
een en ander jegens Nederland met grooten dank
is vervuld.
Dit in 't algemeen. In het bizonder echter heb
ik mij van een bepaalde opdracht te kwijten. De
Holl. kolonie te Roubaix heeft mij verzocht de tolk
van haar diep gevoelde dankbaarheid te willen zijn
tegenover het „Comitê Mr. Bile c.s." en allen, die
het aan dit comitê mede mogelijk hebben gemaakt
herhaaldelijk, en nog dezer dagen wederom, onzen
noodlijdenden landgenooten financieel op waarlijk
verrassende wijze te hebben kunnen bijstaan.
Daarover is ginds maar den roep. Evenals over
het optreden van onzen voormaligen vice-consul te
Roubaix, Mr. Angelo, die niet alleen voor een eerlijke
verdeeling der gezonden gelden zorg droeg, maar
ook op andere wijze voor de belangen, onzer landgenooten in het bezette Roubaix wakker op de
bres stond.
Ten slotte nog dit. Ik heb gemeend onzen vrienden ginds wel bizonderlijk eens te mogen zeggen,
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dat onder de laatst verantwoorde giften *), ook een
bijdrage was van ons Alg. Ned. Verbond, dat men
trouwens nog niet vergeten is. Zoo blijft de band.
Aan de redactie van „Neerlandia", die voor en
na zoo bereidwillig hare kolommen voor het goede
doel beschikbaar heeft gesteld, ook voor de opname deter regelen onzen hartelijken dank.
FRED. G. BEEKMAN,
voorheen Pred. te Roubaix.
*) Nog nagekomengiften : bij den Heer Mr. W. te A. van C. M. S•
f 1.- ; bij Mr. B. te den H. van Mr. N. f 2.50, bij Mr. H. J. K. te R'
f 25 van Mr. W. J. L. v. E., van den heer H. J. K. 150 fr.

Ran Hullebroeck.
„Word wakker!" roept de wekker van
Het Nederlandse yolk:
„Ik ben van 't beste wat er in
Uw ziele leeft de toll!"
Uw lied weerklonk nu hier, dan daar,
En wat verloren, zoek,
Gestorven werd gedacht in ons,
Gij wekte 't, Hullebroeck.
Gij, Hullebroeck, drongt overal,
Tot in gehuchtjes door
En ver in 't Indies oerwoud zongt
Gij opgetoognen voor.
En sedert trilt in aller ziel,
Tot in de verste hoek,
Geestdrift bij 't horen van Uw naam,
0 zanger Hullebroeck.
Maar nu, ja dit vooral, drijf ginds
Uw tang de harten in
Van 't eigen Vlaamse y olk: het wordt
Voor heel dat Yolk gewin.
Nu worstelt geestdrift daar met haat,
Is eensgezindheid zoek:
Onttover dat behekste yolk,
Volks-zanger Hullebroeck !
En is Uw toverwoord vervuld,
Herleeft daar 't eigen ik,
Begrijpt elk waar dat heen moest gaan
Met huiverende schrik,
Dan danst wat Diets spreekt hier aan zee,
Bevrijd van heksevloek,
Om U en zingt U dankbaar toe:
„Lang leve Hullebroeck !"
Haarlem, 29 Junie '19.

J. B. SCHEPERS.

Comild v. Ned. Kinderen d. Vreemde.
32e opgave (1 tot en

met

30 Juni 1919.)

Financieel Hulpeomite f 2000.-; maakt met
vorige opgave f 31.240.- ;
Inzameling Mevr. M. Patijn Teding van Berkhout te
Baarn f 600.-,
Onder-Comit y Afd. Zwolle f 20.25 ; maakt met
vorige opgave f 4385.25 ;
Onder-Comity Arnhem f 881.74; maakt met vorige
opgave f 2165.675;

Onder-Comite Dtisseldorp van ouders Mrk. 515.-;
H. de M. 0. f 30.- ; H. de V. f 30.-; J. H. F. R.
f 1.-; A. M. f 100.-; M. L. Jr. f 50.- ; N.N. f 1.-;
W. K. A. f 25.- ; H. G. S. f 25.- ; H. G. de M. 0.
f 25.-; Mevr. G. H. R. f 25.- ; Wed. G. v. R. f 25.-;
C. W. f10; H. C. R. f 25.-; K. v. A. f 25.-; K. f 25;
H. R. d. M. f 25.-; T. & Co. f 25.- ; V. f 25.-; P. &
Z. f ; H. f 25.- ; S. f 10 ; V. f 2.50 ; A. f 25.- ;
v. M. f 20.-; L. S. f 25.-; Th. W. B. f 25.-, W.
f 25.- ; V. d. W. B. f 20.- ; N. I. C. M. f 20.- ; V.
f 2.50 ; T. f 10.-; M f 25.-; F. C. D. f 25.- ; alien
te Amsterdam.
J. H. f 100.- ; A. C. M. f 25.- ; te Rotterdam.
K. f 10.-; Dr. G. P. f 100.-; Mevr.W.F. f 25.-;
te 's-Gravenhage. Waalsche Diaconie f 50.- ; te
Utrecht. Mevr. D. W. f 30.-; J. M. V. f 5.-; te Bussum. Mevr. J. V. v. W. P. f 25.-; te Hengelo. J. C. J.
f 50.-; Mevr. M. de B. N. f 10.-; te Haarlem.
M. J. F. H. f 5,-; te Apeldoorn. v. H. & Co. f 200.-;
te Enschede.
Totaal ontvangen in Juni f 4925.99 en Mrk. 515.- ;
maakt met vorige opgave f218.799.60 5 en Mrk.
f 26.022.08. De uitgaven bedroegen in de afgeloopen
maand ongeveer f 4000.-. Alle nog door het Comite
verzorgde Nederlandsche kinderen (ruim 900) komen
uit Duitschland, waar hun ou lers woven. De vrede
is geteekend, dock ten onrechte meent men, dat nu
als door een tooverslag de toestand weer normaal
is geworden. Dat dit niet zoo is wordt wel bevestigd
door het feit, dat vele honderden Duitsche kinderen
in de laatste weken naar Holland zijn overgebracht,
terwijl ons Comae wederom 25 kinderen verwacht.
De strijd om het bestaan is voor de Nederlanders
in Duitsehland dubbel zwaar en moeilijk. Het meerendeel is onmachtig hun kinderen het meest noodige
te geven; dat het broodrantsoen eerst 1 October in
Duitschland verhoogd wordt spreekt boekdeelen.
Wij blijven dus noodgedwongen onzen arbeid krachtig voortzetten, men berekene eens hoeveel teed
wij kunnen verzachten, wanneer elks Nederlander
cent per maand geeft. Men tends zijn bijdrage
aan den Penningmeester,
S. VAN LIER Ez., Amsterdam
Nassaukade 358.

„Politieke Vluchtelingen."
De slotmededeeling van het verslag der laatste
Hoofdbestuursvergadering biz. 89) heeft
aanleiding gegeven tot misverstand. Enkelen hebben
er het tegenovergestelde nit gelezen van wat is
geschied. Ter opheldering volgt hier de betreffende
brief aan den Minister van BuitenlandEche Zaken:
„Het heeft de aandaeht van het Hoofdbestuur
getrokken, dat in het Voorloopig Verslag op het
wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de wet
van 17 Juli 1918 (Staatsblad No. 410) Uwe Excellentie gewezen wordt op de „onoordeelige wijze,
waarop tegen Belgische ,.activisten" zou worden
opgetreden. Ook het Hoofdbestuur zijn gevallen
meegedeeld, die reden geven tot ongerustheid omtrent
de behandeling, die politieke vluchtelingen hier te
lands ondervinden.
Het zij ons daarom vergund, Uwe Excellentie te
verzoeken in de Memorie van Antwoord op dit
verslag eene geruststellende verklaring op te nemen,
die ongetwijfeld algemeen waardeering vinden zal."

23ste jaargang.
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van Nassouwe
Ben ick, van Duytschen bloedt;
Den vaderlant getrouwe
Bliif ick tot in den doedt.

■
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Gewroet.

doel heel duidelijke pogingen tot opwinding van
onze soldaten gedaan."
Waarom gelooven wij dat wat de Standaard
schrijft ? Omdat de vloek is dat men menschen, die
men op zoo iets mins als die geheime knoeierij
in Limburg, heeft betrapt, tot alles in staat moet
achten, zelfs tot zoo iets misdadigs als oorlogsverwekking. Maar hier in het bijzonder, omdat
de bewuste order van of namens den leider van
Buitenlandsche Zaken gericht is, onder eisch van
geheimhouding, tot het militaire Hoofdkwartier.
Niemand betwijfelt het bij ons dat er meer zit
achter dit alles. ' t Is een schendig onderdeel van
een reeds Lang gevoerden veldtocht : La Belgique
sera latine ou ne sera pas I Met de Viamingen zal men het wel klaar spelen ; buiten de
zon zullen die wel inschrompelen en wegkwijnen.
Nederland zelf, het moederland, moet worden geknot.
En in dat verband klinkt de instructie aan de
agenten zoo huichelachtig : qu'on n'y implantera
pas la langue frangaise ! Meteen een kostelijke
erkenning dat die implanting wel degelijk in Belgie
behoort tot de politieke tuinierderij.
Maar — een weldenkend Belgie is er ook nog !
Zou dat ooit dulden dat om landroof Nederland
werd overvallen? Zou een Vlaming zijn hand mede
daartoe leenen? Onmogelijk. 't Zou zelfvernietiging
zijn naar het hart zijner eigen vervolgers.
Toch — als! Welnu, dan staat heel Nederland
als Ben man achter zijn Regeering, die het vertrouwt
evenals hen, die zij als hare woordvoerders in deze
staatkundige verwikkeling heeft gekozen.

Men kent de feiten. Fen vertrouwelijke dienstorder
is ontdekt, uitgaande van het Belgische Departement
van Buitenlandsche Zaken en gericht aan het Belgische Groot Algemeen Hoofdkwartier, inhoudende
voorschriften op Welke wijze de in ons Limburg
verspreide Belgische agenten zich hebben te gedragen,
om Nederlandsche onderdanen in vollen vredestijd
tot landverraad over te halen.
Heden, 25 Augustus, is de tekst dier aanschrijving, door de Belgische Regeering in uitzicht gesteld,
nog niet publiek gemaakt. Onze Regeering kent
hem reeds, maar laat aan de Belgische het voorrecht
haar schriftuur en daarmede haar bedoelingen, zelf
aan de wereld te openbaren. Niemand maakt zich
illusie dat dezelfde Regeering, die in staat is tot
zulk misdadig geknoei, ook niet haar handlangers
heeft in en buiten 'een aan haar gebonden pers',
en dat de handlangers den wolf niet zullen omhullen
met de y acht, die het symbool is geworden van
argeloosheid en onschuld. Maar voor dat gat is
Nederland niet te vangen. En gelukkig met Nederland
ook niet de eerlijke Vlamingen en ook niet het
fatsoenlijk deel der franschsprekende Belgen. Het
schijnt wel vast te staan dat de eigenlijke annexionisten betrekkelijk gering zijn in aantal. Toch, tot
nu toe doen zij het maar, en het ongeluk is dat
Nederland als een geheel is komen te staan tegenover Belgie als een geheel. Het gaat hier van
nabuur tot nabuur ; zoolang in een grondwettig land
een Regeering worth geduld, geldt zij als de zichtbare uiting van den volkswil.
Naar laid van de laatste berichten verklaart de
Lijst van fianhankelijkheidsblijken.1)
Belgische Regeering dat het stuk gedagteekend is
(6e vervolg)
20 Mei. Daarmede is het bestaan erkend en ook
dat het van het Departement van Buitenlandsche
LIMBURG.
Zaken is uitgegaan. Of het al of niet persoonlijk
318. Vereeniging „Limburgia" te 0 s s.
door den Minister is onderteekend, is nu bijzaak
319. Harmonie te W e s s e m.
geworden. De Minister Hijmans, van tamelijk
320. R.K. Onderwijzersbond bisdom R o e r m on d.
321. Z. Limburgsche Kegelbond te Maastricht.
versche Nederlandsche afkomst, staat voor de zaak.
322. Gemeenteraad van Br o e k s i t t a r d.
En blijkbaar met genoegen.
323. Limburgsche Slagersbond.
Onze lezers in het buitenland zullen vidgen : maar
is Nederland niet opgestoven van ergernis en min; 324. Harmonic St. Pancratius te K er k r a d e.
325. Fanfare St. Antonius te G r o o t g e n h o u t.
achting over zulk geknoei? Neen, opgestoven niet.
326. Openbare en bijzondere onderwijzers en onderOpstuiven is kortstondig vuurwerk. 't Was erger,
wijzeresF en te Houthe m.
want het zat dieper : men vond en vindt het min.
327. Schutterij Prins Hendrik te S t. 0 dilienber g.
E n iedere Nederlander kent de kracht van dat'
ZEEUWSCH VLATINDEREN.
kleihe woordje. Minder dan min kan het niet. En
men acht werkelijk de geestelijke aanleggers van
173. Feestvierende gemeente van Hoek.
dergelijke praktijken tot alles in staat. Wij gelooven
de Standaard, het blad van Van Cauwelaert, van
2 1 Aug, als het zegt : „Wij kunnen op ernstige
Het steunfonds van f 100.000.—.
gegevens verklaren dat zij (de annexionisten) nog
steeds zoekende zijn om tusschen Belgie en Holland
De trouwe lezers van Neerlandia zullen reeds
een gewapend conflict te doen uitbreken. Hun
enkele maven in de verslagen van Hoofdbestuurshartewensch is dat het Belgisch Leger onverhoeds vergaderingen gewag hebben zien gemaakt van het
eenen inval zou doen in Nederlandsch Limburg
Steunfonds, dat na zijn groei tot f 100.000 een
en in Zeeuwsch-Vlaanderen oni, naar het voorbeeld onvervreemdbare stichting is geworden en waarvan
der Roemenen, de Verbonden Mogendheden voor
1) Zie IVIaart-nr. blz. 3 1 , April-nr. blz. 45, Mei-Dr. blz., 61
een voltrokken feit te stellen. Er worden met dit
Juni-nr. biz. 7R, Jtili-nr. blz. 86 en 87 en Aug.-nr. blz. 100.
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de rente nu jaarlijks aan het Hoofdbestuur van het
A.N.V worth uitgekeerd.
llz overtuiging, dat wat na aftrek voor subsidies
aan Afdeelingen, Neerlandia en kantoorkosten van
de ledenbijdragen overblijft, nooit voldoende zuu
zijn om net Hoofdbestuur in staat te stellen zijn
♦eelomvattende teak voor het Nederlandsch stamgebied over heel de wereld naar behooren te vervullen,
had er reeds vOOr den wereldoorlog toe geleid te
beginnen aan kapitaalvorming, Welke na enkele jaren
tut gevolg had dat een bedrag van ongeveer 5000 gld.
kon worden vastgezet.
Maar zonder de krachtige hulp van vermogende
landgenooten en de groote maatschappijen had nooit
een eenigszins belangrijk kapitaal kunnen worden
gevormd. Telkens waren reeds plannen gemaakt
om tot het inroepen dier pulp over te gaan, maar
de beste wijze, waarop dit moest gebeuren, eischte
verleg.
lle poging mocht niet mislukken. Het Hoofdbestuur
vaa,rdigde toen den Administrateur of om vele vooraanstaande personen en maatschappijen tot medewerking te bewegen. Hg slaagde daarin uitnemend.
Zijn eerste bezoek gold den beer A. Stoop te
Bloemendaal, lid van den Raad van Bijstand van
Groep Nederland, die f 10.000.— schonk onder
voorwaarde dat de verlangde ton binnen een bepaalden tijd bijeen zou zijn.
En zie de oorlogstijd bleek buiten verwachting
zeer geschikt om de koorden der beurzen los te
waken en sympathie te wekken voor het nationaal
streven van het A.N.V.
Over het algemeen bleek men het Verbond een
goed hart toe te dragen en te waardeeren wat het
tot verhooging der zedelijke en stoffelijke kracht
van den Nederlandschen stam in zijn 20-jarig bestaan
reeds had gedaan.
Dat mogen zij wel eens bedenken, die het A.N.V.
verwijten dat het futloos is, omdat het zich gedurende
den oorlog niet heeft laten verlokken zijn onpartijdige
houding prijs te geven.
aan een futlooze vereeniging schenkt men geen
ton gouda ter bevordering van zijn beginselen.
Natuurlijk leidden verschillende bezoeken niet tot
het gewenschte doel, maar een groot voordeel is
liet niettemin geweest dat alle bezoeken gelegenheid
gavea het streven en werken van liet A.N.V. in
ruimen iavloedrijken kring bekend te maken, verkeerde
voorstellingen recht te zetten en misverstanden nit
den weg te ruimen.
geven hieronder een lijst van de schenkers,
verdeeld in Brie rubrieken en wenseben bier nog
eens openlijk hartelijk dank te zeggen aan alien (en
er ziju er gelukkig ook onder voor wie een kleine
bijdrage een groote gift beduidt) dat zij deze belangrijke stichting voor het A.N.V. mogelijk hebben
gemaakt en een grondslag hebben gelegd, die voor
het voortbestaan van het Verbond tot in lengte van
ojaren een levensvoorwaarde is.
'rock is de jaarrente van dat kapitaal nog tang
geen bedrag om er alle werkzaamheden van te
hestrijrlen en het plan bestaat dan ook om
voortduring naar vermeerdering van het Steunfonds
te streven.
'Vie daartoe iets kan bijdragen versterkt bet
weerstandsvermogen en de werkkracht van het A.N.V.
en stelt het Hoofdbestuur in staat meer en meer
zijn wereldtaak naar de behoeften van den nieuwen
tijd te vervullen.
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Schenkers van bijdragen boven f 1000.—
Bloemendaaal.
A. Stoop,
Oenkerk.
Th. v. Welderen Baron Rengers,
J. M. Pynacker Hordijk, t
Den Haag.
Delft.
Dr. F. G. Waller,
Dordrecht.
Daniel Brand,
Rotterdam.
N.N.
A. J. Lebret,
Dordrecht.
D. G. v. Beuningen en SteenkolenHandelsvereeniging, Rotterdam.
N. N.
Oosterbeek.
Fa. Boest Gips & v. d. Leye,
Rotterdam.
A. G. Kr011er,
Den Haag.
N. N.
Hengelo
J. Hartevelt Az., t
Leiden.
M. C. M. de Groot,
Den Haag.
F. H. Fentener v. Vlissingen Jr.
en Steenkolen-flandelsvereeniging Utrecht.
H. L.
Den Haag.
Gebr. Stork & Co.,
Hengelo (0.)
Schenkers van f 1000.—.
J. S. C. Kasteleyn,

Dr. H. P. N. Muller,
Prof. Mr. J. E. Heeres,
N. N.
N. N.
N. N.
Abr. Muller,
J. R. Mikkers,
X.
Mr. W. A. Mees,
Mr. R. Mees,
E. G. Verkade,
v. Nievelt Goudriaan & Co's
Stoomvaart Mij
Mej. Sjoers, t
N. N.
N. N.
V. C. Coster van Voorhout, t
W. Lebret,
N. N.
A. de Koster,
N. N.
H. Tutein Nolthenius,
N. N.
X.
Dr. H. P. Heineken en Bierbrouwerij Maatschappij
N. N.
H. P. Dekker,
N. N.
Dr. Ir. G. L. F. Philips,
E. A. Diner
g,
Mr. J.C. Stoop,
J. J. Vriesendorp van Renesse,
C. Vriesendorp Jzn.,
N. N.
A. C. Volker,
S P. van Eegben.
Stoomvaart Mij. „Nederland'',
C. J. K. van A alst,
N. N.
Kon. Ned. Stoomboot
N. N.
Kon. Paketvaart Mij.,
N. N.
Java-China Japanlijn,
Holland- Amerikalijn,

Den Haag.
Den Haag.
Leiden.
Amsterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Rotterdam.
Delft.
, Rotterdam.
Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Huis ter Heide.
Leiden.
Rotterdam.
Delft.
Den Haag.
Dordrecht.
Amsterdam.
Koog. a.d. Zaan.
Wormerveer.
Den Haag,
Eindhoven.
Rotterdam.
Dordrecht.
Dordr€ cht.
Dordrecht.
Dordrecht.
Scheveningen.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Amsterdam.
Hengelo (0.)
Amsterdam.
Paris.
Amsterdam.
Rotterdam.
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voor een onafhankelijk Nederland geslagen had, doch
telkens wisten onze staatslieden het gevaar te keeren
op een wijze, die zelfs oorlogvoerende staten eerbied
Mevr. v. D.—M.,
Den Haag.
aldwong.
P. P.,
Davos Platt.
Omtrent het eigenlijke vereenigingsieven meldt
Mr. J. H. L. Bergama,
Amsterdam.
het verslag o.m. :
D. Cro11,
Rotterdam.
De verschillende feestjes, door ons ingericht
J. A. Ruys,
Rotterdam.
waren
op een enkele uitzondering na als altijd goed
Phs. van Ommeren Jr.,
Rotterdam.
bezocht.
N. N.
Rotterdam.
Het Koninginne- en Julianafeest werd op waarlijk
Dr. E. B. Kielstra,
Den Haag.
prettige en gezellige wijze gevierd. De verjaardag
W. S.
Rotterdam.
van de Koningin-Moeder werd een bijzonder cachet
Paul Nigh,
Rotterdam.
verleend, doordat de Heer Jean George, GeneraalJ. Th. Gerlings,
Den Haag.
Consul der Nederlanden het met zijnetegenwoordigheid
X.
Dordrecht.
vereerde. Hij werd dies avond als ons eerelid geinstalProf. Dr. J. Verdam, t
Leiden.
leerd. Ook de verjaardag van Prins Hendrik werd
Mr. A. J. E. A. Bik,
Den Haag.
herdacht.
Leiden.
C. V. V.
De deelneming aan onze uitstapjes, was niet zoo
Santpoort.
N. N.
grout als in het vorige jaar. De oorzaak, dat slechts
Zaandam.
Leopold Schwarz,
een paar kleinere tochtjes ondernomen werden, is
Amsterdam.
N. N.
wel hierin gelegen, dat de meesten onzer, met de
Jhr, J. A. v. Kretschmar van Veen,
Hilversum.
hun toebedeelde levensmiddelen woekeren moeten.
Prof. Mr. W. Molengraaff,
Utrecht.
Teneinde de belangstelling voor onze moedertaal
J. A. Dekker Jz.,
Zaandam.
en wat daarmede in verband staat, levendig te
Mr. W. H. de Beaufort, t
Leusden.
houden, werden in den loop van het jaar verschilMr. F. F. Beukema,
Groningen.
lende voordrachten gehouden. Het eerelid, de Heer
X.
Den Haag.
Knol, Weld twee voordrachten.
Dr. F. Delhez,
Dordrecht.
In April las de voorzitter zijn mooi en onderhoudend
Dekker
Gz.,
K.
Den Haag.
tooneelstuk
voor, getiteld: „Overwonnen". 20 Febr.
V.
Amsterdam.
hield
de
secretaris
een voordracht. Het mooiste,
N. N.
Den Haag.
wat ons op dit gebied geboden werd, waren twee
X.
Hengelo (0.)
voordrachten van den Heer Van Poppel. De aerate
J. H. Bartelink,
Hengelo (0.)
„De sproke van Beatrijs in de Nederlandsche letterC. van Eeghen,
Amsterdam.
kunde" en de tweeds „Een reisje naar de Riviera"
Mej. E. Baelde,
Rotterdam.
met keurige lichtbeelden.
R.
Rotterdam.
Omtrent het ondersteuningsfonds wordt meegedeeld,
„Heemaf" Hengelosche Electr.
dat zijn hulp in den loop van het jaar niet dikwijls
en Mech. Apparaten Fabriek, Hengelo (0.)
gevraagd werd, maar toen het gevraagd werd, was
men ook in staat hulp te bieden.
De Statutes en het Huishoudelijk Reglement
moesten ook met hun tijd medegaan, de gewenschte
veranderingen en verbeteringen werden in een
daartoe bijeengeroepen vergadering bekrachtigd.
In den loop van dit vereenigingsjaar werd een
smaakvol insigne aangeschaft, dat thane op de bijeenkomsten gedragen wordt en duidelijk het Nederlanderschap laat zien.
Md. Berlin.
Het Feestcomitè, bestaande uit de Heeren.
Knoops, Van Ravenstein en Groothuis, verdient een
woord van lof voor datgene, wat het bij de verAan het uitvoerig jaarverslag deter werkzame
schillende feestjes voor ons deed.
Afd. is het volgende ontleend
Een woord van oprechten dank wordt uitgesproken
De geest onder onze leden was over 't algemeen
niet slecht te noemen, hetgeen het duidelijkst voor de vele en mime bijdragen, die voor het St.
uitkwam, toen de hulp, voor verschillende doeleinden Nicolaasfeest geschonken zijn ; vooral van de zijde
gevraagd, met milde hand geboden en geheel vrijwillig van Zijne Excellentie Baron Gevers en diens echten belangeloos gegeven werd. Als voorbeeld is hier genoote, die ook zoo bereidwillig was als Beschermin de aerate plaats te noemen de hulpvaardigheid vrouwe op te trades. Dankbaar voelen wij ons gestemd, wanneer wij hier ook kunnen wijzen op de
voor diegenen, die steun behoefden.
Al hebben wij in het jaar 1918 een aantal leden belangrijke gift van de Zustervereeniging Nederin onze boeken mogen inschrUven, een aantal verlieten land en Oral*" en den Heer Jean George, Genenaal-Consul der Nederlanden,
ook onze rijen, deels door vertrek naar het vaderHet Bestuur stelde zich aldus samen:
land, deels door andere, soma zeer kleinzielige
Jos. M. Schellekens, voorzitter; W. Joh. Weber, le
oorzaken. Het ledental steeg tot 67.
Secretaris ; F. Drees, 2e Secretaris ; J. L. Prins, PenDe toestanden, door den oorlog gesehapen, gaven
ons alle redeaen tot bezorgdheid. Desniettemin is ningmeester ; G. J. Riddering, Bibliothecaris.
De gewone bijeenkomsten werden over 't algeowe vrees ongegrond gebleven, dank zij de vermeen vrij goed bezocht; 30 tot 40 pCt. der leden
standige en tactvolle leiding van onze zeer gewaardeerde regeering en diplomatic. Herhaaldeltijk tag was regelmatig aanwezig.
Op aanstichting van den voorzitter werd een begin
het er voor one vaderland uit alsof het laatste nur
Schenkers van bijdragen beneden f 1000.—.
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van Retie in zake de inrichting van Nederlandsche
leergangen en een openbare Nederlandsche leeszaal
te Berlijn voorbereid.
De Secretaris eindigt zijn verslag met een woord
van dank aan zijn medebestuurders, in het bijzonder
aan den Voorzitter, die zijn tijd en energie zooveel
als in zijn verraogen is, ter beschikking der Afdeeling stelt.

Aid. Bremen.
Aan het jaarverslag is het volgende ontleend :
Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1918
23; Januari 1919: 29 leden.
In het afgeloopen jaar werd behalve de Algemeene Jaarlijksche Vergadering, waarop het Bestuur,
de Boeken-Commissie en de Finantieele Commissie
voor dat jaar voor herkozen werden verklaard, nog
eene Algemeene Vergadering gehouden in October,
ter bespreking van de herdenking van het 10-jarig
bestaan der Vereeniging in November 1)
De wekelijksche bijeenkomst op Maandagavond,
werden geregeld door een aantal leden met hunne
dames bezocht en kon den zich, door het versterkte aantal leden, dikwijls in eene groote opkomst
verheugen.
De stemming was er altijd even aangenaam en
het was een ieder blijkbaar een genot, in deze
kritieke tijden eens een uurtje gezellig order landgenooten te kunnen doorbrengen.
De Ondersteunings-Commissie had ditmaal geen
steun te verlee nen, doch ontving aan geleende
voorschoten 100 Mark terug, zoodat er op 31 December 1918 een saldo van M. 141, 25 in kas was.
Het Onder-Comitê Bremen voor Nederlandsche
kinderen in den Vreemde, mocht in den loop van
het jaar aan bijdragen de som van 919 Mark ontvangen, die met de over 1917 gekweekte rente van
M. 37,75 een totaal aan ontvangsten van M. 956,75
uitmaakten.
Het verslag eindigt met een opwekking om
zich steeds nauwer aaneen te sluiten en bereid te
zijn en te blijven, elkander in dizen moeilijken tijd
te steunen en voor te lichten.

OOST-INDIA.
Kampongwee
Herdruk van de Uitgave van 16 Januari 1.1.
aan de Regeering van Nederland en NederlandschIndie, enz. ; met naschrift naar aanleiding van
de behandeling der Indische begrooting in de
2e Kamer.
De heer en mevr. H. F. Tillema- W eehuizen, wonende
te Groningen, hebben zich tot levensroeping gesteld,
na jarenlange ijverige werkzaamheid in Nederlandschladle, den strijd aan te binden voor de volksgezondheid,
die in dot schoone tropische land helaas zooveel te
wenschen overlaat ; daaraan offeren zij een groot
deal van hun tijd en geld. Lijvige, keurig verluchte
1) Zie het ver4lagder fee g tvergidering in het Jan -No. 1919.
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boekwerken; geschriften bij duizendtallen kosteloos
verspreid; reusachtige advertenties met het doel de
belangstelling in Nederland te wekken — dat alles
verslindt groote sommen gelds.
Thane weder werd de bovengenoemde herdruk
van „Kampongwee !" toegezonden aan de leden der
Vereeniging „ Oost en W est" .
Al die moeite zal niet te vergeefs, al dat geld
niet weggeworpen blijken. Want steeds krachtiger
doet zich de overtuiging Belden, dat niet alleen
volksonderwijs maar evenzeer volksgezondheid met
groote kracht en toewijding moet bevorderd worden.
't Is een reuzentaak !
De moerassige kuststreken met slechte afwatering
zijn onder de gloeiende tropische zon voor zoo velen
noodlottig. En ... wear ge komt in 't Oosten, overal
een neiging om te huizen in ongezonde krotten, in
enge straatjes. Voeg daarbil de onzindelijkheid der
lagers klassen en den onwil om hygienisch te leven,
a, de oproerige stemming tegen voorzorgsmaatregelen
en ontsmetting, dan is het te begrijpen, dat men zich
geen voorstelling ken waken van de moeite, die nog
gedaan zal moeten worden om betere toestanden
te scheppen.
Scheen men vroeger die teak hopeloos te achten,
zoodat men nagenoeg niets in die richting deed,
tegenwoordig — 't moet dankbaar erkend worden,
is men althans begonnen met 't aanleggen van betere
afwateringen, 't dempen van plassen en poelen,
verbetering der woningen enz. enz.
En scheen in vroegeren tijd de Europeaan b.v.
geen enders uitkomst te kennen dan een ongezonde
streek te ontvluchten als de deod hem niet
onverwachts overviel — gelukkig zijn wij nu zoover,
dat men onvezonde oorden gezond maakt. Dat is
tenminBte al iets.
„Kampon g wee" geeft aan de binnenzijde van den
omslag een reeks voorstellingen van de dood in
verschillende landen. In Semarang is 't een ,,reuzendood", iets kleiner is die in Rusland, terwijl Nederland
en Denemarken door de kleinste twee figuurtjes
worden vooreesteld.
Die teekening „spreekt boekdeelen".
Liever bezien wij de achterzijde van den omslag.
In een zinnebeeldige teekening zien wij den
„gezondheidsboom", die ons verkondigt wet de
schrtiver voor de toekomst wil.
De heer Tillema zegt er van
„In toewiiding en naastenliefde wortelt hij. Geld
„bevrucht den bodem, waaraan hij zijn voedsel
„ontleent. Kennis, organisatie, enz. vormen den
„krachtigen stem ; personeel, controls, statistiek,
„enz. enz. de takken, die, verbonden door den band
„van samenwerking van staat, gemeente en gewest,
„heerlijke vruchten voortbrengen : Gezonde, energieke
„menschen, vormend een krachtige gemeenschap, in
„staat zich zelf te zijn, in staat meester te zijn in
„eigen huts !"
Wij kunnen niet enders wenschen dan dat deze
„gezondheidsboom" krachtig opwasse tot heil van
Insulinde.
Opdat evenwel de leer zich niet al te donkere
voorstellingen vorms over den toestand in g eheel
Insulinde, volgt hier de opmerking, dat de waarnemingen van den heer T. voornamelijk Semarang
Belden een kustplaats met zeer ongunstige levensvoorwaarden.
En ale men sows wanen mocht, dat men hier te
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doen heeft met uitstervende rassen als in Amerika
en Australia, dan vergist men zich zeer : Onder de
Nederlandsche bescherming is de bevolleing van Java

en Madoera in 34 jaren tads verdubbeld.
M.

v. L.

Afdeeling Medan. 1)

6 Linuari hield deze Afdeling een vergadering.
Na een korte inleiding van de voorzitter, de heer
Dr. A. A. L. Rutgers hield de heer C. Lulofs, oudadviseur van de Bestuurszaken der Buitenbezittingen,
een lezing over „Onze teak in Ned.-Indie een
rede, die in de kwartieren van Sarikat Islam en
Ver. Insulinde aanleiding tot levendig debat heeft
gegeven. Spreker toch is van geheel andere gevoelens
dan deze verenigingen, wat betreft het onafhankelik
waken van Ned-Indie.
Spreker haalde in zijn rede een en ander aan nit
de brochure „Nederland's staatkunde in zijn Aziatiese
kolonien" van de heer Ritsema van Eck, die gevolgd
is door de vorige minister van kolonien in het ingediende voorstel tot reorganisatie van het Bestuur
in Ned.-Indie. Volgens spreker heeft tot dusver de
Ned. regering te weinig gedaan voor de autonomie
der inlandse gemeente, miskent het ware karakter
der inlandse staatskundige beweging, overschat hare
betekenis, en als gevolg daarvan de leiders Bier
beweging te spoedig te hoog laten reiken. Spreker
betoogt vervolgens, dat de inlandse gemeente
or lonnatie meer dan op Java in de buitenbezittingen
heeft uitgewerkt, vooral Sumatra's Westkust. Stellig
hadden de verscheidene gemeentelike instellingen
daar meer waardeering verdiend dan de enkele
afkeuring, welke de regeringskommissaris, de heer
Liefrinck voor de bestuurszorg over heeft gehad.
Voorts wordt de inlandse politieke beweging be.sproken
en overtuigd is spreker, dat Bier een netelige kwestie
wordt aangeroerd. Weinig instemming verwacht hij
dan ook te vinden in het etiese kamp Den bewonchraars raadt hij aan zich wat afzijdig te houden,
daar ook zij tot de erkenning moeten komen, dat
„door de stroom niet alleen vruchtbaarmakend slib
wend aangevoerd, maar dat de wielende kolken
dijken en bruggen ondermijnen. Spreker erkent de
moeilike positie, waarin de regering zich destijds
zap geplaatst. Na het ontstaan van de Indies
politieke beweging had de toenmalige regering zich
moeten haasten aan de rechtmatige verlangens
tegemoet te komen, o.a. grote uitbreiding van het
aantal betrekkingen in staatsdienst voor on twikkelde
inlanders door vervanging van Europeanen in de
lagere ambten door zonen des lands. Bij een zodanige
geflragslijn had de regering de oprichting van kiesvere ni4ingen en beambtenbondenkunnen begunstigen.
maarzij had beter gedaan aan de Sarikat Islam verenigingen rechtspersoonlikheid te weigeren en de actie
tegen te gaan.
Spreker ontwikkelt zijn bezwaren tegen bovengenoemde verenigingen als volt:
Een leerstelling van de Islam is te vuur en te
zwaard hun gebied uit te breiden. In bet boek van
Prof. Snouck Hurgronje .,Nederland en de Islam"
leest men zelfs ,,niet Moslimse overheerschers zijn

abnormale verschijnselen, die men slechts dulden
wag, zolang men zich buiten staat acht er tegen
te reageren."
Noodzakelikerwijs dringen de tendenzen van de
Islam in het politieke verenigingsleven naar voren.
De modernisering, waaraan ook de Islam niet ontkomt, kan kwalik verwacht worden zover te gaan
als tot vrede hebben met een toestand, in strijd
met de eigen grondslag van het geloof en die der
Moslimse wereldbeschouwing. Op het rechtmatig
verwijt der regering aan het Hoofdbestuur der S.I.,
dat dit plaatselike verenigingen ni t weet of te houden
van misdaad en oproerigheid, heeft Tjokroaminoto
in de Volksraad geantwoord met een sofistiese rede,
waarvan spreker de inhoud zo nietszeggend en onjuist
acht, dat de erkenning met de gegrondheid van het
verwijt vrijwel gelijk staat. Het Hoofdbestuur der
vereniging kan een uitbarsting als die te Koedoes
misprijzen, Naar qua gewelddaad veroordelen als
praematuur, ontkennen, dat het einddoel van de
aktie der vereniging moat zijn de afschudding van
het Nederlandse gezag en verdrijving van de vreemdelingen, is niet mogelik.
Spreker eindigt zijn belangwekkende rede met te
zeggen : Wie in Tjokroaminoto een begaafde spreker
begroet moat bij de toemeting zijner waardering
bedenken, hoe gemakkelik het is fouten te vinden
in het beheer van een kleine Westerse natie over
een uitgestrekt koloniaal rijk, een beheer dat voor
aanzienlike delen der buitenbezittingen nauweliks
een decennium mid is, hij vrage, naast gave tot
kritiek, ook naar de resultaten van opbouwende
kracht.
G. ANDREAE,
* *
Sekretares.
*
Uit een persoonlijken brief van de Sekretares nemen
we nog het volgende over:
De mensen klagen bier, dat we zo weinig van
het A.N.V. merken. Toch is er veel door de Afdeling gedaan, wat betreft Hollandse lessen aan
inlanders, de zogenaam de leergangen. Daarvoor
krijgen we nu ook een flinke Gouvernements subsidie, die juist weer met een aanzienlik bedrag is
vermeerderd.
Dan heeft de Hr. Lulofs een zeerbelangwekkende
lezing gehouden.
Op 't ogenblik logeer ik bij de fam. Schaffner,
die bier in de bergen in een Batakhuis woven.
Dr. Schaffner is al lang bier; hij heeft veel gedaan
voor de hygienisering van het land. Een paar dagen
geleden ben ik met hem naar een leproserie geweest ;
de gedachte van in een inrichting te zijn week
geheel op den achtergrond. We kwamen in een dorp,
waar we alias vonden, wat ook in een Batak kampong
te zien is, maar waar iedereen aan dezelfde ziekte
lead, de melaatsheid. 't Was minder afzichtelijk
dan ik me had voorgesteld, vooral de blijmoedigheid
en berusting trof me op de gezichten van deze
stakkers.

Secretariaat Groep Ned. Oost
Als secretaris-penningmeester der Groep Nederl.
Oost-India is opgetreden de heer H. J. C. Brunet de

1) Dit verslag is w?gens plaatsg ,brek eenige maanden blijven
RED,

Rochebrune, Palmenlaan 32, Weltevreden.

NEERLANDIA.

SURINAME.
Geestelijk Leven in Suriname.
Studiekring.
Het geestelijk Leven schijnt in Suriname eindelijk
op te bloeien. Er is n.l. in Paramaribo in den geest
van de Nederlandsche Volksuniversiteiten een studiekring gevormd op aanstichting van de heeren
P. Westra (sub agent voor de immigratie) en W. F.
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in Landbouw, Economie, Burgerlijk recht en Eerste
hulp bij ongelukken.
Mej. Dr. van Amstel en de volgende heeren zullen
de achter hun namen vermelde vakken behandelen.
Mej. Dr. van Amstel, Chemie.
P. Hilfman
. Geschiedenis der Godsdiensten.
. Economic.
C. Verhey
. Burgerlijk recht.
J. Drielsma
. Hygiene.
Dr. Bonne
. Eerste hulp bij ongelukken.
Dr. Rens .
. Dierkunde.
J. Reyne . .
. Landbouw (samenstelling van
J. Boonacker
den bodem).
. Landbouw (de voeding der planJ. J. Leys
ten in verband met de bemesting).

Groep afstammelingen van Hollandsche kolonisten in Suriname.

van Lier (mederedacteur van de Suriname), teneinde
populaire cursussen te houden over wetenschappelijke
onderwerpen.
Op Vrijdag 3 Januari 1919 werd in een bijeenkomst van de oprichters : Mej. Dr. van Amstel en
de heeren C. van Drimmelen, L. J. Rens, C. Bonne,
J. Drielsma, C. Verhey, P. Hilfman, A. A. Galjê,
E. de Vries, J. Reyne, J. J. Leys, P. Westra en
W. F. van Lier, het volgende bepaald
„Er zullen voorloopig telkens vier cursussen van
een uur per week elk gehouden worden. Elke cursus
duurt drie maanden. Naast de geregelde cursussen
zullen nu en dan lezingen over het een of ander
gehouden worden.
De Oursussen zijn voor iedereen, dames zoowel
als heeren, toegankelijk. Het lesgeldbedraagt 50 centen
per curaus (dus voor drie maanden) bij vooruitbetaling.
De bestemming van dit geld zal zijn om telkens
na afloop van een cursus aan de cursisten een overzicht
van hetgeen behandeld is, in druk uit te reiken.
De eerste vier cursussen zullen gegeven worden

. Koloniale politick.
P. Westra . .
W. F. van Lier . . Ethnologie.
Zuster Hofman . . Zuigelingenzorg.
C. Pos .... . Handelsrecht.
De kring wordt door een dagelijksch bestuur
vertegenwoordigd bestaande uit de heeren : P.Westra,
voorzitter E. de Vries, secretaris ; W. F. van Lier,
penningmeester".
De belangstelling is zeer groot gebleken. De
toekomst zal nu moeten leeren, of de kring kan
blijven bestaan.
*

*

*

De Hollandsche boeren en hunne afstammelingen.
Den 2den Kerstdag 1918 hielden de Hollandsche
boeren en hunne afstammelingen een kolonisten-dag
in de school aan den Zen Rijweg op aanstichting
der vereeniging van oud-leerlingen van den landbouwcursus. Van de twee honderd vijftig kolonisten en
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h n afstammelingen waren er ongeveer honderd vijftig
opgekomen. De voorzitter der vereeniging van oudcursisten, de heer J. J. Leys, hoofd van het Landbouwonderwijs in Suriname, gaf een overzicht van de
geschiedenis der kolonisatie, die dagteekent van 1884.
In de rustpoos werd een kiekje van de groep genomen.
De oude heer Tammenga, Wiens voeten den moederlandschen bodem nog hebben gedrukt, stond vooraan.
's-Middags nam men weer op de schoolbanken plaats
om te luisteren naar wat de voorzitter te vertellen
had omtrent den tegenwoordigen toestand der
kolonisten. De voorzitter sprak den wensch uit dat
de aanwezigen merle zouden werken om ieder jaar
een kolonisten-dag te houden.
Het is te hopen dat er wat meer belangstelling
kome voor de Hollandsche boeren en hun afstammelingen. Zij zijn feitelijk aan hun lot overgelaten
en geestelijke opbeuring hebben zij zeer noodig.
Velen hunner snakken er naar en het zou zijn toe
te juichen als men onder hen leesstof kon verspreiden
over het oude vaderland en zijn geschiedenis, waarvan
de meesten hunner bijna niets meer weten.
De le aflevering van het landbouwkundig tijdschrift
„West-Indie" is geheel gewijd aan de BoerenKolonisatie, het verleden, het heden en de toekomst
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Juist inzicht.
Bij de heroprichting der Groep Suriname van het
A.N.V. heeft de heer C. K. Kesler, titans bestuurslid
der Groep, in ,,De West" van 13 Juni '19 een uiteenzetting gegeven van onze beginselen, die getuigen
van een zoo juist begrip onzer teak, dat wij het
artikel hier gaarne overnemen.
Menig lid in binnen- en buitenland zal er onderricht
in vinden.
Red.
Wie wel eens in andere kolonien dan deze ro,ndgekeken heeft, zal opgemerkt hebben, dat Beene zoo'n
Nederlandsch karakter heeft, als deze, dat vooral
nergens onze moedertaal zoo algemeen gesproken
en verstaan wordt in alle lagen der samenleving,
als juist hier. Dat is een feit, dat niet te weerspreken
is en ook hierom is het zoo jammer, dat Suriname
nog zooveel overeenkomst vertoont met de minst
begunstigde der zusters uit het sprookje van Asschepoester. Dot spreken en verstaan van het Nederlandsch
in de geheele kolonie is inderdaad iets, dat den,
hier aan land stappenden, Nederlander opvalt en
aangenaam aandoet. Het is iets, dat hem, onder,
van de moederlandsche geheel verschillende omstandigheden, zich onmiddellijk geheel thuis doetgevoelen;
iets, dat maakt, dat hij zich niet dadelijk bij de eerste
beslommeringen van bagage-vervoer, van huishuren
e. d. zoo hulpeloos gevoelt, als dat elders in de
kolonien wel het Leval is, waar zijn taal niet verstaan
wordt en niet geliefd is.
Een bekend feit is het, dat de Engelschen zich
overal op de wereld dadeliik „at home" gevoelen,
doordat zij ervoor gezorgd hebben, dat het al een
zeer afgelegen plekje van den aardbol moet zijn,
waar men geen Engelsch verstaat, een uiting van
hun, misschien vaak onbewust, zelfgevoel, dat hen
doet zeggen of denken: „Wie met een Eagelschman
wil omgaan, zorge, dat hij diens taal verstaat: een
Engelschman spreekt Engelsch." Doen wij ook altijd
zoo, zeggen wij ook altijd: Een Nederlander spreekt

Nederlandsch ? Wel neen, zoodra wij maar vermoeden,
dat ergens een vreemdeling schuilt, trachten wij ons
in zijn idioom uit te drukken, hoe gebrekkig dat
ook sours gaat. Hoffelijk zal men zeggen, doch wij
gelooven niet, dat dit uitsluitend uit aangeboren
hoffelijkheid voorkomt, doch meer uit een soort
aanstellerij, die tot diepsten grond heeft geringen
eerbied voor ons erfdeel nit den tijd, toen nog het
rood-wit-blauw op alle zeeen nummer een was en
de Union Jack Beret op de tweede plaats kwam :
onze Nederlandsche taal. de band tusschen Hollander
en Limburger, tusschen Groninger en Zeeuw, tusschen
Surinamer en Zuid-Afrikaner, tusschen allen, die
Nederlandsch spreken en verstaan.
Ook in andere opzichten openbaart die aanstellerij
zich. Wie herkent niet onmiddellijk een Engelschman,
een Franschman, een Amerikaan, ook al spreken zij
niet, al ontmoet men hem ook maar op street ?
Waardoor ? Ja, door hun wijze van zich te kleeden,
van hun hear te dragen, aan hun schoeisel, aan
hun manier van loopen en zich bewegen. Hebben
wij ook zoo iets aparts, zoo iets, dat ons dadeliik
doet herkennen als Nederlanders ? Welneen, de
beschaafde Nederlander begint meer en meer op een
Eneelschman to gelliken, de min derbescha afde mist alle
onderscheidingsteekenen, onderseheidt zich meesfal
door afwezigheid van persoonlijkheid in zijn uiterlijk,
— buiten beschouwing gelaten natuurliik, de trouwens
uitsterver de gewestelijke kleederdrachten, die men
nog hier en daar in Nederland aantreft.
Is dat nu zoo of te keuren?
°eh, voor zoover het alleen het uiterlijk betreft,
natuurlijk niet, maar het schiint ons toe, dat deze
eigenaardigheid in verband staat met lets innerliiks,
met de onverschilligheid van ons y olk voor uiterlijkheden, met de afwezigheid van de behoefte zich
op de eene of andere manier te uiten, met de
neiging zich door anderen op sleeptouw te laten
nemen, ale het geen ernstige dingen betreft. Op
allerlei wijzen openbaart zich die onverschilligheid,
ook in de taal-kwestie, ook in de hooding der
menigte bij belangrijke openbare gebeurtenissen,
bij nationale feestdagen, e.d. Ja, dan is er )even en
lawaai, maar er is niet, wat men noemt geestdrift,
meeleven, mee-zich-uiten. De Nederlander nit zich
nu eenmaal liever niet, hij vindt in geestdrift meestal
iets, dat Lek staat, 141 volgt liever, dan dat hij
voorgaat, hij moet altiid een beetje geduwd worden
om nit de plooi te komen.
En nu tracht het Algemeen Nederlandsch Verbond
reeds een en twintig .jaar die sloomheid er een
beetje uit te werken, de menschen er telkens van
te doordringen, dat daar toch werkelijk geen reden
voor is, zich zoo op den achtergrond te louden,
eraan te herinneren, dat in vroeeere eeuwen de
Nederlanders waarlijk niet zoo achteraan kwamen.
En vooral, dat het de erootste dwaasheid is, het
Nederlander-zijn te verbergen on der een huitenlandseh
vernis. Dwaas en onwaar, want order die uiterliike
slapheid zit toch een groote mate van taaiheid
verborgen. Hoe zou het anders te verklaren ziin,
dat aan Afrika's Zuidpunt, zoo lane reeds van den
moederstam afgesneden, een Nederlandsche spruit
zich onder de ongunstieste omstandieheden heeft
weten staande te houden. Fransche niteewekenen
vestieden zich onder de Afrikaners, Schotten en
Engelschen en toch bleef daar het Nederlandsch in
eere en ook bleef de onwil, zich te buieen onder
vreemden dwang, dezelfde onwil, die Spanje de
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Nederlanden deed verliezen na tachtigjarigen strijd,
die nog steeds de Vlamingen zich tegen Franskiljonsche overheersching doet verzetten.
Dat hebben de voormannen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond gezien en begrepen en nog
iets daarbij overwogen en wel dit, dat Nederland,
hoe klein ook, groot is door zijne kolonien. Wat
zou ons land zijn zonder Oost- en West-Indie, wat
anders dan Portugal, een landje met een roemrijke
geschiedenis, maar niets dan de herinnering, om op
te teren? Met opzet laten wij 'tier het stoffelijk
belang van Nederland bij zijue rijke kolonien onvermeld, welk een belangrijke factor dit ook is. Want
datgene, waarop het Verbond steeds vooral den
nadruk lent, dat is, dat de Nederlandsche stam takken
gevormd heeft, die zich uitstrekken over de geheele
wereld, over Insulinde en Zuid-Afrika en West Indie.
En dat die takken een zijn met den stam, dat,
volgende bun kronkelingen, men steeds terugkomt
in dat moerassige en nevelachtige, maar tool' zoo
mooie plekje tusschen Schelde en Dollart, waar
eeuwen geleden Franken en Friezen en Ssksen zich
neerzetten, om na lijden en strijden samen te smelten
tot een Nederlandsche natie, de natie, die zich
vestigde ook bier in Suriname. En daarom moest
de groep Suriname wakker worden, en, weer ontwaakt
wakker blijven.
C. K. KESLER.

ZUID-AFRIKA.
Jaarverslag Pird. Kaapstad
over 1918.
(Uittreksel).
De eerste bijeenkomst verleden jaar na de jaarvergadering gehouden vond plants op 6 April ter
herdenking van de aankomst van Jan van Riebeek
aan de Kaap in 1652. Een uitstekend muziekprogram
werd bij die gelegenheid uitgevoerd en oud- President
F. W. Reitz, voorzitter van de Senaat, leverde een
leerzame en belangwekkende reds over het Leven
van Jan van Riebeek.
23 Augustus werd onder bescherming van 't A.N.V.
in het Spoorweginstituut door Ons Spreekuur van
Stellenbosch „De Hongaarse samenzwering" opgevoerd. Deze opvoering werd goed ondersteund en
het was geldelik en anderszins geen mislukking.
De grootste en meest geestdriftige vergadering van
het jaar was de gezellige bijeenkomst op 31 Augustus,
gehouden ter viering van de verjaardag van H.M.
Koningin Wilhelmina.
Op Vrijdagavond, 27 September, leverde Dr. H.
A. Lorentz een lazing over Nederlands Oost-India,
in Zuid-Afrika nog te weinig bekend.
Enige dagen later brak met verschrikkelike woede
de gevreesde Spaanse Griep in ons midden uit, die
van onze kleine bevolking niet minder dan 11.726
blanken en 127.745 kleurlingen en naturellen als
slachtoffers vergde. Het Verbond zelf werd zwaar
getroffen en moest twee van zijn trouwste en beste
leden en bestuursleden, de heren F. H. Dormehl en
C. 3. L. Ruysch van Dugteren aan de dood afgeven.

In verband met het inzamelen van een bezending
mielies naar Holland heeft het Verbond in de Kaapse
Provinsie de bal aan het rollen gebracht.
Het Verbond zelf heeft te Kaapstad enige honderde
ponden sterling ingezameld, waarvoor wij vooral
dank verschuldigd zijn aan de energi e ke pogingen
van de hr. A. F. J. Henning en van onze presidents
mevr. Loopuyt. De inzamelingen namens het Verbond te Kaapstad werden bijna uitsluitend gedaan
door de dertien trouwe leden, die de ledenvergadrring op 18 November voor dat doel dringend
bijeengeroepen hadden bijgewoond.
Alles in aanmerking genomen heeft Kaapstad en
Omstreken in het jaar 1918 zijn bestaan gerechtvaardig d.
PHILIP C. BOTHA,
Sekretaris.

Aid. Bloemfontein en Omstreken.
jaarverslag over 1918
(Bekort).
Het ledental bedraagt 38.
Wederom werden prijzen toegekend bij de Taalbond-eksamens tut een bedrag van 5 guinjes, en
wel: een prijs van 15 s. voor de beste Vrijstaatse
kandidaat bij Hollands, lagers afdeling; een prijs
van £ 1 voor Hollands, hogere afdeling; twee prijzen
van 15 s. voor Z. A. geschiedenis, laagste afdeling;
twee prijzen van £ 1 voor Z. A. geschiedenis, hoogste
afdeling..
Op voorstel van den voorzitter werd op de laatste
jaarvergadering besloten gelden bijeen te brengen
voor ondersteuning van de Hollandsche kinderen
in de Vreemde, die naar Holland worden gebracht
om daar van de ellende van ondervoeding wat op
te knappen. Het mocht ons, dank zij de ondersteuning
van vele vrienden, gelukken een bedrag van £ 142.16.6
bijeen te brengen, welk bedrag naar Holland werd
verzonden.
Verder werd een bedrag van £ 1 door onze afdeling
geschonken aan de 0. V. V. te Bloemfontein voor
een recitatie wedstrijd. Voor dit bedrag werden
Hollandse boeken gekocht en als prijzen uitgedeeld.
Toen het plan te Pretoria opkwam om 80.000
zakken mielies naar Holland te zenden om de nood
aldaar te Lanigan, nam onze afdeeling het initiatief
tot het bijeenroepen van een vergadering. In die
vergadering werd een kommissie gekozen, waarvan
Afd.-voorzitter en sekretaris tot voorlopige voorzitter en sekretaris werden benoemd om de zaak
krachtig aan te pakken ; met de inzameling van
gelden en mielies werd dadelik begonnen. Het
resultaat was tamelik bevredigend, en zou veal beter
zijn geweest, ware de griep- epedemie niet uitgebroken.
Hierdoor werd de inzameling zeer belemmerd, doch
ze is nog aan de gang en een Oink bedrag kan
zeker verwacht worden.
F. SCHUUR.
Sekretaris.

Zangmuziek voor Zuid-Afrika.
Belangrijke zendingen kwamen nog in van Mevr.
A. J. P. Pijnappel-Hengeveld te Zwolle en G. H. van
Eck & Zn. te 's-Gravenhage.
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TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den. Haag.

Nederlands zelfbewustzijn ontwaakt?
PHILIPS BROS, Cigarette Specialists
Advertising Department
Boerensteiger 50.
Rotterdam.
Naar wij meenen, is de bovenstaande firma zuiver
Nede: landsch. Haar adressen zijn althans in onze
taal ; ze geeft zelfs boekjes ten geschenke voor
Nederlandsche voetbalwedstrijden aan hen. die genoeg
vAn haar sigaretten rooken, Welke zeker in Rotterdam
worden gemaakt. Voor Nederlandsch geld voelt ze
blijkbaar veel meer dan voor Neerlands taal !

INGEZONDEN.
Ontriggeld?')

Prof. Dr.

Verdam.

(25 Jan. 1815-20 Juli 1919).

Viet weemoed herdenken wij den grooten geleerde,
den bescheiden mensch, den welwillenden beoordeelaar, lien wij eenige jaren als onzen Voorzitter
kenden. Hoewel Prof. Verdam veel overliet aan de
leden der commissie, die voor de verzorging van de
afdeeling „Taalcommissie" in Neerlandia ziljn aangewezen, deden zij nooit een vergeefsch beroep op
zijn deskundige voorlichting.Waar het werk eenigszins
v angrijk werd , nam Prof. Verdam het zelf in
om
handen, getuige b.v. de Vreemde-woordenlijst, aan
welker samenstelling heel wat werk verbonden was.
In onze vergaderingen zullen we noode den man
missen, die er, misschien zelfs vaak teen zijn
meening in, er toch de ziel en het middelpunt van
was, Prof. Verdam leeft bij ons voort in aangename
en dankbare herinnering.
**

Brievenbus.
D. B. te Adam vraagt ons, of een belasting op
vreetrde opschriften niet in aanmerking moet komen,
nu 's lands schatkist voor zulke groote tekorten
staat. Wij uitten vroeger deze gedachte ook al eens
en zullen nu nogmaals er over nadenken, of we een
weg kunnen vinden, die near het beoogde doel leidt.
„Politiek" zit er in zulk een belasting o. niet.
Totnogtoe heeft echter geen enkele Minister van
Financien aandacht aan onze wenschen in dezen
geschonken.

Er zijn in de jou4ste vergadering van den Groepsraad en in Neertandia verschillende rechtstreeksche
en zijdelingsche aanvallen gedaan op de Haagsche
Afdeeling van het A.N.V. en op Karen voorzitter.
Dee aanvallen mogell niet onbeantwoord blijven,
want zij betreffen de dierbaarste belangen van ons
Verbond. Ik ban daarom ook niet beloven zeer kort
te zullen zijn en hoop niettemin, dat mijn stuk
onverkort zal worden opgenomen.
Als its de verschillende verwijten goed heb begrepen, komen zij hierop neer, dat de Haagsche Afd.,
met haar voorzitter ain het hoofd, bezig is met
het A.N.V. te gronde te richten ; niets meer en Diets
minder. Wanneer ik echter naga, wat wij hier, in
deze ondeugende afdeeling doen, dan kan ik niet
anders zien, dan dat wij trachten het nationale leven
in Den Haag op te wekken en levendig te houden
en wel door, overeenkomsi ig het nieuwe Groepsreglement, de beginselen van het A.N.V. toe te passen.
Tegenover de bewering, dat wij bezig zijn met het
A.N.V. te gronde te richten, zou ik kunnen wijzen
op d-.3 IHrlevende belangstelling (heusch ook ongerekend die der ygevluchte Vlamingen", zooals men
op de Groepsvergadering schamper heeft geroepen)
en op het feit, dat het ledental onzer afdeeling niet
meer afneemt, doch weder aan het aangroeien is,
zij het dan ook nog niet met duizelingwekkende
snelheid. Ik wil echter met deze opmerking niet
volstaan ; zij dient slechts om aan te toonen, dat
wij dat „ten gronde richten" nog niet zoo erg
tragisch behoeven op te nemen. Bet langzame tempo,
waarin wij hier vooruitgaan, is mij echter een bewijs
ervoor, dat in de Groep Nederland zeer hard moet
worden gewerkt om de beginselen van het A.N.V.
te doen doordringen, om bier te lande een gezonde
belangstelling in ons nationale leven op te wekken.
Dit toch is, joist volgens het nieuwe Groepsreglement,
het natuurlijke doe! van onze Groep. De Groep
Nederland, de kern van van het A.N.V., moet
zich in de eerste en voornaamste plaats wijden aan
alles, wat verband houdt met ons onafhankelijk
volksbestaan en met de krachtige ontwikkeling van
het Nederlandsche y olk. En, waarachtig, in deze
tijden gebeurt er in de wereld toch wel zoo het
een en ander, dat met ens onafhankelijk volksbestaan
1) Tot ons leedwezen kunnen wij Andere stukken over ditzelfde
onderwerp ingekomen, we ens plaatsgebrek niet opnemen. RED
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iets te waken heeft en waarin de leden der Groep
Nederland van het A.N.V. zich als zoodanig wel
eens mogen verdiepen. Of mogen wij in onze
vergaderingen ons niet bezig houden met voor ons
y olk zoo gewichtige vraagstukken als de regeling
van de Rijnvaart, de beteekenis van den voikenbond
voor ons land, de stoomvaartverbinding met ZuidAfrika, de Belgische eischen ...... ? Wel, ik ben nog
altijd trotsch op de zoo goed geslaagde openbare
anti-annexionistische vergadering, die de Haagsche
Afdeeling in Januari heeft gehouden.
Welnu, aangem oedigd door sympathiebetuigingen
van meer dan een, hoogst gewaardeerde zijde,
wenschen wij hier in Den Haag in de eerste plaats
het vorenaangegeven gebied onzer dierbaarste y olksbelangen te betreden. Ook in andere afdeelingen
ontwaakt een dergelijke belangstelling. Noemt men
dit een „nieuwen koers", mij goed, want de tijd is
voorbij, dat men zich in afdeelingen tevreden stelt
met het geven van ge avondjes met vertooning,. en van .,verguldpartijtjes", enz. Maar, tot de
gewiehtige Nederlandsche volksbelangen behoort toch
0 ok de nationals kunst? Zeer zeker De Haagsche
Afdeeling wil dan ook ernstig trachten ook in onze
ktinst de belangstelling te verlevendigen. Dit is
noodig en we hopen, dat onze geldmiddelen zullen
toelaten, dat we onze plannen verwezenlijken ; we
stuiten hier echter op een misstand in de organisatie
van het A.N.V.: terwijl in het bestaan van afdeelingen
de erkenning ligt van het m.i. zeer juiste beginsel.
dat overal in den lands plaatselijk moet worden
gewerkt om de beginselen van het Verbond te doen
doordrin g en, ontneemt men aan de afdeelingen vrijwel
alle middelen om dien arbeid te verrichten. Dit is
zeer jammer, want, gelijk gezegd, er is nog zeer
veer te doen in de Groep Nederland !
En .. maar nu komen we aan de gevoelige plek !
..... Groep Nederland is een onderdeel van het
reheele A. N. V., en dit Alqemeen Nederlandsch
Verbond noemt bij de schoone doeleinden, die het
wil nastreven en waarvoor het zelfs een groot deel
van de gelden der Groep Nederland opvordert :
„Het wil bij alle Nederlanders en Stamverwanten,
waar ter wereld zij zich ophouden, het bewnstzijn
van stameenheid wekken en treedt overal op, waar
de Nederlandsche Stam kwijnt of wordt bedreigd."
Welnu, als men zich een moet gevoelen met zijn
Stamgenooten, waar ter wereld zij zich ophouden,
dan mag men als Nederlander en in de eerste plaats
als A.N.V.-er, wel beginnen met belanq te stellen in
het wel en wee der stamverwante volkeren, dan mag
het A.N.V. toch zeker niet doodzwiigen, wat er in
het Vlaamsche en het Zuid-Afrikaansche Volk leeft.
woelt en borrelt in deze groote tijden ! En dan mogen
die stamverwante volken toe]] zeker wel gevoelen,
dat hun leven en hun strijd in Groep Nederland
met opwekkende sympathie wordt gevolgd ? En als
ze hulp of aanmoediging behoeven, dan mogen ze
toch zeker wel helder Nederlan dsch klinken de stemmen
vernemen uit een onderdeel van het Verbond, dat
zoo kloek in zijn vaandel schrijft: „en treedt overal
op. waar de Nederlandsche Stam wordtbedreigd"!
Evenwel, men antwoordt mij : ,,Dat is gevaarlijk,
in tweeerlei opzicht! In de eerste plaats neemt
daardoor het A.N.V. zoo Licht stelling te g enover de
regeering van een anderen staat en dit is politiek;
het A.N.V. doet niet aan politiek."
Neen, het A.N.V. doet niet aan politick : we zijn
niet liberaal, niet anti-revolutionair, of wat ook;
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maar dit is geen reden om onze teak als GrootNederlandsche Vereeniging niet te volbrengen!
tiek ? Ja. als een of andere regeering uit een
staatkundig oogpunt een onderdeel van den Nederlandschen Stam bedreigt, bijvoorbeeld zooals in
Frausch-Vlaanderen door een predikant, als hij in
het Vlannsch preekt, in de gevangenis te zetten,
dan doet het A.N.V. aan politiek door de beweging
tegen een dergelijke onderdrukking „met raad en
daacl" te steunen. Aclit men dit verderfelijke politiek,
dan moet men vorenaangehaalde fiere leuzen van
het Verbond laten vervallen. Mij is dan eater niet
duidelijk, wat er dan nog voor het Verbond in zijn
geheel overblijft, want veel van hetgeen onze
propagandabriefkaarten als het cloel van het A.N.V.
vertnelden, is reeds door andere vereenigingen overgenomen, blijkbaar omdat men op de betreffende
punten niet veel van het A.N.V.-werk bespeurde.
En zoo wil het Hoofdbestuur, naar het schijnt, het
optreden, waar de Nederlandsche Stam kwijnt of
wordt bedreigd, maar zachtjes aan overlaten aan
een andere vereeniging, den Dietschen Bond ; onze
ormzwaai" is volgens het Hoofdbestuur niet ruim
genoeg om onze stamverwanten in bun strijd te
bereiken ..... Ik doe niet mede aan deze verloochening
van de beginselen van ons Verbond !
„Maur", zegt men, „er is nog een tweeds gevaar :
er bestaan in de stamverwante volken diepgaande
meeningsverschillen aangaande den weg. dien men
naar de vrijheid moet inslaan en nu mag bet A.N.V.
althans de Groep Nederland daarin geen partij kiezen."
Volkomen juist! Noch de Groep Nederland, noch
een barer arteelirgen mag zich scharen aan de zijde
van een der partijen, die in een stamverwant yolk
ontstaan. Dit heb ik niet eenmaal, maar herhaaldelijk
in het openbaar beweerd, ook op de Guldensporenslagherdenking. Was ik mij er niet van bewust, dat
het zeer moeilijk is, in Neerlandia meer dan een
bescheiden plaatsruimte te verkrijgen (de hehoefte
aan een eigen orgaan voor de Groep Nederland
wordt steeds grooter) dan zou ik vragen, de reds,
die ik den 1 1 den Juli jl. in Den Haag heb gehouden,
in haar geheel op te nemen, opdat men zou kunnen
lien, op Welk standpunt ik als voorzitter eener
Noord-Nederlandsche Afdeeling van het A. N. V.
tegenover de Vlaamsche partijen plaats 1 ). Zoo kom
ik dan vanzelf tot die „onvoorzichtige herdenking
van den Guldensporenslag, van dien Algeineenen
Vlaamsehen Feestdag. Wel, als men in zijn Biel
ervan overtuigd is, dat die sporenslag van de allergrootste beteekenis is geweest voor het bestaan van
het Vlaamsche broedervolk niet alleen, maar ook voor
de Groot Nederlandsche beschaving, wanneer men
bovendien getuige is van een hernieuwden strijd op
leven en dood tusschen Leliaarts en Clauwaarts, mag
men dan in een Noord-Nederlandsche Afdeeling van
het A.N.V., ten teeken der stameenheid die heerlijke
overwinning der Vlamingen niet herdenken ? En,

jnist als men zich bniten de Vlaamsche partijen
step, vraagt men niet Welke Vlamlngen mede ten
feeste komen, maar dan zijn alle VlaamscheYlamingen,
alle Znid-Afrikaanders, alle Groot-Nederlanders welkom ! En ik gevoel dan, in mijn stambewustheid de
1) DE TOORTS van 19 Juli jl. bevat den woordelijkeu
inhoud van mijn rede. Wie verder nog nieuwsgierig mocht
zijn naar mijn standpunt in zake de Vlaamsche Beweging,
kan hierover nog een en en an g er vinden in ALLEN WEERBAAR van 8 Augustus jl.
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roeping om van Noot d-Nederlandsch standpunt den
Sporenslag te herdenken en um dan den Vlaamschen
Broeders voor te houden, hoe noodig het is voor
het bereiken van het doel easgezind te zijn 2).
Er ontwaakt in verschillende afdeelingen der Groep
Nederland vau het A.N. V. een verhoogd gevoel van
samenhoorigheid met de stamverwaute volken, een
grootere belangstelling in hun wel en wee...... wil
men ook dit rekenen tot den „nieuwen koers", dan
is mg dat almede wel, mite men niet bewere, dat
het nlet in overeenstemming is met de beginselen
van het A. N. V. ! llet is mij dAn ook volkomen
onduidelijk, op Welke gronden een Hoofdbestuurslid
in het Augustusnummer van Neerlandia van „ontriggeld" kon spreken.
Neen, we willen niet „ontriggelen . ', maar wel den
wissel omzetten, omdat we zien aankomen, dat de
Groep Nederland anders op een dood spoor loopt
K. E. 0 UDENDIJK.
's-Gravenhage, 14 Augustus 1919.
* *

*

De heer Oudendijk milt op twee schijven, op de
redactie van Neerlandia. dat is op het Dag. Bestuur
van het floofdbestuur, als sehriiver van het hoofdartikel
Ontriggeld van verleden maand, en op het algel.
Bestuur van Groep Nederland, dat een naschrift gaf
op het artikel van den heer Suringar in datzelfde
nummer. Of zijn schot op de redactie een treffer
is geweest, moeten de lezers van Neerlandia nu maar
zelf uitmaken. Er is over de plicht van de Afdeelingen
om zich buiten alle inmenging te houden in vraag2) De schrijver van het artikel „Ontriggele stelt de vraag:
hoe het mogelijk is, dat de voorzitter der Haagsche Afdee
ling heeft kunnen rneedoen aan die herdenking van den
Guldensporenslag. Hi' had aanstonds het antwoord kunnen
l
even aan zijn
ezers door onderstaanden brief van het
g
Bestuur dier afdeeling aan het Groepsbestuur aan te halen :
„Aan het Dagelijksch Bestuur van Groep Nederland van
het Al g. Ned. Verbond te Dordrecht.
Het bestuur der afd. 's Gravenhage en Omstreken van
het A.N.V. heeft met verwondering kennis genomen van de
motie die het wd. dag. bestuur der groep Nederland aangaande de herdenking van den Guldensporenslag door de
S, tudenten-afdeeling bij de leden van den groepsraad heeft
rondgezonden.
In de eersteplaats is een dergelijke wijze van behandelen
van een aangelegenheid als deze weinig aanbevelenswaardig,
daar aan hen, die het congres wenschen te houden, de
gelegenheid wordt benomen om de leden van den groepsraad
in te lichten omtrent de bedoeling van het congres en de
wijze waarop het zal worden gehouden. De stemming loopt
daardoorgevaar onzuiver te worden.
Het bestuur der Haagsche afdeeling begrijpt echter geenszins de bezwaren van het dag. bestuur teen
g
het het denken
van den Gulden Sporenslag, welke dag ook reeds vd6r den
oorlog door aile Vlamingen werd gevierd.
Het is toch een vaststaand feit, dat de strijd die thans
in Belie teen de Vlamingen worth gevoerd gaat teen
alle Vlamingen en wanner de leden van het A.N.V. in
Noord-Nederland in deze dagen en bij een gelegenheid
als die herdenking van den Guldensporenslag hun sympathie
met het Vlaamsche yolk niet mogen uitspreken, dan begrijpt
het Haagsche bestuur niet wat men bedoelt met de woorden :
Het A.N.V. wil bij alle Nederlanders en stamverwanten
waar ter wereld zij zich ophouden, het bewustzijn van stameenheid opwekken.
Deze woorden komen voor op de briefkaarten, die vanwege
het Verbond worden uitgegeven
Tot een zoo weinig karaktervolle opvatting van de taak
van het Verbond, als in den brief van het wd. dagelijks
Groepsbestuur wordt aangegeven, kan het bestuur der Haagsche
afdeeling niet medewerken."

stukken van buitenlandsche inwendige politiek, al
zooveel geschreven dat nieuw betoog slechts herhaling kan zijn in anderen vorm. Een nuchtere
vraag moge nog volstaan : zijn het alleen de besturen
van de Afd. Den Haag en die van Delft, en die van
twee Studentenafdeelingen, die in dezen het ware
standpunt van de Groep begrij p en? Hebben alle andere
Afdeelingsbesturen en de Groepsraad het om die
reden bij het verkeerde Bind, om niet van het Hoofdbestuur ook nog te spreken ? Laten wij liever vaststellen dat de goede bedoelingen van ons alien boven
verdenking zijn, maar dat ter Willa van de eenheid
diegene, die meent dat hij wat meer mag doen dan
een ander, zich dient te schikken in het vrijwillig
aanvaarde verband.
Dat het bestuur der Afd. Den Haag en aan het
hoofd daarvan zijn geachte Voorzitter, met ijver
voor ons Verbond werkt, dat is door de redactie
ontkend noch betwijf0d en behoefde due tegenover
haar geen verweer. Ern ding merkt zij daarbij echter
op : ook den Haag zij voorzichtig met vraagstukken
als Rijnvaart, Volkerenbond en Stoomvaartlijn op
Z. A. Dergelijke onderwerpeu moeten eerst grondig
zijn bestudeerd, ear men ze in een vergaderingwaarvan
de pars verslag doet, ter bespreking toelaat. Nu zijn
het vaak als balletj es, die door een welwillende maar
der take geheel onkundige nit tijdverdrijf worden
op2. egooid. Slechts oppervlakkigen lezen dan met
genoeg.en in het morgenblad dat in een afdeeling
van het Verbond, weer eens oink tegeu het niets
doen van het Hoofdbestuur en Groepsbestuur is van
leer getrokk en. Maar wie beter weet, vindt het jammer
dat zoo lichtvaardig met zware problemen wordt
omgesprongen. Zulk luchthartig gedoe, zelfs al is
het in den Haag, doet bij ernstige landgenooten aan
het Verbond veel kwaad. Want zij denken dat dit
de werkwijze is van het geheel.
Daarom: geeft den stoot aan wat gij meent dat
door gezamelijke kracht ten goede kan worden
gedaan ; maakt vraagstukken ale bovenzenoemde
aanhangig bij Groeps- of Hoofdbestuur. Gij zult dan
ervaren dat ook in dit opzicht reeds veel is gedaan.
Maar doet het steeds na grondi2e voorbereiding of
ale U zelf daartoe de gelegenheid ontbreekt, lokt
die bij anderen nit. Elk ding zijn gerak.
En — oude koers, nieuwe koers ? Er is maar 66n
koers: onze Statuten wat nieuw is, dat is bij velen
in bet Verbond de verhoogde werklust en werkkracht.
Die taker niet het minst in den Haag waar te nemen,
RED.
is een verblijding.
Van de gelegenheid om hieraan nog een woord toe
te voegen maakt het D. B. van Groep Nederland
gaarne gebruik :
Met de ongetwijfeld belangrijke beschouwingen
van den Heer Oudendjk over het vraagstuk, dat
thans de leden van het Verbond in Nederland bezig
houdt, kan, zoolang deze niet loopen over de Vlaamsche aangelegenheden, ieder goad Verbondslid, elk
warm voelend Nederlander volkomen instemmen.
Wie zou gaarne een plaats bekleeden in de leiding
eener Vereeniging, waarvan geen stuwkracht uitgaat,
waarin niet de ernstige wil voorzit om onverpoosd
te arbeiden aan de verwezenlijking van haar Joel?
In het vorig nummer van Neerlandia hebben wij zelf
ook gewezen op de schoone taak, die Groep Nederland
heeft te vervullen en daarbij enkele taken genoemd,
die in behandeling moeten worden genomen. Daaraan
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zijn vele toe te voegen en in de Berate plaats is
het zeker de taak der Groep om in deze voor ons
land zoo moeilijke dagen leiding te geven en op te
komen voor ooze nationale belangen.
Waarom men aan de afdeelingen vrijwel alle
middelen outneemt om dien arbeid te verrichten,
licht de Heer Oudendijk niet toe, en is ook niet
duidelijk. De plaatselifice werkzaamheid wordt immers
niet belemmerd. De kracht echter zit ook hier in de
eenheid van het gansche land ; in de Groep is dat
de Groepsraad.
Terechtspreekt de heer Oudendijk van „de gevoelige
plek". Wij zouden willen zeggen, dat in het betoog
van den geachten inzender die gevoelige plek, n.l.
de Vlaamsche aangelegenheden, ook de zwakke plek
is ; dat alien, die den toestand nuchter en met het
oog op de belangen van ons land en van de Vlamingen
overzien, tot geen andere gevolgtrekking kunnen
komen dan dat men zich thans van elke betooging
voor (le Vlamingen in ons land behoort te onthouden.
Ook de Heer Oudendijk moet de juistheid van dit
standpunt ten slotte erkennen, waar hij immers zegt
dat „noch de Groep Nederland noch een harer
afdeelingen zich mag scharen aan de zijde van Ben
der partijen, die in een stamverwant y olk ontstaan"

Het Front-telegram.
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aanraking met de Deensche voiksziel en beschaving,
dat hare werken, zoo ze in Deensche vertaling
kwamen, hier stellig in goede aarde zouden vallen.
Ook in een ander opzicht is zij voor ons Denen
belangwekkend. In de gezellige oude pastorie te
Winsum, waar de volksdichteres verblijf houdt te
midden eener wonderwereld van bloemen door haar
zelf gekweekt, sta at het Deensche geestesleven hog
aangeteekend. Vooral Prof. HOffding heeft er zoo
warme bewonderaars, als misschien nergens elders
buiten Denemarkens grenzen."
Aldus Carl Kjersmeier in liver Dag van 18 April
1919.
Dear nog altijd menig Nederlander, om te geloover,
dat een ander Nederlander iets beteekent, dit Beret
van een vreemdeling moet hooren ; dear bovendien
naar mijne overtuiging vriendschap en geestelijke
ruilhandel met andere kleine volken voor ons van
grOl5t gewicht zijn, schijnt het mij niet zonder nut
deze waardeering eener zeer verdienstelijke Nederlandsche vrouw door een Deen onder de aandacht
der lezers van .Neerlandia te brengen.
W. ZUIDEMA.

Mededeelingen en Allerlei.

Den Haag, 12 Augustus 1919.
Geachte Redactie,
Naar aanleiding van Uwe nota bij het verslag
over den Guldensporendag te 's-Gravenhage, in het
Augustus-nummer van Neerlandia, zenden wij
hierbij het telegram in kwestie, met verzoek in Uw
eerst-volgend nummer aan Uwe lezers te willen
meedeelen, dat U dit telegram onder de oogen hebt
gehad, dat de tekst overeenstemt met den door ons
meegedeelde en dat ons comiteit dos volkomen te
goeder trouw heeft gehandeld.
Hoogachtend,
Namens het Guldensporencomiteit,
HUGO VAN DEN BROECK,
secretaris.
Naschrift.
Gaarne verklaart de Red, het bewuste telegram
onder de oogen te hebben gehad. Dat het comiteit
te goeder trouw gehandeld heeft, heeft zij geen
oogenblik in twijfel getrokken. Het is alleen slachtoffer
geworden, want aan de ontkenning van den heer
Denuce valt eveneens moeilijk te twijfelen. Red.

Een Nedetlandsche schrijister.

Verplaatsing van het kantoor.
Het kantoor van het A.N.V. te Dordrecht is tijdelijk
verplaatst van Wijnstraat 93 naar Voorstraat 140.

De leiding van het Alg. Ned. Verbond.
Onder dit hoofd ontleen de de Toorts van 26 Juli
aan een ander bled een Lang relaas, over een reis
van den Voorzitter van het A.N.V. naar Londen,
om Gen. Botha te bezoeken. Wat hoogst bedenkelijk
was. Het was of het leefde.
Voor wie er belang in stelt, verklaart genoemde
Voorzitter dat hij heel graag in de gelegenheid zoo
zijn geweest om den Heer Botha te ontmoeten, maar
dat tot zijn spijt de tocht naar Londen door bet
eene bled uit den duim is gezogen en door bet
andere nagelurkt.

Blijvende Koninklijke belangstelling.
H. M. de Koningin-Moeder heeft voor de derde
meal een bewijs van belangstelling gegeven in den
arbeid van het Comitê voor Ned. kinderbn in den
Vreemde.

T. K. E. de Haas—Okken.
„Bijna geen enkel land in Europa bezit zoovele
schrijfsters als Nederland. Onder haar bekleedt
Mevr. T. K. E. de Haas—Okken een opmerkelijke
plaats, niet alleen door hare begaafdheid en groot
voortbrengingsvermogen, maar ook doordien hare
romans geschreven zijn in den tongval van haar
geboorteland: Groningen. In de Nederlandsche letteren heeft zij dezelfde beteekenis als Jeppe Aakjaar
hier te laude. Evenals haar Deensche kunstbroeder
zoekt zij de stof voor hare boeken bij voorkeur in
't Leven der boeren en boerenarbeiders. In haar
levensbeschouwing toont zij zoovele punten van

Welkome Gift.
Op voorstel van Mr. I. Nederburgh te 's-Gravenhage werd in December 1918 besloten en in het
begin van dit jaar overgegaan tot het ♦erspreiden
van een geschrift, waarin Nederlands hooding gedurende den wereldoorlog werd uiteengezet en
verdedigd tegen de lasterlijke beweringen, door
Welke ons land werd vervolgd. Bij de toezending
vanditgeschrift „Wordt Nederland billijk
b e o o r d e e 1 d ?" aan degenen, die bijdroegen tot
de kosten, gaf Mr. N. zijn voornemen te kennen
het mogelijke overschot der ontvangen bijdragen
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aan ons Algemeen Nederlandsch Verbond te geven,
waartegen niemand bezwaar inbracht.
De zeer hooge prijs van het drukken heeft Mr. N.
weerhouden van het uitbrengen en verspreiden van
een uitvoerig verslag. Door onze tusschenkornst deelt
hij in 't kort het volgende mee.
Het geschrift en zijn Engelsche en Fransche
vertalingen zijn bij duizendtallen over alle werelddeelen verspreid, terwijl daarna nog eenige honderdtallen ter verspreiding zijn to egezonden aan personen
in het buitenland, die haar bizonder waardeerden en
(soma telegralisch) nog weer exemplaren aanvroegen.
De uitgaven voor dit Joel bedroegen, voorzoover
in rekening gebracht, f 2440.52 ; de ontvangsten,
eerst niet voldoende, stegen — dank zij een nagekomen bijdrage — tenslotte tot f 2603.11, zoodat
er een overschot is van f 162.59, door ons na
kennisneming van de verantwoording als het juiste
bedrag erkend en voor ons Verbond ontvangen van
den Heer Nederburgh, op Wiens verzoek wij bij
dezen aan alien, die bijdroegen, zijn hartelijken dank
daarvoor overbrengen.
Onzerzijds onze dank aan den schrijver van het
nuttige geschrift voor zijn schenking aan het Verbond,
Het Nederlandsch aan Buitenlandsche
Universiteiten.
— Dr. M. J. van der Meer, privaat docent in de
Nederlandsche taal- en letterkunde en in de Germaan3che taalwetenschap aan de Universiteit te
Frankfurt a. M. is benoemd tot lid van de wetenschappelijke examen-commissie. Hierdoor is het voor
de candidaten aan de universiteit te Frankfurt mogelijk geworden hun examen in de Nederlandsche
taal- en letterkunde in Frankfort te doen. Tot nog
toe was dit alleen te Bonn mogelijk.
— Dr. Pieter Geyl, correspondent van de Nieuwe
Rotterd. Ct. te Louden, is door den senaat benoemd
tot hoo;leeraar in het Nederlandsch aan de Universiteit en de Bedford colleges te Louden, met ingang
van 1 September.
Voordrachtavonden.
Sprekers, voordragers en zangers, die bereid zijn
den a.s. winter voor de Afdeelingen van het A.N.V.
op te treden, worden. verzocht naam, adres en
onderwerp op te geven aan het kantoor van het
A.N.V., Voorstraat 140, Dordrecht.
NL:d. kun,t in den Vreemde.
De beer en Mevr. Zalsman hebben in Juni j.l. een
zangavo nd gegeven in Tokio, waarvan de ons toegezonden Engelsch-Japansche kranten met veel waarook
deering gewag maken. Ilet echtpaar huldigde oo
het Ned. lied ; het programma toch vermeldde o.m.
Diepenbrock, Kuilcr, Gotfried Mann en Bernard
Z we ers.
Groep Ned. Antillen.
Als afgevaardigden dezer Groep in het Hoofdbestuur
zijn door bet nieuwe Bestuur gekozen : Dr. M. Alvares
Correa, Amsterdam; Dr. Th. Lens, Aerdenhout en
C. Statius Muller, Rijswijk.
Allen hebben hun benoeming aangenomen.
Tegenover deze aanwinst lijdt het Hoofdbestuur
een groot verlies door het bedanken van prof. dr.
J. Boeke, die zich door drukke bezigheden daartoe
genoopt zag.

N ederlandsche Scnoolkalender.
Bij de fa. J. B. Wolters is een schoolkalender
in klein boekformaat verschenen voor den cursus
1919-920, die velerlei wetenswaardigs bevat o.m.
52 portretten van beroemdheden uit binnen- en
buitenland met korte levensschets, wenken voor
Indie de drooglegging der Zuiderzee, betrekkingenkeuze, raadgevingen voor fietsen, zwemmen, baden,
kampeeren, eerste hulp bij ongelukken, een overzicht
der luchtvaartbeweging, padvindersorganisatie, enz,
Studeerende jongelui, die dit kalenderboekje voor
hun lesroosters en rapportoverzichten bijhouden,
kunnen er veel nut van hebben en er veel uit leeren,
ook ,eerbied voor onze groote vrouwen en manner'
op wetenschappelijk-, kunst- en handelsgebied.
Nederlandsche Handelshoogeschool.
Wij vestigen de aandacht op het studieplan 19191920 der Nederlandsche Handels-Hoogeschool te
Rotterdam, dat op aanvraag verkrijgbaar is bij den
pedel der school, Pieter de Hooghweg 122.

Comitd voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
(Hoofddoel: Verzorging in Nederland).

33e opgave van ontvangen bijdragen
van 1 tot en met 31 Juli 1919.
Onder:Comitê Deventer f 3.25, maakt met vorige
opgave f 4.080.27.
Onder-ComitO Zwolle f 13.25, maakt met vorige
opgave f 4.398.50.
Onder-Comite Diisseldorp bijdragen ouders
Mrk. 751.—.
H. d. V. f 30 .—, A. M. f100.—, J. H. F. R. f 1.- -,
alien te Amsterdam. H. C. f 2.50, N. 0. T. f 2000. —, te
' s-Gravenhage. J. M. V. f 15,—, Bussum. Mevr. M.
H. W. D. f 5.—,Amstelveen. H. A. K. f 10.—,
Haarlem. Dr. J. V. S. f 10.— Wageningen. Jhr. H.
L. f 250.—, Wassenaar. A. d. M. f 25.—, Waalsche
Diac)niespeciale inzameling ter herdenking van
den vrede 68.19+, Mrk. R40, Rotterdam. M. J F.
H. f 5.—, Mevr. C. J. D —V. f 10.—eldoorn.
, ApF.
f 2.--, Ba,arn. E. d. V. f 1.20, Vlaardingen.
Totaal ontvangen in Juli f 2.458.394-, Mrk,
751.40, maakt met vorige opgaven f 221.258.01.
en Mrk. 26.773.68. De uit avers bedroegen in de
af4e1)openmaand
•
ongeveer f
Ettn sober lijstje ditmaal, dank aan eenige flinke
bijdragen echter, behoefden wij onze steeds slinkende
reserve niet al te zwaar aan te spreken. Ook als
vorige jaren heeft de zomervacantie klaarblijkelijk
ons door velen doen vergeten, dock vol vertrouwen
zien wij de komende maanden tegemoet, want wij
zijn nog niet aan het einde van onzen arbeid en
dringend blijven wij dus nog eenigen tijd steun
vragen voor ons Nationaal werk.
Men zende zijne bijdrage aan den Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERIANDSCH VERBOND
Er litg
in het bewaren van vrede niet minder
kracht verborgen, dan bij het aanvaarden van strijd
naar voren treedt.
E. P. DE MONCHY RZN.
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Het Boek der Koningin.')
Een woord tot onze leden.

Advertentien

schen. 'Poch, hoe uiteenloopend de uitingen zijn,
ook al wordt de naam onzer Koningin niet genoemd
en al schijnt het neergeschrevene ook niet in eenig
verband te staan tot Haar persoon of waardigheid —

Augustus is dit boek aan Koningin

toch is Zij ook onuitgesproken steeds bij den lezer

Wilhelmina aangeboden
,
bij monde van Jhr. Mr.

in gedachte. En de lezing is boeiend, want men

A. F. de Savornin Lohman. Het bestaat uit „gedachten

voelt in elke bijdrage de echtheid.

Op 3

en beschouwingen, en voortbrengselen van beeldende

Onze Koningin was ten zeerste ingenomen met

kunst en toonkunst" van ongeveer 18 o Nederlandsche

deze hulde van zoo weinig uiterlijk vertoon. Juist

mannen en vrouwen, bijeengebracht onder toezicht

de onopgesmuktheid zal Haar weldadig hebben

van de Heeren Dr. C. Easton, Prof. Mr, J. E. Heeres en

getroffen, te meer omdat dit boek dienstbaar kon

Anton van der Valk, en it even door de Uitgevers-

worden gemaakt aan een daad van menschelijkheid.

Maatschappij Elsevier te Amsterdam. De bedoeling

Haar wensch was dat de opbrengst van den verkoop

was door dit boek aan Hare Majesteit een eenvoudige

zou worden besteed ten bate der weduwen en

hulde te brengen na het einde van den wereldoorlog.

weezen van de Nederlandsche visschers on zeelieden,

Het is niet een boek van slaafsche verheerlijking

die in den oorlog zijn omgekomen. Hoe meer het

van Koninklijke macht en aanzien. integendeel.

wordt verkocht, des te meer dus krijgt deze hulde

Het is een reeks van uitingen, zooals misschien in

haar waarde.

g zoo hartelijk
geen land zoo oprecht, zoo eenvoudi,

Om die reden wekt Neerlandia de leden van

van yolk tot vorst zou kunnen uitgaan. Het is

ons Verbond op om het te koopen. Afgezien ook

Nederlandsch van karakter, door en door, een boek

van het doel, zal men er geen berouw van hebben,

wear ieder die onze nationale eenheid door Oran'

want het is een boek, dat duurzaam blijven zal als

edachten
g enbebestendigd wil zien , zijn eigen

herinnering aan bange dagen en aan de groote

schouwingen zal weervinden, niet alleen in ideeel

verplichtingen, die Nederland in die dagen heeft

opzicht maar ook in de groote maatschappelijke en

gehad aan zijn Koningin Vooral ook de Nederlanders

oeconomische vraagstukken, die dezen tijd beheer-

in het buitenland zullen het beschouwen als iets

1) Het Boek der Koningin. Gedachten en beschouwingen en
voortbrengselen van beeldende kunst en toonkunst door Nederlanders, na het einde van den Wereldoorlog Hare Majesteit
Koningin Wilhelmina aangeboden op 31 Augustus 1919.
Uitgegeven te Amsterdam in het jaar MCMXIX door de Uit_
gevers Maatschappij Elsevier. — Gebonden in een door C. A.
Lion Cachet ontworpen band. -- Prijs f 6.—.

wat bun lief is ; zij zullen als den polsslag voelen

van ons nationale Leven, waaraan ook zij deel
hebben, omdat zij zijn van ddnen bloede.
Het Boek der Koningin vinde zijn weg over de
geheele wereld.
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Neen, we willen geen verslag geven van al hetgeen er op dien gedenkwaardigcn Zaterdagmiddag
in den Dierentuin te 's-Gravenhage is gezegd. Uitvoerige verslagen heeft men al gelezen in de verschillende nieuwsbladen. Maar wel willen we in
NEERLANDIA, het bled van het Algemeen Nederlandsch Verbond, nog eens zeggen, hoe mooi we dien
middag hebben gevonden.
Een blauwe Hollandsche hemel met helderen
zonneschijn boven onze hoofden, groene boomen,
frissche bloemen en de „schitterende kleuren" van
vele Nederlandsche vlaggen om ons keen; en IN
de harten der duizenden, die waren opgekomen, de
groote liefde voor het oude vaderland, dat wij
WILLEN behouden ongeschonden in zijn grenzen,
onverkort in zijn souvereine rechten!
Dit wilden we nog eens goed zeggen, hoorbaar
voor de geheele wereld, hoorbaar in de allereerste
pleats voor onze brave Limburgers en Vlaamsche
Zeeuwen, die zich zoo dapper weren tegen de
roofzuchtige bedoelingen van de hebzuchtigen onder
onze zuiderburen.
Het was een bezielend samenzijn onder leiding
van den Oud-Minister TREUB. Hoe moist deze voorzitter telkens met een pakkend, dikwerf met een
boertig woord de sprekers in te Leiden en hoe joist
moisten de sprekers, al waren zij ook „vogels van
zeer diverse pluimage", weer te geven, wat er in
deze dagen omgaat in de harten van de Nederlanders, wanneer zij denken aan de aanslagen, die
in de hoorden van een aantal overmoedige Belgen
tegen ons worden beraamd.
We kunnen slechts enkele grepen doen uit
het vele, dat de sprekers ons hebben gegeven.
Ja, daar stood dan Ir. ALBARDA met zijn open,
manlijk gelaat; onmiddellijk heeft hij zijn hoorders
te pakken: in oogenblikken als deze plaatsen wij
onze, overigens zeer sterk niteenloopende meeningen
niet tegenover, maar naast elkaar, want we gevoelen, dat ondanks alles toch bij elkander behooren
en we willen ons vierkant stellen tegenover de
kuiperijen van de Belgische annexionisten; we laten
elkaar niet los en ook krijgt men ons nimmer tot
een militair verbond ; het vredelievende Nederlandsche
y olk wenscht na DEZEN oorlog niet te beginnen
met op die wijze mede te werken aan de organisatie
van een volgenden krijg!
Dan komt de Heer V. d. BILT (een roods Zeeuw,
zoo als de Voorzitter zeide). Daze spreker komt ons
nog eens duidelijk maken, hoe armoedig en onwaar
de argumenten zijn, waarmede de tegenpartij Naar
oneerlijke bedoeling tracht goed te praten. Op schalksche wijze herinnert hij o.m. aan die Engelsche boot,
die dezer dagen door het kanaal Ter Neuzen-Gent
is gevaren : in het Nederlandsche gedeelte verliep
de rein zeer slot, . in het Belgische geraakte zij
eenige malen aan den grond ! .. Er is een goed
Zeeuwsch woord op een der eerebogen in ZeeuwschVlaanderen geschreven: „ AFBLUVE!"

walks rubriek ze thuis behooren: onnoozelen, betweters, slimmerds of . . . schurken een andere
keuze is er niet. (De hear Groenendael zou zich, als hij
tegenwoordig geweest was, niet hebben kunnen beklagen over gebrek aan belangstelling in zijn persoon). Hoe heerlijk slaat bij de toehoorders in de
oprecht gemeende warme holds, die Prof. Blok
bracht aan de Vlamingen, die in woord en geschritt
zoo moedig aan onze zijde staan. De luide toejuichingen van de toehoorders duiden er op verheugende wijze op, dat het gevoel van stameenheid
tusschen Noord-Nederlanders en Vlamingen in deze
dagen krachtig wordt verstrekt.
Ds. JANSSEN, de bekende veldprediker, west
ons in lichtelaaien gloed te zetten. Welk een geestdrift verwekt hij met zijn woorden . . . Wat die
minister daar in Brussel van deze 4eenkomst zou
zeggen ? . . . wel dat laat ons koud ! Maar die van
Limburg en die van Zeeuwsch-Vlaanderen, die zullen
het nog eens goed hooren en in hun binnenste gevoelen, dat wij niets van hen zullen loslaten: geen stad,
geen dorp, geen hoeve, geen steen ! Eer vergete
onze rechterhand zichzelve, voordat wij hen vergeten!
Nog een Heer JANSEN treedt voor ons op, de
voorzitter van het Comae, dat in Limburg zoo volhardend tegen de annexatie strijdt. Zakelijk en toch
met een hart vol warmte staat die sympathieke
spreker ons nog eens te vertellen, wat wij allang
wisten, maar nooit genoeg van iemand als hij kunnen
hooren, dat Limburg eenvoudig niet van Nederland
en Oranje wag moil!! Een overweldigende ovatie
valt dezen Limhurger ten deel. Ook hij wijdt woorden
vol van warme genegenheid aan de Vlamingen.
De Voorzitter van het Z.-V1. Comit y , Ds. Pattist,
was verhinderd te komen. Een brief van hem wordt
voorgelezen en lokt eveens luide toejuichingen uit.
De Laster gaat ver ! Maar iemand als Generaal
VAN TERWISGA west dien ter dege te bestrijden.
Wij zouden in 1914 niet in staat zijn geweest om
de Duitschers van onze grenzen te houden ? De
FEITEN bewijzen het tegendeel! Wij stondengeheel
gereed aan onze grens in Limburg, voordat 66n
Duitseber de Belgische grens had overschreden.Dit
was met bet Belgische Leger niet het geval. En zou
Belgie, als het bovendien nog onze Limburgsche
grens te verdedigen had gehad, beter stand hebben
gehouden dan het nu deed? Op de Schelde en in
Zeeuwsch Vlaanderen was het sender gesteld . .
Wij zouden in 1918 de Duitschers gewapend en met
goeden buit door Limburg hebben laten trekken?
Gelogen ! ! B,leijkt eens de toto's in de programma's :
daar ziet men hoe de Nederlandsche soldaten de
Duitschers ontdoen van hun wapenen en geschut;
slechts van de ransels voorzien mogen zij verder
trekken . . .
Staande, met ontblooten hoofde, hooren we de
Limburgsche en Zeeuwsch-Vlaamsche volksliederen
aan, gezongen door de Ikon. Nat. Zangschool.
Dan stelt de Voorzitter de motie voor ... Is
dat een bijeenkomst van keele Nederlanders, die
daar juichend, met heeren en dameshoeden zwaaiend.
algemeene instemming betuigden met deze woorden :

Een jengdig grijsaard verschijnt voor ons : Prof.
BLOK ! Welk een opwekkende invloed, walk een
geestdrift gaat er van hem nit! Het is weer ernst
en luim. Ons grensgebied zal ongeschonden blijven,
maar ook onze rechten onvericort! Die paar Limburgsche annexionisten ? Ze kunnen zelf uitmaken in

De Nederlandsche mannen en vrouwen van allerlei
geloof, richting en internationals sympathies, uit ells
lagen der bevolking seam gekomen te 's Gravenbage
op 13 September 1919, om — mede namens de
overgroote meerderheid hunner landgenooten te
getuigen van den onverzettelijken moil van bet Neder-

De Nationale Betooging op Zaterdag 13
September ji. te 's-Gravenhage.
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landsche y olk, dat zone rechten en landsgrenzen
ongerept blijven,
overtuigd van den wensch van de Nederlandsche
Natie om, op den grondslag van eerbiediging onzer
Souvereiniteitsrechten, overleg te plegen met het
Belgische y olk, teneinde met elkander in vrede en
vriendschap te blijven leven;
diep verontwaardigd over de pogingen der Belgische annexionisten om uit eigenbaat de thane
oppermachtige volken te bewegen tot schending van
Nederlands rechten en grenzen;
verzekeren den belaagden Limburgers en Zeeuwen
van den steun van het gansche land;
en spreken het vertrouwen uit dat de Nederlandsche
regeering elke schending van 's lands rechten en
grenzen met beslistheid zal blijven afwijzen. 1)
Leve het Vaderland! roept de Voorzitter, waarop
het Wien Neerlandsch bloed wordt ingezet . . .
Leve de Koningin ! roept men uit de menigte, waarop
het Wilhelmus woi dt gezongen .. .
Ja het wai een prachtige, Nederlandsche betooging !
K. E. O.

Het Steunfonds.
Ons artikel over het Steunfonds van F. 100. 000.
was verschillenden bladen aanleiding het heuglijke
feit dezer stichting te vermelden.
De Kamper-Courant deed het in den vorm eener
hulde aan Dordrecht. Zij schreef:
„Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft zijn
zetel te Dordrecht. En zoo was het te verwachten
dat de met dien zetel onderscheiden stad - een der
ou Iste onder de Hollandsche steden - een belangrijk aandeel zou semen in het bijeenbrengen van
dat steunfonds. Naar toch zal het meenigeen nog
een verwondering zijn dat Dordrecht gm krachtig
zou willen en kunnen bijdragen, als blijkens het nu
g,3publiceerde lifstje van schenkers het geval is geweest. Dordrecht, royaal ook voor nationals belangen, toont er mee te verdienen de zetel te zijn
van het Verbond."
Naast de waardeering in de Pers heeft onze oproep aan het slot om het Fonds te versterken, al
dadelijk een a angename verrassing gebracht in den
vorm eener gift van F. 1000.- van de heeren
van Heek, G. J. van Heek Jr en A. H. van Heek te
Enschede.
Mogen nog vele Ne lerlanders en Stamverwanten
in biases- en buitenland het Hoofdbestuur veroorloven
op deze wijze hun naam op de stichterlijst in te schrijven.
Daardoor zullen z-ij ons Verbond niet Aileen stoffelijk maar ook zedelijk tot grooten steun zijn.

Een Hollandsche avond
op de Jaarbeurs te Leipzig.
Men schrijft ons uit Leipzig:
In de Witte Zaal van den Leipziger Palmengarten gaf het Messamt (het bestuur der Leipziger
missen), evenals reeds vorige avonden voor de
1) Deze cootie is ter kennis van de Nederlandsche- en van de
Belgische regeering gebracht Zij is aangeboden aan den President van de commissie voor de herziening van de tractaten
van 839, aan den President van den Raad to Parijs G. Clemenceau
en aan den Franschen Minister van Buitenlandsche Zaken S.
Pichon. Zij is gezonden aan de Commissarissen van de Koningin
in Limburg en Zeeland, met het verzoek haar ter kennis van
de bevolking die provinei g n te willen brengen.

1.0

Skandinaviers en Zwitzers, op Woensdag 3 Sept.
een avondmaal voor de Nederlandsche oezoekers
der najaarsmissen. Eenige honderden Hollandsche
kooplieden en industrieelen waren met vertegenwoordigers der Rijksregeering, der stad Leipzig en
van de Leipziger Kamer van Koophandel tezamen
gekomen. De Nederlandsche kolonie te Leipzig was
vertegenwoordigd door den Secretaris der Afd.
Leipzig van het A.N.V., den heer Rompelman, die
daartoe door het Messamt was uitgenoodigd. De
Nederlandsche consul had aan de uitnoodigiug helaas
geen gevolg gegeven.
De bijeenkomst had ten doel in een aangenaam
samenzijn den Nederlandschen handel te toonen,
hoezeer Duitschland de verbindingen op handelsgebied
met Nederland op prijs stelt en Welk gewicht het
hecht aan het bezoek van de Nederlandsche kooplieden en industrieelen aan de Leipziger missen. In
dien zin sprak ook de leider der vergadering, de
Voorzitter der Leipziger Kamer van Koophandel,
Geheimrat Schmidt als Vice president van Commissarissen van het Messamt de aanwezigen in zijn
openingswoord toe. In opdracht der Rijksregeering
en der Regeering van Saksen werden de bezoekers
begroet door Ministerialdirektor Miller, die uitvoerig
de handelsbetrekkingen tusschen Holland en Duitschland schilderde en de kooplieden uit beide landen
vermaande niet door de tegenwoordige ongunstige
omstandigheden de hoop op gunstiger tijden te
verliezen, maar niettegenstaande de vele tegenwerkende invloeden de bestaande handelsverbindingen
te versterken en uit te breiden.
In een gloedvolle toespraak dankte de heer Graadt
van Roggen, Alg.-Secretaris der Utrechtsche Jaarbeurzen, voor de eer one Hollanders aangedaan en
wees er op, dat Leipzig en Utrecht geen mededingers
zijn, maar naast en met elkander door hunne missen
eenen nieuwen oeconomischen toestand in 't leven
hielpen roepen, waartoe zoowel koopman als fabrikant
in beide landen diende merle te werken. „Arbeidsvreugde" was de grondtoon zijner met geestdrift
toegejuichte redevoering.
Nog vele toespraken volgden, zoowel Duitsche
als Hollandsche, en in alle werd de goede verstandhouding, die te alien tijde tusschen Nederland en
den Duitschen handel in het bijzonder in betrekking
tot de Leipziger missen bestaan had, op den voorgrond
geplaatst.
Veelvuldige dank werd den heer van der Borg
gebracht, die als vertegenwoordiger der Leipziger
missen in Amsterdam zich telkens weer de grootste
moeitegetroostte om de Nederlandschen misbezoekers
gedurende hunne rein zoowel ale in Leipzig zelf met
read en dead ter zijde te staan.
De goed geslaagde avond kenmerkte zich door
oud-Hollandsche vroolijkheid, die echter bij verschillende ernstige en belangrijke redevoeringen wel
wat minder luidruchtig had kunnen zijn.

Hendrick de Keyser.
Naar den beroemden 17e eeuwschen bouwmeester
van het Paleis op den Dam is de vereeniging genoemd, die in Januari 1918 op aanstichting van den
heer J. Th. Boelen te Amsterdam werd opgericht
tot behoud van architeetonisch of historisch belangrijke oude gebouwen.
Zelf had hij reeds het bewijs geleverd, dat
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kunstzin en goede koopmanschap in de practijk zeer
wel te vereenigen zijn en dat vele belangrijke oude
huizen, die in de laatste jaren roekeloos en geheel
onnoodig zijn gesloopt, op die wijze hadden kunnen
behouden blijven.
Eiger kunst is eigen leven en wie de eigen oude
kunst eerbiedigt en made in stand tracht te houden,

aankoop voor ondergang wist te behoeden. Hun
aantal bedraagt reeds 22. Het eerste jaarverslag
van den Secretaris, den heer F. E. Posthumus
Meyj es, Spuistraat 172 Amsterdam, geeft er een
aantrekkelijk overzicht van, benevens enkele afbeeldingen der geredden.
Daar aanzien doet gedenken, nemen wij er hier

Behouden oude huizen aan de Prinsengracht te Amsterdam.

toont zijn vaderlandsliefde op een der aantrekkelijkste
wijzen en „verdient zoo veal als die de grenzen
breeden."
Met de heeren Dr. Jan Veth, G. G. 't Hooft,
H. C. Rehbock, Mr. Chr. P. van Eeghen en Jhr.
Mr. J. F. Backer stichtte de heer Boelen de vereeniging, die oorspronkelijkvoorAmsterdam opgericht,
al spoedig van versehillende zijden, ook van Regeeringswege steun kreeg, haar bemoeiingen uitbreidde
over geheel one land en behalve in de hoofdstad in
verscheiden oude steden belangrike gevele door

een over, het pand Prinsengracht 2, dat een zeer
fraai Amsterdamsch stadsgezicht beheerscht.
Steune daze kunstzinnige vaderlandsche vereeniging, wie kan.

Handeldrijvende en zaken doende laden
van het A. N. V. plaatst Uw aankondigingen
in Neerlandia I
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VLAANDEREN.
De veroordeeling van Dr. Borms in de
Vlaamsche Pers.
A. HANS in Het Laatste Nieuws:
Dit proces is niet dat van het aktivisme in zijn
geheel.
Men miste een anderen beklaagde. Wie dan ? Het
stelsel, dat Vlaanderen heeft verdrukt al 80 jaar
lang, het stelsel dat het Vlaamsch haat, dat ons
lager ondcrmijnde, omdat het den Vlaamschen soldaat
zijn recht onthield en hem soms zwaar strafte, het
stelsel, dat ook in oorlogstijd tweedracht zaaide.
Dat is wel gebleken uit indrukwekkende getuigenissen.
Want alle getuigenissen waren tegen 't aktivisme
— zoowel die ten ontlaste als die ten laste, om de
termen te gebruiken . . . De getuigenissen ten ontlaste waren een aanklacht tegen den niet gedaagden
beschuldigde ... het stelsel, walks dienaren, bewuste
of onbewuste, vrijloopen, eereplaatsen bekleeden
zelfs, met onderscheidiagsteekenen pronken. Waar
is de man, die den moed heeft voor het Assisenhof
de verantwoordelijkheid voor dit stelsel op te nemen ?
Hij is er niet
Zander dat stelsel geen aktivisme !
't
wel degelijk een factor, een zeer schuldige
factor.
En daarom kan dit proces niet dat van 't volledig
aktivisme zijn. Want dit stelsel is niet veroordeeld
geworden. En het moest luid dreunen door gansch
Vlaanderen over dat Vlaamsch-wurgend stelsel : ter
dood, ter dood!
Dat is geen leven en 't mag vernietigd worden,
want het is de dood voor Vlaanderen, en het bedreigt
Belgie self in zijn bestaan, terwijl een gezonde
oplossing van de taalkwestie aan land en y olk moat
ten goede komen.
Neen, Vlaanderen wil van geen aktivisme weten.
Vlaanderen volgde niet hen, die zich als zijn herders
opwierpen en samen gingen met hen, Welke Vlaanderen maakten tot een land van tranen en bloed
en puin.
Maar Vlaanderen veroordeelt ook den nog vrij
loopenden beklaagde, het hatelijk stelsel van verstomping en ontaarding.
FILIP DE PILLEGIJN in De Standaard:
De Staat is gerezen tegen den enkeling, in wien
hij den aanslag belichaamd zag, en heeft hem gebroken.
Maar die staat, die oprees als beschuldiger en
rechter tezelfder tijd, heeft ook moeten vernemen
dat een yolk tegen hem hear beschuldigende stem
verheft in afwachting dat het zijn vonnis velle.
Waar de staat het activisme heeft uitgespeeld,
heeft het y olk zijn nood met beide handen in de
hoogte gehevenWaar de staat sprak van lichte misbruiken, die
geleidelijk zullen hersteld worden als er lust toe
bestaat, heeft het yolk geroepen: het stelsel is slecht.
Waar de staat zegde: „het lager is in orde en
het onderwijs, en het gerecht", heeft het yolk geant-
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woord: „Zie onze houthakkers, zie onze Hoogeschool,
zie tot in dit Assisenhof."
En als het y olk dan uitriep „een kleine zooals
een groote beschikt over ziehzelf ; en Vlaanderen
richt het oog op Polen en Ierland", dan heeft de
taat gevonden dat onze priesters in het Vlaamsch
mochten prediken.
Nooit meer dan op daze dagen is het een klaar
begrip geworden, dat het Recht zich niet bewijzen
laat voor hen die leven in het voorrecht, dat het
lijden geen medelijden wekken kan bij hen die nooit
hebben geleden, dat de nood van den Vlaamschen
geest niet gevoeld wordt bij hen die hun geest
hebben gestotreerd in de kamers van de Belgische
latijnsche cultuur.
Daar zijn twee kringen, die naast elkaar loopen,
elkaar niet doordringen kunnen; de botsing der
beide geslachten geeft geen licht, de wil van beide
bestrevingen loopt evenwijdig verloren. Dan blijft
niets over dan beider macht.
*
*
HEN l ■ 1 BORGINON in Ons Nederland, tolk
van het Vlaamsche Front :
Wij staan tegenover Borms met een onbevangen
geest. maar een meewarig hart. En terwijl het koel
verstand de veroordeeling uitspreekt over een politiek, kan toch ons hart den mensch geen banvloeken
naar het hoofd slingeren.
Meer dan menschelijke kracht of zwakheid, meer
dan 't kwade of goede in het optreden van een
enkeling, treft ons in dit geding, de onrechtvaardigheid van een regiem.
De weinigen op de voorlinie, die Borms persoonlijk
of door zijne werking hadden gekend, hebben zelden
getwijfeld aan zijne onbaatzuchtigheid. Maar zij
kenden zijn dwependen aanleg, en vreesden dat het
romantisme dat voor den oorlog sommige Vlamingen
dikwijls zonder onderscheid deed opgaan in al wat
Germaansch was, hem wel tot besliste Duitschgezindheid mocht hebben verleid . . . .
Wij hebben door zijn proces geleerd, dat zulks
voor Borms in veal mindere mate 't gavel is geweest,
dan door zijn vijanden wordt beweerd, en aan sommige
activisten terechte kan verweten.
En het ging er bij hem om Vlaanderen, niet om
Duitschland.
Borms heeft zich, te goeder trouw, laten gebruiken
door een vijandelijke macht, die de knechting van
Vlaanderen onder Pruisische heerschappij nastreefde.
Daar is zijn vergissing. Is het schuld
Wij kunnen zijn politiek niet goedkeuren. Hij
heeft daden gesteld, die wij niet kunnen verschoonen.
Maar een booswicht is hij niet, een verrader is hij
niet. Hij heeft naar de definitie van den dichter van
„Judas", gem] hoogere liefde prijsgegeven voor Legere
doeleinden, voor geld.
Hij heeft artikel zooveel en zooveel overtreden,
inbreuk gemaakt op meer dan eene wetsbepaling,
maar wat hem daarbij leidde was geen gemeene
baatziicht Hij heeft Vlaanderen niet verkocht voor
dertig zilverlingen. Hij is niet rijk geworden en zijn
vrouw en kinderen leven in armoede.
Met zuivere handen staat hij tegenover zijne
rechters, tegenover zijn y olk: onder de huilende
bende die hem wil steenigen zijn er heel wat van
wie dat niet kan getuigd.
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Brok uit het getuigenverhoor
Cyr. Verschaeve, geestelijke te Alveringen aan het
front, legt den eed af.
Mr. Van Dieren. 1) — De eerwaarde heer Beernaerts
is komen zeggen, dat er veel misstanden in het
Leger bestonden.
Get. — Dat is zoo. De voorschriften werden niet
uitgevoerd. De toestand was hachelijk.
Mr. Van Dieren. — Kunt gij dat omschrijven?
Get. — De Vlaamsche soldaten hebben met reden
geklaagd over de ellendige gevolgen van het stelsel.
Zij gevoelden zich als mannen van minderen rang
en werden alzoo behandeld. Voor tuchtraden, rechtbanken in de uitvoering der bevelen, in de hospitalen
konden zij zich minder goed uitleggen. Het gevolg?
Scheldwoorden, straffen door misverstand. De Viamingen, die geen Fransch kenden, kwamen niet in
de bureelen, maar moesten allen naar de loopgraven.
Bovendien werden ze aangevallen in sommige
bladen, maar zij mochten zich niet verdedigen.
Vragen, verzoeken aan minister en Koning brachten
geen doorslaande redding. Generaal Biebuyk sprak
over het gebrek van dat stelsel in een schoone
redevoering, waarin hij handelde over de wisselwerking die er tusschen officieren en soldaten
zijn moat. Dat kon alleen gebeuren door gemeenschappelijke teal.
Zonder troost moesten de Vlamingen den zwaren
oorlogslast dragen. Honderden hebben mij daarover
hun flood geklaagd.
De voorz. — Zijn misbruiken een reden om in
oorlogstijd het land in tweeen te scheuren !
Get. — Tn tween te scheuren ! Abnormale toestanden brengen abnormale gevolgen mee. Of die
goed te keuren zijn, is wat anders, maar ze zijn te
begrijpen.
**

Rodenbachfeest.
Naar aanleiding van de herplaatsing van Rodenbach's atandbeeld te Roesselaere op 14 Sept. j.l.
schreef pastoor Hugo Verriest aan de Red. van Het
Vlaamsche Land een briefje, waarvan we het slot
overnemen:
Ik vrage mijn zelven of er wel in geheel Vlaanderen
een naam zulken weerklank heeft in het hert van
het yolk gelijk die naam:
Rodenbach?
Neen. Rodenbach was immers in die korte spanne
tijds — 22 jaar — geworden de Koning van de
studentenwereld; en na zijne dood de levende wacht
in zijn herwordend yolk.
Zijn woord leeft nog.
4/1 werk leeft nog.
Zoodat niet eenige kunstenaars alleen hem bewonderen, maar dat de Beast, het hert, de lippen van
een geheel yolk hem mededragen door het Leven, en
hij een groot deal geworden is van het levend
Vlaanderen: Rodenbach !
HUGO VERRIEST.

1)
was

Een der twee verdedigers van den besehuldigde, de andere
lir, &hilts.

OOST-INDIA.
Er is aanleiding am nog eens terug te komen op
het zeer belangrijke onderwerp :

de volksgezondheid in India.
De heer 7 illema zond aan de redactie onderstaand artikel:

Kampongweel.
In het Septembernummer onderwerpt de Heer v. L.
de publicatie „Kampangwee" aan kritiek, 'n zeer
welwillende ! Iliervoor betuigen mijn echtgenoote
en ik den oud-Samaranger onzen hartelijken dank.
Wij meenen echter, dat het nuttig is er een korte
commentaar op te leveren, die de redactie zeker
wel zal willen plaatsen.
Het is niet de bedoeling geweest met de brochure
den indruk te wekken alsof de groote ongezondheid
voornamelijk Samarang geldt. Neen, ze betreft all e
kuststeden van Java en die der taliooze eilanden
daar buiten. Om dit te illustreeren zijn o. m. kadasterkaarten, ook van Soerabaja en Batavia opgenomen,
die 'n dichtheid van woontoestanden aangeven, zooals men zich die niet kan voorstellen ook al heeft
men vele jaren in die steden gewerkt en gewoond !
Verder is erin opgenomen een uitspraak over Batavia
van den officier van gezondheid Dr. Neeb, waaruit
zeer duidelijk blijkt, Welke ten hemel schreiende
wantoestanden daar heerschen ! (Daar net brengt de
mail me weer een illustratie er van n. 1. „Vrijzinnig
Weekblad" 28 Juli '19). Mocht de nadruk wat veel
op Samarang zijn gelegd, dan is dit te wijten aan
de omstandigheid, dat ik die pleats het best ken en
er ook de meeste gegevens over bezit. Aan het
slot betoogt de geachte schrijver, dat de bevolking
van Java in R4 jaren verdubbeld is. Die meaning
is zeer verspreid Ik heb voldoende redenen om aan
de juistheid er van te twijfelen. 'k Verzamelde op
statistisch gebied verachillende gegevens waaruit
blijkt, dat die twijfel gegrond is. Ik zal ze late, goo
volledig mogelijk openbaar waken. Voor heden volst a
ik met de volgende cijfers, ontleend aan een lazing van
Dr. M. L. v. Breemen, te vinden in het Geneesk.
Tijdschrift v. Ned. India A fl. V, 1918.
„De gezondheidsdienst van Batavia heeft met behulp van het Inlandsch Bestuur een volkstelling gehouden. Hiervan is het gevolg geweest, dat het zielental der Inlandsche bevolking van 105.000 tot over
180.000 is opgevoerd."
In sommige wijken constateerde men tusschen 1917
en 1916 een toeneming van 150 0/0 , in andere een afneming van 110/0!
Het is dan ook volkomen terecht als de Heer v.
Breemen zegt dat het „vroeger een chaos is geweest
op het gebied van bevolkingsstatistiek".
Reeds + 70 jaar geleden zegt de toen zeer bekende Dr. Bleaker, „dat de bevolkingscijfers geen
vertrouwen verdienen". De opgaven deugen niet,
toen niet en nu niet. Het eenige wat men er van
kan zeggen is dit, dat ze langzamerhand minder
onbetrouwbaar warden. Dat de bevolking van tallooze eilanden of stationair blijft of snel dealt en
uitsterft, blijkt ook niet uit de officieele cijfers. Kort
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geleden nog heeft men gejubeld, over de zoo vrengdevolle toeneming van de bevolking der „Buitengewesten". Reden daarvoor is er n i e t, 't bewijs
is niet geleverd! Ik hoop de vele gegevens, die ik
ook op dit punt bezit, binnen kort te kunnen
openbaar maken.
IL F. TILLEMA,
„Daar heb je 't nu alweer!" roept misschien deze
of gene Totok l) uit ; men verwijt ons, dat we te
weinig belang stellen in Indie en dat men in Nederland beter op de hoogte moet komen van toestanden
in Insulinde; maar...... hoe kunnen we dat, als de
Indische oudgasten 't doorgaans met elkander oneens
zijn; hoe kunnen wij uit al die meeningen de waarheid vinden ?"
En...... zoo komt het, dat de lust om lndische
kennis op te doen bij menigeen gaat verflauwen en
ten slotte geheel verdwijnt.
In dit Leval evenwel is 't verschil van meening
tusschen den heer T. en mij zoo groot niet. Ili
geef gaarne toe, dat de schrijver van Kampongwee
ook opgaven verstrekte aangaande andere plaatsen
(vergis ik mij niet, meest kustplaatsen).
Ook weet ik zeer goed, dat de volkstelling in
India hoogst gebrekkig is : Een wedono (Inlandsch
hoofd eener afdeeling) goochelt niet zelden met cijfers
en rapporteert ttit vrees voor „soesah" niet gaarne
als 't bevolkingscijfer achteruit gegaan is.
Maar dit alles neemt niet weg, dat Java's bevolkiLg
op zeer belangrijke wijze is toegenomen, zoodat er
van nitsterving van rassen gelukkig gees sprake is.
En — niettegenstaande vele tekortkomingen —
is dat voor een groot deal te danken aan de zorg
der Regeering voor den oranq-ketjil (de kleine
luyden).
De bevordering der volksgezondheid is van buitenaf
in India gekomen als een vreemde plant.
De Inlanders gevoelen daarvoor zoo goed als niets,
Daarvoor bestaan drie hoofdoorzaken : le. de geringschatting van het individu en vooral van den „kleinen
man"; 2e, het volkomen ontbreken van zindelijkheid
en zorg voor hygiene en 3e, het fataliRme, dat er
zich afmaakt met een : „ Toewan Allah poenia soeka"
(de Heer Allah wil het).
Waar met deze drie bijna alles beheerschende
Oostersche factoren moet re kening gehouden worden,
zou het zeer onbillijk zijn, als de in Indische zaken
oningewijde, na de lezing van Kanwong wee, vol
verontwaardiging uitriep: ,,Zie nu toch eens aan,
hoe schandelijk Nederland zijn plicht beeft verzuimd!"
Het fait is, dat van de bovengenoemde drie Oostersche
factoren een verslappende, moedeloos makende
werking is uitgegaan op den TT estersch,en overheerscher. En bovendien moet opgemerkt worden, dat
de zorg voor hygiene in Nederland ook nog maar
van gisteren is 2) en nog veel te wenschen last;
terwij1 ten slotte het kleine Nederland opzag tegen
den millioenenberg en den reuzenarbeid, die noodig
bleken om den toestand gezond te maken.
Men werd er moedeloos en ten slotte onverschillig
door.
Sedert eenige jaren evenwel heeft men met ontwaakte geestkracht de hand aan den ploeg geslagen
1) TOTOK = ienand die nog niets of weinig weet van Indische
zaken.
2) 1k herinner mij uit mijne jeugd het gezin van een turfschipper,
waar al de 9 kinderen achtereenvolgens aan „tering" stierven ,
Allen in dezelfde bedsteè, op t zelfde vedren bed.

en ook de zonen van het Oosten beginnen hier en
dair iets voor volksgezondheid te voelen.
Met nieuwen moed vooruit dus!
Laat de heer 7 illema blijven hameren op zijn
aambeeld, zoodat het klinke heinde on ver en doordringe in verstand en geweten van Wester- en
Oosterling! Maar last hij, in deze moeilijke tijden
er tegen waken, dat niet alle zonden — ook de
Oostersche — op 't register van Nederland worden
geboekt!
wij hebben gezien, dat men zelfs van de sterfte
aan griep in India aan de Regeering een verwijt
maakte — en dat dnrfde men met de sterftecijfers
in andere landen voor oogen.
„Groot is de tijd en geweldig" — ook voor
Nederland; wee ons, wanneer wij in zulk een tijd
billijkheid en voorzichtigheid uit 't oog verliezen.
v. L.

's-Gr.

WEST-INDIE.

Uit Nickerie
De West van 29 Juli schrijft:
Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van den

weg binnendoor om in Nickerie te komen. Zoo kreeg
Nickerie bezoek van den directeur der Surinaamsche
Bank, den heer Calkoeu, die, naar men zegt, planner
heeft om in dit district een agentschap te vestigen
van de Bank. Indian dit tot stand mocht komen, is
het zaak dat het bestuur een betere verbinding met
Nickerie onderhoude (en niet slechts 2 malen per
maand), waarmee men in 2 dagen binnendoor kan
komen.
Ook vertoefde hier de administrateur van het
Militair Hospitaal, de heer Oudschans Dentz, die
van deze dienstreis gebruik maakte om ons te vergasten op een lezing. In de leeszaal van de Koloniale
Boekerij hield de beer Dentz op Maandagavond eene
lezing voor een talrijk publiek over: „De Nederlandsche stam en Neerlands plaats onder de volken
in het heden en in het verleden", Welke met veel
belangstelling werd gevolgd.De voorzitter der bibliotheekcommissie, de districts-commissaris, die den
spreker bedankte voor zipn boeiende lezing, wekte
de aanwezigen op om lid te worden van het Alg.
Nederl. Verbond, evenals hij zelf dit dien avond
deed. Het ware te wenschen dat meer ambtenaren,
die Nickerie voor dienst bezoeken, zich over een
of ander onderwerp lieten hooren.
* *

Groep Ned. Anlillen.
Het Bestuur dezer Groep is thans als volgt samengesteld: H. Meerdink, Inspecteur van het Onderwijs,
Voorzitter ; D. de Marchena Jr., Lid v. d. Kamer
van Koophandel, Onder-Voorzitter C. J. Krijt,
Hoofd der Emmaschool, Secretariat A. A. Boom,
Algemeen Vertegenwoordiger der K.W.I.M., Penningmeester.
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Een rechtstreeksche Stoomvaartverbinding
met Z.-Afrika.

ZUID-AFRIKA.
Louis Botha f
Ongesteldheid is oorzaak dat een woord over
wijlen Gee. Botha tot de volgende maand most
waehten.

Uit Kaapstad.
Vroolijk wapperde bet rood, wit en blauw met de
oranjewimpel op 9 Juni van het huffs van consul
Lorentz, toen een deel van de 7de troep padvinders
van Kaapstad met „scoutmaster" White en een
afdeeling „wolfcubs" den twin inmarcheerde en voor
de breeds stoop front en halt maakte. Even later
verspreidden de jongens zich in het groote park van
de aangrenzende ,,Hill" om holderdebolder terug te
rennen op het fluitje van Capt. White, toen het
plechtige oogenblik ging aanbreken, waarop de 11jarige Jan Luyt door den waarn. consul-generaal
genstalleerd zou worden als Nederlandsch padvinder.
Na een korte ondervraging van den hopman werd
Jan bevoegd verklaard om van $ cub" tot padvinder
te worden bevorderd cn kwam hij voor den consul,
die hem, hiertoe gemachtigd door de Nederlandsche
Vereeniging, de Hollandsche verklaring list afleggen
in tegenwoordigheid van zijn ouders, zusters, Mevr.
Lorentz en oude en jonge vrienden. Dr. Lorentz
sprak hem eenige hartelijke woorden toe, drukte
hem op het hart een Hollandsche jongen te zijn en
te blijven, sprak zijn waardeering uit over het feit,
dat zijn ouders hem eigen nationaliteit leerden
hooghouden.
Het was een eenvoudig mooi oogenblik. Capt.
White sprak tot den troep, herinnerde hen, die
vroeger genstalleerd werden aan den dag, toen zij
beloofd hadden de padvinderswet te zullen eeren en
woes erop, hoe deze dag hun een bewijs moest ziin
van den ernst der belofte. Op zijn voorstel haven de
jonge Britten drie hoera's voor den nieuwen broederpadvinder, drie hoera's voor Koningin Wilhelmina
en de Nederlandsche vlag en ten slotte voor eigen
vorst en vaderland.
Nu een halfuurtje jongenspret, en weer werd er
aantreden geblazen en zagen wij de jongens handig
en beleefd in het ronddienen van thee en kook, en
vlug in het verorberen. Het was duidelijk, dat verschil in nationaliteit samenging met gelijke waardeering van de schotels vol koekjes, die als sneeuw
voor de zon verdwenen.
Tenslotte gaf de troep nog een leuk concert in
het salon, waarbij Mevr. White voor de begeleiding
zorgde. Wat de Padvinderti toch niet uit de jongens
haalt. Vijfentwintig wilds, woelige jongens, dood op
hun gemak, meeglunderend met de joligheid van hun
liedjes in een salon, dat hun allen een unr tevoren
vreemd was, tot werkelijk genoeg en der toehoorders.
Ann alles komt een Bind. Maar zelfs een .juist
opkomende regenbui doofde niet bet vuur, waarmee
25 padvindershoeden de lucht ingingen en 25 padvinders hoera riepen als dank aan gastheer en gastvronw voor het heerlijk onthaal.

Mevr. E. LOOPUYT—MAAS.

De Rotterdamsche reedersfirma Van der Eb en
Dresselhuys —een zoogenaamde„wilde-vrachtvaart"onderneming, — heeft een vaste lijn geopend tusschen
Rotterdam en Durban-Kaapstad. De firma heeft reeds
eenige schepen op stapel doen zetten, om den dienst
te onderhouden, doch zal voorloopig reeds enkele
eigen en gehuurde schepen naar Zuid-Afrika in de
vaart brengen. Het stoomschip „Mont Blanc", reederij
van der Eb en Dresselhuys, is reeds vertrokken met
een gedeeltelijke lading slakkenwol en haring, en
acht passagiers, o.w. prof Job. W. Pont voorzitter
der N.Z.A.V. Den 15den October zal vertrekken de
„Zuiderdiep." Men hoopt voor de „Zuiderdiep" een
voile lading te kunnen krijgen, terwip dat schip
eveneens passagiers zal medenemen.

AMERIKA
ALL Nieuw-Nederland.
Afd. Nieuw-Nederland, zetelend te Nieuw-York
heeft een vlugschrift het licht doen zien. getiteld :
Some Interesting Points of History to be Considered
in Dutch-American Relations, kennelijk van de hand
van den voorzitter, den hoer A. v. C. P. Huizinga.
Het geeft een belangwekkende verzameling loess
aanteekeningen, die de Nederlandsch-Amerikaansche
betrekkingen sedert de 16e eeuw in het fiat stellen.
Het zijn wetenswaardigheden, die ook vele Nederlanders onbekend zullen zijn. Een Nederlandsche
vertaling verdient overweging.
— Het bestuur dozer Afdeeling maakt in NoordAmerika onvermoeid propaganda voor het A. N. V.
In een beknopt rondschrijven zegt het o.m.:
„Dit oplevend Nederlandsch gevoel is vooral in
dezen tijd van maatschappelijken wederopbouw een
verblijdend teeken.
Wij gelooven dat Nederlanders en Amerikanen
vooral bij nadere kennismaking elkander meer zullen
waardeeren en het dikwijls „Onbekend maakt onbemind" hier in dezen voor wederkeerige hoogachting
plaats zal maken.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond tracht Nederland in den Vreemde beter bekend te maken, het
stambewustzijn er levendig te houden, het stambelang
voor te staan en overal goods verstandhouding van
het Nederlandsche element met het buitenland te
kweeken en te bevorderen."
Toonen de Nederlanders te Nieuw-York daarmede
het groote doel van 't A.N.V. niet beter te begrijpen
don menigeen in Nederland?

Calvin College te Grand Rapids.
Twee professoren van deze aan de lezers van
Neerlandia welbekende theologische school, de
heeren A. J. Rooks en K. Schoolland (laatstgenoemde
een Fries van geboorte) hebben in Juni hun zilveren
feest gevierd. Het Chr. Ger. Weekblad „De Wachter"
van Grand Rapids wijdde een zeer waardeerend
hoofdartikel aan hen en gaf 14 hun portretten
een korte levensschets.
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Neerlandia gaf hun beeltenis bij de groep professoren van het Calvin-College in het Sept.-nr. van
jg. 1916, blz. 192.
Nederlandsche Immigratie Commissie in
Argentinie.
Op voorstel van den Zaakgelastigde der Nederlanden te Buenos-Aires, is daar ter stede een Nederlandsche Immiguatie Commissie gevormd („Comision
de Immigration liolandesa").
In de Commissie hebben zitting de Heeren : M. C.
van Hattem, voorzitter ; H. M. Lange ; J. P. Bred ius
Dr. L. van de Pa y; Joh. J. Doyer; P. Marlet ; H. T
J. Tiddens ; J. Maurer; en G. J. Broens ; de laatste
drie Heeren vormen het uitvoerend Comite.
De Commissie heeft zich ten Joel gesteld het
voorlichten van hen die denken over of belang
hebben bij landverhuizing van Nederlanders naar
Argentinie ; de briefwisseling met belangbebbenden
in Nederland moet loopen over het Informatiebureau
van de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing",
Bezuidenhoutscheweg 30, den Haag.

Zwaantje spreekt geen Hollandsch n.eer.
Het Hollandsch is door d'eeuwen henen
Steeds als een schoone taal erkend.
Toth hebben veel van Neerlands kind'ren
Er zich met smaadheid afgewend.
Ern voorbeeld wil ik bier verhalen;
't Is dat van Zwaantje van der Scheer,
Slechts in Amerika twee jaren,
Spreekt Zwaantje reeds geen Hollandsch meer
En daarom, wat is meer natuurlijk,
Heeft zij bij 't Engelsch hulp gezocht ;
Ten minste zij betitelt gaarne
Met dezen naam haar taalgedrocht.
't Is echter vrees'lijk aan te hooren
Hoe zij het radbraakt, keer op keer;
Maar 't is vergeeflijk, want sindi maanden
Spreekt Zwaantje reeds geen Hollandsch meer.
En of nu 't steenkoolschuit-matroosje
Ook veelal bet're taal verstaat,
Dat hindert Zwaantje niet in 't minste,
Zoolang men haar maar spreken laat.
„You bet your boots," en „Quit your kiddin."
Gebruikt zij dan ook telkens weer;
En „Sure, Mike" is haar liefste stopwoord.
Want Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
En moet zij met haar moeder spreken,
Die zelfs geen ,Yes" of ..No" verstaat,
't Zij in de „streetcar" of in winkels,
Dan neemt zij 't fluisteren te beat:
Men mag van haar geen Hollandsch hooren,
Dat krenkt haar hoogmoed al te zeer.
Die taal mag voor een „Dutchman" passen,
Maar Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
Maar ook de beste ken soma falen,
Dat bleek bij Zwaantje inderdaad.
Docb daarom is zij niet te laken ;
Wie is volmaakt uit Adam's zaad
Maar ach, zij heeft de kwaal van Helen,
En dat strekt weinig tot haar eer,
Want schoon zij 't Engelsch moet verknoeien,
Spreekt Zwaantje toch geen Hollandsch meer.

't Gebeurde in de Kermisdagen
Dat Zwaantje's moeder haar eens vroeg,
Om toch wat roode baai te koopen,
Wear vader steeds een hemd van droeg. —
7.g ging en trad den Winkel binnen,
Zett' dad'lijk op een stoel zich neer,
En babbeld' Engelsch met de dames,
Want Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
„I vant to see red baai, for fader,"
Zoo spreekt zij stout de juffrouw aan.
„All right, I'll call him," p ntwoordt deze,
En laat direct een jongen gaan.
Terwijl nu Zwaantje zit te wachten,
En moppert over 't koude weer,
Geeft zij haar Engelsch druk ten beste,
Want Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
Weldra kwam weer de boodschapPjongen
Bij Zwaantje's zitplaats aangedraafd,

Een glimlach speelt hem om de lippen;
Hij is met humor rijk begaafd.
Vesuvius is coming, lady",
Is 't antwoord van den jongen beer.
Zij dankt hem met een „T'ank you, mister",
Want Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
Onmiddlijk daarop komt een heerschap
Met haar zoo rood ale karmozijn,
Die, Zwaantje met beleefdheid nad'rend,
Haar vraagt of zij bij hem moet ziln.
„I vant to see red baai, for fader,
„Det's all I vant today, meneer",
Geeft zij in 't Engelsch hem ten antwoord,
Want Zwaantje spreekt geen Hollandsch meer.
„Then I must be the one you're seeking:
I am the only red-haired boy,
In all the years this firm existe,',
Who ever was in their employ."
Zoo spreekt de koopman, doch o Zwaantje
Zee nu : „It is for nnderweer ;
I no vant boy, but ,baai' for fad, r." —
Want Zwaantje spreekt geen Ho' landsch
Doch nu was ook de ernst ten ( inde,
Waarvoor de koopman was befaamd;
Hij lachte luid met al de and'ren,
En maakte Zwaantje diep beschaamd.
Zij kreeg haar baai, maar bleef geergerd ;
Tod was het wel een goede leer;
Dat blijkt thans nit haar con versatie,
Want Zwaantje spreekt het Hollandsch weer.
(De Telegraat voor New Jersey van 18 Juni).

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247. Den Haag.

Brievenbus.
TT. te Z. Spijskaarten of -lijsten worden blijkbaar
in het Fransch gesteld, om de eetgrage menschen
meer of minder hard te bedotten. Aiglefin heet
schelvisch in het Fransch, doch het is een Nederlander zeer kwalijk te nemen, als 14j dit niet weet
en dus van de spijskaart of meent e kunnen genieten
van arendsbout.
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R aadsverslagen.

Een vriendelijke lezer zendt ons de Dordtsche
Courant van 3 deter, waarin hij ons wijst op de
talrijke vreemde woorden, die het v(rsiag van een
raadszitting te Dordrecht bevat. En dat in de oude
Hollandsche gravenstad ! 't Is ergerlijk. Maar kan
de Dordtenaar hier zelf niets aan doen ? Wij zullen
hem gaarne steunen.
* *
*

Nederlandsche zakenmannen ! !
Nous aeons l'honneur de vous annoncer notre visite
accompagnes de
de la Societe
la plus ancienne distillerie
de Kummel k nos principaux Clients a Amsterdam
et la Haye.
Negotiants en Vins,
Amsterdam.
*

*

Een eigenaardig pleidooi voor zuiver Nederlandsch
houdt de Kamper Courant van 16 Sept. Want, zegt
ze: „Tegen luchtvaarder en luchtofficier hebben wij
geen bezwaar, maar (en ?) tegen vliegenier evenrnin.
Het woord is er; het wordt algemeen verstaan en
gebruikt; en onze taal is er rijker mee en beter
mee of dan met het stomme: „chauffeur."
Maar vliegenier is geen goed Nederlandsch woord
in de allereerste plaats, wat de K. Ct. zelf aanhaalt
uit het betoog van Rapt. 0. Zoo zouden we ook
kunnen zeggen : Diefstal is er nu eenmaal, wordt
algemeen begrepen en toegepast; en ons seven is
er rijker mee dan met het stomme onderscheid kennen
tusschen het mijn en bet din.
Overigens is het ons niet recht duidelijk, wat dat
atom bij chauffeur duet. Beteekent het misschien.
dat de Nederlander niet begriipt, wie er mee bedoeld
wordt? Dan aarzelen we dit te erkennen. Maar een
goed Nederlandsch woord voor chauffeur kennen
wij ook nog niet, tenzij bestuurder, en boven vliegenier geven wij de voorkeur aan luchtman (als
zee-, land-, tuinman, enz.)
* *

Die heerlijke, vreemde woorden.
In de Camera Obscura (Volksuitgave, blz. 60)
zegt Hildebrand: „ ...vooral omdat gemelde Pieter
het alle voorrechten verzekerend Laljn verstaat."
Daaraan dacht zeker de schrijver van een ingezonden
stuk in Het Vaderland van 19 Aug. j.1., toen hij
schreef: „ ..dat Iniische verlofgangers hier hunne
penaten opslaan." Wij dachten altijd zoo, dat penaten
huisgoden zijn of liever bij de Romeinen waren.
Sloegea zij die op als handelsartikelen in pakhuizen
of verhoogden ze de prijzen nu en dan? Waarom
sprak die schrijver niet zijn .,moers taal" i, pl, v.
zulken onzin ?
* *

Ongeziachte en onverwachte hulp.
„Hoop der toekomst", het maandblad der Chr.
Jonge-mannenvereeniging, heeft in zijn Septembernummer een artikel „Taal op winkelruiten waarin
de schrijver opkomt tegen het gebruik van vreemde
woorden op winkelruiten. De schrijver tag n.l. in
de Jordaan te Adam een slijterij die debat geeft.
Met den schrijver zijn wij het er over eens, dat
hier rabat bedoeld wordt. Doch, wat ons het meest

verheugt, is, dat de Nederl. Christel. jonge mannen,
die als vereeniging niet lid van het A.N.V. zijn, ons
ongevraagd in den strijd tegen deze d*aasheden
helpen. Kunnen zij niet eens een onzer Ministers
nit hun kring bewerken? Als de ,,hope des vaderlands"
t:
. 3131, kr ijgen wij nieuwen mood!
o
* *

Efuldebetooging aan Limburgers en Zeeuwen.
Ia het berucht geworden stuk van de Belgische
r3geeriag komt o. a. de tin voor, dat Limburgers
nIch Zeeuwen in hun taal bedreigd worden. Door
die vraststellende verzekering (?) warden voor die
betooging zeker invitatiekaarten rondgezonden. In
Nederland is het ook zoo gek van uitnoodigingen
te spreken,

Mededeelingen en Allerlei.
De Stoomvaart-Maatschappijen en 't A.N.V.
Het Hoofdbestuur heeft aan de voornaamste
Nederl. Stoomvaartmaatschappijen het volgend verzoek gericht:
In verband met verschillende bij ons ingekomen
opmerkingen, hebben wij de ear het volgende onder
Uwe aandacht te brengen.
Nu de verbindingen met het buitenland langzamerhand wader hersteld worden en ook de Nederlandsche
handel en nijverheid zich inspannen om ons land
op de wereldmarkt waardig te zien vertegenwooi digd,
dringt men er op aan die vertegenwoordigingen zoo
veel mogelijk te zien toevertrouwd aan Nederlanders
eu daze bij gelijke of hoogere bekwaamheid niet te
zien achter gesteld bij vreemden.
Tot die bevordering van het Nederlandsche belang
in onze verhoudingen tot het buitenland kan ook
Uw Maatschappij veel bijdragen door geestkrachtige
Nederlandsche ambtenaren in 1:4 buitenlandsche
kantoren werkzaam te stellen en de vertegenwoordiging Uwer Maatschappij niet dan bij hooge noodzakelijkheid aan vreemden op te dragen.
Mocht U Uw buitenlandsch personeel
aanmoedigen zich aan te sluiten bij het Algemeen
Nederlandsch Verbond, dat de Nederlanders over
de heele wereld wil vereenigen tot verhooging der
zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandsehen
stain, dan zoudt U ons streven ten zeerste steunen

De E. L. T. A .
De Eerste Luchtvaart Tentoonstelling te Amsterdam
van 1 Aug.-15 Sept. gehouden, is uitmuntend geslaagd.
Nederland is hiermede een der aerate landen geweest, die na den oorlog door aanschouwing de
groote vorderingen die de luchtvaart he eft gemaakt,
onder de aandacht van de bevolking hebben gebracht,
belangstelling hebben gewekt voor dit groote vraagstuk van den dag en zijn beteekenis voor het toekomstig verkeer. En daarbij heeft de Nederlandsche
nijverheid gelegenheid gehad aan te toonen, dat zij
ook op dit gebied mee kan doen in den vreedzamen wedijver der volken.
Van Berkel 's Patent, de bekende machinefabriek
te Rotterdam met zijn hydro voor de Nederl.Regeering
gebouwd, en de landvliegtuigen van de fabrieken

NEERLANDIA.
Trompenberg en Fokker hebben de eer van de
Nederlandeche N.11v( rl.e:d uitmuntend opgebouden
terwij1 vliegers als Fokker en Versteegh door bun
verbluffende vluchten zich de evenknie toonden van
de beste buitenlandsche luchtvaarders.
Tom Schilperoort heeft in zijn blad Auto-leven
aangespoord op het bereikte voort te bouwen.
„Thans moet wordPn doorgezet. Thans moeten
voor de groote, vogels, die de trek hierheen nu
gewend zijn, de neaten worden ingericht."
Welnu, de voorteekenen zijn gunstig. Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam zijn reeds aan het wedijveren, wie de beste vlieghaven zal hebben.

J. van Aalst, vroeg( r
A. H. Loeff,
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Resident, Soei abaia.
Adm Ondei n. Soel owono,
Djember.
W. R. deGreve,
Chef Gen. Staf, Weltevreden.
J. E. Stokvis.
Red. Locomotief 'emarang.
„
Mevr. Grondijs—Roelants, vroeger Pada) g.
Mr. J. v. d. Brand, Adv. en Proc., vroeger Medan.
G. A. Pohl,Kleermaker, vroeger Weltevreden,
F. A. Liefrinck, vroeger Dir. van Financi6n,
Weltevi eden.
A. P. Wente, vroeger Ing. Bataafsehe Pei r.
Sawarinda.
A. W. F. Bakker, vroeger Semarang.
J. v. d. Coolwijk,
Beambte H. M Betonmij,
)7
Poerwore djo.
Dokters voor lndie.
F. A. L. Schoenmaeckers, vroeger S. F. Bagoe,
Ontleend aan een brief uit Singapore:
KrakEaan, Java.
„M.i, heeft een goede dokter hier zeer zeker kans
W. M. Palm, vroeger Contr. B.B., tndie.
van slagen. Thans is de toestand zoo, dat Hollanders
M. Passer,
Proc. N.V. Toils & Co., Padang.
zoowel als Engelschen voor een operatie naar Java
K. Broggel, Chauffeur, vroeger Pfok iakarta.
moeten gaan. Een eerste vereischte om hier te slagen
Ph. Kok Jr. vroeger General deli very, El Paso, Texas
is echter het grondig kennen van de Engelsche taal.
J. J. Smith, vroeger Sappemeer.
Vienna ,
Mej M. A. Dekker, vroeger P.B.
Nederlanders in China.
. S. v. A.)
Fairfax Co., Va.
Als No. 40 der Mededeelingen van de Ned. VerJ. Verelst, vroeger Rua da Magdalena 97. Lisst•bon.
eeniging Landverhuizing is verschei, en het geschrift- J. J. Fanoy,
Res 2e TAR- Infie, Middelburg.
je : Vestiging van Nederlanders in China als no. 41
D. v. Leeuwen, Electr. Ingenieur. vfoeger HeffnerKansen voor Hollandsche Landbouwers in het Oossteig III', I 'alijn, Siemerstadt.
telijk gedeeite van Amerika, te bevragen BezuidenR. Noyon, vroeger H cle Keysersti. 6, L treat.
houteche weg 30, 's-Gravenhage.
Mej. A Kilian, vroeger Weimarsti. 315, Den Hatg.
J. W. Schermer, Gep. Luit. Infie, vroeger Dolok
Nederlanders in het Buitenland!
Oeloe (5.0. .)
G.
C.
Stoll
Timmerman
Thijssen,
rroeger
Lnwick ..e
Hebt gi3 de vragenlijst, voorkomend in het Febr.
allee 74, Wageningen.
betreffende het Neder;andsch ]even in het buitenMij
A. J. de Lange, vroeger Chem. b.d. Cur. P
land, reeds beantwoord?
Cut : ca
Gaarne zendt de Administratie van het A. N. V.,
D. A. Bos, vroeger Kapitein a.b. „Samson"
Voorstraat 140, U nog enkele exempla! en di
Mej. W. Sloots, vroeger Bleekerssingel, Gouda.
vragenlijst op aanvraag.
A. D. P. Struys, vroeger Ieplaan 1, Den Haag.
J. Quast Jr., vroeger p.a. Creel. & H. V. „Ban(' a",
trika.
Ned. Bank voor
Amboin:z (N.-1.)
Deze Bank heeft taken geopend te Firmelo en
Mevr. Hoek,
„
Cleveland High-School,
Pietersburg (Transvaal) en te Bethlehem (0.V.S )
Johannesburg (Trans v.)
Mej. A. Luckh off, vroeger Meisjes Iloogeschcol,
Vraag om inlichting.
Johannesburg (Transv.)
wie kan het juist adres meedeelen van:
Mej. Chr. Hazewinkel, vroeger PA' kstr. 72, Utr( cht,
(thans in Indie).
W. A. de la Bije, vroeger per adres den Heer v. d.
J. W. P. Houtman, Gep. Ass. Res dent, vroeger
Boomen, Kouwenrade (L.)
Poerwodadi.
N. Nieuwenhuysen, arts vroeger St. Elizabetsgasthuis,
John Palm, vroeger Tampico (Mexico.)
Haarlem.
Mej. D. A. Doyer, vroeger Jan van Goyenkade, Leiden.
Jollesstr. 1, Arnhem,
Mej. M. de Rouville,
H. J. D. W. Dikkers. „
Graaf Florisstr. 8' I , :'dam.
(thans in Zwitserland),
W. G. A. Frans,
„
Rolduc bij Kerkr.s.de.
G. C. v. Dooremaal, vroeger Berlichingenstr. 22,
W. Corver, Ingenieur, vroeger Los Angelop,
Berlijn.
(N.-Amerika).
C. v. d. Meer, vroeger Kaiserdamm 45, BerlijnMevr. A. C. Corver—v. Geuns, vroeger Los A gelos,
Charlottenburg.
(N.-Amerika).
Mevr. Doorman-Grooss, vroeger Kortenaerkade 1,
A. Boom, vroeger Telegraafafd. I Divisie, ti eldleger.
Den Haag (thans in Indie).
J. J. Casteels, vroeger Justus van Effenstraat 10. G. Breukink, Gep. Kept. Infie, vroeger Alexan derkade 9, 4k.m.;terdam
l7trecht.
Mevr. A. Vermeulen, vroeger Lourenco Marques.
Ds. D. Erasmus, vroeget Amsterdam (thans in Z.A.)
Voor Afdeelingsavonden.
A. C. Christoffels, „
Buys Ballotstr. 57, Utrecht.
Mevr. W. L. Boldingh-Goemans, Tempeliersti . 19,
Benny de Casseres, „ Havana (Cuba).
Haarlem.
Beambte Ondern. Tjiwangi,
H. M. Goslinga,
I. De Vlaamsche Beweging, letterkundige en
Soekaboemi.
socials strijd van 1830 tot heden(voordrachten).
Weltevreden.
Mej. L. Griede,
H. Felix Timmermans en zijn litter:tire werken
Adm. Ondern. Nigeria.
J. van Hinte,
I)
(met voordrachten).
Telokbetong.
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Adam Boshoff, V. Baerlestraat 20, Amsterdam.
1. Deur Donke y Afrika.
IL Die Boesman ras.
III.
Die levee van die Hollandse Boeren in Portugees West Afrika.
IV.
Die Groot Wild Jagter.
V. Die Nasionale Beweging in Suid-Afrika.
H. van Capelle, v. Kinsbergenstr.132, Den Haag.
I. Het binnenland van Suriname.
II. De Surinaamsche negerbevolking en negerfolklore. Beide met lichtbeelden.
Dr. Rene de Clercq, Prinsenstr. 8, Bussum.
Vlaamsche lyriek. — De Vlaamsche en GrootNederlandsche gedachte. Voordracht van eigen
werk.
Josef Cohen, Taco Mesdagstr. 44a, Groningen.
Nederlandsche sagen en legenden.
Antoinette van Dijk, P. C. Hooftstr. 112, Amsterdam.
Het Nederl. lied, zangavond van Ned. liederen
van de oudste tijden tot op heden (historisch
toegelicht, in kleederdracht uit verschillende tijdperken, met piano- en luitbegeleiding) ; Geestelijke
liederen uit de Middeleeuwen (Brederode-liederen);
Z.-Afr., Vlaamsche en Holl. Levensliedjes.
K. billing, Burg. Weertstr. 45, Arnhem
I. Het Volksbelang bij ontginning en grondverbetering.
II. De Peelplannen en hun beteekenis.
Opvoedkundige en sociaal-economiscbe beteeIII.
kenis van yolks- en schoolwerktuinen.
IV. Verbeterin g van onze agrarische wetgeving.
De Lan darbeiderswet.
T. van Erp, Albertinestr. 12, Den Haag.
Monumentale Plindoe-bouwkunst op Java. I Met
lichtbeelden).
Mr. Dr. J. Wackie Eijsten , Batavierenweg 27, Nijm.
I. De Nederlandsche Historische roman.
Het leven van den Stadhouder Prins Willem II.
II.
III.
Nederland en Rusland.
Onze vervoermiddelen uit een historisch oogIV.
punt bezien.
W. J. Giel, Schuytstraat 100, Den Haag.
I. De verschillende rassen en volkeren in den
0.-I. Archipel, hunne gewoonten, zeden, gebruiken, kleeding en vermaken.
II. De Europeaan in Ned-Indie, leefwifze, werkzaamheden, invloed van het klimaat, vooruitzichten en voorwaarden voor slagen in onze
Kolonien.
Oud- en Hedendaagsch Hindoesme in den
III.
N.-I. Archipel.
Het Ned. Bestuur over Ned.-Indie. Historisch
IV.
overzicht onzer vestiging, huidig bestuursstelsel; de tegenwoordige stroomingen en onze
gedragslijn voor de toekomst.
Corry Hartevelt (Leerlinge van Mevr. B. Holtropvan Gelder) Fred. Hendriklaan 268, Den Haag.
Voordrachten van Nederlandsoh proza en poezi
Jac. Hazebroek, Justus v. Effenstr. 23 bis, Utrecht.
Tooneel, declamatie en voordracht.

M. L. J. Hofstee, Leidsche kade 50, Amsterdam.
Luchtvaart; Militaire luchtvaart; Het luchtverkeer
in de toekomst (alle met lichtbeelden).

H. Michelsen, Oud-directeur der Hendrik-school op
Curacao, Gaelstraat lb, Haarlem.
Eene rein near en een verblijf in de kolonie
Curacao ( y olk, zeden en gebruiken, middelen van
bestaan, belang voor Nederland), met liehtbeelden.
Ds. J. N. Pattist, Aardenburg.
Zeeuwsch-Vlaanderen (geschiedenis, tegenwoordige
toestand, volkskarakter, volksbegeerten enz.) Met
100 lichtbeelden.
J. L. A. Peremans, v. Ostadestr. 236111, Amsterdam.
Het vraagstuk der nationaliteit in Belgie.
Herman Poort, Noorder Stationstr. 38 3a , Groningen.
I. Kunstenaar en Maatschappij.
De waarde der literatuur (in het bijzonder
II.
der Nederlandsche) voor ons leven.
Boutens en Roland Holst.
III.
IV. Twee Vlaamsche boeken (De Wandelende Jood
en Pallieter.)
V. Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
Dr. A. Pulls, Willem Barentzstr. 83, Utrecht.
I. Naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea
met de derde Nederlandsche expeditie.
II. Een expeditie in de binnenlanden van Suriname.
Cultures op Java. Alle met lichtbeelden en
III.
aanschouwingsmiddelen.
Dr. J. Welch, van Beuningenstr. 61, Den Haag.
I. Fen Nationaal Tooneel.
Het geestelijk tooneel in de Middeleeuwen.
II.
Het Nederlandsch tooneel in de 17e eeuw.
III.
(Bepaalde tooneelwerken van Vondel, Bredero,
Langendijk.)
Heyermans als tooneelschrijver.
IV.
V. De Kunst van het Tooneel.
Dr. H. H. Zeylstra, Directeur van het Koloniaal

Landbouwmuseum, Zwolsche weg 65, Deventer.
I. De groote cultures van Ned.-Indie.
II.

Java's plantengroei (met lichtbeelden en aanschouwingsmiddelen,)

NIEUWE LEDEN.
Door gebrek aan plaatsruimte is de list zoozeer
ten achter geraakt, dat inhalen onmogelijk is. Bier
onder volgen de nieuu;e leden sedert 1 Juli van dit jaar.
Groep Nederland.

Gewone leden.
Amsterdam.
Ad. Peremans, v. Ostadestr. 236 3,
Mevr. Peremans—Verkuyck, v. Ostadestr.

236,

n

L. de Haas, Adm. de Ruyterweg 204,
17
A. J. Hofman, Nassaukade 174,
77
Allen opt. door den Heer E. B. Mooletraars Jr.,
Haarlem.
Amsterdam.
F. Nackaerts, Valckenierstr. 87,
Opg. door den Heer S. van Lier Ez.,
)7
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M. de Barsy, Reestr. 12 1 Amsterdam.
Mevr. P. v. Alf-de Jongh, Franklinstr. 114, DenHaag
Dr. N. Coomans, Ant. Duyckstr. 24,
Mevr. M. Goslinga-Tideman, Lean van
N. 0.-I. 106, „
J. de Graaff, Ant. Duyckstr. 28,
7/
Mr. A. C. E. M. de Groot, Adv. en Proc.,
Emmastr. 26,
„
Nijmegen.
Opg. door Dr. H. v. d. Velden,
Haessaert Vital, Kunsthandel, Prinsestr. 55,
Den Haag.
Max Oboussier, Stevinstr, 116,
L. W. v. Soest, v. Aerssenstr. 160,
7
Dr. Jur. Jules Spincemaille, Frederikstr. 79,
11
L. Rombouts, Z. Binnensingel 69,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
J. H. 0. Reys, Arts, Stadhoudersplein 14,
Opg. door Dr. M. Coomans,
C. J. Snijders, Louise de Colignyplein 20,
7,
Opg. door Kapt. K. E. Oudendijk,
/1
Jan de Quack, Weimarstr. 27,
71
Opg. door den Heer Aug. Alexander,
Mr. F. E H. Groenman, Van Imhoffstr.,
Mevr. de Wed. H. V. d. Wielen,
v. Boetzelaerlaan 45,
77
C. Statius Muller, Prins Hendriklaan 32,
Rijswijk (Z.-H.).
Haarlem.
Fr. Primo, Kamperstr. 9zw.,
Mevr. M. Primo-Mees, Kamperstr. 9zw.,
„
Beiden opg. door den Heer E. B. Moolenaars
D. L. Keur, Kleverparkweg 128,
If
Opg. door Dr. J. B. Schepers,
7/
Rotterdam.
Mevr. Lugten geb Reys, Vijverberg 5,
Opg. door Dr. N. Coomans, Den Haag.
Dr. J. Siegenbeek van Heukelom, N. Binnenweg,
Rotterdam.
()pg. door Prof. Dr. N. Ph. Tendeloo, Oegstgeest.
's-Hertogenbosch.
A. v. d. Leeden, Vuchterstr. 73,
Jhr. G. M. E. v. Suchtelen, Oranje Nassaulaan 25,
Mr. J. P. W. A. Smit. Hertogstr. 1,
71
Allen opg. door Mr. K. M. Phaff,
Kampen.
C. M J. Koorevaar, Res, Kapitein,
Opg. door Kapt. J. Mac-Kenzie,
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Comite voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
34e opgave van 1-31 Aug. 1919.
H.M. de Koningin-Moeder f 100.—.
Onder-Comitó Deventer f 35.—, maakt met vorige
opgave f 4.115.57.
Onder-Comitè Zwolle f 22.75, maakt met vorige
opgave f 4.421.25.
Bijdragen ouders: Ontvangen door Onder-Comitê
Dusseldorp 405 Mrk., door J. Mulder te Denekamp
Mrk. 65.—.

A.

de V. f 30.—, J. F. H. R. f 1.-- -, K. H. 1,1.
f 1000.—, Mr, C. D. S. f 50.—, J. P. G. f 25.—, Dr.
W. Zuidema, verkoop mobilisatie-liederen f 38.—,
St. M. N. f 100.—, alien te Amsterdam. A. C. M.
f 25.—, te Rotterdam. Wed. P. S. Jr. f W.—, Den
Haag G. F. Ph. f 25.—, Scheveningen. J. C. J. f 25.—,
Haarlem D. W. S. f 50, Hengelo. Dr. J. V. f 5.—,
Eefde. M. J. F. IL f 5.—, Apeldoorn. C. J. L S. f 1.—,
Vlissingen. Ad. F. C. C. f 25.—, Paramaribo. K. A.
f 25.—, Mexico.
In Augustus werd, dank zij de mooie *rage van
f 1000.—, te Amsterdam, in totaal I 1.697.75 ont-

vangen en Mrk. 470. —. maakt met vorige opgave
f 222.955.76, en Mrk. 27. 243.68. Wij hebben echter
alweer een achteruitgang van ons saldo te boeken,
want de uitgaven overtroffen deze maand de ontvangsten met ruim f 2700.—.
Dankbaar en met groote waardeering ontvingen
wij ten derde male een bijdrage van H.M. de KoninginMoeder. Dit hernieuwde bewijs van belangstelling
stellen wij op zeer hoogen prijs, moge het velen in
den Lande tot voorbeeld strekken en aanmoedigen

ons nog te blijven steunen, zoolang wij nog veel
Teed te lenigen hebben !
Rijdragen worden gaarne ingewacht bij den

Penningmeester, S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 3581 Amsterdam.

2,43ste jaargang.
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EERLAN DIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Men behoeft niet te smalen op - andere landen ; wij geven den
broader- en geestesnaam am alien, maar het eerst en het meest
behooren wij aan hen, die met , ons dezelfde traditie hebben.
DR. BEYERMAN (in het Boek der Koningin).

Koningin's verjaardag te Bangkok, door W. Blankwaardt. -INHUUD: Louis Botha t. Eenige herinneringen door Dr. H. J. Kiewiet de Jonge.
IJit Tampico, doDr C. Marius N. Haayen. — De I-Iollandsche week te Stockholm, door j. Rippe. — Nederland Overzicht der Groepsraadsvergadering van 4 October, door C. van Son. — Van de Afdeelingen.
Oost-Indie, door Dr. W. van Lingen, — Onderwijs in Nederlandsch door
P. J. G(erke).
Taal-commissie. — Ingezonden : Nederlandsch Fabrikaat, door J, A. van der Star. — Mededeelingen en Allerlei. — Nieuwe Leden

Cornice 4wor Ned Kinderen in den Vreemde. — Advertentan.

LOUIS BOTHA
Eenige herinneringen.
't Was in April 1907, 'k herinner het mij als
den (lag van gisteren. Er heerschte hier in het land
een pijnlijke verbazing over de •geschiedenis met
den Cullinandiamant , en in 't alg-emeen over zip
gang naar Loinden ter conferentie. lk verkingde
erg hem eens weer te zien en was overtuig-d, dat
hem de ongunst van vele zijner Hollandsche vrienden zeer deed. Dat bleek, want terwijl, naar ik
later merkte, een mand vol telegrammen onbeantwoord was gebleven, kreeg ik op mijn vraag, of
het hem aangenaam was, dat ik hem bezocht, keerende het antwoord: ja graag overmorgen. lk
geloof, dat ik de ,eenige, althans een der zeer
weinigen was, die uit Holland toen naar hem
hebben ,getaald.
Op 't vooraf bepaalde uur wachtte ik hem, in
zijn voorkamer, waar zijn secretaris Enslin
werkte. Generaal was iflog in de conferentie. Eindelijk kwam hij, maar ik schrikte, toen ik hem
zag-. De groote oogen mat, zijn kleur vaalbleek, zijn
lippen wit, en zijin gang miste alle veerkracht. —
Generaal U ziek? Ik ben so moeg. Zal ik
dan terugkomen? — Nee, g-a nou net binnen, en
hij drong mij in zijn kamer, ga daar sit, ik wil
met jou gesels.
En, terwij ,1 ik daar met hem zat op de canape,
stortte hij zijn hart uit: altijd zichzelf verloochenend om toch maar geld te krijgen voor den wederopbouw van zijn land, iom betere voorwaarden
te ,bedingen voor de .grondwet van den Vrijstaat, en
om zoo veel meer. 't Was een doorloopende klacht,
dat zijn tank hem zoo zwaar viel, maar dat hij het
offer bracht voor zijn y olk. En als er ooit een
man oprecht is geweest in zijn bekenienis, dan wel
hij op dat oogenblik.
Then ik heenging, , dankte hij mij voor mijn
komst; het had hem good gedaan.
In December, tegen de Kerstdagen, van het
volgcnde jaar, kwam ik van Greytown in Natal,

waar Botha g-eboren is, en zat na , den nachtrit in
den eetwagen te wachten op mijn ontbijt. 'k Had
het uitzicht op de Majuba. Daar stapt een keurig
geuniformd heer ,den wagen binnen en noemt mijn
naam. 't Was de stationschef van Volksrust, Pels,
de eenige van de Z. A. S. M., die nog een betrekking had als chef. Hij had de laatste dagen
elken mailtrein al naar mij gezocht, want op order
van den Generaal moest ik niet doorgaan naar
Pretoria, maar aan Rusthof uitstappen en daar de
Kerstdag-en zijn gast zijn.
En ik stapte uit, aan een stationnetje enkel voor
Botha's plaats. Geen spoor van leven behalve de
chef, kippen en een kaffermeid, dit voorbij wan,.
delde, uiterst licht geschort,maar Ongenaakbaar
door als halskraag een rechtstaande rande blikken
plaat, zeker een halve meter in doorsnee. Dat
kortte het wachten, want de Generaal moest eerst
worden gewaarschuwd en Rusthof lag een half uur
ver. Daar kwam hij, op de buggy, met twee
Basoetopaardjes. En na een hartelijken groet ging-en wij er van door, zoo schichtig, dat er op zij
van bet pad drie kieviten opvlogen. „Dat is mevrouw en . de twee zonen," zei hij lachend, van zijn
eerste grapje niet gebarsten. En aan de deur
heette mevrouw Botha mij welkom.

* * *
Rusthof ligt er als een eenzaam vogelnest in de
onafzienbaarheid, breed en gedrongen, geheel van
steen, een verdieping. 't Was nieuw, want Botha's
vroegere woonstee, in het district Vrijheid, was geheel noodeloos, ,enkel uit machtelooze wraakzucht,
door den Engelschman in den oorlog platgebrand.
Onvergetelijke Kerstdag-en! Van de 'vele indrukken slechts een enkele, ter verduidelijking- van
Botha's huiselijk leven en zijn persoonlijkheid.
Vriendelijker, zorgzamer gastheer is niet te bodenken. lk weet er maar een, die hem in kalmte en
oplettendheid evenaarde, en aan wien ik op Rusthot

dikwijIs heb gedacht : Paul Fredericq. Die heeft
in zijn manier van doen veel van Botha, beiden
uiterlijk en in manieren buiten het gewone kader

vallende van hun y olk, beiden bekoorders van
nature, niet willens en wetens, en beiden ondanks
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hen zelf verspreiders van een hoogeren dunk van
de levensvormen van hun landgenooten, dan de
werkelijkheid gedoogt. Elke uiting van Botha was
die van eengeboren heer.
Aan lange tafel zat hij alleen aan het haveneind •; in de verte, aan het benendenneind, Mevrouw,
met aan elken kantenein kind. En aan de breede
ziide wij alien, zooals wij er waren den Eersten
Kerstdag, de Emmett's, broer nen zuster van Mevrouw Botha,die bij Rusthof woonden; Mevrouw
Steyn uit Johannesburg, zuster van cMevrouw, met
kinderen; de breede, forsehe Kelly, uit Pretoria,
een yr-lend van Generaal
, evenals de Emmett's
outd-Ier en oud-vechter in.den oorlog. Dan de
dochter ndes huizes, met haar man adv. de Waal
uit Pretoria, een lieftallige en hoofsche verschijning, altijd mijn ibuurvrouw, bij wie ik den Drost
en den Muiderkring niet uit mijn hoofd kon zetten.
En aan den anderen kant zat naast .Generaal
en aan .diens rechterzij zat dr. Leyds. Verder naar
benee zat de jeugd, Louis, de oudste zoon, met
eenig-e vrienden.
Men merkte op Rusthof weinig van de jongelui;
meestal waren zij onzichtbaar, uit ivrije welbegreen keus. Sams verraste men ze even stoeiende,
of zag ze in het wijde, geplooide veld galoppeeren.
Maar aan tafel waren zij als muizen. Trouwens in,
Greytown en P. Maritzburg had mij hetzelfie getroffen • tookdaar gin het aan het gastmaal steeds
ikalm toe, igeen spoor van luid gelaeh en geroezemoes. Oak weinig algemeen gesprek.
't Was als voor handerd jaar bij ons
Messehert's Gouden Brulloft kan het getuigen alle
gerechten stonden tegelijk op tafel. De zoirg voor
de hoofdschotels was bij gastneer en gastvrouw
en Zoo noodig in het midden van den disch, bij een
derde of vierde. leder koos zijn .gading en het
geheel lie vlug af, in een uur, ook zoo'n Kerstmaal. En gedronken weird er zeier weinig, een
enkele heer wat whiskey-soda, een glas Kaapsehe
wijn, maar meest melk. Van nazitten van de
heeren was ookgeen sprake: Generaal verhief zich
en uit was het.
In tegenstelling met wat
in Greytown bij de
echte oer-Afrikaners Nel had ervaren , waar door
het hoofd statiglijk gebeden en g-edankt werd, bad
Botha wel even voor, maar in preveling, Tad. Hi'
was iniet meet de Voortrekkerszoon, wiens .moieder
als eenig- vrouwelijk wezen aan een bloedbad door
de Kaffers was ontkomen; hi' was ontgroeid aan
het zuiver vormelijke, dat de ounderwetgche
Boeren nog zoo stork heerscht, zonder .dat hi van
het wezen of stand had godaan. Botha was een
odvreezend man.
g
Men had Generaal moetee zier. met welke rust
hi' zijn gebraad voorsneed ten met zaehte stem
elkeen zijn del .gaf, toch gehoor voor 't gesprek
h
am hem. Zonder bteweging bijna overoogde hi'
blijmoedig zijn gastenrij, gaf imij, haast zonder naar
mij te hebben gekeken den lepel, die mij ontbra k,
zijn eigen — wenkte

Kaapsche ,meid, een

een
edru
nailerde,
bastaard,Hotnot, di e gisehloos
woord vying en met de .suiker bij mij kwam ; zoo
was het ,bij ;ceder „Meneer de jonge, U is ziek."
Jone,
g
U is
Nee Genteraal! „javdel nmeneer
ziek ; U met nog wat vlees eet." Liever niet, Generaal. „U moet." Al Generaal commandeert,

dan moet ik vleescheten,
maar dan liever een
stukje ham. „Dokter tee Le
Leyds), U nog wat
vlees?(tegen de Kaapsche) Gee jij ver meneer
(ik) een ander ibard." Endat steeds door, ender
de belangrijkste verhalen uit den tijd, (fat hi' als
jonge kerel de Republiek Vrijtheid mee hielp stichten, van zijn 'avonturen ander de Zoeloe's, van
zijn rijkte ervaringen in den oorlog. De mooie
kalkoen deed Mevrouw Emmett zuchtend vertellen
dat teenpofadder Bien nacht haar laatste had weggehaald. En toen nde Generaal over mamba's en
poifadders ten van een pit van 48 uur lang, door
storm en re en vluchtend your den Engelschman,
tom hetgeblaas van een pofadder in stikdonkeren
nacht het doodmoede commando weer in het zadel
wierp. En of en toe tusschen hem en mij, of hem
en Leyds, een brake politiek, als 'vervolg op een
ouzel.- velegesprekken.
Plotseling rijst hi' aver in En nu commando's,
kort, krachtig, aan joingelui. Om 4 uur te peerd
naar . deplek, waar de paarden grazen, ze opjagen
naardie en dienplek, maar niet allemaal, net dat
en dat paard. — Louis ik het ngezien, dat jij jou
gast van morre het hek liet ope maak; jij had
self moet afklim. Laatdie ossewa dank aanspan tom ver die bagage naar die stasie to breng.
En als soldaten ander strenge tucht, mare,heert
het klompje dadelijk af, zonder jets te sé of to
vra. Om4 uur zag ik ze to paard wegstuiven,
de wijde vlakte in, die het nietige plekje omvat,
waar al die mij zoo lief geworden menschen als
middenpunt wonen.
Wanneer ik tdat verblijf op Rusthof weer doorleef, dan waart steedsdoor mijn herinneTing de
fine gestalte van mijn gastvrouw, haar stille, rustie gang, haar zachte stem en haar nimmer
falende hartelijkheind. Aan haar denk ik ook, nu
ik it neerschrijf, met eerbiedige ontroerning-; aan
haar en haar kinderen. Van de groote Afrikaners
uit den oorlog am vrijheid en recht, is het aantal
weduwvrouwen weer met een vermeerderd, die elk
naareigen aard het lot van haar man hebben g-edeeld.

***
In dezen tijnd stond Botha op het toppunt
zijner onbetwiste gevierdheid. De CommandantGeneraal uit den oorlog was gebleken een uitstetkend staatsman to zijn. Het neergezegen Afrikaansche yolk riehtte zich aan zijn hand allengskens weer op ; de wonden sloten zieh; de levenskansengroeiden met den .dag, en het vertrou we n
op een welvarende toekomst nam toe. Toch hoorde
ik reeds 'bedenkingen: hi' zag den Engelschman
te veel naar de oogen; Engelschen zaten in
alle bureaux ;• alle vette en eervolle ambten waren
voor hen. Ik beb daar herhaaldelijk met Botha
over g-esproken. 't Was waar, maar \vat sal ik
Overal zaten de vreemdelingen. L)ird
ma .Over
Milner had ina den oorlog stelselmatig alle, regeering,skantoren volg-epropt met versch aangevoerde
landgenooten, geschikt niet; een plekje was
open gelaten. Wat imoest hi' doen? Ontslaan, en
zoodoende plaats m ake voor Afrikaners? Maar
dan .moest er reden zijn voor ontslag. Pension-

neeren? Dat werd gedaan,

enkele gevallen,

maar waar het geld voor al die hooge pensioenen
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op zoo jongen of ti' vandaan te halen? Die war en
bij contract uitdrukkelijk toegezegd. Het I; nd
zelf was nog niet op zijn verhaal, en al het geld
moest nog van En elan komen. Ze hingen nog
zoo of van de meegaandheid en welwillendheid van
dat land ; telkens als'iets deden, wat daar, of
aan deg
in in Afrika zelf, niet beviel, dan
gleden ze weer achteruit. Bij iedere benoemingvaneen Afrikaner ging er en storm op van ver-
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he hebben gestaan •; ook zij zouden het bestaande
hebben moeten aanvaarden, en bij elke regeeringsdaad rekening hebben moeten houden met de
gunst en ongunst van Engeland. De oppositie tegen
het iiieuwe kabinet, clat aan Transvaal en Transoran'e een grondwet had geschonken, was daar
nog zeer sterk, en de groote moeilijkheden, waarin
het \ Lrkeerde, moesten in Transvaal worden outzien. Bovendien de kroon op alle zorgen, de Unie
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ontwaardiging, en , dan volgden altijd weer nieuwe
mocilijkheden.
Het vlak, waarop Botha zich toen be y ond, helde
al, zijns ondanks. Maar zou iemand in zijn plaats
Coen anders hebben kunnen doen? Wat bet zwaarste
was, moest het zwaarste wegen; het andere, het
ideèele, het nationale, zou later wel part en deel
krijgen •; nu maar eerst den voet in den oeconomischen beugel;om ilandbouw, handel, uitvoer was
het voorloopig te , doen •; in bet politieke zadel
zaten zij nu al, al was de zit nog niet gemakkelijk.
Inderdaad was de positie van den Eersten Minister van het herboren Transvaal uiterst moeilijk.
Ook Steyn en Hertzog zouden voor die moeiliik-

van Zuid-Afrika, was in het zicht. Die mach niet
ontglippen.
Indien in plaats van ,den patriot Botha, de patriotten Ste • n of Hertzog zich als Eerste Minister
op dat reeds hellende vlak hadden bewogen, dan
zouden zij waarschijnlijk nooit zoover zijn gegaan
als Botha, en op een zeker oogenblik hebben
gezegd tot bier toe en niet verder. Dan zou
de loop van Zuid-Afrika's geschiedenis anders zijn
geweest •; hoe, kan niemand zeggen. Later zal
moeten blijken of niet ook Botha ,dikwijls ,datzelfde
heeft igezegd, en daardoor erger voorkamen. Maar
den uitslag zijner grootsche bedoelingen heeft deze
staatsman niet ma en aanschouwen ; hi is na een
levee van zelfverloochening ten bate van zijn land
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,en y olk, weldadig zacht ontslapen. Wie hem heben g-ekend, ,die twijfelen niet of de slachtoffers,
die op den weg zijner politiek zijn gevallen, hebben
hem metoprechte droefheid vervuld. Enka het
geloof in zijn roeping kan hem staande hebben
gehou den.
Botha hadonbeperkt vertrouwen in de levenskracht van zijn y olk. Net even wachten tot dat
andere klaar was, dan ,kwam aan de Afrikaner
natie de voile beurt. En . dat andere, waartoe de
oorlog de mog-elijkheid opende, was : een ontzaglijk vergroct Zuid-Afrikaansch Rijk, los zooveel
-mogelijk van En elan toch als zusterstaat ,daarL.
aan gereg-en. Een vande middelen
•
daartoe was
de deelneming aan den grooten oorlog, de uitdringin,g van , de Duitschers uit het werelddeel. De
maat, .die reeds boordevol was gebleken, stroomde
nuplotseling over. De Hertzog-partij, tot nu toe
zuiver Vrijstaatsch, verbreidde zich op slag over
de heele Unie en omvat thansde meerderheid der
Hollandsch-Afrikaners. En nu, na Botha's dood,
blijft aan zijn opvolger Smuts Avellicht niets anders
over dan zich te vereenigen met de Engelschgezinde
partj , die sterker . wordt naarmate de Unie uit dijt, en den strijd niet zal opg-even voor zij de
Afrikaners erpolitiek heeft uitgewerkt. Dan zijn
zij onschadelijk en mogen oeconomisch groeien en
bloeien zooveel als zij willen.
Is bet zulk een wonder, dat de kern der Boeren
zoo weinig oogendienaar wil zijn van Eng-eland?
Na de teekening van het verdrag van Vereeni.ging,
reikte Lord Kitchenerden Generaals om beurten de
hand : We aregood friends now. Was daarmede
de wrok uit het hart, en Ole ideaal van eig-en
-nationale leven . onderdrukt? Een En.g-elsch predikant zei mij : A Christian may forgive, only a fool
can forget. Dat zijne landgenooten geen dwazen
waren en niet vergaten, dat had Majuba bewezen. ,Den oorlog van '99 vergeten, dat is op bun
beurt . den Boeren onmogelijk • de toestanden,
uit de onderwerping vcortkomende, zouden zij
in berusting hebben ondergaan, waren ze niet
te kleineerend geweest voor het zelfbewusteyolk.
yo.
Want dit acht zich niet overwonnen idoor de Eng-elschen, we door de hongerkampen en de vrees
voor uitsterving.
Zoo zijn beide stroomingen te begrijpen •; de zucht
naargrootheid, macht en invloeid, .niet om het
eigen y olk te zien wegkwijnen, ,dat zij verre, maar
als middel ,om het tot de grootst mogelijke hoogte
op te voeren van stoffelijke wel7aart ; en daartegenover den wensch, osm vO6r alles zeker te zijn
dat eigen taal en eigen volkskaraktei- zich samenpakken tot een geheel, dat als Afrikaansche natie
bestand zou zijn tegen alle schadelijke iinvloeden
van buiten.
Botha's persoonlijkheid, lenig, bekorend, licht
ontfankelijk voor idealen, heeft uit innige overtuiging hem gevoerd tot een levensdoel, dat nu zo,e)
plotseliag is afgebroken. Nog maar jaar,. en
zooveel reeds gedaan. Aan de zuiverheid zunec
'beweegredenen zal de historie recht doen.
Wat wij, zijne tijdgenooten, weten, dat is cat
in hem ,een groat Afrikaner aan den Nederlandschen stam is ontvallen, een 'groat vriend tevens
van ons land en ons yolk. Dit heeft hi' in bet
laatst van zijn leven nog bewezen.
H. J. KIEWIET DE JONGE.

i

Koningin's verjaardag te Bangkok.
Ti dens het verblijf te Bangkok van den thans met
verlof zijnden Gezant, kenmerkte 31 Augustus zich
altijd alleen door een kleine vormelijke receptie,
welke ditjaar zelfs, door afwezigheid van den waarnemend Zaakgelastigde, geheel achterwege is gebleven.
Dit heeft echter niet kunnen verhinderen dat het zestal landgenooten hier ter steel (alien Verbondsteden)
dezen eersten Oranjedag seder t den oorlog op aan ename wijze heeft gevierd met een gemeenschappelij.
ken maaltijd in het Oriental Hotel bier ter stede,in
een daartoe voor de gelegenheid „aangekleed" afzonderlijk zaaltje. De heeren Blaauw (Singapore) en Seiler(Soerabaja), toevallig in Bangkok zijnde, waren
onze gasten.
Menige dronk is gewijd aan Oranje en Nederland
in het algemeen en Hare Majesteit in het bijzonder,
terwijl die gevoelens van aanhankelijkheid uitdruk king vonden in een telegram, uit naam van de Nederlandsche kolonie te Bangkok, aan H. M. verzonden.
Dankbaar werd het feit herdacht, dat ons vaderland uit den onmiddellijken oorlog is mogen blijven,
waarvoor wij veel verplicht zijn aan onze kranige Regeering, welke gerugsteund werd door een welbewuste
koninklijke leiding.
Het staat zoogoed als vast, dat de Nederlanders te
Bangkok, die over het algemeen toch al veel en aangenaam met elkander om aan met of zonder „officieele" medewerking, Oranjedag niet licht meer ongemerkt zullen laten voorbijgaan.
De beer Von Stein Callenfels heeft zijn bijdrage
van f 2.5o tot f io.— verhoogd. Als nieuwe leden
traden toe de heeren Seiler(Soerabaja) en H. Brantjes, directeur van de (eerste Nederlandsche) Indische Hout Import-Mij. te Bangkok.
W. BLANKWAARDT,
Vert. A. N.V.

Uit Tampico.
Op 31 Aug. werd de verjaardag van H. M. de
Koningin der Nederlanden hier feestelijk herdacht.
In samenwerking met den beer H. J. van Oosterzee,
waarnemend Vice-Consul, hebben wij een feestrogramma opgemaakt. Van de 81 Nederlanders in
P
Tampico en omliggende kampen woonachtig, hebben57 aan deze feestelijkheden deelgenomen en de
afwezigen hebben zich met opgave van gegronde
redenen verontschuldigd. Voor de eerste maal in
Tampico is die dag zoo feestelijk herdacht geworden.
Hetprogramma is in alle nummers een succes geweest.
Het inhalen van de Nederlandsche driekleur op het
Consulaatsgebouw, des namiddags om 6.3o, vooral,
was zeer indrukwekkend. Alle Nederlanders waren
ter plaatse aanwezig en terwill het Gemeentemuziekkorps het Wien Neerlandsch Bloed en Wilhelmus
liet hooren, werd de via g statig neergehaald.
Een van de voornaamste nummers was natuurlijk
de feestmaaltijd, in het Hotel Imperial, voorafgegaan
door eene receptie. De gasten werden door den heer
en mevr. Van Oosterzee en mij ontvangen en toen
allen aanwezig waren, in en ze gezamenlijk naar
de met nationale kleuren versierde eetzaal, waar
ook een met electrische lampjes verlichte W en het
portret van H. M. tot versiering veel bijdroegen. De
feestmaaltijd werd opgeluisterd met zang- en pianonummers en voordrachten, waarbij vooral de heer
en mevr. P. J. Patoir en de heeren A. V. Kokke, F.
du Marche van Voorthuyzen, J. Finke en Jhr. F.
H.G. van Benthum van den Bergh, zich verdienstelijk gemaakt hebben. De heer Van Oosterzee sprak
de openingsrede, terwill door mij de slotrede werd
gehouden. Gedurende den maaltijd heeft de beer J.
J. Allein eene feestredegehouden, terwij1 mevr. Mekel een zangnummer ten beste gaf. Ook de bur e-
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Groep .A.N.V.-leden op Koninginnedag te Bangkok (Siam).
Van links naar rechts : Pot, Huese, Blankwaardt, Von Stein Callenfels, Seiler, Blaauw, Berckmans en Brantjes.
meester van Tampico, die als eere-gast tegenwoordig was, heeft een kleine redevoering gehouden. Aangevangen werd met de volksliederen staande te zinfen en tusschen de verschillendegerechten in werden
verschillende bekende Hollandsche liederen door
meegezongen. Tusschen de feestnummers verkochten twee Hollandsche dames, mevr. H. J. van
Oosterzee en F. La Vos, die zich voor dezegelegenheld als Volendamsche en als Markensche gekleed

hadden, lintjes en kokarden, waavan de opbrengst, f 32 4 .25, ten bate komt van het Juliana
Hulpfonds. Na den feestmaaltijd werd de viering op
het dak (z.g. „roof garden") van het Hotel voortgezet tot bij tweeen, toen een ceder opgewekt en tevreden over het feest huiswaarts keerde.
C. MARIUS N. HAAYEN,
Vert. v. h. A. N.V. te Tampico:

van den verjaardag van H. M. de Koningin, door de Nederlandsche Kolonie te
Tampico (Mexico) op den 31sten Augustus 1919 in het Hotel Imperial.
Van links naar rechts (aan tafel zittende) Mevr. F. La Vos, mevr. P. J. Petoir, mevr. H. J.
van Oosterzee, de heeren J. J. Allein, H. J. van Oosterzee, mevr. J. F. Steenbergen, mevr. C. F. W. Duca,
mevr. F. J. Altamira (echtgenoote van den advocaat van de Corona), de beer J. F. A. Coomans (heelemaal
rechts van de tafel). Staande: de heeren F. J. M. Essers, A. Krynen, J. Finke, A. V. Kokke, W.
Greiner, J. Palm (voor), C. Z. Gorsira (achter), F. J. Altamira, N. H. Beun, F. du Marchie van Voorthuyzen,
Van Benthem V. d. Berg, P. J. Patoir (voor), mevr. M. or (achter met via in de hand), C. F. W. Luca,
M. Oor, J. J. F. Steenbergen, Joh. ter Ellen, Dr. T. Erb, mevr. J. Mekel, Prieto Laurens (burgemeester van
Tampico), (achter), G. van der Goes (achter), A. Westerduin (achter), F. Landsbergen (achter), M. Haayen,
Schiefendecker, mevr. J. F. A. Coomans, G. den Boef, G. Kemper, mevr. M. Lysten, B. v. d. Veen Zeppenfeldt, Th. M. Lysten, N. A. Moller, (heelemaal rechts), H. van Evk (achter), Joh. Lodewijk (achter), J. Neuman (achter), F. Krafft (achtert.
Feestmaaltijd ter vier
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De licillandsche week te Stockholm.

Zonder overdrijving kan men zeggen, dat deze in
alle opzichten geslaagd ma genoemd worden. De
Zweedschepers zonder uitzondering was dan ook een
in lof.
Zeer zeker heeft de Nederlandsche weekaan Naar
doel beantwoord : het opwekken der belangstelling in
ons land en zijne produkten en het versterken der
vriendschapsbanden tusschen Zweden en Nederland.
Het zou ons te ver voeren, hier alle bijonderheden
op te sommen, waarvan elk voor zich, zeer zeker den
lezers van Neerlandia belang zou inboezemen. De dagbladen in Nederland en elders hebben in dit opzicht bereids het hunnegedaan. Wij moeten ons beperken tot
een beknopt overzicht.
Den 22en September had de plechtige opening plaats
in degroote ontvangstzaal der Wetenschap-Akademie,
in tegenwoordigheid van ongeveer 3oo genoodigden.
De heer Strom, voorzitter der Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging, zoomede onder-voorzitter der Skandinavische Commissie der Vereeniging ter bevordering
van de kennis over Nederland in den vreemde, begroette de aanwezigen, gaf daarbij een overzicht van het
doel dier vereeniging en eindigde met een woord van
dank aan allen, die tot het totstandkomen der Hollandsche week hun steun hadden verleend.
Bij afwezigheid van onzen gezant, opende daarna
onze consul-generaal, de heer Immink, de tentoonstelling. Aan het slot zijner rede sprak Z.H.Ed.Gestr. de
hoop uit, dat het doel dezer Nederlandsche week veraan
eener
wezenlijkt moge worden,
namelijk
het ontst
levendige handelsverbinding tusschen Zweden en Ne•
Berland.
Nadat eenige ververschingen waren aangeboden, namen de aanwezigen de verschillende inzendingen in
oogenschouw.
Het is met het oog op de plaatsruimte ondoenlijk
een beschrijving te geven, van alles wat hier op het
gebied van land- en tuinbouw en nijverheid geboden
•wordt. Alleen kan herhaald worden, wat in het al emeen de Zweedsche couranten er van zeggen : „Een
rachtige en representatieve tentoonstelling".
P
Aalsmeersche bloemen- en planten-afdeeling trok algemeen de aandacht. Groot was ook de belangstelling in het Oud-Hollandsche zilverwerk, zoomerle de Indische afdeeling, waarin Dr. de Buss den
scepter voerde.
Ook de directeur der cacao- en chocoladefabriek
„Alcmaria", de heer Visser, heeft zich niet te beklagen gehad over gebrek aan belangstelling en het is
voor hem te ho en dat deze bij het Zweedsche publiek
ook even groot moge blijven, als het lekkere kopje
ho colade niet meer „gratis" verstrekt wordt.
c
Gaarne zouden wij elke inzending in 't bijzonder
vermelden, loch dit laat ons bestek niet toe. Wij kunnen al een vaststellen, dat alle inzenders flink voor den
dag zin gekomen.
De eerste dag werd besloten met een banket ter eere
van het comite in Grand Hotel, waaraan ongeveer 15o
dames en heeren deelnamen. Onder de Hollandsche
gasten bevonden zich o.a. oud-Minister en mevrouw
Treub, Generaal Hoogeboom, de heer en mevrouw
Strom, Z.Ex. de Minister van Buitenlandsche Zaken
van Zweden en vele hooggeplaatste ambtenaren.
Het ontbrak natuurlijk niet aan uitingen van wederzijdsche waardeering.
Het was een zeer aangename avond, waartoe niet
weinig werd bijgedragen door de prachtige zangnummers van de ook in Nederland bekende mevrouw Skilondz.
In aansluiting aan de tentoonstelling werd een reeks
van lezingen gehouden :
Mevrouw Van Rhijn (Top Naeff) over de Nederlandsche letterkunde ; de heer Dr. H. J. Lovink over
land- en tuinbouw in Holland ; Professor Dr. Treub
over Holland in vogelperspektief (ekonomische be-

schouwingen). Deze rede werd in de Zweedsche taal
gehouden. Professor Dr. J. Kielstra over de oeteekenis der Nederlandsche kolonien ook voor Zweden ; de
heer F. Beeman over de ontwikkeling der Neder
landsche nijverheid ; de heer D. v. Lookeren Cam pagne
over de Hollandschetekstielindustrie en de beteekenis
daarvan
voor'
uitvoer naar
Skandinave.
Daar wij veronderstellen dat de lezing van mevrouw
Van Rhin over de Nederlandsche letterkunde in een
blad als Neerlandia eene bijzondere vermelding verdient, willen wij een oogenblik daarbij stilstaan.
In onberispelijk Duitsch, gaf onze beroemde schrijfster met hare weeke sympathieke stem een duidelijk
overzicht over degeschiedenis onzer letterkunde van
of den tijd, waarin Marnix van St. Aldegonde zijn
„Wilhelmus van Nassauen" gedicht heeft, tot op deze
dagen. Die en indruk maakte op hare talrijke toehoorders het met zooveel gevoel voorgedragen „Lied
van Saidja" uit de „Max Havelaar". Ook werd met
een kort woordgewag gemaakt van de Vlaamsche
letterkunde en onze taal in Zuid-Afrika.
Daar mevr. Van Rhijn de meest beroemde Nederlandsche schrijvers en schrijfsters aan het publiek
heeft voorgesteld en uit den aard der zaak zich zelf,
als eene der beste, niet heeft willen noemen, is een
woord van hulde dezerzijds zeker op zin plaats.
Stockholm heeft eene echt-Hollandsche week gehad, in den besten zin des woords, vrij van overdrijving, degelijk, tot eer van ons vaderland en van het
g
uitvoerend comite. Moe
de Nederlandsche handel en
nijverheid er spoedig de vruchten van plukken.
J. RIPPE, vert. A. N.V.
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Overzicht der Groepsraadsvergadering van
4 October.
Aanwezig:
P. J. de Kanter, voorz., vert.
S. L. v. d. Vegte,
P. Ribbius,
E. v. Everdingen,
L. L. W. v. Soest,
W. J. Lugard,
J,

.

Dordrecht,
Amsterd. V. U.)
Arnhem,
Delft,
Delft (Stud.),
Deventer(Burg. en
J g),
1.
's-Gravenhage,
' 's-Gravenh.1.
Groningen,
Haarlem,
Haarlem(Jgl.),
's-Hert.bosch,
Leeuwarden,

Marc. Emants,
G. J. Otten,
F. K. v. Ommen Kloeke,
Dr, J. B. Schepers,
E. B. Moolenaars,
Mr. K. NI. Phaff
Dr. A. Waller Zeper,
Dr. H. H. J. W. v., d.
Velden,
Nijmegen,
D. J. Tijssens,
Rotterdam,
Mr. W. H. M. Boers,
Utrecht,
J. H. Sebus,
Utrecht (Stud.),
P. Vellinga,
Utrecht (Jgl.),
Prof. Dr, J. Valckenier
Suringar,
Wageningen,
Dr. F. Buitenrust
Hettema,
Zwolle,
I,
C. van Son,
wnd. secretaris.
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Punt I. Notulen der vergader ing van
28 J u n i.
Met een kleine wijziging goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen.
a. Aftreden van den beer J. F. Burgersdijk als lid
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de . Rivi(\re uit te noodigen in een Groepsraadsvergadin een uiteenzetting zijner bedoeling te geven.
De heer VanSoest acht samenwerking van
het A. N.V. met iemand, die in zijn blad „Ons Land"
van Dec. 1916) schreef : „Wij kunnen geen objectieven kiik op ons eigenbelang hebben, als wij ons niet
hebben losgemaakt van sympathien voor stamgenooten", niet wenschelijk.
De beer Van Everdingen acht het juist
eengoede verdeeling van werkzaamheden als het
Hoofdbestuur voor de stambelangen opkomt.
De heer Valckenier Suringar acht een
dergelijke verdeeling van den arbeid overbodig, dat
staat al in de Statuten. De kwestie zit dieper en betreft
de oude en nieuwe koers ; de kwestie of Groep Nederland onder voogdij van het Hoofdbestuur zal blijven
staan.
De voorzit te r zegt toe, dat in dengeest van het
gesprokene een brief aan den heer Van de Riviere zal
unt III. Het huishoudelijk Re lewordengeschreven en gaat over tot het 2de gedeelte
m e n t.
van het aanhangig punt : de samenwerking met de
Het ontwerp der Commissie is pas ontvangen. Het
„Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederzal ter kennismaking aan de leden worden gezonden en
land in (len vreemde" ,waaromtrent spr. een nota in
in de volgende vergadering worden behandeld.
afwijzenden zin heeft ingediend.
In beginsel wordt reeds nu besloten dat verblijfkosDe heer Schepers erkent, dat er veel voor aften der Groepsraadsleden uit de Groepskas zullen worzonderlijke werkzaamheid te zeggen valt ; er is toch
den betaald.
een terrein van samenwerking met de Centrale Nationale Commissie, maar hoe staat het daar thans mee ?
unt IV. Benoeming van een VoorzitDe secret a r i s herinnert eraan, dat onze verteter.
genwoordigster in de C. N. C. mej. Baelde, kort geleHet is aan het waarnemend Da el. Bestuur niet geden een nota heeft ingezonden over een vergadering van
lukt een voordracht voor een vast Da el. Bestuur te die Commissie, waarin ons oordeel wordtgevraagd
doen. — Na uitvoerige bespreking wordt besloten dat
(len over een plan tot oprichting van een Holl. Huis
de Groepsraadsleden candidaten kunnen opgeven aan
in de voornaamste wereldsteden, in den geest als Zwe het Da el. Bestuur, dat voor de December-vergadering
den en Spanje dat doen.
tijdig een voordracht zal indienen.
De voorzitter zegt, dat er weinig medewerking is voor de C. N. C. Ook zij heeft te lijden van
unt V. Voorstel van het Dagel. Behet nationalegebrek dat ieder in eigen tuintje wil werstuur voor cen nieuwen Raad van Bijken. Het blijkt ontzaggelijk moeilijk verschillende verstand.
eenigingen voor een groot doel samen te brengen.
Na uitvoerige bespreking wordt besloten dat aan de
De heer Schepers acht het doel der Commisoude leden zalgevraagd worden of ze er prijs op stellen
sie toch te mooi om het op te even en geeft in overlid van den nieuwen Raad uit te maken en het Dag.
weging een geschrift van die Commissie te doen uitI3estuur op te dragen in de Dec.-vergadering met
gaan om aan alle vereenigingen, die daarvoor in aaneen bepaalde voordracht te komen van 25 personen,
merking komen, dus ook Vreemdelingenverkeer, Onwaarin verschillende Cate ori gin uit alle provincien van
ze Vloot, Ons Leger enz., te worden gezonden en waarons land vertegenwoordigd zijn.
in het groote nut der samenwerking nog eens wordt
uiteengezet.
unt VI. Samenwerking met het NatioDeb eer Lugar d was bij de oprichting der V.
naal Secretariaat en de Vereen.
t. V. v. K. o. N. i. d. Vr. tegenover den heer De Kantot Verbreiding van kennis over N eter niet vriendelijk gestemd, daar spr. liever had gederland in den vreemde.
zien dat deze die zaak in het A. N.V. ter hand hadgeMededeelingen worden gedaan omtrent een samen- nomen. wijze van werken diem nieuwe vereeniging
heeft hem weer sympathiek gestemd. Telkens als met
spreking, die de heeren Mr. H. v. d. Riviere, Dr. F.
I3uitenrust Hettema en C. van Son op 20 Sept. te vreemdelingen een refs door Nederland wordt ondernomen, denkt spr. dat is heel mooi werk. De nota over
Zwolle hebben gehad.
de samenwerking bracht weer teleurstelling. Spr. voelt
Het Nat. Secretariaat is bereid tot een samensmelhetgeldelijk bezwaar maar als men door krachtige satin g met Groep Nederland van het A. N.V. Zijn geldmenwerking tot laden komt, komt ook dat wel in
middelen zouden dan aan de Groep ten goede komen.
Intusschen zal moeten worden uitgemaakt of deze kun- orde.
De v o or z i t tergeeft de verzekering, dat zijn
nen worden aanvaard met de voorwaarde, dat Groep
ideaal ook blijft samenwerking en actie van uit een
Nederland in dengeest van het Nat. Secretariaat moet
werken, althans hetgeld voor overeenkomstige doel- centraalpunt, maar voorloopg is dit nog een vrome
wensch. Hetgeldelijk bezwaar teen ineensmelting der
einden kan aanwenden. De heer Van de Riviêre toch
twee bedoelde vereenigingen is niet gering. Bovendien
acht het doel van het A. N.V. in het algemeen to enis er een kardinaal verschil. Het A. N.V. richt zich
overgesteld aan dat van het Nat. Secretariaat. De
hoofdzakelijk tot Nederlanders en stamverwanten, de
stambelangen zijn voor hem het zwakke punt in het
V. t. V. v. K. o. N. i. d. Vr. tot de vreemdelingen. Of
A. N.V. als het tegelijk nationaal-Nederlandsch wil
ineensmelting mogelijk is zal de toekomst moeten leezijn. Die beide punten van zijn programma kunnen,
zooals dat in den oorlog reeds is gebleken, met elkaar ren, voor samenwerking is zeker plaats en spr. zal dan
ookgaarne de wenschen van den Groepsraad te then
in stria komen. Verwezen wordt naar de desbetreffenopzichte bij het bestuur zijner vereeniging overbrende artikelen in „Ons Land", het or aan van het Nagen. Ook die betreffende een rondschrijven aan alle
tionaal Secretariaat en naar depolemiek tusschen Mr.
in nationalengeest werkende vereenigingen.
Van de Riviere en de heeren Emants en Simons. Waar
De heer Van S o e s t wijst op art. 2 van het
zijn standpunt aan vele leden van den Groepsraad nog
niet voldoende bekend is, wordt aanhevolen Mr. Van Groepsreglement, waarin o. m. als doel wordt ge-

\ an den Groepsraad voor Nijmegen, we ens vertrek.
Voor kennisgeving aangenomen.
b. Idem van den heer J. P. C. Hartevelt voor Arnhem.
C. Brieven van de Afdeelingen Den Haag en Delft
(Stud.) over de Guldensporenslagherdenking en de
mode van den Groepsraad.
Medegedeeld wordt dat 13 Afdeelingen met 23 stemmen voor en 13 met 17 stemmen tegen de cootie stemden.
d. Opmerkingen over onze uitgave „The Campaign
against Holland".
Medegedeeld wordt dat nog herhaaldelijk uit het buitenland aanvragen inkomen. Een officieel schrijven uit
Washington geeft in overweging bij later voorkomende
gelegenheden er voor zorg te dragen. dat onze Engelsche geschriften worden verzorgd door iemand, die
deze taal in alle opzichten beheerscht.
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noemd : het bevorderen en het handhaven van het aan- volgens de Statuten en heeft hetgeen groote rompzien van land en y olk in den vreemde • het wegnemen slomp noodig, dan behoeft Groep Nederl. geen f 8000
van verkeerde begrippen omtrent beide ; het bevorderen (bijdrage) en f3000.— (kantoorkosten) af te staan en
en bekend maken van het beste, dat in het Nederland- heeft het Hoofdbestuurgenoeg aan f s000.— (rente
sche y olk leeft. Dit is toch juist hetzelfde als wat de van het kapitaal) voor administratie en de regeeringsvereeniging van den heer De Kanter wil. Dan kunnen subsidie van f io.000.— voor het eigenlijke werk. Dan
zij ook gerust samenwerken.
blijft er genoeg over voor Groep Nederland, die de
De heer Valckenier Suringar wijst er Hoofdgroep is en volgens de Statuten het nationale
op, dat de V. t.V. v. K. o. N. i. d. Vr. in Neerlandia werk moet verrichten, waarvoor zij haar eigen geld
mededeelingen kon doen van haar werkzaamheden.
dringend noodig heeft. Neerlandia zou voor een groot
deel door Groep Nederland betaald worden.
Punt VII. D bemoeiingen van het DaD e heer Schepers zegt dat daarvoor Statuteng e 1. Bestuur in zake e en e algemeene herziening noodig is. Zij is uitgesteld, omdat Groep
Ned. a.n t i-a nnexionistisc h-e adresVlaanderen er tot heden niet aan kon meedoen. Daar
be'weging.
herstel dezer Groep toch nog lang op zich zal laten
De voorzitter brengt hulde aan den voorstel- wachten, acht spr. het gewenscht, dat die herziening
ler, Dr. Waller Zeper, voor zijn uitstekend denkbeeld. dan maar zonder Vlaanderen geschiede en stelt voor,
Toen bleek, dat de Sociaal-Democraten niet wenschten daarop bij het Hoofdbestuur aan te dringen.
De voorzitter acht de cijfers door den .heer
te teekenen op een algemeen Nederlandsch adres aan
de Koningin, was het maar beter het plan niet te laten Valckenier Suringar genoemd, zeer aanvechtbaar. Hi'
blijkt geen helder inzicht te hebben in de werkzaamhedoor aan.
den van het Hoofdbestuur en zijn kantoor, evenmin in
de samenwerking met de Groepen. Hi' wil het HoofdTaalcommissie.
Punt
a. Benoeming van een voorzitter in de plaats van wij- bestuur op een onbeduidende plaa.ts dringen. Het
steunfonds is door den administrateur bijeengebracht
len Prof. Dr. J. Verdam.
voor het Hoofdbestuur om krachtig naar buiten te kunDevoorzitter brengt hulde aan de nagedachtenen werken, ook de verhoogde Regeering ssubsidie is
nis van Prof. Verdam, wrens naam voor de T.-C. van
daarvoor toegestaan. Als Groep Nederl. op eigen gezoo groot aanzien was.
zag wil aan werken krijgt men weer de bekende verDe heer Emants voegt daaraan toe, dat de
T.-C. veel aan hem heeft verloren. Zij bestaat nu deeldheid naar den verderfelijken Nederlandsehen aard.
Wie de oorspronkelijke bedoeling van het A. N.V. niet
nog uit de heeren Dr. Van Weel, Gerdes Oosterbeek,
ten eenenmale op zijde wil schuiven, moet in he
Mr. Bake, Kapt. Oudendijk en spr. ; zij zal binnenHoofdbestuur de centrale macht erkennen, tevens
kort vergaderen om een voorzitter te kiezen.
beheerder der algemeene kasmiddelen. De weg, dien
b. Herdruk van de vreemde woordenlijst.
de heer Suringar op wil, leidt tot een nationale stichVoor den derden druk wordt f 15o.— uitgetrokken.
zoo niet tot ontbinding van het A. N.V.
tin zoo
Belasting
op
vreemde
opschriften.
c.
De heer Valckenier Suringar zegt, dat
Dit voorstel is afkomstig van den heer D. Burger te
Groep Nederland het Hoofdbestuur niet wil drukken,
Amsterdam, die er een middel in ziet om de Staatskas
maar 't Hoofdbestuur moet dan ook de Groep vrij late stijven, nu telkens naar nieuwe belastingen wordt
ten. Haar program staat in het Reglement. Spr. vindt
uitgezien.
het een fout, dat het niet zeker is, dat de meeBesloten wordt het advies der T.-C. af te wachten.
ning van de meerderheid der leden tot uiting
komt in den Groepsraad. Daarvoor zou een referendum
IX. Voorstel Burger-Afd. Delft.
noodig zijn, dat tevens aan het licht zou brengen welHet Dag. Bestuur van Groep Nederken kant men op wil. Spr. acht geldelijke steun aan
land worde gemachtigd het Hoof dbede kleine Afdeelingen weggegooid geld ; lezingen en
stuur uit te noodigen plannen te ber amen en de Afdeelingen en het Be- avondjes halen toch niets uit. Kleine Afdeelingen moeten juist zooveel mogelijk aan de Groep afdragen.
stuur van Groep Nederl. geldel ij k
Na nog eenige gethIchtenwisseling wordt het voorstel
in staat te stellen zich krachtig en
der
Afdeeling Delft aangenomen met 22 teen 12 st.
zooveel mogelijk zelfstandig te beDe heer Schepers trekt na eenige becpreking
wegen.
zijn voorstel om op onverwijlde Statutenherziening aan
De heer Van Everdingen Licht dit punt toe te dringen, in.
en vergelijkt de noodlijdende kassen der kleine AfdeeLin en bij de goed gevulde der groote. Na aftrek der Punt X. Voorstel Stud.-Afd. Delft. Het
verplichte afdracht kan b.v. Delft een krachtige werkBestuur van Groep Nederland bevorzaamheid ontwikkelen. Met een lezing is haar kas uitdere de toezending naar Nederland
geput. Het is dringend noodig, dat verandering wordt
van een aantal Vlaamsche, Zuid-Afgebracht in de verplichte afdracht der kleine Afdeelinrikaans•che en Hollandsch-Amer
den.
kaansche bladen, met de bedoeling,
De voorzitter herinnert er aan, dat het nieuter ledie
we reglement pas in Maart is aangeromen en men er
zing te doen neerleggen.
nu al van wil afwijken. Bovendien behoeft dat ook
Het Da el. Bestuur zegt behartiging dezer zaak toe.
niet, waar elk e Afdeeling voor een bepaald Joel van
werkzaamheid subsidie aan het Groepsbestuur kan vraPunt XI. Benoeming van een prop agen, waarvoor steeds een bedrag op de begrooting
gandist.
wordt uitgetrokken. Het Hoofdbestuur dient zijn vast
De vergadering is na gedachtenwisseling van oorte hebben van Groep Nederland'.
as
De heer V lckenier Suringar ziet hicr- deel, dat aanstelling van een nieuwen propagandist
in weer een bewijs dat Groep Nederland minder are is, aanbeveling verdient, mits men een heel goeden kan
zij moet meerderjarig worden verklaard en een eigen vinden.
kantoor krijgen. Dan zal het ook gemakkelijker valLen een voorzitter te vinden. Geldelijk acht spr. dit mo- Punt XII. Rondvraag.
gelijk nu er een steunfonds en verhoogde regeerings- D e heer Schepers vestigt de aandacht op
subsidie is. Dit is het eenige belangrijke punt voor de- den voortrekkersfilm in Haarlem, met groot succes
ze vergadering en voor de Groep. Als het Hoofdbestuur vertoond. Zulk een voorsteling werkt propagandistienkel voor de stambelangen zorgt, doet het zijn Licht scher dan io jaar vereenigingsleven. Spr. raadt ieder
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aan erpropaganda voor te maken, als de film in de
stad zijner inwoning komt.
De s e c r et a r i s zegt toe, in een rondschrijven
de aandacht op deze film te vestigen.
De heer Van S ()estpleit voor de verspreiding van het pas verschenen geschrift : Wat de Annexatie door Belie
voor Limburg en Zeeland beteekent,
g
door Dr. P. van Limborgh. Uitgaaf N. Veenstra, Den
Haag.
De v o o r z i t ter brengt ten slotte nog ter sprake de moties van deJongel.-Afdeelingen en de Stud.Afd. Vrije-Universiteit, in zake een reorganisatie van
Neerlandia. Spr. stelt voor die over te brengen aan
bet Hoofdbestuur,
dat trouwens zelf binnenkort over
ditpunt zal beraadslagen.
Goedgekeurd.

't Vlaamsche bewustzijn te verleven(lige n. De Belgische inlijvingsplannen, beschouwde
spr. als verscherping van het anti-Fl
en
hi' vroeg .,Wat doet gij, leden van het A. N.V.
voor Uw Vlaamsche broedervolk ?" Dr. Ku er
schreef in .,De Standaard", n u Vlaanderen daadwerkelijk te steunen. De jongelieden moeten alles in
't werk stellen, om de Vlaamsche studenten zoo nauw
mogelijk bij zich aan te sluiten, want Vlaanderen
beeft zich steeds Nederlandschgevoeld. Spr. besloot
met 't gedicht van Rene de Clercq :
„Moot Vlaanderen verdwijnen,
Dan zonder schuld en zonder schand.
De schoone zon zal schijnen
Op een Groot-Nederland."

C. VAN SON.

bestuur is als volt samengesteld : P. J. Vellinga, voorzitter •; N. G. J. Hu i en Weistraat 43b,
Utrecht, Iste schrijver ; Th. van Oort, penningmeester ; A. v. d. Velde, onder-voorzitter • mej. Chr. Wicart, 2de schrijfster ; mej. 1 .1. v. d. Reid en J. Bax,
algemeene bestuursleden.

Van de Fifdeelingen.
Delft (Stud.-Afd.).
De 2de secretaris schrijft
10 Oct. sprak voor onze Afdeeling de beer Felix
Timermans. Had hi' bij zijn lezing over „Pallieter",
den vorigen winter niet over belangstelling te klagen,
ook thans was de opkomst bijzonder groot.
Dezen keer besprak hi' zijn „Boudewijn", een dierenepos.
Hoofdpersoon is de ezel Boudewijn de slaaf van een
hond Courtais, den leenheer van koning Lion. Boudewijn doet zijn best om vrij te komen ; hi' bidt en
smeekt erom ; zelfs waagt hi' er zijn leven voor, loch
altijd wordt hi' bedot en met een kluitje in het net
gestuurd. Tenslotte houdt hi' op zijn beurt den koning
voor dengek en hi' onteert daarbij zijn meester Courtais. Hijzelf wordt dan vrij.
Felix Timmermans hield eerst een inleiding en las
daarna zijn nieuw werk voor.
Na afloop dankte de voorzitter den heer Timmermans en hi' sprak de hoop uit, dat Vlaanderen, evenals Boudewijn, eens vrij zou worden. Een geweldig
applaus bewees, dat de vergadering dit ook graag
zou zien.
Deze
heeft er toe bijgedragen, dat we veertig
nieuwe leden kregen.
's.Gravenhage.
Vanwege deze Afdeeling zal gedurende den winter
elke maand een Dietsche kunstavond wordengegey en, waartoe alle leden van het A. N.V. en die van
het schildergenootschap Pulchri Studio, dat haar
zaal voor deze bieenkomsten welwillend afstond,
kosteloos toe an hebben. Gasten betalen slechts 25
cent. Nederlanders, Vlamingen en Afrikaners zullen
zich op deze avonden doen hooren op muzikaal, letterkundig of ander kunstgebied. Doel : verlevendiging
van ons nationale leven en wederzijdsche waardiging
van stambelangen zijn uitgesloten.
De eerste hadpaats 22 Oct. 0. m. droeg Prof.
Flor. Heuvelmans schetsen uit het Vlaamsche studentenleven voor.
De volgende avonden zijn bepaald op Zaterdag 22
Nov., 27 Dec., 3o Jan., 21 Febr., 6 Maart en 3 April.
Nadere inlichtingen verschaft de secretaris, W. F.
Gerdes Oosterbeek, 2de Schuytstraat 247, Den Haag.
Utrecht (jongel.-Afd.).
4 Oct. hield de heer B. v. Genechten een lezing
over : „
De nationale beweging in Vlaanderen en hare
beteekenis voor Nederland". Spr. schetste de wantoestanden, waaronder het Vlaamsche yolk zucht,
datgeen eigen cultuur m a g hebben, dat door vreemde rechtersgevonnist wordt en Wier processen in een
vreemde taalgevoerd worden, die het niet verstaan.
De heer v .G. sprak ook over het activisme en de uit
de soldaten ontstane frontpartij,
die zich ten doel stelt

OOST-INDIA.
Het Koloniaal Weekblad„O o s t en Wes t”
noemt v. L. ,den
bewerker van de rubriek Oost-Indiê
,
in N e e r I a n d i a". Die eer kan ik mij niet toekennen, want dit zou beteekenen, dat't mijn streven is,
Glen lezergeh eel op de hoogte te brengen en te
houden van al wat in India's huidige ontwikkelingsgeschiedenis vermelding verdient (in 't belang van het
A. N.V. en -- och arme ! ik kan slechts bier en
daar eengreep doen, want de stof is zoo rijk, maar....
de toegemeten plaatsruimte kan niet anders dan beperkt zijn en (vooral) ik ma de grenzen miner bevoegdheid niet overschrijden.
„Hier en daar eengreep !"
Zoo vermeld ik nu, dat het derde congres van
het Indonesisch Verbond van studeerenden
van_- September j.l. gehouden is te Deventer.
Waarom juist dit onderwerp gegrepen ? Om at ik,
gelijk reeds vroeger telkens bleek, van dit Verbond
iets goeds verwacht voor Indie, als de aanstaande
werkers zich hier vol geestdrift voor hunne taak
daarginds voorbereiden. En als iemand zegt „'t zijn
m a ar jongelieden, die daar aan 't woord waren",
dan is (lit te betreuren, want op de schouders van diezelfde jongelieden zal een deel van India's toekomst
komen te rusten ; hun gedachtewisseling (soms vrij
heftig !) kan tot goede uitkomsten leiden voor de volbrenging van de toekomstige levenstaak. Wie zou dus
geen belang stellen in de k i e m, die, ontwikkeld tot
plant of boom, heerlijke vruchten kan voortbrengen.
De toon van dit congres was bezadigd ; en de
gezelligheid liet niets te wenschen over, rnaar de
opkomst was geringer dan op twee vorige congressen ; 't schijnt dat velen zich hebben teruggetrokken en..... dat isjammer.
Het congres was voornamelijk belegd om opbouwend
werk leveren en de politieke tegenstelling van Oost
en Wt wat op den achtergrond te doen treden en
was ;n dien zin voorbereid door het Septembernummer van het -Verbondsorgaan Hindia Po et r a.Immers zegt de redactie in een voorwoord :
„Hindia Poetra heeft na de Haagsche
usie (of; „furie"; v. L. gepoogd voor te be„reiden voor een Pacificatie van Deven„t e r. Dit nummer bevat er verblijdende bewijzen
,van. Dat het congres haar streven beloonen moge."
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Het nummer bevat dan ook bezadigde tot wederzijdsche waardeering en tot eenheid aansporende artikelen.
Is het deze opzet geweest, die het deelnemen aan
het congres zoogering maakte ? 't Zou te betreuren
zijn. Misschien was het eenigszins minder beleidvol
van den voorzitter, als deze(volgens het verslag in
H in dia Poetr a's Oct.-nr.) „den Indonesiers ver„zocht, zich waardig te gedragen, niet al te agres„sief te zijn en niet dezelfde toon aan te slaan als in
„Indie gewoonte is. Daar toch is de verhouding van
„Indonesier tot Holland geheel antlers dan hier in Hol„land : Weest niet altijd afbrekend in uw critiek."
Wat de werkzaamheden betreft, lezingen werden
gehouden door majoor Van Erp over den Boroboedoer,
den heer Soerjo Poetro over Javaansche muziek en
dr. Krause over Bali. Er werden verschillende stellingen verdedigd, o.a. door den heer Koningsberger de
volgende :
ie. De ontwikkeling van het Indonesische yolk moet
leiden tot een Indonesische beschaving,
niet tot
een imitatie-Westersche.
2e. Economisch beleid van de Indonesiers in eigen zaken is de eerste voorwaarde tot verbetering van
depositie van zijn gezin.
3e. Hervorming en uitbreiding van het onderwijs
moet door de Indonesiers met werkkrachten, door
hetgouvernement met meer financieelen en moreelen steun wordengebracht.
4e. De Indonesier maakt zich voor zijn yolk pas verdienstelijk, wanneer hi' een we tot verbetering
aanwijst, niet door alleen het bestaande systeem
door critiek of te breken.
5e. Het leidt tot verwijdering, wanneer godsdienst op
verkeerd Westersch voorbeeld, wordt aangewend
alspolitieke band.
Reeds ter vergadering heerschte bij de „Indonesiers" eenige ontstemming over het breidel-aanleggend
inleidend woord van den voorzitter en die stemming
openbaarde zich ook in artikelen in het Oct.-nr. van
Hindi a Poet a, o. a. in eenprotest van de H.H.
G. M. Koesoemo en Oei Kiauw Pik, omdat
„de vrije gedachtenuiting in het Deventer-congres in
't gedrang geraakt".
In een voorwoord in 't zelfde nummer zucht dan
ook de redactie :„Tot een volledige pacificatie is 't
helaas in Deventer nietgekomen” en had liever ge•
wild„in dit nr. de aandacht der lezers te vestigen
„op de economische zijde van het groote vraagstuk,
„dat Indonesia's harmonische ontwikkeling biedt, om„dat het ook onze meening is, dat economische zelf„standigheid de moeder is der staatkundige”.
Laat ons ho en dat de aanstaande arbeiders op het
Indische oogstveld op lien stevigen gezonden grondslag den gezochten vrede vinden.
Juist omdat ik vroeger herhaaldelijk met ingenomenheid dezen arbeid van dit Verbond besproken heb,
deed het mij leed die tegemoetkomende houding beloond te zien met„een grauw en een snauw” (zooals men zegt).
Ik schreef in 't Juni-nr. van N e e r l a n d i a, blz.
77, naar aanleiding van een artikel van den heer T ag o r en eene uitlating van den „revolutionair aangele den” heer Soerya Ningrat : „Zulke leiders heeft
„de Indonesische bevolking noodig en het is te hoer.,
„dat het Indonesisch Verbond van stu„deerenden in dezen geest moge werkzaam zijn :
„niet opruien maar opwekken tot nieuw zelfstandig
„leven".
Mij dunkt, dat in dezen wensch niets onbetamelijks
is • toch zegto de heer J. na eene onvriendelijke inleiding daarover (in 't Juli-nr. van Hindi a Poet r a) : „Wij zouden in gemoede verbaasd kunnen vragen : „Wie ruit wie op en wanneer ? en dan zouden
„wij den welwillenden ethischen schrijver er opmerk„zaam op willen makers dat de gedachte van opruien"

„al lachwekkend is enhem dreigt te „verbroede„ren" met Tersteeg en het Soer. Hbld."
De schrijver was zeker geprikkeld door wat hij in
't zelfde nummer noemtde „vlegelachtigheden" van
den beer Tersteeg, die in 't Soer. H b I d.
spreekt van „drie dagen schetteren", „gedaas van
nog onrijpe jongelieden", enz. enz. Als hij even .% el
het door mij geschrevene nog eens naleest, zal hi'
seen minachting maar aanmoediging vinden. „Wie
opruien ?" Wel, enkele volksmenners in Indie •; en nu
werd de wensch uitgesproken, dat juist van de verstandige, helderdenkende Indonesiers, laden van het
Verbond, eengoede bedarende geest moge uitgaan tot
zegen van den „Orang ketjil", die ten slotte met zijn
bloed 'tgelag moet betalen. Dewijldi
in Hin a
P o e t r a iederpersoonlijk zijn meening zegt, geldt
mine opmerking van „onvriendelijke bejegening" niet
de redactie maar den beer J.
Nog even moet ik terugkomen op hetgeen in een
vorig nummer door mij geschreven werd over
de volksgezondheid in Insulinde.
De heer T i l l e m a schreefaan de redactie een
briefkaart, die in mine handen werd gesteld. 't
Spreekt van zelf, dat op een briefkaart slechts een paar
vluchtige opmerkingen kunnen worden gemaakt en
de beer T. zegt dan ook, dat hi' in Kromo B la nd a III, dat in wording is, uitvoerig op die zaak zal
terugkomen. Voorloopig beweert schr., dat mijn antwoord „niet veel hout snijdt", dat, als men den Inlander indolent noemt, de opmerknig geldt, dat
„de Oostersche vrouwen sjouwen van den vroegen
morgen tot den avond, maar.... onze brave Batavieren en Friezen lieten hun vrouwen ook zwoegen en
luierden en dobbelden even hard als de hanengevechten houdende Maleiers 't nu doen". Voorts wordtgewezen op de mijnwormziekte, die de bevolking teistert. En — zoo schrijft de heer T. ten slotte -- „de
meeste menschen oordeelen als dr. v. L. wat ik zeer
verklaarbaar vindt".
Naar aanleiding van deze vluchtige opmerkingen is
't misschiengoed, mine meening nog eens beknopt
weer tegeven,
opdat er een misverstand ontsta :
ie. Ik ontken volstrekt niet, dat de Indische bevolking geteisterd wordt door tal van kwalen en epidemien. Wat Sunitram (zie 't K. W. Oost en
West, nr. van 16 Oct.) in de Locomotief
schrijft, is volkomen waar : „Een bevolking, bezocht
door malaria, dysenterie, cholera, framboesia en
mijnworm, mist het gezonde, physiek krachtige lichaam om zich tot zekeren welstand te kunnen opwerken • zulk een yolk wordt aangetast door een
chronische armoede" *).
2e. Niettemin is de toeneming van de bevolking van
Java in de laatste tientallen van jaren verbazingwektrend • wel is waar is de bevolkingsstatistiek gebrekkig
en van nauwkeurige volkstelling weinig sprake, maar
't land is overvol en van langzaam wegkwijnen van
de bevolking is allerminst sprake. Als dit wordt aangenomen — en ieder doet dit — dan is 't een vraagstuk van den tweeden rang in ho ev eel jaren precies de bevolking v er dub b e 1 d is. Men geve zich
de moeite, als men er belang in stelt, de artikelen te
lezen, die de oud-assistent-resident S c h m lling
*) Deze schrijver betoogt voorts op gt and van langdurige
het betwijfelt of de bevolking
wel tot welstand
ervaring ,
dat
hi'
zougeraken, zoo al deze ziekten afdoende konder worden bestreden; „dat yolk mangelt het aan een zeker i e t s, dat een
„mensch in staat stelt, zich uit armoe tot welstand te verhef„fen. Dat eerste i e t s bestaat uit spilzucht, genotzucht, groot„doenerij, boven zijn stand leven en dergelijke; het tweede
„i e t s uit gebrek aan spaarzaamheid, doorzicht, doorzettings„vermogen, energie, voorzorg, enz.”
Maar.... dit litg
hier buiten ons bestek.
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daaraan wijdde in 0 o s t en West (nrs. van
en 25 Set.
j.I.), getiteld : Het sn el n ader end
P
einde van Java's kleine landos,'erschot. Uit de landrentemetingen, in 18 96 t egonnen
en in 1 9 18 zoo goect als geeindigd, blijkt volgens den
schrijver, dat „Java begint vol te loupen;
op 1 /,,,na is het reeds geheel gevuld". En
dewill Java's bevolking bijna geheel landbouwend is.
blijkt uit dat opraken van den bouwgrond, dat de bevolking snel is toegenomen.
't Blijkt evenwel nog steeds een zaak van schatting
en niet van juiste cijfers, berustende op nauwkeurige
volkstelling.
3e. Ik had het in mijn beschouwing over K a mP on wee minder teen de gegevens door den
heer Tillema verstrekt dan
te gen de verkeerde
,
gevolgtrekkingen, die men, in deze moeiliike ti den
er nit zou kunnen maken, alsof Nederland in dezen
de hoofdschuldige is.
Ten slotte erken ikgaarne, dat mijn vluchtige en
korte ofschoon m. volkomen ware— opmerkingen „niet veel hout snijden". Dan moet men met
juiste cijfers voor den dag komen, die aantoonen met
hoeveelpct. de bevolking is toe- oftewel af-genomen.
En wie heeft die cijfers ?
's-Gr.
v . L.

Onderwijs in Nederlandsch,
Onder dit opschrift schrijft P. J. G(erke) te Buitenzorg d.d. 27-8-'1 9 in de Indische Stemm en
een artikel, waaraan het volgende is ontleend
Het Al g. Ned. Verbond, dat de verspreiding van
kennis van de Nederlandsche taal in de kolonien tot
statutairenplicht heeft, doch zich te lang reeds aan deze taak onttrok en ook overigens schier nog niet tot
sociale werkzaamheid isgekomen, heeft in de laatste
jaren gemeend de rol van een dergelijk instituut te
kunnen vervullen. Het Groepsbestuur heeft n.l. het
werk van de Afdeeling Buitenzorg, welke in 1 9 12 overg in tot de inrichting van een volledigen leergang in
de Nederlandsche taal en tot opleiding voor het zg.
kleinambtenaarsexamen, waartoe de jongelieden, die
van de zg. volksscholen komen, op vertoon van bun
certificaat en teen betaling van een gering schoolgeld
(f 1.25 p. m.) toegang hebben, nadat die afdeeling
1 9 15 een dergelijken cursus te Soekaboemi had ge(Tend, in 1917 overgenomen en de grondslagen gelegd
voor een organisatie uit zijn midden, welke de oprichtin de
de algemeene administratieve leiding en het algemeen beheer van Nederlandsche leergangen in den
Archipel tot taak heeft.
Deze organisatie maakte de opening mogelijk van
Nederlandsche leergangen op J a v a:
in 1 9 17 : te Cheribon, Poerwakarta, Bandoeng, Tjiandjoer, Tjiamis, Soerakarta, Salatiga, Semarang, Japara, Tjimahi.
in 1918 : te Serang, Garoet, Tasikmalaja, Tjilatjap,
Poerbolinggo, Djokjakarta, Madioen, Ponorogo, Ngandjoek, Kediri, Modjokerto, Bondowoso.
in 1 9 19 : te Poerwokerto, Koetoardjo, Poerworedjo,
Temanggoeng, Magelang, Toeloengagoeng,
Soerabaja, Malang, Mr. Cornelis, terwijl binnenkort zullen volgen :
Batavia, Blitar, Keboemen, Pasoeroean, Pro-,
bolinggo, Tjitjalengka en wellicht ook Go mbong.
In de Buitengewesten:
in 1918 : te Padang, Padang Pandjang, Solok en Fort
de Kock
in 1 9 1 9 : te Makassar, Padang Sidempoean en Tandjoeng Pinang.
Te Semarang, Djokja, Bandoeng, wellicht ook te
Batavia zijn of worden twee leergangen gevestigd, te
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Bandoeng bovendien een afzonderlijken voor meisjes.
Het aantal leerlingen per cursus wisselt of van 7o
tot 280.
Deze organisatie had aanvankelijk aarzelend, later
ten voile de medewerking van de onderwijs-autoriteiten, in het bijzonder van de Inspectie van het H. I. O.
en de Regeering bekroonde haar voorloopigen arbeid
door voor de vaststelling van een stel, over het al emeen vrijgevige, doch niet geheel volledige, subsidiebepalingen, een post uit te trekken op de Indische
begrooting voor 191 9 , welke door Volksraad en Staten-Generaal werd overgenomen.
of er bereids successen kunnen wordengeboekt ?
w. 7. of het doenlijk is gebleken om jongelui, die
N an 5--8 uur per week Nederlandsch taalonderwijs —
en in de hoogere klassen ook rekenen — krijgen, in 4
tot 5 jaar tot het doel te brengen ? In Buitenzorg en
Soekaboemi is inderdaad deproefhoudendheid van
school- en leerplan gebleken ; elders kon dit nog niet
het geval zijn. Wel werden op scholen, die reeds dadelijk een vierde klasse openden, goede resultaten bereikt
met de in '18 en '19 afgenomen kl. ambt.-examens,
doch daaraan namen deel cursisten-schipbreukelingen
van H. I. S. en zij die op z.g.n. (oude) iste klas scholengingen en dus niet genoeg Nederlandsch kregen
om zonder verderen steun een diploma te verwerven,
dat hen in den bestaansstrijd verder kan brengen.
Het bestek van dit artikel laat voor verdereuitweidin en Been ruimte. Doch het bier gememoriseerde
moge voldoende zijn om van het, tot dusver vrijwel in
stilte verrichte werk van het A. N.V. voor de verschaffing van onderwijs in het Nederlandsch, een oppervlakkigen indruk te geven. Eenige bekendheid daarmee is te meergewenscht, nu op 2 Sept. a.s. in de
H. I. S. op Pintoe Besi te Batavia, een Nederlandsche
cursus zal wordengeopend, waarvoor zich bereids....
370 leerlingen deden inschrijven.

TAALCOMMISSIE.
Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Br'ievenbus.
K.G. te Pr e t o r i a. — Onze meening aangaande het gebruik van s t r ij k z w a v e I of v u u rhoutj e vindt u in het door u genoemde nr. van
Neerlandia. Bij uitzondering antwoorden we u, daar
het veld van onzen arbeid alleen dat van Groep Nederland is. Overigens onze vriendelijke dank voor uw be-

langstelling.
J. G. O. t e D. — Onze vreemde-woordenlijst verschijnt, naar we ho en weldra in een den druk. Neerlandia zal dat wel melden. Tot zoo lang dus geduld.
'eel hell en zegen op uw arbeid !
S n. t e B. — Wij 'hebben een list voor Nederlandsche namen van gerechten in bewerking. Maar.... zij„
die er aan be on en zij die
den arbeid voortzetten,
,
hebben hem doorgemis aan gezondheid of andere min
aangename oorzaken inoeten opgeven. Weet u iemand,
ie het werk ter hand kan en durft nemen ?
d
t e Z. — Konden we den klank van onze stem
maar in on schrift afspiegelen ! Dan zou u de bitte re spot bemerkt hebben, toen we in het Oct.-nr. van
Neerlandia, over de spijslijst waarop vermeld stond
Ai le fin in plaats van Aiglefin, niet u terecht wezen,
maar den spot dreven met dergelijke m e n u's !

***
taalbelangen zijn handelsbelangen en handelsbelangen volksbelangen, vat dan te zeggen van de vol..
gende mededeelingen ?
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Wenscht Gij als belanghebbende in Uwe b r a nc h e door ons aan Fransche koopers en of verkoopers,
of ficieele en of ficieuse in- en verkoop-org a n i s a t i e s te worden vermeld, laat U dan als lid
inschrijven bij de „Commissie voor den NederlandschFranschen Handel".
Uwe Firma is dan bij ons geac crediteer d,
het een Uwe kans tot het doen van voordeelige zaken
aanmerkelijk zal' verhoogen.

***
Wenscht Gij f acili teit en bij den handel met
Frankrijk en zijne kolonien, laat U dan onverwijld inschrijven als 1 i d-b elan gh ebbende bij de Cornmissie voor den Nederlandsch-Franschen Handel.

***
Een onzergroote handelsvereenigingen zond ons een
fschrift van een brief , dien een advocaat tot haar
a
richtte :
Declaratie van honorarium en voor, a dschot, gemeriteerd door Mr.
vo ca at enprocureur te 's-Gravenhage.
Aan het slot der rekening stelt de bedoelde advocaat vast, dat hem nog „per resto competeert" enz.
Met de bovenbedoelde firma bewonderen wij de degelijke kennis van zijn moedertaal in dien advocaat !

***
Een onzer lezers maakt er ons op opmerkzaam, dat
de bekende kunstenares Rie Cramer haar teekeningen
voorziet van Fransche onderschriften en vraagt, of
niet juist Nederlandsche onderschriften haar zouden
bekend maken als iemand van een yolk, dat „groot
in het kleine" kan zijn, tenzij Rie Cramer zich voor
haar landaard zou schamen .
Dezelfde lezer wijst op het onjuist gebruik van m ato aal en m a t eri ee I, welke hi' zelfs in „De
Ingenieur" (een vakblad !) met elkaar verward vond.
Immers m a t eri a al = bouw- of grondstoffen, m agereedschappen, werktuigen.
t eri eel

***
Dit is toch niet zcoge k !
Het boek, dat aan het Levensmiddelenbedrijf te Leiden word gehouden, bevat de namen van alle ingezetenen. Achter enkele van deze namen staat met rooden
inlet annul E. Het klerkje, dat met het boek werkte, wist niet, wat dit woord beteekent en waarom het
er stond ! — Wij vi den dat de gemeente Leiden dat
klerkje of terstond moet ontslaan Of op haar kosten
naar Frankrijk sturen, om daarhet Nederlandsch te
leeren, dat hi' hie kan gebruiken.

INGEZONDEN.

Hoe kan men het iedereen mogel ij k maken,
artikelen van Nederlandsch Fabrikaat te bekomen ?
Eind April werd door ondergeteekende een schrijven
van den Particulier Secretaris van H. M. de Koningin ontvangen, waarin werd medegedeeld : „dat
het uitdrukkelijk verlangen der Koningin is, dat bij
het aanschaffen van alle artikelen, werktuigen en benoodigdheden op elk gebied, waar zulks redelijker wijze maar eenigszins mogelijk is, Nederlandsch fabrikaat ,het buitenlandsch fabrikaat zal vervangen,
waar zulks nog niet is geschied."
Alsgevolg daarvan werden de verschillende leveranciers der Secretarie met den inhoud van dit schrijyen in kennisgesteld, hen werd er op gewezen dat
hieraan streng de hand zou worden gehouden en hun-

ne medewerking gevraagd, die dan ook algemeen
werd beloofd.
Nu werd evenwelgeleverd : postpapier zonder
watermerk, op de verpakking bedrukt met „Superfin-papier a lettres", lak in doozen zonder merk,
waarop een kroontje en extra superfin, terwill ho ekklemmers in Nederlandsch fabrikaat niet voorhanden
waren en dus Duitsch fabrikaat moestgeleverd worden.
Hoe dit te controleeren ? !
De vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat" was
zoo welwillend zich hiermede te belasten en alle s bleek
in orde te zijn. Maar dit is het w e r k niet van zulk
een vereeniging en zoo bier al bij uitzondering werd
geholpen, dit zou bij i e d e r e en niet mogelijk zijn.
Er moet dus een a n d e r middel wordengevoncten
en zoo werd het volgende denkbeeld geboren :
In elke stall , en zeer zeker in de grootere steden,
zijn wel winkelzaken te vinden, welke overgroote
ruimten beschikken, die dus een barer boven- of benedenlokalen kunnen afstaan voor het inrichten van
een Nederlandsche Monsterkamer, bediend door het eigen personeel, terwijl de kosten wellicht reeds door veelvuldigen verkoop van Nederlandsche artikelen door de exploiteerende firma, in een
winstsaldo zouden worden omgezet.
Op verschillende plaatsen der stad ware met reclamekaarten te wijzen op het bestaan dezer inrichting
en ieder die een artikel van Nederlandsch fabrikaat
wenscht te koopen zou dit daar kunnen beoordeelen en
de adressen vernemen waar die artikelen te bekomen
zijn.
De winkelier s, in het algemcen, moeten rekep ing houden met de wenschen vanhunne afnemers
artikelen zonder merk kunnen zij als Nederlandsch
zoowel als buitenlandsch fabrikaat verkoopen • tiw o;-den v r e e m de warengevraagd. dan kan desnoods
een Nederlandsch, in vreemdgewaad vermomd artihel wordengeleverd, zoodat de winkeliers niet de
meeste schuld hebben.
De f a b r i k an t en echter moeten niet alleen onder vreemde vlag varen ; dat geeft blijk van gebrel:
aan zelfvertrouwen. Zij moeten in ieder geval hunne artikelen o o k in Nederlandsche verpakking maken en de Nederlandsche monsterkamer is voor alle
belanghebbenden de aangewezen we om met hunne
voortbrengselen kennis te maken.
Ondergeteekende is overtuigd dat de Vereeniging
„Nederlandsch Fabrikaat", Mariastraat 25, 's-Gravenhage bij de oprichting van Nederlandsche Monsterkamersgaarne hare medewerking zal verleenen
en hootA
dat het spoedig — voor ieder die dit wenscht
— werkelijk mogel ij k zal zijn de eigen — Nederlandsche — nijverheid te steunen.

September 1919.

J. A. VAN DER STAR,
Hoofd van het Bureau Secretarie
van H. M. de Koningin.

Mededeelingen en Allerlei.

Prof, Dr. H. D. J. liodenstein
gaat naar zijn land terug om de hoofdleiding van de
Burger, het groote nationale blad, van dr. Malan
over te nemen. Dat is heel jammer voor Holland en
voor Zuid-Afrika ook. Hi`j toch heeft bier in het
landgedurende zijn veeljarig verblijf, als hoogleeraar in het hedendaagsch Romeinsch Hollandsch
recht, als lid van het Hoofdbestuur van de Nederl.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging, als secretaris van het
bestuur van het Zuid-Afrikaansch Museum, kortorn
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als medewerker in alles wat de vriendschappelijke
trekkingen tuschen beide landen betreft, zich zoo verdienstelijk gemaakt, dat Holland hem noode zal misyen en Zuid-Afrika een ijverig voorstander zijner helangen in Holland verliest. Maar zooals over en weer
het verlies zal worden betreurd, zoo is er in de verandering ook groote winst. Vurig Afrikaner, is hi' een
oprecht vriend van Holland en ginder in zijn nieuwen werkkring zal hi' meer nog kunnen doen clan
bier, voor de ontwikkeling van de oeconomische en
ideeele belangen van beide volken. De vele oprechte
vrienden, die hi' hier achterlaat, zullen hem en zijn
gezin met de grootste belangstelling blijven volgen,
en ho en dat degene, die bestemd zal zijn hem te e r van en hem in practischen blik, prettigen omgang,
maar vooral in stuwkracht, zal evenaren.

eer voor de Nederlandsche firma's (Roeloffzen, Hubner en Van Santen • Van Leer & Co. • J. Smulders),
die dit standaardwerk hebben uitgevoerd.
Van de Groep Suriname.

Nederlandsche natuurkundigen.

Ter gelegenheid van den verjaardag onzer Koningin heeft het Bestuur onzer Groep Suriname een afvaardiging gezonden naar de openbare audientie ten
Gouvernementshuize, bestaande uit de heeren Mr.
Eekhout, Uudschans Dentz, Kesler, Samson en Esser.
Bij monde van den voorzitter, den beer Eekhout, werd
aan den Gouverneur, ter doorzending aan Hare Majesteit (le Koningin, een adres van gelukwenschen namens de leden aangeboden.
Op 23 Sept. hield de beer R. D. Simons in de buitensocieteit „Het Park" voor de leden met hunne dames een lezing over Perk en Kloos.

Ontleend aan een hoofdartikel in „Het Nieuws van
den Dag" van 1 4 Oct. :

De Hertzog.deputatie in Nederl. Indies

Misschien is 't wel Nobel's stichting geweest, welke
de oogen van de wereld — en van de Nederlanders zelf
66k —geopend heeft voor de zeer bijzondere, wellicht
mag men ze en : overwegende plaats, die de Nederlandsche onderzoekers in de tegenwoordige natuurwetenschap innemen. En de Nobel-prijzen warden nog
maar toegekend voor natuur- en scheikunde, niet voor
de natuurwetenschappen in ruimeren zin, zoodat de
wereldvermaardheid van mannen als J. C. Kapteyn en
Hugo de Vries er buiten blijft • toch, zou een land, in
verhouding van zijn bevolking, zoovele door Nobel's
stichting gelauwerden kunnen aanwijzen als het onze,
dat Van der Waals en Van 't Hoff, Lorentz, Zeeman
en Kamerlingh Onnes heeft voortgebracht, om nu enkel maar de tot dusver bekroonden,
de ouderen dus,
te noemen.
„De Nederlanders zelf 66k", schreven wij. Want
ze is wel vleiend voor onzen nationalen trots, zulk
een internationale erkenning van het voortreffelijke
werk, door Nederlanders verricht, op het terrein der
moderne natuurwetenschap maar ook bier geldt dat
profeten in bun vaderland niet zoo licht worden geeerd, en het is toch wel 'n bewijs van achterlijkheid en
'n beetje beschamend, dat, zoc4 er al sprake is van
officieele erkenning van geleerden, een dergelijke erkenning in Nederland gemeenlijk pleegt te wachten op
een wenk van over degrenzen. Daarom is het een
goed, een uitnemend werkgeweest van het jubileerende„Bataafsche Genootschap der proefondervindelike wijsbegeerte te Rotterdam”, aan prof. Kuenen
opdracht te geven, een overzicht te boek te stellen van :
„Het aandeel van Nederland in de antwikkeling der natuurkunde gedurend e de laatste 15o j are n" en dit Gedenkboek
rond te deelen aan zijn leden en enkele anderen.
Wij nemen aan dat het Bestuur des Genootschaps
(adres : Beurssteeg 4 , Rotterdam) , zich gaarne zou
beijveren, prof Kuenen's werk op aanvraag beschikbaar te stellen ook voor niet-leden en voor openbare
instellingen. Eerst dan zal dit mooie Gedenkboek ten
voile beantwoorden aan zijn bestemming : voorlichting en erkenning op het gebied der „proefondervindelijke wijsbegeerte".
Nederland op zijn best.
In het Engelsch is een werk verschenen over de
aardrijkskunde van Manhattan-eiland, den Hollandschen oorsprong van New-York (Nieuw Nederland)
in 82 kaarten, bewerkt door Dr .F. C. Wieder en
Phelps Stokes en uitgegeven door Robert Dodd
te N. Y.
Het is streelend voor ons nationaalgevoel, dat uit
deze zeldzaam volledige kaartenverzameling de Hollandsche wordingsgeschiedenis der Noord-Amerikaansche wereldstad zoo overtuigend blijkt. Ook is het een

„In 'n kortegesprek, wat ons met Dr. Reitz gehad
het, het die spesiaal nog eens geroem die hartelikheid
wat hul in Nederlandgeniet het. Van die Hollanders
is pertij anti-Engels, pertij anti-Duits, pertij antiDuits en anti-Engels, maar almal het liefde vir hul
stamverwante in S. Afrika, almal ispro Afrikaner.
'n Groot verrassing was die vrindskap wat hul geniet het in Batavia. Hul hetgereken, dis nou buitenkant Holland, en dus is dit nou op 'n ent met die
lekker tijd. Maar de Hollanders van Indie was ne
so simpatiek als hul landgenote in Nederland. Daar
was 'n Komiteegevorm om die here van die Deputasie te ontmoet. Die hotels was almal vol, en dat
Komitee het toe die lede van die Deputasie, voorsover
nodig, bij privaat mense onzer dak gebreng. Generaal Hertzog en mnr. Havenga was thuis bij Baron
Heemstra ; adv. Jansen bij Dr. van Bemmelen, hoof
van die Observatorium. 'n Resepsie was gegee in die
militaire klub Concordia, en eetmaal •; van die hoogste
tot die laagste het getrag om die Deputasie aangenaam
te wees.
In Batavia is baje ou Transvalers, wat vroe'er aan
die Z. A. S. M.gewerkt het, ook is daar 7 of 8 Afrikaners wat na die oorlog van Ceylon daarheen getrek
het. Hul hoer daar. Dr. Reitz het een van hul, mnr.
van Zijl, ontmoet, wat boo beeste op stal het, hi is
'n melkboer. Die nederlandse regering help die Afrikaners fluks vorentoe."
(„Ons Vaderland" van 9 Sept.)
Daar kwam nen boer....
Daar kwam nen boer van Waeregem,
Van Waeregem kwam nen boer,
Hi` wilde de wide wereld in,
Ziin dorpje vond hi' veel te min
Engeenzins naar zijn zin !
En zie de boer van Waeregem,
De Waeregemsche boer,
Hi' voelde wel jets voor politiek
Hi'j dacht : wat is de beste kliek ?
Ik word maar katholiek !
Ne katholiek van Waeregem,
Ne Waeregemsche boer ?
geloofde dat verhaal •;
Niet
Ze sm, ten hem uit hun lokaal :
Toen werd hi' liberaal
Ne liberaal van Waeregem,
Ne Waeregemschen hoer ?
Gij denkt, dat het z66 gemaklijk gaat ?
Ne schop beneen zin ruggegraat .....
En hi'j werd demokraat !
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Nen dernokraat van Waeregem,
Ne Waeregemschen boer ?
Geen weerhanen in ons midden, nee !
Die draaien met alle winden mee :
Op straat vloog de kadee !
Zoo kwam de boer van Waeregem,
De Waeregemsche boer,
Ten lane leste, moe en ziek,
In 't komiteit ,,
voornaam en chiek
Der rooverspolitiek....
Daar heeft de boer van Waeregem,
De Waeregemsche boer,
Zijn root en fijn talent ontplooid,
Met vreemde veeren zichgetooid
En zich nog meet vergooid !
Nu loot de boer van Waeregem,
De Waeregemsche boer,
In 't kodderig annexatiepak,
Met schoentjes van het fijnst verlak
En.... 'n klad op zijn kazak !

In 't lieve dorpje Waeregem,
Van waar hi' kwam, de boer,
Waar hi' geboren werd, gedoopt,
Waar hi' zijn standbeeld had gehoopt,
Dat zag hem liever.... opgeknoopt !
EMIEL HULLEBROECK.
(Het Vlaamsche Land van 20 Sept.).
De Nederlandsche leerstoel te Londen.
16 Oct. heeft Dr. P. Geyl zijn ambt als professor
in Nederlandsche studies aan de Londensche Universiteit aanvaard met een rede, waarin hi' de beteekenis van de Nederlandsche beschaving heeft uiteengezet. Hi' schetste de zes millioen bewoners van
ons land als een volledige natie, met een sterk en volkomen eigen karakter, met een roots geschiedenis, met
eigen belangrijke letterkunde en kunst, met schoone
en krachtige tradities van geleerdheid, kortom met
alle onderscheidende eigenschappen, die een nationaReit uitmaken, en met al de verscheidenheid, die een
sterk engezond nationaal bestaan medebrengt.
Prof. Gel
verzuimde niet ook de Vlaamsche en
Y
Afrikaansche beweging als onderdeelen der Nederlandsche cultuur in zijn beschouwingen te betrekken.
Neerlandia biedt jammer genoeg geen ruimte voor
een uitvoerig verslag der belangwekkende rede.
Men kan de beteekenis van dezen eersten Nederlandschen leerstoel aan de Londensche Universiteit
niet licht te hoog schatten. Voor een bekendmaking
enbetere waardeering van de Nederlandsche cultuur
aande Engelschen, die zoo weinig nog weten van ons
land en zijn beschavingsgeschiedenis, kan het professoraat van onzen landgenoot Dr. Gey1 van groot
nut zijn.
Hem wacht een zware, maar dankbare taak, waarvoor wij hem blijvende geestkracht toewenschen en
welke onzerzijds met groote belangsteling zal wordengevolgd.

T. Brondgeest, Heerenweg 199, Heemstede.
Wat wij van Indie moeten weten ; wat van hem,
die daar been wil verwacht wordt.
P. den Hollander, iste Helmersstr. 122, Amsterdam.
Een harmonischvan kinderzorg-, -bescherming en -berechting, als middel teen tuchteloosheid.
K. Supheerdt Sr., Beilen.
Land en yolk der kolonie Curacao. De voordracht
wordt toegelicht door lichtbeelden en voorwerpen.
Mej. Veer de Vere, N. Voorburgwal 33, Amsterdam.
Uitvoerige voordrachtenlijst over onderwerpen van
geschiedkundigen, wetenschappelijken en letterkundigen aard, wordt op aanvraag aan genoemd adres
toegezonden.

Comild voor Nederlandsche Kinderen
in den Vreemde.
(Hoofddoel : Verzorging in Nederland).
35ste opgave van ontvangen bijdragen
van I tot en met3o Sept. 1919.
Financieel Hulpcomité 's-Gra,ven•
h age f 2000.- en Mrk. 20, maakt met vorige opgave f 33.240— en Mrk. 20.
Onder-Comite Zwolle f 12.75; maakt
met vorige opgave f
B ij dr a ge 0 u d ers: Ontvangen door OnderComite Dusseldorp Mrk. 410.
E. B. de H. f 25.—, C. B. f 30.—, J. H. F. R.
f I.—, A. K. f3 o.—, H. M. & Co. f 25.—, A. M.
f ioo.—, L. & L. f io.—, W. N. M. f io.—, G. v. d.
P. & Co. f io.—, D. H. v. B. N. f io.—, 't J. f io.—,
G. W. & Co. f io.—, F. N. v. K. f io.—, V. & D.
f io.—, L. de K. & G. K. f io.—, P. & B. f io.—,
5
v. d. L. f io.—, J. H. G. f 2.—,
W. J. v. B. fio.— ,
N. & M. f io.—, Gebr. S. f io.—, R. L. S. f io.—,
C. B. f io.—, M. L. Jr. f 50.—, allen te Amsterdam.
N. D. G. f io.—, A. C. M. f 25.—, te Rotterdam.
Mevr. W. S. C. D. de K. f 25.—, te Den Haag. W.
H. M. S. f3oo.—, te Haarlem. J. M. W. f 5.—, to
Bu um. V. 0. & Co. fioo.—, N. N. M. f 25.—, te
Arnhem. D. N. v. W. P. f50.—, Gebr. S. f ioo.—,
mej. J. S. f 25.—, te Hengelo. H. P. K. f 25.—, te
Alkmaar. Mevr. A. G. K. W. f io—, M. J. F. H.
f io.—, te Apeldoorn. Dr. H. P. C. f 2.5o, G. J.
C. M. f7. 5o, te Groningen. E. M. K. f 25.—, te
Scheveningen. J. H. W. Jr. f 50.—, te Heemstede.

Eerherstel.
Ons stukje over de Vereeniging Hendrick de Keyser, in het Oct.-nr., vangt aan met aan dezen bouwmeester het Raadhuis op den Dam toe te schrijven.
En wij wisten toch als elk goed Nederlander, dat Jacob van Ca en de bouwmeester was. Hoe dan zoo'
vergissing mogelijk was ? De Engelschen gooien in
zulke gevallen de schuld op de slippende pen.

In September werd totaal ontvangen, dank vooral aan den flinken steun van het Financieel HulpComite te Den Haag f 3.241.25 en Mrk. 430 • hetgeen met vorige opgaven maakt f 226.197.01 en
Mrk. 27.673.68.
De uitgaven bedroegen in de afgeloopen maand
f3.748.36 ; zoodat wij weder onze reserve hebben moeten aanspreken en toch wordt steeds grootere steun
gevraagd. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft onlangs uitvoerig uiteengezet hoe schrikkelijk het lijden
der kinderen in Duitschland is, en hoe dringend noodzakelijk het is, dat krachtige hulp verleend worde,
om die kinderen voor totalen ondergang te behoeden. Onze hulp strekt zich uitsluitend uit tot kinderen
aldaar van Nederlandschen stam, die wij hierheen
brengen en bier geheel verzorgen.
Men helpe ons daarbij en zende zijn bijdrage aan
S. VAN LIER Ez.,
den Penningmeester,
Nassaukade358, Amsterdam.

Aanvulling Sprekerslijst voor Afdeelingsavonden.
Marie Beekman en Johan Schmidt, Prinsengracht
537, Amsterdam.
Tooneel- en voordrachtavond.

De Nieuwe Ledenlijst en enkele andere stukken
moeten we ens plaatsgebrek wederom blijven liggen.
Red.

2331c inargang.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Vaart heen, door eendracht sterk, riastr alle
heniel,,treken.
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rierkteekenen.
Eindelijk! Seciert menschenleeftijd heeft Bel
het mirakel geboden, dat de Vlaamsche meerderheed als in zelfikwelling, haar eigen tegenstanders
naar de Kamer af-vaardig-de. Telkens , m de zooveel jaren zwoer zij bij kris en kras, dat het nu
eindelijk eens uit zou zijn met dat averechtsche
bedrijf. Maar op de meest uitclagende oorspellingen volgde uit den treure de meest poovere
uitslag-. Vlaanderen leek niet bij machte zich logs to
wringen uit het zelfgesmede net van inwendige
verdeeldheid. Zijn beste vrienden zelfs in ons
land werden twijfelmoedig omtrent zijn toekomst.
Nu, na den °or-log, schijnt er ommekeer te zijn
gekomen. Eindelijik ! Schijnt er. Want het verleden maant tot voorzichtigheid. Wel duikt langzamerhand 'uit de iberekeningen op, dal in de
nieuwe Kamer ,de Vlaamschgezinden zich krachtig
zullen den gelden, ook door ere -elbun eigen
taal te spreken, maar het is veilig en schaadt in
achten,
geen opzicht, rustig het tijdperk of
schijn tot blijk zal zijn geworden.
Da zullen
dat
n
wij, hun deelgenooten aan gemeenschappelijke
cultuur, ons over den uitslag- der jong-ste verkiezingen nog meer aan verheugen dan nu reed,,
hetgeval is. juichenstijd over een ,besliste Vlaamsche zegepraal moge het clus in on oog nog niet
zijn, hartelijk geluk tom ma Groep Nederland
haar stam- en taalgenooten in Belg-ie w-enschen,
die het henomklemmende net op vele plaatsen
hebben ,doorbroken en youreen groot deel getoond
N-rij man niet alleen te willen, maar ook te kunnen zijn.
Voorop in ,dezen binnenlandschen strijd ging-en
aan Vlaamschen kant de Frontmannen. Voorop,
alsgangmakers, want hunne eischen voor Vlaanderen g in en het verst. Bij hen werd de verkiezing niet vertroebeld door tweeslachtigheid ; bij
(hen geen kans dat partijzucht deed afdwalen :
recht op het doel af gingen zij, met versmading van
bijgedaehte. Dat duel was Vlaanderen en Vlaan-

cieren alleen. Hun el en ledental zal in de nieuwe
Kamer niet meer zijn dan vier, afgevaardig-d door
ruim zestigduind kiezers. Dat is weinig, vier op
de honderd zes en tachtig-. Maar het is veel, want
het is frisch bled;; het is de jeugd van het tot
nietm en bluel ontluikend, zelfbewust geworden
Vlaanderenland.
Zooals in Vlaanderen de oorlog de vaste lagen
van onverschilligheid en partijzucht heeft losgewoeld, zoo heeft hi ook in ons land een daad
verwezenlijkt, aan welker totstandkoming door
velen met beschaming en ergernis was gewanhoopt. Die daad is de oprichting van een geregelden stoombootdienst tusschen Holland en ZuidAfrika.
Tal van jaren is de wenschelijkheid van zulk een
dienst in kleinen en grooten kring be lent maar
het meerendeel der manners, die er voor ijverden,
waren, hoe goed ook van wil, niet bij ma to het
woord om te scheppen tot een werkelijkheid.
hebbcn echter degedachte vast doen houden, altijd NN-ijzencle op het schier beleedigende feit, dat
landen als Noorwegen vaste verbinding-en had en
met Zuid-Afrika, terwijI wij, het stamland, onclanks ooze g-eestelijke en stoffelijke verplichtingen
en belangen als onmachtig in lij la en.
Ooze reeders en g-eldmannen wilcien er niet aan.
Tut, voor kort, erplotseling schot kwam. Van
Rotterdam uit Nverden door de Scheepvaartmaatschappijen Van der Eb en Dresselhuys en Furness
vrachtbooten uitgestuurd, waarop ook enkele
passagers konden meegaan. 't Was ,een zoog-enaamde Wilde vaart, metgecharterde booten,
maar het isgebleken de voorlooper te zijn
geweest van dat g-rootere, wat nu tot stand Is
gekomen : de Zuid-Afrikaansche ScheepvaartMaatschappij, opgericht met een kapitaal van
ruim vijf en twintig millioen . Het doel isfl ike
n
booten, ten slotte omde veertien dagen, in de
vaart tebrengen, waarvan de inrichting-' geheel
aan cle eischen van het verkeer tusschen Holland
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en Zuid-Afrika zal beantwoorden. Dit geldt vooral de koelkamers voor het vervoer van vruchten.
Ook op het vervoer van een beperkt aantal passagiers wordt gerekend.
Niet minder dan hier te lande zal in ZuidAfrifka deze tijding vreugde verwekken. Ook daar
word al lang geroepen am zulk een dienst, die
zoo van elf spreekt, waar zooveel belangen en
bedoelingen een zijn. Al is het laat, de haver is
ook hier opgekomen. Nederland heeft de laatste
zijner tekortkomingen aan Zuid-Afrika op degelijke wijze geboet. Een nieuw tijdperk is daarmede in onze stambetrekkingen ingetreden.
Een derde merkteeken is, dat de beide arts en
ander de Afrikaners, , de zoogenaamde Zappen, de
Zuid-Afrikaansche Partij, en de Natten, de Nationale Afrikaansche Partij, hunne paging um
oude veeten uitbannende, vereenigd samen te
werken, hebben zien afstuiten op dit eene punt:
heeft Zuid-Afrika al of niet het recht um te eeniger
tijd elken staatkundig-en band met Engeland te
verbreken? Neen, zeggen de Zappen, wier hoofdleider Smuts is, nooit. Wel, zeggen de Natten,
wier voorman Hertzog is, , daarmee niet bewerende
datzij die scheiding dadelijk willen of reeds een
tijd daarvoor op het oog hebben, enkel dat zij
niet hunrecht daartoe willen prijs even. Om deze
spil draait het verschil van inzicht.
Opmerkelijk hierbij is op hoeveel belangrijke
punten tusschen leiders ider beide richtingen
overeenstemming was verkregen. Eigen imunt
volgens eigen muntstelsel zou ma en worden geslagen •; vrije wereldmarkt warden gesticht; eigen
vloot gebouwd; Engelsche garnizoenen geweerd ;
eigen buitenlandsche vertegenwoordiging aangesteld ; 6g-en gezeg geoefend over vrede en oorlog.
Waar in zoo belangrijke vraagstukken tcenadering mogelijk bleek, daar schijnt de scheidsmuur
tusschen Zappen en Natten misschien velen zeer
dun. Toch niet! Het is de scheidsmuur tusschen
al of niet eenmaal een volkomen onafhankelijik, in
alle opzichten vrij zich bewegend Zuid-Afrika. De
Smutsianen houden zich in uiterste grijping vast
aan Engeland. De Hertzogianen , den ken zich de
mogelijkheid, dat zij met blijde wuiving de laatste
banden met het Brit the Rijk losknoopen. De gevolgen Bier onvereenigbaarheid kunnen zeer belangrijk zijn. Welke, dat zal ,de toekomst leeren.
22 Nov. 1919.

BOEKEN-COMMISSIE

Directie :
Beijersoord,
Bilthoven (U.).

Boekenhuis :
63 V. d. Duynstraat,
Rotterdam.

Nu wij eindelijk, na vijf moeilijke jaren, Goddank
weer tot onzengewonen en dankbaren arbeid kunnen
over aan haasten wij ons een enkel woord te richten
tot al onzegetrouwe leden, zoowel hier te lande als
daarbuiten. In de eersteplaats betuigen wij hun onzen
hartelijken dank voor den steun, doen wij mochten
blijven ondervinden ,ondanks het feit, dat wij zooveel
minder konden doen door de abnormale omstandig-

heden, en zooveel minder van ons lieten boor na den
ontzaglijken arbeid, dien wij voor militairen verricht
hebben. Wij ho en binnenkort een Jaarverslag samen
te stellen voor onze Begunstigers en Bijdragers over
de laatste Brie jaren, waardoor wij weer zullen terugkeeren tot onze beproefde werkwijze van voor den
oorlog. Moe dit bericht, ondanks de moeilijkheden,
waaringewis velen zich zullen bevinden in deze dure
tijden, hen opwekken lid te blijven, zoo mogelijk hun
bijdrage te vergrooten en ons nieuwe leden doen winnen : wij zullen v eel meer geld noodig hebben door de
stijging der vrachten enz. Al dadelijk een treffend
voorbeeld. Dezer dagen werden de eerste kisten naar
het buitenland weer verzonden : 24 flinke kisten, bestemd voor militaire huizen, hospitalen, de Prinses
Juliana Stichting en het Comae voor Huisvesting van
Studeerende Inlanders, alle in Oost-Indio. Ondanks de
reductie op de vracht, betaalden wij voor deze kisten,
alleen aan vracht en de kisten zelf (de boeken dus
niet meegerekend) meer dan twee maal zoo veel als
vroeger, en wel ongeveer f 25o.— *).

***
Wat die zeevracht betreft ; het is ons een blijde voldoening te kunnen berichten, dat de tien StoomvaartMaatschappijen, waarmede wij in betrekking,,
staan
alle opnieuw hare medewerking hebben toegezegd,
sommige zelfs op nog gunstiger voorwaarden, waarvoor wij ze oprecht dankbaar zijn.

***
De tiende in deze rij is voor ons een nieuwe, het is
de Rotterdamsche firma, Van der Eb & Dresselhuys'
Scheepvaart-Maatschappij, die ons de verrassende ti'
ding zond, dat zil, die onlaugs eeu liju op Zuid.Afrika
opende, bereid is, onze kisten daarheeu kosteloos te
vervoeren. De beteekenis van dit bericht is moeilijk
te overschatten. De firma deelde ons voorts dezer dagen merle (dit bericht werd nog niet bekend gemaakt),
dat zij er in geslaagd is „eene combinatie te vormen,
dermate kapitaalkrachtig, dat haar lang gekoesterd
plan, het tot stand brengen van een permanente directe
verbinding met Zuid-Afrika nog dit jaar zal worden
verwezenlijkt." Is dit feit voor onze Commissie en
voor heel ons land reeds van onafzienbaar-groote betee
kenis, ook het volgende zal zeer zeker in alle kringen,
waarin men de B.-C. welgezind is, met blijdschap
vernomen worden. Een der firmanten van de Maatschappij, een oud-leerling van onzen directeur, schreef
hem ten bewijze, hoezeer hi' diens ijveren voor ZuidAfrika altoos metgroote belangsteling gevolgd had :
„Wij stellen er prijs op, nu wij daartoe in de
gelegenheid zijn, Uw sympathiek streven op letwat meer doeltreffender wijze te steunen dan
vroeger, toen wij slechts enkele malen en dan nog
schoorvoetend, met een veel gelezen boek ter vermeerdering Uwer collectie kwamen aandragen."
Het is ditpersoonlijk element in onzen veeljarigen
arbeid, waarvan wij reeds zoo vaak treffende bewijzen mochten ontvangen, dat onze moeilijke task steeds
verlicht heeft, en in de zware tijden, die ons nog wachten, een spoorslag te meer zal wezen op den ingeslagen we voort te gaan.
***
En nu een dringend verzoek tot onze courant'.
''
zenders en hen, die het willen worden ! De wekelijksche verzending van dagbladen en tijdschriften aan
ongeveer loo Zeemanshuizen en andere adressen, gaat
weer beginnen : waar halen wij al die pakken couranten vandaan ! Mogen wij, ondanks het verhoogde
tarief, opnieuw of voortaan op U rekenen ? Laat ieder
Uwer dan een briefkaart aan ons adres te Bilthoven
*) Na 't samenstellen van dit overzicht werden 8 kisten
voor West-Indio (Aruba, Bonaire, St. Eustatius, St. Martin,
Saba, Curacao en Paramaribo) verzonden.

R I_ A N
zenden, dan zenden wij U eene kaart, waarop in het
kort is aangegeven, hoe (lie geregelde verzending het
best kanplaats vinden. Wij zullen U niet minder
dankbaar wezen dan onzegewone leden, ja feitelijk
nog meer, daar Uwe kosten niet geringer zijn en Uwe
moeite ongetwijfeld veel (rooter. Gedurende den oorlog zijn enkelen Uwer onvermoeid hun pakken blijven
zenden, wat ons zeer welgevallig was, daar wij 30
adressen zonder onderbreking bleven voorzien, ondanks
de daaraan verbonden moeilijkheden.

***
In den loop der oorlogsjaren zijn vooral de Boeke.
Hien der Zeemanshuizen geweldig geteisterd. Reeds
in normale omstandigheden raken daar op velerlei
wizen boeken weg. Gedurende den oorlog is dat in
versneld tempo geg,aan, daar vele boeken gestolen
zijn, in beslag genomen en zelfs verbrand, daar men
ze van vijandelijken oorsprong hield. Het zal een
reuzenarbeid wezen, om die 8o Boekerijen in de Zeernanshuizen opnieuw in te richten. Ondanks de vele
aankoopen van boeken, die wij sedert jaren ter versterking van onzen voorraad ondernemen, blijven wij
derhalve met kracht aandringen op toezending aan
het Boekenhuis te Rotterdam van degelijke boeken en
tijdschriften, liefst niet te oud, dock een studieboeken,
behalve van lichten aard. Bovendien maken wij er onze
vrienden opmerkzaam op, dat wij bijzonder gesteld
zijn op toezending van geschikte feuilletons, die men
thuis kan verzamelen en rangschikken en ons daarna
toezenden. Ditgeeft op den duur een niet onbelangrijke vermeerdering van romans of andere verhalen,
die voornamelijk den zeeman aan boord goede diensten
kunnen bewijzen. Wie tot dit alles niet in staat is, kan
ten slotte door eene bijdrage in geld onze handen
sterken tot den omvangrijken arbeid, die ons nu weer
wacht ten behoeve van Nederlanders en Stamgenooten
over heel de wereld.
***

Ten slotte eenpaar cijfers. Tot heden werden verzonden : 181 9 kisten, werd verwerkt een som van
ruim f75.00o.- en tellen wij zonder afschrijving der
leden in Belie,
g
waarvan wijituden aard der zaak in
jaren niets hoorden, ongeveer 460 Begunstigers en
Bijdragers
Dr. W. VAN EVERDINGEN,
Bilthoven, 17 Nov. 1919.

Directeur B.-C.

Lijst vanfianhankelijkheidsblijken.
(7e vervolg).
328. Limburgsch Kruisverbond, S it t a r d.
39
2. Gemeenteraad van S v e u m.
33o. Fanfaregezelschap St. Cecilia van S chinne n.
33 T. Harmonien en fanfares, deelnemende aan het
groote nationale muziekfeest te M e i j
e 1.
332. Gemeenteraad van V alken bur g.
333. Duizenden betoogers voor het behoud van Limburg bij Nederland te Valk en b ur g.
334. Nederlanders verzameid op het feestterrein van
het Limburgsch Zomerfeest te H out he mValkenburg.
335. Veerjongens van den bond „De jonge werkman", Sittard.
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336.

V i ftig Li mbu rgsche schutterijen en harmoniekorpsen en duizenden Limburgsche mannen en
vrouwen, vereenigd op het Limburg sche Zomerfeest te Valk enb
bur.
337. Roomsch-Katholieke Kiezersbond voor den Ideskring te R oer m on d bijeen, vertegenwoordigende pl. m. 68000 kiezers.
338. R.-K. Sportvereeniging Kimbriea, Ma a s
tricht.
339. Zangvereeniging V enlon a.
340. De leden van den Limburgschen Roomsch-Katholieken on stud
341. Raad der Gemeente Ar c en en V elde n.
Spaubeek.
3,
342.
343. Koninklijke Harmonie van Horst.
e e r s en Hr. Ms. verjaar344. Inwoners van
dag vierend.
345. Heel de burgerij van R oerm ond, feestvierend op Hr. Ms. verjaardag.
346. De ingezetenen en de bezoekers van V a lk e nburg (L.) , in eene grootsche manifestatie vereene d.
347. Feestvierende bevolking van Sit tar d.
348. Koninklijke Harmonie van Maastrich t.
349. 12 Vereenigingen en all ingezetenen van A mstenr ad e, in optocht door de Gemeente
trekkende.
350. Raad der Gemeente M e l i c k, gem. H e rkenbosch.
351. Leden der Schutterij „De Grenadiers de Berkelaer", E c h t.
352. De Burgerwachten van Broekhuizen en
omstreken.
353. Burgerij, Kindervereenigingen en Burgerwacht
van Obbicht en Papenhoven.
354. Nederlanders op Hr. Ms. verjaardag te V a a 1 s,
vereenigd.
355. De inwoners van Beek (L.) in feestelijke
bijeenkomst ter viering van Hr. Ms. geboortedag.
356. Katholiekgeorganiseerde arbeiders, Weer t.
357. I)e Burgerwacht van B 1 eri k, gem. Maasbree.
358. Gemeentebestuur en Burgerij van V a1ke n359.
360.
361.

362.
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363.
364.

365.
366.
367.
368.

burg (L.).
R.-K. Drankbestrijdersvereenigingen van deke-

naat Schinnen, Br unsumbijeen.
Inwoners en Vereenigingen van S i mp el v eld
in feestelijken stoet opgesteld.
Leden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en van het Mannenkoor Excelsior, T g el e n.

De ingezetenen van H el de n.
„ Schinnen.
Personeel en kinderen der Christelijke school,
AnnaJacobapolder.
De burgerij van Thor n.
Burgerwacht Wilhelmina, S chi n v el d.
Burgenj en Gemeenteraad van Roermond.
Gezamenlijke Vereenigingen der Gemeente E y
•-

gelshoven.
369.
370.

Vereeniging „De Aanhayers", R o e r m o n d.
Schutterij St. Georges en St. Sebastianus,

Beesel.
371.
372.

373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

Zie Maart-nr. blz. 30, April-nr. biz. 45, Mei-nr.
61 J .6 ni-1 380.
nr. blm. 73, Juli-nr. blz. 86 en 87, Aug.-nr. blz.100. en Sept.-nr.blz.114.

Drie duizend leerlingen der openbare en bijzondere la ere scholen van K er k r a d e.
Degeheele bevolking van V e n r a y.
I)e bevolking van Kerkrade.

Gemeentebestuur van M a a s t r i c h t.
De bevolking van Spekholzerheide.
De leden der afdeeling Mechelen van de
vrij wi Ili ge brigade.
De derde ordeafdeeling H o e n s b r o e k.
Feestvierende Gemeente H e e r le n.
Feestvierende Vereenigingen te H e e r (M a a s-

tric h t).
Gebroeders van Valkenburg, te Valicesibu r g.
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381.

Raad der Gemeente Hoensbroe k, geestelike en burgerlijke autoriteiten, bij de opening
der Julianaschool.
382. Eys de n's zangkoor St. Christina.
383. Handelsmaatschappii St. Jan, Sintj a nSteen.
384. Het Comite voor rationale feesten te H e e r1 e n.
385. Afdeeling E
van den R.-K. FabriekArbeidersbond St. Willebrordus.
386. Hotel Hindenburg, V a a 1 s.
387. Plaatselijke Vereenigingen en ingezetenen van
Voerendaal.
388. Besturen van vereenigde Borden te R o e rm o n d, met40000 leden.
389. Wielerclub „Altijd Vroolijk", Klimme n.
39o. Limburgsch tournooi voor mannenzang, M a a gtricht.
3 9 1. De R.-K. V.V. „Merefeldia", N ed er weer t.
302. De R.-K. „Werklieden-Vereeniging St. Cathyrina", Kerkrade.
3/ 3. De R.-K. Drankbestrijders (sters) -Vereenigingen van Z.-L imburg.
394 . Burgerwacht, Harmonie en Zangvereenigingen
van St. Pieter en Slavante.
'2 95. Burgerwacht van Meersen en 2 4 and
Burgerwachten uit Z.-I, im bur g.
39
6. Vereenigingen van N
Name n.
397. Bewoners van B r u n s s u m.
398. Burgerwacht van Weer t.
399. R.-K. Werkliedenbond „St. Antonius" en R.-K.
Vrouwenbond „Jeane d'Arc" te H e e r.
400. Limburgsche Bond van Molenaars, Graan- en
Meelhandelaren, R o e r m o n d.
401. Roermondsche Roei- en Zeilvereeniging „Maas
en Roer", R o ermon d.
402. Raad en Gemeente van H e r t e n.
403. Schuttersbond „Eendracht maakt Macht",
Stamproy.
404. Gemeenteraad van Sim e l v el d.
c t.
05. Broederschap Notarissen, M a a
4
406. Bestuur en Hoofdingelanden van waterschap
„Het Land van Weert", Weer t.
407. it.-K. Handelsreizigersvereeniging „St. Christoffel", afd. St. Servatius, Maastrich t.

195.
196.

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

ZEEUWSCH VLAANDEREN.
230.
174.
175.
176.
177.

Burgerij van T e r n e u z e n.
Ingezetenen van Tern euze n.
Axelsche bevolking, A x e 1.
Bestuur der Concours Hippique, vereenigd in
Zeeland's hoof dstad.
178. 3oo Zeeuwsche Katholieken, vereenigd te T e 1neuzen.
179. Koninkl. handboogschutterij „De Batavieren",
H u 1 s t.
180. De nieuwe Raad der Gemeente Aar d e nb u r g.
181. Vredesfeest en Hr. Ms. verjaardag vierende
Yerseke.
I. Feestcommissie ter herdenking van Hr. Ms. geboortedag in de Gemeente N i s s e.
183. Raad der Gemeente N i e u w v 1 i e t.
164. Gemeenteraad van 0 s s e n i s s e
Oostburg.
ler5.
,,
,,
186. Raad der Gemeente Water lan dk erkj e.
Sluis.
18.
7
Biervliet.
188.
J,
Zuiddorpe.
189.
Clinge.
19th
191. Nleuw gekozen Gemeenteraad van R etranchement.
192. Nieuwe Raad der Gemeente Br e s k e n s.
193. Raad der Gemeente Sint K r u i s.
194. Nieuwbenoemde Raadsleden Gemeente A a rdenburg.

231.
232.
233.

Raad der Gemeente Vrou wenp older
f,
f,
Hoofdplaat.
f,
Gemeenteraad van Yzend ij k e.
Raad der Gemeente Zuidzand e.
,,
St. Jansteen.
,,
3,
Zangvereeniging „Hoop op Zegen", A xe l.
Raad der Gemeente H u 1 s t.
,,
Schoondijke.
,,
,,
Groede.
,,
3/
,,
Gemeenteraad van 0 v er slag.
Raad der Gemeente Phi lippin e.
Raad der Gemeenten Gr a a u w en Lange nd a m.
Raad der Gemeente Koewach t.
Nieuwe Gemeenteraad van Axel.
Raad der Gemeente Z aam sl a g.
Gemeenteraad van West d o r p e.
Gemeenteraad en de burgerij van Schor e.
Ingezetenen van Oostburg.
Bevolking der Gemeente S 1 u i s.
Burgerij van Ovezande, Nisse en Driewegen.
De inwoners van Veer e.
Feestvierend 's-G ravenpoIde r.
Burgemeester en ingezetenen van 's-H e e r
Abtskerke.
Federatie van vrijwillige burgerwachten W e s tZeeuwsch-Vlaanderen.
De leden der afd. Middelburg van den
Chr. Nat. Werkmansbond.
Het Protestcomite te Philippin e, namens
de Philippinsche bevolking.
De ingezetenen van B i e r v l i e t.
Raad en burgerij der Gemeente G o e s.
Algemeen Comite teen annexatie in
Zeeuwsch-Vlaanderen.
De Nederlandsche Katholieken van T erne uz e n.
De Vereeniging „Uit het Volk, voor het Volk",
Middelburg.
Raad en ingezetenen van S t. Maarten sd ij k.
Burgemeester van S t. Lauren s.
Fietsclub„Prins Hendrik", G r a a u w.
De Comite's ter viering van het zilveren ambtsjubileum van den burgemeester der Gemeente
H u 1 s t.
De Katholieken van Zeeuwsch-Vlaanderen.
R.-K. georganiseerde werklieden van 0 o s t esch-Vlaanderen.
lijk
Zeeuw
Nederl. Vereeniging voor Locaal Spoor- en
en Ter n euze n.
Tramweg,
Maatschappij tot bevordering van Ooft- en Tuinbouw, West-Zeeuwsch-Vlaanderen, S 1 u i s.

Van de Padeelingen.
Amsterdam,
29 Dec. zal deze Afdeeling een Vlaarnschen avond
geven met gelegenheid tot gedachtenwisseling. Spr.
Mr. P. W. de Koning. Onderwerp : De Vlaamsche
Beweging en hare grondslagen.
Dordrecht.
Het bestuur dezer Afdee1ing heeft in samenwerking
met de plaatselijke Afdeeling der Nederl. Z.-Afr. Vereeniging voor haar leden en huisgenooten 8 Nov. een
vertooning doer even van de bekende rolprent „Die
Voortrekkers", waarin het leven der Hollandsche kolonisten in Zuid-Afrika en den harden strijd, dien zij voor
hun vestiging hebben moeten voeren, op levendige wijze voor oogen wordt gesteld. De groote trek der Boeren,
hun verhouding tot de Kaffers, het verraad van Dingaan
en de eindoverwinning op het zwarte ras, worden in
deze rolprent treffend in beeld gebracht.

RLAN D1 A.
Hoeveel nauwkeuriger is onze voorstelling van die
vlakte", van „de kopjes", van „die ossewa" getrokken
door de driften, na het zien van deze film, die werkelijk doet meeleven de wordingsgeschiedenis van het
stamverwante Boerenvolk in Zuid-Afrika.
Jammer dat de voorstelling technisch te wenschen
overliet door eengebrek aan het toestel. De rolprent
op zich zelf is een prachtig voorbeeld hoe ontwikkelend
en verheffend de bioscoop kan werken. Allen, die hun
kennis van Zuid-Afrika willen vermeerderen en hun
medegevoei voor de Afrikaners willen versterken, raden
we ten sterkste aan „Die Voortrekkers" te aan zien,
wanneer degelegenheid zich daartoe voordoet.
'3=Gravenhage (Jongel.-Afd.).
De secretaris schrijft :
De Vlaamsche kwestie trekt hier no al de aandacht.
Vandaar dat het bestuur besloot, zonder partij te
kiezen voor eenige richting, t,e-rtige voormannen der
Vlaamsche Frontpartij uit te noodigen hun standP uiteen te zetten. Deze bijeenkomst had plaats
op Nov ., waar tevens een bespreking gehouden
werd over de crisis, die het A. N.V. thans doorleeft,
ingeleid door den voorzitter. Een en ander werd belichaamd in een motie, die ter kennis van de belanghebbenden zal wordengebracht. Nadere bijzonderheden over dezen avond volgen echter nog.
Voorts zal op 23 Dec. a. s. in het gebouw ,de Vereeniging", Willemstraat, een groote feest-, tevens
propaganda-avond worden gegeven. Op het programma staan o. m. : Voordrachten, zangnummers, liedjes
met luit-begeleiding, een tooneelstukje enz. Ka t.
Oudendijk, voorzitter van de Burger-Afdeeling, is
aangezocht om een uiteenzeting te geven van het
doel van het A. N.V. Wij ho en dan ook op een groote
belangstelling, zoowel van laden als niet-laden laatstgenoemden zullen wel voor onze goede zaak gewonnen worden.
Het bestuur is, na de laatste wijzigingen, als volgt
samengesteld : G. J. Otten, voorzitter ; F. L. van der
Leeuw, iste secretaris, Edisonstraat i6; me'. M. Besanger, penningmeesteres •; mej. A. Prins, 2de secretares • me'. A. Frevel, mej. Koekehakker en de
heer E. C. Wiersma, laden.

159

van het Verbond en spoorde de Groningsche studenten aan ook een Afdeeling op te richten.
Een strijkje, een koor van damesstudenten en een
zanger vroolijkten den avond nog op met nationale
liederen, die door de aanwezigen uit volle Borst worden
meegezongen.
Eengeestdriftig telegram werd naar het Algemeen
Vlaamsch Hoogstudenten Verbond gezonden.
Aan het einde der vergadering werd een Groningsche Studenten-Afdeeling van het A. N.V. opgericht,
waarbij vele studenten zich al lid opgaven.
Laat uns ho en dat deze 'one afdeeling zich
krachtig moge ontwikkelen en dat under de studenten
het verantwoordelijkheidsgevoel jegens yolk en stam
zich steeds meer zalgroeien.
De al em. seer. van de Vereenigde Stud.-Afd :
L. L. W. VAN SOEST.
Delis 17 Nov. ,19.
Harderwijk.
Als secretares dezer Afdeeling is opgetreden mej.
C. F. Bennink Janssonius.
Utrecht (Stud.-Afd.).
Als secretaris dezer Afdeeling is opgetreden de heer
H. Th. Nieuwenhuijzen, Maliebaan io6.

OOST-INDIA.

Als secretaris dezer Afdeeling is opgetreden de
heer F. L. v. d. Leeuw, Edisonstraat i6.
Groot . Nederlandsche avond te Groningen.
Een comite van Hollandsche, Vlaamsche c n Zuid_
.Afrikaansche Studenten heeft to November jl. een v,1-gadering belegd om het gevoel van saamhoorighcil
tusschen de Brie stamverwante landen meer in gang
doen vinden, en met nadruk op te komen voor
noodzakelijkheid van meerdere kennis in Nederlan
over de toestanden in Vlaanderen en Z.-Afrika.
Na een inleiding van den voorzitter, den heer I I.
Schaap, voerde de secretaris van het Al em. Viaarn,c'i
Hoogstudenten Verbond het woord. Hi" gaf (111
geschiedkundig overzicht van de Vlaamsche hewegin
en behandelde voorts het minimum-programrna
het standpunt van de Frontpartij. Een zeer ingri
pende verandering in de toestanden in Bel it , bleek
noodig om het Vlaamsche yolk gelegenheicl te geven
zich vrij te kunnen ontwikkelen.
Hi' riep voorts de aanwezige studenten op (ml in
Februari 1020 naar Leuven te komen om daar het
6e Groot Nederlandsch Studenten Congres mee te
vieren. Dit werd met groute geestdrift ontvangen.
Een Zuid-Afrikaansch student, de heer G. S. van
der Merwe ) sprak daarna over de mis.tanden die in
zijn vaderland op het oogenblik heerschen.
Ook bier moeten we onze hoop op de Nationalistisclie
partij vestigen. Door luide toejuichingen bewees
vergadering hoezeer zij het hiermee eons was.
Als derde spreker trad op de oud-voorzitter der
Delftsche Stud.-Afd. van het A. N.V.
de beer H. G.
,
C. Cohen Stuart. Hi' gaf een overzicht van het doe!

Z.Exc. S. DE GRAAFF,
de nieuwe Minister van Kolonien.
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Degeestelijke ontwikkeling van Indie gaat te midden van het wereldrumoergeregeld ha gang ; het
aantal van hen, die daarvoor warme belangstelling
koesteren, neemt met den dag toe.
Die belangstelling leek o. a. bij het
Tweede Koloniaal.Onderwijscongres,
dat op 22, 23 en 24 October j.l. te 's-Gravenhage gehouden is onder 't voorzitterschap van de welbekenden
strider voor India's hoogere belangen, M r. I. H.
Abend anon , oud-Directeur van Onderwijs in
Nederl.-Indie.
Aanwezig waren vele personen van invloed en ook
velen, die door kennisen ervaring mogen gerekend
worden tot hen, die ter zake recht van spreken hebben : Professoren, leeraren, onderwijzers, zendelingen
enz. enz.
Het-niet aan alle namen
te noemen —
en dat zou tot niets dienen, alleenlijk worde vermeld,
dat ook aanwezig was de Kroonprins van Djocjacarta,
die door den voorzitter werd welkomgeheeten als een
„trait-d'union" tusschen Moederland en Kolonie.
Voorts werd een der zittingen, die gewijd was aan het
„practisch meisjesonderwijs", bijgewoond door H. M.
de Koningin-Moeder en Z. K. H. den Prins der Nederlanden.
De openingsrede werd gehouden door den waarn.
Minister van Kolonien, M r. Ruys de Beer e nb r o u c k, aan welke rede wij eenige zinsneden ontleenen [vooral omdat daaruit zoo duidelijk blijkt, dat
in den laatsten tijd zeer veel voor Indie is en wordt
tot standgebracht] :
„In Indie is sedert het eerste Koloniaal-Onderwijscongres *) reeds veel tot stand gekomen ; in de eerste
plaats het voorbereidend hooger onderw ij s voor alle bevolkingsgroepen. De Algeme en e Middelbare School te Djocjacarta werd
eenige maanden geleden geopend ; een Techn ische Hoogeschool gelijkwaardig aan de
Delftsche wordtgeopend in 1920."
„In afwachting dat Indie zelf volledig in de behoefte
aan Hooger Onderwijs zal zijn voorzien, is dit jaar
een stelsel van studiebeurzen in werking
gebracht."
„De lichamelijke opvoeding van de
jeugd is in 1917 tot een onderwerp van speciale overheidszorg verheven. C u r s u s s en werden ingesteld
tot vorming van onderwijzers als lei der s van
lichaamsoefeningen."
„Het onderwijs voor Inlandsche meisj e s zal weldra door de overheid krachtig aangevat
kunnen worden, zoodra de meisjeskweekschool en
meisjesnormaalscholen **), die werden opgericht, in
voldoend aantal vrouwelijke leerkrachten uit de inheemsche bevolking zullen hebben voortgebracht."
„Hetzelfdegeldt ten aanzien van het voorbereidend
onderwijs, waarvoor onlangs een kweekschool
tot opleiding van frObelonderwijzeressen uit alle bevolkingsgroepen
werdgeopennd."
„Door de oprichting van een Hol landsc hChineesche kweekschool zullen over enkele jaren ook Chineesche onderwijzers en onderwijzeressen kunnen optreden."
Wat hier opgesomd wordt is dunkt ons niet weinig, al erkende de Minister, dat er nog heel wat werk
moet verricht worden.
***
Wat er op dit congres behandeld werd ?
Een heele reeks van onderwerpen :
a.
b.

Onderwijs in Suriname
Onderwijs voor Chineezen in Oost-Indie;

*) Gehouden in 1916.
44) Men zie daarover hetjuli-nr. van N e e r I a n d i a,
Ma. 92.

e. Voorbereidend hooger en hooger onderwijs in
N ederl.- I ndie ;
d. Voorbereidend onderwijs aan alle bevolking sroe pen in Nederl. 0.- en W.-Indie ;
g
e. Volksonderwijs in Nederl. 0.- en W.-Indie,
vooral in verband met landbouw enbedrijf ;
f.
Practisch onderwijs aan meisjes van alle bevolkingsgroepen in de binnenlanden van Nederl.
0.-Indie.
***
Drie dagen lang werd uitvoerig over deze onderwerpen gedebatteerd. Wat „inleiders", „praeadviseurs"
en„debaters” in 't midden brachten, is te veel omvattend om 't hier weer tegeven ; 't zal wel in een verslag
zijn of worden opgenomen, zoodat zij, die in take de
schoolontwikkeling van Indie een beslissende stem hebben, er hun voordeel mee kunnen doers.
Op een paar din en evenwel mag hier de aandacht
g evesti gd worden :
Naar aanleiding van den toestand in Suriname werd
het als minder wenschelijk geoordeeld, dat op vele bijzondere scholen de Nederlandsche taal nog
ni et a ls v o er t a al wordtgebruikt.
Om den kinderen van de verschillende volksgroepen
tegemakkelijker eenige ontwikkeling bij te brengen,
bedient men zich hier van 't Neer-En ginds
van 't Chineesch, elders van 't Hind to
Noodig wordt geacht, dat algemeen 't Nederlandsch
als eenheidstaal wordt aangenomen en dat behoorlijk
betaalde onderwijzers met het onderwijs worden el t.
Bij de behandeling van onderwerp b. (Onderwijs
voor Chineezen in 0.-Indie) trad hetzelfde vraagstuk
naar voren. Er was een strooming, die bepaaldelijk een
Chineesche cpleiding, ook op taalgebied, voor de Chineezen wenschte ; anderen daarentegen, waaronder de
voorzitter, zagen daarin geen Neil. Aan 't slot van het
debat toch merkte M r. A b en d a n o n het volgende op :
„Reeds vroeger zijn pogingen in het werk gesteld
om Chineesche scholen op te richten, doch deze mislukten. Thans komt die drang opnieuw. Men moet
nu het belang van het Chineesche kind en dat van de
Regeering in 't oog houden, doch deze kunnen samengaan. Men ziet nu over en weer Europeanen, Chineezen en Inlanders van alle drie soorten scholen, Europeesche, Hollandsch-Chineesche en Hollandsch-Inlandschegebruik maken. Dit nu is een vingerwijzing. Wij
moeten komen tot een eenheidsschool. Bij eene herziening van het Regeerings-Reglement, moeten de bewoners van Indie niet meer ingroepen onderscheiden
en verdeeld worden, doch zijn alien een, en gelijk op,
ook in 't onderwijs !"
Als juist deze woorden werden toegejuicht, moge
dit bewijzen, dat althans een root deel van de vergadering het met den voorzitter eens was. Trouwens,
het is, dunkt mij, duidelijk, dat de ontwikkeling geleidelijk lien kant uitgaat. Schrijver dezer regelen was
jaren geleden, toen hi' trachtte mede te werden aan
toedo uroeaan
-E, de meening
de opheffing vanInden
gedaan, dat de „schuttingen", oftewel „schotjes", tusschen de verschillende nationaliteiten moesten blijven
bestaan. Die meening is evenwel prijs gegeven, nu de
ontwikkeling duidelijk genoeg een anderen karat
opgaat :
Schuttingen en hot es moeten worden weggeruimd.
En wat met name de Chineezen betreft, die zich in
Insulinde vests den het is de plicht der Regeering
(een plicht vroeger verzuimd) te zorgen voor de &itwikkeling ook van deze — voor een groot deel --nuttige staatsburgers. Maar daarbij is het niet de vraa5 :
Hoe zullen wij de Chineezen zoo Chineesch mogehik
maken ? (geliik sommigen schijnen te willen), maar
alleen : Floe zullen wij ook de kinderen dezer medeburgers opleiden tot flinke, edele menschen, gewapend
in den strijd om het bestaan ?
Als Duitschers, Engelschen, Franschen zich in Ne-
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derland vestigen, kunnen hunne kinderen gebruik maken van alle daar aanwezige onderwijsinrichtingen.
Laat het in Indie ook zoo zijn, maar.... daarbij liven !
Even als bovengenoemde vreemdelingen hun kinderen hun eigen taal kunnen doen aanleeren in Nederland, besta daarvoor in Indie ookgelegenheid voor de
Chineezen.
Het Chineesche congreslid, de heer Han Ti au w
Tj on g, zei daarover 't volgende
„De Chineezen in Indie hebben kennis noodig met
het oog op de economische en industrieele ontwikkeling
van China ; het onderwijs daarin moet daarom niet bij
het Nederlandsch ten achter staan *). Maleisch als voertaal is of te keuren. De Indische Chinees wil niet
zijn namaak-Europeaan, maar ook geen namaakMaleier. Het Nederlandsch is als cultuurtaal voor de
Chineezen noodig als sleutel voor het Westen."
In de vergadering, gewijd aan onderwerp c. (Voorbereidend hooger en hooger onderwijs) was de stemming vrij algemeen en met aandringende kracht prohooger-onderwijs.
Wel een kentering in luttele jaren tijds ! Maar reeds
vroeger schreven we, dat er niet veel over te redeneeren
valt • 't komt Een Medische en Juridische faculiteit
werden al aanstonds dringend noodig geacht •; wel
waren er waarschuwende stemmen die „Tndie nog
niet rijp" achtten en „de tijd nog niet gekomen"
„men moet voorzichtig zijn met de toelating, lichte niet
de hand en stelle hooge eischen aan de 1,Toorbereiding"
enz. enz. ; maar ten slotte werd het voorstel van het
bestuur, eene commissie te vormen, die nader de faculiteiten welke men noodig acht, zal bestudeeren en
een rapport uitbrengen door het congres aangenomen,
aan het bestuur de te nemen maatregelen overlatende.
Over de onderwerpen vermeld onder d., e. en f.
werd veel belangrijks in 't arnidden gebracht, dat bier
onbesproken blijft.
***
Vatten we onze indrukken samen, dan is ook dit
congres weer een schrede op den we van vooruitgang.
Men zou kunnen zeggen, dat zoo'n samenkomst toch
eigenlijk weinig beteekent, omdat er geen enkel beslissend besluit ten gunste van Indie kan worden genomen en dat is ook zoo.
Maar.... wij beschouwen d i t con als een barometer, die op onderwijsgebied groote vooruitgang voorspelt.... tot hooger onderwijs --tot een universiteit toe.
Een verslaggever van de A v on dpost meldt
dat de nieuwe Minister van Kolonien in een vraaggesprek mededeelde, dat van een Universiteit voorloo pig een sprake kan zijn. Die mededeeling
voor Indie niet ontmoedigend. Bedoeld zal zijn, dat
de oprichting van een volledige Universiteit naar Westersche trant nog al voeten in de aarde heeft. Met dat
al verrijzen de vakscholen, op den voet van hooger
onderwijs geschoeid, de eene na de andere. En dat
heeft Insulinde op 't oogenblik 't meest noodig. Men
zegt in Indie wel Bens:; Boleh bilang „t e v r eden **)" (men kan zeggen „tevreden").
En..... dat zeggen wij nu ook.
v. L.
's-Gr.

*) Dit is zeker wel wat veel geeischt! Maar wenschelijk is
't ongewijfeld, ook met het oog cp de verhouding van InsuLinde met dengrooten Chineeschen buurman, dat de gelegenheld om de(moeilijke) Chineesche taal aan te leeren aangeboden wordt in de voornaamste plaatsen van Indie. v. L.
**) Een schertsend voorbeeld van 't Indische door een haspelen van Maleisch en Nederlandsch. In dit geval voor de aardi held; maar in 't dagelijksch leven ten gevolge van onkunde.
Er is in Indie misschien een op de honlerd Europeanen, die
dragelijk Maleisch spreekt. Uitdrukkingen als „aroh het maar
in de krita" (zet 't maar in den wagen) hoort men in Indie
den heelen dag.
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NEDERL. ANTILLEN.
Werkzaamheden der Groep in
Augustus en September.
Ontleend aan een brief van io Oct.'1 9 :
De voorgestelde wijziging der onderwijs-verordening
heeft voor het Al g. Ned. Verb. zeker een verblijdende
veranderin gebracht in de voorschriften omtrent de
voertaal bij het onderwijs. De woorden „zooveel mogelijk" zijn vervallen, zoodat op de Benedenwindsche
eilanden, in de hoofdplaats zoowel als in buitendistricten het onderwijs in het Nederlandsch zal moeten wordengegeven. Voor de Bovenwindsche eilanden
zal het onderwijs in het Engelsch en het Nederlandsch
gegeven worden. Daarvan verwacht het bestuur der
kolonie blijkbaar betere uitkomsten dan de huidige regeling gaf, want daaromtrent luiden de laatste Koloniale Verslagen niet bijzonder gunstig.
Vooreerst zal in degeheele kolonie nog veel tot verbetering der spreektaal en vereenvoudiging der schrijftaal moeten wordengedaan. Het Bestuur heeft daarom
reeds een gedachtenwisseling over de vereenvoudigde
schrijftaal gehad en ook het nut van lees- en leerboeken voor de Koloniegeschreven, besproken en zal
zoo noodig aan een en ander aandacht schenken en
medewerking verleenen.
De oproep voor studiebeurzen vanwege het Gouvernement heeft tengevolge gehad, dat zich 27 gegadigden hebben aangemeld, waaronder ook een meisje, dat
in 1 9 17 van het Groepsbestuur de toezegging voor een
studiebeurs voor onderwijzers had ontvangen, maar
toen door den oorlogstoestand niet durfde reizen.
Het verzoek van de oud-pupil van de Groep Ned.
Antillen, mej. Boskaljon aan den Gouverneur, om een
studitheurs voor Nu), door het afgetreden Bestuur
ondersteund, is kortgeleden opnieuw onder de aandacht van het Bestuurgebracht.
De rooster van aftreding der bestuursleden is als
volt
1c)20 mevr. N. j. C. van Breemen-Kruyt, A.A.
Boom, j. H. Perret Gentil
1'02 : C. j.
ds. G. J. Eybers, D. de Marchena jr.
1. 022 : Isaac Baiz, F. W. P. Winkel, H. Meerdink.
Onlangs is verplichte keuring van films voor kinderen ingevoerd, waarvoor een Commissie benoemd
wordt. Echte films voor kinderen worden biina nooit
vertoond, voorts zijn alle beschrijvingen in het Spaansch
Pen hoogst enkele maal in het Engelsch. Zou het
Hoofdbestuur van het Verbond mede kunnen werden,
dat aan den Groepsvoorzitter, die ook in de keuringscommissie zitting heeft, adressen gezonden werd en van
Nederlandsche school- en kinderfilms ? Hi' kon dan de
ondernemers aansporen die fims te laten komen.
Spoedig zal ook de tusschenkomst van het Hoofdbestuur ingeroepen worden voor de volgende aangelegenheid :
Er is 57 September jl. een vereeniging „Huisvlijt"
ongericht met het doel huisvlijt in het algemeen in de
Kolonie te bevorderen. De Gouverneur is beschermbeer ; mevr. Helfrich, eere-voorzitster ; mevr. de Haseth Evertsz-Bervoets, voorzitster •; mevr. Lansberg
Alvarez-Correa, onder-voorzitster • mevr. van BreemenKruvt, bestuurslid der Groep Ned. Antillen van het
A. N.V. secretares • mevr. Gorsira—De Haseth, pen-

nin meesteres • mej. Ellis, bestuurslid.
Het denkbeeld is vooral van mevr. van Breemen
het Groepsbestuur heeft alle medewerking toegezegd
de Groepsvoorzitter is volgens de ontworpen statuten
met den voorzitter van het Ondersteuningsfonds
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Nederlandsche Antillen (in welk bestuur van zes leden
zooals U bekend zal zijn 4 leden van het A.N.V.
zitting hebben) belast met het nazien van de rekening
en verantwoording der nieuwe vereeniging.
Deze moet afzetgebieden zoeken voor haar artikelen
en in Nederland, het moederland, zullen zeker de voortbrengselen der Curacaosche huisvlijt aftrek vinden.
Daar het aantal leden der vereeniging beperkt is en
deze zich met het keuren der artikelen bezig houden,
leiding even aan het werk, spreekt het vanzelf, dat
als er afzet in Nederlandgevonden wordt, de huisvlijt
ook een Nederlandschen stem el kan verkrijgen. Indien het Hoofdbestuur in die richting aanwijzingen
kangeven, adressen zenden, Nederlandsche tijdschriften
noemen, die voorlichting kunnen geven, zal het Groepsbestuur daarvan een nuttig gebruik maken.
In zake de Openbare Leeszaal en Bibliotheek zijn
nog een nadere stappen gedaan, omdat deze zaak nu
feitelijk in handen van het Gouvernement is. Wel heeft
het Groepsbestuur in de laatste vergadering besloten
het zijne te doen, dat het Nederlandsch karakter niet
verloren zougaan.
Er bestaanplannen om een vereenigingslokaal te
krijgen tot bijeenkomsten eens per week of minstens
eensper maand. Financieele moeilijkheden en weinig
geschikte lokalen staan de verwezenlijking op 't oogenblik in den weg.
De leer- en vlootfilm heeft ruim f Hoc) opgebracht,
het vastgestelde bedrag van f 15oo is dus niet bereikt.
Zou de film van den tocht van de Koningin door
Limburg en Zeeland niet naar bier gezonden kunnen
worden ?
C. J. KRIJT, secretaris-

AMERIKA.
Nederland in Amerika.
De„Grondwet”, een blad dat in Holland, Michi.
gan, verschijnt, vermeldt in haar nummer van 9
Sept. j.1., dat dr. Henry Beets, Chr. Geref. predikant te Grand Raids,
onlangs vanwege H M. onze
P
Koningin eene dankbetuiging ontving voor zijn H. M.
aangeboden boek over de Chr. Geref. Kerk in N.Amerika. Het blad verheugt zich over deze belangstelling, want „het Hollandsch hart vergeet zijn
broeders niet" en de Amerikanen van Nederlandschen
bloedegevoelen sterk hunne saamgehoorigheid met het
oude vaderland. Dat boek nu van dr. Beets is inderdaad de volle aandacht waard van allen, die in de
geschiedenis en ontwikkeling van onzen stam belangstellen. In het„Theologisch Tijdschrift” van Augustus
j.l. heb ik er enkele bladzijden aan gewijd en mine
dankbaarheid uitgesproken voor dit werk, dat ons de
lotgevallen verhaalt van die Nederlandsche afgescheidenen, die in 1846 en volgende jaren het vaderland
verlieten en zich in Michigan en Jowa vestigden. Zij
stichtten daar eene Kerk en het is haregeschiedenis,
die dr. Beets vertelt, een stukje kerkhistorie dus,
maar,
het is duidelijk, meteen een verhaal van den
groei van een tak van onzen stam. Groei inderdaad. Gin en bij de groote trek ongeveer 8000
menschen over den oceaan, in 1 9 18 telde de Chr.
Geref. Kerk in N.-Amerika ruim91.000 zielen. Wat
ons nu als Nederlanders bijzonder belang inboezemt
is de vraag, in welke mate onze taal zich in die gemeenschap heeft gehandhaafd ? Hoe staat het met de
amerikanisatie dezer Nederlandsche kolonisten ? Van
den aanvang of openbaarde zich natuurlijk eene sterke
zuiging van de groote Engelsch sprekende omgeving
op het kleine hoopje Nederlanders, waarvoor met name
*) Uit Suriname kwam bericht, dat men vandaar deze rolRed.
prent naar Curacao zal zenden.

de jongeren gevoelig waren. Nu betoogde eene groep,
dat neiging tot, overneming van de Engelsche taal bij
prediking en onderwijs meteen het loslaten beteekende
van de oude, gereformeerde geloofswaarheden. De
anderegroep voerde daar teen aan, dat, aangezien
nu eenmaal de "one lieden sterk tot het Engelsch getrokken werden, men juist, om hen voor die rechtzinnigheid te bewaren, voor hen dienst in het Engelsch
houden en in die taal hun catechisatiegeven moest.
Geen isolement, maar hetgereformeerde beginsel do
doordringen overal en dus in het Engelsch als voertaal. Slechts langzaam won deze laatste strooming aan
invloed, in 1 907 telde men acht Engelsche gemeenten
met572 gezinnen, terwiji daarnaast het Duitsche element (onder de oorspronkelijke kolonisten waren i mmers ook Oostfriezen en Bentheimers) vertegenwoordigd is door elf gemeenten met 400 gezinnen. De drie
taalgroepen hebben ieder bun eigen or aan „De
Wachter", de „Reformierte Bote", terwijl dr. Beets
zelf hoofdredacteur is van „The Banner". Het Nederlandsch element is nog het sterkste, wat er aan stichtelijke en meer wetenschappelijke lectuur van de pers
komt is overwegend Nederlandsch, een aantal professoren der theologische school geven Nederl. handboeken, sinds 1914 is daar een afzonderlijke professor voor onze taal. Dat dr. Beets zijn lijvig boek in het
Nederlandsch schrijft, teekent ook. En zijn blad „The
Banner" (v66r mij lit het nummer van 3 Juli 1919),
schoon Engelsch van taal, is z66 vol van Hollandsche
namen, dat wij ook daaruit besluiten tot een nog
krachtig Hollandsch element, gelijk dat blad zijne lezers van toestanden en verschenen boeken ten onzent
op de hoogte houdt. Maar toch — wij vreezen. Want
de christelijke scholen ziin voor 't allergrootste deel
veramerikaniseerd, het Engelsch is er voertaal, het
Nederlandsch wordt er alleen als vak onderwezen.
Hier is invloed van dr. Abr. Ku er die reeds in de
„Heraut" van 1896 uitsprak, dat de bijzondere school
oed Amerikaansch zijn
g
moest, want hoofddoel achtte
hij, dat het kind werd gevormd tot een „echt Amerikaansch calvinist". Juist andersom dus als de oudste
voortrekkers, die in de eigen taal den schutsmuur der
rechtzinnigheid zagen. Maar als aldus de scholen zijn,
dan is de toekomst niet onzeker. Intusschen, al zal
in de volgende tijden onze taal terrein verliezen, altijd
zullen in deze krachtige kerkelijke gemeenschap Nedlandsche tradities blijven werken, Nederlandsche boekengelezen worden, Nederlandsche belangen beharti d. En dat het boek van dr. Beets ons in dit alles
zoo voortreffelijk binnenleidt is niet een zijner kleinste
verdiensten. Het heeft daardoor eene algemeene beteekenis verkregen. Ten slotte wijs ik nog op blz.
381-384 , waarin merkwaardige mededeelingen over de
Nederlandschegereformeerden in de Argentijnsche republiek, gemeenten te Buenos Ayres, Rosario de Santa
Fe en Tres Arroyos, terwijl te Chubut Zuid-Afrikaansche Boeren zich nederzetten.
Ik mag niet ;meer plaatsruimte in Neerlandia vragen,
maar heb, hoop ik, genoeg gezegd om de lezers van
ons maandblad van de beteekenis van dr. Beets' arbeid te overtuigen *).
L. KNAPPERT.
Leiden, 1 4 Nov. 1 9 19.

ZUID-AFRIKA.
Afrikaanse Wetenskaplike Vereniging.
De Afr. W. V. werdgesticht in 1918 door een kleine
roe p Afr. docenten en studenten van onze Universiteit,
g
geleid door de beer J. S. van der Linen. Zij telt thans
*) De Chr. Geref. Kerk in N.-A. Zestig jaren van strijd
en zegen, door dr. Henry Beets. Grand Rapids, 19IS, 439 blz.
m. illustr. en portretten.
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99 gewone leden, 10 buitenleden, 5 donateurs, i eerevoorzitter de Nederlandsche consul te Kaapstad) en
3 eereleden.
Het doel is bevordering van t a a 1 en kenni.,
( volgens art. 2 van 't Reglement). Doch inderdaad
is het meer, n.l. : ie. een oefening bij Docenten en
Studenten om hun kennis te leeren verbinden aan
't Hollandsch (Afr.) ; 2e. studenten over heel Z.-A.
aan te moedigen om in Nederland (of Duitschland
of N.-Amerika) hun studieen te gaan voltooien ;
3e. docenten en studenten er toe te brengen, dat geleidelijk verschillende colleges (Universiteitslessen) in
l t Hollandsch of Afr. zullen worden gegeven.
De inkomsten kunnen de noodzakelijke uitgaven
niet geheel bestrijden. Daarom is steun, vooral uit
Nederland, zeer gewenscht.

Het bestuur van de Afrikaanse Wetenskaplike Vereniging te KaapstAd :
Zittend van links naar rechts : B. Marchand,
B. A., penningmeester ; C. J. van Rijn, L. M. O., sekretaris ; J. S. van der Lingen, B. A. M. D. P. Ges.
enz. Docent aid. Universiteit, president ; C. W. van
der Merwe, B. A. Docent a/d. Unie, vice-president ;
Dr. H. G. Viljoen, redacteur. S t a ande: D. J.
Nutt, B. A. ; H. Willer, B. A. en Dr. P. Battaerd,
Docent bij de Mediese Fakulteit. Twee zijn oud-Nederlanders : Dr. Battaerd en Van Rijn ; Dr. Viljoen
studeerde te Groningen ; Van der Lingen te Zurich.
Afdeeling Kaapstad.
De secretares, mevr. Loopuyt—Maas, meldt
Aan Generaal Botha's graf legden de Afdeelingen
Johannesburg, Bloemfontein, Potchefstroom en Kaapstall mede namens onzen vertegenwoordiger te Pretoria, een krans. Dat was geloof ik de eerste samenwerking.
Op de bazaar voor het Volkshospitaal had de Afd,
een tafel ingericht, die — dank zij vooral de mede65 heeft opgebracht.
werking der damesleden
'n Paar Taalkorreltjes.
'n Taal is die sigbare vorm van die gees van 'n
yolk.
Wil jij deurdring tot die hart van 'n yolk, leer dan
sij taal : dis die sleutel wat die hart kan ontsluit.
As jij jouw moedertaal nie grondig ken nie, dan
is jij ook totaal onbevoeg om vreemde tale te leer.
'n Mens wat sij moedertaal verag, versmoor sij
eie siel en verkondig aan die hele wereld dat hij van
'n minderwaardige afkoms is.
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Die gebruik is die hoogste wetgewer in taalsake.
Akademies kan Woordelijste en Woordeboeke opstel ; geleerdes kan reels oor stijl en grammatika formuleer ; maar die yolk sal die taal maak.
(D i e Huisgenoot).

Mededeelingen en Allerlei.

Het A. N.V. en het Calvinisme.
Er bestaat een „Leidraad bij de behandeling der
Vaderlandsche Geschiedenis in de Jongelings-Vereeniging" *) waarvan reeds de achtste druk is verschenen
en waarin een hoofdstuk gewijd is aan Groot Nederland.
Daarin lezen we o. m. :
„Under dezen naam verstaan we de ruim twaalf
millioen Nederlandsch-sprekende mensch en in verschillende oorden der wereld : Nederland, Belgie, N.Frankrijk, 0.-Indie, Amerika, Z.-Afrika, Ceylon.
„No bestaat er sedert een groot tiental jaren een
Verbond, geheeten het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat Afdeelingen en Groepen telt in alle streken
orn de belangen van den Nederlandschen stam in elk
opzicht t bevorderen, op taalgebied, op het gebied
van handel en nijverheid, van kunst en wetenschap, enz.
„Ho
Calvinisme brengt mede om in een
natimiai, /401k niet apart te gaan staan, vandaar
dan ook,
wij met belangstelling deze beweging
gadeslaan.
„Ook hier hebben we weer de taak, om mede de
wacht bij het beginsel te betrekken, opdat deze beweging in goede banen worde geleid. Het Algemeen
Nederlandsch Verbond telt onder zijn beschermheereii ook onze eerste mannen en heeft zijn Bondsbureau gevestigd te Dordrecht. Het orgaan van dit
Verbond is het maandschrift „Neerlandia", dat geillustreerd verschijnt en een zeer nuttigen en aangenamen inhoud heeft.
„Veelmeer dan tot dusver moeten onze menschen
van rechts leden worden van dit Verbond, opdat
wij den invloed, dien we in dit Verbond hebben, versterken.
„Het is niet moeilijk om met deze beweging, GrootNederland, beter op de hoogte te komen. Men wende
zich daartoe slechts tot het Bureau van het Algemeen
Nederlandsch Verbond te Dordrecht."
Onzerzijds een enkele opmerking :
Bij een herdruk zou de opsteller beter doen het
stichtingsjaar van het A. N.V., 1898 te vermelden,
dan worth een klakkeloos nadrukken van zijn tienjarig bestaan voorkomen. Dan mag ook West-Indie
niet verzwegen worden bij de opsomming van ons
stain- en taalgebied.
Voor 't overige alle waardeering voor deze blijvende
belangstelling van Calvinistische zijde.
De Nederl. Leerstoel te Londen.
Na bet verschijnen van ons Nov.-nr. vernamen we,
dat de Nederl. Gezant te Londen, toen Prof. Dr. P. Geyl
zijn inwijdingsrede gehouden had, dank heeft gebracht aan den heer J. E. A. Reyneke van Stuwe,
onzen vertegenwoordiger te Londen, die twee jaar
geleden de eerste lessen in Nederl. letterkunde gaf
aan de Londensche Universiteit.
Leipzig.
'rot hestuurslid dezer Afdeeling is benoemd mevr.
G. Osswald, geb. Driessen ter Meulen.
*) Uitg. van het Bondsbureau te Zwijndrecht.
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Bremen,
De Afdeeling heeft sedert Sept. een ander vereenigingslokaal. n.l. Restaurant Zum Senator, Fedelhorn7 I.

Comild voor Nederlandsche kinderen
in den vreemde.

Uit Papua (N..Guinea).
Onze vertegenwoordiger aldaar, de heer D. Krabman, schrijft :

36ste opgave van ontvangen bijdragen van 1 tot en
met 31 October 1919,

In Duitsch-Guinea heb ikdrie Hollanders opgespoord, de heeren H. van Schreven , J. Hoogerwer ff
en J. Waterschoot van derGracht te Rabaul.
Ik vernam van een hunner het volgende, het
ik uit het Engelsch vertaald weergeef :
„Rabaul, 2 Sept. 1919.
Afgeloopen Zaterdagavond vierden wij den verjaardag van Koningin Wilhelmina op een schitterende wijze. Er zijn hier veel Maleische klerken
in de Duitsche Maatschappijen. Zij zijn alien goed
geschoold en bepaald opgevoede lui en hun muziek (viool enguitaar) kionk beslist mooi."
Telegrafisch verkeer met W.4.
De West-Indische Kamer te Amsterdam (voorzitter
H. van Asbeck, secretaris 0. Kamerlingh Onnes),
heeft ;n een adres aan Z.Exc. den Minister van Kolonien aangedrongen op verbetering van het telegrafisch verkeer tusschen Nederland en Ned. West-Indie
en op vermindering der telegramtarieven.
Thans zijn verschillende Nederlandsche handelaars
vaakgenoodzaakt van buitenlandsche verbindingen
g
ebruik te maken.
Ons „Wilhelmus" in Zwitserland.
Prof. Knappert schrijft ons :
Een miner oud-leerlingen, thans predikant in eene
Zwitserschegemeente, had mij geraadpleegd over eene
voordracht, welke hi'j over Prins Willem I houden wilde.
Thans schrijft hi' mij :
„ ...... Ik sprak (te Chur) over „Wilhelm von Oranien
als Glaubensheld" en schetste zijne godsdienstige ontwikkeling, waarbij als achtergrond de heldenstrijd
der Nederlanders diende. Aan degespannen opmerkzaamheid- en aan watamen mij daarna er over gezegd
heeft, kon ik merken dat de lezing een levendige belangstelling wekte.... Men had de vriendelijke oplettendheid
het„Wilhelmus” te laten zingen door een baritonsolo met instrumentale begeleiding en het „Niederldndisches Dankgebet" van Valerius, wat eene hooge
stemming wekte, zoodat het geheel een zeer geslaagde
avond was ...... "
Ik me,ende, dat ook de lezers van Neerlandia zich
over dit bericht zouden verheugen ; eene der schoonste
bladzijden uit onze historie aan een geestdriftig
Zwitserschgehoor voorgedragen.
Verschenen.
La manoeuvre autour du Limbourg neerlandais en
aoOt 1914. Etude strategique sur la position du Limbourg par le ca „Loyal" de l'armee neerlandaise. Avec trois cartes. — A. W. Bruna et Cie.,
Utrecht, Editeurs.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van :
Henri De Smet, vroeger Elizabethstad, Katanga, Belgisch Congo.
Richard Bum, vroeger Franzenbriickenstr. 8, Weenen.
Van Stralen, vroeger Charlottenburg-Berlijn (thans
te Rotterdam).
B. j. Eysen, vroeger Berlijn.
G. Kramer, vroeger Kochstr. 75, Berlin.
J. Knol, vroeger Osnabriickerstr. 26IV, Charlottenbur -Berlin.
M. v. Ravestein, vroeger Rigaerstr. 14, Berlin.
W. F. de Mol van Otterloo, vroeger Malakkastraat,
Den Haag (thans Indie).

(Hoofddoel : Verzorging in Nederland).

Inzameling Mevr. M. Patijn—Teding van
Berkhout, Barn f720.—.
Ter ugga v e spoorkosten f 61.60.
Onder-Comite Zwolle f 19.75; maakt met
n opgaven f 4453.75.
voge
Bijdragen ouders A. B. te Munster f so.—.
Ontvangen door onder-comite Dusseldorp Mrk. 31o.
J. H. f Io.—, A. M. fioo.—, C. B. f3o.—, J. H. F.
R. f E. & Co. f 25.—, E. Ph. f io.—, K. 0. &
K. f io.—, M. G.& Co. f io.—, E. 0. & Co. f io.—.
Gebr. S. f io.—, F. f io.—, 0. W. J. S. f io.—, W.
& F. f io.—, H. B. v. Z. f io.—, K. H. f io.—, D.
& C. B. f Io.—, G. H. de M. 0. fso.—, H. G. S.
fso.—, S. & Co. f so.—, B. H. M. f so.—, M.
r H.. W.
W
B. f50.—, H. L. f 50.—, Gebr. V. f 50.—, n.v. B. H.
V. V. f so.—, H. C. R. f so.—, G. & K. f 50.—, S.
J. A. fso.—, E. van R. f 50.—, P. & C. f 5o.—, v.
H. f 5o.—, R. B. f so.—, N. I. E. M. f so.—, H. S.
M. f5o.—, n. v.N. 0. I. f 50.—, M. N. V. f
H. W. v. M. f so.—, St. H. Mij. f so.—, H. M. v/h.
K. & Co. f 25.—, W. H. B. K. f 25.—, H. M. & Co.
fso.—, N. S. S. M. 0. f so.—, R. V. Mij. A. f so.—,
H. & B. f50.—, M. H. V. f 25.—, G. H. f 25.—, 0.
R. I. T. f 25.—, C. K. & Co. f 25.—, B. & G.
f 25.—, V. & Co. f 25.—, P. & G. T. f 25.—, Hmij.
T. f 25.—, D. S. G. f 25.—, N.S.
M. f 25.—, J. C,J.
Z. f 25.—, W. F. f25.—, V. A. 0. T. Mij. f 25.—,
J. H. R. & Z. f 25.—, n. v. M. E. T. H. & Co. f 40.—,
M. K. f io.—, alien te Amsterdam. A. C. M. f 25.—,
v. W. & Co. f40.—, M. J. R. f 2.5o, R. J. 0. M.
f 250.—, n. v. H. T. M. V. f so.—, alien te Rotterdam.
H. C. f 2.5o, mevr. v. W. R. f so.—, G. J. R. f 2.5o,
allen te Den Haag. G. H. v. V. f ioo.—, te Arnhem.
Waalsche Diaconie fso.—, H. W. C: f 25.—, beiden
te Utrecht. J. N. V. Jr. f5.—, te Bussum. W. J. P. S.
f5o.— te Leiden. L. Th. S. f io.— te Maastricht. F.
H. f5.— te Apeldoorn. F. H. f io.— te Hilversum.
Gebr. v. V. f5o.— te Overveen. Dames A. f 50.—
te Laren. Mevr. H. B. f io.— te Ede. E. L. f mete Bergen op Zoom. Mevr. H. f 5.— te Appingedam.
P. H. R. f
te Clazinaveen.
Totaal werd ontvangen in October f 3539.25 en
Mrk.310.—; maakt met vorige opgaven f 229736.86 en
Mrk. 27983.68.—. Tegenover deze ontvangsten stonden de uitgaven van ongeveer f 4000.—. Alweder dus
een, zij het dan ook geringe, afbrokkeling onzer fondsen. Als steeds was Amsterdam wederom de mildste
geefster •; mogen alle andere plaatsen in Nederland en
Kolonien daar een voorbeeld aan nemen, want wij min
nog lang niet aan het einde van onzen nationalen arbeide Steeds nijpender wordt de nood.
De zoo vroeg ingevallen winter brengt dubbele uitgaven voor kleeding mede •; er veel noodig Om de ongeveer
3oo kinderen, die wij nog hier hebben van alles
te voorzien. Hoe nijpend de nood over onze grenzen
is, is in de laatste tijden in schrille kleuren in de pers
afgeschilderd.
kinderen
Daar worsen nog talrijke Nederlandsche kinderen,
die door omstandigheden niet in staat ztin
van
hunne kinderen het hoogst noodige te verschaffen,
en die in de allereerste plants de Nederlandsche zorg
behoeven. Om dit leed gedeeltelijk te verzachten, en
om Nederlandsche kinderen voor een wissen ondergang
te behoeden, zende men zijn bijdrage aan den PenS. VAN LIER Ez.,
ningmeester,
Nassaukade 358, Amsterdam.
We ens plaatsgebrek rakers we met de Nieuwe
Red.
Ledenliist weer achterop.

