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EERLANDIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Een waar Verbond is slechts denkbaar waar
men tot het inzicht vangemeenschappelijke belangen is gekomen.
INHOUD: Werk voor het buitenland. — Stilzwijgen verklaard, door H. J. Kiewiet de one. — Beknopt overzicht der Hoofdbestuursyergadering van 29 Nov. '19. — Begrooting 1920 van het Hoofdbestuur. — Buitenlan d: Hollandsche Feestavond te
Zurich, door L. — Nederlan d: Beknopt overz. der Groepsraadsvergadering van 13 Dec. '19. — Begrooting 1920 van Groep
Vlaamsche Pers. — 0 o s t-I n d e: De nieuwe Minister van
Nederland. — Van de Afdeelingen. — V 1 a a n d e r e n: Uit
Kolonien, door Dr.. W. van Ling en — Neder 1. Antille Al em. Vergadering. — Z u d-A f r a: De Nederl. Stoomzonde
n: De toekomst
van het A. N.V., door Marcellus Emants. — Uit Kaapstad, door
vaartlijn
op Zuid-Afrika.
— I n ge
mevr. E. Loopuyt—Maas. — Het Nederl a ndsch Tooneel, door Bernard Canter. — Mededeelingen en Allerlei. — Ledenlijst. —
Comae voor Nederlandsche kinderen in den vreemde. — Advertentien.

Werk voor het buitenland.
Zoolang het oorlog was, bleken alle pogingen
1 del om onze verbindingen met het buitenland
aan te hoiuden, en in het binnenland heerschte politieke drijverij. Dat waren twee kwade kansen,
bij mischien velen den onjuisten indruk h,ebben
dies
gevestigd, alsof eenerzijds alle werkkracht bij het
Hoofdbestuur was uitgedoofd, .anderzijds een geharrewar in Groep Ncderland was ontstaan, strijdig met het welbegrepen belang van ons Verbond. Nu wordt geleidelijk- het volkerenveekeer
weer opengesteld en ook bij huis de noodzakelijkheid ingezien om, met behoud van verscheiden
inzicht, hinderlijk .opzien te vermijden. Dat is de
onafwijsbare voorwaarde voor blijivende samenwerking tusschen de innerlijk zoo uiteenloopende
deelen van Groep Nederland.
Niet dat het Hoofdbestuur als voor den oorlog
vrijelijk weer met het buitenland verkeert : een
de slechts der vraagbrieven in het begin van het
afgeloopen jaar verzonden, heeft zijn bestemming
bereikt. Vandaair dat nog tal van antwoorden
wonder' verwacht, al meent het Hoofdbestuur
thans reeds een begin te moeten maken met de
behandeling der ontvangene. Een voorloopig overzicht daarvan moge than volstaan, de bedoeling
is am het zakelijke in alle rapporten te zijner tijid
in Neerlandia op te nemen.
Op de vraag- aan onze buitenlandsche verbindingen, waartoe natuurlijk in dezen niet de groeP -warden g-erekend, in hoever ons Consulaatwezen ter plaatse aan de behoeften der Nederlanders voldoet, of het gernis daarvan de Nederlandsche ibelangen schaadt, wordt, voor zoov,er de
ingekomen rapporten bet eft de -samenwerking
tusschen de consuls en onze landgenooten in enkelegevallen al niet bevredigen d voorg,
esteld
in anderedaarenteg-en geroemd, terwijl in eveneens enkele gevallen de vreemdeling al con;u1,
inplaats van een Nederlander, minder gewenscht
wordtgeacht, of waar .een consulaat ontbreekt, op
de Jeernte daarvan wordtgewezen.
Dringende behoefte blijkt in verscheiden plaatsen te bestaan aan een Nederlandsche Kamer

van Koophandel. Uit verschillende plaatsen berichten on vertegenwoordigers de mogelijkheid van.
afzetgebied of de wenschelijkheid van het oprichten eener fabriek. Dit is voor de zakenmenschen een vingerwijzing, ilat ons Verbond w,e1
degelijk de stoffelijke belangen merle ontg-int.
Kortzichtigheid is het te meenen, dat die met de
geestelijke in tegenspraak zijn. juist ook zakenmcnschen van breeden kijk hebben g-elukkig in
den laatsten tijd het nut van het pionierswerk van
ons Verbond metterdaad erkend. Waar markten
rijzein en dalen, ondernemingen bloeien en vergaan, daar blijft het A. N. V. zich zelf en behoudt
de Ned,erlandsche geest zijn standvastig-e waarde.
Onze arbeid over de geheele wereld heeft bij zijn
nut zoo , groote bekoring!
In aansluiting ,daarmede volsta than een blik
op hetgeen op het gebied van kunst en wetenschap
nog kan worden gedaan. Wie zou b.v. hebben
gedacht, dat uit een staid als Hamburg de verzachting komt, dat ,beide daar zoo weinig bekend
zijn? Samenwerking in dezen raet de Vereeniging
tot Verbreiding van Kennis over Nederland in den
Vr,eemde lit voor de hand. Venterstad vraagt
dring-end cen Nederl. arts. Aan ons kantoor zija
op dot gebied inlichtingen te verkrijgen. Kenschetschetsend is ook, dat uit Singapore gevraagd
wordt om geschriftjes over beroemde Nederlandsche mannen en vrauwen. Het Hoofdbestuur overweegt zulk een uitg-aaf, vooral ook als prijzen
voor Nederlandsche ho en buiten ,ons land maar
ook daarbinnen.
Aan Buitenlandsche Zaken en aan Onderwijs
zal voorzoover zij daartoe ge6gend zijn, mededeeling worden gedaan van antwoorden omtrent de
mate van behoefte aan Nederlandsch onderwijs.
Uit den aard der zaak komen buiten Afrika en
Amerika voorgereg,.elde scholen tot nu toe geene,
voor Nederlandsche cursussen slechts enkele
plaatsen in aanmerking. Zuid-Afrika toont steeds
nog groote behoefte aan Christelijke onderwijzers
met hoofdacte en acte Engelsch ,en land- en tuinbouw. Een klacht, dat de aanstelling van Nedlandsche onderwijzers tegenwerking van predikanten inde Kaapkolonie ondervindt, zal worden na-
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gegaan, welk onderzoek evenwel grootendeels van
historische waarde zal kunnen zijn, omdat, indien
de klacht juist blijkt ,de opheffing van dit orrgewenschte verSchijnseI slechts in Afrika zelf Akan
worden beproefd. Met nadruk wijst het Hoof dbest uur op de vooruitzichten in Transvaal van onmiddellijke plaatsing van streng Gereformeerde
pr,edikanten, op een beginwedde van 35o andd en
vrije pastorie. Inlichtingen verschaft het A. N. V.
Voor onze Boekencommissie blijft werk aan
den winkel, zoowel voor het stichten van nieu-we,
als voor aanvulling van bestaande boekerijen.
In overleg met den Directeur zal het Hoofdbestuur
aan de plaatselijk zeer verschillende wenschen zooveel mogelijk voldoen. Kortheidshalve volt hier
slechts een geval, n.l. dat van Whitinsvill (Mass),
waar voor de Friesohe kolonie een afzonderlijke
Friesche boekerij wordt gevraagd.
Ook wat de Nederlandsche belangen in d,e Pers
betreft, zijn weaken en verlangens geuit, evenals
op het igebied van N,ederlandsche Vereenigingen.
Ook hiervan volgen de bijzonderheden later.
Het A. N. V. at us 1920 met moed en vertrouwen, in. Moge de bestendige goede samenwerkin.g tusschen de deelen een waarborg zijn
voor nuttigen en onverdroten arbeid. En brenge
het voor Vlaanderen de verwezenlijking van zijne
rechtmatige eisehen; nog is dit in het lichaam van
ens Verbond eengapende wonde.

Stilzwijgen verklaard.
Toen ik zeventig jaar werd, hebben velen zieh
vereenigd om mij een gelukkigen dag te bezorgen,
door mu een door Jan Veth te schilderen portret
aan te bieden. Datportret is geruim,en tijd geieden door de commissie, bij monde van den heer
P.J. de Kanter, te mijner beschikking gesteld.
Sinds ch.eb ik herhaaldelijk getracht aan de verschillende bijdragers zulk een bewijs van dankbaanheid to zenden, als mij voorkwam in overeenstemming te zijn met hunne en mijne bed in
1k 'had namelijk ieder een afdruk willen sturen van
het portret, iooals het door den sehilder is ageleverd. Maar tot mijn spijt he en de omstandigheden dat niet gewild. Er was en is nog steeds
geen geschikt karton te krijgen. Zoo spoedig als
dit weer beschikbaar is, hoop ik mijn plan te volvoeren. En waar ik steeds heb uitgesteld om enkel door een gedrukt woord mijn dank te betui—
gen, claar komt mij thans het oogenblik geschikt
voor, nu ik uit het B,estuur van het Verbond ben
getreden, voorloopig op deze wijze althans iets
van tnij te laten hooren.
De gevers mogen verzekerd zijn van mine blijrkentelijkleid. Velen van hen zijn mij pervendee
tsoonlijk bekend, velen oak niet. Van beiden heeft
de vriendelijke daad tomijnen opzichte een eigen
bekaring.
H. J. KIEWIET DE JONGE.
Handeldrijvende en zaken doende leden
van het A. N.V. plaatst Uw aankondigingen
in Neerlandia I

Beknopt Overzicht der Hooldbestuursvergadering
van 29 November 1919 te Dordrecht.
A an w ezig: Dr. H. J. Kiewie,t de Jonge, voorzitter ; mej. E. Baelde, onder-voorzitster • Mr. B. de
Gaay Fortman, secr.-penningmeester, Ch. - R. Bakhuizen van den Brink, Prof. Dr. P. J. Blok, P. J.
de Kanter, J. S. C. Kasteleyn, Th. Lens, Dr. W. van
Lingen, C. Statius Muller, Th. G. G. Valette en Jhr.
Mr. J. L. W.
W C. von Weiler.
De V o o r z i t t e r opent de vergadering te uur
met een woord van welkom, in het bijzonder aan de
heeren Statius Muller en Lens, die voor de eerste maal
als nieuwe afgevaardigden der Groep Ned. Antillen
een Hoofdbestuursvergadering bijwonen. De derde
nieuwe afgevaardigde, Dr. Correa is door ambtsbezigheden verhinderd. Het is spr. ook aangenaam den beer
Kasteleyn weder te midden der Hoofdbestuurders te
zien na zijn West-Indische reis, die hem gelegenheid
g
of ook voor de belangen van het Verbond werkzaam
te zijn. Voor zijn medewerking aan de heroprichting
der Groep Suriname zegt spr. hem hartelijk dank.
Punt I. Notulen der vergaderitng van
i6 Me i.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Mededeelingen.
Aan de Afdeeling N ij 1 s t r o o m is eene toelage
verleend, gelijkstaande aan hare bijdrage aan de kas
van het Hoofdbestuur over 1919, ten behoeve van de
aanschaffing van boeken.
De rolprent: de Koningin in Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen is voor

rekening der Groep Suriname aangekocht en zal van
daar naar Groep Nederl. Antillen gezonden worden.
Het Hoofdbestuue heeft eene afwijzende beschikknig
ontvangen op het verzoek aan den heer Minister van
0., K. en W. omaanVlaamschestudenten
aan Nederlandsche Hooge.scholen
vrijstelling v a n collegegeld:en te verleenen. De Minister meent, dat Binds de vrede is tot stand
gekomen, hiervoor een termen meer zijn.
De heer P r o f. D r. J. Boeke is we ens drukke
werkzaamheden afgetreden als vertegenwoordiger van

Groep Nederl. Antillen in het Hoofdbestuur.
Namens het Hoofdbestuur is aan Prof. Boeke eene
dankbetuiging voor zijn arbeid ten behoeve van het
A. N.V.gezonden.
Gedurende 6 maanden is f 5o.— per maand ter heschikking van de Nederl. Z.-Afrik. Vereeniging ge-

steld ten behoeve van den beer Boshoff, die h. t. I. in
dengeest van beide vereenigingen werkzaam is.
Punt III. Begrooting i92o.
Na toelichting door den Al em. Penningm. en
verschillende besprekingen, wordt zij aangenomen in
den vorm als hierachter vermeld.
Punt. IV. Verkiezing van een voorzitte r.
De v o o r z i t t e r deelt mede, dat hi' reeds in
het begin van het jaar zijn ontslag heeft ingediend.
De vergadering verzoekt den voorzitter nog te blijven, het geheele Hoofdbestuur zou hem gaarne in zijn
midden houden.
De v o o r z i t t e r zegt, dat hi' vast besloten is,
hoewel hij zeer noode zijn ontslag heeft ingediend.
Spr. voelt zich gelukkig nog gezond, maar zijn leeftijd
maant hem de taak aan 'on ere krachten over te geyen, vooral nu nieuwe toestanden zijn geboren.
De uitslag der stemming is, dat 9 stemmen zich op
den heer De Kanter vereenigen; de beer Bakhuizen
v. d. Brink krijgt I stem.
De heer De Kanter is, dankbaar voor het in
hem gestelde vertrouwen en wil de taak voorwaarde-

lijk aanvaarden.
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Punt V. Rapport over de Nederlandsche belangen in den vreemde (antwoorden op de vragenlijst uit het Febr.-nr. van Neerlandia) .
D voorzitt er zegt, dat het Da el. Bestuur de
antwoorden heeft bestudeerd en geordend en plan heeft
een rapport in Neerlandia openbaar te maken en aan
het Hoofdbestuur maatregelen voor te stellen om aan
de wenschen uit verschillende oorden der wereldgehoor
tegeven. — Dit wordt goedgekeurd.
Punt VI. Uitgaaf van het geschrift
van den heer A.Oosterheerdt te Chica go over het Nederlandsch kerkelijk leven in Amerika.
De v o o r z i t t e r deelt merle , dat het plan voor
uitgaaf weder is opgevat, waarvoor de tijd, nu de oorlog
voorbij is, ookgunstiger is geworden en overleg met
den schrijver gemakkelijker. De heer Oosterheerdt is
gaarne bereid tot herziening
handschr
van
ifthet
naar
de tijdsomstandigheden. De bedoeling is het werk tegen kostenden prijs te verkoopen, zoodat bij algeheelen
verkoop der oplaag de kosten gedekt zijn.
De vergadering kan zich met dit plan vereenigen.
Punt VII. Motie van den Groepsraad
van Groep Nederland.
Deze luidt :
„Het Da el. Bestuur van Groep Nederland
wordtgemachtigd het Hoofdbestuur uit te
noodigen plannen te beramen en de Afdeelingen
en het bestuur van Groep Nederland geldelijk
in staat te stellen zich krachtig en zooveel mogelijk zelfstandig te bewegen."
Het bevreemdt de vergadering, dat de Groepsraad
deze motie zonder toelichting heeft gezonden aan het
Hoofdbestuur. Een nadere verklaring van wat men
bedoelt met krachtig en zelfstandig bewegen ware wel
gewenscht geweest. Groep Nederland zal in 192o door
de.. reglementswijziging over meer geld te beschikken
krijgen. Voor bijzondere werkzaamheid kan ze een beroep doen op het Hoofdbest., evenals andere Groepen.
Besloten wordt de motie in dezengeest te beantwoorden.
Punt VIII. Vlaanderen.
Van den beer De Kanter is een rapport ingekomen,
betreffende den toestand der Groep Belgie, ook werden enkele brieven van oud-bestuurders ontvangen.
Zij stemmen hierin overeen, dat een voorbarig
herstel van het A. N.V. in Belgie zou zijn te veroordeelen en dat het tijdstip moet worden afgewacht,
waarop Vlaanderen zelf zich openlijk opnieuw inricht.
Inmiddels bestaat ergeen bezwaar, dat de Vlaamsche vrienden in onzengeest werken aan volksontwikkeling. Hoe minder Nederland zich in den onderlingen strijd der Vlamingen mengt, zooveel te eer
zullen de tegenstrijdige Vlaamsche partijen elkaar weder vinden.
Punt IX. N ederl. Antillen.
Uit een brief van het Groepsbestuur blijkt, dat er in
de Kolonieplannen bestaan om het Nederlandsch als
voertaal bij het onderwijs van de laagste klassen af in
te voeren.
Er wordt aan herinnerd, dat op het laatste Koloniaal
Onderwijscongres het inrichten van voorklassen in de
Kolonien isaanbevolen, om far door middel der inlandsche taal de beginselen van het Nederlandsch "aan
te leeren.
Gewezen wordt'
het Papiamentsch, dat tot heden
veelal als voertaal voor het onderwijs dienst deed.
Een lid raadt aan een eenigszins uitvoerig antwoord
over deze belangrijke we ti aan het Groepsbestuur
te geven en daarvoor het stenografisch verslag van het
Koloniaal Onderwijscongres af te wachten.
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Gewezen wordt nog op Oost-Indie, waar toch ook
door middel van het Maleisch Nederlandsch aan de Inlanders wordtgeleerd.
Een lid ziet als Joel der invoering van bedoelden
maatregel, dat men de plaatselijke taal, bier het Pa piamentsch, wil doen vergeten. Maar kennis deer volkstaal
is noodig voor de Europeanen, omdat men zich antlers
moeilijk met het bedienend personeel kan onderhouden. Het medium zal dus op de scholen aanvankelijk
wel het Papiamentsch moeten blijven, maar het Nederlandsch zal zoo spoedig rnogelijk moeten worden aangeleerd. Trouwens de laatste jaren wordt er inderdaad
veel meer werk van het Nederlandschgemaakt.
Eenpaar leden wizen op het belang der invoering
van de Vereenvoudigde Spelling om de aanleering van
het Nederlandsch te bespoedigen. De Regeering wil
dien kant wel op. Men denkt over invoering van het
systeem-Muller, d. i. een gematigd Kollewijnsch.
Het tweede onclerwerp uit den brief betreft het belang der huisvl ij t.
Aangeraden wordt zich daarvoor in verbinding te
stellen met de dames-commissie door„Oost en West”
in het levengeroepen om de kunstnijverheid der Ka
lonien te bevorderen. Men acht afzet in Nederland
zeer wel mogelijk, mits het vervaardigde een eigen
stem el drage. Hoewel de kunstnijverheid der
Antillen over het algemeen een eigen karakter
heeft, wordt toch in kant- en filigreinwerk iets
eigens gemaakt. Een der voornaamste takken van huisvlijt is de hoedennijverheid, die zich thans geheel aan
de Europeesche eischen heeft aangepast. De meubelen van kostbare houtsoorten zijn ook opmerkelijk, degelijker en goedkooper dan in Nederland. Ten slotte
verdienen nog vermelding het schildpad en role werk.
De verkoop dezer voortbrengselen van W.-Ind. kunstnijverheid in Nederland verdient bevordering.
Punt X. Zuid-Afrika. Voorstel van
het Dag. Bestuur om aan Afd. Kaapstad
5o.— als extra bijdrage over
1920 te schenken.
De voorzitter verdedigt dit voorstel. Met de
grootste moeite en opoffering behartigen daar enkele
goede vrienden van het A. N.V. de Nederlandsche belangen, vooral in Kaapstad. Daarvoor is heel wat geld
noodig. — Het voorstel wordtgoedgekeurd.
Punt XI. Vertegenwoordigers.
Chef o o. Voorstel tot tijdelijke waarneming van
het vert.schap door ingenieur Huisman, in plaats van
den beer Van Exter, die met verlof naar Nederland
komt. — Aangenomen.
Hongkon g. De heer Mulder heeft zijn benoemin g als vertegenwoordiger aangenomen, in plaats van
den beer Jonckheer. — Kennisgeving.
Humpat a. Voorstel om vertegenw. Herm. Smit
aldaar ook te benoemen
Portug.voor'
W.-Afrika.
Aangenomen.
Ley s i n. Bedanken van den heer Dr. Overdiep,
we ens vertrek.
.
Beslot,pn wordt den vertegenwoordiger te Davos
uit te noodigen zoo mogelijk een plaatsvervanger aan
te bevelen.
P an am a. Mededeeling van het overlijden van den
heer Pinedo. Voorstel omtrent nieuwe vertegenwoordigers in W.-Indie en omstreken.
Besloten wordt den raad in te winnen van het Bestuur der Groep Nederl. Antillen.
San Fran
ci s c o. Voorstel tot benoeming van
den heer Droste, oud-vertegenw. te Melbourne, en in
laatstgenoemde plaats als zijn opvolger te benoemen
den heer J. Hoppe, door hem aanbevolen.
Aangenomen.
***
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zige Nederlanders en de voornaamste Ziiricher familiesgericht waren, gevolg gegeven.
Onze Gezant, Jhr. Van Panhuys, Nederland's bekwame vertegenwoordiger te Bern, was met zijn gade,
evenals de Gezantschaps-Secretaris, de heer Mosselmans, met diens echtgenoote, overgekomen. Z.Exc.
werd door onzen energieken, volijverigen Consul, den
beer T. Gerth van Wij,
k verwelkomd.
Na voorlezing van een telegram van hulde aan onze
Koningin verzonden, hood de Consul mevr. Van
Begrooting 1920 van het Hoofdbestuur.
Panhuys een prachtigen ruiker witte rozen, versierd
met oranjelint, aan.
Oritvangsten:
f 5000.—
De Gezant dankte daarop in welgekozen bewoorBatig saldo . . . . . .
Memorie
din en.
Achterstallige bijdragen ...
Intusschen hadden in de zaal, die smaakvol met de
Bijdragen van de Groepen :
f 7006.—
Nederlandsche, Zwitsersche en Kantonale vlaggen, als
a. Nederland, vaste bijdrage .
Memorie.
mede met de vaandels der Ziiricher Studenten-Vereenisaldo .
Memorie.
gingen- was versierd en waarbij, natuurlijk de groote
...
g
b. Belie
f 1400.—
portretten van Hare Majesteit en den Prins der Nederc. Nederl.-Indic .
280.—
landen niet ontbraken, de feestgangers hun plaatsen
d. Suriname .. .
itngenomen.
....
e. Nederl. Antillen . .
450.—
Onder de aanwezigen bemerkte men, behalve den
Bijdrage Groep Nederland voor kantoorDeenschen, Noorschen en Zweedschen Gezant uit
2000.werkzaamheden . . . ..
Bern, nagenoeg het geheele Zaricher consulaire corps,
Zelfstandige Afdeelingen . .
917.50
alsmede de officieele vertegenwoordigers van de Univer100.—
Rerite in rekening-courant .
siteit en Polytechnische Hoogeschool.
Rente steunfonds ..
Professor Dr. C. SchrOter, hoogleeraar aan de
„ limo.— Regeeringssubsidie ....
Universiteit, een Zwitser, die vloeiend onze taal
. Memorie.
Buitengewone ontvan,gsten
spreekt, heette hierop in met zorg gekozen bewoor50.Opbrengst uitgaven . .. .....
din en onzen Gezant en diens gade welkom en bracht
79.85
Rente legaat Rikkers .
een welverdiende hulde aan onzen algemeen beminden
5106.35
....
Te kort .. .
Consul, den beer Gerth van Wijk.
De hierop door het orkest vlot gespeelde Zwitsersche
f 36883.70
hymne en het „Wien Neerlands bloed", werden door de
Uitgaven:
aanwezigen staande aangehoord en toegejuicht.
Algemeene onkosten :
Hetprogramma voor den avond, voor welks saf 5500.—
a. Salarissen . . ......
menstelling onze landgenoot, de beer Mees Boogaerts,
b. Kantoorhuur, onderhoud, verwarregisseur aan het aricher Stadstheater, zich belan6o0.—
ming . . ......... . .
geloos de meest mogelijke moeite had getroost, be80o.—
Drukwerk,
kantoorbehoeften,
porti
c.
stond uit een operette en een Javaansche schets :
600.—
d. Verschotten Bestuursleden . . .
's Avonds in de Dessa", door den beer Boogaerts in
1500.—
Kantoorinrichting (nieuw kantoor) .
elkaargezet.
I0000.—
...
Neerlandia .
Teen half een vond onder leiding van den beer F.
2400.Boeken-Commissie .. .
Hagen, den werkzamen onder-voorzitter der NederDruk en herdruk uitgaven ....
3'00• landsche Kamer van Koophandel, een Bans-wedstrijd
400.Lidmaatschappen en kleine bijdragen .
plaats.
79.85
Rente le oat Rikkers. ......
Een uiterst smaakvol met batik-draperien in Oos2000.- 1)
Nederl. onderwijs in den vreemde . .
terschen
stijl versierde zaal „
Societeit te Weltevreden"
1003.85
Pensioenpremie . . . . in het buitenland
10000.- 2) vormde voor de niet-dansers, een nietgering aantrekArbeid van het A. N.V.
kingspunt : Hoe warm er het was en hoe vol
1500.Buitengewone uitgaven • .
De opbrengst van den feestavond was bestemd voor
het Nederlandsch Sanatorium te Davos, de onderf 36883.70
steuningskas voor behoeftige landgenooten te Zurich
en de„Vereinigung geschadigter_ Auslandsschweizer”.
Metgroote voldoening ma de Nederlandsche Kolonie op het feest, het „Hollander-Bal" begitnt een gebeurtenis in Zurich te worden, terugzien en het draagt
er zeker toe bij, de banden van goede verstandhouding
tusschen Nederland en Zwitserland te versterken.
L.
Na afhandeling der dagorde vereenigde bet Hoofdbestuur zich ten huize van den scheidenden voorzitter,
waar hembij monde van den beer De Kanter het
Eere-Voorzitterschap van het_Hoofdb e_s tuur werd aangeboden.

•
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Hollandsche Feestavond te Zurich:
Sedert het optreden van onzen nieuwen Consul
hint er in de Nederlandsche Kolonie te Zurich een
sc
nieuwe, frisschegeest gevaren te zijn.
Voor de tweede maal in 1919 waagde althans de
Nederlandsche Studenten-Vereeniging „Hollandia", in
samenwerking met de „Nederlandsche Kamer van
Koophandel voor Zwitserland" het 29 Nov. 3.1. een
feestavond ingroot g chen stijl op touw te zetten.
Ongeveer twaalfhonderd personen hadden aan de
uitnoodiging van het feestcomite, die tot de hier aanweso.— voor den Nederl. leerstoel in
1) Hieronder begrepen
Londen.
2) Hieronder begrepen de steun aan Groepen en Zelfstandige Afdeelingen.

NEDERLAND.
Beknopt overzicht van t en Groepsraad op Zaterdag
13 December 1919 te Utrecht.
A an w ezi g: S. v. Lier Ez. (Burger-Afd. Amsterdam) ; mej. Z. Prak (Afd. Apeldoorn) •; S. Reynders
(Afd. Arnhem) ; E. v. Everdingen (Burg.-Afd. Delft) ;
H. G. C. Cohen Stuart (Stud.-Afd. Delft) •; W. J. Lugard (Burger-Afd. Deventer) ; P. J. de Kanter (Afd.
Dordrecht) ; K. E. Oudendijk (Burg.-Afd. Den Haag) ;
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lende candidatenlijst Van het waarn. Da el. Bestuur
is rondgezonden en een eenigszins afwijkende door
Den Haag en Delft namens een io-tal Afdeelingen.
Spr. verklaart de keuze van het Da el. Bestuur, dat
daarbij de belangen van verschillende partijen en oorden des lands in het oog hield.
De heer O u d e n d ij k wenscht bij de aanbeveling der tweede list een enkel woord over den strijd
in Groep Nederland in het midden te brengen en
meent, dat er niet zulk eengroot verschil tusschen
beidepartijen bestaat. Hi' brengt daarvoor in herinnering de bijeenkomst te Noordwijk in den zomer van dit
jaar, toen het Da el. Bestuur een adresbeweging op
touw wilde zetten teen
g
het annexionisme. Toen is
daar aan het stormige strand in het kleine comite, onder voorzitterschap van den beer De Kanter gebleken,
dat er eenswillendheid bestond, ook dat alsgoedwillenPunt I. Notulen der vergadering van den bij verschil van meening eens openhartig met elkaar
spreken, meestal veel wordt opgehelderd. Spr. leest een
4 October 1919.
fragment voor uit het rondschrijven van het waarn.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Da el. Bestuur over het doel van het A. N.V. en onPunt II. Ingekomen stukken en mede- ze verhouding tot de stamverwanten, waarmede zelfs
de meest weerspannige Afdeeling het eens moet zijn.
deelingen, o. m.:
Voortaan zullenplaatsvervangende leden ook vrijheid Wat ons scheidt is meer een misverstand, een verschil
hebben ter vergadering te verschijnen, doch buiten over de middelen, niet over het doel. Voor de inwendige
bezwaar der Groepskas, indien het Groepsraadslid ook zending, den stria teen de dreigende „vreedzame doordringing", heeft Groep Nederl. meer geld noodig dan
is verschenen.
waarover zij beschikt. Ook moet zij meer zelfstandig
Inplaats van den heer M. Emants is tot lid van den worden. Hoofdbestuur en Groepsbestuur zijn niet volGroepsraad voor Afd. 's-Gravenhage benoemd de heer doende uit elkaargehouden. Zoo had b.v. de ongetwijKa t. K. E. Oudendijk.
feldgeslaagde anti-annexatie-betooging te Utrecht in
De heer Oudendijk wordt in plaats van den heer Maart van het Groepsbestuur, niet van het HoofdbeMarc. Emants benoemd tot afgevaardigde van den stuur moeten uitgaan. Het Nederlandsche yolk moet beGroepsraad in de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat. werkt worden en daarvoor is zelfstandigheid der Groep
noodig.
Door de bemoeiingen der heeren L. L. W. van
De v o or z i t t er zegt, dat zijn streven altijd
Soest en H. G. C. Cohen Stuart, is de Stud.-Afd. Gro- isgeweest de besprekingen bij verschil van meening
ningen wederom opgericht, under leiding van den heer in aangenamen toon te houden en hi' verheugt zich,
H. Schaap.
dat Ka t. Oudendijk veel overeenstemming en gelijkMededeelingen over de afdracht der Afdeelingen en gestemdheid heeft opgemerkt. Voor Nederland is thans
een mooie taak weggelegd, politiek, intellectueel en
aanvragen om subsidie.
economisch, maar dan moet het zijn bekrompenheid,
D e s e c r et a r i s hangt een droevig beeld op te zonderlinger bij een zoo groot koloniaal bezit, laten
der achterstallige schulden van verscheiden Afdeelin- varen en vooral breed handelen. Wij staan op een tweegen, die, zich niet storend aan de bepaling, dat de ver- sprong en moeten weten te grijpen. Als het yolk zich
plichte afdracht v6Or 31 Maart moet zijn gezonden, angstvallig oprolt in een hoekje komt daar niets van.
zelfs nu in December nog niet alles, sommigen zelfs Laat Groep Nederland van het A. N.V. het voorbeeld
niets hebben afgedragen en ook over vorige jaren nog geven, de leiding te nemen in de nationale belveging.
schuld hebben. Het ziln : Amsterdam (Stud.-Afd.) ; Maar laat men dan niet peuteren aan de verhouding
Amsterdam (Stud.-Afd. VrAinim.) • Delft (Stud.- tusschen Hoofd- en Groepsbestuur. Er taan te groote
Afd.) *) • Enschede • 's-Gravenhage (Burg.-Afd.) •; Gro- belangen op het spel ten opzichte onzer nederzettingen
ningen (Burger-Afd.) •; Haarlem (Jongel.-Afd.) • Hel- en kolonien. Daar ligt de hoofdrol van het Hoofdbemond • Utrecht(Burger-Afd.) • Utrecht (Stud.-Afd.)
stuur en Groep Nederland moet het daarbij tot ruggeUtrecht(Jongel.Afd.) •; Wageningen (Stud.-Afd.).
steun zijn. Dat sluit niet het werken aan een eigen
Het behoeftgeen betoog, dat daarvoor de werkzaam- programma uit. Maar eerst moet het ten opzichte van
heid der Groep zeer wordt belemmerd, ook dat aan het Hoofdbestuur doen wat de Afdeelingen verplicht
aanvragen om subsidie van werkzame Afdeelingen zijn tegenover de Groep. De finantieele eischen moemoeilijk kan worden voldaan.
tengehandhaafd blijven en men moet een vrijheid
Een ordelijke gang van zaken eischt : eerst volledige krijgen te grijpen naar de kas. Wil men het A. N.V.
afdracht, dan zoo noodig subsidie vragen, niet eerst zuiver houden, dan beperke men de bemoeiingen
hetgeld opmaken en dan zich onmachtig verklaren. van Groep Nederland binnen hare grenzen en bemoeie
Na eenige gedachtenwigseling spreekt de Groepsraad zich b.v. niet met de binnenlandschepolitiek van Belie.
zijn teleurstelling uit over het niet nakomen harer verDe heer O u d e n d ij k constateert, dat we hoe
plichtingen door verschillende Afdeelingen en draagt langer hoe dichter bij elkaar komen. Alleen acht hij
het Da el. Bestuur op de nalatigen te sommeeren het te behooren tot de roe in van Groep Nederland
v661- I Maart a. s. aan hun verplichtingen te voldoen, en de Afdeelingen om belangstelling te toonen in het
opdat in de volgende Groepsraadsvergadering ten op- lot der stamverwanten over degeheele wereld. Maar
zichte dezer Afdeelingen een besluit kan worden ge- hetgeschiede onpartijdig,
nomen.
De uitslag der stemming is, dat tot Groepsbestuurders
Aan de Afdeeling Nijmegen wordt een subsidie van wordengekozen de heeren :
f ioo.— en aan doJongel.-Afd. Den Haag een crediet
W. C. SchOnstedt, Doesburg, voorzitter ;
van f ioo.— toegestaan.
D. J. Tijssens, Rotterdam, secretaris •
Punt III. Verkiezing van het Da el.
Dr. J. F. M. Sterck, Heemstede
Bestuur.
W. J. Lugard, Deventer •
Mr. K. M. Phaff, 's-Hertogenbosch •
De v o or zit t er deelt merle, dat een aanbeveF. K. v. Ommen Kloeke, Groningen ;
Heeft inmiddels voldaan.
H. G. C. Cohen Stuart, Delft.
F. L. V. d. Leeuw (Jongel.-Afd. Den Haag)•; F. K.
V. Ommen Kloeke (Burger-Afd. Groningen) •; H. P.
Schaap (Stud.-Afd. Groningen) •; Dr. J. B. Schepers
(Burg.-Afd. Haarlem) • E. B. Moolenaars Jr. (Jongel.Afd. Haarlem) • Mr. K. M. Phaff (Afd. 's-Bosch) •;
Dr. S. A. Waller Zeper (Afd. Leeuwarden) •; Mr. Dr.
•; D. J. Tyssens (Burger-Afd.
J. Eysten (Afd. Nijmegen)
Rotterdam) • C. Visser Jr. (Jongel.-Afd. Rotterdam) •;
Mr. W. H. M. Boers (Burger-Afd. Utrecht) ; J. H.
Sebus (Stud.-Afd. Utrecht) • P. Vellinga (Jongel.-Afd.
Utrecht) •; Prof. Dr. J. Valckenier Suringar (BurgerAfd. Wageningen) • Dr. F. Buitenrust Hettma (Afd.
Zwolle) • benevens deplaatsvervangende Groepsraadsleden Mr. A. C. v. Daalen (Wageningen) ; jac. Post
(Utrecht) en C. van Son (Dordrecht), secretaris.
Voorzitter : P. J. de Kanter.
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PuntIV.Verkiezing van den Raadvan Punt VIII. Huishoudelijk Reglement.
Bijstand.
Dit wordt na enkele opmerkingen goedgekeurd.
Deze wordt als volt samengesteld :
Na nog eenige besprekingen brengt de beer Lugard
C. J. K. van Aalst, President Nederl. Handel-Maat- dank aan de heeren De Kanter en Van Son, die het
schappij, Amsterdam •
scheepje van Groep Nederland in veilige haven hebMej. E. Baelde, Onder-Voorzitster A. N.V., Rotterdam ; bengeloodst.
Prof. Dr. H. Bavinck, Hoogleeraar aan de Vrije UniDe v o o r z i t ter spreekt zijn vertrouwen uit in
versiteit, Amsterdam ••
het nieuwe Groepsbestuur en doet een beroep op den
Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, Referendaris 0. K. Groepsraad, om zich te scharen om Groeps- en Hoofden W. Den Haag •
bestuur, ten einde de eenheid in het Verbond te beE. Bergsma, Voorzitter A. N.W. B. Lid der Eerste vorderen.
Kamer, Enschede •;
De sec r et a r i s spreekt ook een woord van
Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar, Leiden •;
dank voor het vertrouwen, dat men 18 jar lang in
Mevr. D. Bogaert—De Starler de Frienisbert, oud- hem heeftgesteld en voor de medewerking, die hi' van
lid Groepsbestuur A. N.V., Utrecht •;
de meesten mocht ondervinden. Als administrateur van
Mr. J. P. Fockema Andreae, Bur em. van Utrecht •;
het Hoofdbestuur hoot hi' nog vaak gelegenheid te yinMr. B. de Gaay Fortrnan, Al em. Secretaris-Penning- den de belangen -der Groep Nederland mede te blijven
meester A. N.V. Dordrecht •
behartigen.
F. M. L. Baron van Geen, Part. Secr. van H. M. de
C. VAN SON.
Koningin, Den Haag •
Jhr. Mr. D. J. de Geer, Lid Tweede Kamer en Gedep. Staten, Den Haag •;
Begrooting van Groep Nederland voor 1920.
Mr. J. J. I. Harte van Tecklenburg, oud-Minister
van Financien, Den Haag •
Ontvangsten:
Mr. A J. A. A. Baron van Heemstra, Burgemeester I. Bijdragen der Afdeelingen, berekend
van Arnhem
naar het aantal leden op `i Dec. 1919 f 9688.75
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, Burgemeester van 2. Bijdragen algem. leden in Nederland,
Groningen •
berekend naar het aantal leden op
Mr. F. J. van Lanschot, Burgemeester van 's-H1 6 58. 5c.
. ....... ..
D ec. 1919
bosch
3.
Bijdragen
der
algem.
leden
in
het
buiMr. J. Limburg,oud-lid Tweede Kamer, Lid vanGetenland, berekend naar het aantal leden
dep. Staten van Z.-H., Den Haag;
2252.75
op Dec. 1919
Jhr. H. Loudon, Directeur der Kon. Petroleum-Mij.,
Den Haag •
f 13600.—
Prof. Dr. W. Martin, Direct. Mauritshuis, Den Haag;
Uitgaven:
Jhr. Mr. G. A. K. Michiels van Kessenich, Lid Hoofd- I. Afdracht aan het Hoofdbesuur. .
f 7000.
bestuur A. N.V. Roermond •
2. Bureaugeld secretaris en penningm.
400.—
Mr. F. S. van Nierop, Directeur der Amsterdamsche
voor kantoorwerkzaam3g
Bank, Amsterdam •
2000.heden aan het Hoofdbestuur . . .
Ds. J. N. Pattist, Predikant, Aardenburg •4. Drukwerk, kantoorbeh., porti, enz.
1000.Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester van 's2Gravenhage; 5
. Reis- en verblijfkosten bestuursleden en
Prof. Mr. D. G. Rengers Hora Siccama, Hoogleeraar,
afgevaardigden en vergaderingkosten .
1500.Utrecht •
6. Geldelijke ondersteuningen aan AfdeeThr. J. C. C. Sandberg, Directeur Landverhuizing,
linen en afschrijvingen .
1400.Deri Haag •
100.7. Lidmaatschappen . . . .
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, President 8. Crediet Taalcommissie .
150.Hoogen Raad, Den Haag ;
9. Onvoorzien . ..
, 50.Dr. A: A. van Schelven, Hoogleeraar Vrije Universitelt, Amsterdam ;
f 13600.—
D. W. Stork, Industrieel, Hengelo ;
Mr.. Vissering, President Nederl. Bank, Amsterdam •;
Dr. F. G. Waller, Industrieel, Delft •
Van de Ffideelingen.
Th. van Welderen Baron Rengers, Oenkerk ;
Amsterdam.
Mr. J. A. de Wilde, Wethouder, Den Haag;
De in het vorig nummer aangekondigde Vlaamsche
Mevr. W. Wynaendts Francken-Dyserinck, Den Haag;
avond is uitgesteld tot 9 Januari a. s.
I. IJssel de Schepper, Industrieel, Gouda.
Besloten wordt hem in de volgende Groepsraadsver- Arnhem.
adering, desverlangd, aan te vullen.
g
Bestuur : P. Ribbius, voorzitter •; Jhr. J. Beelaerts
Punt V. Verkiezing van 5 afgevaar- van Blokland, plaatstverv. voorzitter •; W. G. Wieringa,
d.i.gden in het Hoofdbestuur.
secretaris • jhr. F. W. L. de Beaufort, penningmeester ;
Uitgesteld tot de volgende Groe,psraadsvergadering S. Reynders, afgev. Groepsraad •; mej. M. M. Couvee •;
H. J. M. Baumann.
(Maart 1929).
Punt VI. Begrooti ng voor 192o.
Delft. (Stud.-Afd.)
Na verdediging door den waarn. secretaris-penningDe tweed secretaris schrijft :
meester, wordt zij onveranderd aangenomen. (Zie
Woensdag 26 November sprak voor -onze Afdeeling
hierachter).
Adam Boshoff, de vurige Zuid-Afrikaansche nationaPunt VII. Mededeelingen van Mr. H. list, die twee keer, in 19oo en in 1914 voor Zuidvan de Riviêre over het Nationa.a.1 Afrika's vrijheid gevochten heeft.
Secretariaat.
De beer Boshoff vertelde van de jotngste poging om
Medegedeeld wordt, dat de beer v. d. Riviere bericht Zuid-Afrika los te maken van En eland van den
opstand in '1 4. Hij vertelde hoe het kleine roe 'e
heeft niet ter vergadering aanwezig te kunnen
De onderhandelingen over sarnensmelting van, het „rebellen" ten slotte voor de Engelsche overmacht
anderen naar Duitsch Zuidhoe hi'
Nationaal Secretariaat met Gro Nederland van het moest wijken
West-Afrika vluchtten. Boshoff sprak van zijn aandoeA. N.V. zullen worden voortgezet.
11
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ningen bij het verlaten van zijn geboortelhnd, van zijn
wanhoop op dat oogenblik na het verliezen van zooveel kameraden in den oorlog zonder nog een resultaat bereikt te hebben. Toch zijn die menschen niet
voor nietsgesneuveld, vond Boshoff, het zaad, daar in
dengrond gevallen is een boom geworden. Was
voor '1 4 de nationale beweging in Zuid-Afrika vrij
slap, nu is ze sterker dan ooit. Zelfs in de Kaapkolonie streeft mengeestdriftig naar onafhankelijkheid.
Zeer boeiend was Boshoff's verhaal van zijn tocht
dwars door donker Afrika. De hoordersgingen met
Boshoff mee, toen hi' vertelde van zijn avonturen in
de wildernis, van zijn ontmoetingen met wilde dieren
en met boesmans. Ze waren alien blij toen Boshoff na
vele ontberingen geleden te hebben ten slotte toch zijn
doel, Portugeesch West-Afrika bereikte. Minder ingenomen waren ze met Boshoff's interneering in Porto al. Ook daaraan echter -kwam een eind en zoo is
Boshoff nu in Holland, waar hi'j zijn best doet om
de banden die Holland en Zuid-Afrika verbinden, nauwer aan te halen. Toch zou de beer Boshoff nog het
allerliefst dadelijk naar zijn land, het zonnige Transvaal, terugkeeretn, als hij, banneling, dat maar kon.
Bij het sluiten van de vergadering sprak de voorz. de
hoop uit, dat aan Boshoff gauw amnestie mocht verleend worden, opdat hi' en zijn vaderland, niet langer
van elkaargescheiden zouden blijven. Dat.de vergadering daarmee instemde, bleek wel uit de krachtige toejuichingen, die hierop volgden.

's.Gravenhage.
27 Nov. had de tweede Dietsche kunstavond plaats.
Hi' was gewijd aan Peter Benoit, den grooten Vlaamschen toonkunstenaar. Er was wederom veel ibelangstelling. Eveneens 27 Dec. toen Dr. Tenhaeff sprak

over Frans Hals bij mooie lichtbeelden.
Utrecht (Jongel.-Afd.).
Zaterdag 22 Nov. feestavond in het gebouw voor
K. en W.
De voorzitter, P. J • Vellin
ga, opende den avond met

een hartelijk welkomstwoord en zette voor de aanwezigen het doel van 't Verbond uiteen. Nadat 't Wilhelmus en 't A. N.V.-lied gezongen waren of de voorzitter het woord aan Dr. Rene de Clercq ; terwijl deze

naar 'tpodium ging zette het stri'k'e de „Vlaamsche
Leeuw" in, dat door aliengeestdriftig werd meegezongen. Dr. De Clercq hield toen een prachtige,
boeiende lezing over zijn gedichten na 1914.
Na Dr. De Clercq zong de beer Goossens Nederlandsche liederen, waarbij hi' door den beer Van port
werd begeleid.
Tenslotte bracht de beer Burlage nog een paar komische voordrachten ten tooneele.
De avond, die over 't geheel goed geslaagd ma g beeten, werd besloten met eengezellige danspartij.
Tenslotte nog een woord van hulde aan onzen dirigent v. d. Meij, die 't pas opgerichte A. N.V.-strijkje
na korte oefening wist te brengen tot wat het 22 November was.

VLAANDEREN.
Ulf de Vlaamsche Pers.
Boudewiin Maes.
Over dezen Vlaamschen voksvertegenwoordiger

schrijft Robbeknol in 0 n s Vaderland.
Maesplaatste zich van het begin af aan op zuiver
passief standpunt : 't is te zeggen, hi oordeelde, dat
voor den duur van den oorlog, alle Vlaamsche actie
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onvoorwaardelijk moest geschorscht blijven en ging
daarbij uit van de meening, dat de eerste daad van de
Belgische Regeering bij haar terugkeer zou zijn aan de
Vlamingen voile recht te verleenen.
Toen, reeds rond het einde van 1914 enkele ngere
`on
vooruitstrevende Gentsche flaminganten, den strijd
wilden hernemen, vonden zij ook een onverzoenlijken
tegenstrever in Boudewijn Maes. Met Sevens trad

deze op teen de Vlaamsche Post en wees op het gevaar, dat dergelijke taktiek moest opleveren.
Het kan vijftien, en misschien al wel twintig jaar
geleden zijn, dat ik Boudewijn Maes voor het eerst
heb ontmoet. Hi'j hield toen in de Gentsche Afdeeling
van het Algemeen Nederiandsch Verbond, een voordracht over Louis Couperus •; en ik was verre van te
vermoeden, dat de 'one man, die met fijn litterairen
smaak een der mythologische romans van den meest
precieusen onzer Nederlandsche schrijvers ontleedde,
eenmaal de hartstochtelijke strider van de Vlaamsche
Nationale Gedachte zou worden.
Toch is de afstand niet zoogroot als men bij het eerste opzicht wel denken zou.
De Gentsche Afdeeling van het Verbond was toen
reeds een midden van stambewuste Vlamingen, die,
door bescheiden, stillen, onverpoosden arbeid, meer dan
door luidruchtig optreden naar buiten, de ontvoogding
van hun yolkpoogden te dienen.
De ziel van diegroep was Hippoliet Meert, dat type

van den stoeren werker, die, met Lodewijk de Raet,
de spil van de tweede Hoogeschoolkommissie en van
heel dezer uitgebreide werking vormde. Toen reeds
was Boudewijn Maes een van zijn ijverigste rnedewerkers ; en het schildert aanstonds dezes edel karakter, dat hij, dan wanneer thans zooveel Vlamingen
hun oude vrienden verloochenen in hun hoogsten nood,

in zijn eerste redevoering na zijn verkiezing, hulde
heeft durven brengen aan den veel gesmaden balling,
„den eerlijken en heerlijken Meert".
Voor dat alles was het Nederlandsch Verbond een
goede school •; de namen van hen die men daar aantrof

hebben eengoeden klank ; naast Meert en Maes vond
men er Rosa de Guchtenaere, Professor Speleers, Pro-

fessor Mac Leod, en zooveel anderen nog, wier namen men thans slechts behoeft te noemen om het

schuim der woede bij onze patriotards op den mond te
zien komen.
Nieuwe aanhoudingen.
„L'Action Nationale" vraagt, naar wij vernemen,
vervolgingen teen Van Peborg, Fl. Prims, Pater
Callewaert, Dr. Van de Perre, Fr. VanCauwelaert en
Jul. Hoste. Reden : defaitisme.
Hadden wij Picard's talent, wij zouden ook door
Vlaanderen's vlakten, in de straten zijner steden den
kreet laten weergalmen :
Gerechtigheid ! Machtigen der aarde. Gerechtigheid.
In besturen, school, leer en rechtbank ! Gerechtigheid!
Voor zwakken, armen, vrouwen, kinderen, voor piotjes, voor werklieden, zelfs voor hen die de eer, maar
het ongeluk hebben... Vlaming te zijn. Gerechtigheid !
Genoeg onschuldigen .vervolgd en gestraft ! Genoeg
angst, tranen ! Genoeg ! Gerechtigheid ! Het is tijd."
(Uit een hoofdartikel in 0 n s
Vaderland van 16 Dec. '19).
Hoe de Nederlanders de Vlaamsche Beweging
bevorderen.
Een onzer lezers schrijft on :
Ik ben op het leven verzekerd bij een groote Nederandsche Maatschappij, die in Belgie vertegenwoordid is door echte Hollanders, en min Vlaamschgezindheid is bij de heeren bekend. Dat belet niet, dat ik
reeds eenpaar maal verplicht ben geweest mijn verzoek,
te vernieuwen om me Vlaamsche kwijtschriften te bezorgen en de Fransche terug te zenden. Indien zulks
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met mij het geval is, moet ik veronderstellen, dat deze
Nederlandsche Maatschappij, die nochtans hare zaken
bijna uitsluitend bedrijft in het Vlaamsch gedeelte van
ons latrd, zich bijna uitsluitend bedient van de Fransche taal in hare betrekkingen met het publiek.
1k vestig de aandacht op dit geval, omdat het bewijst, dat onze Noord-Nederlandsche taalgenooten ook
nu nog volharden in de slechte gewoonte om in Vlaanderen hungoed Nederlandsch door slecht Fransch te
vervangen, want de Maatschappij waarvan sprake is
is dan nog een van de minst verfranschte Hollandsche
g
ondernemingen in Belie.
Voelen dan de Hollanders
niet dat zij aldus schaden aan hun eigen aanzien en
ons Vlamingen krenken ?
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor op het .gebied
van het advertentiewezen. Als een Hollandsche onderneming in Belie haar waar wil aan den man brengen,
dangaat ze negenmaal op tien met haar aankondiging
naar Brusselsche bladen, waar ze op de eerste bladzijde
elken dag op minne wijze worden bejegend. Ik zou
het nog eenigszins verklaarbaar vinden indien de
Vlaamsche bladen, vooral sedert den wapenstilstand,
een doelmatiger propagandamiddel waren voor de
g
meeste Hollandsche handelsartikels dan de Fransche;
maar onze vrienden van over den Moerdijk zitten zoodanig vast in den ouden sleur, dat zij niet alleen hun
landseer vergeten, maar zelfs hun stoffelitk belang
over het hoofd zien. Hoegeheel antlers gaan de andere volken te werk !
(Belische) Standaard van
Deg
7 Dec. '19).

M. D e l a c r o i x. — De Vlaamsche tekst is te
uwer beschikking.
De v o o r z i t t e r. — Er zullen maatregelen wordengenomen, opdat de stukken in 't vervolg in de beide.
talen tegelijk zullen worden gegeven.

***

In dezelfde Decemberzitting,
waaruit bovenstaande
brokjes zijn opgenomen, werd een Regeeringsverklaring afgelegd, die over het taalvraagstuk het volgende
bevat :
De oplossing van het taalvraagstuk moet zonder uitstel en onbevooroordeeld nagestreefd worden. Hoe meer
men ze verschuift, hoegrooter komen de bezwaren
voor, die daaraan zijn verbonden, we ens de verbitterende redetwisten, waartoe zij aanleiding geeft. Voldoening moet geschonken worden aan hen, die er rechtmatig om bezorgd zijn zich te ontwikkelen en te levee
in en door hunne moedertaal. Het ware een font de
gewichtigheid van het vraagstuk te onderschatten.
Allegoede burgers, al mochten hunne gevoelens omtrent de modaliteiten zeer uiteenloopend zijn, moeten
zich eerlijk vereenigen om het Vaderland te behoeden
voor een smartelijke scheuring en voor aan deszelfs.
her-oprichting schadelijke woelingen.
Voor alles, om de betwistepunten op te lossen, dient
een rustige en kalme atmospheer tot stand te worden
g
ebracht. Aan eene parlementaire commissie, benoemd
door de verkozenen der Natie, waarin al de schakeeringen der tegenstrijdige strekkingen zullen vertegenwoordid zijn naar verhouding van het getal verkozenen,
zal de taak moeten opgedragerr worden, de rechtmatige verlangens in overeenstemming te brengen en ze
Het Vlaamsch in het Belgisch Parlement.
uit te drukken bij wijze van besluitschriften uitgaande
Nadat de heer Woeste nijdig de bel geluid en, na- van de bezorgdheid om de eenheid van de Natie en
tuurlijk in 't Fransch, de zitting geopend heeft, leest van het Leer
g
te handhaven.
de sekretaris de bezwaarschriften voor in 't Fransch en
in 't Vlaamsch.
Helder, duidelijk en zuiver klinkt onze taal boven de
hoof den der leden, en verdooft een gemompel, dat misschien ontevredenheid uitdrukte, maar ook degewone
-babbelachtigheid geweest kan zijn van eenige leden
die nooit willen zwijgen.
Onze taal.... Een nieuw begin en een goed. Een
In het Dec.-nr. van Neerlandia werd opgenomen een
nieuw geluid, dat heer reeds lang doorloopend had moeportret van den nieuwen Minister van Kolonien, den
ten klinken.
heer S. de Gr aaf f.
A. HANS,
Naar aanleiding daarvan ontving de redactie
in Het Laatste Nieuws van io Dec.
een verzoek van een lid van het A. N. V. te Berlin.
***
Genoemd lid schreef het volgende :
„Ik ontving zoo even „N eerlan di a" van
M. Helleputte (katholiek) uit klachten naar
„December en moet ik mij zeer verwonderen, dat
aanleiding van het felt, dat de Vlaamsche parlemen„dit nr. het portret brengt van onzen nieuwen
taire stukken soms maanden na de Fransche in han„Minister van Kolonien, zonder eenige beden der volksvertegenwoordigers komen.
„schrijving daarbij. Wij lezen bier geen HollandDe v o o r z i t t e r doet de belofte, dat hierin ver„sche kranten en ware toch een kleine levensandering zal komen, opdat ieders recht geeerbiedigd
„beschrijving bij het portret zeer gewenscht ;
worde.
„eenvoudig er onder te schrijven „Z.Exc. S.
M. Tr o c le t. — Dat laatkomen vindt zijn oor„de Graaff, de nieuwe Minister van Kolonien”,
zaak in materibele oorzaken.
„is te kort ; wij wenschen een kleine nadere
De v o o r zit t e r. — Materieele oorzaken mogen
„beschrijving omtrent dezen nieuwen Minister."
geen beletsel vormen,
De redactie verzocht mij, aan dien wensch te volM. De G r eve (katholiek • in 't Vlaamsch). — doen, wat ikgaarne doe [in 't voorbij gaan NederHet kan wel de oudegewoonte zijn, dat ministerieele landers in den vreemde den raadgevende, zich te
verklaringen alleen in 't Fransch worden voorgelezen, blijve abonneeren op een degelijk Nederl. dagblad,
doch dat is in strijd met de belangen en 'met de rechten want uiteraard kan N e e r 1 a n d i a slechts in ender Vlamingen. De verklaring nioet billijkheidshalve kele opzichten de weetgierigheid bevredigen].
ook in 't Vlaamsch vertaald worden. (De franskiljons
De nieuwe Minister van Kolonien
makengerucht) en volledig in 't Vlaamsch in 't Beis
knot
Verslag
verschijnen.
Het
is
onze
wensch,
dat
een
Oost-Indisch
ambtenaar met een schitterende
P
voortaan idergelijke verklaringen ook in 't Vlaamsch loopbaan achter zich. Geboren te Lisse is Z. Ex. thans
zullen worden afgelegd ! (Luide toejuichingen op ver- 58 jaren oud. Als ambtenaar van Binnenlandsch Beschillende banken).
stuur naar Indie vertrokken, wist hi' zich spoedig zoo
M. P a s t u r (in 't Fransch en met een onbenullig te onderscheiden, dat hi' achtereenvolgens met tal
gezicht). — Ik heb u niet verstaan. (Men lacht om van belangrijke opdrachten werd belast. Hier volgt
'tpover figuur van M. Pastur).
een opsomming van deze opdrachten :

OOST-INDIA.
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zelfstandig te kunnen tot stand brengen en meent dat
1890 : Onderzoekingen in zake de heerendiensten
1892—'96 : Proefneming met eene nieuwe landrente- de uitvoering ervan aan het Gouvernement moet worregeling voor de Preanger-Regentschappen (aanslag den overgelaten. Wel zal 't Bestuur zijn best doen,
wanneer die Leeszaal wordt opgericht, om te zorgen,
op kadastralen grondslag) ;
1898-1905 : Belast geweest met het toezicht op en dat deze ook een zuiver Nederlandsch karakter zal
de uitvoering van wettelijke en administratieve bepa- dragen en ook dat op die Ambachtschool het Nederlandsch de voertaal van het onderwijs zal zijn.
linen betreffende agrarische regelingen
n
Een heelegedachtenwisseling ontspon zich over de
ct-dircteur van Binnenlandsch Bestuur
1905 : Adju
vraag van den voorzitter aan de vergadering om zich
106
: Directeur van Binnenlandsch Bestuur
9
1910-1915 : Belast met de werkzaamheden ter voor- uit te spreken over den uitleg te geven aan art. I o
bereiding van eene reorganisatie van het Bestuurs- van de statuten :(zitting en verkiezing van bestuurswezen in Nederlandsch-Indie (de verdeeling van Indie leden) .
Om verschillende redenen verzocht de voorzitter de
in zelfstandige gouvernementen, waarvan tot dusverkiezing tot het volgend jaar December uit te stellen.
verre niets gekomen is)
Aldus werd besloten onderprotest van den heer
dertigjarigen diensttijd.
1915 : Gepensioneerd
Na din tijd was de heer De Graaff op allerlei wijze Vooren, die zich met deze afwijking van de statuten
nuttig werkzaam, o. a. laatstelijk (sedert 1 9 17) als niet kon vereenigen.
Alsnu kwam het Bestuur met eenige nieuwe voorpresident-commissaris der Nederl. Uitvoer-Maatschapstellen voor den dag :
pij N. U.-M.).
***
ie. Een bijdrage te even aan de pasopgerichte VerHet ligt niet op onzen we de vraag te beantwoor- eeniging Huisvlijt.
Niemand had daartegen bezwaar.
den of de nieuwe Minister in de huidige moeilijke ti'
Van de toevalige omstandigheid, dat mevr. v. Breeden de meestgeschikte persoon is. Wel is 't zeker ook
men—Kruyt,
zoowel lid van het Groepsbestuur, alsook
duidelijk,
dat,
zoo
er
ooit
aan onzen Berlijnschen lezer
een Ministergoed voorbereid is en goede waarbor- bestuurslid van Huisvlijt is, maakte de beer choltens
ge.n geeft vopr de richtige volbrenging van zijn hooge gebruik om aan mevr. Van Breemen de vraag te steltaak, dit gezegd kan worden van den heer D e len of de vrouwen het geld voor hun werkstukken, die
zij aan Huisvlijt verkoopen, zelf in handen krijgen.
Graaf f.
Hoe 's Minister houding zal zijn in deze troebele De secretares van Huisvlijt antwoordde zeer tedagen tegenover den onstuimigen aandrang van een recht, dat Huisvlijt juist daarvoor was opgericht, om
te zorgen, dat de vrouwen t er s t on d het geld .voor
deel van Insulinde naar Zelfbestuur ?
en zonder te moeten
Het is zeer waarschijnlijk, dat de nieuwe Minister hun werkstukken in handen kreg,
den middelweg zal bewandelen en zeer voorzichtig wachten, om hen zoodoende uit hun armoede op te
voortschrijden, omdat Z.Exc. de Indische toestanden heffen.
Daarna kwam het tweede voorstel van het Bestuur
door en door kent.
„Het verleden van dezen bewindsman" aldus de ter tafel, en vroeg de voorzitter, naar aanleiding van
tot oordeelen zeer bevoegde hoofdredacteur van de In- het rapport van de Staatscommissie, het vorig jaar
dische Gids—„kan aanleiding even tot het geloof, uitgebracht over de Vereenvoudigde Spelling het Be„dat hi' een g elei del ij k e uitbreiding van het stuur machtiging te verleenen om de noodige stappen
te doen tot invoering dezer Vereenvoudigde Spelling
„medezeggenschap van de bevolking niet in den we
doen loo- ook bier in de Kolonie. Het bleek al heel spoedig, dat
„zal staan, dat hi' echter die uitbreiding
„pen over een parlementaire scholia die geen enkel niet alle aanwezigen vurige voorstanders van de Nieuwe Spelling waren •; er kwamen zoowel gematigde als
„
volk kan ontb eren.”
heftige tegenstanders van het Kollewijnsch aan het
***
woord *).
Met deze korte mededeelingen meen ik aan 't verHet derde voorstel van het Bestuurgold : Een
zoek van onzen Berlijnschen lezer voldaan te hebben.
eigen Vergaderlokaal.
's-Gr.
v. L.
Aanleiding tot dit voorstel was een brief van het bestuurslid mevr. Van Breemen—Kruy,t waarin deze
dame aan het Bestuur hetplan ontvouwde, hoe de
band tusschen Hollanders en Curacaoenaars bier in de
Kolonie hechter en inniger en de Nederlandsche stamNEDERL. ANTILLEN.
belangen beter gepropageerd koriden worden, n.l. :
a. Door een eigen vergaderzaal •; b. door gezellige
bijeenkomsten, b.v. eens per maand ; c. door jongelieden-afdeelingen te vormen ; d. door geregelde fotoAlgetneene Vergadering.

Begin November had in de Raadzaal de Iste Algemeene Vergadering plaats.
Het was met uitzondering van de heeren Baiz,
Boom en Eijbers, die in het buitenland vertoeven, voltallig a..anwezig.
De heer Gouverneur met zijn adjud. was aanwezig,
terwijl iets later bij den aanvang der lezing ook mevr.
Helfrich door den adjudant in de zaal werd binnengeleid.
Nadat de voorzitter den heer Gouverneur hartelijk
ij
verwelkomd had, de notulender vorige vergadering
waren voorgelezen, en eenige ingekomen stukken afgehandeld, kwamen twee punten uit de nalatenschap
van het vorige Bestuur ter sprake : oprichting van een
Openbare Bibliotheek en Leeszaal en van een Ambachtschool.
Het tegenwoordig Bestuur plaatst zich op hetzelfde
standpunt in deze kwesties als het oude, en is van
oordeel, dat het Groepsbestuur niet kapitaalkrachtig
genoeg is om zulk een groote onderneming alleen en

*) De Amigoe, waaraan wij de
leenen, teekent hierbij aan:

evens voor
voor dit verslag ont-

Geheel afgezien van de vraag of men voor- of tegenstander
is van de Vereenvoudigde Spelling, gehoord de uiteenloopende
opinies op Maandagavond, staat het nu reeds vrij zeker vast,
dat het positie nemen van het Bestuur in deze kwestie en het
eventueel propaganda maken hier in de Kolonie voor het nieuwe systeem een groote verwarring in de taal en oneenigheid
onder de leden van het Verbond na zich zal sleepen. Het Nederlandsch is hier nog min of meer te beschouwen als een vreemde
taal. Wanneer dan die taal door den eenen zus en door den anderen zaqS geschreven wordt, wekt dat verwarring en spotlust
onder al degenen, die deze taal nog niet volkomen machtig zijn.
Ook daarmee komt men niet verder, zoo men ieder vrij laat,
de oude of nieuwe spelling te volgen. De verwarring en oneenigheid wordt er niet minder door. Eerst dan wannneer de Re geering de nieuwe spelling op de scholen en in alle officieele stukken v e r p 1 i c h t e n d stelt, zooals indertijd ook met de spelling van De Vries en Te Winkelplaats vond, kan de verwarring
ophouden. Dat besluit der Regeering moeten wij afwachten.
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wedstrijden onder amateurs •; e. door reclame-wedstrijden onder winkeliers teorganiseeren • f. door inlichtingen te verstrekken aan ouders voor hun kinderen, die
naar Hollandgezonden worden, enz.
De uitvoering van vele dezer plannen hangt nauw
samen met een eigen vergaderlokaal. Bovendien zou
Huisvlijt met het Verbond in die richting in de toekomst kunnen samenwerken, wanneer ze beiden over
eengroot gemeenschappelijk vereenigingslokaal konden beschikken.
Dr. Moeller was over al dezeplannen zoozeer opgetogen, vooral omdat de aanstichting daartoe van de
eerste dame, die in het Bestuur zitting had gekregen,
was uitg
egaan, dat spr. haar daarover hulde bracht,
waarmede de vergadering hartelijk instemde.
De beer Scholtens stelde nog voor, ook bier taal-examens of te nemen voor Nederlandsch, in dengeest
van den Taalbond in Zuid-Afrika.
De voorzitter verleende ten slotte het woord aan den
beer A. G. MOrzer Bruins, die ook reeds vroeger de
Kolonie bezocht als inspecteur van de sisal-onderneming op St. Eustatius en Mont-Pleasant.
De spreker hield een rede over : De ontwikkeling
van den Nederlandschen landbouw sedert 188o en de
opkomst van den landbouw in Nederlandsch-Indie en
wat da4ruit voor Curacao te leeren is.

ZUID-AFRIKA.
De Nederl. Stoomvaartliin op Zuid=Afrika.
Mr. J. D. van Ketwich Verschuur, de consul-generaal van Nederland te Pretoria, schrijft in de E c o n.
Stat. Berichten van 17 Dec.:
Het zou een miskenning zijn van den thans ten onzent heerschendengeest, de oprichting enkel en alleen
toe te schrijven aan de gunstige conjunctuur, die thans,
na het voorloopig verdwijnen van de concurreerende
Duitsche stoomvaartlijnen uit de Afrikaansche vaart
en na het ontstaan van een bijzondere belangstelling
in Hollandsch-Afrikaansche kringen voor het aanknooP en van rechtstreeksche verbindingen met het Euroeesche vasteland — die op haar beurt voor een deel
P
haar oorsprong vindt in de steeds toenemende rodtie van de Unie van Zuid-Afrika, voor welke een rui.
mer afzetgebied dan het Vereenigd Koninkrijk kan bie •
den, een steeds meergebiedende noodzakelijkheid wordt
— aan een Holland-Zuid-Afrika-lijn* een zeer bijzon.
dere kans op welslagen belooft. Er is, zegt de schr.,
lets van de oud-Hollandsche energie en ondernemingsgeest in het optreden van de 'one scheepvaartmaatschappij, die met jeugdigen durf op eigen houtje (daarbij weldra door een oudere onderneming gesteund) de
zaak aanpakt, terwijI de deftige, zooveel oudere en
grootere maatschappijen alle tezamen zwaartillend wikten en wogen en .... den last te zwaar achtten.
Voor de ontwikkeling van onze economische belangen
in Zuid-Afrika in het algemeen zal de nieuwe lijn een
factor van beteekenis kunnen worden. Zoo zal &an.
door b.v. de uitvoer en dus ook de fokkerij van het
Friesche en Hollandsche stamboekvee, dat in Zuidt
Afrika steeds meergevraagd wordt, naarmate de zuivelbereiding een grooteren omvang aanneemt, dock
waaraan hetgemis aan directe scheepsgelegenheid in
den weg stond, er krachtig door worden bevorderd.
Tal van boeren in de Unie zien verlangend uit naar
het oogenblik, dat de invoer van het Friesche melkvee
weer mogelijk zal worden en in afwachting daarvan
zijn de prijz
en zoowel van fokstieren als van koeien in
Zuid.Afrika tot fantastische - hoogte opgeloopen. Ook
aan de voornaamste Nederlandsche instellingen in de
Unie, de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika (met
hoofdkantoor te Pretoria en een twaalftal over de Unie

verspreide bijkantoren), die door sterke persoonfilke
banden met het bestuur der Nederlandsch—Zuid-Afrikaansche Stoomvaartmaatschappij is verbonden, zal,
zegt mr. Verschuur, ongetwijfeld door de nieuwe onderneming nieuw, krachtig, leven worden .ingegoten.
Het zijn echter per slot van rekeiling niet de Nederlandsche oeconornische belangen alleen, welke de
oprichting van de nieuwe scheepvaartlijn tot zulk een
heugelijk feit voor ons maken ; het is bovendien, en
voor velen in de eerste plaats, het bewustzijn, dat aan
gene zijde van den Evenaar een jong yolk, onder lei.
ding van een handjevol mannen van Dietschen stam,
bezig is om onder tal van moeilijkheden zich en hun
land op te werken tot een eervolle plaats in de rij
der naties van het Britsche Iniperium, dat daarbij hulp
van buiten onontbeerlijk is en Nederland, de bakermat
van den stam, zich niet afzijdig ma houden als het
geldt bij te dragen tot de ontwikkeling van den jongen
broederstaat. Zoowel bier alsginds breekt zich het
denkbeeld meer en meer baan, dat Nederland en ZuidAfrika in het wederzijdsch belang op nauwere aansluiting, oeconomisch en cultureel, zijn aangewezen.
Van den wensch dien band van sympathieke belangstelling nauwer aan te halen, is, naar de schr. ten slotte
opmerkt, de oprichting van de nieuwe stoomvaartmaatschappij de energieke en welsprekende uitdrukking. In
Zuid-Afrika zal die ongetwijfeld luiden weerklank vinden en zoo zal de eindelijke totstandkoming van de
lang gewenschte verbinding de opening kunnen inluiden van eengeheel nieuwe era in de Nederlandsch—Zuid-Afrikaansche betrekkingen.

INGEZONDEN.
De toekomst van het Algemeen Nederlands Verbond.
Nu ik in het Algemeen Nederlancts Verbond van
een bestuur meer
deel uitmaak en binnenkort voor
*m
g
eruime tijd het land zal verlaten, kan ik eindelik eens
g
zonder enige tern houden mijn mening over dit Verbond uitspreken, ongehinderd door de vrees verdacht te
worden van op te treden teen personen en gedreven
te worden door de be eerie om zelf in het Verbond een
rol van meer betekenis te mogen vervullen dan de bescheiden rol(len), die ik tot nog toe als mijn aandeel
in de werkzaamheden heb beschouwd.
Reeds betoogde ik in meer dan een vergadering, dat
bet Verbond nietpresies geworden is wat de stichters
er van zich hadden voorgestelk De bedoeling waA aanvankelik enkel een Verbond te stichten tot instandhouding en versterkng van de banden, die Nederlanders
buiten Nederland verenigden met Nederlanders binnen
Nederland. Onder Nederlanders buiten Nederland verstond men : hen, die de Nederlandse nationaliteit bezaten, maar tijdelik buiten Nederland verbleven •, hen,
die buiten Nederland verbleven ; maar die zelf of wier
kinderen de Nederlandse nationaliteit hadden verloren
en ten slotte ook de stamverwante Vlamingen en ZuidAfrikaners, die de Nederlandse nationaliteit nooit hadden bezeten.
Ofschoon dit Joel ontegenzeggelik mooi en goed
was, bleek het allengs, dat het Verbond wel in een behoefte voorzag ; maar dat deze behoefte toch niet uitsluitend,de
j, niet
a
eerste
in plaats was een behoefte
om degenoemde banden in stand te houden en te versterken. Reeds in de Statuten, die in 1905 werden oedgekeurd, staat in artikel a te lezen, dat
het
Verbond
beoogt : „verhooging van de zedelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen stam."
Voor velen werd algauw dit- laatste de taak, waaraan het Verbond zich vooral moest widen. En zij, die
aldus dachten, konden er zich op gronden, dat in Nederland op dit gebied nog heel veel te doen viel. Bij tal
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van Nederlanders ontbrak (en ontbreekt nog) elk besef
van natidnaal karakterbezit, elkgevoel van nationale
eigenwaarde. De Nederlandse taal wemelde (en wemelt
nog) van vreemde woorden, die uit achteloosheid of aanstellerij zonder blikken of blozen uit andere talen werden overgenomen •; de nadperij van vreemde zeden en
gewoonten, de verering van al wat vreemd is vierden
men schaainde zich niet
(en vieren nog) hoogtij; ja,
prat te aan op een zogenaamd kosmopolitisme, dat op
de keper beschouwd niets anders was dan onmacht of
onwil ofgebrek aan durf om zich zelf te zijn.
Teen deze ontaarding wilde menigeen krachtdadig
ptreden en men stelde de vraag : hoe kunnen Nedlanders buiten Nederland er op gesteld zijn de banden
aan te houden en te versterken met Nederlanders in
het moederland, die op dusdanige wijze hun nationale
.eer tegrabbelen gooien.
Het Hoofdbestuur had er destijds geen bezwaar tegen, dat Groep Nederland aan de „verhooging van de
zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
stam" haar krachten wijdde • maar zelf bekommerde
het zich enkel om de genoemde banden en bet bleef de
Lenin g toegedaan : dat instandhouding en versterking
van die banden nog altijd het hoofddoel vormden van
het Verbond. En daarvoor moest Groep Nederland in
de eersteplaats werken •; daarvoor moest het bijeen..gebrachte geld in de eerste plaats worden bestemd.
Toen brak de oorlog uit en bleek het plotseling, dat
het Verbond al heel weinig voor die banden kon uitrichten. Degrootste voorzichtigheid is geboden zei de Algemene Voorzitter op elke vergadering en hi' had volkomengelijk •; want bemoeiingen onzerzijds met ZuidAfrikaans: en vooral met Vlaamse zaken hadden ons
yolk in degrootste moeilikheden kunnen brengen.
Maar.... voorzichtigheid betrachten en niets-doen is
niet hetzelfde en het Hoofdbestuur deed niets, altans
het bleek niet, dat het Verbond wel iets deed. Dus
werd ergeroepen : waartoe dient een Al Nederlands Verbond, dat de stamverwante broeders in
de steek laat, zodra het die moest helpen ? Ook daarin
lag waarheid. De Voorzitter antwoordde : komt eens
Haar Dordrecht en neemt daar kennis van al 'teen
er in stilte voor die stamverwante broeders wordtgedaan. Ongetwijfeld had hi' het recht aldus te spreken ; maar dit laat niet na, dat een Verbond, waarin
enkel stil en stiekemgehandeld wordt om nog enigermate het doel te kunnen bereiken waarheen men eenmaalgerekend had met volle zeilen op de open zee
koers te zetten, nietgeschikt is om de algemene belangstelling te winnen. Tal van leden en niet de slecktste
vielen of en het Verbond daalde in de achting, werd
door velen uitgemaakt voor lijk. En nu komt het mij
voor, dat het Verbond maar' een middel heeft om weer
geheel uit het moeras te geraken, waarin het tijdelik ver•
zonken lit. Het moet breken met de opvatting, waaraan het Hoofdbestuur nog altijd vasthoudt, dat in het
aanhouden en versterken der banden met Nederlanders
buiten Nederland het hoofddoel ligt van het Verbond. Integendeel moet erkend hoofddoel worden : de
verhoging van de zedelike en stoffelike kracht van de
Nederlandse stam, dat is van de stam, die worlelt in
Nederland, en de aanhouding en versterken der genoemde banden moot een bijdoel .worden, waarvan de
bereiken g van zelf voortvloeit uit het naderen tot het
eerste doel.
Van een kracht- en karakterloos Nederlands yolk
zal iedere Nederlander in de vreemde en iedere stamverwante broeder zich allengs aan afwenden •; tot een
fier Nederlands yolk, dat zich weet te doen gelden,
waar bet daartoegelegenheid vindt, zal ieder, die buiten Nederland Nederlands voelt, zich hoe langer hoe
meer voelen aangetrokken.
Zolang echter in het Verbond een Hoofdbestuur blijft
bestaan, dat meent boven degroepen te moeten tronen,
zie ik niet in, dat deze ommekeer tot stand kan komen. Daarom .dringt voor mij de -noodzakelikheid zich
op het bestuur van Groep Nederland en het Hoofdbestuur tot een te maken ; met andere woorden : het
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Hoofdbestuur in het bestuur van Groep Nederland te
doen opgaan. Van een Algemeen Nederlands Verbond
moet Groep Nederland hoofd, hart en ziel zijn. Dat
ik met deze bewering niets bedoel teen de personen
die het Hoofdbestuur vormen, wil ik voor alle zekerheid uitdrukkelik vaststellen. Aan hun belangstelling
in en hun toewijding aan de zaken des Verbond
twijfel ik een ogenblik ; in de Groepsraad en in Afdelingsbesturen kunnen hun krachten uitstekend
wordengebruikt. ! Maar Groep Nederland ma niet
langer onder toezicht staan. Integendeel komt aan
Groep Nederland de leiding van alle Verbondszaken
toe en de beschikking over alle geldmiddelen. En wat
de Groepen Vlaanderen en Zuid-Afrika betreft, zou
ik wensen, dat inbeide landen zelfstandige vertakkin en van het Verbond werden opgericht, die naar
het bestuur van Groep Nederland vertegenwoordigers
kunnen zenden ten einde aldaar de al verbondsbelangen en zo nodig ook hun eigen afwijkende
belangen te bepleiten.
Tijdens de beraadslagingen over het nieuwe Groepsreglement heb ik herhaaldelik betoogd, dat een
nieuw reglement niets zou baten, indien zich niet tegelijkertijd in het Verbond openbaarde een nieuwegeest.
Blijft die nieuwe geest weg, laat ons dan hetganse
Verbond maar opdoeken ; want dan is het inplerdaad...
een lijk.
Nu zijn er Ntekenen, waaruit men kan afleiden, dat
werkelik een nieuwegeest in wording
is •; maar krachti g doet deze nieuwe geest zich vooralsnog niet gelden. Mij dunkt echter, dat er geen beter middel bestaat om diegeest tot ontplooiing van zijn krachten
teprikkelen dan het stellen van Groep Nederland
voor degrote en grootse taak : de behartiging van alle
Nederlandse belangen, die op het bondsterrein liggen,
op haar schouders te nemen en voor die behartiging
dan ookde verantwoordelikheid te dragen. Het gaat
niet langer aan in dit Verbond de hoofdleiding te laten
aan een Hoofdbestuur, dat enkel eenbegrip vertegenwoordigt en alleen verantwoording verschuldigd is aan
een algemene vergadering, die zo goed als noon
bijeenkomt. Het tegenwoordige Hoofdbestuur, dat
alles in het Verbond ondergeschikt maakt aan het
verlenen van subsidies en het uitreiken van ondersteuningen buiten Nederland, mag een belemmering
voor de vrije ontwikkeling van Groep Nederland
blijven en Groep Nederland moet tot het besef koMen,
dat zij de levende kern is van het Verbond en de toekomst van dit Verbond in haar hand en heeft.
MARCELLUS EMANTS.
Een bijdrage van den beer Emants is elke redactie
welkom. Hoeveel te meer die van Neerlandia, die in
hem altijd heeft gezien en nog ziet, een der allertrodwste vrienden van ons Verbond. In haar oog is
dit zelfs moeilijk denkbaar zonder hem. Moge de verdere ontwikkeling van onze Vereeniging hem in den
vreemde de overtuiging schenken, dat een goed bestuurde Groep Nederland, die v6Or alles vrede behoeft als
voorwaarde voor nuttigen arbeid, uitstekend bestaan
kan naast het Hoofdbestuur, en datdie twee wel verre
van tegenover elkaar te staan, zich bewust zijn weer
zijds elkaar ten zeerste noodig te hebben. Het nieuwe
reglement en de oude statuten beide, la onvoorwaardelijk een vruchtbare samenwerking toe. De geschiedenis van Groep Nederland in de laatste jaren wekt
allerminst de zekerheid, dat met vertrouwen aan haar
alleen de leiding van het geheele Verbond zou kunnen
worden opgedragen.
Red.

Uit Kaapstad.
Heden ontving ik een brief van ieman
d uit Den
Haag, die miin naam in Neerlandiagelezen heeft en
zich nu tot mij wendt met een verzoek, waarmee men
zichgewoonlijk tot een consul wendt. Maar men had
hem verteld, dat aan den consul te Kaapstad in het
Engelsch geschreven moest worden en dus deed hij
het liever aan mij in het Hollandsch.
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Hoe ongegrond zijn toch de „men zegt's". In Kaapstad is op het oogenblik Dr. H. J. Lorentz, consul
voor de Kaapkolonie, waarn. consul-generaal voor
de Unie van Z.-Afrika. Hi' heeft een geboren Hollander tot sekretaris. Vice-consul voor Kaapstad is de
heer J. Loopuyt, terwij1 te Port Elisabeth, Durban,
Bloemfontein, Pretoria enJohannesburg enz. overal
geboren Hollanders consul of vice-consul zijn. Hoe
komt men er aan zoo lets te z6ggen ?
Bovendien weet men in Holland te weinig, dat in
g
eheel Zuid-Afrika volgens de Grondwet Hollandsch
en En eisch gelijke rechten hebben, dat dus door
degeheele Unie correspondentie in het Hollandsch
gevoerd kan worden.
Officieel is het een recht, dat men eischen kan. In
handelskringen heerscht nog dikwijls het Engelsch.
Maar de Hollandsch-sprekende bevolking stelt zich
tegenwoordig op het standpunt, dat zij als koopend
publiek de taal kan kiezen, waarin de verkooper in
de handelssteden haar moet beantwoorden.
Zoo ontstaat er hier in Kaapstad langzamerhand
ook in handelskringen behoefte aan Hollandschschrijvenden. En dit komt het onderwijs in het Hollandsch weer tengoede.
Hollanders weest nu eens mannen. Uw taal zal niet
g
eacht worden, als gijlfzeer niet trotsch mee voor
den dag komt.
Hier is een half werelddeel, waar een aan Uw taal
zeer naverwante strijdt om zijn bestaan. Helpt haar
en Uzelf. Nu„kop in de hoogte, de borst vooruit”.
En schrijft beleefd en zakelijk, maar schrijft Hollandsch.
E. LOOPUYT—MAAS.
K a a p s t a d, 28 Sept. 1919.
Het Nederlandsch Tooneel,
De Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel is van
plan te Londen eenige voorstellingen geven. In stede,
dat men daar Nederlandsche stukken voorgekozen
heeft, staan uit het Engelsch vertaalde stukken op
het repertoire. Mij dunkt het is de taak van het Alg.
Ned. Verbond hier teen
g
te protesteeren. De K. V. Het
Ned. Tooneel heeft in40 jaren tijds van H. M. de Koningin f i.000.000.— (een millioen) subsidie genoten.
Z. K. H. de Prins der Nederlanden is beschermheer.
Degemeente Amsterdam gaf subsidie in den vorm van
verlaagde schouwburghuur.
De K. V. werd opgericht door een Nederlandsch
schrijver H. J. Schimmel) en een Nedelandsch financier A. C. Wertheim). Onze moedertaal heeft in Z.Afrika en Belie een harden stria te voeren. Daarom is het niet onbillij,
k als gevraagd wordt, dat de K.
V. te Londen eenpaar oorspronkelijke Nederlandsche
stukken opvoert, een in dichtmaat en een in proza.
De Engelschen komen in Nederland ook met oorspronkelijke Engelsche stukken en niet met in 't
Engelsch vertaalde Nederlandsche stukken. Het kan
slechts respect 4ij 'de Engelschen verwekken, wanneer
wij van onze zijde toonen, dat wij onze moedertaal
niet wenschen te verloochenen.
Uw dw.,
Hoogachtend,
BERNARD CANTER,
Rotterdam, Dec. 1 9 19,
lid van het A. N.V.
Wij komen hierop terug.

Red.

Leden van het A. N.V.!
Beseft toch welk een grooten dienst gij de admini.
stratie van het A. N.V. bewitst en van hoe groot
gewicht het voor een goeden gang van zaken is, als
gij bil verhuizing onmiddellijk Uw nieuw adres op.
geeft met vermelding van het oude?
Aan depost zijn daarvoor briefkaartformulieren
te verkrijgen, die slechts 1 1/2 cent aan verzending
kosten.

Mededeelingen en Allerlei.
Buitenlandsche leden,
zendt a. u. b. spoedig Uw bijdrage over 1920 en
mogeliike achterstallige aan het kantoor A. N.V. te
Dordrecht.
West.Indische belangen.
De heer Van Kol heeft den Minister van Kolonien,.
in zake behartiging der economische, handels- en
scheepvaartbelangen van Nederland en zijn Kolonien
in en om de landen der Amerikaansche Midd e 1 z e e de volgende vragen gesteld :
Hoe denkt de Minister, is samenwerking met de koloniale maatregelen tot verhooging van de welvaart onzer West-Indische volksplantingen (verbetering der
en uitbreiding van het Nederlandsche
haveninrichting,
stoomvaartgebied in de Caraibische Zee), van zij
nentwege de behartiging der economische, handelsen scheepvaartbelangen van Nederland en zijn koloflier' in en om de belangen der Amerikaansche Middelzee verder voor te staan ?
Acht de Minister in die landen, welke een nieuw tijdP van bloei en internationale beteekenis te gemoet
gaan, de behartiging dier belangen in voldoende mate
verzekerd bij het consulaire korps, hetwelk slechts een
bezoldigd lid in Venezuela telt en voor het overige uit
honoraire leden bestaat, meestal van vreemden landaard ?
Zoo neen, zou de Minister dan niet kunnen bevordere n, dat reeds in 192o het consulaatwezen in WestIndie, althans op de Groote en Kleine Antillen, tusschen welke beide economische milieu's onze Bovenwindsche eilanden gelegen zijn, versterkt wordt, zij
het dan niet met beroepsconsuls, dan toch met een of
meer Nederlanders vangelijke beweging als de Imperial Trade Commissioner van Britsch West-Indie ?
Jaarbeurs te Brussel.
Het Gemeentebestuur van Brussel heeft eene Internationale Jaarbeurs ingesteld onder beschermheerschap
van Z. M. den Koning der Bel en en met medewerking
van het Gouvernement en van de Provincie Brabant.
Zij zal voor de eerste maal te Brussel gehouden worden van 4 tot 2 1 April 1q20.
De Ned. Kamer van Koophandel te Brussel vestigt de aandacht op deze instelling, welke eene voortreffelijke gelegenheid biedt om de Nederlandsche fabrikaten in Belie bekend te maken en aan den Belgischen handel en nijverheid te toonen, wat Nederland
thans op industrieel gebied vermag.
Overtuigd van het root nationaal belang, dat hiermedegepaard gaat, heeft de Kamer, op verzoek. '. an
het Uitvoerend Comite derJaarbeurs, den gehe Aen
propaganda-dienst tot deelneming van Nederland op
zichgenomen.
Verschenen.
Pro Flandria Servanda — Vlaanderen's recht en
eisch tot Zelfstandigheid gesteld, toegelicht, gestaafd.
Uitgegeven door Het Vlaamsch Comae.
De Nederl. Vereeniging „Landverhuizing" (adres :
Bezuidenhoutscheweg 3o, - 's-Gravenhage), gaf in
haar reeks vlugschriften uit :
42. De Argentijnsche „homesteadwet" van 25 Sept.
1917.
43
. Landverhuizing naar Britsch Nieuw-Guinea.

. Vestig
ginvan Nederlandsche landbouwers in
44
Frankrijk.
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Afrikaansche liederen.
Op verzoek van Afrikaansche vrienden heeft de bekende toondichter J. P. J. Wierts een album voorgemend koor a capella samengesteld, composities op
Afrikaanschegedichten van jan Celliers, Totius en
A. D. Keet.
Het zal binnenkort verschijnen.
Ontbrekende nummers van Neerlandia
kunnen de leden van het A. N.V. aan het kantoor to
Dordrecht steeds aanvragen. Vele leden hebben gedurende den oorlog ons maandblad zeer onregelmatig
of in hetgeheel niet ontvangen. Zij zijn nu in de gelegenheid hun onvolledige jaargangen kosteloos aan to
vullen.
Vraag om inlichting.

J. A. Bruyning, opzichter Boschwezen,
Paramaribo.
E. A. Brunings, airect.
direct.
Rust en Werk.
H. J. Bosch, vert. Comp. des Mines d'or,
H. Benz, procuratieh. firma Ter Laag,
Mr. P. A. A. Bucaille, lid Hof van Justitie,
D. A. Benjamins, koopman,
F. H. Buillab, hoofdinsp. van politie,
G. Calkoen,
direct.-voorz. Sur. Bank,
A. A. Calje, inspect. v. h. onderwijs,
F. C. Curiel ,
oud-lid Kol. Staten,
A. da Costa, comm. Dep. Openb. Werken,
I. da Costa, Pres. Hof van Justitie,
D. Coutinho, landspriactizijn,
Mej. S. G. J. Conradi, bewaarsch.-onderw.,
G. v. Dien, direct. Balata Comp. Suriname.
F. Oudschans Dentz, adm. Mil. Hospitaal,
A. A. Dragten, firma F. C. Curiel,
C. v. Drimmelen, Agent-Gener. der Immigr.,
A. W. Drost, landbouw - assist.,
J. H. Doesburg, onderwijzer,
W. Douglas, planter Plantage Waterloo Nikerie,
M. Daalen, schoenmaker,
J. A. Dragten ,,
geneesheer
H. Dennert, p/a. C. Kersten & Co.,
H. F. Esser, comm. Gouv.-Secretarie,
J. J. Esser, hoofd-inspect. van politie,
D. Ellis, med.-stud.,
mej. E. H. C. Emanu,els, Gouv.-Secretarie,
mej. M. Everts, onderwijzeres,
N. H. Edcius, inspect. van politie,
A. S. J. Fernandes, gr iffier Kol. Staten,
Mej. S. Fernandes, geneeskundige,
M. le Fevre, onderwijzer,
H. R. Ferrier, boekhouder,
S. Frymersum, onderwijzer,
G. de la Fuente, apotheker,
Jacq. C. Gomperts, koopman,
R. C. Gonggrijp,
direct. Plant. Clevia.
J. W. Gonggrijp, direct. Plant. De Morgenstond.
Hend. Geerling, direct. Plant. Wederzorg.
C. J. Godeken , schoenmaker ,
Ds. H. de Haan, red. Ned. Herv. Gem.,
J. Haas, koopman,
P. Hilfman, Godsdienstl. Port. Isr. Gem.,
ff
R. Hiemcke, surnumerair,
W. P. Hering, apotheker,
Hoogendam,
J H. Hennep, opzichter begraafplaats,
Mej. P. Hermelijn, onderwijzeres,
H. L. Hirschfeld, industrieel,
Mej. P. J. Hofman, hoofdverpl. Mil. Hosp., „
A. Heckers, hoofd Oranjeschool,
Mej. Ho. Me. Lung, onderwijzeres,
R. A. Isselt, griffier Hof van Justitie,
Th. E. Juda, hoofd Sypensteynschool,
B. W.Juta, agent Ned. Handel-Mij. Marienburg.
Mevr. A. Janssen, Plantage Peperpot.
JohanJong,
Nickerie.
W. Kraan, redacteur van De West,
Paramaribo.
C. K. Kesler, leeraar M. 0.,
J. G. Kaersenhout, apotheker,
E. j. Kempees, direct. Openb. Werken,
A. F. W. Kampens, comm. Dep. Openb.
Werken,
J. W. Lobato, hoofd Emmaschool,
J. J. Leys, wnd. direct. v. d. Landbouw,
H. J. Levie, koopman,
J. J. Levie Iz., koopman,
J. A. Liems, landbouwleeraar,
,,
Nickerie.
D. Lashley, industrieel,
Paramaribo.
Mej. J. Lisse, onderwijzeres,
Th. A. de Miranda, notaris,
P. A. May, informatiekantoor,
Mej. H. J. J. May,
/I

If

,1
If

11

Wie kan het juiste adrés meedeelen van :
H. G. v. d. Hoek, vroeger Nachtegaalstraat 54bis,
Utrecht.
B. Disbergen, vroeger HUlsberg 74, Bremen.
C. v. d. Steeg, vroeger Reconquista 25o, Buenos-Aires.
J. P. Takken, vroeger Calle Balcarce 185,
G. C.Joekes, ingenieur, vroeger Calle Cordoba 1026,
Buenos-Aires.
P. Zimmerman, vroeger Maq. de la, La Draga 209 c,
M. 0. P. Boca del Riacuelo, Buenos-Aires.
H. Scholtens, vroeger res.-Luit. Infanterie.
J. A. Dorrenboom, vroeger Zeekant 58, Scheveningen.
Dr. W. v. Eden Jr., vroeger leeraar H. B. S. Alkmaar.
jhr. H. J. J. v. Rensselaar Bowier, vroeger Campbell Str3122, Kansas City.
Secretariaat Groep Nederland.
Alle stukken voor Groep Nederland moeten voortaan
ezonden worden : A an den h e e r
D. J. TIJSSENS,
—
secretaris.penningmeester van het Groepsbestuur,
Hoflaan 20, Rotterdam.

LEDENLIJST.
GROEP SURINAME.
Beschermend lid.
Z.Exc. J. J. Staal, Gouverneur,
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Paramaribo.

Begunstigende leden.
A. van Amson, apotheker,
Mr. J. J. W. Eekhout, Gouv.-Secretaris,
Gewone leden.
M. A. Abrahams, goudsmid,
L. C. Aletrino, off. v. gezondh.,
W. Arntz, direct. Plant. Voorburg.
E. C. Alvarez, onderwijzer,
Al em. Plantersbond, p/a. J. C. Vallee, Plant.
Jagtlust.
Mej. Dr. v. Amstel,. landbouwscheikundige,
J. Abendanon, comm. Parket Proc.-Gener.,
H. E. Aletrino, koopman,
J. Bos, afdeelingschef bij de Sur. Bank,
W. van Bellen, leeraar M. O.,
E.J. Beens, mijn-ingenieur,
Mevr. A. Beeman
g
Mil. Hospitaal, „
H. Bielke, zendel.-leeraar,
Leliendaal.
PI

Of

/7

/I

ff

,,

11

••

14

NEERLANDIA.

H. C. Merton, monteur,
Paramaribo.
J. Mastenbroek, direct. Landskoffie-Ondern.
Slootwijk.
E. Bueno Mesquita, gep. ambtenaar,
Paramaribo.
D. J. v. Meerendonk, contr. belastingen,
J. J. Monkou, onderwijzer,
),
Wed. H. E. Meyers, De Holl. Winkel,
A. J. Monsanto, post-directeur,
F. A. Munder,
gep. distr. comm. Grond
Vaderszorg.
Militair Tehuis, p/a. C. K. Kesler,
J. F. Morren, comm. vanpolitie,
ff
J. A. Bueno de Mesquita, comm. ter Gouv.Secretarie,
),
H. R. Nye, p/a. C. Kersten & Co.,
J. F. Nassy, geneesheer,
H. J. v. Ommeren, redact. van De Suriname,
A. T. Oliviera, referend. Gouv.-Secretarie,
ff
J. H.Oliviera, drukker en uitgever,
Ds. J. W. C.Ort, red. Ned. Herv. Gem.,
J. Pool,,
planter
),
S. H. Pos, koopman,
ff
J. H. N. Polanen, hoofd Westerschool,
L. de la Parra, planter Plantage Borel.
G. Pinas, onderwijzer,
ff
J. H. F. Petzoldt, betaalm. Openb. Werken, ff
A. Reyne, insectenkundige,
3,
L. J. Rens, arts,
ff
A. H. G. Rustwijk, klerk,
ff
J. E. Rosheuvel, letterzetter,
ff
W. E. van Romondt, koopman,
ff
Surinamer Redactie,
L. Schutz, inspect. onderw. Moray. Broedergemeente,
9)
Groningen, Saramacca.
Chr. Simons, distr.-comm.
R. D. Simons, practiz. Hof van justitie, Paramaribo.
Mej. J. Simons, onderwijzeres,
Surinaamsch -Studentencorps,
A. Ph. Samson, apotheker,
Abr. Salomons, koopfnan,
ff
G. v. d. Schroeff, koopman,
Alex. Samuels, koopman,
W. A. de Sturler, chef verkeer te water,
F. P. Schuitemaker, arts,
A. M. Samson, comm. landmeter,
M. Tama, ijker, ambt. Gouv.-Secretarie,
N. A. Treurniet, magazijnm. Mil. Hosp.,
ff
J. R. Thomson, hoofd Willemschool,
Izaak Themen, onderwijzer,
Johan Themen, onderwijzer,
J. F. C. Vonk, mil. apotheker,
ff
Vereeniging van Bureauambtenaren,
J. C. Vervuurt, comm. Landbouw-Dep.,
C. A. Verhey, Gouv.-Accountant,
A. R. Vigilantzoon, boekhouder,
E. de Vries, verificateur belastingen,
Johan Yff, p/a. Kon. West-Ind. Mail,
W. K. Veenendaal, schoenmaker,
H. van der Voet, koopman,
A. van der Voet, koopman,
R. G. Vervuurt Jr., koopman,
^)
P. Westra, sub-agent Immigratie,
Th. Waller, directeur Plantage Berlin.
M. C. J. Welle, agent Nederl. Handel-Mij.
Marienburg.
g Isr. Gem. ,
J. de Wilde, Godsdienstl. Hood.
Paramaribo.
Vaart.,
C. v. Wachem, hoofdmachin.
H. F. Wesenhagen, comm. Immigr. - Dep.,
Mej. A. R. Wong, onderwijzeres,
J. v. d. Zee, iste Luit.-Adj. v. d. Gouverneur,
G. P. Zaal, districts-secretaris,
H. R. Yda, directeur Plantage la Liberte.
L. J. van Amson, onderwijzeres,
Nickerie.
A.G. F. Anys, industrieel,
Paramaribo
Mej. P. Baarn, onderwijzeres,
Nickerie.
A.G. E. Bang Afoe,
A. J. C. v. d. Feen, distr.-commissaris,
11

ff

If

11

ff

ff

ft
),

ff

ff

fI

11

ff

,,

11
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),

,,

H. J. Rack, hoofdcomm. postkantoor,
Paramaribo.
S. J. de Vries, auctionnair,
Albert Stuger, planter, Plantage Zoelen
(Beneden-Commewijnel.
W. van Genderen, opzichter Vestigingsplaats
„Hecht en Sterk".
R. R. W. Frankel,planter, Plantage „Jagtlust".
L. Albert, kassier Surinaamsche Bank, Paramaribo.
ft

Comb vow. Nederl. kinderen in den vreemde.
(Hoofddoel : Verzorging in Nederland).
37ste opgave (1 tot 30 November 1919).
Onder-Comite, Zw olle: f 11.75; inaakt
met vorige opgaven f 4464.5o.
B ij dr agen ou der s: Ontvangen door OnderComite, Dusseldorp, Mrk. 285.
J. H. H. f Io.—, M. J. .x.
•
f is.—, C. B. f 30.—,.
A. M. f ioo.—, J. H. F. f 2.5o, v. d. E. f 25.—, J.
A. f50.—, B Br. de A. f 25.—, L. & Co. f so.—, G.
M. f 25.—, D. C. K. f 25.—, M. G. & Co. f 25.—, H.
de L'E. f 25.—, B. de P. & P. B. f 25.—, A. S. f 50.—,
K. & Co. f 25.—, v. d. B. M. f 25.—, S. & Co. f 25.—,
D. G. Mij. f 25.—, D. G. f 25.—, n.v. L. E. T. &
Co. Hij. f 50.—, H. F. f 25.—, A. B. M. f 25.—,
D. M. & C. W. f 25.—, B. F. f 25.—, H. J. & Zn.
f io.—, V. K. M. f 25.—, n.v. Z. K. S. f 25.—, H.
B. Br. Mij. f 25.—, B. & Co. f 25.—, L. v. N. &
Co. f 25.—, mevr. C. J. D. t. M. f 25.—, Gebr. T.
f 25.—, S. P. W. f 25—, T. B. f so.—, Mij. M. K. F.
& Co. f 25.—, Mij. E. B. D. H. f 25.—, M. S. E. G.
F. Mij. f io.—, V. C. f 25.—, Gebr. F. & C. f 25.—,
A. M. f & Co. f 25—, W. f 2 alien te Amsterdam.
D. C. S. f50.—, J. G. en C. N. f moo.—, J. M.
f 6o.—, C. H. f io.—, A. C. N. f 25.—, alien te
Rotterdam.
E. E. M. f30.—, J. S. f 7.50, Mr. J. N. v. d. V.
f5.—, alien te Den Haag.
A. C. V. Az. f90.—, Dames De C. f io.—, beiden te Scheveningen •; J. W. f 30.—, te Coevorden ;
Dr. S. A. W. Z. f5.—, te Leeuwarden •; M. J. F. H.
f5.—, te Apeldoorn •; L. Mij. A. f 2.5o, te Rozendaal;
L. P. 0. t. N. f3 o.—, te Baarn ; J. M. V. f 5.—, te
L. f 25.—, te Kinderdijk.
Bussum ;
Totaal werd ontvangen in November f 165 9.25 en
Mrk. 285.—; maakt met vorige opgaven f 231.396.ii
en Mrk. 28.268.68. Tegenover de ontvangsten van
ongeveer f 1600.— in de afgeloopen maand stonden
uitgaven van f 3535.—, zoodat ook nu weder onze middelen met bijna f 2000. achteruitgingen. Te veel in een
maand i Overal in den lande zijn Comite's gevormd om
gelden voor Weensche kinderen bijeen te brengen, om
personen op te wekken tot het verleenen van huisvestin tot
tot inzamelen van kleeding enz. Groote bedragen, duizenden en duizenden guldens worden verzameld,
talrijk zijn de woningen, die gast yrij geopend worden,
de hulp in natura is machtig. Wij juichen dit van
harte toe, onze lee en gunnen het hun lotgenootjes van ganscher harte, doch zij vragen ook haul
voor hun Nederlandsche broertjes, zusjes en makkertjes, die in den vreemde evenzeer lijden en met verlangen naar onze hulp in het vaderland uitzien. Men kan
het eene doencloch
behoeft daarom het andere niet
,
laten ! Men steune de Weensche kinderen en alle kinderen van vreemde nationaliteit, doch stelle de kinderen
van Nederlandschen bloede in den vreemde niet ten
achter. Wij vragen Uwen steun in geld, in huisvesting,
in kleeding, om die kinderen naar het vaderland te brenen en daar te verzorgen. Deze kinderen, later weer in
g
den vreemde teruggekeerd, zullen nimmer vergeten,
dat toen zij in ellende verkeerden, het vaderland hun
de reddende. hand toestak. Dit is een nationaal be=
lang I — De Penningmeester :
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
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EERLAN DIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Owi, here God, hoe macht sijn,
Dat efken minsce int herte sijn
So soete dunct sins selves lant?
MAERLAN 'Is.

1NHOUD: Ten afscheid, door P. J. de Kanter. •— Nederlan d: Nederlands verzorging van vluchtelingen I, door C. van
V 1 a a n d e r e n: door K. d. J. -- 0 o s t-I n d i e:
Son. — Nederland op zijn best. — Van GroepsbeStuur en Afdeelingen.
— De toekomstige verhouding tusschen Nederland en Oost-Indie, door Dr. W. van Lingen. —
11. M. la Chapelle t, door R. v.
Z u d-A frik a: Een voortreffelijk
Surinam e: De rolprent en de Belgische inlijvingsplannen, door Fred. Oudschans Dentz.
boekje, door K. d. J. — Amerik a: Americana. — Inge/00de n: Het oorspronkelijk hoofddoel van het A. N.V., door
Comite voor Nederlandsche kindeMededeelingen en Allerlei : — Nieuwe Leden.
Mr. A. Loosjes, met naschrift der Redactie.
ren in den vreemde.
Advertentien.

N.^

B E R I C H T.
Het kantoor van het A. N.V. te DORDRECHT
is verplaatst near BLAUWPOORTSPLEIN 3.

zijn uiteengevallen. No hoort men overal het
narommelen van den oorlogsdonder ; nOg is het
illerminst zeker dat de bui niet opnieuw komt
opzetten, zij 't onder anderen vorm dan van een
Ten Aischeid.
oorlog tusschen volken. En ook in ons Verbond
„Het zal de roem blijven van het A. N.V. zijn wij nog midden in de naweeen van de el„en zijn leidsman Kiewiet de Jonge, dat zij de lende en is de ontevredenheid over het beleid
„banden tusschen ons y olk en zijn stamver- van het Hoofdbeatuur niet tot zwijgen ge,,wanten in den vreemde voor goed hebben aan- bracht.
. 0nwrikbaar hield Dr. Kiewiet de Jonge ook
„gehaaid en versterkt ; dat de ader der stam„gemeenschap, die — om met Da Costa te tijdens den oorlog vast aan den eisch, dat het
„spreken „verstikt en vergeten ” was, door -V erbond zich met zou mengen in de binnen,,hun toedoen „in den zandgrond geraakt, we- landsche politiek der Staten, en hij oogstte daar„der uitschoot en zwol”. Het A. N.V. mag i voor de instemming van de overgroote massa
„hier genoemd worden, ook omdat de samen- der leden van het Verbond. Maar zulk een
„hang tusschen geestelijk en economisch le- standpunt handhaaft men tegenover eene krach,,ven op het veld zijner werkzaamheid duide- tig .opdringende groep niet zonder inwendigen
„lijker zichtbaar is dan elders. Stamverwant- , strijd, zonder groote zorg voor de toekomst der
„schap is een geestelijk verschijnsel, maar nie- instelling; die men zelf in 't Leven riep.
„mand zal de economische beteekenis er van.
Dr. Kiewiet de Jonge heeft het groote voor,,onderschatten ...... "
recht, dat onder zijne leiding de groote gedachDeze ongevraagde citing van waardeering te van het Verbond : versterking der banden
van Prof. Dr. G. Kalff in de „Vragen des ' tusschen de verspreide deelen van het NederTrids" van December 1919, alzoo van zeer landsche yolk en van den Nederlandschen
voegde, maar ook volkomen onbevooroordeelde stakn, vrij van politieke bedoelingen, is gezijde, moet alien, die de groote beteekenis van groeid ; dat deze gedachte meer en meer in dahet A. N.V. voor Nederland en den Nederland- den werd omgezet ; dat
bij een grooter deel
•
sc en scam egrijpen, goe doen. Maar hoe moet van ons vo de overturging veld won, dat men
zij in 't bijzonder den man treffen, die juist te niet een yolk, groot in aantal in grondgezelfder tijd, waarin het bovenaangehaalde wordt bied behoeft te zijn om op geestelijk en econogezegd, de teugels vrijwillig overdraagt, na van 'nisch gebied een rol van beteekenis in de wede oprichting van het Verbond — mede zijn reid te vervullen.
werk I daarvan de ziel te zijn geweest. De hand van den leider moge soms wat
Hoe moeten die woorden hem treffen na zacht zijn geweest, dat doet niet af aan de groojaren van groote zorgen, van miskenning te verdiensten van Dr. Kiewiet de Jonge.
ook ; jaren waarin met groote kracht op De leden van het Verbond zullen in de gede grondslagen van het Verbond werd ge- legenheid worden gesteld Dr. Kiewiet de Jonbeukt ; zonder twijfel met de eerlijke bedoe- ge te toonen, dat zij zijn levenswerk waardeeren
ling am iets beters er voor in de plaats en hem dankbaar zijn voor alles wat hij voor
te stollen, maar met het noodlottige gevolg — ons land en onzen stam heeft gedaan. Mogen
ware de aanval gelukt dat het Verbond zou velen aan de roepstem gehoor geven !
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Het werd reeds gezegd, de omstandigheden
zijn niet zonder zorg. Maar waar is dat anders ? De moeilijkheden zijn er om overwonnen te worden en wanneer alien, die daartoe
geroepen zijn, willen samenwerken, eerlijk en
met den ernstigen wil om het Verbond te doen
arbeiden in het belang van ons y olk en onzen
stam, zal het algemeen vertrouwen wederkeeren.
De oorlogsjaren dwongen tot beperkten arbeid. Zoo goed mogelijk werd alles gaande gehouden. Maar thans, nu elk y olk zijn uiterste
krachten inspant om de groote schade, die allerwege werd aangericht, te herstellen, nu moet
ook de Nederlandsche stam zijn plicht begrijpen, opdat door vaste aaneensluiting, door on.derlingen steun in de eerste plaats van de verspreide deelen van yolk en stam, de eervolle
plaats wordt gehandhaafd, en kan. 't zijn verbeterd, die Nederland met zijn - kolonien
y olks- en stamdeelen elders, in de rij der vol.ken inneemt.
He A. N.V. kan daarbij slechts ,voortgaan
de geesten wakker te houden, de banden te
versterken. Maar daaruit moet het verlangen
naar onderling geestelijk en stoffelijk verkeer
zich ontwikkelen. De ondernemingsgeest van
ooze kooplieden en industrieelen vindt zich aldus den weg geeffend.
En Nederland zelf ? Zal Groep Nederland zich
gevoelen als het nationaal zoo krachtige middelpunt, in de eerste plaats geroepen om . als (Teel
van het geheel met het Hoofdbestuur samen
te werken aan de groote belangen, die om behartiging vragen? Zal deze Groep zich verder
te weer stellen om lauwheid in eigen y olk, de .
miskenning van eigen geestelijke en economische kracht tegen , te gaan?
De teekenen zijn. gunstig.
Met kracht dus aan het werk, waarop de tijd
voldoening moge geven.
P. J. DE KANTER.
Dordrecht, 17 Januari 1920.

NEDERLAND.
Nederlands verzorging van vluchtelingen.

I.
juist was uit het buitenland het verzoek tot de redactie van Neerlandia gekomen om' haar lezers teens
in te lichten over de werkzaamheden van hetgastyrije,
hulpvaardige Nederlandsche yolk ten bate der vluchtelingen, die gedurende den oorlog over de grenzen kwamen, toen we het Verslag der Centrale Commissie
tot behartiging van de belangen der naar Nederland
uitgewekenen ontvingen, dat met woord en beeld *) een
welsprekend overzicht geeft van den eerbiedwekken.*) De hierbij gaande afbeeldingen stellen voor: NaaimachineSchool, Verzorging van kinderen te Kloosterzande, Albert-dorp
(bij Amertfoort), Onderwijzerswoning.

den arbeid door meer dan500 particuliere comite's en
de Rijks Centrale Commissie, die aan het geheel leiding gaf, van 1914-1919 verricht.
Deze Commissie, waarvan voorzitter was de heer
F. W. C. H. Baron van Tull van Serooskerken en
secretaris de heer J. J. A. Knoote, beiden in gelijke betrekking reeds bekend als leiders van de Al g. Nederl.
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, had tot taak :
ie. aan vluchtelingen, die niet geheel van middelen
van bestaan ontbloot waren, onderkomen en voeding
te verschaffen te gen billijken prij,
s en
2e. om vluchteling,
en die van alle bestaansmiddelen
ontbloot waren en van Regeeringswege onderdak werdengebracht, zooveel mogelijk tegemoet te komen, en
hunnet belangen in alle opzichten te behartigen.
Door middel van een oproeping in de groote en plaatselijke bladen trachtte men een zoo root mogelijk aantal adressen te verzamelen, waar vluchtelingen tegen
billijken prijs konden worden ondergebracht.
.De Commissiegewaagt met den grootsten lof van
de medewerking en offervaardigheid, die zij van alle
standen der maatschappij in dezen mocht ondervinden.
Niet alleen kw am zii, in enkele dagen slechts, in het
bezit van duizenden adressen vanpersonen, die zich
bereid verklaasden kamers met.pension tegen zeer billiken prijs aan de vluchtelingen of te staan, doch bok
boden duizenden families aan vluchtelingen kosteloos
op te nemen of voor weeskinderen tijdens den duur van
den oorlog te zorgen.
Teneinde een denkbeeld tegeven van den omvang
van dezen tak van dienst zij vermeld, dat het toenmalige Bureau der Centrale Commissie, gevestigd in
het Centraal Bureau voor Vreemdelingenverkeer, Lange Voorhout 45 te 's-Gravenhage, geopend was van
morgens 8 tot 's avonds 12 uur en dat dikwijls tot
laat in den nacht moest worden doorgewerkt, teneinde
vluchtelingen, die nog. met den laatsten trein aankwamen, van dienst te zijn.
J
Dit laat zich trouwens begrijpen, als men bedenkt,
dat in de eerste dagen van October 1914 meer dan een
millioen vluchtelingen over de grenzen kwamen. Zij
werden als voltg
over de provincien verdeeld :
Noord-Brabant 410.000 in 176 van de 184 gemeenten.
Zeeland
156.Ooo „ - 103
,, 109
If
Liniburg
28.75o „ 96
,, 103
ft
Zuid-Holland57.00o „ 122
„ 188
Noord-Holland34.000 y, 90
,, 134
Utre cht
7. 450 ,,
3 0 ,,
,, 7,2
Gelderland
12.800 ,, 66 „ „ no
Overijsel
4.700 „ 35 „
„ 6o
Drente
3.000 „ _18 „ „ 34
Groningen
2.900 ,,
57 ,,
57
Friesland
„ 43
2.500 ,, 38
Alsplaatsen, die de meeste Bel en hebben geherbergd, worden genoemd Amersfoort, Amsterdam,
Axel, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht, Eysden, Ginneken, Gouda, 's-Gravenhage,
Halsteren, Haarlem, Harderwijk, 's-Hertogenbosch,
Hontenisse, Hulst, Kruiningen, Leiden, Maastricht,
Middelburg, Oostburg, Roosendaal, Rotterdam, Sluis,
Utrecht, Vlissingen, Zierikzee, bovendien de vluchtoorden Nunspeet, Uden en Ede, die respectievelijk
705o, 7020 en 5400 vluchtelingen als maximum hebben
gehuisvest.
Vooral de bevolking van Zeeland en Noord-Brabant,
gesteund door militair en burgerlijk gezag, heeft in
ruime mate medegewerkt om de nooden der vluchtelinen
g
te verzachteh.
De Regeering harerzijds zorgde door bemiddeling
van den etappendienst en krachtig gsteund door het
Nederlandsche Roode Kruis, voor aanvulling van den
voedselvoorraad, en trachtte door het zenden van dekens en van tenten en door 't afstaan vanpublieke gebouwen, zooveel mogelijk het gebrek aan onderdak en
aan dekking te verminderen. Ook van particuliere zijde
werd al het mogelijke gedaan 9m den druk te verlichten.
lf
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Na een bezoek van verschillende commissieleden aan
alleplaatsen, waar meer dan 25 vluchtelingen • Widerdak vonden en na het rondzenden van vragenlijsten
aan de burgemeesters, namen de werkzaamheden in
het begin van 1915 vasteren vorm aan en werden als
volt gegroepeerd :
a. Behartiging van de belangen der vluchtelingen in
algemeenen zin
b. Statistiek, registratie en inlichtingendienst ;
c. Werkverschaffing aan de vrouwen en kleedingverstrekking;
d. Bouw van verplaatsbare woningen en vakonderwits;
e. Exploitatie van het Deensche dorp bij Ede
f. Voorziening in den woningnood van de gezinnen
dergeinterneerde militairen
g. Ondersteuning van (lc gezinnen der geinterneesde
militairen.
De Commissie trail o. m. op als tusschenpersoon
voor het overbrengen van familieberichten uit den
vreemde naar Bel gie waarbij zij de krachtige medewerking van het Nederl. Gezantschap te Brussel en
het Nederl. Consulaat--Generaal te Antwerpen mocht
ondervinden.
Ten behoeve van het lager onderwijs der vluchtelingen is werkzaam geweest een daartoe speciaal ingestelde Nederlandsch-Belgische Commissie, onder leiding van het Tweede Kamerlid den heer P. Otto. Zij
heeft dit zoo gewtcntige volksbelang in net gencete
landgeregeld en hare bemiddeling verleend tot het verkrijgen van bekwame Belgische onderwijzers, van
schoollokalen en leermiddelen. De Commissie stond in
v.erbinding met den toenmaligen . Belischen Minister
van Wetenschappen en Kunsten, Z. Ex. Poulet, die
meermalen hier te lande vertoefde.
De vakscholen stonden onder leiding van de Centrale
Commissie.
Gelden werden bovendien beschikbaargesteld voor
de inrichting van biblioth€ken in de vluchtoorden en
die der vakscholen, uitstapjes voor de leerlingen der
vakscholen enpriizen voor de jaarlijkschê wedstrijden,
voor het aanschaffen vangezelschapsspelen, voor sportenpadvinderorganisaties, voor de St. Niklaas- en
Kerstfeesten en voor de feesten, gehouden op den verjaardag van H. M. de Koningin.
(Slot volgt).
C. VAN SON.

Nederland op zijn best.
het gebied der Nederlandsche waterbouwkunde
O
P
en met behulp der Nederlandsche nijverheid is een kranig stuk werk tot een gelukkig einde gebracht.
Te Oldenhove in het Noorden van de provincie
Gronifigen een boezemgemaal gebouwd, waarin de
grootste maalpompen ter wereld zijn opgesteld en
waarmede ongeveer 9400o H.A. land op het gewenschte waterpeil kunnen gehouden worden. De vijf in het
gemaal opgestelde pompen zijn vervaardigd aan de
fabrieken van Stork, wordengedreven door 550 P.K.
motoren van Heemaf en kunnen ieder950 kub.. M.
per minuut wegzuigen.
Wanneer men bedenkt, dat de eerste steen voor de
aan het omvangrijke gemaal verbonden werken, gelegd
is den 'sten April 1919, ma zeker met rechtmatigen
trots gewezen worden op de schitterende resultaten,
die hier in betrekkelijk korten tijd bereikt zijn door
Nederlandsche durf, ondernemingsgeest en techniek.
Het bekende Lloyds-Register heeft ons weder de cijfersgebracht van de over de geheele wereld in aanbouw zijnde koopvaardijschepen van ten minste ioo
ton bruto.
Ofschoon En eland en Amerika natuurlijk boven
aan de list voorkomen, moet het den Nederlander
toch aangenaam treffen, dat wij ten opzichte van den
aanbouw in het 4d€ kwartaal 1919 als der de in de
opgave prijken.

In dat kw artaal bouwden wij 126 schepen met
een inhoud van328.338 ton bruto.
Ofschoon wij niet in vergelijking kunnen treden
met En eland (757 schepen
2.994.249 ton bruto) en
Amerika(647 schepen 2.966.515 ton bruto) is het
toch opwekkend te vernemen, dat wij zelfs Japan ten
opzichte van den aanbouw van handelsschepen ac ter
ons laten.
InJapan -to
ch waren in het bedoelde kwartaal in
aanbouw 64 schepert met 309.474 ton bruto. Di eilanden-rijk bouwt dus — lettende op de vermelde getallen — veelgrootere schepen, wat uit economisch oogpunt wellicht voordeeliger is. Op 31 Dec. j.l. telde de
Nederlandsche koopvaardijvloot 858 schepen met
3
80852 4 kub. M. bruto inhoud.

Van Groepsbestuur en Afdeelingen.
Groepsbestuur.
De beer Dr J. F. M. Sterck te Heemstede heeft wegens drukke werkzaamheden bedankt voor zijn benoemin g tot bestuurslid van Groep Nederland •; de heer
Mr. G. Vissei in g te Amsterdam om gelijke reden voor
zijn benoeming tot lid van den Raad van Bijstand.

Amsterdam(Burger -Afd.).
De secretaris schrijft :
Op 9 an. waren leden en genoodigden der Afdeeling
Amsterdam bijeen in het Gebouw van de Maatschappij v. d. Werkendenstand, ter bespreking der Vlaamsche Beweging en hare Grondslagen. Nadat Prof. Dr.
J. te Winkel de bijeenkomst met een verklarend woord
hadgeopend, gaf Mr. P. W. de Koning, als inleider
een hoogst betangrijke beschouwing over de Vlaamsche Beweging, van het ontstaan daarvan tot heden,
die metgroote aandacht , en belangstelling door het geboor werdgevolgd en luiden bijval verwierf.
De inleiding werd gevolgd door eene zeer opgewekte
gedachtenwisseling, waaraan verschillende personen,
zoowel Vlamingen als niet-Vlamingen deelnamen en
welke eveneenc onafgebroken belangstelling genoot.
De avond ma g als bij uitstek goed .geslaagd beschouwd worden • alleen was het te betreuren, dat het
aantal aanwezigen betrekkelijk zoo klein was, want
juist dergelijke bijeenkomsteri brengen . de leden meer
te zamen en doen verkeerde opvattingen verdwijnen,

VLAANDEREN.
Uit Vlaanderen.
De dagelijksche lezing van de Brie groote Brusselsche bladen De Standaard, Het Laatste Nieuws -en
Ons Vaderland, biedt uiteenloopende gewaarwordingen : verheuging en ergernis. Verheuging, omdat er
uit blijkt ,hoe de Vlaamsche pers sedert den oorlog is
vooruitgegaan •; zij is de onfeilbare getuigenis van degelijker beradenheid en rooter ernst in de leiding der
laamsche belangen. Ergernis, omdat elke dag weer
nieuwe treiterende staaltjes aanbrengt van •-de wijze,
waarop de Vlamingen in hun eigen land- als tweederangsburgers worden gekoejeneerd. Een kind kan
zien, dat het op die manier op den duur in Belie niet
gaat •; 't moet but en of barsten. Pijnlijk daarenboven
is in hooge mate de lezing der processen tegen de activisten. Niet omdat men de rechters van partijdigder dejuryheid verdenkt of reden trouw
heeft
leden te betwijfelen, maar omdat het hooge rechtsgevoel zoo onbevredigd wordt gelaten. 't Is alles de abstracte Staat en het zielloos wetsartikel wat de klok
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slaat • grof ,werk dus, dat Tolstoi's Opstanding bij den
lezer als onthutsenden achtergrond oproept.
Middelpunt van den Vlaamschen stria is op dit
oogenblik alweer het Hoogeschoolvraagstuk. Er zijn
twee Rijkshoogescholen in Belgie, in Luik en in Gent.
Dat is onrecht, zeggen de Vlamingen eerlijk deelen •;
een voor de Franschen in Luik en een voor Vlamingen in Gent. Neen, zeggen de anderen, Gent krijg
jullie niet, daar zijn wij vastgeroest sedert 1835 •; je
kunt er desnoods een krijgen in Antwerpen. Daar denken we niet over, zoo weer de Vlamingen, wij wilden
in het hart van Vlaanderen een middelpunt van hooger Vlaamsch leven • daar hoort onze eigen nationale
Hoogeschool, daar moet het geestelijk en daardoor
stoffelijk verwaarloosde Vlaamsche vok zich opheffen
in zijn vollen aan/e ; daar moeten de dokters, de
leeraren, de rechters, de advocaten worden gevormd
in de landstaal, om later hun Vlaamsche omgeving
mee omhoog te trekken uit de moedwillig gekweekte
achterlijkheid. Dat gij sedert 1835 een Fransche Hoogeschool te Gent bezit, is waar, maar gij hebt die verkreten door onrecht ; hebt toen een buitenlandsche
politiek laten voeren door buitenlanders, die eens voor
al Vlaanderen wilden onttalen. Wij Vlamingen hadden
ons moeten verzetten, maar de meesten van ons waren
de kluts kvvijt en de helderzienden, wel er was een
schrikbewind toen, zooals het nu is geweest na den
oorlog; wie toen van Hollandsch kikte, was even melaatsch als de activisten nu. Wij waren met schrik en
dofheidgeslagen. Maar die schrik en die dofheid zijn
verdampt ; wij zien thans scherp en onvervaard,. dus :
geef ons wat van ons moet zijn als eisch van natuur.
't Is een ingewikkelde kwestie. Ook liberalisme en
katholicisme komen er bij te pas, wat Vlaamsche en
Hollandsche bladen mogen beweren. Maar daarom
gaat het, wij zijn er van overtuigd, bij de tegenwoordi g e leiders met • het a aat om het recht, in ei en tweevolkig land geesteliik en maatschappelijk onbeperkt
zich zelf te kunnen zijn.
In 't Vlaamsche nest heeft een koekoek haar eigelegd en het koekoeksjong speeit de baas over de inheemschen. Het moet den rand over, zoo is de leus
't is het nest van de Vlaamsche gaai !
Daar %.oelen wij Hollanders alles voor, dat spreekt.
Maar wij houden er ons huiten. Alleen, wij zitten op dF eerste banken en 't zal er spannen ! De
Gentsch ,-, Heogeschool is voor de Franschgezinden
in Beldi, als in Spanje voor de Engelschen de rots
van Gibraltar.
Als Ter ; cho zal de veste &et vallen • enkel de brul-

19

Eekhout, een ontwortelde als Verhaeren, en evenals
Verhaeren verteerd door een innige liefde tot het yolk,
heeft datgevoel van vereenzaming en xerwijdering van
t, scherp uitgedrukt."
het y olk zelf, waar hi voor schrijf
K. d. J.

OOST-INDIA.

H. M. la Chapelle.

lende Vlaamsche Leeaw zal het niet meer doen.

***

Emile Verhaeren, dc dichter, isgestorven. En nu
treft den lezer der Vlaamsche bladen hoe aan ziin nagedachtenis hulde ruimschoots wordt geboden,
zonder hetpijnlijk te verzwijgen, dat hij, een zoon van
Vlaamsche ouders, zijn taal en daarmee zijn land heeft
afgezworen. Want al kan over de stelling worden geredetwist, dat wie ziin moedertaal van zich werpt, een
vreemde wordt, in hoofdzaak is dit toch waar. Emile
Veo,aeren. ri 1P ovor Vla p n-l eren s chreef in 'let Fransch,
heeft getoond, dat niemand 7ich ongemerkt kan ontStandaard —
heemschen . maitre heeft — volgens
een Fransche vertaling van Verhaeren's
gevraagd om
Fransche werk. Dat zal echter wel een vluchtige geestigheid van den criticus zijn geweest.
Ziehier wat de Volksgazet van Iq Jan. o. a. schrijft
„Verhaeren voelde zich door en door Vlaming, maar
zijn opvoeding, zooals die van de groote meerderheid
zijner landgenooten, was Frnnsch. Het gevolg van zulk
een re tam is, dat, als bij uitzondering een geniale
geest oprijst in dit land, hi' afgezonderd staat, zonder
verband met het ei en yolk, dat no g steeds zijn Bien
taal niet verschopte. Dat is het tra g ieke in het leven
van den dichter als . Verhaeren, en wie weet hoe dikwijls hij het ale iete piinlijks gevoeld heeft. Georges

Door het sterven van den heer La Chapelle, in Japan, ver van zijn vaderland en vcr van de kolonie,
waarin hi zoovek- jaren is werkzaam geweest, heeft
het erbond
weer een van de ouderen verloren, die het
V
h
door den eersten moeilijken tijd hebben heengebracht.
De heer La Chapelle tocn was een van de oprichters
G Nederlandsch-Indie
en heeft daarna lanvan de roel)
ge jaren zitting gehad in het Groepsbestuur, waarvan
verscheidene als secretaris en als penningmeester. En,
zooals dat altijd was, wanneer hij zich voor eenig
werk besc liikbaar stelde, hij of zijn voile belam;stelling en zijn geheele werkkracht. Deze eigenschap, gevoegd hi een b'zonder aangenamen omgang, maakte,
dat hi bij allen, die met hem in het Groepsbestuur
hehben sarnengewerkt, in dankbare herinnering zal
blijven.
Wanneer men herdenkt wat de heer La Chapelle
voor den Nederlandschen stam heeft gedaan, dan is
het niet alleen het werk voor het Verbond, dat in ,de
gedachte komt. Ook in antler „eere-ambten"' vond
hi gelegenheid belangrijke diensten te bewiizen.
0. m. is hij secretaris geweest van de Indische comParijsche tentoonstell'ng in !goo,
missie voor
mede secretaris en voorzitter van het Comite te Batavia voor wetenschappelijk onderzoek in Nvd.
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Het beschrijven van wat hi' als zoodanig heeft gedaan
en welke plaats hi' heeft ingenomen in de Indische
arnbtenaarswereld, acht ik voor het doel, dat ik mij
gesteld heb, niet gewenscht. Dat is een kort eerbiedig
woord widen aan de nagedachtenis van een achtenswaardig Nederlander, wiens toewijding en werkzaamheid een opwekkend voorbeeld blijven voor jongeren.
R. v. I.

***

De toekomstige verhouding tusschen Nederland en
Oost.Indie.
De aanleiding, dat ik daarover een en ander in het
midden wil brengen, is een bezoek, dat ik eenige
weken geleden, op een kouden sneeuwavond, ontving
van den heer V an S o e s t, student te Delft, een
bijzonder - wakker strider voor 't A. N.V.
De heer v. S. was toen bezig met het oprichten van
Studenten-Afdeelingen te Groningen en te Leiden.
Maar.... nu zouden de Indische studenten te Leiden wel avragen — en dat hadden ze reeds gedaan
„welk standpunt neemt het A. N.V. in inzake de verhouding tusschen Nederland- en Indie"; en..... wat
moest hij dan antwoorden.
1k ontvouwde then "mijne meening over dit vraagstuk, daarbij,,evenwel doende uitkomen, dat die geheel
persoonlijk is en dat, naar mijn weten, het A. N.V. op
ditgebied een scherp belijnde overtuiging heeft uitgesproken. Voorts noemde ik o. m. den naam van den
heer C. R. Bakhuizen van den Brink, den
voorzitter van„O ost en Wes t”, die volgens mij
in dezen meer recht van spreken heeft.
„Waar woont-de heer B. v. d. Br. ?"
„In Rijswijk."
„CI" — even 't spoorboekje geraadpleegd „dan
kan ik in Rilswi4k een .of twee trams overblijven en er
even aanwippen."
Nu was 't al laat en heel koud en 't sneeuwtle en
min bezoeker had een groote handkoffer bij zich, zoodat ik niet weet of dat„aanwippen” nog gelukt is -'t was bijna ondoenlijk.
Hoe 't zij m ij n avond was door dit bezoek goed
gemaakt. Als men oud is, doet jeugdige geestdrift zoo
heerlijk aan •; en ik dacht : Neen, een Verbond, dat
zulke jonge, geestdriftige kampioenen heeft, i s niet
dood — engaat niet dood
maar zal steeds tKrachtiger optreden.
Dit laatste moest mij — in 't voorbij gaan — van
't hart.
Maar.... nu richt ik mij langs dezen we nog Bens
tot den heer Van S o e s t:
Wiltgij mijn -standpunt leeren kennen, beter omschreven dan in ons vluchtig vraaggesprek, lees dan in
het„kort Kamerverslag” wat door
den nieuwen Minister van Kolonien
gesproken is in de Tweede Kamer op 22 Dec. j.l. :
„Spreker kan niet die ingaan op zijn plannen
voor de toekomst.kan alleen de hoofdlijnen
aangeven van de te volgen politiek :
Ontwikkeling (van Indie) in het Nedertandsch
Staatsverband).
„Uitdrukkeliik wilst spreker op deze woorden.
Hierbij is de beslissende overweging, dat een jarenlang sarnengaan tusschen de twee volken een onderlingen band heeft gesmeed, die het Nederlandsche bewind maakt tot het beste voor de staatkundige, maatschappelijke geestelijke ontwikkeling van het Indische yolk."
„In het felt van dit jarenlange samengaan wortelt ook een niet te miskennen hoogere beschikking. Op het Nederlandsch gezag lit de pLicht
om de volken van den Archipel op te voeden op
maatschappelijk en geestelijk gebied tot een booger pelt.

„Ook in staatkundig opzicht. In aansluiting
daarmee richtte spreker het oog op een ruimera
sfeer. Wij moeten onze taak blijven vervullen,
totdat wij daar kunnen verdwijnen. Spreker meent,
dat er een verschiet zal komen, waarin ook voor
koloniale verhouding tot Nederland een plaats is.
Hij_ is daarvoor niet bevreesd. er dan is geen
vijandschap, maar een samenvoeging in een groot
Nederlandsch staatsverband, is dat voor spreker
geen schrikbeeld, maar de bekroning van ha doe',
waaraan de krachten wordengewijd.
„Zal er verscheidenheid van meening bestaan,
— door alien, die niet gelooven in het destructieve denkbeeld van een vijandig Indie, kan, naar
spreker meent, zijn opvatting in een nationalen
Licht tegenover Indie worden aanvaard."
P
Dit is duidelijke taal. En.... de lezer, die mij de eer
aandeed mine artikeltjes in N eer la d i a te vol.
gen, zal willen erkennen, dat deze meening steeds
door mij is verkondigd.
Ik hebgeen recht te verklaren, dat 't ook de meening is van het A. N.V. Wel hoop ik, natuurlijk, dat
de meeste leden, ook — en vooral — in Indie, deze
verheven opvatting van Neerlands roe in voor oogen
mogen houden.
In dit verband moet beslistgewaarschuwd worden
teen
g
een ziekeliike opvatting van het „zelfbestemmings.
recht",
dat in onze dagen door niet weinigen zelfs wordt toegepast op - de FrObelscholen. Er zijn er, die meenen,
dat Nederland heel m o o i zou handelen door
zich op eënmaal uit Indie terug te trekken. Een weinig nadenken zou doen zien, dat dit heel w r e e d
zou zijn voor Indie zelf. De Nederlanders hebben daar
de scheppings taak en geenszins de roe in om
er een chaos van te maken. Het kan niet betergeg
zed
worden dan met de woorden des Ministers op
22 Dec.j.l.
Als alle leden van ons Verbond, ginds en hier, van
die overtuiging doordrongen zijn, wordt de ruggegraat
van den Nederlandschen stam weer meergestevigd en
wordt de verslappende invloed van een ontzenuwenden tijdgeest ten slotte overwonnen. Jong-Nederland
vooral moge dit helder inzien !
Geen sprake dus meer van weggaan of er er nog)
verkoopen van Nederlandsche invloedsfeer Oost
of West, maar steeds de heilige overtuiging : Er is
voor Nederland daarginds „wat groots te doen."
Langzaam maar zeker voortschrijden op het pad
ontvoogding van Nederl. Oost.Indie.

Dat was ook-de Regeeringstaak in 't jaar 1919, 't jaar
dat herinnerde aan • Jan Pieter s z. C o e n,
die
3oo jaar geleden de eerste aanleiding was van Nederlands voogdij over Indie.
De benoemingen van sommige Volksraadsl ed e ngetuigen van een alles behalve J3enepen zin, veeieer van een onbekrompen geest, die alle - richtingen tot

haar recht wil doen komen • met de uitspraken van
dien R a a d wordt door de Regeering steeds meer
rekening gehouden, al zijn er velen, die de bevoegdheld van den Volksraad nog spoediger willen uitbreiden. De Rege_ntschapsraden, reeds in enkelegewesten ingevoerd, brengen een deel van het ge-

zag van het Europeesch Binnenlandsch-Bestuur over
op Indonesische ambtenaren. [Dit is toch eigenlijk
maar ing swijzigden koers een voortzetting van
de eigenaardige Nederlandsche opvatting van koloniaal
beheer, die menigmaal de bewondering van den vreemdeling wekte].
'Vat in de laatste jaren gedaan werd voor 't onder-

wijs is door mij in menig artikeltje in N eer 1 a nd i agedurende de laatste twee jaren aangetoond en
wat voortgezet, middelbaar en hooger onderwijs be.
treft,
non in 't nr. van Dec. des vorigivin ?Mar! n*
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eens na wat de w.d. Minister van Kolonien in zijne
cede op het Onderwijscongres opsomde.
Ontvoogding dus van Indie, zoowel door bezadigde
proefnemingen in 't regeeringsstelsel als door het verbreiden van kennis en wetenschap !
„Men ma tevreden zijn", schreef ik in ditzelfde
Dec.-nr.
de uiting van een „bourgeois satisfait",
zooals N. N. mij op een briefkaart schreef ?
In geenen deele ! Gaarne wordt erkend, dat er nog
zeer veel te verrichten valt v(56r de ontwikkelingstaak
op behoorlijk peil is gebracht. Maar.... als ik overweeg, dat er gedurende de eerste 25 jaren van mijn
verbliji in Indic zoogoed als niets op dat gebied werd
tot stand gebracht en dan zie wat de laatste To (wilt
ge 5 7) jaren brachten, dan vindt de „oudgast" de automobielvaarten van de jongste tijden behoorlijk snel en
mede-inzittenden
onophoudelijk roein
als on
A en gillen : „nog harder, nog harder !" . dan zegt hij :
„Past maar op dat we niet over den kop gaan of in
een ravijn terecht komen.""
In trouwe, ik meen, dat men in de laatste jaren
alles behalve stil gezeten heeft en, dat wij ook voor
de naaste toekomst goede velivachtingen kunnen koesteren voor den geestelijken opbouw van Insulinde.
Er zijn alarmisten genoeg, die beweren, dat het
goede were van gestadigen vooruit an zal worden
omvergeworpen door ongeduldigen, onstuimigen, zeltzuchtige roervinken en dgln.
Naar mine meening zal Insulinde de storm- en
drangperiode, waarin dat eilandenriik thans verkeert,
doorworstelen en zich geleidelijk blijven ontwikkelen
eng vereenigd met het Moedertot hoogeren bloei
. land. —
Laat ons dus, ook in , Neerlandi a, opgewekt
voortgaan met 't wekken van
belangstelling in Oost.Indie.
Er is op dat gebied een belangrijke vooruit an
maar 't kan zeker geen kwaad, als in 't begin des
aandac gevestigd wordt op de tijdjaars nog eens de aandacht
schriften, die 't meest in aanmerking komen om kennis over Oest-Indic te verbreiden.
Dan noem ik eerst „Nederlandsch Indic
— 0 u d en N i e u w 1), een mooi uitgevoerd en
verlucht maandschrift, in 1q16 opgericht door eenige
zeer kapitaalkrachtige personen. Het is een ti'schrift voor iedereen, maar voor menschen van studii
op 't gebied van wetenschap en kunst.
De administratie was zoo vriendelijk mij als proefnummer te zenden Afl. i van den derden jaargang. Deze afl., 40 blzn. root, wordt geheel gevuld door twee
bijdragen, de eene over irrigatiewerk en op
Java, de andere over Oost-Indische weefsets.
In de tweedeplaats moet genoemd worden het G
illustreerd weekblad Indi-e 2), bii7onder
geschikt on-4 door woord en beeld aan Nederland te
toonen wat Indic eigenliik is. VOOr mij lit afl. 22,
van 14 an. Men maakt d raar kennis met de prachtige
gebouwen van Indie's meest Europeesche stad M ed a n (Oostkust van Sumatra) ; die kennismaking zal
menigeen ten hoogste verbazen : alles even rijk, kunsten smaak-vol.
Zoo geeft iedere aflevering een nieuwen, belangwekwekkenden kijk op Insulinde.
Ten slotted 0 o s t en West 2), koloniaal weekblad.
De verdienste van dit blad is, gelijk reeds vaak
werd meegedeeld, dat het den lezer in aanraking brengt
met den stroom van het Indische leven, al 't wetenswaardige wat daar geschiedt meedeelt en ook een overzichtgeeft van de lectuur over Indic.
Niet zelden werken Afdeelingen van 't A. N.V. sa1 ) PrOs f 15.— 's jaars. Adres: Jan Luykenstr. ?, Amsterdam.
a) Prijs f 's jaars. Adres: Groote Houtstr. 93, Haarlem.
a) Pros f 5.— 's jeers. Adres: Heulstraat 17, 's-Gravenhage.

men met die van de Vereeniging O o s t en Wes t.
icht worden ; vooral
Die samenwerking moet toegeju
in kleinereplaatsen maakt dan eendracht macht.
Wat men aldus vereenigd kan doen ?
nder
De redactie van. en W. schrijft
o het hoofd :
Het koloniaal belang is een algemeen Nederlandsch belang, 't volgende:
„Het ligt op onzen we om aan deze onwetendheld een eind te maken. Al werkt het„Comite
voor Indische Lezingen en Leerganf.,len” met macht
en kracht, ook wij moeten in dezelfde richting
medewerken.
Mevrouw de Douairiere jhr. W. C. Clifford
Kocq van Breughel—Roelofs, te Breda, de heer P.
T. Heesterman, van de Leidsche Studenten-Afdeeling, organiseerden reeds filmavonden, thans Meld
mevrouw P. H. Limburg—Kooy te Leeuwarden op
T6 en 17 Dec. j.l. filmavonden en den T7en een matinee voor schoolkinderen."
Jammer, dat ook deze zinsnede meest volgen :
„Het beoogde doel : meerdere kennis omtrent onze kolonien te verspreiden, werd bereikt, echter
van versterking van den band, den Nederland met
de kolonien 'verbindt, bleek weinig; slechts een
nieuw lid trad toe, een ander trad terug, toen het
offertje van een dubbeltje per week gevraagd werd.
Uit die laatste, eenitszins ontmoedigende medeaeeling blijkt weer zonneklaar, dat een voorzichtige Nederlander niet zoogemakkeliik overgaat tot een rdmaatschap dat f 5.— 's jaars kost. Daaraan is nu eenmaal niets te doen, vooral in deze benauwend-dure
ti den.
WM is bereikbaar dat de bovengenoemde drie tiidschriften steeds meer worden opgenomen in lees kringen en -nortefeuilles.
Toevallig bespeurde ik nu en dan tot mijn genoegen,
dat miin aansporing daartoe van nu twee jaren geleden
nietgeheel te vergeefs is geweest.
Zij dit nu ook 't geval !
's-Gr.
v. L.

SURINAME.
De rolprent en de Belgische iniiivingsplannen.
Blijf een, blijf een, mijn Vaderland
Blijf een en ongeschonden.
Nic. Beets.

Toen het in Mei hekend werd, dat van den zegetocht van 1--I M. de Koningin door Zuid-Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen een opname wasgemaakt door
Willy Mulens, besloot de Groep Suriname onmiddellijk pogingen in het werk te stellen deze rolprent in
Suriname te krijgen. Door vriendelijke bemiddeling
van den heer S. van Lier Ez., werd zij ook ontvanen en het Hoofdbestuur van 't Al em. Nederl. Verbond verleende daarbii zijn tusschenkomst.
Een drietal vertooningen ervan hebben in Paramarilrplaats gehad. Van deze gelegenheid maakte het
bestuur gebruik om op onafhankelijkheidsdag, 17 Nov.,
een rondschrijven, No. 1, uit te zenden aan zijne leden,
waarin voor hen, die Neerlandia niet hadden ontvangen — en dat waren de meesten een overzicht werd
gegeven van de aanvallen van Belie, en eindigende
aldus :
De Historische zegetocht, door Zuid-Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen, werd door Willy Mulens, de
bekende bioscoop-operateur opgenomen met bijzondere
vaardigheid. De moeite van den opnemer, om op deze
snelle autotochten van de Vorstin haar steeds overal
vooruit te bliiven, zoo, dat hi' in de yoke en in de spanning van al die opgetogen menschen, telkens nog
juist tijd had om vliegens vlug zi]n 33 kilo zware-toe-

22

NEERLANDIA.

stel voor degunstige oogenblikken op te stollen en te
verplaatsen, is beloond door een fraaie beeldenreeks
van zeven honderd meter.
De rolprent bestaat uit ongeveer dertig verschillenlende opnamen van bijzondere punten, tezamen gevormd door35000 foto's. De fabriek „Die Ha he"
liet er eengroot aantal afdrukken van maken, die
ook naar Amerika, Engeland, Frankrijk, Belie en
onze kolonien werdengezonden. De Groep Suriname
van het Al em Nederl. Verbond heeft gemeend te
moeten zorg dragen, dat ook in Suriname de rolprent
wordt vertoond.
En als reeds millioenen deden, zullen ook wij met
eigen oogen kunnen zien hoe de bevolking van de door
Belgie begeerde gewesten spontaan hun trouw aan
het vaderland en de Koningin hebben uitgejubeld.
Deze rolprent is innig Nederlandsch en vol van karakteristieke Nederlandsche beelden, die naar voor het
buitenland en de kolonien des te aantrekkelijker maken. Inderdaad zalgeen referendum welsprekender
kunnen zijn dan deze naar het leven genomen beelden van geestdriftige vaderlandsliefde.
Zij er nog aan hvinnerd, dat op i6 Sept. 1 9 1 9 H. M.
de Koningin de Staten-Generaal opende met een
Troonrede, waarin o. m. den woorden :
„Aileen werd bij de regeling van de uitkomsten van
den oorlog ons land gewikkeld in een geding, waarvan onze verhouding tot Belie den invloed onder ins',
en ';,waarbij ik geroepen werd voor de rechten en de
belangen van den Staat en voor zijne zelfstandigheid
met nadrukop te komen.
In innige gemeenschap met Mijn gansche yolk gaan
Mine gedachten uit naar Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, in wier trouw en onafhankelijkheid de hechtheld ende kracht van onzen nationalen -eerbied ondubbelzinnig tot uitdrukking kwamen."
Voor eengroot aantal belangstellenden had op 18
Nov. de eerste vertoonen g plaats, Gouverneur Staal,
die op den vooravond van zijn vertrek stond, had den
wensch te kennen gegeven de bijeenkomst bij te
wonen.
Aangezien de rolprent te klein was' om een avond
te vullen; werd zii afgewisseld door eenige andere
kleinereprenten : De Onafhankelijkheidsfeesten te
Utrecht, eenpaardenwedstriid en het vijfjaarlijksche
feest der Groningsche studenten, welke welwillend
waren afgestaan door de Hollandsch-Amerikaansche
Bioscoop.
De tweede vertooning had 20 Nov. plaats in een
andergebouw en de laatste _op Vrijdag 28 Nov. als
kindervoorstelling.
Deze laatste bijeenkomst is bij uitstek geslaagd.
Meer dan T200 personen — bijna alien kinderen vulden hetgebouw. Er was stemming. Men za kinderen met oranjastrikjes en linten. De volksliederen
werdengoed medegezongen.
Het yolk echter heeft men met deze film niet bereikt.
Het is te veelgewoon aan drama's en sensationeele
vertoonen gen, dan dat deze eenvoudige rolprent hhet
in grooten getale zou trekken. Dat is jammer. Toch
heeft de rolprent ziln Joel bereikt, door velen de geestdrifti gebetoog'ingen te laten zien teen elke scheuring
van Nederlandschgrondgebied en hen onze Koningin
en tweeprovincien van zeer nabij te laten zien.
Nog wordt overv,,rogen om ze zonder betaling te laten vertoonen aan kinderen der kostelooze scholen,
opdat die ook gelegenheid zullen hebben hun Koning
in te zien. Dan gaat ze deze maand naar Curacao;
naar de zustergroep.
Mogen de woorden van Albert Verwey, welke als

zinspreuk boven het rondschrilven van deze Groep
stonden, ook voor Suriname gelden : „Tk weet er hier,
niet-opgewondenen, en niet naief-verblinden, die de
aarde van dit land met I-fun vuisten in zee zouden
dragen eer dan te dulden, dat ze onthollandscht werd."
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Parema ribd, 4 Dm um.
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ZUID-AFRIKA.
Een voortreffelfik boekje.

De wereld wordt hoe langer hoe kleiner en de
overwegingen om blijvend van honk te gaan hoe
langer hoe ernstiger. Overal, ook in ons land, is
een tekort aan bestaansmogelijkheid, en enkelingen of roe en zien zich genoopt om verweg
te zoeken wat zij dichtbij niet kunnen vin n.
Amerika heeft zijn grootsten trek gehad • 't
raaktook al vol. Ons Indie roept steeds .dringend : komt toch 'one Nederlanders, ik heb u zoo
noodig en al vindt gij ook bij mij niet het volmaakte,
ik bied u toch zooveel moois engoeds ! Australie en
Canada lokken op hun wijze, vaak met schoonschijnende beloften. Zuid-Afrika niet het minst heeft flinke
Hollanders noodig.
Zoo komt het, dat wie denkt over emigratie, niet
een tweesprong staat, als Hercules , deed, maar in de
kom van een zevenster. Welken kant moet hij uit 2
En tot voor kort zijn velen den verkeerden kant opgegaan, voorgelicht door beroepsmannen, die er een
flink slaadje uithaalden, of het een minder slecht maar
toch ook falikant uitkwam, doorwelmeenende kortzichtigen, die hun beperkten gezichtskring hielden
voor de ruimte. Wat al landgenooten zijn met de beerlijkste verwachtingen hun ongeluk tegemoetgegaan,
doordat zij niet zijn terechtgekomen bij volkomen betrouwbaregidsen. Menigeen heeft het oogenblik gezcgend, dat hi' zich voor verheemsching tijdig tot ons
Verbond heeftgewend om voorlichting en raad, en
ondervonden, dat voor elk afzonderlijk geval afzonderlike overwegingen gelden. De kwestie is : wie zijt gij
zelf, die den vreemde in wilt ; welke is uwpersoonlijkheid, uw ontwikkeling, uw does ? Wat zoekt gij
voor u zelf, voor uw vrouw en uw kinderen ? En zooveel meer. En dan blijkt het altijd, dat een'Nederlander, die weet wat hi'j wil,
die niet verwacht in een
land van overzee moederspappot te zullen tern vinden, die karakter en levenswijsheid genoeg bezit o:n
te beseffen en inpraktijk te brengea de noodzakelijkheld van aanpassing — dat zoo'n Nederlander overal
de rechte man op de rechte pleats kan blijken te zijn.
Volvenal echter in die landen, waar hi j zich nieuw
als onder landgenooten kan gevoelen. Het gebied van
den Nederlandschen stam staat voor alle Nederlanders open. Het is het Algemeen Nederlandsch Verbond
geweest, dat de deuren van ons stamhuis wagewijd
heeft opengegooid en sindsdien is er leven en beweging. Maar nog lang niet genoeg.
Eenprachtige instelling is het Infoi-matiebureau,
door en door Nederlandsch, al zou de naam Inlichtingskantoor ook verstaanbaar ziin geweest, van de
Nederl. Vereeniging Landverhuizing, Bezuidenhoutscheweg 3o, Den Haag. De bedoeling van dat kantoor
spreekt uit den naam : het wil zijn de volledig ingelichte en volstrekt betrouwbare raadsman voor ieder
die er uit wil. En als blijk van ziin onvatting en werkwijze
eft he
het samen met de Zuid-Afrikaansche Voor.
schotkas, Keizersgracht 389, Amsterdam, het boekje
uit even dat hierboven als voortreffelijk is aangeduid, getiteld : De Unie van Zuid-Afrika Inlichtingen en Wenken voor hen, die over Landverhuizing
denken. Het is „gratis" — kosteloos ware even dui-

verkrijgbaar. Wie er belang in stelt,
delijk geweest
ook al heeft hi' Been plannen, vrage het aan, zonder
vrees te wordengelokt. Niets is wee van de bedling • ieder rnoet voor zich zelf weten wat h j j doet,
maar weten moet hi' • weten kan bier redding zijn.
Inderdaad is Nederland aan den directeur van die
Haagsche Vereeniging Landverhuizing grooten dank
veelryfrivat.
versohutdigt1 vrior
wifre wearap hii
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tends gegevens tot een prachtig geheel heeft verwerkt.
Hij en zijn medewerkers verdienen onbeperkt welslagen van hunne hoogstnuttige onderneming.
Vraagt het aan ! En blikft er onverhoopt en onverwacht nog jets ter opheldering noodig omtrent ZuidAfrika en de kans, die het biedt aan hen, die er voor
deugen en er over denken, krijgt gij schriftelijk en
mondeling verder bescheid.
En ons Verbond is desgewenscht bereid als uw bemiddelaar en verdere raadsman op te treden.
K. d. J.

AMERIKA.
Americana.
Men weet, dat ook in Amerika de taalstrijd is beAmerikaansch altijd en overal. Het ziet er
g
go
dus niet naar uit dat de levenskansen der overige talen, als voertuig binnen de grenzen eener bepaalde
volksgroep, er op zullen vooruitgaan. Nu, het A. N.V.
heeft zich daaromtrent voor het Hollandsch geen illusie tneergemaa.kt, sedert Dr. Ku er in zijn V aria
Americana de toestanden terplaatse aan het oordeel zijner zegsmannen heeft etoetst.
Het kan daarom van belang zijn te vermelden wat de
Hoofdredacteur van The Christianj o u rn a 1, een „Holland-American Weekly" v,an GrandRapids, Mich., de beer H. J. G. van Andel, in bet
nummer van 13 Dec. schrijft.
Opmerking verdient in dit verband, dat The Christian journal een vervanging is van het vroegere zuiver
Nederlandsche blad De Calvinist, en Hollandsche zoowel als Engelsche artikelen opneemt.
De beer Van Andel schrijft onzer het hoofd Hollandsch of Amerikaansch ? het volgende :
Als vroeger, zoo komen er ook nu weer klacbten
over het Hollandsch gewaad van ons blad. Een
Amerikaansch blad behoort in de Amerikaansche
taal te verschijnen, zoo redeneert men. Doch twee
vragen zouden we graag beantwoord zien, voor
we aan dezen Bran g toegeven°: Ie. Is het meerendeel onzer lezers betergebaat met het Amerikaansch dan met het Hollandsch ? 2e. Is ons Amerikaansch-sprekend gedeelte even leesgraag als ons
Hollandsch-sprekend ? Van de beantwoordinq dezer
vragen zal afhangen wat we doen. We stellen het
antwoord van iedereen op prijs.
Teen deze richting treedt de heer A. v. C. P. Huizinga van Thompson, Conn. met overtuiging op :
Wij moeten daarom onszelven blijven, getrouw
aan de beginselen onzer vaderen. Trots dragende op
onze afkomst mogen we deze niet verloochenen
of maar roekeloos ter zijde zetten om mee te doen
aan het holle Amerikaansche marktgeschreeuw, dat
hier zooveel opgeld doet.
De ,Dutch) Reformed Church of America"
heeft bet woord Dutch geschrant. Toch moeten de wiisten en besten der leiders weten, dat
Dutch Reformed om ve,le redenen
het begins el der reformatie beter en dieper kan vertolken dan Amerika. Waarom bleef het echt
Dutch karakter der kerk niet in woord en daad
behouden, Amerika ten zegen !
Waar het wezen en de daad vervreemd werden
van de oorspronkelijke reformatiebegrippen onzer
voorvaderen, bleef ook de naam Dutch niet in
eere. Dat is jammer en ook schande.
Amerikageeft veel vooral in aardsche din en,
!near bet mart or& veel antvangen, vtoral v' trw'r
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geestelijke bijdragen. Gij doet uwen plicht tegenover
uw nieuw vaderland niet door de Nederlandsche
eigenaardigheden willekeurig of te leggen en Amekaansche zeden engewoonten aan te nemen, om
maar met degroote hoop bier mee te doen. Gij zijt
personen, die elk als enkeling altereerst verantwoordelijk staan voor het levensgedrag in uwe omgeving voor den "God der vaad'ren ! Wat de andere
Amerikanen doen en daarvan denkengaat u ten
slotte weinig aan. Gij moet bier evenals in Nederland uw godsdienst en uw Nederlandsche zede handhaven, uwe eigenaardigheden hoog houden ten
bate van degemeenschap, als een zuurdesem, het
zout der samenleving, dat behoudend, sterkend, het
dikwijls verdwaasd en oppervlakkig Amerika ten
goede komt. Gij moet in uwe beste eigenschappen
aan den opbouw der groote republiek meewerken,
niet weekhartig het Nederlandsch sermoen voor
Am erikaansch marktgeschreeuw verzaken.
Hetgoede voorbeeld van den Noorschen dominee, Johannes B o t h n e, verdient behartigin g. Toen men in de ion ere kringen der Noonweegsche Luthersche Kerk van Amerika er op
aandrong door dwaze en slecht begrepen Amerikanizatie, om het woord Noorsch we te later, zooals dit bij de Dutch Reformed Church of America
geschicdde, riep deze wakkere zoon van Noorwegen uit : „Moge God dit verhoeden en de Kerk beschermen voor de valsche Amerikaanschegodsdienstbegripp-n, die de geestelijke kracht der kerk
wel spoedig zullen verslappen, indien wij de kerk
Amerikaniseeren."
Door het krachtig ontreden van den fieren Noor
is hetgelukkig de N o or weegsche Luthersche Kerk van Amerikagebleven. Het nageslacht
zal den fieren, eerlijken Noor dank weten voor
het behouden der Noorsche invloeden in de Noorsche Luthersche kerk bier ; ook zullen de Yankee
Amerikanen dankbaar ziin voor de bijdragen van
hetgeestelijk leven der Noren.
De Zweedsche zustervereeniging van het „A 1(semeen Nederlandsch Verbond",
„Forenigen for svensk-hetens bey a-r end i utlandet(Vereeniging voor het
bewaren van den Zweedschen eigenaard in het
buitenland) is krachtig werkzaam.
Laten wij Nederlanders bet goede voorbeeld der
Skandinavische volken volgen en het goede in onzen Nederlandschen aard, en zoolang wij kunnen,
onze taal bier handhaven, onzen stam ter eere en
Amerika ten zegen ! Steunt overal het Algemeen
Nederlandsch Verbond en richt zoo mogelijk Afdeelingen op. Zooals gij u den Christus niet moogt
schamen, moot
gijook uzelf en het talent Gods
g
in uw stam niet verzaken.
In hetzelfde nummer schrijft de beer Huizinga een
artikel „The Flemish Movement", waarin hi' op rustie wijze aan zijn Amerikaansche medeburgers het
onrecht aantoont, dat Vlaanderen vangeslacht op
geslacht in eigen land door de regeerende machten is
aangedaan, een onrecht, dat nog steeds voortduurt.
En dat niettegenstaande „de glorie van Belie geheel
Vlaamsch is, niet Fransch : Fransch is ingevoerd, veroverd, aanvaard of verspreid over Vlaanderen als uitin g van een politiek program, niet in overeenstemmin g met den geest van het Vlaamsche yolk".
Schrijver bepleit ook het anvervreemdbaar recht der
Vlamincren on de geheele vervlaamschin der Gentsche Hoogeschool. Onjuist echter is de voorstelling
dat Prof. Frederic q een van de voorvechters daarvan is.
lia , Ideldr ; ;vellde en ziken foe .led
van het 1. N Vpla ritst T'w

in Neerlandial
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INGEZONDEN.
Het oorspronkelijk hoofddoel van het Algemeen Neder.
landsch Verbond.
Geachte Redactie,
Het zal U niet verwonderen, dat men de aandacht
van iemand, die zich eenige jaren geleden veel moeite
g
eleven heeft om aan te toonen, dat het Hoofdbestuur
van het A. N.V. zich allesbehalve behoorlijk van zijn
taak,kweet, gevestigd heeft op het artikel van Marcel-.
lus Emants in het jan.-nr. van„ Neerlandia”, waarin aanmerkingen op het beleid van het Hoofdbestuur
wordengemaakt. Bij de lezing ervan bleek mij echter, dat de heer E. zich allerminst als een te laat —
in het strijdperk komend medestander van den ondergeteekende heeft ontpopt, al richt hi' ook zijn, pijlen
op het Hoofdbestuur.
Geen deel m€ er uitmakend van het A. N.V., zou
het onbescheiden van mij zijn, als ik uitvoerig ging
uitweiden over de vraag, of het w en schel ij k is,
dat wat aanvankelijk voor het Verbond bijdoel was,
hoofddoel wordt. De heer Emants meent deze vraag
bevestigend te moeten beantwoorden, ik ontkennend.
Intusschen is „de nieuwe geest", die den beer E. verheugt, in wording, en het staat niet aan een niet-lid,
over deze zijns inziens droevige verwording in dit blad
een afkeurend oordeel uit t spreken. Ze kan hem
slechts weerhouden wederom tot het Verbond toe te
treden.
Wel zal het mij veroorloofd zijn aan te toonen, dat
de heer Emants den door hemgewenschten ommekeer
mijns inziens niet geheel juist voorstelt en het felt
verdoezelt, dat men door het bijdoel tot hoofddoel te
maken, geheel in str ij d k o m t met de bedoeg
linen
van de oprichters van het Verbond, en
dat het Verbond er eengeheel a-n der k ar a lk t e r door krijgt. Want veel te zwak is het
uitgedrukt, dat de bedoeling aanvankelijk is geweest enkel „een Verbond te stichten tot instandhouding en versterking van de banden, die Nederlanders buiten Nederland (daaronder ook de Vlamin en en Zuid-Afrikaners te verstaan) vereenigden
met Nederlanders binnen Nederland". Om dit te bewijzen moet iets verteld worden van het ontstaan en
de oudstegeschiedenis van het Verbond. En opdat
men er mij niet van zal verdenken, dat ik de feiten
verdraai, schrijf ik hieronder letterlijk over — eenige
minder ter zake doende bijzonderheden weglatend —
wat in hetpropagandaboekje van het A. N.V. samengesteld door den administrateur (de 3e duk ervan verscheen in 1913) *) daarover werd medegedeeld.
„3 Februari 1893 bevatte „de Nederlander" van
Chicago een artikel : Heeft de Nederlandsche taal een
toekomst ? door J. Hoddenbach, die er op wees, hoeveelgrooter ons taalgebied is, dan denken : Nederland, Vlaanderen, Curacao, Suriname, Ned. OostIndie, Zuid-Afrika, Nederl. volksplantingen in de Ver.
Staten van N.-Amerika.
Naar aanleidnig daarvan zond de beer H. Meert,
leeraar in Vlaanderen, een artikel *aan „de Nederlander", waarin hi' uitvoerig het Nederlandsch Taalgebied beschreef en inlichtingen gaf omtrent de verspreiding van onze stam- en taalgenooten, de Boeren,
over Zuid-Afrika • niet alleen in de Kaapkolonie, den
Oranje-Vrijstaat, de Z.-Afrik. Republ. en Natal, maar
van de Kaap tot aan de Sambezie en den Evenaar.
De heer Meert stelde voor : de oprichting van een Verbond, dat zou omvatten alle ontwikkelde stamgenooten over de wereld, die gehecht zijn aan bun taal en
*) De Ode in i917.

Red.

hitndhaven. indien
zelfstandiLgheid en deze
ontwikkelde Nederlanders, Vlarningen en Zuid-Afrikaners zich daarbij aansloten, zou men een inVioed,
rijke vereeniging krijgen, die stellig veel zou kunnen
doen tot handhaving en verspreiding
van onze taal *). Dezegedachte vond bijval in
Amerika .....
27 April 1895 trad de heer Meert op als spreker in
het Kunstgenoo.tschap „De Distel" te Brussel, met het
onderwerp : „
de uitgebreidheid van het Nederlandsch
taalgebied." Daar werd toen besloten tot oprichting
van het Al em. Nederl. Verbond. II Juli 1896 verscheen te Gent het eerste nummer van Neerlandia, orgaan van het Verbond.:,. 26 Aug. 1896 werd op het
23e Nederl. Taal- en Letterkundig Congres
te Antwerpen het Hoofdbestuur van het A. N.V. sag
mengesteld als volt......
Zonder iets van het A. N.V. te weten, tot welks ontstaan de stoot te Chicago was gegeven, schreef de heer
Beauchez uit Soerabaia een opstel in Vragen van den
Dag, onder- den, titer Onze Ta al1, waarin hi' den
wensch van. Vet tot den zijne maakte, dat er een
genootschap mocht tot stand komen, dat alle Nederlanders over de wereld in een stambroederbond zou
vereenigen, dat zou ij v er en voor de v e rspreiding van de Nederlandsche taal
overal waar zulks doelmatig kon
geschieden en dat er voor zorgen zou, dat geen
Nederlandsch gezin, het moederland verlatend om zich
elders neer te zetten, aan onzen stam zou ontvallen.
Eindelijk deed, op het Nederl. Congres te Dordrecht
in Aug. 1897, de voorzitter Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, nog onbekend met de ontwikkeling van het bestaande A. N.V. het voorstel om een Algemeen Nederlandsch T a a l v er bond op te richten.... 3
April werden op het stadhuis te Antwerpen de Statuten
besproken en vastgesteld."
Tot zoover hetpropagandaboekje. Die statuten van
bezit, het zal voor Neerlandia
1898 zijn niet in minJ
niet moeilijk zijn ze of te drukken. Maar reeds uit het
hierboven aangehaalde blijkt voldoende, dat men niet
slechts„banden” tusschen Nederlandsch-sprekenden
wilde „instandhouden en versterken", maar dat men
een strijdbaar lichaam wilde oprichten, dat in de eerste
plaat§ opkwam voor de belangen van de Nederlandsche taal „overal waar deze kwijnt of bedreigd wordt",
zooals ook de omslag van Neerlandia tot voor eenige
jaren (toen al te duidelijk bleek, dat men dit juist als
het 't meest noodig was niet deed, omdat het.... zoo
moeilijk was) op een in het oog loopende plaats te lezengaf.
Na de verplaatsing van den zetel van het A. N.V.
naar Dordrecht is langzaam aan het oorspronkelijk
Joel verwaterd. Ik meen dit te moeten wijten aan den
lust, om spoedig vele N.-Nederlanders tot het lidmaatschap te kunnen overhalen, en aan den invloed van Friezen als Dr. Schepers en Dr. Buitenrust Hettema, die in
het A. N.V. niet thuis zouden hebben behoord, als
slechts met taal- niet met landsgrenzen werd rekening
gehouden. Deze verwatering, deze verwording, had
kunnen en moeten tegengegaan zijn.. In dit tijdperk
zijn al te veel leden toegetreden, die voor het hoof ddoel slechts matige belangstelling hadden.
Toch bleef hetbelyartigen der taal- en starnbelangen hoofddoel (al werd dit doel nu juist niet met
kracht nagestreefd) ; daarnaast hield Groep Nederland zich in mindere of meerdere mate onrechtstreeks
hezig met de verbooging van de edelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen s t a m, door te pogen de kracht van het Nederlandsche v o 1 k te verhoogen, wat het m. aan anderen had moeten overlaten. Stam en yolk werden verward •vergeten werd,
dat bedoeling en statuten van het A. 'N.V. Groep Nederland rechtstreeksche behartiging der taal- en stambelangen voorschreven. Het A. N.V. werd halfslachtig.
*) Spatieeringe9 van
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De oorlog breekt uit en het bleekplotseling, dat het
Verbond al heel weinig voor het instandhouden en
versterken van de banden tusschen de Nederlandschsprekenden kon uitvoeren, meent de heer Emants. In
tweeerlei opzicht onjuist gezegd, naar mijn oordeel : in
de eerste-had --zooals ik hierboven reeds aantoonde — het Hoofdbestuur nog wel iets anders te
doen dan zich met die „banden" bezig te houden • in
de tweedeplaats lijkt het mij juister te zeggen, dat bij
het uitbreken van den oorlog het Hoofdbestuur niet bij
machte bleek te zijn, zijn, het worde toegestemd, zeer
moeilijke taak te vervullen. Men weet de treurige gevolgen van het stilzitten en lijdelijk toezien : het activisme ontstaat, engeen leiders van Groot-Nederland
beteugelen zijn goedbedoelde, maar ontaktische en
doorgevoelsoverwegingen ingegeven dwaasheden....
Ziehier een stukje geschiedenis van het A. N.V.
dat leert hoe de leiding het Verbond halfslachtig liet
worden, en toeri het meer dan ooitgeroepen werd het
hoofddoel te behartigen, dit naliet •; de treurige gevolgen van deze nalatigheid
heid had ik voorzien, vandaar
felheid in 1915.
Wel begrijpelijk, dat men thans wil beproeven het
hoofddoel tot bijdoel te maken. Halfslachtig blijft het
A. N.V. dan min of meer, loch thans wordt het een
halfslachtigheid, die aan het Verbond, zooals ik reeds
in den aanvang zeide, een geheel ander karakter geeft.
Natuurlijk heeft men hiertoe alleszins het recht.
Mwas 't er slechts on\ te doen het verschil met den
„nieuwen geest" en de oude bedoelingen scherper te
belichten dan de heer Emants deed,
Indertijd heb ik mij er hoofdzakelijk toe bepaald
personen aan te vallen, wier invloed op de leiding ik
verderfelijk achtte voor het Verbond, omdat eerst na
hun verwijdering uit het Hoofdbestuur verbetering zou
kunnen intreden, niet noodzakelijk intreden,
natuurlijk. Het zal misschien sommigen leden belang
inboezemen
o, ik zeg het waarlijk niet om nog propaganda te maken voor mine denkbeelden dat ik
mij de reorganisatie van het Verbond aldus, in enkelegroote trekken geschetst, had voorgesteld : „de leiding van het Algemeen Nederlandsch Verbond berust
bij een bezoldigd algemeen secretaris, wiens macht
in door de statuten nauwkeurig omschreven gevallen beperkt wordt door een uit afgevaardigden der
g
roe pen samengesteld Hoofdbestuur en die tevens het
or aan redigeert, daarin bijgestaan door een commissie van redactie, welker leden door degroepen worden aangewezen. Elke groep ma zich slechts bezighouden met het r e c h t s t r e e k s behartigen der
t a a 1-en s t . a mbelangen en alleen met goedvinden van het Hoofdbestuurgelden afdragen aan
Vereenigingen, wier werk naar de meening van het
Groepsbestuur onrechtstreeks die belangen ten goede
komt. Uitdrukkelijk wordt in de statuten verklaard,
dat het Verbond striid voert voor de Nederlandsche
taal en dit als zijn hoofddoel heeft te beschouwen.
Alles wordt met zorg uit de statuten geweerd, waaruit kan worden opgemaakt (zooals het Hoofdbestuur
tijdens den oorlog deed), dat het Verbond zich niet
op politiek terrein ma be even. Het Groepsbestuur
mag zich slechts bezig houden met vraagstukken welke uitsluitend zijn gebied betreffen ; bij verschil van
meening beslist het Hoofdbestuur."
Zooals men ziet vrijwel het tegenovergestelde van
wat de heer Emants wil en van de richting, die men
reeds ingeslagen is. En men zal mij willen toe even
dat op die wijze meer de oorspronkelijke bedoeling
van het Verbond tot haar recht zou zijn gekomen.
Maar daarom zou men er nog niet de voorkeur aan
moetengegeven hebben ; maar wel omdat het een Verbond, als ik schetste, reden van bestaan geeft -en een
Verbond, als de beer Emants er van maken wil..... ?
Het antwoord op die vraag geeft m. i. de lane lijst
van vereenigingen, welke reeds ter verhooging van de
zedelijke en stoffelijke kracht van het Nederlandsthe
bilk wtirkzaam z.
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Moe blijken, dat ik mij vergis, en dat het van zijn
oorspronkelijke bedoelingen afgedwaald Verbond nog
nuttig werk kan verrichten, al trekt het mijn.
niet aa
Ho end dat de bovenstaande regelen van iemand,
die het A. N.V. zeer heeft liefgehad (het A. N.V. dat
zoo schoon had kunnen zijn, loch zoo misvormd werd) ,
wel zult willenplaatsen in het eerstvolgend numer van
„Neerlandia",
teekent, met dank voor de verleendegastvrijheid,
A. LOOSJES,
oud-lid van het A. N.V.
Amsterdam, 12 anuari 1920.
Aan den heer Looses wordt ga.stvrijheid verleend,
evenals aan den beer Emants, die een gansch ander
geluid deed hooren. Wij vreezen de critiek niet, zien
daarin integendeel een heilzamen prikkel tot krachtig handelen.
De beer Looses althans ziet zeer goed in, dat de
centrale leiding van het Verbond moet berusten bij het
Hoofdbestuur, samengesteld uit de of evaardigden der Groepen, zooals thans ook
het geval is. De heer Emants daarentegen wenscht de
leiding van het Verbond te zien overgebracht bij Groep
Nederland, eene gedachte die, werd zij werkelijkheid,
ongetwijfeld in den kortst mogelijken tijd het Verbond tegronde zou richten. Het is immers onaanne-.
dat men in Oost- en West-Indie, in Vlaanderen
en ande:e streken der aarde zich zou neerleggen bij
de leiding van eene organisatie, waarin de verschillendegroepen van het Verbond niet hunne vertegenwoordigers aanwijzen. De zucht om de macht te geven
aan Groep Nederland is een nieuw bewijs, dat
de oude bedilzucht der Nederlanders, die onder
land- en stamgenooten in het buitenland de sympathie
voor Nederland zooveel kwaad gedaan heeft, nog altijd niet is uitgedoofd.
Ten onrechte meent de heer Loosjes, dat het arbeidsveld van het Verbond ook door anderen wordt betreden. Wij kennen althans een andere Vereeniging,
die zich ten doel stelt de banden tusschen de verspreide
deelen van ons yolk en onzen stam te versterken, ter
bevordering van het gevoel van saamhoorigheid en de
daaruit voortvloeiende ontwikkeling van de econoniische engeestelijke betrekkingen. Wij doen daarmee
niet te kort aan den arbeid van de N. Z.-A. V., die
echter slechts een onderdeel tot arbeidsveld heeft en
die daarbij hoofdzakelijk de belangen van de stamverwanten in Zuid-Afrika op het oog heeft, terwijl het
A. N.V. naar wisselwerking streeft.
Dat het bestaansrecht van het Verbond ook door

buitenstaanders wordt erkend, bewijst het sterk
opgeleefde gevoel van nationaal bewustzijn en saamhoorigheid, zoo hier te lande als ver in den vreemde.
In ons hoofdartikel in dit nummer vindt men eene
aanhaling uit een artikel in de Vragen des Tijds, van
Prof. Dr. G. Kalff, waarin men ongevraagd eene
bevestiging vindt van dit oordeel.
Ongetwijfeld zijn er fouten gemaakt, en fouten
zullen ook in 't vervolg niet kunnen vermeden worr
den. Maar er zalgewerkt worden, met kracht om nader te komen aan het doel : het le en van sterke,
geestelijke en economische banden tusschen Nederland en alle Kolonien, nederzettingen en volken, waar
het Nederlandsche stamleven dat mogelijk maakt.
Red.

Een Franskiljen.
Wat is een Franskiljon ?
Een die in vreemde talen
Op de eigen spraak gaat smalen,
Fn 't Zuiden lesgaat halen
Een bastaard „court et bon"
Dat is rte Franskiljon !
E m. Hullebroeck.
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Mededeelingen en Allerlei.

nen worden bestreden. Alsgrondslag voor het kapitaal
stelden zij een bedrag van honderd duizend gulden beschikbaar.

Voor noodliidende Vlamingen.
Te Amsterdam heeft zich een commisiegevormd,
omgelden bijeen te brengen ter leniging van den bitteren nood, waarin velegezinnen van Vlamingen verHet Nederlandsch Tooneel.
keeren, tengevolge van verbanning, straf of ontslag
Onder het stukje van den heer Bernard Canter in dergezinshoofden.
het Jan.-nr. schreven we, dat we op de door hem aanDe vervolging, waaraan vele Vlamingen, ook zij,
geroerde kwestie zouden terugkomen. We hadden ons die zich niets te verwijten hebben, blootstaan, beteedaartoegewend tot den heer Verkade, die schreef, dat
kent voor de verwanten veelal ontbering en ellende.
wel degelijk in de bedoeling lag ook een oorspronkelijk
De schuldvraag Noe hier achterwege blijven. Waar
Nederlandsch klassiek stuk en een oorspronkelijk Ne- geleden wordt staat ons yolk steeds vooraan om te
derlandsch nieuw werk op te voeren en ons beloofde het en. Dat bewees het dezer dagen nog bij de noodzijn standpunt en dat van den heer Grein nader uiteen kreten uit Weenen. Maar de stamverwanten mogen
te zetten.
daaronder niet lijden.
Nu die uiteenzeting denkelijk tengevolge der tooneeEen list van vooraanstaande mannen en vrouwen
li qtenst aking achterwege is gebleven, geven wij hier van allerlei richting zet kracht bij aan de oproeping,
onze meening.
die uitgaat van de Amsterdamsche heeren Dr. E.
in het algemeen heeft de heer Canter gelijk, dat Besse, Hondecoeterstraat 17 I, Dr. A. J. Hofman,
we, als we in het buitenland willen toonen wie we zijn, Nassaukade 174 (Rijkspostgiro 23176) en Dr. A. Zijmet het beste eigene voor den dag moeten komen. derveld, Joh. Vermeerstraat.
Maar ook waar is, dunkt ons, dat onze tooneelspeelDat ieder steune naar zijn krachten.
kunst, mits vertegenwoordigd door de beste krachten,
meer kans heeft in Londengewaardeerd te worden,
Het Hollandsch in Amerika.
wanneer een in En eland algemeen bekend klassiek
Mr. G van Peski, redacteur van het weekblad Graof modern stuk der Engelsche tooneelletterkunde wordt nen en Meststoffen, te Rotterdam, zond ons ter ingespeeld, dan wanneer een, zij het nog zoo voortreffe- zage een brief van„The North Western Miller”. te
lijk Nederlandsch stuk in proza of verzen zou worden Minneapolis, waarop een Engelsch handelsmerk staat
vertoond.
afgebeeld met den Nederlandschen leeuw en de spreuk
Nederlandsche tooneelspelers te Londen zullen nu „Vorwaerts immer vorwaerts".
eenmaal door een veel kleiner aantal schouwburgbezoekers verstaan, en dusgevolgd kunnen worden dan Het Nederlandsch op de schepen onzer Stoomvaart=
Engelsche collega's in ons land.
maatschappifen.
Een belangstellend lid schrijft ons :
De' uitlevering van den Duitschen Keizer,
re. Bij de landing in En eland moesten door alle
Voor Neerlandia zou ergeen reden zijn melding te binnenkomenden kaarten worded ingevuld, aanwijmaken van het antwoord, dat onze Regeerinq heeft zing gevende omtrent naam, woonplaats, nationaligegeven op de vraag namens eenige leden der Entente, teit enz.
tot uitlevering van den Duitschen Keizer, ware het
Zeer ,begrijpeliji< stond op die kaarten het Engelsch
niet, dat dit antwoord voor alles wat van Nederland- bovenaan en het Nedei landsch daaronder.
se-len bloede is, een uiting is geweest van den echt
Bij de landing te Vlissingen moesten voor de NederNederiandschen geest. Van welke zienswijze ook op fandsche
•
autoriteiten
geheel dergelijke kaarten worstaatkundig en maatschappelijk gebied, geen Nederlan- den ingevuld, maar ook in deze kaarten stond het Neder, die in dezen niet een is met zijn Regeering. Ge- derlandsch onderaan en het Engelsch daarboven.
twijfeld aan strekking van het antwoord is er bij Waar deze laatstbedoelde kaarten uitgaan van en beons nooit : verzaking van ons asylrecht, dat n ; mmer ! stemd zijn voor de Nederlandsche autoriteiten en verDat recht is opgerezen, bewust en onbewust uit onze rnoedelijk haar ontstaan danken aan de Vreemdelingenvolksziel, eeuwen her. Geen overfeg behoeft het meer; wet van 17 Juni 1918, Stbl. 41o, in verband met het
het is ons ras- en volksinstinct.
Vreemdelingenreglement, Kon. Besluit 18 Aug. 1918,
Nederland heeft een Internationale rechtstaak, tot Stbl.521 en het Kon. Besluit, houdende de aanwijze en der menschheid. Karaktervastheid in rechte lijn zing van autoriteiten van 2 4 Juli 1918, Stbl. 470, vervan roemvol verleden tot roemvolle toekomst. Maar meen ik ,
dat daarbij door die autoriteiten aan onze
geestelijke roem in vrede en vriendschap met alien, taal is te kortgedaan. Eenig wettelijk voorschrift
die het niet Bela en.
omtrent de inrichting dyer kaarten heb ik toch niet
kunnen vinden.
Sprekers voor de Afdeelingen.
2e. Er werden in de boot uigereikt een soort !anAlsnog. heeft zich aangerneld voor Afdeelingsavonden dingskaarten, die ook voor het binnenkomen in Nederde beer Bernard Canter, Houttuin47a, Rotterdam •; land waren bestemd. Deze kaarten warengeheel in
onderwerp : Nederlandsch Tooneet, met voordracht van het Engelsch. Ik weet echter niet . waarop ze steunen
eigen tooneelwerk.
en van wie ze uitgaan, maar vermeen, dat ook hier
de Nederlandsche taal kon worden gebezigd.
Eenprachtige schenking.
3e. op de boot, „de Oranja Nassau" van de MaatDe heeren R. Mees & Zoonen, bankiers te Rotter- schappij Zeeland, eene, zooals U bekend is, zoo bij
ij
dam, hebben tergelegenheid van het 200-jarig jubi- uitstek Nederlandsche Maatschappij, staan bijna alle
leum hunner firma een fonds gesticht, dat ten does aankondigingen, zooals „smoking room", „saloon",
heeft de belangen van de Nederlandsche Handels-Hoo- bepalingen betreffende het of even van waarden enz.
geschool in den ruimsten zin te bevorderen. Dit fonds
enz. of alleën in het Engelsch of in het Engelsch met
dat, naar zij zich voorstellen, zal werken in den `geest het Nederlandsch daaronder verme1d.
van het Leidsche Universiteits Fonds, kreeg den naam
Op mijn vraag waarom dit aldus was, werd mij op
van „Handels-Hoogeschool Fonds 192o". Uit dit fonds de boot rnedegedeeld, dat in gewone tijden slechts
zullen inzonderheid die uitgaven, Welke niet ten taste To pCt. van de reizigers Nederlanders zijn.
van degewone exploitatierekening kunnen worden ge
Dit laatste kan dunkt me een reden zijn om onder
bracht, als b.v. buitengewone uit voor het on- de Nederlandsche aankondigingen een Engelsche verderwijs, tegemoetkomingen aan minvermogende stu- taling . te plaatsen, maar niet om het Nederlandsch gedent-en, hijzondere aankaopen yam- de biblitrthetli, kun- heel weg te laten of andercan te zetten.
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NIEUWE LEDEN.
Grok p Nederland.
Buitengewone Leden,
M. C. MaHee, Ger, Rekinstr, 44,
Mevr. Mallee,
Belden opg. door het Best. der Afd.

Den Haag.

Gewone Leden.
Rotterdam.
Calandstr 62,
Prof. Mr. G. W.J
Lir. S. Elias, Mduritsweg 33,
Opg. door den Ileer Prof. Dr. ? Ph Tendeloo, Oegstgeest,
Aerdenhout bij Haarlem.
Dr. rh Lens,
Z,indvoort
K. Reinhard Jan Steersstr 14,
Haar.
tem .
Nlolenaarsir.,
Opg. door den [leer E
1)r A A. v. Schelven, Ketiauprk 20,
Den laag.
L. R. I to ,rman Kerkplein 3,
a
Opg door den Heer C. Plokhooy,
Mevr Logger, Joan MaesuyLkerstr. 20,
J. rh Ptiaar, 2e Schuytstr. 147,
Beid,n opg. door Kapt K. E. Oudendijk
Mevr W Wijnaendt, Franc:ken-I ,yseritic k,
Delft
S II Stoffel, N Pla.ntage
Mevr, A StofftN Plantage 71,
P. Tutein Nolthenius, N. Plante 54,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Amsterdam
Jan de eyghere, Nlarnixstr. 360111,
Opg door den Neer v. d Velde,
M. A. F. v. d. Velde J c. Cat,kade 4911,
Mej. Mr G. II. C Bree , nee, tlintenhaven 7, Is-Hertogenbosch.
Dr. L J v Klinkenberg J. Ilerrisstr 8,
✓ Rouppe v d Voort,
F. J F. Vismans, J HeinQstr.30,
H. Gostelie, Z. Willem.vaart 47,
J v. Swaay. Ian Ilein-str. 36,
C A. J. Brandtjes. Postelstr. 2.
Allen Opg. door het B ' stuur der Afd.
B M v. Vugt Kanaal 106,
a
A G. W. Smits a
D

Comae voor Nederl. kinderen in den Vreemde.
(Hoofddoel: Verzorging in Nederland).
38ste opgave van ontvangen bildragen van 1 tot en
met 31 December 1919.
H. M. de Koningin-Moeder : f 6o.-.
Al em, Nederl. Verbond, Afd. Dordrecht: f 25.-.
Financieel Huip-Comite : f 6400.-.
Onder-Comite Deventer : f5.-.
B ij dragen ouder s, ontvangen door OnderComite Dusseldorf : Mrk.325.-.
J. H. F. R. f I.-; J. H. f io.-; L. D. D. o. t.
N. f30.-; Mr. E. F. f 30.-; een boterham voor Nederiandsche kinderen f I.-; de buren van Nassaukade
358 f 2.5o •; in plaats van stoffelijk St.-Nicolaascadeau
van de leerlingen van de 4e klasse der Fredrikschool
aan hunne onderwijzeres fi6.5o; W. en M. f 25.-;
P. H. Mij. f 25.-; Hand. Vg. voorh. R. en Co.
f 25.-; M. en L. P. f 25.-; Mr. J. E. V. f 25.-; 13.
en C. f 25.-; V. M. en M. f 25.-; V. K. en Co.
f 25.-; E. M. L. f 50.-; H. v. L. f so.-; A. M.
f loo.-; Ch. P. v. E. f 25.-; K. T. I. Mij. M. G. K.
f 25.- A. P. en Co. f 25.-; H. B. v. Z. A. f 25.-;
P. en v. N. f 25.-; D. B. en- S. f 20.-; H. E. en
Co. f 25.-; J. P. f 25.-; G. H. C. f 25.-; B. en S.
f 25.-; A. P. f 25.-; C. S. Mij. f 25.-; Q. en E.
Bank f5.-; K. en V. f 25.-; K. f 25.-; J. L. S.
en Co. f 2 5.-; K. H. Lk. f 2.5o; J. S. f i.- W. S.
f 200.-; V. W. f 25.-; J. H. I. J. f 2.5o; H. C.
f5.-; mej. N. P. f 10.-; ongeorganiseerd arbeider
4 uur loon f 2.56; C. E. f 3.50; S. en Co. ,f 25.-;
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n.v. R. f 25.-; d. K. v. H. f 20,-; Hand. Mij. M.
f 20.-; Hand. Mij. D. A. f 25.-; E. R. f ioo.-;
P. B. f io.-; L. L. f 2.50i E. J. D. f 2.50 ; n.v. S.
en Co. f 2.5o; H. J. t. W. f 2.5o; L. H. M. 0.
f io.-; A. E. D. H. f 2.50 ; H. A. B. f i.-; E. H.
B. f 2.50 • J. D. v. H. f 50.-; S. S. f Io0.-; 0. W.
G. B. f 50.-; H. d. V. R. f 20.-; D. A. K. f io.-;
S. N. S. f i.-; P. P. K. f 5.-; mevr. S. H. H. B.
f 5.-; G. E. B. f 5.-; L. en Co. f io.-; W. H.
f 2.5o; W. M. en Co. f 5.-; E. J. v. L. f s.-; W.
J. K.
K J. S. f io.-; P. J. H. f io.-; d. V. v. B. en
Co. f 5.-; F. A. B. f 100.-; W. F. A. M. f ioo.-;
S. en E. f 100.- • J. L. F. f 5.-; n.v. St. H. f ioo.-;
Dr. H. F. R. f 25.- • Prof. R. C. B. f 20.-;
Prof. v. L. f Io.-; mevr. 'L. V. L. 7.50 •; M. B. A. S.
f5.-; L. T. f 5.-; S. en Co. f 5.-; A. G. f 2.-;
K. M. M. f i.-; W. V. T. f Io.-; alien te Amsterdam.
T. G. f io.-; A. C. M. f 25.-; mej. A. L. H.
f i.-; C. L. H. f lo.-; L. M. f 2.5o; F. M. f 10.-;
H. D. E. f 25.-;• Dr .J. S. V. H. f Too -• A. E. d.
J. f 25.-; L. j. Hz. f 25.-; E. D. f 25.-; P. G. B.
f 10.-; W. A. K. f 10.-; F. A. V. f io.- •, n.v. Hand.
Mij. J. v. A. f lo.-; L. G. D. f 2.5o; N. N. f 2.40 • D.
M. K. f 2.50 ; v. d. W. f 5o.-; E. D. f 25.-; mevr. C.
W. B. v. H. f 25.-; J. A. v. Z. f io.--; Ph. d. S. f 5.--;
. M. f 2,50 • C. W. B. v. H.
A. J. v. G. f 2.50 •
f 25.-; J. A. v. Z.W f io.-; wed. C. B. f 2.5o; G. K.
jr. f 2.5o • N. H. vih. J. A. B. f i.-; G. J. P. f io.-;
L. A. S. f' io.- ; wed. J. B. C. v. S. f 10.-; A. d. H.
f Io.- ;• R. S. S. G. f 50.-; n.v. I. S. en G. B. C. M. d.
M. f io.-; M. d. S. f5.-; H. f io.-; A. W. v. d. B.
f io.-; mevr, H. d. K. f 25.-; Dr. J. P. G. f 15.-;
D. A. f 2.5o; J. S. f io.-; J. d. H. f io.-; Mr. S.
W. D. H. f 2.5o;• A. s. Br. G. G. f i.-; alien te
Rotterdam.
E. E. M. f 25.- ;• J. S. f 7.5o;r mev . v. R. H. R.
f5.-; W. M. G. f 5.-; J. F. P. f 5.-; P. V. f 5.-;
J. V. B. K. f 2.50 • C B. f io.-; Fr. S. v. d. O.
f 100.-; S. D. f 2.50 •;..C. S. f io.-; F. H. M. K.
f50,-; alien te Den Haag.
Waalsche Diaconie f50.-; mej. B. f is.-; Mr. J.
R. v. B. K. f 2.5o; Dr. C. H. K. f 2.50 • Prof. K.
f 10.-; wed. P. S. en Zn. f 5.-; Fa. M. 'f 5.-; W.
K. f3.-; joz. S. C. H. f 2.50 ; C. v. R. f i.-; J. H.
M. B. f3o.- •• H. H. f 2.-; Dr. C. C. v. d. G.
f 2.50 ; Dr. J. 'H. f 5,-; T. 5.-;
f • M. H. f Io.-;
mevr. V. D. f i.-; Gebr. N. f Io.-; A. M. f 2.5o;
A. v. d. K. f5.-; Prof. C. G. W. d. V. f 12.50 ; Mr.
P. R. H. f io.- ; dames v. H. f io.- ; alien te
Utrecht.
J. S. f 2.50 • Dr. R. L. f Io.-; 0. T. T. f 5.-;
Fa. A.J. H. 5.-; L. M. f 5,-;• R. R. f 25.-; F.
S. M. en Co. f5.-; Th. f io.-; B. H. f 10.-; U.
0. S. f 25.-; C. A. B. D. f 25.-; Dr. J. A. J. T.
f 2.50 • . 0. Wij. f io.-; alien to Groningen. W. L.
f 2.50J •; Mr. P. D. P. f 25.-; H. v. T.
f 25.-;
Mi.j. H. J. M. f 2.5o;n alle
te Helmond. J. L. B.
f5.-; G. J. 0. L. f 2.50 •; A. J. L. f 5.-; mevr. 's J.
f5.-; J. M. V. Jr. f 10.-; mevr. L. B. R. f 2.50 ;
alien te Bussum. G. M. f io.- ; • G. M. v. I. Mr.
f 2.50 • dames d. C. f fo.-; L. B. f 50.-; A. L. S.
0. f Io.- ; Ch. M. M. f 5.-;. R. v d• H. f i.- • W.
v. d. H. f A. B. C. v. L. f 25.-;• J. H. G.
f50.-; mej. S. f 5.-; jhr. H. S. f 5 .-; M. W. v.
0. f io.- • T. f io.-; M. f 25.-; Th. G. v. H. f.-;
mej. C. L. V. H. f 2.-; wed. P. 0. f 5.-; allen te
Hilversum. Dr. C. S. L. f 5.-; Mr. H. H. S. f 2.5o;
Prof. Dr. P. Th. L. K. f 180.- • L. A. R. f 30.-;
Prof. Dr. C. S. N. H. f Io.-; B.
'.
J. K. f 5,-; Dr.
W. F. f io.-; C. B. f 5.-; N. V. R. f 2.5o ; E. D.
f io.-; Dr. W. E. f 2.5o ; H. f 2.50 ; J. W. v. L.
f5.-; Prof. Mr. L. v. H.. f 5.-; W. en d. 0. f 5.-;
Prof. H. f5.-; Dr. K. f 5. - ; C. C. R. f io.-; J.
E. S. f io.-; alien te Leiden. F. C. A. B. f 5.-; A.

H. W. f 2,0
5
; A. A. L. f io.-; L. A. L.i.;
f- J. D.
W. f I.-; mevr. P. P. v. A. f fo.-; Mr. P. A. f5.-;
wed. Dr. C. E. P. M. f 2.5o;. Mr. L. J. v F. v. d.
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K. f 2.50; W. v. R. en A. R. f 5o.--; V. d. V. f
Mr. A. H. M. f 5.-; H. d. K. f 2.50; alien te Haarlern. S. L. f 5.-; Fr. V. f 2.5o; beiden te Zutphen.

A. P. d. J. f r000.-; te Eindhoven. d. P. f ro.-; S.
W. M. f 2.50; B. v. L. f 5.-; alien te Amersfoort.
A. H. W. v. L. f 3.50; C. H. f Jo.-; beiden te Schiedam; L. H. N. f i. - ; F. H. f 2.50; J. D. f i. - ;
H. v. M. f 25.-; alien te Maastricht. Mevr. V. R. H.
f 50.-; D. v. d. S. f lo.-; D. en S. f 25.-; E. L.
S. f 25.-; L. C. en E. f5. - ; Ds. J. f 10. - ; W. J.
alien te
B. S. F. f 25.-; J. K. f 25.-; B. B. f
Nijmegen. C. R. B. f 2.50; mevr. N. A. f 5. - ; J. J.
d. G. f 5.-; G. J. f 2.50; H. W. H. f ro.-; alien te
f 25.-; H. W. A. la,. d.
Leeuwarden. Wed. E. v.
M. f .- mevr. K. f 3.-; D. E. B. R. f 25.-; S.
f ro.-; Mr. C. P. v. K. f 25.-; A. V. f 5.-; N. N.
f -2.5o; mej. A. v. E. f 5.-; alien te Zeist. J. J. B.
beideri te
f 2.50; Fa. J. K. Sz. f r.-; C. J. K. f
J. V. V.
Breda. J. L. S. f io.-; L. R. V. f
f 5.-; F. A. v. d. B. f 5.- • C. D. v. H. f 2.50; C.
D. v. H. f 30.-; alien te ZwoIle ; G. B: P. f I---; d.
R. f io.-; S. D. P. v. L. f io.-; K. A. f 5.-; J.
B. f i.- ; alien te Deventer. M. f r,-; J. M. R.
2.50; J. E. I. S. f 5.-; P. R. f ro.-; C. V. S. v. d.
H. f mej. H. f io.-; Mr. v. L. f 2.50; Dr.
B. f r.-; inej. N. M. S. f ro.-; V. H. f io.-; A. M.
M. f io.-; Dr. W. R. f io.-; mevr. de wed. Dr. E.
J. C.
T. f
C. D. R. D. f TO.-; Jhr. L. P. S. v. d.
G. f 1.5o ; alien te Arnhem. E. H. L. f zoo.-; Mr. P.
W. v. 0. W. f 5.-; C. D. W. Cz. f 2.5o; Dr. T. D.
f 25.-; B. c. E. f 2.50 ; mevr. C. v. R. f 2.-; C. C. U.
V. v. M. B. f 5.- • S. f
f r. -;Fam. G. f
H. H. b. f I.--; C. A. S. f 2.50 ; K. M. C. f i.-; alien te Dordrecht. Dr. J. M. v. D.f 25.--;V. S. 0. f I.--;
alien te Alkmaar. H. S.
P. N. f 5.-; J. H. S. f
f 2.-; C. V. S. f 2.50; Ce L. M. f 2,-; Christelijke

Vrijzinnige Studentenbond f 75.-; alien te Venlo.
Gebr. M. f 2.50 ; H. M. f i.-; G. v. W. f i.- ; alien
te Tilburg. Mr. G. J. S. f ro.-; W. F. S. f 50.-;
Dr. H. J. F. f 5.-; J. F. -f 5.-; alien te Middeiburg.
W. J. D. v. R. f 2.50; Dr. M. f lo.-; beiden te Gouf To.-; E. H. M. f 50.-; H. M. S.
da. S. W. d.
f 25.-; A. S. f mo.-; W. d. C. C. A. D. d. W.
f 25.-; alien te Bloemendaal. M. L. F. f 25. - ; Fa.
wed. G. J. B. - en Zn. f 5.-; beiden te Bergen op
Zoom. M. W. f 15.-; G. J. v. d. L. f r.-; H. W.-V.
f 5.-; alien te Den Helder. H. M. d. V. f i.- ; te
Wormerveer. P. G. f i.-; te Kwadijk. Ds. H. G.
f I.-; te Dalfsen. M. G. T. H. f 5.-; dames d. B.
K. f 5.-; E. v. d. 0. f 5o.-; Mr. H. T. F. W4
f. 25.-; mevr. A. M .G. v. W. f I.-; C. J. B. f 2.50;
L. J. M. f 1.- • alien te Apeldoorn. B. U. f io.-;
te Eijsden. H. J. A. f 5.-; te Rijen. Q. E. f 5.-;
te Lemrner. M. J. H. f io.-; A. H. f 2.50; Dr. W.
D. f
alien te Sneek. N. J. M. f io.-; A. W.
f 2.50; beiden te Enschede. 0. f 0.50; te Harlingen.
M. f 25.-; D. W. v. W. f 25.-; beiden te Hengelo.
B. d. C. f 5.-; te Zandvoort. H. M. f 2.50; te Zwagedijk. J. A. W. f 2.50; te Dokkum. J. Brn. v. L. V.
H: f 59.-; te Hemmen. G. C. E. f 2.5o; te Bolsward.
G. T. f 25.- ; te Dieren. M. K. f 30.-; te Ellekom.
V. D. f 30.-; te Hansweert. A. v. d. W. Az. f i.-;
L. P. W. f 5.-; J. v. G. f io.-; S. J. en J. P. f 5,-;
alien te Almelo. 0. P. f I2.-; te Maassluis. A. f io.-;
te Zuid Laren. J. W. I. R. f J. V. D. f 12.50;
beiden te Heerlen. A. W. M. K. f 50.-; Mariastichting f 2.50; te Haaren. Ds. A. f i.-; te
Drachten. Dames W. f 2.50 ; te Blaricum. H. J.
f i.-; Bolsward. Mr. G. F. en G. f 2.50 ; te Eibergen. Wed. J. E. A. B. f ro .-- te Oudermolen (Fijnaard). A. E. f 5.-; te Bosch' en Duin. Th. A. S.
f io. - ; P. J. C. V. d. H. f 2.50; Fa. J. N. f 2.50;
beiden te Groenlo. V. f 5.-; te Oosthuizen. Gebr.
T. f I.-; te Katwijk. Mr. J. C. R. f 2.50; te Lochem. )U. M. S. f 2,-; H. P. d. K. f 6o.-; beiden
te Bilthoven. A. H. W. v. L. f 3.50; L. E. W. f 5.-;
beiden te Hornhuizen. N.v. Ned. L. T. f 25.-; te

Kouwenaar. N. N. f io.-,; te Workum. S. L. H.
f 5.-; te Heusden. A. S. f Io.-; te Appingedam. P.
M. S. f 2.5o; te Dinteloord. F. S. f 2.5o; te Stadskanaal. C. F. K. f ro.-; te Franeker. L. A. B. f
Fa. K. f beiden te Boxtel. H. V. f 3.-; Fa.
M. J. f 1.-; beiden te Venlo. A. V. B. f 20.-; J. en
S. f 5,-; beiden te Valkenswaard. Kerstgave f 2.50;
te Heteren. S. G. E. f 5.-; te Enkhuizen. F. A. K.
f 2.50; te Monnikendam. L. d. W. H. f ro.-; te
Brielle. C. C. v. I. f io.-; te Wedden. Mevr. V. d.
I. S. f 4o.-; Mij. d. R. f 5.-; beiden te Doorn. S.
en K. f 5.-; Ds. K. H. v. R. f ro.-; beiden te Renkum. W. V. f 2.50; A. M. D. f 5.-; beiden te Meppel. A. W. V. E. Jr. f 25.-; F. tl. f ro.-; beiden
te Ede. G. L. t 25.-; mevr. wed. G. M. d. 12. f 2.50;
beiden te Laren. J. H. en C. v. V .f- io.-; te Harderwijk. P. C. f 25.-; Ds. v. d. V. f 2.5o; beiden te
Poortugaal. Dr. K. S. f io.-; te Hoornaar. F. V. I.
J. f roo.-; te Staverden. R. W. R. fro.-; te Delftziji. Dr. J. V. K. f 15.-; te Wageningen. Bn. S. t.
M. f roo.-; te His ter Heide. R. K. R. f ro.-; te
Kolk. Jhr. Mr. G. C. W. T. f 5.-; L. G. f io.-;
IC Wassenaar. Dr. I. f 5.-; te Drimmelen. V. L.
f 5.-; Kerkeraad Ned. Herv. Gem. f 7,50 ; beiden
te Rijswijk. A. D. C. S. f 2.5o; te 's-Heerenhoek. P.
W. v. R. f 5.-; te Hoenderloo. H. H. en Co. f 5.-;
mevr. T. f 2.50; beiden te Tiel. A. M. W. f 7.50; te
Ooltgensplaat. C. W. B. A. f 10.-; te Velp. N. N.
f I.-; te Goes. W. t. G. f i.-; te Amerzoden. M. d.
C. B. f 2.50 ; te Oosterbeek. P. L. f 25.-; te Wemeldingen. - Mr. J. L. f 25.-; te Koudekerke. J. B.
S. f f.-; te Aerdenhout. T. T. f 5.-; te Brummen.
J. d. J. f 5.- ; K. P. Jr. f io.- ; beiden te Sliedrecht.
L. W. f 5.-; V. E. V. f 2.5o; dames B. f 7.5o; alien
te Delft. H. V. V. f 5.-; te Ter Apel. N. Z. f 3.-;
te Noordwijk aan Zee. J. E. G. f 3.-; te Alfen. C.
A. V. f 2.50 ; te Scherpenzeel. C. E. v. M. f 2.50 ; te
Drummen. F. d. S. f 2.50; te Terneuzen. R. v. S.
f 2.50; te Veenendaal. B. J. f 2,-; te Heerde. J. K.
Wz. f 10.-; te Midwoud. K. D. f io.-; te Lunteren. H. G. D. C. f io.- ; te Wapenvekl. W. d. B.
50. - ; J. T. P. f 5.-; beiden te Roden. Dr. L. V.
B. f 2.50 ; te Zetten. K. V. H. f te Overveen.
Mr. F. J. H. d. W. P. f 180. - ; te Driebergen. C.
L. f ro. - ; te Zuidland. N. N. f 5.-; te Krabbendijke. A. J. N. f io.-; te Zegwaard. Ds. J. S. f 2.50;
te Kollum. Ds. B. f 2,5o; te Ilpendam. S. Z. f 2.-;
te Suurhuizen. J. en B. f
te Aardenburg. A. A.
f io.-; te Oegstgeest. D.
d. H. f io.-; A. d. j.
f io.-; G. V. B. v. H. f 25.-; alien te Vlaardingen.
H. B. f io.-; te Hoogeveen. D. F. f 25.-; te Doodenwaard. G. V. f io.-; te Hulst. F. K. f io.-; te
Nunspeet. E. I f Jo.-; te Slikkerveer. J. A. H.
f 5.-; te Gorinchem. D. B. f 5.-; J. C. P. f 25.-;
I). B. f 5.-; j. C. P. f 25.-; alien te Vlissingen.
Krachtig was in de afgeioopen maand de steun, dien
wij van alle zijden ontvin,gen. Zoowel uit • de hoofdplaatsen des lands, als uit de kleinste en meest afgelegen oorden, voornametijk dank aan de krachtige
medewerking van de pers, kwamen giften tot ons.
Dankbaar vermelden wij opnieuw een bijdrage van
H. M. de Koningin-Moeder. Men heeft begrepen, dat
de kinderen van Nederiandschen stam niet mochten
ten achterstaan bij die van andere nationaliteiten.
Totaal werd ontvangen f 15330.50 en Mrk.
maakt met vorige opgave f 2 46726.67 en Mrk. 28743.68.
De inkomsten werden deze maand niet door de uitgaveri overtroffen. Wij zagen zelfs onze middelen toenemen, zoodat wij onzen arbeid eenigen tijd kunnen
voortzetten, doch wij zijn nog lang niet aan het einde van ons werk.
Merl blijve ons steunen, want er is schrikkelijk veel
leed te lenigen.
Men zende zijne bijdragen aan den Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam.
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Nationalisme staat niet tegenover gezond internationalisme.
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Nieuwe Sdmenwerking.*)
In het voorjaar van 1919 hebben wij aan een
groot aantal Nederlanders en stamverwanten
in den vreemde, Afdeelingen van ons Verbond,
Zelfstandige Vereenigingen en personen, een
rondschrijven gericht, waarin wij, de algemeene
medewerking gevraagd hebben om, nu de oorlog het geregeld verkeer niet Langer belemmert
en men zich allerwege opmaakt om den wederopbouw te beginners, ook voor de behartiging
van de belangen, die het A. N.V. voorstaat, te
komen tot nieuwe samenwerking.
De uitkomst heeft ons niet ten voile bevredigd.
Tegenover het groot aantal adressen, tot welke wij ons hebben gewend, was het aantal antwoorden tot dusverre bescheiden. Wij wagers
derhalve opnieuw een poging om de voor onzen
arbeid onmisbare medewerking van Nederlanders en stamverwanten in den vreemde te verkrijgen, opdat het A. N.V. zich krachtig kan
zetten aan de bevordering van de zedelijke en
stoffelijke kracht van yolk en stam.
In het hoofdartikel van het Jan.-nr, werden
reeds verschillende ons verschafte belangrijke
gegevens. aangestipt.
Onder de antwoorden„ die wij ontvingen,
waren er ook, die getuigden van gebrek aan vertrouwen in den arbeid van het Verbond.
Er zijn er, die de hulp van het Hoofdbestuur
inriepen voor eene bepaalde zaak en moesten
ervaren, dat deze hulp faalde. Gevolg: teleurstelling en de onrechtmatige gevolgtrekking,
„dat 't Verbond Loch niets duet", zonder derhalve te bedenken, dat ook 't Hoofdbestuur
niet almachtig is.
*) Van deze oproeping, uitgaande van het Hoofdbestuur, zijn
afzonderlijke exemplaren ter verspreiding verkrijgbaar aan het
Kantoor van het A. N.V. Blauwpoortsplein 3, Dordrecht.

Er zij er ook, die meenen, dat 't A. N.V. in.
't algemeen doorloopend deed blijken van gebrek aan. kracht ; die verlangden, dat 't Hoofdbestuur partij gekozen zou hebben in den strijd
der oorlogvoerenden, waar ooze stamgenooten
daarbij 't gedrang kwamen. Dezen vergeten,
dat het A. N.V., aldus handetende, altijd een
aantal stamgenooten zou hebben te kort gedaan
en ongetwijfeld zeer terecht als staatsgevaarlijk zou zijn behandeld, wanneer het zich
gemengd had in de Internationale vraagstukken
en aldus de Regeering ten zeerste bemoeilijkt
had. De Statuten van het A. N.V. zouden 'zulk
een optreden ook verbieden. Immers beoogt het
slechts het versterken der zedelijke en stoffelijke handers tusschen de verschillende deelen
van yolk en stam, het steunen van Nederlanders en stamverwanten in den vreemde,
opciat zij hun eigen volksaard zoo zuiver mogelijk bewaren, en door.bevordering van eigen zedelijke en stoffelijke belangen eene eervolle
plats in hun vreemde omgeving innemen.
Ook zijn er echter, die 't Hoofdbestuur verwijten in den .00rlog zich te hebben geschaard
aan de zijde van een der oorlogvoerende partijen. worden niet geleverd, maar
worden met belangstelling tegemoet gezien.
Het Hoofdbestuur gevoelt zich op dit punt
volkomen zuiver.
't Kan zijn, dat dit alles heeft samengewerkt
om velen, tot wie wij ons wendden, te doers besluiten ons rondschrijven maar onbeantwoord
te laten. Menigeen heeft de vragenlijst wellicht
niet eens ontvangen.
Er kwamen, ook vele antwoorden, waaruit het
verlangen naar medewerking blijkt, en waarin uitstekende gedachten naar voren worden
gebracht.
In het in den aanvang genoemde rondschrijven werden de volgende vragen gesteld:
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Wat kan het A. N.V. doen om de taal-,
stam- en handelsbelangen in uw omgeving te bevorderen?
2. Is de Nederlandsche consulaire dienst in
uw tomgeving tot samenwerking bereid?
3. Zou de stichting van een Afdeeling of
Groep van het A. N.V., zoo die nog niet
bestaat, in uw omgeving mogelijk zijn?
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 y olk en onzen stam?
De antwoorden houden natuurlijk verband
met de omgeving, waarin de schrijver leeft.
Zoo wordt er uit stamverwante landen, waar
het Nederlandsch door de bevolking wordt gesproken, op aangedrongen, dat de Nederlandsche boekhandel zich zal inspannen om Nederlandsche leesstof in die landen in te voeren,
en wordt van daar de wenschelijkheid uitgesproken, emigratie van degelijke Hollandsche
werkkrachten te bevorderen.
Anderen wijzen op de groote behoefte aan
een weekblad, waarin een overzicht wordt gegey en van hetgeen er in de afgeloopen week op
allerlei gebied in Nederland is voorgevallen ;
dringen aan op de uitgave van geschriften,
waarin het leven van beroemde manners en
vrouwen van den Nederlandschen stain word
beschreven.

Wenken worden gegeven om de vestiging in
den vreemde van bepaalde handelszaken en fabrieken en den uitvoer van bepaalde handelsartikelen te bevorderen. De wenschelijkheid wordt
betoogd om mede te werken aan de oprichting
van ontmoetingslokalen voor Nederlanders en
stamverwanten, alsook om in openbare uitvoeringen de Nederlandsche muziek bekend te
maken.
'Het lloofdbestuur heeft dankbaar van dit alles . kennis genomen en stelt zich voor het gewenschte geleidelijk te verwezenlijken voor zoover
de uitvoering mogelijk blijkt. Het is verder van
plan zich in verbinding te stellen met belanghebbenden, wier medewerking voor het tot
stand komen van verschillende zaken onmisbaar is.
Het ligt voorts in de bedoeling, zoodra de
omstandigheden dat mogelijk maken, dat een
of meer onzer persoonlijk op verschillende plaatsen met onze vrienden overleg gaan plegen over
de maatregelen, die genomen moeten worden

om den besten vorm van samenwerking te
vinden.
Eindelijk is in overweging het vormen van
bijzondere oommissien van voorbereiding voor
de verschillende plannen.
Nu wenden Wij ons opnieuw tot de vele
Nederlanders en stamgenooten buiten Nederland, die ons nog zonder antwoord lieten, maar
thans een duidelijk beeld zullen hebben, welken kant 't uit moet en wier medewerking
onmisbaar is om te bevorderen, dat 't A. N.V.
naar alle zijden zijn vleugels uitslaat.
De vermoeidheid, waarvan de menschheid
in dezen zorgvollen tijd blijk geeft, moet met
.kracht bestreden worden, opdat het herstel zoo
spoedig mogelijk intreedt. In den strijd om
lotsverbetering ligt een onmisbare levensprikkel.
Dat geldt voor den enkelen mensch, maar
ook voor de volken.
Wij . doen een krachtig beroep op alien, die
voor de belangen van ons yolk en onzen stam
willen medewerken, om ons te steunen. Met
vertrouwen wachten wij hun antwoorden af.

BOEKEN-COMMISSIE
Directie :
Beijersoord,
Bilthoven (U.).

Boekenhuis :
63 V. d: Duynstraat,
Rotterdam.

Sedert onze laatste opgave in het Dec.-nr. werden
kisten boeken verzonden voor de afstammelingen der
Nederlandsche kolonisten in Suriname. Dat maakte
voor 191 9 (waarvan wij alleen de laatste 4 maanden
konden werken) een ge tal van 45 kisten, tegen 26
in '18 (het laagste getal, dat wij ooit bereikten) en
3 7 in '17. Alles tezamen van 1902 tot en met 1919:
1822 kisten. Nu zijn de Zeemanshuizen aan de beurt,
waarvoor wij tientallen kisten gereed maken.

***
Dezer dagen ontvingen wij het eerste antwoord op
de in October naar Oost.Indie gezonden kisten voor
Militaire Tehuizen, tevens het eerste antwoord uit
verre gewesten na 5 jaren niets te hebben kunnen verzenden. De voorzitter van een dier Tehuizen berichtte
ill de volgende woorden de goede aankomst : „Onze
huisvader is ` terstond tot openen van No. 'Soo overOgaan ..... en hij, met z'n kennis van hetgeen door
de Militairen, bier in garnizoen, ter lezing wordt gevraagd, verheugde er zich bijzonder over, onder de verzameling heel wat boeken aan te treffen, die reeds
meermalen gewenscht waren. Wij, het Bestuur, verheugen ons met hem over deze aanwinst en veroorJoven ons de vrijheid, bij dezen Uwe Boeken-Commissie hartelijk dank te zeggen voor 'de gedane zending en de daaruit blijkende lust tot behartiging van
de belangen der Militairen. In de laatste jaren worden wij hoe langer hoe meer getroffen door de tegenstelling tusschen de levendige belangstelling der Militairen voor de Bibliotheken in de Tehuizen en het
slechts-matige bezoek, uit anderen hoofde aan die inrichtingen ten deel vallend ; zoodat, als wij dan niet in
de gansche, door ons gewenschte, richting iets voor
die Militairen kunnen zijn, wij gaarne trachten, op dat
terrein, hetwelk het meest door hen wordt gewaar-
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deerd, zooveel mogelijk voor hen te wezen en daarin
heeft Uwe Commissie door hare zending ons een welhome ruggesteun gegeven."

***
Dezer dagen had in het Boekenhuis een eigenaardige
voordracht plaats : onder leiding van mevr. wed.
Mr. Cohen Stuart—Abendanon, bestuurslid van de
Burger-Afdeeling Delft, bracht een twaalftal leden
der Studenten-Afdeeling aldaar een bezoek aan het
Boekenhuis te Rotterdam, waar ondergeteekende met
behulp der bekende platen, foto's en grafische voorstellingen, het werk verklaarde. Na afloop werden
allen, Hollanders, Vlamingen en een Afrikaner, begunstiger der B.-C. Een goed voorbeeld ! Mej. N.
Hannik, lid van den staf van de B.-C. en lid van genoemde Stud.-Afd., had dit bezoek voorbereid dat,
naar wij ho en door meer Afdeelingen gevolgd mocse worden.

***

Met dengrootsten aandrang moeten wij ons ver;--

zoek om wekelijksche toezending van pakken cow=
ranten herhalen. Tot ons leedwezen is onze oproep in
het Dec.-nr. slechts door enkele lezers beantwoord, die
wij daarvoor hartelijk danken. Met verwijzing naar
dat nummer verzoeken wij opnieuw om adressen :
wij kunnen antlers onmogelijk alle 8o Zeemanshuizco geregeld leesstof toezenden. Men wende zich tot de
Directie te Bilthoven voor nadere inlichtingen. Hier is
en zooals
ook een dankbaar arbeidsveld voor Afdeeling,
Haarlem, Zutphen en Amsterdam (Vrije Univ.) al
jaren lang in toepassing brengen. Ook administraties van dagbladen kunnen misschien wat voor ons
doen : die van „De Nederlander" steunt ons reeds van
lang \TOOT- den oorlog met dagelijksche toezending van
een aapptal exemplaren : wij zijn daarvoor zeer erkeni elijk ! En waar blijven de uit de couranten geknipte
feuilletons ? Ook kinderboeken hebben we noodig !
VAN EVERDINGEN,
Dir. B.-C.
Bilthoven, 13 Febr. ' 20.

NEDERLAND.
Nederlandsche Wetenschap.
Er is herhaaldelijk gewezen op het gevaar, dat er
gelegen is in het veelvuldig gebruik van D u i t s c h e
studieboeken in ons vaderland, voor het zuiver houden
onzer taal bij wetenschappelijk -gevormde menschen.
Deze min of meer deftig klinkende aanhef, zal den
lezer misschien afschrikken om verder zijn aandacht
te schenken aan dit onderwerp, maar vrees niet, -wij
zullen niet op die wijze voortgaan bij u een mooi
werk in te leiden, dat zoogeheel lit in de lijn van ons
Verbondswerk.
Spreek eens met een arts, een ingenieur, een plantof dierkundige, een beoefenaar der sociale wetenschapP en zet met hem een boom `e op over zijn yak —
in minder dangeen tijd heeft hi' een groot aantal
Duitsche uitdrukkingen en germanismen over zijn lippen laten aan en vraagt gij hem dan met een
schalksch lachje (ook mannen kunnen wel eens
sclialksch lachen) : „Toe, zeg dit nu ook eens in zuiver Nederlandsch" — dan lacht hi' verlegen terug
en.... kan het niet of slechts met moeite en met horten en stooten.
Het Duitsch, waarin ons zoo veel van het wetenschappelijk voedsel wordt voorgediend is ons zoo .eigen, wij lezen en spreken het vaak — al is het dan niet
taalkundig juist — zoo gemakkelijk, dat wij er vaak
ook in denken, als wij wetenschappelijk denken.
Dat dit eengevaar oplevert voor het zuiver houden
van onze taal, schijnt niet iedereen te beseffen •; 't ver-

wonderde ons niets onlangs iernand, wiens oordeel wij
in vele zaken op prijs hadden leeren stellen, te hooren beweren „Och, dat Alg. Ned. Verbond is zoo eenzijdig in zijn taalstrijd, het is altijd tegen het Fransch,
maar schijnt de gemakkelijke overwinningen van bet
Duitsch op taalgebied buiten beschouwing te laten".
Wij wezen den man wei terecht, maar konden ons
zijn opmerking wel begrijpen •; vooral in de laatste jaren lijkt het gevaar uit het Zuiden zooveel grooter,
omdat het er strijdlustiger en strijdvaardiger uitziet,
omdat een Alliance francaise haar openlijke propaganda voert, omdat er een zoo'n verwoede stria gestreden.
g
wordt even over onze zuidgrens teen
het ons zoo.
nauw verwante Vlaamsch.
Maar juist het gevaar, dat ons besluipt zonder dat
wij het zien, zonder dat wij zijn aanwezigheid gewaar
worden, een gevaar, dat wij als een Trojaanschen klepper binnenloodsen, met gejuich en welkomstkreten,
zoo'ngevaar is een rooter gevaar, is gevaarlijker.
Daarom zullen wij zoo gaarne met gejuich en vreugdekreten het streven begroeten van de mannen, cjie onder leiding van Prof. Dr. J. de Zwaan, als voorzitter
en Dr. H. H. Zeijlstra Fz., als secretaris, de VolksUniversiteits-Bibliotheek uit even.
Wetenschappelijke werken, van gedachte en van
woord zuiver Nederlandsch, bestemd voor menschen,
die uitsluitend, of bij voorkeur , in hun moedertaal
willen of kunnen lezen, zij zullen ons geworden als welkome striders teen lien uitheemschen invloed op wetenschappelijk gebied.
Wij meenen, dat de leden van bet Al em. Nederl.
Verbondgoed zullen doen deze uitgaaf met kracht te
steunen. 't Is wel jammer, dat het A. N.V. er zelf niet
zijn stem el op kon drukken •; maar wij zullen ho en
dat, nu de oorlog met zijn naweeen op ons gebied grootendeels voorbij is, het A. N.V. ook weer eens aan
den slag zal aan en zich zal laten gelden overal waar
verwacht mag worden, dat het Algem. Nederl..Verbond aan de spits zal aan of wel de spits zal afbijten.

***

Van deze werkjes, in handig formaat, verschenen
bij de Erven F. Bohn te Haarlem : Prof. Dr. J. J. Salverda de Grave :„
Italie's letterkunde" Prof. J. C. v.
Eerde : „Inleiding tot de volkenkunde van Nederl.Indie" • Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk : „Psychologie
der dieren".
'Weldra zullen volgen : Dr. G. Hoist : „Electrische
lichtbronnen en haar eigenschappen"; Dr. E. B.
Kielstra : „De vestiging van het. Nederlandsche gezag
in den Indischen Archipel" • Prof. Mr. A. H. M. J.
van Kan : „Inleiding tot de Rechtswetenschap"; Prof.
Dr. Th. J. Stomps : „Erfelijkheid en Chromosomen",
„Bevruchting en generatiewisseling in het plantenrijk", „Afstammingstheorieen" •; Dr. K. H. E. de Jong :
De magie bij de Grieken en Romeinen" Prof. Dr.
„
N. C. Hesseling: „
Nieuw-Grieksche letterkunde";
Prof. Dr. H. T. Colenbrander :„Groote mannen uit
onze kolonialegeschiedenis” • Ds. J. J. Thomson:
„Inleiding tot den Russischen roman"; Dr. H. J. F.
W. Brugmans : „Psychologische methoden en be grippen" ; Prof. Dr. G. J. Thierry : „Beknopte geschiedeohs van VO6r-Azie in de Oudheid ; i. tot aan de me
eeuw voor Christus ; 2. van de we eeuw tot aan de 6e
eeuw voor Christus" ; Dr. D. H. Th. Vollenhoven :
„Moderne stroomingen in de Fransche Wijsbegeerte.
Natuurwetenschappelijke Denkers.
Denkers ;• Dr. J. D. Bierens de Haan „Nieuwere geschiedenis der wijsbegeerte" •; Prof. F. de Haan :
„Spaansche Letterkunde"; Prof. Dr. J. D. v. d.
Waals : „Ruimte en Aether"; Prof. Dr. Tj. de Boer :
„Wijsbegeerte der Moslimsche volken"; Just Havelaar :
„Nederlandsche schilderkunst van Bosboom tot op heden" • Prof. Dr. K. H. Roessingh : „De moderne richlin g in Nederland".
Er zijn zes afdeelingen : Godsdienst, Wijsbegeerte en
Kunst, Geschiedenis, Sociale Wetenschappen, Natuur-
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wetenschappen, Kolonien en omgeving, Productie,
Techniek, Verkeer.
Hier wordt eengoed Nederlandsch werk verricht,
wij, als goede Nederlanders, moeten het steunen.
W. J. LUGARD.
Van de Afdeelingen.
omstreken.
's=Gravenhage
Marcellus Emants,
Marc. Emants gaat ons verlaten. Dat is de droeve
mare, die ons opgewekt verbondsleven komt storen.
Een groot verlies voor on ze Afdeeling, welke wi.j
ions moeilijk zonder haar ijverigen onder-voorzitter
kunnen voorstellen.
Van de oprichting of' lid van het Verbond, was hij
mede-onderteekenaar van den rondzendbrief, dien de
toenjuist opgerichte Haag sche Afdeeling in Mei 190o
aan de burgerij"zond om tot toetreden als lid van het
Verbond op te wekken. In de ledenvergadering van
I I Mei 1903 tot bestuurslid gekozen, werd de heer
Emants aanstonds tot onder..voorzitter benoemd, \NT$ke betrekking hij tot heden heeft vervuld. Nooit deed
het bestuur vergeefs een beroep op zijn kennis en
werkkracht.
Een troost is er voor ons ; er bestaat alle kans, dat
wij onzen scheidenden onder-voorzitter binnen enWe
jaren weder in ons midden zullen zien tcrugkeeren.
En ,dan zal hij zeker, met dezelfde belangstelling
voor het A. N.V. bezield, weder een werkzaam aandeel
nemen in ons bestuur.
Wij roepen hem dan ook een vaarwel, maar een
hartelijk tot weerziens toe.
Namens het Afdeelingsbestuur :
K. E. OUDENDIJK, Voorzitter.
W. F. GERDES OOSTERBEEK,
Secretaris.
Vrijklag 17 Jan. heeft de heer C. K. Elout voor deze
Afdeeling gesproken over : „De verhouding van Nederland tot den Volkenbond".
Dinsdag 2 1 Jan. sprak de heer Adam Boshoff over
Zuid-Afrika.
Vrijdag 20 Febr. voerden enkele Vlaamsche spvekers het woord over Guido Gezelle en werden liederen
van dengrooten dichter gezongen.
De zesde Dietsche Kunstavona zalgehouden worden 6 Maart, 8 uur, in Pulchri Studio en gewijd
aan Zuid-Afrika.
De 'heer Van- Brukge, een volbloed Zuid-Afrikaan,
zal spreken over „De zoo schoone en nog te weinig be•
kende Zuid-Afrikaansche dichtkunst".
Hq a Cappella-Koor „Die Ha he" directetr
P. Mostert, en de Afrikaansche zangeres mevr. DeysDraayer, zullen den avond met zang opluisteren.
Onze toondichter J. P. J. Wierts schreef nietrwe
Zuid.Afrikadnsche Liederen voorgemengd koor:
Cappella, welke onder zijn leiding op dezen kunstavond voor het eerst zullen worden gezongen.
Van wege .deze Afdeeling wordt op Vrijdag 19 Mort
1920, wederom te klokslag 8 uur n.m., in de groote zaal
van den er turn gegeven een Vitvoering van 'Ude=
ren van GrOot.Nederland, door Coers' Liederkwartet.
Deventer en omstreken.
Deze Afdeeling hield Woensdag io Febr. haar jaarlijksche algemeene vergadering in het Koloniaal Landbouwmuseum, onder voorzitterschap van den heer W.
J. Lugard.
In het jaarverslag wordt o. m. melding gemaakt van
de uitnemendgeslaagae Bkooging voor LimburgZeeuwsch-Vlaanderen. Het aantal leden der Afdeeling
bedroeg op Jan. 192o, Ho.
De rekening en verantwoording over 191 9 , bedde in ontvangst en uitgaaf f 647.55%, wordt goedgekeurd.

Op voorstel van het bestuurslid Dr. H. H. Zeijlstra
Fzn., oprichter en voorzitter van den Ontwikkelingsraad te Deventer, besluit de vergadering, dat de Afdeeling zal toetreden als buitengewoon lid tot het Instituut
van Volksontwikkeling te Deventer. Als vertegenwoordiger der Afdeeling in den Ontwikkelingsraad wordt
aangewezen Dr. A. J. Luyt, secr.-penningmeester.
Leeuwarden.
Bestuur : Dr. S. A. Waller Zeper, voorzitter ; A.
C. van Valkenburg—Gerdes Oosterbeek, secr.-penningmeesteres, Wilemskade 13 •; Mr. C. Uiterwijk, mej. S.
Tigler Wybrandi, mej. R. Visscher.
Utrecht (Jongel.-Afd.).
Bestuur : Th. A. van Oort, voorzitter ; N. G. J. Huigen, iste secr., Weistraat 4.3b ; B. A. v. d. Bosch, penningmeester, Singeldwarsstraat 4 ; mej. Chr. Wicart,
2de secr. ; A. v. d. Velde, onder-voorzitter ; mej. J. v. d.
Reid en G. P. Nanninga.
Tot eere-lid is benoemd de heer P. J. Vellinga, die
gedurende een viertal jaren op uitmuntende wijze het
voorzittersambt bekleedde.
Z utphen.
Bestuur : F. J. v. d. Hoeven, mej. A. A. Labrijn, penningmeesteres ; mej. A. A. Henn mevr.
mevr. J. C. A. Wildervanck de Blecourt van Royen, C. J. G. L. v. d. Berg
van Saparoea, D. Toekamp Lammers, secr., te Eefde.
Nederlandsche verzorging vanvluchtelingen *).
II (Slot).
Van alle comite's, die aan de verzorging der vluchtelingen gedurende den oorlog hebben meegewerkt,
heeft het Bureau voor Registratie en Inilichtingsdienst
almee de voornaamste taakgehad •; 'eiders ervan waren achtereenvolgens de heeren R. Baron Clifford en
hr. A. J. C. van Suchtelen van deHaere.
Groote dank is de Comniissie evenzeer verschuldigd
aan de Haagsche dames, die onder leiding van mevr.
Kleijn—Eschauzier, geholpen hebben de vluchtelingen
op de daarvoor bestemde kaarten in te schrijven. Het
kaart-register bevatte 2 m000 namen. Met voldoening
kan op de resultaten worden gewezen. Het totaal aantal anvragen, dat een maximum bereikte van 500 per
dag, heeft bedragen 30338, omvattende 91783 personen. Van deze werden 2 1235 aanvragen betreffende
659 30 personen met goed gevolg beantwoord.
Van de instellingen, "the zich in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor wat betreft de werkverschaffing aan de' Belgische vluchtelingen hier te
lande, worden genoemd de „war Victims' Relief Cornmittee of the Society of Friends".
De dames en heeren aan de S. o. F. verbonden
maakten zich bovendien hoogst verdienstelijk door socialen arbeid, het inrichten van eene padvindersorganisatie in alle vluchtoorden en het aanmoedigen
van lichaamsoefeningen, die het hare er toe hebben
bijgedragen de 'one Belgen lichamelijk en geestelijk
te ontwikkelen.
Het degelijk vakonderwijs in de vluchtoorden is velen 'on en Bel en ten goede gekomen. Er werden
vakscholengesticht met 45 leeraren en ruim moo leerlinen. De werkverschaffing aan de vrouwen en mess'es in de naai- en breiklassen was van niet minder belang. Enkele cijfers mogen dat ook weer staven. Het
aantal klassen in beheergeweest bii de Commissie bedroeg 34, waarbij 4840 vrouwen als. maximum aantal
werkzaam zijn geweest, met 570 naaimachines.
Aangrondstoffen werd gedurende vier jaren betaald
f 1.278.838..58, de totale onkosten der naafi- en breiklas*) De drie afbeeldingen stellen voor: Vakschool te Gouda,
Vluchthuizen-Park te Uden en Spijziging van vluchtelingen in
Fongers' Rijwielfabriek te Groningen.
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yen belle en f 63 9 .066.881/2. Aan naaiwerk en breiwerk
werden 1.3389 .617 stuks afgeleverd.
„Het spreekt vanzelf" —aldus eindigt het uitvoerige met tai van statistieken toegelichte verslag — „dat
deze cijfers slechts een klein beeld geven van wat er
in het algemeen door de Nederlandsche Regeering en
door het Nederlandsche yolk voor de Belgische vluchtelingen is gedaan, daar zij alleen betrekking hebben op
datgene wat door de Centrale Commissie is verricht."
De Commissie spreekt den wensch uit, een weinig te
hebben bijgedragen tot leniging van den nood van dat
deel der Belgische Natedat
at in Nederland een veilig
onderkomen heeft .gezocht en tot bestendiging der
goede verstandhouding tusschen twee naburige vol.
ken, die in vertrouwen en vriendschap naast elkander
moeten leven en elkander behooren te waardeeren.
Wij meenden de slotwoorden te moeten vet zetten,
omdat ze na de ondankbare houding door een, gelukkig
Mein, sitel van het Belgische yolk aangenomen, dubbele
beteekenis hebben.
C. VAN SON.

VLAANDEREN.
Een der zwaarste verwijten, die mate van straf en
schuld aanzienlijk verzwaarden, is in het oog van den
Belgischen rechter tegenover de zoogenaamde iiten, steeds de poging geweest tot benadeeling van het
vaderland. Vaderlandsliefde immers was de hoogste
burgerdeugd en burgerplicht ; afwijking daarvan 'root
politiek misdrijf.
Inderdaad echter staat het begrip vaderland niet vast.
Verdruktegroepen als de Ieren, de Polen, de Finnen
en de Vlamingen kunnen zich onmogelijk opwinden tot
een liefde voor het vaderland, even groot als die echt
ofgeveinsd wordt beleden door de vreemde overheerschers. Wanneer eengroep der volksgemeenschap lang achtereenvolgens en stelselmatig Mich
zelf, met uitsluiting van de andere groep, het vaderlanderschap toteigent, dan spreekt het van zelf, dat
slechts in theorie en uitwendig van eengemeenschappelijk vaderland sprake kan zijn. Geleidelijk
Scheidt zich het officieele vaderland van het natuurlijke ; het eerste wordt gevierd krachtens voorschrift
en overlevering ; het laatste heeft het hart.
Overwegingen van dien aard zijn door de Vlaminden lang verzwegen. Daarom treft het artikel van
b r. A. van de Perre aan het hoofd van „De Standaard" vanJan., waarin de vraag wordt beantwoord „Waar zijn de Vijanden van het Vaderland" ?
Bij een groote groep van ambtenaren heeft vol ens
hem het vaderland de beteekenis „van den panache, den de en decoraties en gunstbewijzen". Die
gunstbewijzen zijn de verklaring van het overloopen
van eerzuchtigen en behaagzieken uit de , gekleineerdegroep naar die der regeerenden ; gelijk alle overloopers zijn die in den reel de onverzoenlijkste haters van hun vroegere omgeving. In Vlaanderen heeten zij Franskiljons ; met de Walen zou voor de
Vlamingen te sprekeri zijn • met de Franskiljons
nooit.
Vol ens Dr. Van de Perre is de democratische
opvatting van vaderlandsliefde in de eerste plaats
volksliefde, eenheidsgevoel. Waar dit ontbreekt, kan
de Staat met ziin gezag zijn rechten verweren, maar
Staat en Vaderland zijn niet hetzelfde. Vaderlandsliefde is niet te vergen van een die in de volksgemeenschap achteruitgezet wordt. „Waar rechtvaardigheid .heerscht daar is vrede. Hij, die zich in zijn
recht stelselmatig gekrenkt ge
voelt, wordt en is verbitterd. Liefde, dus ook vaderlandsliefde, zoektgeen
schuilplaats in- verbitterde harten. Eens komt een

verdrukt yolk in opstand. Die opstand kan tijdelijk
doorgeweld onderdrukt worden. Maar zoo zeker als
de dag van morgen, wordt eens de opstand te
machtig". Rechtvaardigheid alleen kan onheil afwenden, maar die rechtvaardigheid moet niet worden afgesmeekt ; meet worden geschonken 114 voile
plichtbesef. „'t Is niet aan de Vlamingen, dat de taalvrede moet wordengevraagd. Aan hen hoort het integendeel hun tegenstrevers daarover te vragen, want
het zijn de Vlamingen, die altijd op dit gebied de onterfden der wet blijven en vooral van de bestuurlijke
toepassing".
***
Verwant aan het artikel van Dr. Van de Perre
is het hoofdartikel in „Het Laatste Nieuws" van
Febr.,getiteld : De Ware Schuldigen. „Vlamingen, beet het daar, die door grondwettelijke middelen
aan hun yolk zijn voile recht willen verzekeren, zijn
slechte burgers, oproerlingen enz. De kaste, die met
den steun van eenige misleide Walen, de Vlamingen
er onder wil houden en daartoe middelen voorstaat,
zooals de tsaar van het uiteengespatte Itusland er op
nahield in Siberie, zijn patriotten en mannen van
orde"
„Het onrecht voelen de Vlamingen inderdaad aan
den live in het bestuur, het onderwijs, het leer en
tot zelfs in hetgerecht".
„Aan de Vlamingen den indruk geven, dat zij zullen behandeld biijven als een minderwaardig ras, is
oliegieten op het vuur •; de oplossing der Vlaamsche
kwestie willen tegenhouden door een bondgenootkhap van Walen en Franskiljons, is werken voor
de bestuurlijke scheiding ; de gevangenissen vol steken
met Vlaming,
en is werken voor een soort Vlaamsch
Sinn Fein.
Vrede en recht moeten samengaan,
want zonder
recht is ergeen vrede denkbaar.
Engeraakt de vrede ooit verstoord — wat een,
ramp ware voor iedereen en alien --dan zullen de
grootste schuldigen zijn de heeren van de anti-Vlaamsche kaste, die hier een rol trachten te spelen, zooals de zelfzuchtige en bekrompen hovelingen van het
tsaristische rijk.'
***
Ziehier eenige uitingen van zoogenaamde passivistische ,bladen, die van Cauwelaert en Hoste. Verder
dan zij, maar niet zoo heel ver, gaat „Ons Vaderland" van de Frontpartij.
Toch zijn er ook Vlamingen, die volstrekt niet vinden, dat de behandeling der Vlamingen Belie anders dan tijdelijk veel te wenschen overlaat. Uit een
brief de volgende aanhaling : „Ook de berichten over
onze toestanden alhier in de Nederlandschepers ziin
onbegrijpelijk. Men schijnt bij u te denken, dat de Vlamin en en meer bepaald de Vlaamschgezinden bier
zuchten onder een schrikbewind als in den tijd van
den hertog van Alva". Maar de ernstig belangstellenden in Nederland steunen slechts op Vlaamsche bladen, niet op correspondenties in Hollandsche. De waarheid is voorts vol ens den schrijver, dat de Vlaamsche
Beweging bij velen tijdelijk impopulair is geworden
door de schuld der activisten. Daarvan maken de Franskiljons natuurlijk gebruik om victorie te kraaien. Van,
die activisten kan de schrijver Been goed hoegenaamd hooren. Men ziet daaruit hoegevaarlijk het
voor ons Nederlanders is ons rechtstreeks in dien stria
te- men en. Immers wij worden geslingerd tusschen
uitersten hier iemand, die depositie der Vlamingen
g
in Belie
volstrekt zoo kwaad niet vindt, en aan den
anderen kant een woord van bijvoorbeeld het gematide blad „De Gazet" van Antwerpen, die zijn
hart moet luchten over de„onmenschelijke behandeling waar dikwerf de Vlaamsche soldaten het slachtoffer van waren”.
De feiten door het Kamerlid Marck („De Standaard"
2 Febr. '20) ter staving bijgebracht, werden door
den Minister van justitie erkend als te zijn juist,
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maar volgens de wet geoorloofd. Dit gaan hoe ons
vuurmaakplek. Evenzoo in de Kamer de verbijsterende uitroep,die dan toch maar een gesteldheid verraadt, toen er Vlaamschgesproken werd, dat het wel
leek of men hier in een vreemde Kamer zat. Een
vreemde Kamer ! En dat, -omdat er Vlaamschgesproken werd, een der beidegrondwettige landstalen !
Maar als Vlaanderen voor een Waal vreemd land is,
dan lit het immers niet in Belgie !
Van de Gentsche Hoogeschoolkwestie nog Been
beslissend nieuws. Deze zaak is niet samengesteld
dan alleen voor hen, die de vervlaamsching niet willen. Voor de voorstanders is zij zoo fielder als glas :
simpel en alleen en kwestie van recht.
•
K. d. J.

OOST-INDIA.
De Jan Pietersz, Coen.Stichting.
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zou noodig hebben, waar immers duizenden en tien duizenden cen bestaan vinden in grooten en kleinen landbouw, amhachten of ongeschoolde bedrijven. Een o ng esc h oold Europeaan (om ons in dit verband daartoe te beperken) is in Indio niet meer dan een verworpeling.
Geen wonder dan ook, dat b.v. de twee nuttige onderwijsinrichtingen in Weltevreden (d e Wilhelmin aschool, voor technische vakken en de P r ins H e ndrikschool voor opleiding tot handel, zevaart
enz.) door leerlingen van veelzijdigen landaard bestormd worden.
Nu is de groote moeilijkheid voor dien grooten stroomvan leerlingen van buitenaf kosthuizen te vinden.
Men heeft in Weltevreden familie of kennissen, die aan
de 'on ens den kost even teen f 20.- tot f 25.—
's maands (ik spreek van eenige jaren geleden). Maar
als men dan ziet, waar de jongens vaak terecht komen,
hoe armzalig ze zich moeten behelpen, hoe het aan
dere opvoeding ontbreekt, hoe ze geheel zijn prijsgegey en aan den verderfelijken kamponginvloed, die de
vroeg geslachtsrijpe 'on ens verslapt en bederft op lichamelijk en geestelijk gebied, dan klaagt men terecht :
Ja, 't onderwijs is er en is goed, maar.... waar blijft
de opvoeding.
En nu is de Jan Pieterszoon Coen-Stichting een poging om te strijden teen het groote bederf, dat een belangrijk deel van het opkomend geslacht ondermijnt.

Indict . richt eengedenkteeken op ter herinnering aan
den300-'are gedenkdag, gewijd aan den man van
het bekende„en desespereert*) niet”. Een
gedenkteeken.... niet van marmer of brons, neen, een
Wat men eigenlijk wil?
beter, een levendgedenkteeken ! Men heeft een half
Dr.
G.
L.
Nieuwenhuisgaf in het „Bat.
miljoen bijeengebracht voor een grootsch opgezet
Nbld"
eene
uiteenzetting
van het een met de oprich„Leerlingentehuis" te Batavia.
ting van dit „leerlingentehuis" beoogd wordt*).
Waarom juist dit ?
Het moet zijn een woning, welke aan 'on ens van
Omdat het opkomend geslacht in Nederl. Indio be- alle rassen en standen, die in Batavia verdergaand onhoefte heeft aan opvoeding, schier meer nog dan aan derwijs genieten, het gemis van het ouderlijk huis zooonderwijs.
veel mogelijk wil vergoeden. Niet een reusachtig geAan den niet-Indischen lever van „Neerlandia" wor- houw, naar westerschen trant •; men wil gelijk dat
de in herinnering gebracht, dat de opleiding der jeugd in Indi'cl gebruikelijk is — het paviljoensysteem volgen.
in Indio na de schooljaren zeer bezwaarlijk is ; ten eerEr wordt dusgedacht aan een complex van gebouste voor de Europeanen, thans ook voor de Indonesiers, wen, evenals ziekenhuizen en kweekscholen nu reeds
Chineezen enz., die in het laatste decennium als gelijk- hebben ; ook de Technische Hoogeschool te Bandoeng
gerechtigden op den voorgrond treden.
wordt aldus ingericht.
Slechts in degrootere plaatsen : Batavia, Soerabaia,
Op een oppervlakte van Ioo.000 vierk. M. waarvan
Semarang, later ook in Bandoeng en Djocjacarta, zijn 40.000 vierk. M. bestemd voor speelvelden, wordt opgeinrichtingen van voortgezet ook vak-onderwijs te vin- richt de directeurswoning, waarbij ontvangkamer, kanden. Heeft ieder burger in Nederland een H. B. S. am- toor ; zaal voor gymnastiek, vergaderingen, muziek •
bachtschool of andere dergelijke onderwijsinrichting leeszaal met bibliotheek ; werkloodsen ; centrale keuom zoo te spreken naast de deur, geheel anders in het kens ; waschinrichting, zwembassin.
uitgestrekte eilandenrijk Insulinde, dat in zijn vollen
Daar rondom verschillende logeerhuizen (stel 12), leomvang gansch Europa bijna bedekt. Overal verstrooid der voor50 on -ens •; ieder zoodanig huis heeft een huiswonen de huisgezinnen, die genoodzaakt zijn de kind
voogd, die als een vader voor de opvoeding van zijn
ren reeds op jeugdigen leeftijd we te zenden om ze te- vijftigtal heeft te zorgen ; zoodoende wordt de gezinsgen algeheele verwildering te behoeden.
worm eenigszins behouden en kan de opvoeding meer
Gewoon lager ondefwiis is tegenwoordig binnen het vertrouwelijk en innig zijn. De ouders kunnen dan zelf
bereik van degroote meerderheid (behalve b.v. van de het huis kiezen, waaraan zij hun kinderen toevertrouplanters en opzieners in de binnenlanden), maar daar- wen ; men zal dus kunnen hebben huizen voor Kathomerle houdt dan ook alles op.
lieke en voor Protestantsche Europeanen, voor ChineeMen moet de kinderen wegzenden.
zen, voor Indonesiers, enz. Zoodoende kan, meent men,
Europeanen, die 't eenigszins kunnen doen, hakken degemoedsvorming of godsdienstige opvoeding geheel
den knoop maar door en zenden de kinderen reeds vrij in de zelfverlangde sfeer plaats hebben, terwijl daarvroeg naar Europa.... waar ze niet altijd goed terecht naast de aanraking met de kostjongens wit de andere
komen. Of... ze doen ze eerst eenige jaren in den kost huizen op de gemeenschappelijke plaatsen (speelvelden,
in een der Indische steden, waar gelegenheid is tot vergaderzalen enz.) en de algemeene leiding een movoortgezette opleiding. Kunnen ze daarvoor goed betaafzondering en onverdraagzaamheid voorkomen.
len, dan vinden de kinderen doorgaans nog al een goed
De jongens eten in hun huis in een gezellige eetzaal,
tweede tehuis, maar degroote meerderheid verkeert waarbtj de huisvoogd met zijn gezin aanwezig is ;, in die
niet in dat geval. En toch moet diezelfde groote meer- eetzaal zijn overal „zitjes" ingericht, gelijk in de galederheid in een land, waar zoogeheel andere levensvoor- rijen aan weerskanten i ) en platen, planten en muurwaarden bestaan dan inNederland (en in Europa in 't versiermgen even alles een gezelrig, huiselijk voorkoalgemeen) — als er i e t s van de kinderen zal terecht men • de eetzaal is dus tevens de huiskamer, waar de
komen voor hen een voortgezette opleiding zoeken. jongens zich geheel thuis moeten gevoelen.
Vandaar de zucht naargoed voortgezet onderwijs, ook
Zij slapen in Brie slaapzalen met 2 4 2) bedden, worvoor dien breeden kring, die dat in Nederland minder
*) J. P. Coen was nog een lid van een A. N.V.; „en w a nh o op t niet" zoo ook goed geklonken hebben,

Okergenomen in de „Ind. Gids", Aug. 1919, blz. 199 v.v.
1 ) Men denke aan den Indischen bouwtrant.
2 1 De ciifers kloppen niet altijd in de schets van Dr. N,
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den daarbij onder oppertoezicht van den huisvoogd aan
het onderlinge toezicht overgelaten. Ontkleeden doen
ze zich, uit een hygienisch oogpunt, in kleedkamers.
Op de bovengalerijen zijn kleine werkafdeelingen inge•• daar leeren deze hunne lesricht, ieder voor 4 jongens
sen en maken hun huiswerk.
De verschillende huizen worden bediend uit de centrale keukens en de waschinrichtingen ; die beslommeringen zijn dus aan den huisvoogd onttrokken, zoodat
hi' e zijn geheele kracht kan widen aan de opvoeding
van zip jongens. Watden vrijen tijd betreft, is het wenschelijk, dat de
elders ont
'on ens van alle huizen niet noodig hebben
espanning te zoeken ; zij behoeven niet uit te gaan, maar
omgeving
moeten alle afleiding in hun onmiddellijke
vinden.
Zij hebben hun speelvelden, hun sport en gymnastiek. Ten minste tweemaal 's weeks is ergeorganiseerd
spel; dit om eenzijdigheid te voorkomen, zoodat ze b.v.
nietgeheel opgaan in 't voetbalspel. Dit alles onder
stevige deskundige leiding, weshalve een moreel hoodstaande spelleider aan de inrichting zal verbonden wor_den • deze heeft met den arts te zorgen voor de lichamelike ontwikkeling der leerlingen. En die zorg is bij
knapen van lien leeftijd, die in hun tijdperk van sterkengroei veel hoofdarbeid moeten verrichten, zoo dubbel noodig. Wordt die verzorging trouw behartigd, dan
„geeft alles groote kans op ongehinderden groei en moreele ontwikkeling."
Verdere ontspanning moet hun verschaft worden door
bibliotheek en leeszaal, door vergaderingen, voordrachten en muziekuitvoeringen ; en dan is er de handenarbeid in de werkplaatsen, waar steeds een paar ambachtslieden, noodig voor de herstellingen in de gebouwen, aanwezig zijn.
De opvoeding zal dus een veelzijdige zijn.
De li ch a m el ij k e opvoeding zal allicht beter zijn
dan in degezinnen. Voor de ver st an d el ij k e opvoeding verwacht men veel van de groepeering in club'es : „de groepeering tijdens de studie-uren is zoodanig,
dat de gunstigste gevolgen voor verstand en karakter
mogen verwacht worden". Voor de z e del ij k e opvoeding is alles goeds te wachten van den invloed van
directeur, huisvoog'd en spelleider. Is er in een tropisch
land bij 't opkomend geslacht neiging tot lijdeliikheid
en traagheid, de aanraking met de kameraden in die
jongens-maatschappii zal hen levendig en wakker houden. Degemoed s opvoeding zouden zij misschien
in 't ouderlijk huis beter ontvangen, maar van de vriendelijke omgeving in hun tweede t'huis kunnen zij toch
ook de aangenaamste indrukken ontvangen, die
in hun verder leven niet worden uitgewischt. De
godsdi ens ti ge opvoeding kan tot haar recht
komen, waar de 'on ens groepsgewijze zijn ingedeeld ander een huisvoogd, die door hunne
ouders is uitgekozen. Voorstanders van neutraliteit op dit gebied spraken hunne vrees uit, dat
dit zou kunnen leiden tot afzondering en onverdraagzaamheid. Edoch, dewill zij een root gedeelte van den
dag in aanraking komen, omgaan en spelen met jongens van een anderen godsdienst of van een ander ras
bestaat er voor onverdraa0aamheid een gevaar. Nog
moetgewag gemaakt worden van de v erpo oz i ngs opvoeding; India acht men een land van la en
genotsstandaard en de 'on ens moeten worden opgeleid tot een hoogere geluksbevrediging. De sfeer buiten
hetgezin is in India vrij bedorven en dus weinig opvoedend ; dus wil men depupillen zoo lang en zoo sterk
mogelijk daaraan onttrekken ; zij moeten een eigen omgeving, een eigen zedelijke beinvloeding hebben ; men
moet trachten ze buiten vermaakparken, bioscopen en
kampongs te houden door ze binnen ei g en o mheinin g, maar toch buiten het en er g ez i n volop gelegenheid tot veelzijdige verpoozing te geyen. Ten .slotte wordt nog genoemd de s oci ale opvoeding. Hier wordt men opgevoed voor de Indische
maatschappij, door reeds vroeg in aanraking te komen

met de verschillende volkselementen. Steeds wordt de
kring uitgebreid : Men werkt met 4, slaapt met 2 4 , eet
met5o en komt dagelijks min of meer in aanraking met
tal van jongens "uit de andere huizen ; zoo worden de
pupillen van zelf voorbereid voor de groote maatschappij, die ze straks zullen binnentreden.
Dr. N. besluit zijne schets aldus :
„Waar een root deel onzer 'on ens later geen onderwijs meet geniet, is deze voorbereiding tot het leven
in de maatschappij even noodzakelijk als voor anderen.
Zoo kan door een harmonisch opvoedingssysteem met
g
ebruikmaking van alle daartoe vereischte middelen
het Leerlingentehuis van onberekenbaar nut zijn voor
de Indische maatschappij en een blijvend en waardig
aandenken zijn van J a n Pi eters z. C o e n's 3oo'arisen gedenkdag."
***
Ziedaar hetplan van het Indische „L e er 1 i n ge ntehuis".
Als het uitgevoerd wordt, zal het ongetwijfeld wel
zijn „mutatis mutandis"; d.w.z. de practijk
zal wel aantoonen wat bereikbaar is en wat niet. Misschien zijn de verwachtingen wat rooskleurig; maar....
slaag t men erin al dat — of een deel van dat — goede
tot stand te brengen, dan zal deze stichting een bron
zijn van volkskracht, waar toch een deel van India's
jongelingschap geleid zal worden in goede banen. De
pupillen zullen dan geenszins te klagen hebben, dat zij
't ouderlijke huis moesten verlaten ; zij zullen (ik meen
vele Indischegezinnen te kennen) in hun tweede tehuis flinker worden dan •t'huis 'tgeval kon zijn.
Naar ik uitgoede bron verneem, is een opvoedkundie belast met de taak, in Europa van zoodanige inrichtingen studie te maken •; men wil dus de zaak zoo
degelijk mogelijk aanpakken. Nog vernam ik, dat in
Nederland reeds eene commissiegevormd is om gelden voor de nieuwe stichting in te zamelen ; in verband evenwel met de Kloetramp trok die commissie zich tijdelijk terug.
Moe zij, als de tijd gekomen is om bij 't Nederlandschepubliek — in de eerste plaats bij de Indische oudgasten — aan te kloppen, een welwillend
gehoor vinden.
Want opvoeding der Indische maatschappij, opdat
daar allereerstgevormd worde, onder alle rassen,
een degeliike middenstand, is de beste feestgave, die
men aan Insulinde kan schenken.
's-Gr.
v. L.

NEDERL. ANTILLEN.

Algemeene Vergadering.
Zaterdag 3 Jan. had in de zaal van het Raadhuis een
algemeene vergadering plaats der leden van de Groep
Antillen.
De eerste mededeeling van den voorzitter betrof de
vaderlandsche film, die de vorige week met de „Prins
Willem I" uit Suriname ontvangen was. Zooals reeds
bekend isgemaakt, vertoont deze film de tocht van H.
M. de Koningin door Limburg en
Vlaan
Z eeiiwsch-deren.
Het bestuur zal alle maatregelen treffen om deze film
zoo spoedig rnogelijk te laten vertoonen.
Algemeen was men van oordeel, dat de voorstelling
veel in belangrijkheid zal winnen, wanneer deze door
een lezing zou worden voorafgegaan, warm ook de politieke kant der kwestie behandeld zou warden, n.l. het
stoken en intrigeeren van Belgische zijde.
De voorzitter vroeg of het misschien ook niet gewenscht zou zijn, dat die lezing bij de opvoering der
film voor het eigenlijke yolk in het Papiamentsch werd

NEERLANDIA.
gehouden, warop de heer Scholtens antwoordde, dat hi'
zich daar volstrekt to en verklaarde, zich beroepend op
het hoofddoel van het Al em. Nederl. Verbond, „het
bevorderen van de kennis van het Nederlandsch bij de
bevolking der kolonie". Hoe minder steun het Pa piamentsch van de zijde van het Verbond ondervindt, des
te beter. Pater Euwens bracht hiertegen in, dat deze opvatting wel wat eenzijdig is, want dat niet alleen de bevordering der Nederlandsche taal op het program van
het Verbond staat, maar evenzeer en zeker niet minder
de stambelangen en de liefde voor ons Vorstenhuis. Wil
men dit doel in dit geval met meer succes bereiken, dan
zou er zeker heel veel voor te ze en zijn, die lezing ook
in de volkstaal te houden. Het gesprokene zal dan ongetwijfeld beter tot de bevatting van het yolk doordringen.
De beer Vooren, ofschoon met dit laatste instemmend,
was echter van meening, dat de voorzitter en zeer veel
anderen eigenlijk door dat voorstel de kennis van het
Nederlandsch bij een root deel der bevolking aanmerkelijk onderschatten. Ook al kunnen velen het Hollandsch niet vloeiend en zonder fouten spreken verreweg de meesten kunnen het toch vrijgoed verstaan, zoodat zij best in staat zijn zoo'n lezing te volgen.
Met deze gelukkige oplossing, die de tegenstrijdige
meeningen der vorige sprekers met elkander wist te
verzoenen
was de vergadering het eens en liet verder
,
aan het beleid en de voortvarendheid van het bestuur
over, de verdere onderhandelingen en de voorbereiding tot uitvoering met spoed tot een gelukkg einde
te brengen.
Uit het jaarversiag van den secretaris stippen we
alleen aan, dat het Verbond op het einde van T9T9 in
deze koloniebestond uit 2 4 6 leden.
De voorzitter stelde nu voor art.4 te wijzigen,
Art.3 noemt ook e e r e-1 e d e n, loch art. 4 verzuirrit te noemen, wie eere-leden zijn en hoe ze gekozen
moeten worden. Besloten werd deze aanvulling aldus
te formuleeren, dat het bestuur of minstens TO leden
der Groep een voorstel tot benoeming van een eerelid kunnen indienen, waarover daarna in de algemeene vergadering bij stemming beslist wordt.
Bi rondvraag vroeg de beer Vooren of het bestuur
ook metgenegen is een kleine subsidie toe te kennen
aan het Zeemanshuis, evenals zij dit aan Huisvlijt gedaan heeft. Vol ens verklaring van den spreker werd
het Zeemanshuis tegenwoordig vrij druk bezocht. De
voorzitter stelde dit in het vooruitzicht, zoodra de
stand der kas zulks veroorlooft.
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ongeloofelijk zouden zijn, als zij niet gestaafd waren
door officieele bescheiden. Zooveel is zeker : wij zien
in de jaren tusschen 1884 en 5 900 in Zuid-Afrika een
reeks vangebeurtenissen voorvallen, z66 buitensporig
van karakter, dat men in de nieuweregeschiedenis
ternauwernood de wedergade zal vinden". Met deze
woorden besluit Dr. Leyds zijn voorrede en wij onderschrijven die van harte. Hi' schreef ze in Juni '14, dus
nog v6Or het uitbreken van den wereldoorlog, die in
zoovele opzichten alles, wat op deze aarde vroeger is
voorgevallen,zou overtreffen in buitensporigheid, wreedheld, leugenachtigheid en valsch+reid. Doch Dr. Leyds
zou ten opzichte van zijn werk in ' T9 - toen de uitgave eerst kon plaats vinden we ens den oorlogstoe- stand in '1 4 — die slotwoorden gerust opnieuw
hebben kunnen bezigen : een gruwelijke loftuiting ! Men
heeft den schrijver eenzijdigheid verweten : omdat hi'
partij is geweest in vele der door hem beschreven episoden. Maar dat is onverdiend. Hi' overstelpt u haast
met zijn onweerlegbare, letterlijk uit alle archieven of
verzamelingen bijeengezochte stukken van officieelen
aard, liefst van Engelschen oorsprong, en verzuimt
nimmer de stemmen te doen hooren van die Britten,
welke voor hetgoed recht der Boeren opkwamen, of
— minder edelmoedig, maar even zakelijk en eerlijk
—En eland waarschuwden op den eenmaal ingeslagen we niet voort te gaan. En wie antlers zou een
werk van dezen aard hebben kunnen schrijven, wanneer hij, als Dr. Leyds, zulke brieven van meesterschap kan overleggen ? Want altoos blijft de stijl sober, in overeenstemming met den droevigen inhoud,
hoog en onaandoenlijk haast is de toon van den schrijver, wiens doelgeen ander was dan in deze wereld-vanbedrog in Z. Afrika met bewijzen, onomstootelijke bewizen vast te stellen, dat de Boeren letterlijk het onmogelijke beproefd hebben om zich den eeuwig-intrigeerenden buurman van het lijf te houden. Zeker, zij zullen
hun foutengehad hebben : zij hadden mischien vroeger het non possumus moeten uitroepen doch zouden zij het daarmee gewonnen hebben ? Volstrekt niet.
Maar laten wij niet aan polemiseeren. Laten wij
den wensch mogen uitspreken, dat alle waarachtige
vaderlanders, die in staat zijn zich dit werk aan te
schaffen, den schrijver beloonen voor den moed en de
moeite, die hi' zich voor dit levenswerk getroost
heeft, door kennis te nemen van zijn prachtigen arbead !
v. E.

TAALCOMMISSIE.
ZUID-AFRIKA.
Het insluiten van de Boeren.Republieken *).
Dit nieuwe engrootsche werk van Dr. Leyds voor
onze lezers aan te kondigen — dat is tegelijk het te
roemen niag haast overbodig heeten. In onzen kring
is zijn persoon, zijn leven, zijn werkkracht, zijn onbaatzuchtig strijden voor de zaak onzer stamgenooten, die eens zijn landgenooten waren, overbekend.
Toch moeten wij er bier even de aandacht op vestigen, omdat zelden een dergelijke uitgave van historische documenten van een zoo ontstellende werkelijkheid was, waardoor het drama van de worsteling tusschen Britsch imperialisme en Boeren-zelfbehoud een
aangrijpende schildering is geworden, die - ver buiten
-degrenzen van Z.-Afrika de aandacht trekken zal, al
is het werk alleen in een Hollandsche uitgave verschenen.
,,En telkens zal men stuiten op gebeurtenissen, die
*) Door Dr. W. J. Leyds. — 2 dIn. — Uit g. Allert de Lange,
Amsterdam.

Adres : 2de Schuytstraat 247, Den Haag.

Indien belangstellenden in de Taal-Commissie haar
dood hebbengeloofd, waren ze niet zoo heel ver van
de werkelijkheid. Want het kost moeite haar in leven
te houden. In 1 9 1 9 verloor ze haar voorzitter, Prof.
Dr. J. Verdam • nu is de heer Marc. Errant s door familieomstandigheden gedwongen in het buitenland te
verblijven en kan onze Ijverige en gastvrije under-voorzitter tot zijn groote spijt — en niet minder tot de onze niet meer aan onze werkzaamheden deelnemen.
We zochten en zoeken dus vervangers voor hen ; gemakkelijk gaat dit niet. Den een ontbreekt het aan
tijd •; een ander meent — teen onze meening in — dat
hij in de Taal-Commissie niet op zijn plaats is, omdat
hij zijn moedertaal niet genoeg kent •; weer een ander,
dat we den vreemde-taleninvloed mar lijd-elijk moeten
aanzien. Zelfs een onzer hoogleeraren weigerde op den
laatstengrand medewerking. Voor nog anderen geldt
het bezwaar, dat de Commissie wel niet moet zetelen
in Den Haag, maar inderdaad zulks doet, doordat 5
van de 6 leden er woonden en het 6de lid dus altird
daarheen voor vergaderingen moest reizen. Toch hebben we gerneend dezen toestand te moeten bestendi-
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gen, omdat we daardoor de onkosten zoo gering mogelijk maken. We gelooven, dat we nu binnen zeer korten tijd de Taal-Commissie • in haar nieuwe volledige
samensteling kunnen bekend maken. Dan gaan we
weer onvermoeid aan den arbeid en roe en daarvoor
opnieuw de hulp van onze belangstellende leden van
het A. N.V. in. Moge deze oproeping veel belangstelling
in onzen arbeid opwekken.
Wij meenden den lezers van „Neerlandia" dit te
moeten meedeelen, omdat we reeds van verschillende
kanten vragen om inlichtingen omtrent ons stilzwijgen hebben ontvangen. Ons dunkt, dat we het hiermede voldoende hebben verklaard. Vooral tot hen,die
ons schreven, dat ze ongaarne — sommigen zelfs met
groote teleurstelling — de afdeeling „Taal-Commissie"
in„Neerlandia” gedurende een paar maanden misten,
richt zich ons verzoek ons zoo veel mogelijk gegevens
te verstrekken.. Wij zien noch hooren alle zonden, die
teen de taal, welke het voertuig der gedachten van
ongeveer 40 millioen menschen is, worden be aan.

***
Vreemde woorden.
In eengeestig opstel, waarin hi' begint, schijnbaar
in alien ernstgewag te maken van een voorstel in den
Amsterdamschen Raad om den nederigen en boerschen
naam Kalverstraat te veranderen in Rue des Veaux of
liever nog meteen in Rue Davos, ,schrijft Dr. H. C.
Oort in het Stichtsch Vrijzinnig Protestantenblad het
volgende :
Wat mij in den laatsten tijd telkens' treft en ergert
is het onzinnig gebruik van vreemde woorden in onze
godsdienstige geschriften en toespraken, tot op den
kansel toe. 't Wordt een ware mode om van „cultuur"
en van „religie" van „my sentimenten" en „mentaliteit" en honderd dergelijke meer -te schrijven en te
spreken.
En verder :
Een ander had het over„cultureele concentratie”.
Ik weet nog niet wat dit is. Ik hoorde, dat „de serieusreligieuse mensch zich van de periferie naar het centrum heeft te bewegen". Nu heeft dat natuurlijk een
heelgoeden zin • maar waarom nu toch zulk Barg
oensch te gebruiken — voor de heeft van de hoorders
onverstaanbaar, die het woord periferie, aan de medische wetenschap ontleend, niet begrijpen kunnen — 4n
,plaats van in goed Hollandsch te zeggen, dat de ernstig-godsdienstige mensch zich te bewegen heeft van
dat wat aan den buitenkant vangodsdienst lit tot het
innerlijk leven. Woorden als „passiviteit", „conflict"
„concessie", „intolerantie", „niveau", „secularisatie",
„orienteeren", — om maar zeven te noemen in plants
van zeventig maal zeven — worden belacheliike modewoorden, die niet alleen de taal bederven, maar ook
menigeen uitsluilen van zuiver begrip. Menigeen.... ge
meent minder ontwikkelden ? Zeker, die in de eerste
P maar ik, die toch theoloog ben en er dus — 1k
zeg het bescheidenlijk — aan toe zou zijn, om de zinnen van mijn collega's te begrijpen, sta telkens voor
raadsels. Wat beteekent het als iemand (ik zal namen
enplaatsen maar weglaten) schrijft over „ethisch symbolische cultuur" ? Ik heb ergeen flauw begrip van.
„De orienteering van het christelijk humanisme maakt
anti-oorlogzuchtig" ?.... Dat „orienteeren" is een danig geliefd modewoord. „Kultuurarbeid, georieriteerd
aan wetenschary en techniek". Anderen zijn -misschien
fortuinlijker dan ik, maar ik snap er niets van • evenals
ik er naar moet springen, om te weten of ik een „rijk
gedifferentieerd Godsbesef" heb. Ik weet niet recht wat
dat voor een soort van Godsbesef is, het zal wel heel
diep zijn, dus hoop ik, dat ik er ook lets van heb. Ik
zou zoo kunnen vervolgen.
Ter verklaring van het verschijnsel had Dr. Oort
voor velegevallen, met een kleine wijziging, het bekende woord kunnen aanhalen :„Denn so Begriffe
fehlen stellt zu rechter Zeit das Fremdwort sich ein”.

Het bovenstaande stukje nam de T.-C. over uit „Het
Vaderland".
Wij stemmen van heeler harte er mee in, en wenschen
alleen er bij te voegen, dat verstomping van gevoel voor
het eigene of de oorzaak of het gevolg van dergelijke
taalverknoeiing moet zijn. Met een kleine verandering
van De Genesters woorden, zouden we willen zeggen :
„Verlos ons van dien warboel,
Heer ! Geef ons natuur
en waarheid weer !"

**

't Staat tochgekleed!
In een volksbuurt te 's.Gravenhage kondigt een
zaak zich aan als droguerie nationale!
Waar zit hier het nationale ?

***
Past op zakkenrollers.
„Tasschendieb" is het Duitsche woord voor zakkenroller. Maar daargeeft me waarachtig „Het Handelsblad" op zijn eerste bladzijde een berichtje, waarboven heel deftig vet gedrukt staat : T a s s c h e ndi even gearresteerd. En het was een stadsberichtje, hetwelk onder dit hoofdje werd verteld. Ook de
verontschuldiging voor een ,haastige vertaling uit
een Duitsche krant kon hier dus nietgelden.
Kam per Courant").
(„

INGEZONDEN.
De werking van het A. N.V.
Geachte Redactie,
Na de stukken van de heeren Emants en Looses
zou ik, op mijn beurt, nog eens gaarne in het licht
stellen, wat m. i. de toestand is en welke positie
Groep Nederland noodzakelijk in het Verbond zal
moeten innemen.
Een louter historische bespiegeling als van den heer
Loosjes kan m. daarbij slechts betrekkelijke waarde hebben. Niet alleen omdat de verhoudingen en
toestanden zich in den loop der jaren wijzigen, maar
vooral ook de inzichten in het noodzakelijke. • De
Vlaamsche beweging is jarenlang louter gericht geiweest op het wegnemen van taalgrieven •; nu breidt
ich het inzicht voortdurend uit, dat zij in waarheid
sociaal-economischliOlitiek-cultui-eele zijn moet,
een
gericht op de alzijdige verheffing en bevrijding van
het Vlaamsche yolk.
Met de taalbeweging in Groot-Nederl. zin gnat het
niet antlers. Wij willen debuiten Nederland wonende
Nederlandsch-sprekenden aan yolk en stam verbonden houden. DM is nu een psychologische werking,
diegeheel berust op de levenshouding van het Nederlandsche yolk • op zijn zelfbesef, kracht en fierheid •;
zijn toewijding aan de belangen der eigen gemeenschap • zijn sta en bouw aan versterking der alzijdige volkskracht • zin _ruimen zin voor internationale
verplichtingen. Heel kenmerkend hiervoor was een dezer dagen gepubliceerd briefje van de oudste voorvechtster onzer Nederlandsche vrouwen-emancipatie, die
jaren lang in Parijs woont : Mevr. Mina Kruseman,
naar aanleiding van het antwoord onzer Regeering
op het verzoek tot uitlevering van den Duitschen
Keizer. Zij was zoo verrukt over de fierheid van dat
antwoord, dat het Naar goed deed zich nog Nederlandsche te voelen.
Nu spreekt het vanzelf : een Verbond als het A. N.
V.kan in dit alles slechts zijn : een levenWekkende,
bewustmakende kracht, die onophoudelijk ons yolk
dengoeden we zoekt te wizen. Het moet de banierdrager zijn van den geest , die ons yolk te doordringe n
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heeft. Degrief teen het A. N.V. tijdens den oorlog
was : dat het in zijn lijdelijkheid zijn leiderstaak verzaakte. En dat het Hoofdbestuur druk oefende op de
Groep, om toch vooral aan de ij vast te houden voor
de ei, zoowel in zijn houden naar binnen als naar
buiten(tegenover Vlaanderen).
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dengrooten oorlog een conferentie gehouden werd te
Christiana, waarop eene re elfin zou worden vastgeste
d ten aanzien van de rechten en verplichtingen
l
van onderdanen der verschillende Staten, die eenig
bedrijf of onderneming uitoefenden in de wateren of
op het land van den archipel van Spitsbergen, dat Coen
niemandsland was.
***
De conferentie werdgestaakt, doch na het ophouDit inzicht, dat de uitkomst van den arbeid van heel den der krijgsverrichtingen werd die conferentie herhet A. N.V. staat of valt met het een Nederland is en vat en deze heeftgeleid tot het verdrag omtrent Spitsdoet (want voor een slap en achterlijk yolk is het on- bergen, waarbij ook Nederland partij was.
Ons land had oude rechten. Spitsbergen Loch
mogelijk de trouw en gehechtheid der buitenwonende
land- en stanAgenooten te binder bepaalt nu ook van- werd in 15 94 door Barendsz., Heemskerk en Rijp
zelf de beteelsenis, die Groep Nederland noodzakelijk ontdekt, doch onze heerschappij over land en wain het Verbond moet innemen. Als de heer Emants teren werd nietgeproclameerd. Onze mededingers in
betoogt, dat zij de kern van het Verbond moetuitma- de zestiende en zeventiende eeuw, de Engelschen,
ken, stelt hi' dus m. slechts een psychologisch felt hebben er in die eeuwen, evenals wij, op groovast, doch bedoelt daarmee natuurlijk niet, dat, dat te schaal de walvischvangst uitgeoefend. In die jade Groep nu ook de andere Groepen moet ovetheer= ren vertrok jaarlijks een aanzienlijke vloot in Mel
schen. Integendeel. In ons Verbond moet niet een uit Amsterdam en de opvarenden bezetten dan voor
Groep, of een combinatie van Groepen andere over. den korten zomer het uit houten keeten en huizen
heerschen, maar de verschillende Groepen moeten in bestande station Smerenburg, op ongeveer 8o° N. B.
vrije en vrijwillige samenwerking, in een federatief gelegen. De walvischvangst, toen op primitieve wijverband, degemeenschappelijke belangen behartigen, ze uitgeoefend, leverde groote voordeelen op. Later
juist onder volkomen vrijlating van elke groep, om verdwenen de walvisschen, naar beweerd wordt, omzelfstandig te doen, wat zij in eigen omgeving noo- dat zij nagenoeg uitgeroeid waren, doch in den laatdig vindt. Dit beteekent : afschaffing van een Hoofd= sten tijd is men begonnen den onmetelijken kolenbestuur dat zich boven degroepen als de aangewe- rijkdom te exploiteeren.
Het waren hoofdzakelijk Arnerikaansche maatzen leiding over alles beschouwt, en zijn vervanging
door een Federatief Bestuur, voor degemeenschappe- schappijen die dit deden.
Doch behalve kolen, bevat de bodem ertsen, in
like belangen der Groepen.
zeergroote hoeveelheden.
Bij dit stelsel loopt, wat de heer Looses wens ht
Er waren dus redenen te over om eene re elfin te
geenerlei gevaar in het gedrang te komen, terwij1 de
malaise, die Groep Nederland, onder den druk van treffen en de oplossing is gevonden in eene opdracht
het Hoofdbestuur, nog steeds niet heeft kunnen of - der souvereiniteit aan Noorwegen, die ze aannam,
terwijl de onderdanen der contracteerende arts en geschudden, dan vanzelf verdwijnen zal.
lijke rechten zouden hebben.
(w.g.) L. SIMONS.
Het komt mij daarom onbegrijpelijk voor, dat alleen de onderdanen der groote mogendheden, rechDen Haag, 7 Febr. 192o.
ten op Spitsbergen zullen kunnen uitoefenen. DaarHet verschil in karakter tusschen het Hoofdbestuur, door zoude ons land met zijne oude rechten deerlijk
achtergesteld zijn.
zooals het volgens de Statuten bestaat, en een z.g.
D en Bosch Febr. 1920.
K. M. PHAFF.
federatief bestuur, ontgaat ons.
De Groepen kiezen haar afgevaardigden in het
Hoofdbestuur, dat uitsluitend door dezen wordt gevormd, alzoo eene zuivere federatie, en dat te meer,
omdat de Groepen binnen de grenzen van hare re leMededeelingen en Allerlei.
menten en in binnenlandsche aangelegenheden volkomen zelfstandig zijn. De eisch is alleen, dat zich
houden aan doel en middelen van het Verbond volgens
de Statuten en Reglementen en zich niet men en in de Laster.
aangelegenheden van andere Groepen en Zelfstandige
Afdeelingen van het Verbond.
In „Le Soir" van 13 Dec. 1919 wordt omtrent het
Gaat men verder, dan tast men de zelfstandigheid Algemeen Nederlandsch Verbond gezegd :
van anderen aan, bemoeilijkt hun week.
„Cet organisme, dont les sentiments antibelges
Het Hoofdbestuur verpersoonlijkt de eenheid in het „n'ont cesse de se manifester, surtout pendant la
Verbond, zorgt .dat de zelfstandige deelen sarrfen een „guerre", enz.
onwrikbaargeheel vormen, en is door zijn samenstelWanneer men alleen de Walen en Franskiljons als
ling het aangewezen lichaam om de zelfstandige dee- Belden erkent, kan er voor deze bewering een grond
len bij de vervulling van haar taak te steunen.
van verontschuldiging zijn, maar wanneer men ook
Bedoelt de beer Simons met een „federatief be- de Vlainingen tot de Bel en rekent — en zij vormen
stuur" een lossere band (Ian het Hoofdbestuur vormt, de meerderheid van het Belgische yolk dan bevat
dan krijgt men feitelijk verschillende bonden, die (le 'tirade een brutale leugen. Nooit heeft het Algealdus, door bet gebrek aan een stevig onderling ver- meen Nederlandsch Verbond zich to en de Belgen geband, belangrijk aan kracht moeten inboeten.
keerd, maar het heeft altijd krachtig partij gekozen
De spreuk onzer vaderen „Eendragt maakt Magt" voor de Vlamingen, voor hun recht om geheel en al
blijve onze richtsnoer.
dezelfde plaats in het Belgische Staatsverband in te
Red. nemen als de Walen, hun recht om het onderwijs in
te richten naar de behoefte der Vlaamsche bevolking,
om overal waar zij in aanraking komen met organen
Achterstelling van kleine Staten?
van de Belgische overheden, te worden aangesproken
Is een bericht in de dagbladen juist N. Rott. in en zich te bedienen van hun eigen taal.
Ct." van II Febr. j.1., Ochtendblad) dan zouden de
Dat is een recht, maar voor Belgie is hq een plicht
onderdanen van de groote mogendheden gelijke tevens • bovendien eischt 't het eigen belang van het
rechten hebben om op Spitsbergen te visschen, te land, omdat de Belgische Staat slechts voordeel kan
jagen en ondernemingen te vestigen.
hebben van eenegoed onderwezene, en daardoor welNu is het bekend, dat tijdens het uitbreken van varende Vlaarnsche bevolking.
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Nock heeft het Verbondpartij getrokken voor de
Vlamingen, die tij'dens de Duitsche bezetting hunne
rechten uit de handen der Duitschers hebben aan enomen. Wat bier en daar in eene Afdeeling van het
Verbond of door enkelingen in strijd met deze houding van het Hoofdbestuur en het Verbond in 't algemeen werdgedaan, kan niet als maatstaf dienen voor
de beoordeeling van het Verbond.
Het Verbond onthoudt zich streng van elke inmeng
in in de politiek der landen, waar Nederlanders en
stamverwantengevestigd zijn. Het strijdt echter voor
de versterking der geestelijke en stoffelijke banden
tusschen de verspreide deelen van het Nederlandsche
yolk en den Nederlandschen stam en werkt derhalve
ook in dien zin voor de Vlamingen.
Niet bereld.
Onlangs werd ons een blaadje gezonden van een
stituut voor Zelfontwikkeling met het bericht, dat wij
daaruit bijdragen konden overnemen „zonder speciale
thestemming". Verder schreef men :
„Wij vertrouwen, ook U van meening zult zijn, dat
de ontwikkeling van het yolk en het streven naar zelfontwikkeling door dergelijke .opname zullen worden gebaat, en U bereid zult wezen mede te werken aan de
bevordering daarvan middels de U ten dienste staande
middelen."
Tot onze spijt moeten wij dit vertrouwen beschamen.
Wij zijn niet bereid raede te werken aan verspreiding
van stukken, die in zulk `slecht Nederlandsch worden
aangeprezen.
Nationaliteitsgevoel.
De heer P. L. van Eck Jr., schrijft in het Febr.-nr.
van „Volksontwikkeling", maandblad van het Nutsinstituut :
Wat voor 'n mens is de individualiteit, z'n ikheid —
dat is voor 'n yolk z'n nationaliteit, ook z'n ikheid : z'n
karakter. Nu weet ik wel, dat in onze tijd de ogen zijn
opengegaan door' de overdrijving, voor de uitwassen
van 't nationaliteitsgevoel, en dat men vooral ook daardoor 'tgoede, beter gezegd 't onmisbare van nationaliteitsgevoel bij 'n yolk over 't hoofd heeft gezien, Maar
evenmin als men om egoisme en eigenwaan de waarde
van individualiteit bij 'n mens zal ontkennen of ook
maar betwijfelen, evenmin behoorde men dit te doen
met nationaliteitsgevoel bij 'n yolk, al zijn er nu eenmaal ook verschijnselen, die worden aangeduid met de
woorden nationalisme en chauvinisme
Ook voor 't geheel der menschheid is 't aankweken
en onderhouden van dit gevoel bij elk van de volkeren
afzonderlik 'n voorwaarde vangeluk. Ik denk nu aan
de Volkerenbond — of liever, om geen misverstand te
wekken : aan 'n Volkerenbond — die niet goed kan
zijn, als niet al z'n leden ieder voor zich 'n ware nationa teat zijn •; tlat is : krachtige, zelfbewuste naties vormen.
't Zijn bekende waarheden die ik hier neerschrijf om
te komen tot 'n eveneens bekende waarheid; dat is namelik deze dat er geen beter middel is om bij 'n yolk
nationaliteitsgevoel op te wekken en aan te kweken,
dus 't zichzelf te doen zijn, dan om dat yolk zichzelf te
doen kennen.
Nagasaki en Deshima.
Omtrent een bezoek, dat de Nederlandschegezant in
Japan, Baron Van Asbeck, tusschen 3 en 9 Nov. j.l.
bracht aan Nagasaki en het eiland Deshima, wordt het
volgende medegedeeld :
De reis droeg een ambtelijk karakter, maar ging gepaard met alle mogelijke eerebewijzen.
Met het oog op het bezoek had de archivaris, Dr. Nagayama, een hoogst merkwaardige verzameling van

voorwerpen, gedeeltelijk ook uit persoonlijk bezit, bijeengebracht, die alle betrekking hadden op het vroegere
verblijf der Nederlanders in Nagasaki en hun werkzaamheid aldaar. Na degebruikelijke bezoeken werken
de in het rondom de Suwatempels gelegen park zich
bevindendegedachtenissteenen, ter herinnering aan
verscheidene Hollanders, in oogenschouw genomen.
Daarop werd een bezoek gebracht aan .de Hoogefe
Handelsschool, die een Nederlander, den heer Dusselcforp, onder haar leeraren telt.
De bekroning van den dag was de Japansche maaltijd, den gezant door het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur van Nagasaki aangeboden. Men had
daarbij zooveel mogelijk getracht oude Hollandsche recepten te volgen.
De volgende dag
werd besteed aan een bezoek aan
het eiland Deshima. Elk huis wasgetooid met de Nederlandschevlag, het geheele straatverkeer was tijdens
de wandeling gestaakt en de bewoners stondengroetend voor hun huizen. Namens hen werd degezant door
den rijksten inwoner der straat ontvangen in zijn prachti g Japansch huis en mete
en geschenk van 12 porceleinen borden vereerd.
Na een bezoek aan het indertijd met Nederlandsche
voorlichting opgerichte hospitaal en geneeskundige
school en aan de oude Hollandsche begraafplaats, die
thans op kosten der Nederlandsche Regeering geheel
uit haar vroeger verval is hersteld en een goed aanzien
toont, werd na het noenmaal de treingenomen om den
volgenden ochtend vroeg het eiland Hirado te bezoeken,
alwaar de Hollanders hun eerste nederzetting vestigden in 1609.
Eegroot gedeelte van den steenen muur, die de wijk
afsloot, welke den Hollanders tot verblijf heeft gediend,
bestaat nog. De hechte muren van vroegere Hollandsche woonhuizen op deze open kust zijn nog in de tegenwoordige japansche huizen te herkennen. De welput der
Hollandersgeeft nog steeds het beste water. De in zee
aangelegde golfbrekers bestaan nog en de zware, door
de Hollanders aangelegde kaaimuur, die zich ter beschutting tbgen wind en water op meer dan manshoogte boven den beganen grond verheft, houdt in weerwil
van haar driehonderdjarigen ouderdom, nog stand.
Na het noenmaal van ongeveer veertig genoodigden
in het kasteel van Graaf Matsura, werd de bibliotheek
bezichtigd, met haar belangrijke verzameling van oude.
Hollandsche boeken,prenten en verscheidene andere
merkwaardige voorwerpen met betrekking tot het vroegere verblijf der Hollanders.
Degezant herhaalde den volgenden inorgen zijn bezoek
aan het vroegere huis van den hoofd-koopman op Deshima en werd vervolgens voor het noenmaal genoodigd
bij den heer Van Berkem, scheepsmakelaar te Nagasaki, die de onvermoeibare hersteller was der Hollandsche begraafplaats aldaar.
Den volgenden morgen verliet de gezant Nagasaki,
uitgeleide gedaan, behalve door de overheden, door een
ware menigte. Een overoud gebogen Japannertje, kleinzoon van een der tolken van Deshima, hood zichtbaar
ontroerd ingebrekkig Nederlandsch aan Baron Van
Asbeck een Hollandsch vlaggetje aan, dat deze tot des
schenkers vreugde gebruikte om bij het vertrek afscheid
mee te wuiven.
De Minister van Buitenlandsche Zaken, Burggraaf
Uchida, riep na het vernemen van de indrukken der
reis uit :„I was sure, they must have received you like
a Grandpa”.
Ten slotte heeft degezant voor zijn bemiddeling de
vriendschapsbetuigingen der Nederlandsche Regeering
overgebracht, die Minister Van Karnebeek zich gehaast
had naarJaan
over te seinen.
P
De belangstelling, die zoowel de Minister, van Buitenlandsche Zaken als die van Marinepersoonlijk betuigden en de ontvangst, die de gezant genoot, bewijzen,
hoezeer een waardeering vanwege Nederland der
eeuwenoude betrekkingen met japan op prijs wordt gesteld.
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Tienjarig bestaan der vereeniging van WestsIndiers te
Nieuw.York.
„The Orange Aid Society", een Vereeniging bestaande uit voormalige bewoners der West-Indien, vierde
haar tienjarg bestaan op Dinsdag 20 Jan. j.1. in St.
Marks Hall. Mede aanwezig waren o. a. de waarn,
Consul-Generaal D. J. Steyn Parve, vice-Consul A. J.
Schrikker, Prof. Dr. A. v. C. P. Huizinga, voorzitter
Afd. „Nieuw-Nederland" A. N.V. ; D. G. Verschuur,
voorzitter „Eendracht maakt MaCht", benevens een
aantal anderegenoodigden der genoeude Vereenigingen.
Hetprogramma, dat zeer aantrekkelijk was, bevatte
o. a. Hollandsche volksliederen, gezongen door het zangkoor der Vereenignig.
Tevens werden een aantal toespraken gehouden door
vertegenwoordigers van Curacao (de heer Rob 't Zeppenfeldt) ; Suriname (de heer Henry Smith) •; St. Martin (de heer Orlando Illidge) ; St. Eustatius (de heer
Mussenden) ; Aruba (de heer J. H. van Putten) ; Bonaire (de heer Henry Dorndr) ; Saba (mej.Vera Smith)
waarbij bleek, dat de sprekers veel werk gemaakt hadden van hun stuciien.
Het hoogtepunt van den avond werd evenwel bereikt
toen de heer Steyn Parve, wien bij den aanvang der vergadering door een der 'one dames een hartelijk welkom was toegeroepen, een toespraak hield en aanbood
een telegram van hulde aan H. M. Koningin Wilhelmina te zenden.
Het feest, dat druk bezocht was en eindigde met een
danspartij, was een succes voor deze jonge, over zeer
goede krachten beschiklende Vereeniging.
J. d. V.
Nog eens het Nederlandsch en onze Stoomvaart.Maat.
schappijen.
Naar aanleiding van de aanmerkingen van een „belangstellend lid" over dit onderwerp, schrijft de directeur der Maatschappij „Zeeland" ons de volgende opmerkingen, waarin de tegemoetkomende houding aangenaam stems :
Sub. i. De kaarten, waarvan hier sprake is, zijn
oorspronkelijk op voorschrift van de Engelsche autoriteitengedrukt.
Toen de Nederlandschepassen-contrOle werd ingevoerd, heeft dezegenoegen genomen met de bestaande kaarten. Hoewel onzerzijds niet wordt ingezien,
dat het voor ons nationaliteitsgevoel vernederend is,
welke taal voor een zeer internationale route onder
of boven staat, willen wij overwegen bij een herdruk
de Engelsche tekst beneden de Nederlandsche te plaatsen.
Sub. 2. Deze kaarten worden voor beide zijden gebruikt en moeten dusgesteld zijn in een taal, welke
door menschen, die uit den aard der zaak de Nederlandsche taal niet machtig zij,
n kan begrepen worden.
Waar wij op een Engelsche haven varen, lit het dan
voor de hand, dat wij voor die kaarten de Engelsche
taalgebruiken.
Sub.. Waar de plaats zuiks toelaat, worden de
aanwijzingen hier bedoeld in drie talen gesteld; waar
deplaats, b.v. boven ,deuren, zuiks niet toelaat, zijn
wij gedwongen geworden van den taal gebruik te
maken, doch moesten dan wel die taal kiezen, welke
door alle nationaliteiten, die naar En eland reizen,
kan worden aangenomen, althans eenigszins begrepen
te worden, n.l. de Engelsche taal. Waar de nadruk
moetgelegd worden op een belangrijke mededeeling,
piaatsen wij die bij voorkeur ook alleen in de Engelsche taal, opdat de grootere letters de belangrijkheid
temeer zullen doen uitkomen. Eveneens is het op plaatsen, waar vele aanwijzingen hangen, ter wille van de
duidelijkheid gewenscht, deze in zoo min mogelijk talen teplaatsen. Waar zulks gemakkelijk mogelijk is,
zullen wij met onze nieuwe aanwijzingsbordjes reke-
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ning houden met het Nederlandsche nationaliteitsgevoel
en de Nederlandsche aanwijzingen boven de vreemde
plaatsen.

Indruk van een Anglocilollander.
De heer Jack T. Grein, schrijft in „Ons Nederland" o. m. :
Holland is een klein land, maar het is waarachtig
g
root. Haar schepen bevaren de ,
oceanen der wereld
haar handel heeft zijn van amen uitgestrekt over al de
vi'jf werelddeelen.
„Three cheers for Holland" zeg ik. De geest van
an Steen en Frans Hals, degeest der De Witten, de
energie der mannen van de Oost-Indische Compagnie, zij zweven over dit heerlijke stukje van God's
aarde.

NIEUWE LEDEN.
GROEP NEDERLAND.
Gewone leden.
Driebergen.
Mej. A. J. Loman, Hoofdweg 8o,
Mei. C. E. Vlas, Hoofdweg 8o,
Belden op. door mej. G. C. van Reeken,
Studenten.Afdeelingen.
Delft.
Mej. Th. E. C. Micheels, Mijnbouwstraat 2,
G. C. Methorst, Vlamingstraat 72,
J. P. Berdenis v. Berlekom, v. Leeuwenhoeksin el 3 4,
Pt
W. A. Jansen, Noordeinde 2,
Mej. J. Balabrega, Voorstraat 45b,
A. J. Moormans, Coenderstraat 37,
G. A. V. Dufour, Piet Heinsraat 9,
W. Rolder, Hugo de Grootstraat 21,
N. Rusting, Koornmarkt 6o,
R. K. van der Nahmer, Noordeinde 39,
D. C. C. Baron v. Boetzelaar, Simonstr. 8,
R. Dufour, Choorstra at 25,
J. P. A. v. Lookeren Campagne, Nickersteeg 3,
JI
P. v. d. Wallen, Laan v. Overvest,
V. Gijsen, Nieuwe Plantage 93,
Mej. H. C. v. Brugge, Hooikade ma,
C. A. v. Diggelen, Koornmarkt
9,
J. Schreuders, Leeuwenhoeksitigel5ia,
W. H. Kam, Spoorsingel 78e,
A. E. Roest v. Limburg, v. Leeuwenhoeksing. 33, „
G. Jannink, Koornmarkt,
J. Anema .Zijlstra Rotterdamscheweg 72,
A. v. Rossen, Deffweg 40,
B. J. Blom, Voorstraat 76,
B. C. Kroon, Oude Delft98,
G. B. Wijs, Simonstraat 32n,
Mej. J. C. Blok, Koormarkt 9,
Mej. I. de Boer, Nieuwe Plantage 65,
Mej. W. L. Syrier, Nieuwe Plantage 65,
R. Franken, Phoenixstraat 15,
R. Snethlage, Phoenixstraat 15,
W. C. Bedding, v. LeeuwenhoeksingeI 19,
G. A. Steenbergen, Poortlandlaan 26,
H. H. v. Gorkum, Nieuwe Plantage 58,
N. J. ten Bosch, Oude Delft 156,
H. J. Rijks, Hooikade 4,
B. Elema, Oude Delft 206,
J. A. Bo mans Havenstraat 4,
f)
Th. P. de Haas, v. Leeuwenhoeksingel 12,
J. Vertregt, Coenderstraat 17,
A. Smelt, Spoorsingel 5,
ff
A. F. Visser, Voorstraat 871),
T. K. Huizinga, Koornmarkt 6o,
Mej. E. v. d. Hoek, Mijnbouwstraat 12,
A. J. Rutten, Phoenixstraat 17,
ff
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Delft.
W. A. Terwogt, Simonstraat io,
G. H. Hoffmann, Piet Heinstraat 4,
Brero, Oude Delft 12,
J. C. Knoppers, Voorstraat 77,
Th. de Klerck, Simonstraat32m,
G. Breukink, Achteram 15,
M. C. Fritzlin, Oude Delft 12,
J. J. F. W. Lingmont, Corn. Trompstr. 4,
B. W. Colenbrander, Oude Langendijk 26,
J. A. Koch, Oude Delft 136,
J. L. de Weyer, Hugo de Grootstr aat 74,
Mej. G. E. Meesters, Markt 48b,
Mej. J. Beckering Vinckers, Mijnbouwstr. 2,
J. J. V. Wouw, Oude Delft 15,
.1. v. d. Vet,
Jacob Gerritstraat 26,
g
C. Reedijk, Piet Heinstraat 4,
D. Hoeffelman, Waldeck Pyrm.kade 14o, Den Haag.
J. M. v. d. Ent, v. Merlestraat 120,
Mej. G. A. Neeb, W. de Zwijgerlaan 12,
Jhr. L. C. de Jong v. Beek en Donk, Verhulststraat 16,
C. Visser, Ant. Duyckstraat 175,
P. A. v. Hecking Colenbrander, Dunklerstr. 14,
J. Admiraal ,,
V. Merlenstraat 88
J. Bloemsma, Oranjeplein 48,
Ph. Schuurman, Verhulststraat 20,
A. W. E. Weyerman, Stadhouderslaan 33,
Mej. F. Korvezee, Regentesselaan2 12,
S. H. y. Kuyk, Leeuwendaellaan 3, Rijswijk
Mej. E. E. Rosenboom, Haagweg 51,
Mej. C. A. de Gelder, Coen Jolstr. 93a, Scheveningen.
Maj. N. Hannink, 2e Middellandstr. 34, Rotterdam.
Allen opg. door het Bestuur der Stud.-Afd. Delft.
Bunnik.
Mej. A. M. Temminck, Hue „ Agatha" ,
Utrecht.
B. v. Genechten, Mulderstraat 5,
Opg. door het Bestuur der Stud.-Afd..
H. Th. Nieuwenhuysen, Maliebaan io6,
Mej. H. Lebret, Oude Gracht 354,
H. E. Ekker, Stadhouderslaan 35,
,1
G. F. Kotter, Nachtegaalstraat 29,
J. C. Mulder Jr., Tolsteegsingel O.Z. 29,
Mej. J. Giltay, Staalstraat 22,
Mej. C. D. E. Kleinhoonte, Lange Nieuwstr. 2,
Mej. M. v. Rijn, v. Humboldtstraat io,
Mej. R. S. Hamburger, W. Barentzstraat 3,
Leiden.
Henri S. Lucas, Maredijk 139,
Groningen.
H. P. Schaap, Guyotplein 1,
C. L. Eldering, Jacobijnestraat 12,
B. Th. Tjabbes, Visscherstraat 34a,
Mej. A. M. M. Nijhoff, Ubbo Emmiussing. 33,
S. H. J. Wijnne, H. W. Mesdagplein 1,
B. J. Aris, Oude Boteringestraat 1,
G. S. v. (I. Merwe, Nieuwe We 21,
P. Limburg, Turftorenstraat 13a,
J. M. Ydema, Verlengde Oosterstraat 3x,
J. Siertsema, H. de Aa32a,
K. P. J. Versteele, Gelkingestraat 62,
Mej. S. de Muinck Keizer, H. W. Mesdagstraat49,
Mej. A. v. d. Hout, Wassenberghstraat
Mej. T. Nanninga, St. Lucasstraat 7a,
Me'. N. Meihtlizen, Wassenberghstraat
Mej. M. Cohen ter Vaert, Wassenberghstr.
Mej. A. v. Krpuningen, Turftorenstraat 14a,
Mej. J. Bruyn, Korreweg 5o,
Mej. J. H. Joosting, H. Colleniusstraat 6o,
Mej. K. de Geus, Lupende Die 4 Z.Z.
Mej. T. Lancee, Verl. Heerenweg 2a,
Amsterdam.
J. Postmus, Jan Luykenstraat 47,
Jongelieden.Afdedingen.
Utrecht.
Mej. L. Augustijn, Oude Gracht 4b A,
Mej. C. Augustijn, Oude Gracht 4b A,
A. Baumberger, Oude Gracht 349,
Mej. A. Overbeek, Prins Hendriklaan 18,
G. Panhuizen, Stationstraat 8,
A. v. Welsenis, Weistraat43b,
P. Mignon, Abstederdijk 293,
77

/7

77

77
77

77
77

77

77

77

77

77

77

77

77

7/

77

77

Utrecht.
W. v. d. Lee, W. v. Noortstraat 70,
Zeist.
Mej. N. Schrieck, Steniaweg 22,
Allen opg. door het Best. der Jongel.-Afd. Utrecht.
Utrecht.
Mej. R. Udo,
Singelstraat 12,
Rotterdam.
A. v. d. He den Goudsche Sin el 33,,
Ed. v. Noordwijk, Jericholaan 49a,
C. Martens, Pr. Hendriklaan 18b,
A. Broere, Oudendijk To8,
Mej. T. jurgens, Piet Heinlein 31,
Mej. C. Jurgens, Piet Heinlein 31,
Mej. S. Kramers, Ged. Slakade 70,
Mej. G. Paulike, Mauritsweg 32,
Mej. C. Glavimans, Ochterveldstraat 52a,
Mej. S. He mans Lange Warande 44a,
W. P. de Puy, Bur em. Meineszlaan 96,
Mej. Annie Tiekstra, v. Alketnadeplein 27,
Mej. Jo Lockhorst, Commanderijstraat 35,
A. Maasbommel, Zw. Paardenstraat 16,
Mej. L. v. Gelder, Bergsingel 72b,
Mej. S. Vermaes, Westzeedijk 38,
Mej. T. Beukman, Witte de Wittstraat 3a,
Mej. J. Jurgens, Piet Heinlein 31,
Mej. Jo V. Meeteren, Oppert 59,
fl
Andre v. Dijk, Stationsweg 36,
Allen opg. door het Best. der Jongel.-Afd.
„
Joh. Dil, Frederikstraat 20,
Den Haag.
W. J. de Rapper, Anna .v. Buerenstraat 143,
Mej. N. v. d. Moest v. Spijk, A. v. Buerenstraat 132,
J. J. Zeldenrust, Toussaintkade5o,
S. Zeldenrust, Toussaintkade5o,
Mej. M. Kerkhoff, Obrechtstraat 293,
Mej. M. E. Aaltsz, Verhulststraat 13,
W. M. v. d. Berge, Copernicusstraat 147,
Mej. J. Suringar, Buys Ballotstraat 87,
Mej. R. Elenbaas, Buys Ballotstraat
J. de Groot, Laan v. Meerdervoort384,
Mej. N. Pette, Fred. Hendrikplein 38,
Allen opg. door het Best. der jongel.-Afd.
„
(Wordt vervolgd).
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Comite voor Nederl. kinderen in den Vreemde.
(Hoofddoel :Verzorging in Nederland).
39ste opgave van 1-31 Januari 1920.
Onder-Comite Arnhem f 200.-.
Onder-Comite Zwolle f 13.25.
Door bemiddeling van mevr. 's Jacobs to Bussum,
2 pCt. der bijdragen voor Oostenrijksche kinderen
f46.81.
Onder-Comite
Dusseldorp,
bijdragen
ouders
Mrk.305.-.
Verschillende bijdragen (gesplitste opgave, verschijnt
in het volgende „Neerlandia"-nr.) f 7614.80.
In totaal bedroegen de ontvangsten f 7874.86 en
Mrk.305.-, hetgeen met vorige opgave maakt :
f 254601.53 en Mrk. 29048.68. De Ilitgaven waren in
Januari ongeveer f 5000.- en werden derhalve ditmaal
door de inkomstengedekt, echter, omdat wij onzen arheld zeer moeten beperken, niet alleen uit gebrek aan
middelen, doch ook uitgebrek aan plaats voor huisvestin g. Toch is de nood onder onze Nederlandsch
e kinderen over degrenzen bitter root. De aanvragen om
onontbeerlijke hulp van het vaderland nemen weer zeer
sterk toe. In een district wordt ons hulp voor m eer dan
duizend kleine Nederlandertjes gevraagd.
Vol vertrouwen herhalen wij ons dringend verzoek :
Vergeet de Nederlandsche kinderen in den vreemde
niet, wier eenige hoop op het vaderland gevestigd is !
Naast middelen hebbon wij adressen noodig van gezinnen, die onze kinderen, al dan niet teen vergoeding,
willen opnemen.

S. VAN <LIER Ez., Penningmeester,
Nassaukade358, Amsterdam.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De Vlaamsche Beweging is een gevaar voor Belie.
Zij is integendeel een wezenlijke voorwaarde voor zijn
bestaan.
Prof. GEYL.
INHOUD: De Redactie van Neerlandia. — Afscheid van onzen Eerevoorzitter. — Overzicht der Hoofdbestuursvergadering
van 28 Februari 192o. — B u i t e n I a n d: Afdeeling Berlin: Jos. M. Schellekens t. — Afdeeling Leipzig. — Zurich. —
N e d e r l a n d: Adres aan den Minister van Buitenlandsche Zaken. — Van de Afdeelingen. — V l a a n d e r e n: De stand
der Vlaamsche Beweging, door Emiel Hullebroeck. — Het Al em. Nederl. Studenten-Congres to Leuven. — -In Vlaanderen
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De Redactie van Neerlandia.
Uit de in dit nummer opgenomen notulen
der Hoofdbestuursvergadering van 28 Februari
zal men kunnen zien, dat deze een regeling
voor de leiding en samenstelling van Neerlandia heeft vastgesteld.
Dit bleek noodig, omdat bij velen onzekerheld bestond over de verantwoordelijke leiding
van het orgaan.
Vroeger was op den omslag vermeld, dat het
orgaan stood onder leiding van het Hoofdbestuur. Maar het was practisch niet mogelijk
den geheelen inhoud elke maand door het geheele Hoofdbestuur te doen goedkeuren.
Een verantwoordelijke redactie bestond echter niet buiten het Hoofdbestuur.
Zoo men aan het hoofcl op den omslag van
dit nummer kan zien, is er nu een redactiecommissie ingesteld, waarin het Dagelijksch
Bestuur en de Groepen zijn vertegenwoordigd
en als Wier secretaris de administrateur optreedt ; hierdoor kunnen de belangen van
het geheel en de onderdeelen ongetwijfeld weer
tot hun recht komen.
Men weet nu, wie voortaan verantwoordelijk is voor den inhoud van Neerlandia en tot
wien men zich te wenden heeft voor alles wat
bet orgaan betreft, d.i. tot den Secretaris van
de Redactie.
Door deze regeling zal bovendien voorkomen
worden dat hoofdbestuurszaken en Neerlandiaaangelegenheden dooreen loopen.
De Redactie sluit dit bericht met den
wensch, dat vele leden in binnen- en buitenland haar geregeld op de hoogte zullen houden
van hetgeen met betrekkipg tot ons stamleven
in hun omgeving voorvalt.
Voor toezending van belangrijke mededeelingen, opstellen en afbeeldingen, die verband
houden met ons streven, houdt zij zich te alien
tijde zeer aanbevolen.

hischeid van onzen Eerevoorzitter.
Toen het onherroepelijk vaststond dat Dr. H.
J. Kiewiet de Jonge, een der geestelijke vaders
van ons Verbond en vele wrenzip voornaamste leider, zijn ontslag ham als algemeen voorzitter, heeft het Hoofdbestuur gemeend hem
het Eere-voorzitterschap te moeten aanbieden,
zich bewust, dat het daarmede slechts een
klein deel der schuld delgde, die het A. N. V.
behoudt tegenover den man, die er met groote
onbaatzuchtigheid een belangrijk, wellicht het
beste deel van zijn levee aan heeft gewijd, er
zijn levenswerk van heeft gemaakt.
Het Hoofdbestuur heeft zijn blijvende erkentelijkheid in een door den heer Georg Rueter
geteekende oorkonde vastgelegd, Welke den
Eere-voorzitter Zaterdag 17 April, des namiddags half 4, in Hotel Ponsen te Dordrecht
zal worden aangeboden.
Alle leden van het Verbond, die daaraan
behoefte mochten gevoelen en er toe in de
gelegenheid zijn, zullen dan van onzen scheidenden leider afscheid kunnen nemen.
Dit afscheid zal een bescheiden feestelijk
karakter dragen en besloten worden met een
eenvoudigen gemeenschappelijken maaltijd,
waaraan alien, die zich voor 12 April bij het
Hoofdkantoor, Blauwpoortsplein 3, Dordrecht,
aanmelden, kunnen deelnemen.
HET HOOFDBESTUUR
Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van
28 Februari 1920, to Dordrecht.
A an w ezig: de heer P. J. de Kanter, voorzitter
mej. E. Baelde, ondervoorzitster en de heeren Mr. B.
de Gaay Fortman, secr.-penningm. ; J. S. C. Kasteley-n, Dr. W. v. Lingen, C. Statius Muller en W. C.
SchOnstedt.
De v o o r z i t t e r opent te 2 uur de vergadering
met een woord van welkom, in het bijzonder aan den
heer SchOnstedt, den nieuwen voorzi'tter van Groep
Nederland.
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Aan de orde wordtgesteld :
Punt I. Notulen der vergaderidg van
29 November 1919.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken.
Brief van Prof. Blok, waarbij deze bericht ontslag
te nemen als lid van het Hoofdbestuur, daar hi' bedankt heeft voor een nieuwe candidatuur van Groep
N ederland.
Besloten wordt aan Groep Nederland te berichten,
dat het Hoofdbestuur zulks betreurt en ook aanprof.
Blok dank te betuigen voor de hoogst aangename
samenwerking, met verzoek of het Hoofdbestuur in
bijzondere gevallen op zijn hulp ma blijven rekenen.

er in de wereld voorvalt in de couranten, die
het licht zien in het land hunner inwoning, couranten, die echter hun weetgierigheid ten opzichte
dergebeurtenissen en vragen van den dag in het
verre vaderland lang niet bevredigen. Onze Nederlandsche dagbladen en hun z.g. „mail-edities" zijn
voor hen in den reel veel te tijdroovend en daarbij
vaak kostbaar. Wat hebben zij trouwens aan het
buitenlandsch nieuws daarin, dat zij reeds lang in
de couranten van het land, waar zij verblijven,
gelezen hebben en dus voor hen waardelooze „nude
kost" is ?
Wie voorziet in deze leemte ? Zeker zou het blad
de banden, die de Nederlanders in den vreemde
nog aan het geliefde vaderland binden, heel wat
nauwer aanhalen. Ik vertrouw dat U dit met mij
eens is."
Hetplan wordt met instemming begroet en na
eenige gedachtenwisseling over uitvoering en inkleeding wordt besloten dat het D.B. 't zij zelf, _ 't zij met
bijstand eener commissie het plan nader zal uitwerken.
Verwacht wordt dat een blad als bedoeld aan vele
Nederlanders in het Buitenland welkom zal zijn.
Er wordt nog op gewezen dat het niet wenschelijk
is dat denkbeeld met Neerlandia te vereenigen, daar
het weekblad zuiver een Nieuwsblad moet worden.

Bij de Vereeniging Nederland in den Vreemde zijn
eenpaar brieven ingekomen, die zij aan het A. N.V.
ter behandeling heeft gezonden. Zij betreffen :
a. Eenplan van prof. dr. P. Gel om te Londen
een inlichtingendienst voor Nederlandsche en stamverwante studenten te stichten.
Besloten wordt daarvoor ons te wenden tot den
heer Geyl,en dien te verzoeken overleg te le en met
onzen vertegenwoordiger aldaar, den heer J. E. A.
Reyneke van Stuwe.
b. Klacht uit Stockholm over de moellijkheid om
daar een Ned.pasvisum voor Ned.-Indie te krijgen, Punt VII. Belgie.
hetwelk blijkbaar door een Ned. consul in het buitenVangedachten wordt gewisseld over de herinrichland niet mag worden verschaft.
ting der Groep, voor welke de tijd echter nog niet
Besloten wordt deze klacht in handen te stellen der gunstig is.
Indische afgevaardigden met verzoek een onderzoek
In overweging is het doen houden van voordrachin te stellen en aan het Hoofdbestuur bericht en raad ten in Belie
g
Nederlanders, ten einde ook in
te zenden.
Belie de Nederlandsche cultuur, kunsten en wetenPunt III. Voorstel van het Dag. Be- L-chappen meer algemeen bekend te maken en juister
s t u•u r tot herziening van hetHuis- denkbeelden omtrent ons land te verspreiden.
Nog wordt het denkbeeld geopperd om een Nederhoudelijk
Reglement.
landsche week te Brussel te houden, waarin het beste
Alle voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd.
wat Nederland heeft aan kunst en wetenschap wordt
Punt IV. Voorstel van het Dag. Be- g
eopenbaard, in den geest als de Nederlandsche weken
stuur
betreffende het
instellen te Kopenhagen en Stockholm, door de Vereeniging
eener
Redactie-Commissie
v or Nederland in den Vreemde ingericht.
Neerlandia.
Na eenige samenspreking worden benoemd de hee- Punt VIII. Oost-Indie.
ren P. J. de Kanter, Mr. B. de Gaay Fortman,
Brief van de Secretares der Afd. Medan, waaruit
W. C. SchOnstedt, voor Groep Nederland Dr. W. blijkt dat de leden dezer Afdeeling nog nooit Neer-.
g
v. Linen
voor Groep Ned.-Indie, Jhr. Mr. J. L. W. landia hebben ontvangen. Maatregelen zijn nu genoC. v. Weiler voor Groep Suriname, C. Statius Muller men voor rechtstreeksche zending, maar de staking
voor Groep Nederl. Antillen ; en als red.-secretaris de werkt thans weer teen.
g
Ook is de klacht naar het
heer C. van Son.
Groepsbestuur in Batavia overgebracht.
Punt V. Voorstel om toe te treiden Punt IX. Zuid-Afrika.
tot de Vere-eniging voor tentootiI. Brieven van Consul Baerveldt en mevr. Deysstellingsbelangen.
Draayer (oud-secretares) over de 40rinrichting der Afd.
Goedgekeurd.
Johannesburg.
Plan tot het stichten van een N ed.
Dezerzijds zijn pogingen aangewend om de vroeger
weekblad voor het Buitenland.
zoo werkzame Afd.Johannesburg weder tot nieuw
Dit plan is ter tafel gebracht naar aanleiding van leven te brengen. Beide genoemde personen, thans in
een brief uit San Remo, een der antwoorden op de Nederland, hebbengoeden raad gegeven. Zij hebben
ook de moeilijkheden aangetoond, waarmee het Ver..
vragenlijst, waarin het volgende werd geschreven :
„Ik ben en blijf van meening, dat het A.N.V. bond in Zuid-Afrika te kampen heeft. Toch zal geeindelijk het initiatief behoorde te nemen tot pubs- tracht worden de heroprichting tot stand te brengen.
2. Brief van Dr. G. Besselaar te Pieter Maritzburg
catie van een niet-geillustreerd weekblad, waarin
een beknopt loch volledig overzicht worde ge- over zijn plan om voordrachten betreffende Zuid-Afrika
geven van de voornaamste gebeurtenissen op ieder in Noord-Amerika te houden.
Hem zijn alle gewenschte inlichtingen en adressen
g
ebied in ons land, el of niet over te nemen uit
reeds bestaande nieuwsbladen, een weekblad, gezonden.
waaringeen buitenlandsch nieuws wordt opge- Punt X. Zelfstandige Afdeelingen.
nomen, datgeen feuilletons publiceert en weinig
Keulen.
ofgeen werk maakt van advertenties, dat gedrukt
wordt op gewoon krantenpapier_ in een gewoon forAan deze Afdeeling is een subsidie toegekend gelijk
maat, met een -postzegel van 21/2 cent gefrankeero, aan de verplichte afdracht, daar zij niet in staat is
binnen het bereik van ieders beurs valt.
deze te voldoen. Het Dag. Bestuur heeft medewerking
Aan zulk een krant voor Nederlianders in het bui- verleend bij de pogingen, die door de Afdeeling wortenland bestaat ontegenzeggelijk behoefte. Natuur- den aangewend voor de benoeming van een Nederlijk lezen zij in het algemeen dagelijks alles wat landschen consul te Keulen.

NEERLANDIA,
Nieuw-York.
Aan den ijverigen voorzitter dezer Afd. Prof. A. v.
C. P. Huizinga, is verzocht om maandelijks berichten
over het Hollandsch stamleven in Amerika voor Neerlandia te schrijven.
Punt XI. Vertegenwoordigers.
Emden.
D e s e c r e t a r i s leest een brief voor van onzen
vertegenwoordiger ldaar over de N ederlanders in
Emden, die hoofdzakelijk arbeiders zijn. Een dezer
heeft bij den Consul vergeefs om raad en steun gevraagd voor zijn drie moederlooze kinderen, die hi'
naar Nederland wilde terugzenden.
Besloten wordt hiervoor aan te kloppen bij den heer
Van Lier, penningmeester van het Comite voor Ned.
kinderen in den Vreemde, daar dit wellicht helpen kan.
Sydney.
Goedgekeurd wordt de tijdelijke benoeming tot vertegenwoordiger aldaar van den heer H. E l d e r i n g.
Punt XII. Mededeelingen.
I. Voorstel van het Dag. Bestuur om de jaarbijdrage aan de Vereeniging Nederland in den Vreemde te verhoogen tot f 25.—.
Goedgekeurd.
2. De Gebr. van Heek hebben bepaald dat hun gift
van f moo.— bedoeld is voor het vaste steunfonds.
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de heer Van Aken, en een afgevaardiging van de R.
C. Beambtenvereeniging, te Charl • waarvan de overledene lid was. Onze Afdeeling was bijna voltallig
verschenen. Onder een schat van bloemen werd de kist
tengrave gedragen, en na de kerkelijke ceremonien,
sprak de secretaris een woord van afscheid. De aanwezigen waren die onder den indruk der droevige
plechtigheid.

***

Afdeeling Leipzig.
Aan hetjaarverslag over 1919 is het volgende ontleemndet:
genoegdoening kan weer melding gemaakt worden van beginnend nieuw leven. De oorlogsjaren hadden ons tot werkeloosheidgedwongen. Vergaderingen
konden met het oog op bestaande politievoorschriften
nietgehouden worden en verschillende leden waren
gedwongen Duitschland te verlaten, zoodat wij ten
slotte met een slechts klein aantal,
dat echter trouw
bleef volharden, overbleven. In den loop van het of eloo en jaar
echt
er werden
er eerst door het bestuur
en dan door de leden onderling besprekingen gehouden en maatregelen genomen, waarvan verwachting gekoesterd kan worden, dat daardoor onze vereeniging tot zijnen vroegeren bloei teruggebracht wordt.
Reeds mochten wij eenige nieuwe leden zien toetreden
en er bestaatgegronde hoop, dat wij in 1920 eene
groote schrede voorwaarts komen.
Het Bestuur bestond uit de heeren : H. H. ter Meer,
voorz. itter, Otto Rompelman, secretaris, N. Jacobs,
P gmeester,
ennin
en Dr. A. Reclaire.
In den loop van het -jaa
r moesten beide laatsten
we ens vertrek naar Holland hun mandaat neerle en. In de plaats van den heer Reclaire werd
mevrouw G. Osswaldgeb. Driessen ter Meulen gekozen. Hetpenningmeesterschap was op het eind van
191 9 nog niet bezet.
Het aantal dergewone leden bedroeg 31 December
1919 15. Onder deze zijn 3 Zuid-Afrikaners, waarmede
wij, daar zij bij het begin van den oorlog Duitschland moesten verlaten, niet meer in verbinding konden
blijven. Zij zullen wel voor ons verloren zijn, ofschoon
zij voorloopig nog te boek staan, totdat wij zek
er
zekerheid
hebben, dat zij niet weer terugkeeren.
Donateurs zijn ook in het jaar 1919 gebleven : de
heer Ch. de Liarge, Nederlandsch Consul en de heer
Dr. F. 0. Jummel.
Bib lioth e e k. Het aantal boeken onzer boekerij
is ingevolge eenige schenkingen tot 285 gestegen.
** *
Zurich.
Men meldt ons van daar :
De welbekende Nederlander, Professor J. Messchaert is sedert korten tijd tot leeraar in den solfêgezang aan het Conservatorium voor Muziek te Zurich
benoemd.

Jos. M. Schellekens
In het begin der vorige maand is te Berlin overleden de voorzitter derVereeniging Hollandia aldaar,
Afdeeling van het A. N. V.
De secretaris dezer Afdeeling schrijft o.--m.
verliezen in hem een leider onzer Vereeniging en vaderlander vangroote werkzaamheid.
De overledene is op Dinsdag 9 Maart ter aarde besteld. Onder de rouwdragenden, ongeveer 8o personen,
waren ook aanwezig, Hr. Ms. Gezant Baron Gevers,
Ridder van Rappard, Gen.-Consul Jean Georg, de
voorzitter van de Vereeniging Nederland en Oranje,

Den 8 Maart j.l. hield de heer L. G. Dom van Rombeek, leider van de .Arbeidsbeurs bij het Departement
van Kolonien te 's-Gravenhage, in de zaal van Hotel
Glockenhof t6 Zurich eene zeer belangwekkende rede
over de Economische beteekenis van NederlandschIndie.
De door meer dan zeshonderdpersonen, Nederlanders zoowel als Zwitsers, bijgewoonde voordracht
werd opgeluisterd door tal van fraaie lichtbeelden.
Onze Consul, de heel- F. Gerth van Wijk, leidde
den spreker met een kort woord bij het publiek in.
Onder de aanwezigen merkte men op het Bestuur der
Nederlandsche Kamer van Koophandel voor Zwitserland te Zurich, een aantal Consuls van vreemde natien, verschillende universiteits- en technische hoogeschool-professoren, den Nederlandschen Gezant te
So 'a de heer Domela Nieuwenhuys, die met verlof
hier te lande vertoeft, alsmede den vroegeren Zwitserschen Gezant te 's-Gravenhage, Dr. Paul Ritter.
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Laatstgenoemde dankte, in welgekozen bewoordingen, den na afloop der lezing zeer toegejuichten spreker voor zijn belangrijke mededeelingen.
. De hoer Dom van Rombeek stelde zich tot het verschaffen van inlichtingen omtrent Insulinde gedurende eenige dagen ter beschikking in een der lokalen van
de Nederlandsche Kamer van Koophandel te dezer
stede, van welkegelegenheid een dankbaar en zeer
drukgebruik gemaakt werd.
Naschrift der Redactie.
Wij verheligen ons zeer over het optreden van den
heer D. v. R. dat zoozeer op prijs werd gesteld.
Toch moetook op de schaduwzijde worden gewezen :
Het Joel van dit optreden was mede, ingenieurs te vinden voor den dienst in Indic.
Nederlandsche jongelieden, studenten te Delft (er
zijn er daar ongeveer 3000), waarom is dat noodig ?

NEDERLAND.
Adres,
Het Dagelijksch Bestuur van Groep Nederland van.
het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft het volgend adres verzonden aan Z.Exc. den Minister van
Buitenlandsche Zaken.
Doesbur g,
16 Maart 192o.
Rotterdam,
Excellentie !
Het Dagelijksch Bestuur van Groep Nederland van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, neemt de vrijheld Uwe Excellentie zijn groote ingenomenheid te betuigen met de waardige en flinke wijze, waarop door
U.Exc. de nota's van den Engelschen Minister Lloyd
George, betreffende de uitlevering van den gewezen
Duitschen Keizer beantwoord zijn.
Die beantwoording heeft niet slechts in den lande
een uitnemenden indruk gemaakt, maar zal zeker in
alle werelddeelen instemming en waardeering vinden,
terwijl Nederlanders in den vreemde en stamverwanten zeker met groote ingenomenheid ontwaard zullen
hebben hoe U.Exc. de eer en waardigheid van Nederland en het rechtsgevoel heeft hooggehouden.
Waar in de laatste jaren buiten onze grenzen zoo dikwijIs handeli-n-gen plaats hadden, die slechts gedekt
konden worden door het „recht van den sterkste", zal
zeker met instemming ewe en worden op de fiere taal
door de Nederlandsche Regeering bij monde van U.
Exc. — als waardig navolger van Hugo de Groot -in de droeve zoogenaamde uitleveringskwestie gevoerd.
En zulks zal Nederland en het Nederlandsche yolk
tengoede komen.
Namens het Dagelijksch Bestuur van Groep
Nederland van het A. N.V. :
(w.g.) SCHONSTEDT, Voorzitter.
D. J. TIJSSENS, Secretaris.
,,

Van de Fiideetingen.
Apeldoorn.
Bestuur : H. W.J. Sannes, voorzitter ; J. W. Th. V.
Konijnenburg, Ds. E. M. ten Cate, W. H. A. G. Baron van Ittersum, mejuffr. Z. Prak, secr.-penningm.,
Zwolscheweg 18.

Assen.
Bestuur : Dr. J. A. Gerth van Wijk Jr., -voorzitter ;
R. W. I. Veenhuizen, P. Klinkenberg, secretaris, Beilerstraat 37; mevr. de wed. Aegedius Hanssen, penningmeesteres, Groningerweg.

Delft.
Het bestuur dezer afdeeling is als volt samengesteld :
J. H. Sonne, voorzitter ; mevr. Cohen Stuart, ondervoorzitster ; F. .G. Durst Britt, secr.-penningm., Konin es Mein 1 I I ; V. Haessaert •; C. J. van Doorne.
's=Gravenhage (Burger-Afd.)
Tengevolge van vertrek naar elders, sterfgeval en
bedanken moesten in het afdeelingsbestuur drie nieuwe
leden worden opgenomen. Gekozen zijn : Mej. Dr. A.
J. Porten en en de heeren E. van Everdingen en
J. P. J. Wierts. Ook in de verdeeling van de bestuursfuncties is verandering gekomen. In plaats van den
heer Emants is de heer Dr. M. A. van Weel, ondervoorzittergeworden. De heer W. F. Gerdes Oosterbeek,
diegedurende vele jaren, ,ik geloof wel 12, op voorbeeldige wijze de taak van secretaris-penningmeester
heeft vervuld, heeft zich we ens zeer drukke bezighedengenoopt gezien, om die taak neer te le en.
Gelukkig blijft de heer G. 0. lid van ons bestuur,
zoodat hi' ons te alien tide met zijn raad en hulp
kan bijstaan. Wij stellen dit zeer op prijs. In plaats
van den heer Gerdes Oosterbeek treedt de heer
C. Plokhooij als secretaris-penningmeester op.
K. E. 0.
--19 Maart gaf voor de leden dezer werkzame Afdeeling Coers' Liederkwartet (de dames Janna Brandsma en Dresden—Dhont en de heeren Louis den
Tulder en Jac. Caro) in degroote zaal van den Die:
.rentuin een welgeslaagde uitvoering. Ter voorbereiding
van dezen avond was een eere-bestuurgevormd, waarin o.m. zitting hadden Z.Exc. Minister Dr. De Visser,
Gen.-MajOor Dufour, Gouverneur der Hofstad en
burgemeester Patin.
Leiden (Stud.)
Nieuw Bestuur : Mej. F. Nian Lissa, voorzitster •; mej.
E. H. Korvezee, le secretares, Vreeswijkstraat I .; J.
Roest Crollius, penningm. ; mej. E. Prins, onder-voorzitster ; W. N. Kraal, 2e secretaris.
Zwolle.
Het bestuur der afdeeling is als volt samengesteld :
voorzitter ; mr. P. van Kleffens,
Mr. H v. d. Vete,
g
secr.-penningm., Potgietersingel5 • ; A. A. Oosting •
Jhr. C. J. A. Greven ; H. H. Kok.

VLAANDEREN.
De stand der Vlaamsche Beweging.
Het is uiterst moeilijk, zoo niet onmogelijk, op het
metbas
over den huidigen stand der
oogenblik met
Vlaamsche Beweging te spreken, als •men er niet
middenin staat en leeft en, zooals ik, dag aan dag het
Vlaamsche land doortrekt, in voeling met de bevolking
van de Limburgsche heiden tot aan de oevers der zee,
van de Hollandsche grens tot aan de Zuidelijke
taal revs.
De kranten en tijdschriften, behoorende tot de verschillende richtingen brengen den buitenstaander
natuurlijk wel een leidraad, doch zij zijn in de onmo-

gelijkheid een juiste voorstelling te geven van vat er
in alle deelen van het Vlaamsche land aan 't worden is.
Men zou eerst de vraag , kunnen stellen : „Gaat de
Beweging vooruit ?" waarop ik geestdriftig met een
klinkend „Ja" zou antwoorden. Het is een verheugend verschijnsel, inderdaad, thans te mogen vast-
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stellen dat de vloedgolf der Vlaamsche Beweging aan
't rollen is en dat zij zelfs dreigt, in afzienbaren ti'
alles mee te trekken. Men beelde zich echter niet in
dat het Vlaamsche yolk i n z n geh eel en
over al in het Vlaamsche land wakker is geschud.
Die zoo denken, laten zich door een al te root vertrouwen verschalken -en dat zijn dan meestal menschen, die voor hun beoordeeling of aan op wat de bladen schrijven en niet op het algemeen wezen der
Beweging. Het is zeker bemoedigend en een Vlaming
voelt zich groot, fier en sterk, wanneer hi' in een
groote stall een Vlaamsche manifestatie ziet, die b.v.
tienduizend deelnemers telt, doch het is onzin te
denken, dat die tienduizend menschen, alien overtuigden, een Laren blik doen werpen op de heele beweging. Men moet de kracht van de Vlaamsche beweging niet zoeken in uiterlijk vertoon, men moet zien
hoe die de Vlaamsche edachte in de menschen is
gedrongen het geheele Vlaamsche land door, in alle
1a en der bevolking om een juist beeld te verkriigen
en dat kan alleen degene, die voortdurend in aanraking
is met allerlei menschen uit alle standen, uit alle
gouwen, behoorende tot alle schakeeringen.... en hi'
alleen kan ook een gezaghebbend woordje zeggen
over de kracht van die verschillendegroepen.

***
Laat ons eerst een kijkje werpen in het Parlement
en beginnen met onze officieelen, de gekozenen van
het y olk. Over het algemeen zijn de afgevaardigden
van het Vlaamsche land ervan doordrongen, dat zij
zetelen als de mandatarissen van het Vlaamsche
er
yolk en dat zij niet meer, zooals vroeger, hun eigen
wil kunnen en mogen doen.
De katholiekegroep, de belangriikste, telt in haren
shoot nog slechts enkele leden, die hebben kunnen
weerstaan aan de volkseischen en die, 't zij door
hun groote autoriteit, zooals b.v. Woeste, 't zij door
degoedzakkigheid der Vlamingen van hun kiesomschrijving, zich niet hebben uitgesproken voor
bet zoogezegd minimumprogramma, dat vraagt :
Vlaamsch in 't onderwiis van laag tot hoog,
Vlaamsch in 't Bestuur, in 't Gerecht, in 't Leer.
De socialistischegroep is meer verdeeld, helaas.
Daar ziin de Gentsche socialisten met Anseele aan
't hoofd, die nochtans viler den oorlog onderteekenaar was van het wetsont-werp tot de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool. Zij maken een droevig figuur en ziin veeleer tegen dan v66r. Daartegenover
staat de Antwerpsche groep met Huysmans als leider,
en die blijft met alle beslistheid op haar Vlaamsch
standpunt. Er zijn echter van die typische feitjes,
die meer dan dat alles dengeest der bevolking weergeven. Zoo b.v. In de omschrijving Oostende werd
een socialistgekozen, Van Vlaanderen, die in de afdeelingen teen het in overweging nemen van het
wetsontwerp tot de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool stemde. Onmiddellijk kwamen ziin kiezers
biieen en hi' ontving opdracht, dat hi' de vervlaamsching moest stemmen....
De liberalegroep van 't Vlaamsche land is gewoonweg slecht. Enkele volksvertegenwoordigers gaan
met het yolk mee, het meerendeel blijft franskilion.
Daar is van Braun, Mechelynck en Cie. niets anders te verwachten dan tegenwerking tot het uiterste. Gelukkig is de groep weinig talrijk.
De vijf gekozenen der frontpartij staan on radikaal Vlaamsch standpunt, gaan verder dan de aanhangers van het minimum programma en eischen
Zelfbestuur.
De opnositie bestaat uit de Walen en de verfranschte Vlamingen ofte Franskilions en wanneer deze alLen tegenstemmen, dan krijgen de Vlamingen er
Been enkel wetsontwern door. De vraagis : Wat zullen de Walen doen ? Zullen er een zeker aantal van
oordeel zijn dat, indien het meerendeel der Vlaamsche volksvertegenwoordigers ja stemmen, zij in ge-
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weten verplicht zijn mee te gaan of allerminst zich te
onthouden ? Dan komt het wetsontwerp er door... Ik
ben echterpessimistisch gestemd. De Walen verstaan
de Vlaamsche Beweging niet en willen er niet van weten. Zij doen zich niet de minste moeite om ze te begrijpen en laten zich aldoor maar voorlichten door de
Fransch-Brusselschepers, die steeds de toestanden
tracht te vertroebelen en de zaken opzettelijk verkeerd
voorstelt. De interpellatie Hubin heeft echter heel
wat duidelijkheid gebracht en veel misverstand uit
den we g geruimd. Men vereenzelvigt thans niet langer meer de to ale en vaderlandslievende Vlamingen
met de anderen en zelfs degekozenen der frontpartij,
die door sommigen als Bolsjewisten werden afgeschilderd,
worden thans door een anderen bril bekeken.
Ziedaar voor wat het Parlement betreft. 1k ben
van oordeel, dat er nog een verkiezing, misschien wel
twee verkiezingen zullen moeten plaats grijpen, vooraleer de Kamer een Vlaamsche groep zal bezitten,
sterkgenoeg om zijn wil op te dringen en alle Regeering onmogelijk te maken die tegen den Vlaamschen volkswil in zougaan.
Iets heel antlers leert ons het„volk”. Daar is werkelijk groote verandering te bespeuren. Het kookt en
gist zooals nooit te voren en 'k ben ervan overtuigd
dat, moest er thans weer een verkiezing plãats • hebben, er meer dan een verrassing zou zijn aan te stipA Het is echter, zooals ik hooger ze de een algemeen ontwaken. De hoogere standen willen nog niet
mee. Hier en daar treden ze schoorvoetend bij en ze
zullen nog wat meer het vuur aan de schenen moeten voelen, alvorens te beseffen dat zij zonder het
yolk niets zijn. Van een zeker standpunt is hun traagheid te begrijpen, want de .opkomende Vlaamsche
Beweging doet al hun voorrechten te niet, ze blijven
niet meer de autocratische heerschers, ze voelen, dat
ze — door het semis aan Vlaamsche cultuur en eenziidige opleiding
minderwaardigen worden.
De intellectueelengaan vooraan en dat is het
schoonste van de heele beweging. De jonkheid is nagenoeg gebeel gewonnen en staat in 't teeken van het
radikalisme. De 'on ere clerus, b.v. — de groote
macbt der toekomst in Vlaanderen — isgeestdriftig
Via amschgezind, spijts tegenwerking en remming
van de geesteliike overheid. Ook veel ouderegeestelijken treden thans öpenlijk de gedachte bij. Bijzonderliik in Limburg is dat hartversterkend : Jong en
oud, 't is 'd Vlaamsch ! Dat is voor een groot deel te
danken aan den Vlaamschgezinden bisschop van
Luik, Mgr. Rutten, doch dat heili vuur slaat ook
over op andere dioceezen en, indien Monseigneur Mercier werkelijk een klare blik heeft op de Belgische
toestanden, zooals men het hemgaarne toeschrijft,
dan kan het niet lang meer duren of ook hi' moet
beseffen, dat Ian er tegenstribbelen uit den booze is.
Fen ander verheugend verschijnsel is de „Meisjesbeweging", die thans overal is aan 't worden. Overal worden meisjes-studiekringen, vrouwenbonden, studentinne g ildengesticht en ze bloeien. Onze meisjes
worden Vlaamschgezind en ze durven openliik lucht
geven aan hun Vlaamschgezinde gevoelens. Er wordt
naar gestreefd om Vlaamsch te zijn van kop tot teen,
Vlaamsch te denken en te voelen en.., beschaafd te
snreken. De dichter Wies Moens zegde in zijn lied
der Vlaamsche Meisjes, zee r terecht :
Zii hebben zoolan vergeten
Maar keeren tot Vlaandren weer om !
Onze werkersbevolking nu. Hier ook een ommekeer, hoewel langzaam. Naarmate die menschen leeren beseffen, dat Vlaamsche Beweging beteekent, niet
alleen hehoud van taalen zeden, maar ook stoffelijke
welvaart, scharen zii zich in de gelederen. Zij beginnen te voelen dat, indien tien-honderdduizenden jaw-lijks naar den vreemde moeten uitwijken of zich moetengaan verbeesten in Waalsche steengroeven en ko-
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lenmijnen am een schamele korste brood te verdienen,
zulks alleen te wijten is aan gebrek aan degelijk on-.
derwijs, bijzonderlijk vakonderwijs •; dat al de goedbetaalde betrekkingen in fabrieken, nijverheidsgestichteri enz., die nu door Walen en vreemden warden' ingenomen, eigenlijk betrekkingen zijn waarop
zij zelf recht hebben ; dat beambten en bedienden, die
de Vlaamsche' taal niet verstaan, uit Vlaanderen moetengeweerd worden en dat zijzelf in de plaats moeten komen ; dat de landbouw hooger kan worden opgevoerd, wanneer een degelijk Vlaamsch landbouwonderwijs zal worden gegeven.
En de handeldrijvende burgerij ? Och, die zal wel
meegaan ..... als de Vlaamsche Beweging wat meer
macht kan toonen, want bij de handelaars heerscht
meer nog dan elders de vrees van het franskiljonsche
„boycot". Vele van die menschen ziin Vlaamschgezind en voelen Vlaamsch, doch durven het voor den
gang van hun zaken niet openlijk uitspreken. Ook
dat zal veranderen.
Wat er mij nu de laatste maanden meest is opgevallen en mii meest heeft geergerd, het is dat de provincie Oost-Vlaanderen ver achter staat bij de andere
Vlaamscheprovincies. Is . het de invloed van Gent ?
Niet onwaarschijnlijk en daarom zullen alle krachten
zich vereenigen op dit eerste groote doelwit : De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Wordt die vervlaamsching afgestemd, dan is daardoor het bewijs
geleverd, dat - er van het , huidige stelsel niets te
verwachten is, dan worden de batterijen anders opgesteld .....
Gent vervlaamscht of niets ! Dat is de leuze van
het oogenblik !
EMIEL HULLEBROECK.
Brusse I, 14 Maart .192o.

***

Het Algemeen Nederlandsch Studenten=Congres te
Leuven.
Dit Congres is o-ndanks alle tegenwerking en verdachtmaking van 20-24 Maart gehouden, echter zonder de tegenwoordigheid van de Nederlanders en Afrikaners, die het gaarne hadden bijgewoond, doch tengevolge der officieele weigering om passen voor dit
Joel of tegeven, aan hun voornemen een gevolg
hebben kunnengeven.
Meer dan 6o jaren zijn Noord- en Zuid-Nederlandsche taal- en letterkundige-, wetenschappelijke en andere Nederlandsche Congressen een gezocht en geoorloofd middelgeweest voor geestelijke toenadering en
ontwikkeling der stamverwante Vlamingen en Nederlanders; daartoe behoorden ook de Student en-Congressen. En de Eereleden van het jongste Leuvensche,
waaronder de al em. voorzitter van het A. N.V. waren een waarborg voor zijn zuivere bedoeling. Desniettemin heeft men van -officieele Belgische zijde het
weder aanknoopen der geestelijke banden tusschen de
studeerende Nederlandsche en Vlaamsche 'on elfin
schap tegengewerkt.
Teen zulk een kleinzielig belemmeren van geestelijk
verkeer teekent ook het Al em. Nederl. Verbond verzet aan.
Intusf3chen zal de te dezer zake door de 13elgische Regeering aangenomen houding zeker ten gevolge hebben,
dat de Nederlandsche en Vlaamsche jongelingschap
nog meer dan tot nu toe zullen zoeken - naar we en,
waarlangs geestelijk verkeer --datzich immers nooit
onderdrukken laat — zal kunnen plaats hebben.
Zoo gaat 't immer.
Vaak bleek censuur de bestepropaganda voor menig goed werk en het jongste annexionistische driven
van sommigen in Belgie had alleen dit ' ten gevolge,
dat het Nederlandsche yolk te hechter werd aaneen
gesmeed.
Dus kunnen we ten slotte de officieele tegenwerking

nog dankbaar zijn.

Als in Belgie maar algemeen werd begrepen, dat
geen enkele Nederlander een duimbreed gronds van
Belgie verlangt, dan zou men er niet zoo...... zenuwachtig zijn.

* **
In Vlaanderen Vlaamsch.

In„De (Brusselsche) Standaard” van 3 Maart
werd het volgende opgemerkt over een van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel uitgeganen rondzendbrief :
„De „Chambre Neerlandaise de Commerce" te
Brussel wil een handje toesteken om de Utrechtsche Jaarbeurs in Belgie bekend te maken. ZeWendt zich natuurlijk eerst, tot de anti-Hollandsche
pers voor hare bekendmakingen, en om ook de
Vlaamschepers niet geheel te vergeten, stuurt ze
„ van het
ook aan het Vlaamsch Handelsblad"
Vlaamsche Antwerpen, een aankondiging in 't
Fransch !
Wij vragen aan de Hollanders niet dat ze ons
helpen. We zullen ons zelf wel redden. Maar zou:
den ze niet een beetje meer ons eergevoel kunnen
ontzien ?"
Het A. N. V. heeft zich als lid der Kamer, maar in
het bijzonder als Vereeniging, die strijdt voor de handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal, tot
het Bestuur der Kamergewend, met de meening, dat
bedoelde aankondiging aan de Vlaamsche bladen in
het Nederlandsch had behooren te ziin gesteld, daar
Nederlandsche instellingen in het buitenland onze
nationaliteit ook in haar openlijk optreden zoo veel
mogelijk dienen hoog te houden.
Het Bestuur der Nederl. Kamer van Koophandel in
Belgie heeft daarop het volgende bevredigende antwoordgezonden :
„Wij kwamen in het bezit van Uw geacht schrij...
yen dd. I 1 dezer aangaande publiciteit in de Vlaamschepers, naar aanleiding waarvan wij de eer hebben
U het volgende merle te deelen.
Het budget, ons voor publiciteit door de Utrechtsche Jaarbeurs ter beschikking gesteld, werd door ons
overhandigd aan een publiciteits-bureau, bier ter stede,
met verzoek daarvan het meest doeltreffendgebruik te
maken.
Dit bureau is voor dergelijke ondernemingen .speciaal bevoegd, en ontving trouwens van het Uitvoerend Comite der Brussels he jaarbeurs. dezelfde opdracht inzakepubliciteit als van ons.
Wij waren verre van te vermoeden dat het onze
advertenties, aan de Vlaamschepers in het Fransch
zou toevertouwen.
Wij ziin het natuurlijk geheel met 'U eens, dat die
aankondigingen in het Nederlandsch hadden behooren
te zijn gesteld. 0.i. hadden bedoelde Vlaamsche bladen zich wel de moeite kunnengeven ons hieromtrent
te raadplegen.
Gedane zaken nemengeen . keer, doch wij kunnen
U de stellige verzekering geven, dat in het vervolg
door ons zorg zal w orden gedragen, dat zulke voorvallen zich niet herhalen, daar wij met U voelen, dat Nederlandsche instellingen in den vreemde geroepen zijn
de moedertaal hoorr, te houden, wat wij trouwens te allen tijde, zooveel in ons vermogen lag, hebben
g
edaan."

Leden van het Al em, Nederl, Verbond.
Verzamel boeken, tiidschriften en kranten voor de
Boeken=Commissie.
Adres : Van der Duynstraat 63, Rotterdam.
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stellen dat de vloedgolf der Vlaamsche Beweging aan
't rollen is en dat zij zelfs dreigt, in afzienbaren ti'
alles mee te trekken. Men beelde zich echter niet in
dat het Vlaamsche yolk i n z ij n g eh eel en
over al in het Vlaamsche land wakker isgeschud.
Die zoo denken, laten zich door een al te root vertrouwen verschalken -en dat zijn dan meestal menschen, die voor hun beoordeeling of aan op wat de bladen schrijven en niet op het algemeen wezen der
Beweging. Het is zeker bemoedigend en een Vlaming
voelt zichgroot, fier en sterk, wanneer hi' in een
groote stall een Vlaamsche manifestatie ziet, die b.v.
tienduizend deelnemers telt
,
doch het is onzin te
denken, dat die tienduizend menschen, alien overtuigden, een klaren blik doen werpen op de heele beweging. Men moet de kracht van de Vlaamsche beweging niet zoeken in uiterlijk vertoon, men moet zien
hoe diep de Vlaamsche gedachte in de menschen is
gedrongen het geheele Vlaamsche land door, in alle
la en der bevolking om een juist beeld te verkrijgen
en dat kan alleen degene, die voortdurend in aanraking
is met allerlei menschen uit alle standen, uit alle
gouwen, behoorende tot alle schakeeringen.... en hi'
alleen kan ook een gezaghebbend woordje zeggen
over de kracht van die verschillendegroepen.

***
Laat ons eerst een kijkje werpen in het Parlement
en beginnen met onze officieelen, de gekozenen van
het yolk. Over het algemeen zijn de afgevaardigden
van het Vlaamsche land ervan doordrongen, dat zij
er zetelen als de mandatarissen van het Vlaamsche
yolk en dat zij niet meer, zooals vroeger, hun eigen
wil kunnen en mogen doen.
hin
De katholiekegroep, de belangrijkste , telt haren
schoot nog slechts enkele leden, die hebben kunnen
weerstaan aan de volkseischen en die, 't zij door
hun groote autoriteit, zooals b.v. Woeste, 't zij door
degoedzakkigheid der Vlamingen van hun kiesomschrijving, zich niet hebben uitgesproken voor
bet zoogezegd minimumprogramma, dat vraagt
Vlaamsch in 't onderwiis van laag tot hoog,
Vlaamsch in 't Bestuur, in 't Gerecht, in 't Leger.
De socialistischegroep is meer verdeeld, helaas.
Daar zi i n de Gentsche socialisten met Anseele aan
't hoofd, die nochtans v66r den oorlog onderteekenaar was van het wetsontwerp tot de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool. Zij maken een droevig figuur en ziin veeleer tegen dan v66r. Daartegenover
staat de Antwerpsche groep met Huysmans als leider,
en die blijft met alle beslistheid op Naar Vlaamsch
standpunt. Er zijn echter van die typische feitjes,
die meer dan dat alles dengeest der bevolking weergeven. Zoo b. y . In do omschrijving Oostende werd
een socialist gekozen, Van Vlaanderen, die in de afdeelingen teen het in overweging nemen van het
wetsontwerp tot de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool stemde. Onmiddellijk kwamen ziin kiezers
bijeen en hi' ontving de opdracht, dat hi' de vervlaamsching moest stemmen....
De liberate groep van 't Vlaamsche land is gewoonwe g slecht. Enkele volksvertegenwoordigers gaan
met het yolk mee, het meerendeel blijft franskiljon.
Daar is van Braun, Mechelvnck en Cie. niets anders te verwachten dan tegenwerking tot het Literste. Gelukkig is de groep weinig talrijk.
De vijf gekozenen der frontpartij staan on radikaal Vlaamsch standpunt, gaan verder dan de aanhangers van het minimum programma en eischen
Zelfbestuur.
De opnositie bestaat uit de Walen en de verfranschte Vlamingen ofte Franskilions en wan daze alien tegenstemmen, dan krijgen de Vlamingen er
Been enkel wetsontwerp door. De vraag is : Wat zullen de Walen doen ? Zullen er een zeker aantal van
oordeel zijn dat, indien het meerendeel der Vlaamsche volksvertegenwoordigers ja stemmen, zij in ge-
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weten verplicht zijn mee te gaan of allerminst zich te
onthouden ? Dan komt het wetsontwerp er door... Ik
ben echter pessimistisch gestemd. De Walen verstaan
de Vlaamsche Beweging niet en willen er niet van weten. Zij doen zich niet de minste moeite om ze te begrijpen en laten zich aldoor maar voorlichten door de
Fransch-Brusselschepers, die steeds de toestanden
tracht te vertroebelen en de zaken opzettelijk verkeerd
voorstelt. De interpellatie Hubin heeft echter heel
wat duidelijkheid gebracht en veel misverstand uit
den we g geruimd. Men vereenzelvigt thans niet langer meer de to ale en vaclerlandslievende Vlamingen
met de anderen en zelfs degekozenen der frontpartij,
die door sommigen als Bolsjewisten werden afgeschilderd,
worden thans door een anderen bril bekeken.
Ziedaar voor wat het Parlement betreft. Ik ben
van oordeel, dat er nog een verkiezing, misschien wel
twee verkiezingen zullen moeten plaats grijpen, vooraleer de Kamer een Vlaamschegroep zal bezitten,
sterkgenoeg om zijn wil op te dringen en alle Regeering onmogelijk te maken die tegen den Vlaamschen volkswil in zougaan.

***
Jets heel anders leert ons het „ yolk". Daar is werkelijk groote verandering te bespeuren. Het kookt en
gist zooals nooit te voren en 'k ben ervan overtuigd
dat, moest er thans weer een verkiezing plaats hebben, er meer dan een verrassing zou zijn aan te stipP Het is echter, zooals ik hooger ze de een algemeen ontwaken. De hoogere standen willen nog niet
mee. Hier en daar treden ze schoorvoetend bij en ze
zullen nog wat meer het vuur aan de schenen moeten voelen, alvorens te beseffen dat zij zonder het
y olk niets zijn. Van een zeker standpunt is hun traagheld te begrijpen, want de .opkomende Vlaamsche
Beweging doet al hun voorrechten te niet, ze blijven
niet meer de autocratische heerschers, ze voelen, dat
ze — door hetgemis aan Vlaamsche cultuur en eenziidige opleiding
minderwaardigen worden.
De intellectueelengaan vooraan en dat is het
schoonste van de heele beweging. De jonkheid is nag
enoeg geheel gewonnen en staat in 't teeken van het
radikalisme. De 'on ere clerus, b.v. — de groote
macht der toekomst in Vlaanderen — isgeestdriftig
Vlaamschgezind, spijts tegenwerking en remming
van degeestelijke overheid. Ook veel oudere geesteliken treden thans 6penlijk de gedachte bij. Bijzonderlijk in Limburg is dat hartversterkendJong en
oud, 't is Al Vlaamsch ! Dat is voor eengroot deal te
danken aan den Vlaamschgezinden bisschop van
Luik, Mgr. Rutten, doch dat heili vuur slaat ook
over op andere dioceezen en, indien Monseigneur Mercier werkelijk een klare blik heeft op de Belgische
toestanden, zooals men het hemgaarne toeschrijft,
dan ican het niet lang meer duren of ook hi moet
beseffen, dat langer tegenstribbelen uit den booze is.
Fen ander verheugend verschijnsel is de „Meisjesbeweging", die thans overal is aan 't worden. Overal worden meisjes-studiekringen, vrouwenbonden, studentinne pildengesticht en ze bloeien. Onze meisjes
worden Vlaamschgezind en ze durven openliik lucht
geven aan hun Vlaamschgezinde gevoelens. Er wordt
naar gestreefd om Vlaamsch te zijn van kop tot teen,
Vlaamsch te denken env
oelen en... beschaafd te
snreken. De dichter Wies Moen s ze de in ziin lied
der Vlaamsche Meisjes, zee r terecht :
Zij hebben zoolang vergeten
Maar keeren tot V1 an
weerom !
Onze werkersbevolking nu. Hier ook een ommekeer, hoewel langzaam. Naarmate die menschen leeren beseffen, dat Vlaamsche Beweging beteekent, niet
alleen behoud van taal en zeden, maar ook stoffeliike
welvaart, scharen zij zich in de gelederen. Zij beginnen te voelen dat, indien tien-honderdduizenden jaarlijks naar den vreemde moeten uitwijken of zich moetengaan verbeesten in Waalsche steengroeven en ko-

48

NEERLANDIA.

lenmijnen am een schamele korste brood te verdienen,
zulks alleen te wijten is aan gebrek aan degelijk onderwijs, bijzonderlijk vakonderwijs ; dat al de goedbetaalde betrekkingen iri fabrieken, nijverheidsgestichtert enz., die nu door Walen en vreemden worden ingenomen, eigenlijk betrekkingen zijn waarop
zij zelf recht hebben •; dat beambten en bedienden, die
de Vlaamsche taal niet verstaan, uit Vlaanderen moetengeweerd worden en dat zijzelf in de plaats moeten komen • dat de landbouw hooger kan worden opgevoerd, wanneer een degelijk Vlaamsch landbouwonderwijs zal worden gegeven.
En de handeldrijvende burgerij ? Och, die zal wel
meegaan ..... als de Vlaamsche Beweging wat meer
macht kan toonen, want bij de handelaars heerscht
meer nog dan elders de vrees van het franskiljonsche
„boycot". Vele van die menschen zijn Vlaamschgezind en voelen Vlaamsch, doch durven het voor den
gang van hun zaken niet openlijk uitspreken. Ook .
dat zal veranderen.
Wat er mi l nu de laatste maanden meest is opgevallen en mi l meest heeft geergerd, het is dat de provincie Oost-Vlaanderen ver achter staat bij de andere
Vlaamscheprovincies. Is . het de invloed van Gent ?
Niet onwaarschijnlijk en daarom zullen alle krachten
zich vereenigen op dit eerste groote doelwit : De vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Wordt die vervlaamsching afgestemd, dan is daardoor het bewijs
creleverd; dat - er van het- huidige stelsel pi ets te
verwachten is, dan worden de batterijen antlers opgesteld .....
Gent vervlaamscht of niets ! Dat is de leuze van
het oogenblik !
EMIEL HULLEBROECK.
B r u s s e 1, 14 Maart .192o.
*s*
Het Algemeen Nederlandsch Studenten.Congres te
Leuven.
Dit Congres is ondanks alle tegenwerking en verdachtmaking van 2o-24 Maart gehouden, echter zonder de tegenvcroordigheid van de Nederlanders en Afrikaners, die het gaarne hadden bijgewoond, doch tengevolge der officieele weigering om passen voor dit
Joel of tegeven, aan hun voornemen een gevolg
hebben kunnen geven.
Meer dan 6o jaren zlin Noord- en Zuid-Nederlandsche taal- en letterkundige-, wetenschappelijke en andere Nederlandsche Congressen een gezocht en geoorloofd middelgeweest voor geestelijke toenadering en
ontwikkeling der stamverwante Vlamingen en Nederlanders; daartoe -behoorden ook de dent -Cgressen. En de Eereleden van het jongste Leuvensche,
waaronder de al em. voorzitter van het A. N.V. waren een waarborg voor zijn zuivere bedoeling. Desniettemin heeft men van officieele Belgische zijde het
weder aanknoopen der geestelijke banden tusschen de
studeerende Nederlandsche en Vlaamsche 'on elfin
schap tegengewerkt.
Tegen zulk een kleinzielig belemmeren van geestelijk
verkeer teekent ook het Al em. Nederl. Verbond verzet aan.
Intus,Athen zal de te dezer zake door de Belgische Regeering aangenomen houding zeker ten gevolge hebben,
dat de Nederlandsche en Vlaamsche jongelingschap
nog meer dan tot nu toe zullen zoeken - naar we en,
waarlangs geestelijk verkeer — dat zich immers nooit
onderdrukken laat — zal kunnenplaats hebben.
Zoogaat 't immer.
Vaak bleek censuur de bestepropaganda voor menig goed werk en het jongste annexionistische driven
van sommigen in Belie had alleen dit ten gevolge,
dat het Nederlandsche yolk te hechter werd aaneen
gesmeed.
Dus kunnen we ten slotte de officieele tegenwerking
nog dankbaar zijn.

Als in Belie maar algemeen werd begrepen, dat
geen enkele Nederlander een duimbreed gronds van
Belgie verlangt, dan zou men er niet zoo...... zenuwachtig zijn.
* **
In Vlaanderen Vlaamsch.
In„De (Brusselsche) Standaard” van 3 Maart
werd het volgende opgemerkt over een van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel uitgeganen rondzendbrief :
„De „Chambre Neerlandaise de Commerce" te
Brussel wil een handle toesteken om de Utrechtsche Taarbeurs in Belgie bekend te maken. ZeWendt zich natuurlijk eerst, tot de anti-Hollandsche
pers voor hare bekendmakingen, en om ook de
Vlaamschepers niet geheel te vergeten, stuurt ze
ook aan het Vlaamsch „Handelsblad" van het
Vlaamsche Antwerpen, een aankondiging in 't
Fransch !
Wi j vragen aan de Hollanders niet, dat ze ons
helpen. We zullen ons zelf wel redden. Maar zou:
den ze niet een beetje meer ons eergevoel kunnen
ontzien ?"
Het A. N. V. heeft zich als lid der Kamer, maar in
het bijzonder als Vereeniging, die strijdt voor de handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal, tot
het Bestuur der Kamergewend, met de meening, dat
bedoelde aankondiging aan de Vlaamsche bladen in
het Nederlandsch had behooren te ziin gesteld, daar
Nederlandsche instellingen in het buitenland onze
nationaliteit ook in haar openlijk optreden zoo veel
mogelijk dienen hoog te houden.
Het Bestuur der Nederl: Kamer van Koophandel in
Belgie heeft daarop het volgende bevredigende antwoordgezonden :
„Wij kwamen in het bezit van Uw geacht schrijyen dd. 11 dezer aangaande publiciteit in de Vlaamschepers, naar aanleiding waarvan wij de eer hebben
U het volgende merle te deelen.
Het budget, ons voor publiciteit door de Utrechtsche Jaarbeurs ter beschikking gesteld, werd door ons
overhandigd aan een publiciteits-bureau, bier ter stede,
met verzoek daarvan het meest doeltreffendgebruik te
maken.
Dit bureau is voor dergelijke ondernemingen ,speciaal bevoegd, en ontving trouwens van het Uitvoerend Comite der Brusselschedezelfde opdracht inzakepubliciteit als van ons.
Wij waren verre van te vermoeden dat het onze
advertenties, aan de Vlaamschepers in het Fransch
zou toevertouwen.
Wij ziin het natuurlijk geheel met 'U eens, dat die
aankondigingen in het Nederlandsch hadden behooren
te zijn gesteld. 0.1. hadden bedoelde Vlaamsche bladen zich wel de moeite kunnengeven ons hieromtrent
te raadplegen.
Gedane zaken nemengeed keer, doch wij kunnen
U de stellige verzekering geven, dat in het vervolg
door ons zorg zal worden gedragen, dat zulke voorvallen zich niet herhalen, daar wij met U voelen, dat Nederlandsche instellingen in den vreemde geroepen zijn
de moedertaal hood te houden, wat wij trouwens te allen tijde, zooveel in ons vermogen lag, hebben
gedaan."
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al is het reeds een menschenleeftijd geleden, dat
de afgetobde balling in den vreemde het moede hoofd
nederlegde — nog wel weten, vie hi' was en wat hi'
beteekende. Edoch, de herinnering vervaagt bij velen allicht, waarschijnlijk het meest bij onze lezers in
den vreemde, weshalve bier volt een zeer beknopte
schets van
—

OOST-INDIA.

zijn loopbaan.

Eduard Douwes Dekker,
Op 2 Maart j.l. was het ioo jaar geleden, dat E d uand Douwes Dekker in Amsterdam het leven binnentrad — het leven, dat voor hem wel heel
moeilijk en zwaar is geweest, zoodat de naam
„Multatuli",
waaronder hi een reeks van zeer belangrijke geschriften de we in zond, wel gekozen meet genoemd
worden. M u l t a t u l L.— veel heeft hi'j moeten
dragen, worstelend met vervolging, tegenkanting,
kleinzieligheid, ploertigheid, armoede, ziekte.... ook
met zich zelven ; ja, want hoeveel van het verdriet,
dat hi' dra en moest, te wijten was aan zijn merlemenschen en hoeveel aan zich zelven, wij wagen het
niet een poging te doen om de grenslijn te trekken.
Anderen hebben zich daaraangewaagd en men zou
degrenzen van een klein artikel verre moeten overschrijden om den lezer in staat te stellen een billijk
oordeel te vellen.
Genoeg — hi' was een zwerveling op aarde, dolend
eerst in Nederland, later in den vreemde • tobbend met
het vinden van een onderdak ; verbitterd van wege de
maatschapiielijke toestanden en de behandeling hem
eindoor de Indische Regeering aangedaan. En als hi'
delijk in zijn laatste woonplaats Niede r-I n g e 1,
helm na een aanval van asthma dood op de kanapee gevonden wordt, was dat wel een droevig slot
van een zeer verdrietig leven.
Men Anag onderstellen, dat de meeste Nederlanders,

Eduard Douwes Dekker werd op den
2en Maart van het jaar 1820 geboren te Amsterdam.
Ouders : de scheepsgezagvoerder Eduard Do uw e s Dekker en Sietske Eeltjes Klein.
Toen hi' 1 9 jaren oud was, nam zijn vader hem mee
naar Oost-Indie om hem daar zijn fortuin te doen
zoeken. Dat ging i n dien goeden ouden tijd nog al
gemakkelijk ; jarenlange voorbereiding en tal van
examens, zooals thans 't geval is, behoefden
hoe
niette
worden doorgeworsteld om daar Inds een plaatsje te
vinden • een gewoon geschoold jongmehsch was ook
in 't ambtelijke bruikbaar. Zoo werd hi' in 184o
2e commies bij de Algemeene Rekenkamer en in 1842
controleur 2e klasse ter Westkust van Sumatra. Een
karakter als dat van Douwes Dekker had nog al eens
stribbelingen in zijn dienen als ondergeschikte. In
1846 werd hi' op wachtgeld gesteld en huwt te T' andjoer met Everdine Herberte barone's 8 e
van W ij nberge n, in zijne geschriften als Tine
een zeer lieve, aantrekkelijke figuur.
In dat zelfde jaar wordt hi' weer in dienst gesteld
als commies op het residentiekantoor te Bagelen. In
1848 secretaris der residentie Menado ; in 't zelfde jaar
ontvangt hi' het „radicaal van Indisch ambtenaar",
een bewijs dat men hem voor den dienst geschikt
acht ; trouwens de Gouverneur Generaal Duym a e r
van Twistgetuigt later, na de hieronder te melden Lebaksche moeilijkheden, dat over zijn dienstwerk
„gunstige rapporten" bestonden. In 1851 volgde zijn
benoeming als Ass. Res. te Ambon, welk ambt hi'
reeds in 1852 neerlegde om met buitenlandsch verlof
naar 't Moederland te vertrekken — een vertof, dat
21/2 jaar heeft geduurd. In 1856 in Indie teruggekomen, werd hi'j benoemd tot Assistent-Resident van
Lebak te Rangkas-bitoeng en daar vond hi dra
't einde van zijn ambteliike loopb-aan.
In Rangkas-bitoeng bespeurde hi' al zeer spoedig,
dat de Regent van Lebak zich, door onwettige heerendiensten als anderszins, bevoordeelde ten koste van
de or an g-k etjil (de „kleine man"). Hi' klaagt
den Regent aan bij den Resident te Serang (hoofdplaats van de residentie) , vraagt dat zijn klacht ernstig onderzocht zal worden en dat de Regent naar
Serang
at
moge worden opgezonden,
opd het onderzoek vrijelijk zou kennen plants hebben.
Dat was makkelijker gevraagd dan ingewilligd.
Om datgoed te begrijpen moet men de Indische
toestanden, vooral in die dagen,goed kennen. Het is
door den vreemdeling vaak opgemerkt en bewonderd,
dat het kleine Nederland, met een handjevol troepen,
het zoo uitgestrekte Indie met zijn millioenental van
inwoners kon besturen. Ditgeheim werd verklaard
door de eigenaardige taktiek
dat men de Inlanders
,
door hun eigen Hoofden liet besturen. Vazallen, min
of meer afhankelij,
k en ook de Regenten — een soort
vorsten in 't klein, waar de zoon den vader opvolgde
en met (toen ter tide zeer ruime inkomsten — moesten vaak met een zacht lijntje er toe gebracht worden, den wil van het Nederlandschegezag uit te
voeren. Het is dus begrijpelijk,
dat men niet dan met
degrootste voorzichtigheid met hen omging, want zij
haddengrooten invloed op de kleine luyden, die hen
als hun eigenlijke meesters gehoorzaamden en de nederigste hulde brachten ; zij waren de steunpilaren van
Nederlands invloed. Er was dan ook geen sprake van
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dat b.v. koopiieden hen voor schulden hardhandig
mochten aanpakken.
En nu komt daar op eens de nieuwe Assistent-Resident als„de kat in 't kegelspel” en wil als „oudere
broeder" zijn `on ere broer" een groot schandaal
aandoen en wel in een residentie, waar 't vroeger en
later moeilijk was 't gezag te handhaven !
De Resident (met den niet Vleienden naam van
„S 1 ij m erin g" genoemd in de „M ax H av e1 a a r") was verschrikt, durfde, kon het verzoek van
zijn Ass.-Res. filet inwilligen en keurt het voorbarig
optreden van zijn ondergeschikte af. Deze schrijft
opgewonden aan den Gouverneur-Generaal om den
Resident tegelasten de handelingen van zijn Ass.-Res.
goed te keuren of hem zelven ter verantwoording te
roe en. 't Was wel te verwachten, dat hi' 't moest
afleggen •; 't antwoord was, dat hi' eervol van zijn
ambt ontheven werd met last, als nog ' van al zijne
bevindingen ter zake aan den Resident te rapporteeren.
De ontevredenheidsbetuiging, die er bij gevoegd werd
van wee ziin imorbarig optreden, werd verzacht door
de mededeeling, dat, vanwege de gunstige rapporten
over zijn vroegeren dienst, hi' belast werd met de
waarneming van het Assistent-Residentschap te Ngawi,
wat dan later zou kunnen leiden tot eene weer definitieve benoeming.
Ziedaar een geval, dat duizendmaal in 'den dienst
zoowel in Indie als elders voorkomt : De ondergeschikte eigenlijk in zijn recht — en daarvan ten
voile overtuigd — moet de viag strijken voor de inichten zijner meerderen.
z
Als Douwes Dekker naar Ngawi was gegaan,
zou hem allerwaarschijnlijkst een goede toekomst
beschoren zijn geweest, niet alleen van wee zijn
groote gaven, maar ook, omdat het vaak - wordt
gezien, dat een ontevredenheidsbetuiging, die eigenlijk niet verdiend is, later gevolgd wordt door een
snellere bevordering; z66 bekent de hooger geplaatste
zijn ongelijk.
Maar.... een Douwes Dekker kon de ondergane
behandeling niet verkroppen •; hi' vroeg en verkreeg
eervol ontslag uit 's Lands dienst ..... helaas, zonder
pensioen. In 1857 vertrekt hi' naar Nederland en nu
vangt aan
zijne taak als aanklager.
Overal klopt hij, in armoede levende, aan om recht,
bij den minister van kolonien in de eerste plaats •; hi'
vraagt om herstel van onrecht en... een plaats in den
Raad van N.-Indie • hi` krijgt vrienden en beschermers, raakt weer met hen overhoop •; ij trekt aan en
stoot of en meer en meer ziet men inh hem den dolenden ridder.
Eindelijk — in 186o — gaat er een schok door 't
Nederlandsche y olk bij 't verschijnen van 't beroemde
werk: Max Havelaar of de koffieveilingen der Ned. Handelmaatschappij *). Dat was een nieuw geluid •; een aangrijpende
stiil en inkleeding — alles, alles heel vreemg en onbegriipelijk voor de benepen-behoudzuchtige met zich
zelf wel tevredene Nederlandsche burgerij. Fen aanklacht Daarginds worden millioenen onderdrukt en
gekneveld onder de Nede,rlandsche vlag. Wat snerpende
geeselstriemen in dit werk voor de „droogstoppels"
en„slijmeringen” ! 't Zonderlinge boek — we herinne*) Wij noemen alleen dit werk. De meeste lezers weten even— r re
wel,
dat wij aan zijn vruchtbaar brein (gemoed) veel in
danken hebben. De minnebrieven (1861); „Wijs mij de plaats,
waar ikgezaaid heb" (1862); Duizend en eenige hoofclgtukken
over specialiteiten (1871); Millioenenstudien (1873); Ideeen
(187o—'77). Voorts zijn bekende tooneelstukken „De bruid
daarboven" en „Vorstenschool".

ren ons dat
werd drukgelezen — als verboden
waar niet zelden • want 't was„zoo'n raar” boek.
Ook dat bracht hem niet veels verder. Hi j tobde
voort, hield lezingen, walgde van de menschenpubliek, ik veracht u metgroote innigheid") werkte voor
depers, maar, aldoor narigheid en ellende. Eindelijk
verlaat hi' Nederland en woont in den vreemde, waar
't ook al geen weelde is •; lang in Wiesbaden, eindelijk
in Nieder-Ingelheim, waar hi' den t9en Februari
1887 door den flood van zijn le a den verlost werd.
Wat heeft Indie aan hem te danken?
Dat vragen wij ten slotte.
Wij spreken derhalve niet over de waarde van zijn
talent (wiltge „genie") als schrijver in 't algemeen.
Dit eene slechts Hi' greep aan door zijn oorspronke_
liikheid, zijn bezielend woord •; de voortbrengselen van
zijn geest, zijn gemoed,
hartstocht , zijn haat hebben v'aarde voor all e tijden — evenals de werken der
klassieken of o.a. van Israelsprofeten.
Wij handelen ook niet over zijn denkbeelden in
de Ideeen en elders verkondigd.
Evenmin treden wij in beschouwingen over 7ijn
waarde als m e n s c h ; dat alles laten we terzijde,
omdat wij hier alleen vragen wat „Multatuli" voor
Indiegeweest is, zijn Insulind e, dat zich
slingert om den evenaar als een
gordel van smaragd.**)
En nu ons antwoord op de gestelde vraag.
Dat kan zeer kort zijn
Het is aan Mu ltatuligelukt Nederland wakker te schudden • in ons y olk de gedachte te doen ontwaken : Daarginds wonen niet alleen apen, maar ook
onze medemenschen en velen van hen worden onrechtvaardig behandeld *)
Van dezegedachte was hi'
„een zaaier die uitging om te zaaien".
En nu zijn er, die tneenen, dat hi' ook onkruid
zaaide ; ook dat laten wij rusten. Onomstootelijk staat
vast, dat hi'j voor Indie school gemaakt heeft. Dat zaad

viel bier en daar in vruchtbaren akker, wies op en
bracht vruchten voort. Velen van hen, o.a. die zich toen
ter tide en later te_ Delft voorbereidden voor een
werkkring in Indie, ontgloeiden in geestdrift voor hun

toekomstige taak. In Indie kon men laren daarna
o.a. controleurs aantreffen, van wie men eenigszins
medeliidend zeide „'n echte multatuliaan". Dat waren zij, die — niet altijd verstandig — meer dan anderen den „kleinen man" van dienst trachtten te zijn.
M u l t a t u l i streefde niet naar ontvoogding van

Indie — de tegenwoordige beweging zou hem vreemd
aangedaan hebben — hi' zei alleen tot Nederland :
Wees een goed, eerlijk en rechtvaardig voogd.
Daarvoorpleitte hi' op eniale wijze.
En daarvoor verdient ziin naam met lichtende letters te worden opgeteekend in de geschiedrol van
Insulinde.
's-Gr.

v. L.

**) B. Ter Haar in zijn „St. Paulusrots": 0, Java, grootvorstin dier landen, die, als met esmerauden banden, zich
slingeren om den evenaar.
*) Men versta dit niet verkeerd. Er waren genoeg Nederlanders, ambtenaren van het Binnenl. Bestuur; zendelingen; geneesheeren enz., die met roote toewijding trachtten den „kleinen man" te steunen en vooruit te helpen. En voor zoover
dit onder 't oucie stelsel mogelijk was — is deze „ethische"
taak door 't Nederlandsch gezag aldoor in 't oog gehouden.
Ik geloof 'zelfs, dat zeer velen, toen en nu, in gestadige toewijding aan dat doel een Multatuli verre achter zich
lieten. Maar h e m gelukte het de bazuin van het „J'accuse"
z66 te doen schallen, dat een slaperig yolk ontwaakte.
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WEST-INDIA.
Lezingen in Suriname.
Het Bestuur der Groep .Suriname heeft besloten voor
de leden een reeksgeschiedkundige lezingen to doen
houden, betrekking hebbende op belangrijke verschijnselen engebeurtenissen van de kolonie Suriname.
De beer C. Kesler heeft zegeopend met een voordracht over de Hollanders in Amerika.
Een Surigaamsch blad schreef er o.m. dit over :
„Het eerste deel was gewijd- aan wat men zou kunnen noemen krijgsgeschiedenis, de verovering en het
vPgirlies van de verschillendegebieden, die Nederland in
de Nieuwe Wereld heeft bezeten."
Na depauze gaf de heer K. bijzonderheden over de
leefwijze der oude Hollanders.
Hetpubliek, dat met aandacht de lezing gevolgd
had, keerde zeer voldaan naar huis.

***
De Nederlandsche film op Curacao.
De Amigoe di Curacao van 7 Febr. meldt :
Woensdagavond heeft in Het Kransje voor de 1.?den
van het Al g. Ned. Verbond de vertooning plaats gevonden der Nederlandsche Film : De zegetocht van
H. M. de Koningin door Limburg en ZeeuwschVlaanderen. De Film werd ingeleid door een lezing
over de Belgische inlijvingsplannen door kapitein
H. M. C. van Dijk, en afgewisseld door den zang
van eengemend
koor van heeren en dames, onder
g
leiding van den heer Fennsohn en van het jongenskoor van de kerk van de H. Familie, onder direcie van
fr. Augustinus. Het was de eerste maal, dat dit
jongenskoor met zijn prachtige stemmen bij een alt-r
geli1R-e gelegenheid voor het publiek optrad.
Hun zang viel zeer in den smaak en werd zeer
toegejuicht. De film werd algerneen geroemd. Zij gaf
een aantrekkelijk beeld van land en yolk en van de
gees4 drift der bevolking voor haar geliefde Koningin.
Velen vonden doze film nog mooier en belang,wekkeng
der dln de vorige van Leer
en Vloot.

ZUID-AFRIKA.
Aan Zuid.Afrika.
Daar neurde in mijn denken
Een liedeken zacht,
Dat, om 't u to schenk.en,
Op 't woord heeft gewacht
De woorden, ze kwamen,
Ze reiden zich dra
Voor Uw zoete name,
Zuid-Afrika.
Ik houd van jong leven,
Van al wat met kracht
Naar 't hoogste durft streven,
Geen tegenstand acht ;
Wie dodendgeen rouw is,
Hoe droef het ookga,
Wie de oude weer gauw is,
Zuid-Afrika.
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Ik houd van uw klanken,
Zo kinderlik mooi,
Al kon 'k er voor danken
Geen „nichie", geen „nooi";
Het woord van Uw dichters,
Dat brengt mi l zo na
Uw land, dat zo licht is,
Zuid-Afrika.

/k ken 't uit zijn zangen :
Het staat in mijn ziel
Ingloed van verlangen.
0, dat het geviel
Het lot, mi l to voeren,
Waar 'k dromend alga,
Naar 't land van de Boeren,
Zuid-Afrika!
Haarlem, 13 Maart 192o.
J. B. SCHEPERS.

***

Afrikaanschepoezie *).
Het bete bewijs en de krachtigste uiting der
wordende e-enheid van het Afikaner yolk vinden
wij in het ontstaan en den groei van een eigen
literatuur in een eigen taal.
Prof. Dr. G. KALFF.

In een• blij-blauw bandje met goud bedrukt heeft
de jonge Afrikaansche
frikaansche dichter Dr. A. D. Keet, die in
Amsterdam heeftgestudeerd en zich thans al geneesheer in het Vrijstaatsche dorp Senekal heeft gevestigd, verscheid,ene zijner verse gebundeld, die hii
gedurende zijn studie h. t. 1. en voor dien in ZuidAfrika heeft gedicht.
Als wij Afrikaansche of Vlaamsche verzen lezen, dan
kriigen wij altijd meer dan van Nederlandsche ge.
dichten den indruk dat zij onmiddelliik aan het gevoel
ontsproten zijn, meer natuurgeluid geven, zonder
gekunsteldheid. En ook zonder de verzekering van
denpatriarchalen pastoor van Ingoyghem zouden we
het gelooven dat in ieder waarachtige jonge Vlaming,
en dat geldt ook voor den Afrikaanschen stambroeder,
een dichter steekt.
De student Keet heeft de liefde voor
.....die land, waar koppie en rand
verrijs van die vlakke veld,
de liefde voor ziin moedertaal, voor „die natuur",
voor „ y olk en vaderland" uitgezongen in eenvoudi•gre
lie es die technisch zeker niet all rijp zijn ; maar het
is hem veelal gelukt
..... digters taal
Die p uit die grond van sijn hart (te) haal
En hi' voel(de) in sijn hart 'n beerlike Bran
Om 'n vlugtige stemming in woorde te yang.
Met welk eenpoetischen blik deze jonge Afrikaner
Oud-Amsterdam aanzag, bewijst de volgende aan
ziin vriend Eduard Karsen opgedragen teekening-inwoorden :
Ou Amsterdam is tog so mooi
Met al sijn liggies uitgetooi
In donker, donker nagte.
Dis liggies bier en liggies daar
In lane rile aanmekaar,
Wat flikker in diegg
rate.
En honderd duisend ogies loer
Op spieelgladde watervloer
Daar bowe uit die hemel.
Dis liggies bier en liggies daar
En boolies, wat so saggies vaar,
Dat ligte golfies wemel.
*) Gedigte van A. D. Keet.
linger, Amserdam. MCMXX.
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Die liggies soek mekaar weer op
In water, wat teen walle klop
Op stormagtig' nagte.
So toweragtig, lief en skoon
Is liggies, wat op walle woon
En flonker in diegragte.

Groot-Suid-Afrika van Sambesie tot Tafelberg voor
zija verbeelding ziet oprijzen :
Ik sien wel duisend stede
Verrijs van uit die grond
Ik sien ons yolk tevrede,
Herenig en gesond.

Voor het Hollandsche „noointjie", dat dit warm
kloppend Afrikaner hart wist te veroveren, is stellig
dit sonnet gedicht :
oorlik kind ! ik weet nie wat dit is
Bek
it kom nie • 'k weet alleen maar dit :
Of hoed
beeld aanbid
Dat ik nog altijd deur jou
w
En steeds die tintel van jouw ode mis.
Is dit dieglans, waarvan ik nimmer wis
Dat dit 'n man aangrijp, altemit ?
Of is dit net tekoring ? Nee, daar sit
s.
Oneindig veel meer agter dan jij
gi
Dit is die krag, wat di tens stil laat staan
Voor al wat lief en skoon is op dees' aard •;
Dit is die siel, wat so sij wee baan
Van hart tot hart, tot twee aaneen-gepaard
Hu hele lewe same verder gaan....
Lief kind, o maak mij lewe lewenswaard !
Naar Afrika trok echter altijd zijn hart en hoe vaak
heeft hij zijn zonnig land in Amsterdam aan zijn dichterlijke verbeelding laten voorbijgaan.
In het voorwoord dat hij „op see, huistoe" in Nov.
191Q schreef, verklaart hi' :
„Hulle se, bij wijse van 'n grap, dat die meeste
gedigte oor die skoonheid van die lente geskrijwe
word in die winter. So kan ook beweer word, maar dan
• alle erns, dat die vaderlandse di ter dikwels pas
die eintlike skoonheid van sijn vaderland ontdek, als
hij in die buitenland vertoef. So het dit b.v., met onse
baanbreker, an Celliers, gegaan, terwijl hij in die
Switserse gebergte sit. En so het die skrijwer van
hier die bundel pas in Holland, waarheen hij getrek
het om vir dokter te studeer, gedigte oor yolk en
vaderland begin skrijwe."
Het vierde laatste gedeelte aan „volk en vaderland" gewijd, is dan ook een verheerlijking van de
vierkleur en de vriiheid, van de moedertaal en „Suid_
Afrika se helde". Van den edelen Steyn getuigt hij :
Geen betel kan sij bors versier,
Hij is te hoog, te groot, te fier
Om se lfs so lets te dra.
Daar isgeen ster wat fraaier blink,
Daar isgeen naam wat soeter klink
In heel Suid-Afrika.
Kom, Afrikaners, roept hi op de volgende bladzijde zijn landgenooten toe :
Hef aan 'n lied van heldedaad,
Van ma g teen owermag :
'n Nasie, wat sijn helde eer,
Sal niemand ooit verag.
Sing saggies van jul vrouwe-leed
Maar wees op almaal trots :
'n Nasie, wat sijn vrouwe eer,
Staan vaster dan 'n rots.
Sing oor die vrede van die veld,
Van koppie en van rand :
'n Nasie wat sijn woonplaas eer,
Bouwt nooit op losse sand.
Dr. Keet is met een vollen geestelijken buidel, met
jonge geestdrift die nog een heel Leven van arbeid voor
zich heeft, met een innige liefde voor die „nasie in
sijn lentetijd" teruggekeerd naar het land, dat hi' als

1k sien die Afrikaander
Regeerder van sij land ;
Ik sien die buitenstaander
Reik horn die broederhand.
Maar deze volkomen herrijzenis kan alleen werkelijkheid worden, als het Afrikaansche yolk aandachtig
luistert en eendrachtig handelt naar den raad van zienet's — dat zijn immers dichters — als de ''one Keet
er reeds een is, die het voorhoudt :
0 yolk van mij, daar is nog arbeid,
Daar is nog roem, daar wag nog strijd —
Jij moet nie bang wees vir wat kom nie,
Wees slagvaardig, wees bereid !
Al deze verzen mogen niet den voldragen dichterliken klank hebben, een enkele maal ontglipt den
dichter zelfse_en anglycisme als „Ik wonder", ze zijn
vooral belangrijk als nationale uiting van wat daar
leeft en heft in het hart der jonge Afrikaners, van wat
er woelt enwerkt in hun brein, van wat hun geestesoog ziet rijzen aan den horizon.
Dr. Keet droeg zijn eerste bundeltje poezie op aan
zijn moeder en toondichters als Kerrebijn en Hullebroeck hebben reeds verscheidene zijner versjes op
muziekgezet. De laatste zal ze weldra in Zuid-Afrika
zelvegaan voordragen en door het lied aan de beide
krachtige loten van den Nederlandschen stam, Vlaanderen en Zuid-Afrika, hun verwantschap doen gevoelen.
Nationale dichtersen zangers zijn onze beste en idicelstepropagandisten.
C. VAN SON.

TAALCOMMISSIE.
Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.

Als uit den doode herrezen komt de Taalcommissie
zich aandienen, nadat zij zich van de medewerking
van eenpaar nieuwe leden mocht verzekeren.
Zij verheugt er zich buifengewoon over, dat zij tot
zich zag toetreden Dr. Rademaker, omdat deze als
dagbladschrilver ongetwijfeld onze zaak zeer kan steunen. We meenen daarvan zelfs al een bewijs .te zien
in het Zatcrdagavondblad C van „Het Vaderland",
waar „flatbiouw" niet meer voorkomt, doch wel„verdieping§bouw”. En zoo biedt zich de gewijzigde Cornmissie aan de leden van Groep Nederland aan in de
volgende samenstelling :
de Heer Ka t. K. E. Oudendijk,
W. F. Gerdes Oosterbeek,
Mr. C. Bake,
Dr. L. A. Rademaker,
Mej. Dr. A. J. Porten en
en de Heer Dr. M. A. van Weel.
Voorloopig kunnen belangstellenden hun mededeelingen zenden aan :
17

's.GRAVENHAGE — HELENASTRAAT 46.

***
Brievenbus.
A. B. D. te A'd a m. — Waarom zond U Uw brief
niet naar de 2deSchuytstraat te 's-Gravenhage ? Dan
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had U in het Maart-nr. van „Neerlandia" misschien
al ons antwoordgevonden. Wij hebben het bovenstaande verzoek al menigmaal geplaatst, 'omdat berichten voor de T.-C. naar Dordt toch bij haar, doch
met meer of mindergroote vertraging, terecht komen.

***
Opmerkingen betreffende taalbederf.
Onder dezen naam komt in De
Socialistische
„
Gids" van Nov. 1919- een artikel voor van den beer
Henri Polak, den bekenden leider van den Diamantwerkersbond en lid van de Eerste Kamer. Eerst nu
kregen we het in handen •; toch, ho en we, nog niet
te laat, om met de hoofdzaak van het betoog onze instemming te mogen betuigen. Zelfs meer : we vindenhet een buitengewoon verblijdend teeken, dat een zoo
hoog staand man als deze vakbewegingsleider die
voelt het belang van zuiverheid van eigen taal. Met
aandrang bevelen we onzen leden de lezing van het
bovengenoemd artikel aan.
Onszelf veroorloven we enkele opmerkingen, die
den heer Polak van onze ernstige kennisneming van
zijn opstel en onze belangstelling in het geschrevene
zullen overtuigen. Dat ons yolk in al zijn la en onze
rijke en schoone taal verhaspelt, beamen we volkomen
natuurlijk. De oorzaak daarvan schuilt o.i. bij het Lager Onderwijs. Al staat op den lesrooster van een lagere schoolgeen enkel uur voor Fransch, dan is het
vaak — zoo niet meestal — de onderwijzer(es), die
het„gekleed” vindt, indien hi' van vreemde, liefst
Fransche, woordengebruikt maakt, ook waar toch
goede, soms betere Nederlaridsche zijn. Waar dat
in ons heele lager onderwijs te vinden is, kan het, gevoegd bij den Nederlandschen volksaard, niet de minste verbazing wekken, dat het niet van boven of
reeds begint", doch bier uit den aard der zaak in nog
sterker mate zich vertoont. Wij wezen er herhaaldelijk
op, hoe in ambtelijke stukken Nederlandsch staat, dat
volstrekt niet op dien naam aanspraak ma maken.
Wij gaven zelfs een vreemde-woordenliist uit, welke we aan zoo wat alle ons bekende regeeringslichamen van hoogeren en tageren rang toezonden ; in onze
afdeeling (waarom rubriek?) vroegen we
een
lfs ze al
paar maal, of er dan niet een Minister van Financien
(waarom niet geldwezen) eens de bron van vreemde
opschriften enz. zou aanboren, om daaruit vooral in
dezen tijd van belastingverhooging, een aardige ha"te voor de schatkist' te halen. Zelfs een Gemeentebestuur mag een verordening maken, gelijk Rome er al
lang een heeft en Rio de Janeiro het vorige jaar invoerde : alle opschriften enz. moeten in de landstaal
duidelijk zichtbaar zijn • wie er nu nog in vreemde talen hetzelfde bij wil zetten, mag dit, als hi] er belastin g voor betaalt. En hierin is Rio de Janeiro niet
krenterig : pl.m. f 700 naar den huidigen koers voor
een vreemde taal ! Wij veronderstellen, dat de heer
Polak met zijn sterk uitgesproken voorliefde voor het
eigene, ook in de taal van zin yolk, dit niet wist en er
ook niet aan heeftgedacht, evenmin als wij vermoedden, dat we een medestander in hem kunnen begroeten. Misschien weet de beer Polak een of meer leden
van zijn partij in de Tweede Kamer te bewegen tot
het initiatief (de aanstichting) tot een wetsontwerp
op het ebruik van vreemde woorden : tot onze spijt
mist Z. Ed. als Eerste Kamerlid het bovengenoemde
recht, want dan zouden wij het hem rechtstreeks verzoeken.
Aan onze ministerien zijn vele woorden en uitdrukkin en ingebruik, die even goed, vaak beter, in goed
Nederlandsch te ze en zii n. We weten, dat een
enkele Minister en een enkele medestander-hoofdambtenaar ons streven en onze hulp (vreemde-woordenlijst)
welgezind was en is, maar een algemeene maatregel
van bestuur bestaat teen dit ambtelijk euvel niet.
Wegeven den moed niet op met onzen strider
er to en
en nu minder dan ooit. Staatkunde zit er toch zeker
niet achter. Want het zal toch wel al tegek zijn, dat
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hi' gelijk heeft, die onlangs beweerde, hoe Frankrijk
het ons euvel duiden zou, indien Fransch van den
lesrooster onzer la ere school werd geschrapt. Z. Ex.
De Visser had zijn voorstel omtrent de toelatingseischen voor H. B. S. enz. nog niet bekend gemaakt.
Tot heden is het oils nietgelukt de ontstemming in
Frankrijk over dat voorstel te vernemen. Zou die ooit
wel komen ? Hoe weinig moeite toch zou het kosten,
die ontstemming te veranderen in een vriendelijke
stemming ! Met de enkele vraag : Wat zou de Fransche wetgever doen, als datzelfde misbruik in Frankrijk ten opzichte van Nederlandsch bestond ?
.Bovendien staat Fransch als leer y a k slechts op
den rooster van die la ere scholen, welke voorbereiden voor H. B. S enz. of vanU.L.O. — en Muloscholen. Doch niet alleen in het onnoodig gebruik van
vreemde (vooral Fransche) woordenbij bijna alle
Nederlanders zit de fout, maar ook in den zinsbouw.
Of heeft een zin als de volgende : „Het was in den
zomer van 1919, dat ik enz" niet geheel en al den
vorm van een Franschen zin ? En zoogewoon vinden
velen lien vorm, dat ze vreemd opkijken, als een deskundige hem niet Nederlandsch vi
!
Dat dit alles een verwarrenden invloed -op de uiting
dergedachten heeft, stemmen we den heer Polak volmondig toe. Maar dan ook niet halve maatregelen
teen dit euvel ! Heeft niet indertijd Multatuli el er
dat alleengeheelonthouding den mensch bindt ? Zoo
ook bier : kom overeen met elkaar of, zoo dit niet afdoende helpt, dwing door voorschriften althans het
gebruik van het eigene, ook dus van eigen taal.
Het andere kwaad, dat ons dreigt, komt, zooals ook
de heer Polak optnerkt en met voorbeelden aantoont,
uit het Oosten. Naar we meenen, heeft Prof. Dr. Hector Treub eetiige jaren geleden in een rede bij de aanvaarding van het rectoraat zijn gerechtvaardigd misnoegen en ergernis uitgesproken over de slordige,
vooral door Germanismen ontsierde taal (en stij1?)
van veleproefschriften op geneeskundig gebied. Terecht
wijst de beer Polak er op, dat de arbeidersbladen en
-ti er ook van wemelen. Tevens wijst Z.Ed.
de oorzaken er van aan. Die verklaren, verontschuldigen misschien zelfs veel, maar rechtvaardigen het misbruik toch niet.
En, als nu de beer Polak zegt, dat „ik meermalen
heb ervaren, dat lezers van zulke rubrieken niet eens
be en waarin de dwaasheid der gehekelde fragmentengelegen was", meenen wij daarvoor als verklaring
te moetengeven, dat de Nederlander, voordat hi' ziin
eigen taal eenigszins goed kent, in de verste verte
nog niet machtig is, zijn hersens moet laten verwarren
door de aanleering van andere talen. Niemand minder
dan wijlen Prof. H. Kern zei toch, dat hij, toen hi'
een taalgoed kende, de andere, over welker kennis
hi' beschikte (maar een kleine 6o), heel spoedig aanleerde.
Waar ons nu zoo ongedacht en van lien kant steun
wordt aangeboden, ze en we met Coen : „Dispereert
niet". Met diens lijfspreuk voor oogen werkten we stil
door en boekten, zij het dan meestal kleine, overwinninkjes in omen stria. Maar dan ook op de Nederlandsche volksschool allesgeweerd, wat niet het eigene is ;
evenzoo in regeeringsstukken, in tijdschriften en in
dagbladen, in winkelopschriften, eethuizen, enz. En
dan o in tijdschriftartikelen, als belangstellenden in
dezen rechtmatigen stria bun gedachten er over uiten :
alles„van vreemde smetten vrij”, tenzij wij zelf er
niets of niets beters voor hebben.
Seinpost af!

*** *

Onder dit opschrift vinden wij een stukje in „De
Avondpost" van 5 Maart, waaruit blijkt, dat het voornemen bestaat om de inwendige inrichting van het
bekende theater te Scheveningen „De Seinpost" te
verbeteren en te verfraaien en tevens het theater te
herdoopen in „Theatre des Ambassadeurs".
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Het blad teekent daarbij aan :
't Was ook watgek, zoo'n ouderwetsche Hollandsche naam op de badplaats. De „Burcht" ma ook
wel een ander naam 'e krijgen.
Als de eigenaar van de Burcht dit nu maar niet voor
goede munt opneemt en den spot van het blad voelt.
't Is al erg genoeg ,
dat ons Badhuis Kurhaus beet
en dat „De Oude Doelen" Naar inrichting te Scheveningen „Pavillon du Vieux Doelen" noemt.
De Taalcommissie zal trachten het kwaad nog tijdig
te keeren.

Mededeelingen en Allerlei.
Eere wien eere toekomt.
Jhr. J. C. C. Sandberg, directeur der Ned. Ver.
Landverhuizing, verzoekt ons het volgende te melden :
„In de Februari-aflevering van „Neerlandia" wijdde
K. d. j. een waardeerend woord aan onsgeschrift :
„De Unie van Zuid-Afrika" waarin mij lof wordt
toegezwaaid voor de samenstelling.
1k moet helaas die loftuiting afwijzen, aangezien
het ontwerp werd geschreven door den beer J. Visscher, redacteur van het Maandblad der Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging en dat ontwerp behoudens enkele wijzigingen en aanvullingen geheel werd
overgenomen.
en
Aan d
heer Joh. Visscher komt dan ook alle eer

toe voor de samenstelling.
Het eenige wat ik ten mijnen gunste ma boeken
is de aanstichting om het geschrift te doen samen-

Uw meening, „dat onze tooneelspeelkunst, mits vertegenwoordigd door de beste krachten meer bkans heeft
te Londengewaardeerd te worden, wanneer een in
En eland algemeen bekend klassiek of modern stuk

der Engelsche tooneelletterkunde wordt gespeeld, dan
wanneer een, zij het nog zoo voortreffelijk Nederlandsch stuk inproza of verzen zou worden vertoond",
berust op een vergissing.
Waarom heeft deze beweging van wederzijdsche
wisseling van kunstenaars op tooneelgebied plaats ?
Om wederzijds elkaar te leeren waardeeren. Het
tooneelstuk waarmede de Engelschen bier kwamen
„Mid-Channel" werd zeker niet dadelijk door de
meeste toeschouwersgoed begrepen en verstaan. Daarom verschenen dan ook in de dagbladen vrij uitvoerige overzichten van den inhoud van het stuk. Dat desondanks deze tournee niet het verve ht succes heeft
gebracht, lag aan de keuze van het stuk. Wij weten in
Nederland tegoed, dat het Britsche yolk, als het zijn
kunstenaars uitzendt om Britsche beschaving te verspreiden, iets anders heeft aan te bieden, dan met dit
werk van Pinero werdgetoond.
Daardoor kwam ook de tooneelspeelkunst der Britsche kunstenaars niet volkomen ofgenoegzaam tot
Ain recht.
Nu zouden wij verkeerd doen, in de fout der Engelschen te vervallen. Zenden wij nu een paar paradestukken metparade-rollen, dan toonen wij het Engelsche publiek niet wat wij zijn. En zelfs als wij een
oorverdoovend applaus in de Londensche schouwbur en behalen, kan ons dat een ware bevrediging
schenken. Want wij Nederlanders zijn een yolk, dat
afkeerig is van vertoon en. onze deugd is, dat wij het
wezen der din en zoeken op te sporen en te eerbiedigen. De Nederlandsche tooneelkunst (dus schrijf- en

speelkunst) is er niet mede gebaat, wanneer te Londen

stellen en uitgeven.

getoond wordt, hoe ver wij zijn in het vertoonen van
vertaalde stukken. Daarmede wordt alleen getoond,

Zonderling.
Het „Handelsblad van Antwerpen" bericht onder dit
opschrift het volgende :
„Wij hebben gemeld dat de Rt aadskamer der recht-

hoever wij het (helaas) in aanpassingsvermogen en verNed.
bastering hebben gebracht. meen, dat heft A l Ned.
Verbond juist mede de roe in heeft, die assimilatie
en verbastering zooveel mogelijk teen te gaan. Ver-

bank van Charleroi tot niet-vervolging heeft besloten
ten bate van advokaat Carlier, die tijdens de bezetting
een manifest onderteekende om zelfbestuur voor Wal-

te zeggen.
miin lidmaatschap
Wanneer men te Londen vroeg, een beeld te geven
van de Nederlandschepijpenindustrie, dan zouden wij
geenszins meerschuimen pijpen met barnsteen mondstuk zenden, hoe fraai die overigens ook in Nederland
alom te koop ziin en gebruikt worden, maar onze eenvoudige Goudsche pijpen.
Die z jn niet zoo kostbaar
i
en niet zoo fraai bewerkt en gepolijst, maar het ziin
Onze eigen Nederlandsche pijpen.
Op kunstgebied is het nu niet anders. Shakespeare

lonie.
De gunstige uitspraak is te wijten aan het felt, dat
Mr. Car p er tevens onderduims een anti-Duitsch
schriftje verspreidde, waarin hij teen de Duitschers
pleitte voor de inlijving van Wallonie... bij Frankrijk.
Verbetering.
In de bespreking van Dr. Leyds' boek „Het inslui ten der Boerenrepublieken" stond o.a. dat het werk
alleen in een Hollandsche uitgave verschenen is. Dat
is een vergissing. Zooals reeds uit het naschrift van
Nov. 1 9 1 9 van den schrijver blijkt, is er ook een
Engelsche uitgaaf verschenen, iets later dan de Holder den mei
landsche en wel bij Fisher ?win
e Transvaal surrounded".
Th

INGEZONDEN.
Nederlandsche tooneelkunst te Londen.
Rotterdam, II Pebr. '20.

Geachte Redactie.
Het spijt me dat
dat uw antwoord op mijn pleidooi
voor Nederlandsche tooneelkunst, mij niet v66r de
plaatsing ter inzage werd gezonden. Thans, een maand
later, volge dit antwoord, ik hoop niet te laat.

gis ik mij hierin, dan zou ik mij verplicht gevoelen,

is een fraaie, meerschuimen rijk met figuren bebeeldhouwd, maar zullen de Engelschen ons nu werkelijk bewonderen, omdat wij die pijp geImporteerd
hebben en bijna zoo fraai, ja misschien zelfs fraaier
doorrooken dan de Engelschen zelf ?
Wel neen, het eerste wat de Engelschman zal vragen is, of wij thus niet gewoon zijn, uit zulke aardige
Been ne
lange pijpen r-o6ken en waarom wij usbrandertie voor hem hebben medegebracht.
Wilt gii het beeld wat verhevener ? Welnu, wi voelen ons geeerd, dat in de National Gallery te Londen
aan Rembrandt en Ruysdael eere-plaatsen zijn verleend. Maar als wij de Engelschen uitnoodigden in
Nederland een tentoonstelling van schilderijen te organiseeren, zouden wij als zij met Gainsborough's
Romney's en Turners kwamen, toch meer van de Engelsche schilderkunst leeren waardeeren, dan wanneer
zil met de Nederlandsche meesters uit de National
Gallery kwamen, hoezeer wij ook dankbaar zijn, dat
de werken van die meesters daar op de eereplaatsen
hangen.

Buitendien, en dit be kortelings door Dr.
Walch en door mij onafhankelijk van elkaar verde
digd (door Dr. Walch in een vergadering van de Leid-
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sche Maatschappij voor Letterkunde, door mij, een
dag vroeger, in de Ver. van Letterkundigen), overdenke men wel, een Nederlandsch tooneelspeler kan
slechts zuiver Nederlandsche tooneelspeelkunst geven
in een werk van een Nederlandschen tooneeldichter of
schriiver. De Engelschen zelf kunnen hiervoor het bewijs leveren. Zij blijven , met alle waardeering voor
de pogingen van Possart, Reinhardt, Sarah Bernhard '
e. a. buitenlandsche tooneelisten, er van overtuigd, dat
alleen Engelsche tooneelspelers Shakesp eare goed verziell
tolken. En flit is volkomen juist. Men kan de
van een ander y olk goed leeren kennen, leeren eeren en
liefhebben, maar het blijft altijd bij een pogen om er
geheel in door te dringen. De groote aanhang, die het
Algem. Nederl. Verbond in het buitenland heeft is een
dat onze ziel, hoe ook be
schitterend bewijs er
koord door de ziel van een ander yolk, altijd zal
yengevoelen, dat zij elders aardde.
Onze geheele Nederlandsche kunst heeft slechts in
zooverre waarde, als zij afspiegeling is van de Nederlandsche ziel, van de ziel van het Nederlandsche yolk
met haar kenmerkende eigenschappen. Wat blijft van
Rembrandt over als men zijn kunst ontdoet van zijn kenmerkende Nederlandsche eigenschappen als : breedheid,
innigheid, godsvrucht, vrijheidsliefde, afkeer van vleierij (in tegenstelling met zooveel buitenlandsche holyschilders, mondaine schilders enz.) ? Hoe ouder Rembrandt wordt, hoe meer hi' tot de eigen ziel doordringt, hoe grooter ook zijn eenvoud wordt, die grootste aller Nederlandsche deugden. Eenvoud staat in direct verband metgodsvrucht,
hi'is er de schoonste
bloem van. Wantgodsvrucht leert nederigheid, leert
dat ook de meest begaafde onder ons menschen, niets
is tegenover de Almacht Gods.
De Nederlandsche tooneelspeelkunst nu is ten deze
geen uitzondering. Haar deugd bestaat ook in de harmonische oplossing van de speciale Nederlandsche
deugden. Komen deze ten voile uit in werken van niet
Nederlandschen aard ? In de werken van denparadoxalen Ter Shaw ? In den Shylock van Shakespeare ?
Maar het is immersjuist de roem van Nederland, dat
het niet Shylock als kenmerkend Joden-type heeft,
doch Spinoza, den man, die alle materieel gewin verzaakte om naar zijn beste weten den geest der din en
na te speuren.
Wat hebben wij er aan, of Louis Bouwmeester te
Londengaat vertoonen hoe virtuoselijk hi' een Jood
uit het Venetiaanscheghetto kan uitbeelden, die een
pond vleesch levend uit het hart van een Christen gesneden, die hemgeld schuldig is, eischt ? Het land
van Spinoza, Da Costa, Asser, Jozef Israels en Querido walgt van die vertooning. De Nederlandsche tooneelschrij fkunst en de Nederlandsche tooneelspeelkunst
heeft andere karakters te toonen, als het buitenland
haar uitnoodigt van haar wezen te getuigen.

.Reeds toonden de organisators van de wederzidsche tooneelvertooningen door het opnemen van
vij f oorspronkelijke tooneelwerken op de list , nad
nadat
ik in „De Telegraaf", helaas weer alleen, had geprotesteerd teen het aanvankelijke plan, een paar
acteurs te Londeninparaderollen te doen optreden,
dat men tot inzicht komt. Hetpast de redactie van
„Neerlandia" geenszins om in stede van dit toe te
juichen, toch weder de Engelsche tooneelletterkunde
boven de Nederlandsche te verheffen. Zij sterkt op
deze wijze, vaderlandsiooze lieden, die een millioen
gulden door Oranje voor den bloei van NederlandsChe
tooneelkunstgeschonken, hebben misbruikt, de Ned erlandsche schrijvers eerst in 't eigen land veertig jaren
verguizend en thans hen in 't buitenland aan karakterlooze, uiterlijke acteurs-virtuositeit opofferend. Dat
wij Nederlanders een eigen tooneelschrijfkunst en
daarop gebouwde tooneelspeelkunst bezitten kan ik
0. m. aantoonen door te wijzen op het repertoire van
de „Nederlandsche Tooneelvereeniging", onder leiding
van Adriaan van der Horst. Van 1 Sept. 1893 tot I
Sept. 1908 speelde dit gezelschap stukken van de

i
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volgende Nederlandsche schrijvers : Bernagie, Bredero, Asselyn, Hooft, Langendijk, Multatuli, Marc.
Emants, J. van Maurik, Glanor, joosten, Faassen,
Vink, Westenberg, Hora Adema, Meerkerk, Abel,

Booms, Van Leer, L. Simons—Mees, Lod. Mulder,
Brandt van Doorne, Jo van Sloten, H. Heijermans,
M. Ternooy Apel, Verbruggen, Reyding, Fabius, Paap,
Van Lennep, Davidofsky, Ina Boudier—Bakker, Fred.
Van Eeden, T. Mijnssen, F. Rom el C .Busse A.
van Sprinkhuizen, Van der Vinder, Kesnig, Mein-

hardt, Heins, Top Naef, Jules Schiirmann, Tersteeg,
Van Elten, Van Riemsdijk, Metz—Koning, Van
Gogh—Kaulbach, Carl Corvey, J. van Stuwe, J. B.
Schuil, J. Steynen, M. van Zanten, Michiel de Swaen.
Het Schouwtooneel" (dir. A. van der Horst en
„
Jan Musch), voerde thans weder in de vijf maanden
van zijn bestaan vijftig meal „De Paradijsvloek", 15
maal het „Wederzijdsch Huwelijksbedrog", 18 maal
de „Meteoor", alle weder oorspronkelijke Nederlandsche stukken, op.
Het maandschrift„Groot Nederland” (red. Mr. Fr.
Coenen, Cyriel Busse en Louis Couperus), geeft sedert jaren 's maands geregeld een bijvoegsel met een

oorspronkelijk Nederlandsch tooneelwerk.
En ondanks dat alles zoudente Londen niets
anders te toonen hebben dan vertaalde werken met zekere eigenschappen, welke den acteur gelegenheid geven met ijselijke grimassen aan zijn puntbaard te
trekken of nogeens 'den groven renaissance-draak te
vertoonen, waarin een vermoorde koning uit de an=

dere wereld zijn zoon tot wraak aanspoort, tengevolge
waarvan die zoon zijn oom, zijn aanstaanden schoonvarier, zijn meisje, zichzelf en wie al meer, na allerleigodslasteringen vermoordt of in den flood d'rijft, als
waarna verteld wordt dat Hamlet zoo'n edelaardig

jongeling was.
Wat heeft de Nederlandsche volksziel met deze
moord-tafereelen 1 e maken ? Ons Nederlanders isgeleerd, hebt uw vijanden lief, vergeef hen, die u haten.
Oranje heeft een millioen gulden geschonken om
twijfel en ongeloof, om moordtooneelen en gruwelscenes in 't buitenland te doen vertoonen, omdat er toevallig een acteur is, die al deze doellooze schennis en
gruwelen nog eens op zijn manier zoo gaarne voorstelt.
Wat heeft het Nederlandsche yolk er aan ,
zelfs indien
het Londenschepubliek en de Londensche pers komen
verklaren, dat degruwelijke Jood, die den Christen,
wiens gastvrijheid hi' geniet, een pond vleesch uit 't
hart wil snijden om een geldzaakje en de walgelijke
Deenscheprins, die de tien geboden en het Evangelie

van Jezus Christus als nietswaardig terzijde schuift,
zoo „mooi" zijn vertoond ?
Nederland heeft op kunstgebied een andere roe in

dan rassenhaat en wraak- en moordzucht tepropageeren. In 't binnenland stollen wij commissies aan om
uit de bioscopen gruwel-filmen te weren. En naar het
buitenland zouden wij import-gruwelen" weer tot export-gruwelen moeten maken, ter verhooging van den
eerbied voor de Nederlandsche kunst ?
Wij hebben wat anders, wat beters, wat hoogers aan
het Engelsche y olk aan te bieden. Wij hebben het me-.
de te deelen, dat wij Shylock en Hamlet niet wenschen te spelen, omdat wij een Christelijke natie zijn.
Wellicht, dat dan de oogen van het Britsche yolk
66k opengaan.
En wij zullen daarna het Brits he y olk onze eigen
tooneelkunst brengen, een Goudsche pijp, goed als gij
wilt, maar in haar eenvoud en zuiverheid dan toch
hoo f er te schatten dan de uitlandsche meerschuimen
pijp, al is er de naakte Venus zelve op gebeeldhouwd
ter „versiering".
Dankend voor de plaatsing,
BERNARD CANTER.
Naschrift der Redactie.

Met alle waardeering voor het krachtig pleidooi van
den beer Canter, komt het ons voor, dat zijn vergelij-
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kingen, zooals trouwens alle, mank gaan. Hi vergelijkt tooneelstukken met kunstvoortbrengselen, waarvan het genieten niet aan een taal gebonden is. Rembrandt wordt genoten door alle kunstgevoeligen, onverschillig Welke taal zij spreken. Vondel genieten
kunnen slechts zij ten volle, die de Nederlandsche taal
machtig zijn.
De schrijver vergist zich ook, al hi' beweert,d
wij de Engelsche letterkunde Bove n de Nederlandsche
hebben verheven. Wie ons stukje in het Febr.-nr. er op
na leest, zal daarin vergeefs zulk een bewering zoeken.
Allerminst is ook uit onze opmerkingen of te leiden,
dat wij het zouden toejuichen, wanneer onze tooneelgezelschappen in het buitenland „draken" in en vertoonen.
Wij zullen het natuurlijk van harte toejuichen, wan
k'neer onze uitnemende echt Nederlandsche tooneelstuken in het buitenland niet alleen kunnen worden opgevoerd, maar ook door het publiek kunnen worden
begrepen. De beer Canter gaat, en te recht, niet in op
onze bedenking, dat dot laatste groote moeilijkheid oplevert. Wanneer 't mogelijk blijkt, zal het A. N.V. van
harte medewerking verleenen.

Comite voor Ned. Kinderen in den Vreemde.

F. f 2.5o • J. C. f 3o.-; L. H. K. f 3o.-; mej.
J.
v. d . M. f 25.-; A. C. M. f 25.-; C. A. P. f io.-;
V. v. d. H. f ioo.- ; personeel Pure Oil Cy of Holland

f 64.-; Mr. R. M. f

200.- •;

dames N. en F. H. f 5.-;

alien te Rotterdam.
H. C. f 2.5o ; J. S . f 7.50; E. E. M. f 3o.- te 's-Gravenhage.
Mevr. C. E. v. R. M. f500.-; Mr. G. v. d. F.
f40.-; Pr. Dr. J . R. K. f io.-; Jvr. E. A. v. P.
f ioo.- ; Dre. W. v. D. f 5.-; mevr. G. f 2.5o
•; Dr. J.
E. v. M. f4.-; J. C. v G. f 50.-; dames f 2.5o; J.
F. N. f5.- te Utrecht,
Mevr. D. f30.- te Alkmaar; mevr. A. G. K. W.
f ioo.- te Apeldoorn •; M. V. f 20.- te Appingedam;
F. L. v. d. V. f 2 .50 te Aerdenhout •; H. C. M. f 25.-;
mej. J. G. L. f 2.50 • Fr. d. V. v. S. f 50.-; Dr. C.
B. S. f Io . -; Mr. C. J. P. f Io.-; X. Y. Z. f 5.te Arnhem; L. P. D. o. t. N. f 30.-; C. v. K. f
te Baarn • N. N. f 25.- te Bilthoven •; mevr. G. Z. v.
d S. f50.-; J. M. V. •*f io.- te Bussum •; mevr. H.
M. f5.- mevr. P. f 2,50 • R. f 5.- te Bloemendaal;
A. H. G. f i.- te Culemborg; H. H. f 25.-, Den Dolder N. N. f io.-; Club van leerlingen en oud-legen H. B. S. f 36.21; A , J. L. f soo.-; Dr. A. 0.
f30.-- te Dordrecht •; H. A. S. f io.--; C. F.d. H. f io.-;
to Eefde • B. f 1.50 te Egmond; v. D. f 25.- te Charlois • D. 0. f 2.50 te Fijnaard •; J. K. f 5.-; J. T.
f i.-; G. E. f '0.-9 te Groningen •; P. C. t 5.-, te
Ginnewken • J. V. f 2.5o, te Gouda •; M. V. d. J. f 2.5o;
J. C. J. f 25 . -; V. D. f Io.-; W. S. f 2.o;
5 C. A. v .
W. C. f 5.- te Haarlem •; Mr. D. v. D. f 5.- te Hattem • J. H. M. f 2.50 te Heemstede ; wed. G. f 2.50
te Heerde ; C. d. H. f 1o.- te Heerlen •;-J.
Dr. K. H.
B. f30.-; J. H. f 250.-; G. M. d. C. f io.-, te Hilversum • G. G. B. f io,- te Hoogkarspel ; mej. B. H.
f io.- te Klundert; B A. W. K. f 2.5o te Losser ; S.
N. , f 2.50; C. H. f 25.c-; Mr. J. v. 0. f io.-; L. R.
L. f3o.- te Leiden •; Gebr. J. f .- te Meppel; N. H.
f5.- te Middelburg •; v W. f 25.- te Nederhorst ; mej.
E. B. f5.-; Mr. M. M. L. f 500 te Oosterbeek ; D. J.
M. L. f io.- te Oud-Garstel ; L. S. f i.- teRuurlo •
K. v. H. f 2.50 te Sliedreht •; Br. A , C. v. H. f 5.te de Steeg • R. R. v. J. f 5.- te Sexebieren •; H. v. D.
S. f Io.- te Tilburg; Mr. J. G. W. f 25.- te Worth
Rheden • N. N f I.-; mevr. v. R. f 25.-; D. J. v.
R. v. R. f3o.- te Zeist •; J. S. S. f io.- te Zuidhorn •;
Mr. J. P. Br. v. H. f5.- • Jkvr. Br. v. H. f io.- te

De gezamenlijke bijdragen, In de vorige opgave
vermeld, bestonden uit
J. D. M. M. f 1.50 • Ch. W. K. f 1.5o •; Kinderpartij
mevr. J. d. M. f 2 I.- • G. E. f 2.-; H. W. f 2.5o ;
Mr. d. M. f 2.5o. Mr. H. J. B. f 5.-; C. J. W. f Io.-;
G. V. en Co. f 3o.-; D. A. f 5.-; N. en Zn. f 25.- ;
n. v. H. Mij. v. I. en E. f 25,- ; n. v. N. I. L. S.
f i.-; A. M. f ioo.f 25.-; .L. A. f 2.5o ; J. H. F.R.
J. H , H. f 3o.-; W. C. D. f 5.-; J. C. G. B.
f 25.-; L. E. J. B. f io.-; Dames H. f io.-; J. E.
J. f 25. -N. V. C. f 10.-; Mevr. A. S. f io.-;
S N. L. f io.-; L. en Co. f Io.-; mevr. S. E. v.
d. S. B. f ioo.-; B. N. f 100.-; R. A. B. f io.-;
; J.
F. S. f 2•. 50 ; E. v. D.
N. V. A. I. M.
f H.
3o.8o
f 2.50; N. N. f i.-; G. H. d. M. O. 1 5.-; H. G . S.
f 50.-; W. 0. F. v. H. f 50.-; L. en Co. f 50.-; F.
H. f 50.-; N. I. E. M. f 50.-; G. en Co. f 50.-;
H. v M. f 50.-; P. H. M. f 5o.-; J. A. f 5o.-;
H. M. F. f 25.-; D. M. K. f 25.- •; Tw. Bnk. f 25.- ;
P.
P. S. v. M. f 25.-; St. Mii . N.
B. en Co. f loo.
f 50.-; J. C. J. L. f 25.- •; S. Th. f 25.- •; V. en Co.
f 50.-; M V. en Co. f so.- • I. B. f 25.-; W. F. Zwolle,
f 25.-;. Z. A. H. f 25.-; M. 'H. f 5o.-; M. en Co.
In totaal wend in Februari ontvangen f 2167.545 en
S . f 25.-; P. P. W. f io.-; G. H. B. f ioo.-; P. Mrk. 1310, het een met de vorige opgaven maakt
P. Z. f io.-; R. H. D. M. f 25.-; H. d. G. f io.-; f 262116.475 en Mrk. 30358.68. De uitgaven bedroegen
Wed . C. d. T. f 5o.-; B. en F. f 25.-; R. en Co. in de afgeloopen maand f 3275.
,
f 25.-; W. D. S. G. f 25.- • T. en C. f 25.-; M. G.
Zeer veel teed hebben wij in ruim drie jaar kunnen
en Co. f 25.- • M. d. L. P. f 25.-; Zusters v. 0. L. K. verzachten, en veel 'one levens hebben wij kunnen
f 3.-; A. N. b. B. f ioo.-; B. P. f 15.-; E. W. redden, door meer dan duizend jonge Nederlandertjes
f 2.50 • H. M. V. d. K. en Co. f 25.-; K. B. f 25 , - •; naar het Vaderland te kunnen terugbrengen, en naM. en Co. f 25.- • P. en C. f 50.-; Wed. H. B. f 25; genoeg alles te geven, wat flinke Nederlandsche kindeE. S. L. f 25.--; S. S. M. 25:--; N. N. f I.--; C. f 5--; ren stoffelijk en geestelijk noodig hebben. Wij dedm
H. B. v. Z. A. f 25.-; F. L. f ioo.-; F. en C. f 25 ; echter, ten opzichte der vele duizenden, die onze hulp
N. V. O. I. f so.-; Geb. V. f 25.-; C. K. en Co. zoo dringend noodig hebben, slechts een klein deel,
f 25.-; T. f io.-; A. K. f io.-; W. v. L. f 2.5o •; ont- want nog een zeer groot aantal ziet vergeefs naar de
van en door het Nieuws van den Dag f 5.-, alien te hulp van het Vaderland uit, en vele ouders wachten
reeds maanden en maanden op ons bericht, dat ef
Amsterdam.
laats voor hunne kinderen is. Voor kinderen van
L. E . v. S. f 5.-; N. N. f io.-; K. 0. f i.-; G. P
H. v. d. L. f 25.-; M. D. en Co. f 5.-; B. d. P. 25 ; vreemde nationaliteit worden honderden woningen
A. B. Z. f 5.-; Mr. J. H. f 25 . --; J. v. G. f 5.-; A. gastvrij en kosteloos e0 end •; diezelfde woningen blijV. d. V. f 2.-; N. N. f 2.50; M. C. V. f io.-; N. J. ven, ook algeven wij vergoeding, ongastvrij gesloten
P . f 30.-; mevr. M. d. M. f 25.-; B. d. K. f 25.-; voor kinderenvan eigen stam. Wanneer wij den ouders
A.v. K. f io.-; M. V. f 5.-; C. d. S. f 5.-; L. W. nioeten schrijven ,„Wij hebben nog een plaats" dan
f 5.-; G. A. B. f 2.50; Dr. J. O . M. N. N. f I.-; K. klinkt tegenwoordig veelvuldig de noodkreet : „Help
v. d. Z. f io.-; E. P. f io.-; B. en S. en C. F. f io; ons ten minste aan wat melk, opdat wij onze kindeH. P. en Co . f 2.5o • J. P. N. f 25.-; L. L. f io.-; ren niet voor onze oogen zien verkwijnen !" Deze smeekJ. v. d. M. en Zn. f 15.-; Wed. A. G. v. C. f io.-; bede brengen wij het Nederlandsche yolk over. Wie
mei. A. F. v. R. f 200.- ; mej . E. v. W. f 50-; F. v. zendt ons bussen melk, ofgeld om die te koopen ? Wie
H. f io.-; M. A. S. f io.-; E. B. f io.-; L. J. C. zendt ons volgbriefjes om bij ziin kruidenier bussen
? fabikant
E 0. K. f 25.-;• Ph. P. 0. 'f 5o.-; J. M. melk inontvangst te nemen
Welke
r stelt
f 5.-; A. E.
Th. E. f io.-; D. v. d. H. f io.-; kisten melk beschikbaar ?
B. f io.-;
S. VAN LIER Ez., Nassaukade 358, Amsterdam.
J. P. f 2.5o; H. S. f 2.50; C. C. B. f 2.5o; M.r F. B.
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Afscheid van Dr. 1-I. J. Kiewiet de Jonge.
De omstandigheid dat onze eerevoorzitter kring de verplichting wordt gevoeld, de NederDordrecht gaat verlaten, waar nu bijna een landsche beschaving to brengen aan al onze stamgenooten, buiten be-kwart-eeuw het hart
moeiing met de
van het A.N.V. heeft
staatkunde van angeklopt, was -het
dere ' landen. Ook
Hoofdbestuur een
mevrouw Kiewiet
gereede aanleiding
de Jon ge werd gehulom er een feeste
digd voor den steun,
lijk afscheid voor to
dien zij altijd Naar
bereiden.
echtgenoot gaf bij
17 April 1920
de behartiging der
sluit het tijdvak der
aan hem toevertwintigste eeuw af,
trouwde groote bewaarin Dr. Kiewiet
langen.
de Jonge onze beDe nieuwe voorweging tot eer en
zitter bond daarop
aanzien heeft genamens het Hoofdbracht.
bestuur een prachDe heer De Kanter,
tige oorkonde aan,
de eerste woord.
door den sierkunstevoerder op dien
naar Georg Rueter
Zaterdagmiddag,
op perkament getoen de met groen
teekend en in rooden bloèmen versierlederen met goud
de zaal van Hotel
bewerkten band be_
Ponsen gevuld was
AFBEELDING NAAR BET PORTRET DOOR PROF. JAN METH.
sloten, vermeldend
met een groot gezelschap dames en heeren, vertegenwoordigers
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
van oud en nieuw Hoofd- en Groepsbestuur Verbond heeft in zijn zitting van 29 Nov. 1919 to Dordrecht met algemeene stemmen tot zijn eere-voorzitter
en van verscheiden Afdeelingen, heeft doen benoemd,
den heer
uitkomen, wat Groot-Nederland aan den schei- Dr. HERMANNUS JACOB KIEWIET DE JONGE,
denden 'eider verplicht is, hoe thans na moei- als erkenning voor de onschatbare diensten, die hij onlijke jaren de groote lijn is bereikt en in wijden afgebroken, sedert de stichting, 1 Mei 1898, achter-
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eenvolgens als secretaris, onder-voorzitter en voorzitter van het Hoofdbestuur, aan het Algemeen Nederlandsch N'erbond, zijn levenswerk, heeft bewezen.
Al die jaren heeft hij onvervaard gearbeid aan groei
en bloei van den Nederlandschen stam, was hij een
vraagbaak voor duizenden en duizenden land- en stamgenooten, steunde hij met raad en daad Nederlanders
en stamverwanten in alle oorden der wereld. Hij was
de ziel van de beweging, die beoogt de verhooging
der zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam en handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal.
Het Nederlandsche yolk dankt ook Dr, Kiewiet de
Jonge een verhoogd gevoel van eigenwaarde en nationaal zelfbewustzijn.
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond eert in hem een der beste zonen van onzen
stam.

De heer E. A. Veen overhandigde namens
de Afd. Zaanstreek, 20 jaar geleden door den
gehuldigde gesticht, een in zilver gedreven
voorstelling, van een vvindmolen, dragende de
zinrijke spreuk:
Zie hoe de molen maelt in storm en Windt,
Waar is het, dat men nobler werker vindt.

Mevrouw Veen, pas benoemd tot lid van het
Hoofdbestuur, bezegelde de toespraak van haar
echtgenoot met de voordracht van een door
haar gedichte hulde, waarin op treffende wijze
de stamverwanten verzinnebeeld zijn:
Aan Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE
bij zijn afscheid als Voorzitter van het Hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond
17 April 1920.
Wanneer wij voor een afscheid staan, dan rijzen
Vaak beelden voor ons op van vroeg en spa.
Enpeinzend staren wij die beelden na,
Die de herinnering ons aan komt wijzen .....
Met helm en speer, de leeuw aan hare voeten,
Zien wij nu 't blonde Neerland voor ons staan.
Wie komt in sarong en kabaai daar aan ?
't Is een Javaansche, die haar komt begroeten.
Daar naad'ren ook, met breedgerande hoeden,
De helden uit den Vrijstaat en Transvaal.
Ze vechten steeds nog voor hun eigen taal,
Een feller strijd, dan menig kan vermoeden !
Dan komt een zusterpaar van uit de tropen :
't Is 't zonnig Suriname en Curacao.
En daar, de Blauwvoet op de vuist, treedt gauw
De 'one Vlaming aan, die nauw durft ho en....
En Noord, Zuid, Oost en West, zij strekken de han[den —
Dan wenden zij zich weer en willen gaan
Weer ieder d'eigen weg, — maar onvoldaan,
Met onvervulden wensch naar d'eigen landen.
Maar wie heeft toen die handen vastgegrepen,
En heeft ze saamgevoegd met gulden band ?
Wie maakte dat het blonde Moede'rland,
Haar zongebruinde docht'ren heeft begrepen ?
Wiegaf Zuid-Afrika weer zelfvertrouwen,
En sterkte in zijn worsteling om Recht
Den Vlaamschen strijder, die, gehoond, geknecht
En mingeacht zich zelf tracht vrij te klauwen ?

Kiewiet de Jonge bracht die handen, samen
In broedergreep : in 't Nederlandsch Verbond,
En vormde zoo een krachtig, machtig front.
Waar tegen Dietsche taal men kwaad durft ramen.
Nu wil hij gaan ; of is hij sours gebleve' ?
Ons, blijft zijn voorbeeld, en ons blijft zijn werk,
Ons blijft zijn ideaal, zoo fier en sterk,
Ons blijft de Vader van 't Verbond ! Hij leve !

Dr. J. J. Prins, de voorzitter der Afd. Dordrecht, schonk namens deze een gouden potlood, een geschenk, dat verband houdt met Dr.
Kiewiet de Jonge's voorgenomen refs naar
Oost-Indie, want „nu de patroon zelf de klanten gaat bezoeken, zal hij heel wat hebben aan
to teekenen".
Na deze toespraken en geschenken zongen
eenige Dordtsche dames het montere echtpaar
een door Top Naeff gedichten afscheidsgroet
toe, een vriendenwoord, waarin voor het A. N.
V. vooral deze strofen beteekenis hebben:
Geen daggaaft di'ePloren,
j vde avond daalt,
Geen uur ..... schoon
In schoven staat het koren
En de oogst kan ingehaald.
Groet de verre landen,
Gij, mensch, aan mensch verWant
Met toegestoken handen
Dankt U Groot-Nederland.

Gedurende de aanbieding der thee kwamen
velen den beer en mevrouw Kiewiet de Jonge
de hand drukken.
Het tweede gedeelte van den middag was gewijd 'aan zang en muziek.
Mejuffrouw Henriette Schluter tong een oudHollandsch, een Indisch, een Afrikaansch en
een Vlaamsch lied, verzinnebeeldend de stamgebieden mejuffr. Van Son ontlokte aan haar
vedel eenige boerendansjes en het H. B. S.strijkje vulde den ganschen middag de tusschenpoozen aan met vaderlandsche liederen.
Aan den gemeenschappelijken maaltijd, waaraan o.a. mejuffr. Baelde (de afgetreden ondervoorzitster) ; Dr. Leyds, Ds. Van de Merwe
(schoonzoon van Pres. Steyn), de heer Van
Zanten, loco-burgemeester van Dordrecht en
verscheiden oud-Hoofd- en Groepsbestuurders
aanzaten, werd nog menig woord van waardeering en dankbaarheid gesproken. Ook werd
daar gewag gemaakt van de vele telegrammen
en brieven, die waren binnengestroomd tot
zelfs uit Brussel, van waar twee oud-Hoofdbestuurders schreven: Onder uw tactvolle leiding heeft ons Verbond de beteekenis gekregen,
die het thans in ons stamleven geniet.
Voor de Hollandsche wenschen mogen deze
beide volstaan:
Oenkerk : Bij Uw afscheid van het Algemeen
Nederlandsch Verbond breng ik U mijn oprechten dank en warme hulde voor het schitterende werk dat gij ten dienste van den Nederlandschen stam hebt verricht. Rengers,

NEERLANDIA.

59

brengen ; maar; ik vraag u, is niet de liefde tot
ons geboofteland, de liefde tot de volken van
onzen stain, de schoonheid van ens land, de
hooge waarde van ens recht, onze vrijheid, onze trouw aan wat meer is dan macht en aanzien, kan dat u niet bezielen, het voetspoor
tc volgen van de oude [Darden?
Dordrecht, 21 April 1920.
Wanneer mogen wij u begroeten aan onze
zijde in den strijd om ons y olk zichzelf beter Le
leeren kennen, ons land, onze taal, onzi3 zeden
Des Zangers Mdcht.
en gewoonten meer [ief te hebben, hier in ons
Toen ik Max Kloos hoorde in de „Odys- vaderland en ginds in den vreemde, ver van onze landspalen verwijderd?
seus'', uitzingend met ontroerende schoonheid
Welk een blijde boodschap zult gij kunnen
den jubel van den terugkeer in bet vaderland, brengen
aan onze stamgenooten, die onze taal
toen voelde ik weer sterk de meesleepende
liefbebben, meer dan wij zelve het doen, omdat
macht van het gezongen woord.
Zeg niet, dat alleen de zang, de stem als in- zij haar slechts kunnen behouden in voortdurenstrument, die schoonheid geeft, een groot den strijd, — als gij tot hen gaat, in onze taal
zult zingen van het moederland, het oude
zanger als Kloos geeft meer, geeft ook de kunst hun
stamland.
van het woord.
Komt, zangers, in dien schoonen strijd wachZijn zeggingskracht, zijn innig doorvoelde ui- ten u lauweren, den kunstenaar en den trouting van hetgeen de dichter heeft willen leggen wen Nederlander tot eel-.
in zijn verzen, verheffen de kunst van zijn zang
Het Nederlandsche lied, zóó gedacht, z&S geverre boven wat het instrument vermag te dicht, z(S6
gezonpn, zal van Holland getuigen
creven.
binnen onze grenzen en over de gansche weDe barden, de dichters der oude tijden, zon- reld, waar
onze taal gesproken wordt en ook
gen hun verzen bij luit of gitaar, zij gaven aan daar, waar door
den vreemdeling eerbied en behet woord meerdere schoonheid door hun zang, wondering geschonken worden aan dit kleine
verinnigden de stemming, die den hoorder, yolk met zijn .oude, echte beschaving *)•
veelal de hoorderes, meer toegankelijk maakte
Onze zangers zullen in Nederland, in Indie,
voor den zin hunner woorden.
in Vlaanderen, in Zuid-Afrika, in Amerika
Zangers hebben in alle tijden het yolk weten een grootsche taak kunnen vervullen.
te boeien, weten mee te sleepen, aan te vuren
Zouden wij tevergeefs een beroep op hen
tot den strijd, op te wekken tot verdediging van doen?
zijn rechten of te troosten in droeve dagen, te
Wij gelooven ;het- niet ; aan ons dan om het
bemoedigen als 't noodlot sloeg met geweldige
hun mogelijk te maken hun kunst te stellen in
slagen ; zij hebben het de liefde en den haat, den dienst onzer idealen.
den vrede en den krijg, het geluk en de ellenTirello, 14 April 1920.
LUGARD.
de, de vreugde en den kommer doen ervaren.
Maar dat was in oude tijden, van eeuwen
her ; nu trekken de zangers niet meer rond, nu
Holland en de Groot=Nederlandsche Beweging.
zijn het de dagbladen, de sprekers, de boeken,
De N. R. Ct." van 8 April (avondbl.) had een
die hun taak hebben overgenomen, — de zan- hoofdartikel : Holland en de Groo t-N e d e rger is niet meer dichter, niet meer ziener, niet lands ch e Be wegin g, dat behandelt de gemeenschappelijke belangen van Vlamingen, Afikaanmeer leider van het yolk.
Zijn rol is bescheidener geworden, hem is de ders en Hollanders. Schr. stelt met nadruk voorop,
daarbij van politieke to enadering geen
muziek alles, hij geeft de schoonheid zijner dat
sprake behoeft te zijn, maar wij, Nederlanders moeten
zangkunst ; als hij zijn hoorders weet te ontroe- wenschen eed krachtig ontwikkeld Vlamingenvolk,
ren, dat er iets zachters, iets edelers, iets hoo- een bloeiend Afrikanerdom. Door den grooten oorlog
gers wordt gewekt in hun ziel, is hij dankbaar is deze overtuiging krachtiger herleefd. „Een overwegend Dietsch denkend Zuid-Afrika, dat zoo groot is
looft in zijn binnenste de gaven hem ge- als
een derde deel van Europa, een in Dietsche be-.
schonken.
schaving opgevoed Vlaanderen, dat met zijn 4 milliMaar, waarom groote zangers van ens vader- oen inwoners geografisch met ons land een geheel uitland, uw kunst niet gesteld in den dienst, -waar- maakt — deze beide factoren kunnen niet nalaten
invloed te verhoogen."
aan zich wijdden zij, die in de grijze oudheid Holland's
„Holland moet stijgen of verzinken.
uw kunst beoefenden?
„Holland moet leven en streven naar een nieuwen
Waarom niet met uw gezongen woord gespro- dag of het zal zijn vlag moeten afleggen."
ken tot de menschheid, tot het y olk, dat zich
Het Dagel. Bestuur van het Hoofdbestuur heeft in
zet aan uw voeten om te luisteren naar u-w een
ingezonden stuk zijn ingenomenheid betuigd met
stem?
Niet alles, wat er leeft in uw hoofd en uw
*) Welk een bijval vond Jac. Urlus met zijn liederen in de
hart, zult gij aldus tot de menschen willen Scandinavische landen I

' s-Gravehhage: Door ambtswerk verhinderd
tegenwoordig te zijn, sluit ik mij van harte
aan bij hulde aan eere-voorzitter, met beste
wenschen voor Indische reis, die kroon zal zetten op veeljarigen arbeid voor stambelangen.
Moresco, Secretaris-G-eneraal Kolonien.
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bedoeld hoofdartikel, dat zoo juist het streven van het
A. N.V. weergeeft en alle Nederlanders en stamverwanten aangespoord zich aan te sluiten bij onze bewein.
gg
Als bewijs van het doordringen onzer denkbeelden
kan ookgelden het volgende artikel, ongeveer gelijkertijd in de „Haagsche Post" verschenen :
Groot. Nederlandsch Denken.
Er zijn niet genoeg Nederlanders, die in den besten
zin van den term waarlijk Groot-Nederlandsch denken, die de gedachte, nedergelegd in het bekende „wij
zijn maar een klein yolk" als onwaar en onwaardig
verwerpen, en zich tluidelijk rekenschap even van de
plaats die Nederland werkelijk inneemt, en die het
werkelijk toekomt, in de genieenschap der volkeren.
Niet lang geleden zeide iemand, die het zeer wel kan
weten ons, dat de Koningin vooraan staat onder de
weinigen, die de cultureele, staatkundige en economische beteekenis van het Rijk, in Europa, Azie en Amerika, en van den Nederlandschen stam en al zijn vertakkingen, klaar begrijpen. Ook dengenen wien het
lot van ons Rijk is toevertrouwd, ontbreekt dat besef
doovgaans niet •; maar het yolk blijft zicli zelf nog
steeds beschouwen als klein. Ten onrechte ; en het is
zaak die neiging tot zelf-kleineering te bekampen. Zii
is bijna even erg als haar antithese s nationale zelfoverschat ting.
In de Groot-Nederlandschegedachte lit een 'ingoisme, een chauvinisme. Zij heeft gelukkig niets
agressiefs, en de eerste zorg van ieder, die haar wil bevorderen en voortplanten, moet zijn, dat zij immer vrij
blijft van die kwade eigenschappen. Zij moet zich houden binnen deperken van een fier zelfbewustzijn, dat
behoedt teen zelfonderschatting, zonder over te hellen naar verwatenheid. Zij mag, in termen van polltiek, nooit ontaarden in een soort Pan-Batavisme,
welks discipelen des buren wingerd begeeren. Zij moet
zich, bijvoorbeeld, onthouden niet alleen van elke neiging tot gebieds-vergrooting, maar ook van elke bemoeiing met de staatkunde van stamverwanten. Zij
dient zich niet te men en in de verhoudingen tusschen
Vlaming en Waal, tusschenBoer en Brit. Zij ma in
het kort, niet ontaarden in agressie. Haar uitingen
mogen niet verder gaan dan tot het een wordt vereischt tot behoud, versterking en uitbouw van het Rijk,
van zijn hulpbronnen, van zijn onafhankelijkheid, en
van zijn plaats onder de nada. Zij ma ons wel opwekken tot al het een cultureele stambelangen bevordert, maar mag ons nooit verleiden tot meer. Zij moet
er zich toe bepalen Nederland op te heffen, maar ma
dat niet doen ten 'koste van anderer invloed of belang.
Zij ma zich verzetten teen al het een ons belemmett ;
maar zij ma zelf niemand hinderen.
De loop der gebeurtenissen sedert 1914 moedigt de
Groot-Nederlandsche gedachte aan. Hi' heeft de positie van het Rijk, politiek en econoinisch, relatief veel
sterker gemaakt, zij het dan ook, helaas, voornamelijk
door de verzwakking der meeste andere gladiatoren
in het strijdperk der natien. In de jaren, die onmiddellijk achter ons liggen, dreigden ons land meer gevaren
dan de meesten nog weten • en niet uitsluitend van
over de oostgrens. Door goed beleid, ook wel door wat
geluk, kwamen wij door die gevaren heen •; en ook al
dreigen nieuwe, mede in het verre Oosten, er is . reden voor hoop, dat verder goed beleid hen zal ter nide
weten te schuiven, zonder dat wij op meer goed gelu k
behoeven te vertrouwen. Het succes van dat beleid zal
er echter van blijven afhangen of onze regeerders voortgaan op den we dien de Nederlandsche politiek heeft
ingeslagen onder de Kabinetten Cort van der Linden
en Ruys de Beerenbrouck. Onder den drang der bidsomstandigheden heeft zich, naast onze binnenlandsche
politiek, bier ook weder eene buitenlandsche ontwikkeld. Het is deze laatste, die tot taak heeft de GrootNederlandsche gedachte op gezonde wijze uit te bouwen en te doen respecteeren. Zij heeft de satisfactie,
dat tot op heden te hebben gedaan. Maar de taak

wordt moeilijker naarmate de toestanden, in ons werelddeel en daarbuiten, meer verward raken, en een
meer dri p end aanzien krijgen. En daarom moet ons
y olk haargrondgedachte leeren begrijpen •; want slechts
daardoor kan het bijdragen tot het bereiken der do leinden, welke de Nederlandsche staatkunde zich heeft
gesteld. Het Nederlandsche yolk moet leeren GrootNederlandsch te denken ; de Groot-Nederlandsche gedachte moet zijn politiek denken gaan beheerschen
diegedachte moet de zon zijn, die al het kleine, dat
ons verdeelt, doet wegsmelten als sneeuw, telkens wanneer wij staan tegenover eenig probleem van buitenlandsche staatkunde.
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Beknopt overzicht der Groepsraadsvergadering van
Zaterdag 27 Maart 1920.
A an wezig: W. C. SchOnstedt, voorzitter Dag.
Bestuur ; S. van Lier Ez. (Afd. Amsterdam), H. W.
J. Sannes (Afd. Apeldoorn) , S. Renders (Afd. Arnhem) , J. H. Sonne (Afd. Delft), H. G. C. Cohen Stuart (Stud.-Afd. Delft), W. J. Lugard (Aid. Deventer
enJongel.Afd. Deventer), C. van Son (Afd. Dordercht) , K. E. Oudendijk (AM. 's-Gravenhage), F.
L. van der Leeuw(Jongel.Afd. 's-Gravenhage), F.
K. van Ommen Kloeke (Afd. Groningen) , Dr. J. B.
Schepers (Aid. Haarlem), W. van Li ne (Jongel.-Afd.
Haarlem), Mr. K. M. Phaff (Afd. 's-Hertogenbosch),
Dr. S. A. Waller Zeper (Afd. Leeuwarden) , mej. F.
van Lissa (Stud.-Afd. Leiden), D. J. Tijssens (Afd.
Rotterdam) , Jac. Post (Afd. Utrecht) , J. H. Sebus
(Stud.Afd. Utrecht), P. Vellinga (Jongel.Afdeeling
Utrecht) , Prof. Dr. J. Valckenier Suringar tAfd. Waeningen) , Dr. F. Buitenrust Hettema (Afd. Zwolle).
g
De voorzitter van het Da el. Bestuur opent
te half 12 de vergadering met eene korte rede, waarin
hi' te kennen geeft, dat z. i. de statuten van het Verbond en het reglement van Groep Nederland te samengesteld zijn en herziening behoeven.
Punt I. Notulen vergadering van 13
December 199
1.
Deze worden na een kleine aanvulling goedgekeurd.
Punt II. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Mededeeling, dat in plaats van Prof. Dr. J. W. Muller tot lid van den Groepsraad voor de Afd. Leiden is
benoemd Dr. N. J. Beversen en tot zijn plaatsvervanger Prof. Dr. G. Kalff te Noordwijk a/Zee.
Mededeeling, dat tot lid van den Groepsraad voor
de Stud.-Afd. Leiden is benoemd mejuffr. F. van Lissa en tot haar plaatsvervanger de beer J. Roest Crollius.
Mededeeling, dat het Da el. Bestuur een ingezonden stuk aan de .Nederlandsche bladen heeft gezonden
om de lezers aan te sporen zich bij het A. N.V. aan
te sluiten.
Mededeeling, dat het Dagel. Bestuur een schrijven
heeftgericht aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken om Z.Exc. zijne ingenomenheid te betuigen
naar aanleiding van het antwoord van Hr. Ms. Re geering op de nota's van den Engelschen Minister Lloyd
George in zake de gevraagde uitlevering van den gewezen Duitschen Keizer, en dat daarop een dankbetuiging is ontvangen.
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Naar aanleiding van een vraag of hierover niet eerst
het oordeel van den Groepsraad had behooren te worden ingewonnen, wordt van de Bestuurstafel opgemerkt, dat het Da el. Bestuur vriiheid moet hebben
zoo nOodig zelfstandig op te treden. De Groepsraad
kan dan later altijd nog goed- of afkeuren.
Mededeeling van den al em. secretaris van de Stud.Afdeelingen, dat is opgericht de Stud.-Afd. teGroningen, en is heropgericht die te Leiden, terwijl te Rotterdam de poging voor alsnog niet is gelukt.
Mededeeling van den voorzitter, dat hi' een verweerschrift heeft gericht tot de Redactie van „I'Illustration", naar aanleiding van een kaart in Jan. door dat
weekblad openbaar gemaakt, warop Maastricht en een
groot stuk van onze provincie Limburg als Belgisch
gebied waren aangegeven.
De secretaris zal trachten dezen brief in de Fransche pers geplaatst te krijgen.
Mejuffr. E. Baelde wordt herbenoemd tot afgevaardi gde van Groep Nederland in de Centrale Nationale
Commissie van de Nederlandsche Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in den vreemde.
Mevr. Hooff—Gualtherie van Weezel wordt herbenoemd tot afgevaardigde van Groep Nederland in het
Comite _voor Indische Lezingen.
Schrijven van de Afd. Delft, waarin deze voorstelt
stappen te doen :
ie. Dat spoedig zeer groote verbetering worde gebracht in de verbinding tusschen Zeeuwsch-Vlaanderen en het overige Nederland
2e. Dat de Mij. Zeeland niet alleen gevestigd bliive
zij is, maar tevens dat alle moote zal worden
waar
gedaan om haar in bloei te doen toenemen ;
3e. Dat van het boekwerk „The Dutch Discovery
and Mapping of Spitsber gen" door Dr. F. C. Wieder
en uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche
Zaken, eene beknopte en goedkoope uit gave verschijne, gesteld in de Nederlandsche taal.
Ad. en 2 wordt besloten een afwachtende houden
aan te nemen, orndat hierover sends dien uitvoerig in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gesnroken.
aandacht van Z.Exc. den
Ad. 3 wordt besloten
Minister van Buitenlandsche Zaken hierop te vestigen.
ffr. Baelde en Prof. Dr.
Mededeelin gen. van meju
P. J. Blok, dat zij zich niet meer als afgevaardigden
voor het Hoofdbestuur herkiesbaar stellen.
Wordt besloten aan me j uffr. Baelde en Prof. Blok
een schriiven van dankbetuiging te richten voor al wat
zij voor het A. N.V. hebben gedaan.
Schriiven van het Hoofdbestuur, met verzoek naar
aanleiding van eenige in het „Utrecbtsch Dagblad"
verschenen artikelen over „Landverhuizing", deze tot
n gsnunt te willen nemen voor een onderzoek en
uitga
behandeling van dat vraagstuk.
Besloten wordt een Commissie daarvoor te benoe. Aangewezen worden de heeren S. van Lier Ez.,
men
Toban Visscher en de schrijver der artikelen, de beer
H. C. van Nieuwenhu y zen, terwijl aan de Nederl.
Vereeni g ing „Landverhuizing" en de Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging verzocht zal worden
ieder een lid aan te wizen.
De ou d-s e cr et ar i s doet mededeeling van
den uitsla g van het verzoek, gericht tot in den vreemde in de Nederlandsche taal verschiinende bladen om
ten behoeve van ldeszalen in on s land exemplaren of
te staan. We ens de hooge kosten moet van het plan
worden afgezien.
Besloten wordt echter de Nederlandsche Openbare
t
Leeszalen aan te schriiven om te trachten te verkrijaldaar Nederlandsche couranten uit den
gen, da
vreemde ter lezing komen te liggen.
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Aan de aanwezige Groepsraadsleden wordt opgedragen hunne Afdeeligsbesturen aan te sporen couranten
en boeken te verzamelen voor de Boeken-Commissie.
Punt 1II. Rekening en verslag over
1 9 1 9 , uitgebracht door den oud-secretaris-penningm.
Deze worden onveranderd pedgekeurd.
Punt IV. Voorstel van deJongel.-M
's-Gravenhage in zake Steunforids
voor de Afdeelingen.
Ingetrokken op raad van het Da el. Bestuur uit geldelijke overwegingen.
Punt V. Verkiezing van 5 afgevaardi den in het Hoofdbestuur.
Gekozen worden : mevr. A. C. Veen—Brons te Zaandam • Ka t. K. E. Oudendijk te 's-Gravenhage; Mr.
B. de Gaay Fortman te Dordrecht • P. J. de Kanter
te Dordrecht ; jhr. Mr. G. A. K. Michiels van Kessenich te Roermond.
Punt VI. Verkiezing van een lid van
het Da el. Bestuur.
Gekozen wordt Dr. L. N. Deckers te 's-Gravenhage. Besloten wordt mevr. Veen—Brons, Dr. L. N.
Deckers en den beer K. C. Elout, alsnog gekozen te
verklaren als lid van den Raad van Bijstand.
Punt VII. Nationaal Secretariat.
De samensmelting is nog niet tot stand gekomen.
Het Da el. Bestuur blijft in dezen werkzaam.
Punt VIII. Wijzigingen in het Huiseglement.
houdelijk
R
Besloten wordt ditpunt aan te houden.
Punt IX. Groepsdag 192o.
Het Da el. Bestuur stelt voor dezen te houden te
Rotterdam. Anderen voelen meer voor Maastricht.
Besloten wordt, dat de voorzitter zich in verbinding
zal stellen met eenige vooraanstaande mannen in Lim-burg.
Indien dezen het nietgewenscht achten den Groepsdag te Maastricht te houden, dan wordt het Dagel.
Bestuurgemachtigd plaats en datum te bepalen.
D. J. TIJSSENS.

Jaarverslag 1919 van Groep Nederland.
Inleiding.
Voor Groep Nederland is 1919 wellicht het moeilijkste jaar van haar bestaan geweest.
Reeds lang te voren was er een strooming merkbaargeworden naar meer zelfstandigheid, zich uitend
o. m. in het verlangen, dat het Da el. Bestuur van
Hoofd - en Groepsbestuur niet aan dezelfde personen
zou worden toevertrouwd, ook in vervanging van het
oude Groepsbestuur door een Groepsraad, samengesteld uit afgevaardigden van de Afdeelingen. Lang
uurden de voorbereidende werkzaamheden v(56r de
d
nieuwe toestand in een nieuw Groepsreglement kon
worden vastgelegd.
Het Groepsbestuur, dat nog vele oud-gedienden telde, liquideerde 29 Maart te Utrecht in de Algem. Vergadering, die zonder feestelijke bijkomstigheden plaats
had, ook al een teeken, dat de geest van eenswillendheid niet meer vaardig was over de schare en de stemmin g ontbrak.
Daar nog een geschikte personen waren gevonden
om de taak van het aftredend Da el. Bestuur over te
nemen, werden de heeren Emants en Van Son verzocht hun betrekkingen van voorzitter en secretaris-
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penningmeester nog te blijven waarnemen, waartoe
deze„oud-gedienden” zich bereid verklaarden, tevens
op zich nemend pogingen aan te wenden een bekwaam
voorzitter te vinden.
Verschillendepogingen faalden tot de waarn. voorzitter remand in Den Haag bereid vond, die echter de
voorwaarde stelde, dat hi'j een bezoldigde kracht naast
zich zou krijgen. Het Hoofdbestuur wilde daartoe niet
meewerken, omdat er met deze regeling een te groote
uitgaaf gemoeid was. De heer Emants vond daarin
aanleiding zijn ontslag in te dienen, wat voor bet Verbond eengroot verlies was. De waarn. secretaris-penningmeester bleeVtcren feitelijk alleen als Da el. Bestuurder over.
Tot herstel van den vrede werd 28 Juni te Utrecht,
onder leiding van Mr. K. M. Phaff, een Groepsraadsvergadering belegd, waartoe ook afgevaardigden van
het Hoofdbestuur werden uitgenoodigd. Zij werd bijgewoond door Dr. H. J. Kiewiet de one, voorzitter •
mej. E. Baelde, onder-voorzitster • Mr. B. Gaay
Fortman, secretaris-penningmeester en Jhr. Mr. j. L.
W. C. von Weiler, lid van het Hoofdbestuur.
In de middagvergadering werden de de ens gekruist,
zetten roe s-en Hoofdbestuursvoorzitter hun standunt uiteen in vredelievenden geest. De beer P. J. de
P
Kanter, Groepsraadslid voor de Afdeeling Dordrecht en
lid van het Hoofdbestuur, hield een krachtig pleidooi
voor eenheid in het VerbOnd en handhaving zijner oorspronkelijke beginselen.
Het gevolg was, dat tot tijdelijk voorzitter werd benoemd de heer- P. J. de Kanter en als tijdelijk stcretaris-penningmeester werd gehandhaafd de beer C. van
Son, waarmee de vergadering uiting gaf aan den wil
met Dordecht,
den hoofdzetel van het A. N.V.
r
om
te blijven samenwerken.
Aan beiden is het ten slotte gelukt door de Dec.vergadering een vast Dagel. Bestuur te doen kiezen.
Hun candidaten werden op een na gekozen, ook al
omdat de meesten door wat nog altijd de tegenpartij
heette (als Wier woordvoerder de beer K. Oudendijk, voorzitter der Afdeeling Den Haag optrad) waren overgenomen.
Hetgevolg was, dat in het nieuwe jaar als Da el.
Bestuur konden optreden de heeren : W. C. 'SchOnstedt,
•; D. J. Tijssens, Rotterdam, seDoesburg, voorzitter
cretaris-penningm. • H. G. C. Cohen Stuart, Delft •;
W. J. Lugard, Twello • F. K. van Ommen Kloeke,
Groningen ; Mr. K. M. Phaff, 's-Hertogenbosch. Zoo
men zal opmerken vertegenwoordigers uit verschillende deelen van ons land. Het 7e lid moet nog worden
benoemd *).
Ook in die Dec.-vergadering bleken de geschillen
nog niet ten voile beslecht, maar de verbeterde stemmin van toen doet verwachten, dat de oude eenswillendheid niet ver meer is.
De grootste twistappel was ook in het afgeloopen
jaar de 'Vlaamsche Beweging in zijn politiek karakter.
Dat kwam o. m. uit in de herdenking van den Guldensporenslag, volgens het programma door de Stud.- Afezet in wer deelingen van het A. N.V. op touw gezet,
Afdeelingen. Het
kelijkheid door de . minderheid de
waarn. Groepsbestuur
gemeend te moeten ontraheeft
den er aan deel te nemen om het niet denkbeeldig politiek gevaar. Een kleine meerderheid keurde deze houding goed.
Waar de storm den verdeeldheid sedert is gaan liggen en een mildere weersgesteldheid reeds merkbaar
is, meenen we met het bovenstaande de geschiedenis
van den strijd in de Groep voldoende te hebben vastelegd.
g
Dat deze „dagen van strijd" echter minder geschikt
waren om vtuchtbaren arbeid te verrichten, laat zich
begrijpen. De werkzaamheden van het bijna doorloopend onvolledig Bestuur konden dan ook niet belangrijk zijn.
*) Inmiddelsgekozen. Zie het verslag der GroepsraadsvergaRed.
dering.

Werkzaamheden.
Aan den Minister van Binnenlandsche Zaken werd
een adresgekonden, waarin aangedrongen werd op
aanneming der voorstellen van de Staatscommissie
voor Vereenvoudiging der Spelling;
aan den Minister van Justitie een adres tot h e rvor ming van ons handelsrecht, overeenkomstig de eischen van den tijd.
De welgeslaagde vaderlandsche betooging door 't Hoofdbestuur 14 Mart te Utrecht beled en waaraan Groep Nederland medewerking verleende, had een naklank in eenige Afdeelingen, wat
noodig bleek, omdat de annexatie-zucht van een deel
van het Belgische yolk nog lang nawerkte. Deze laatste omstandigheid deed het waarn. 8estuur op voorstel
van het Groepsraadslid voor Leeuwarden, ook besluiten over hetgeheele land een adresbeweging
op touw te zetten, ten einde tot algemeene uiting te
brengen* den onverzettelijken wil van het Nederl. yolk
om een en ondeelbaar te blijven. De spoedvergadering,
daartoe belegd met vertegenwoordigers van enkele
groote Afdeelingen, heeft niet tot het gewenschte resultaatgeleid, omdat de beweging is afgestuit op den
onwil der S. D.A. P.,' nadat alle anderepolitieke partijen haar medewerking hadden toegezegd.
Voor de oprichting van het G e d e n k t e e k en
voor Land- en Zeemacht, waartoe „Ons
Leger" den stoot gaf, droeg Groep Nederl. f 25.— bij.
Het onderw ij sr appor t, oorspronkelijk bedoeld als adres inzake verbetering van het onderricht
in de Nederlandsche taal, maar uitgezet tot een al eheele hervorming van het lager onderwijs, werd door
de meerderheid van den Groepsraad niet geschikt geoordeeld om er openlijk mee op te treden.
Van de uitgaaf „The Campaign against
Holland ", ook in het Nederlandsch en Fransch verschenen, werd in 191 9 de laatste oplaag verspreid.
Herhaaldelijk kwamen nog aanvragen in.
De Groepsraad trachtte kort na zijn optreden voe,
ling te krijgen met twee belangrijke zustervereenigingen, de Vereeniging Nederland in den
Vreemde en het Nationaal Sect:etarit. Eerstgenoemde bleek niet bereid tot samensmelat.
ting, waartegen zich haar aard en werkwijze verzet,
wel tot samenwerking waar mogelijk. Het Nationaal
Secretariaat verklaarde zich wel bereid lot ,samensmelting, waaraan voor het A. N.V. ook geldelijk voordeel verbonden zou zijn, mits het doel van het N. S.
door onze Groep ook tot zijn recht werd gebracht. Ondanks samenspreking en schriftelijke pogingen gelukte
het nog niet met den secretaris, den heer Mr. Van de
Riviere, tot overeenstemming te komen.
. Als vertegenwoordiger der , Groep in de Vereeniging
Neder 1. Fabrik a' a t werd in de plaats van deb
heer Emants benoemd de heer Ka t. K. E. Oudendijk ;
mej. Baelde bleef gehandhaafd als vertegenwoordigster
in de Centrale Nationale Commissie;
mevr. Van Hooff—Gualtherie van Weezel in het C omite voor Ind. lezingen.
Een plan om uitgevers van buitenlandsche Nederl.
bladen uit ons stamgebied (Vlaanderen, Zuid-Afrika,
West-Indie, AmerikaY te bewegen exemplaren kosteloos of to en geringe vergoeding af te staan voor de
openbare leeszalen in Nederland, stuitte af op gebrek
aan medewerking van de meesten en ®p te groute
kosten.
De Groepsraad bracht nog tot stand de h e r i nrichting van den Raad van Bijstancl,
die in ziin oude samenstellin .shier afgestorven was.
g
Een 33-tal personen uit de voornaamste en invioedriikste kringen werd bereid gevonden zitting te nemen in
nd. (Zie Neerlandia J an.den nieuwen Raad van Bijsta
nr. 120,
bladz. 6).
9
Taalcommissie.
Aanvankelijk kweet deze Co mmissie zich als vorigc
jaren van Naar taak om als taalpolitie op te treden en
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misbruik van vreemde woorden aan de kaak te stellen,
maar langzamerhand verslapte haar aandacht en toen
twee harer voornaamste leden haar ontvielen, Prof.
Verdam, haar voorzitter, door den dood ; de heer
Emants, onder-voorzitter, door vertrek naar bet huitenland, gaf zij al minder en minder blijken van werkzaamheid. Het is den overblijvenden echter gelukt de
Commissie weer voltallig te maken en het volgend jaarverslag zal dan Qok van nieuwe krachtige werkzaamheid kunnengetuigen. Haar nieuwe samenstelling is
als volt : Dr. M. A. van Wed, Ka t. K. E. Oudendijk, Mr. C. Bake, mej. Dr. A. .1. Porten en D. L.
A. Rademaker en W. F. Gerdes Oosterbeek.
De List van Nederlandsche Woorden en Uitdrukkingen ter vervanging van vreemde termen germanismen bewijst zulke goede diensten, dat de tweede
druk in 1 9 19 geheel werd verspreid en een derde in be-werking wordt genomen. De oorspronkelijke samensteller, de overleden voorzitter, zal daaraan helaas niet
kunnen meewerken. Als hoogste gezag in de geschiedenis onzer taa/gaf hi' beteekenis aan het werk der
Taalcommissie, aan haar streven om het Nederlandsch
zoo zuiver mogelijk te houden en te hemdhaven. Wij
gedenken hem met den eerbied, die men verschuldigd
is aan den Nederlander van zoogroote gavers als de same teller van het Middelnederlandsch Woordenboek
was.
Afdeelinge n.
Het aantal Afdeelingen ging in 1 9 19 lets achteruit,
doordat enkelegeen teeken vanneven meer gaven en
ten slotte als opgeheven moesten worden heschouwd. En
verscheidene der nog in naam bestaande, vaardigden
niet eens een lid naar den Groepsraad af, zoodat deze
slechts uit leden bestaat, hoewel het aantal Afdeelingen, gelijk uit de volgende list *) blijkt, officieel
50 bedraagt :
B ur ger-A f deelin gen: Alkmaar (58 leden),
Amsterdam (6o8), Apeldoorn (3 9 ), Arnhem(226), Assen (24), Breda ( 46), Brielle (I t), Delft (6t) , Deventer (Ho), Dordrecht (231), Enschede (90), Gouda (32),
's-Gravenhage (9 4 2), Groningen No6), Haarlem (266),
I-Tarderwijk (31), Helmond (85), 's-Hertogenbosch
(1 3 7), Hoogezartd-Sappemeer (7), Hoorn (18),
Leeuwarden 002), Leiden (120 , Maastricht (32).
Meppel (8) , Nijmegen (Tog), Rotterdam (533), Schiedam (32)., Sneek ( 9), Utrecht (200), Wageningen
(64), Walcheren (40), Winschoten ( 9), Zaanstreek
(88), Zutphen (42), Zwolle (69).
S t u d.-A fdeelingen: Amsterdam (ioo) , Amsterdam(Vrije Univers.) 0 9), Delft (163), Groningen
(23), Leiden (38), Utrecht (T o5), 'Wageningen (13).
Iongel.-Afdeelingen: Alkmaar (Brinio)
(c6), Alkmaar (Cadettenschool) (8i) , Deventer (To 5),
Den Haag (223), Groningen (5), Haarlem (q3) , Rotterdam (390), Utrecht (3.10).
Verscheidene Afdeelingen bleven ingebreke een jaar
verslag in te zenden. Uit die Welke inkwamen blijkt
dat bijzondere werkzaamheid ontwikkelden 's-Gravenhage door haar Dietsche avonden, Amsterdam door
haar buitengewone werkzaamheid ten bate der Nederl. kinderen uit den vreemde, Niimegen door zijn lezingen, de Stud.-Afd. Delft door de heroprichting der
Stud.-Afd. Groningen en Leiden, Deventer hield de eer
van 't A. N.V. in het Oosten op ,
Leeuwarden in het
Noorden, 's-Hertogenbosch in het Zuiden.
Eenige Afdeelingen klagen over totaal gehrek aan
belangstelling der leden.
Uit de stad der oudste Alma mater kwam een jaarverslag, dat in zijn aanhef zoo juist den indruk schetst,
die onze Groep op den toeschouwer heeft gemaakt, dat
bier eengedeelte tot leering van velen worde °vergenomen :
„Op het route wereldtooneel leven wij in een
tijd van velerlei stria en verwarring, waarbij het
den aanschouwer niet zelden duizelt.
*) Volgens den toestand op 1 Maart 1920.
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Daaronder doet hi' de ervaring op,' dat het woord
„verbond" niet meer schijnt te xi,-ezen een middel
om eendracht te bevorderen, maar juist tw-eedracht
nioct te voorschijn roe en.
Zoo is 't onder de volkeren, zoo is het ook in 't
Algemeen Nederlandsch ,Verbond gedurende het
afgeloopen jaar geweest. Althans de portefeuille van
de secretarissen der Afdeelingen van flit Verbond
zijn gevuld geworden met tal van geschriften van
Afd.-besturen, Groepsraad, Hoofdbestuur, leden
en candidaatleden voor onderscheiden commissien
en besturen, waarin het voor en tegen van allerlei
vraagstukken behandeld, onderscheidene personen
aangevallen of aanbevolen worden voor onderscheidene werkzaamheden en ambten, terwijl de geschreyen ofgedrukte notulen van allerlei vergaderingen
getuigen van velerlei strijdvoeringen, welke niet
zelden werden vergeleken met die op Poolsche
Landdagen."
De wensch, dat uit den chaos een kosmos moge
voortkomen, zij mede bier vermeld.
Ledenta 1.
3T Dec. 191 9 bedroeg het ledental der Groep 7751,
waaronder7 44 algem. leden in het buitenland. Dat be
duidt eenige teruggang. De moeilijke tijden en de algemeene, nog steeds aanhoudende duurte werken altijd nog belemmerend op den groei van het ledental,
het een blijkt uit de redenen van bedanken, die maar
zelden het Verbond zelf rakers , hoewel enkele Afdeelingsverslagen ook de tweedracht in onze gelederen als
oorzaak vermelden. Toch heeft ons Verbond zich te
midden der woelingen staande gehouden en het zal ongetwijfeld zijn kracht weer herwinnen, mits de samenstellende deelen naar eenheid hlijven streven, naar een
krachtige samenwerking op den grondslag zijner beproefde beginselen.
Moe een volgend jaarverslag, dat zal worden uitgebracht door den zoon van hem, die i 8 jaar geleden
door ondergeteekende werd opgevolgd, de overvloedige
bewijzen kunnen bijbrengen, dat Groep Nederland onder haar nieuw Bestuur tot nieuwen hloei is gekomen.
C. VAN SON,
Oud-Groepssecretaris.
Dordrecht, Maart 1920.

Van de Afdeelingen.
Amsterdam (Burg.-Afd.).
Voor leden engenoodigden der Afdeeling Amsterdam hield de heer Adam Boshoff uit Pretoria 12 April
eene lezing over het ondterwerp : „De Nationale Bewein in Zuid-Afrika en het daaruit ontstaan streven
g
naar economische onafhankdijkheid".
Spreker schetste eenige belangrijke gebeurtenissen
uit de geschiedenis van Zuid-Afrika en de feiten, die
nleiding gegeven hebben tot het zich sreeds sterker
as
ontwikkelend nationaal gevoel. Krachtig verdedigde
hij de noodzakelijkheid van economische onafhankelijkheid en het gewicht van een nauwer verband tusschen Zuid-Afrika en Nederland, waarvoor het in de
eerste plaats noodig is, dat die landen elkander beter
leeren kennen.
Niet minder krachtig werd het groote belang van
emigratie uit Nederland naar Zuid-Afrika op den
voor road geplaatst. Voor flinke Hollandsche landbours, die over voldoende midtlelen heschikken, is er
we
eenoede toekomst. Zij vinden daar een sympathieke
omgeving en blijven voor den Nederlandschen stam
houden. Zaakkundige en degelijke voorlichting is echter dringend noodig en daarom is het een eerste vereischte, dat eene commissie benoemd worde, cOe zich
daarmede in het bijzonder bezig houdt, zoowel bier te
laude als in Zuid-Afrika. De beer Boshoff juicht de
plannen van het A. N.V. te dezen opzichte zeer t-oe
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's=Gravenhage.
10 April gaf deze Afdeeling haar zevenden Dietschen kunstavond in de voile wederomgastvrije PuIchri-zaal. Mevr. Franzie—Heimann speelde, begeleid
door mevr. Moscoviter—Wolf
,
viool. Mejuffr. Mies C.
Zwierzina, leerares in de voordrachtkunst te Leiden,
sprak over den Javaansch-Nederl. dichter Raden Mas
Noto Soeroto en droeg zeer mooi gedichten van Adema van Scheltema voor. De heer G. H. Goossens uit
Utrecht zong oud- en nieuw-Nederlandsche lieren bij
de luit.
De Afdeelingsvoorzitter, Ka t. K. E. Oudendijk,
heeft dezen laatsten avond besloten met een dankbetuiging aan allen, die hebben meegewerkt tot het welslagen der Dietsche kiinstavonden, welke de zielsgemeenschap van het Nederlandsche yolk met zijn Dietsche broedervolken sterk heeft doengevoelen. Spr.
wees er op, dat de Nederlanders, buiten alle staatkunde om, zich bewust moeten zijn van de groote waarde
der beschavingseenheid met de buiten onze grenzen
wonende Dietsche volken. De belangstelling en de
liefde voor de Nederlandsche kunst moeten vooral in
deke, in menig opzicht neerdrukkende tijden, opbeurend op onzen volksgeest werken. Immers de sterkste
burcht voor het zelfstandig volksbestaan is een gezonliefde voor eigen beschaving, taal
de ,
en kunst.

Haarlem.
Bestuur : Mr. A. J. Enschede, voorzitter • H. E.
Knappert, onder-voorzitter; E. B. Moolenaars Jr., secretaris, Prinsen Bolwerk 22 ; j. Winkler, penningmeester, Leidsche Vaart 88 • Dr. J. B. Schepers, me].
W. J. Francken, J. C. A. Croin.

woord. Vervolgens toonde spreker aan, hoe ook voor
de wereld het doordringen der Groot-Nederlandsche
Gedachte noodzakelijk is, omdat zij streeft naar een
oplossing van het nationaliteiten-vraagstuk : zelfregeering binnen het historisch staatsverband. Spr. wees er
o. a. op, dat de Hollandsche Overheid gehouden is in
beginsel Nederlandsch te zijn in al hare uitingen en
gedragingen, waaruit bijv. voortvloeit, dat een verbond van Holland met Belgie, zoolapg Belie weigert
Vlaanderen recht te doen, voor 1-taar volstrekt onaannemelijk moet zijn. Zijne rede besloot spreker aldus :
„Vlaanderen en Zuid-Afrika zijn door stroomen van
leed tot het Groot-Nederlandsche bewustziingekomen.
Het is hun levensadem, hun bestaansvoorwaardegeworden. Voor o n s, Hollanders is het geneesmiddel
teen kleinzielige enghartigheid.
„
,
Begrijpen wij dan het nieuwe
leven voor ons yolk
door het zlin historische en geestelijke waarden te
doen beseffen !"

VLAANDEREN.
Prof. Paul Frederique t.

Rotterdam (jongeIs-Afd.).
20 Maart 1.1. gaf deze Afdeeling een PropagandaFeestavond in Salon Doele, waartoe de leden met hunnegenoodigden toe an hadden. Bovendien waren
voor de leden der bevriende schoolvereenigingen kaarten ter beschikking gesteld. Dat er veel belangstelling
voor den avond bestond, bewees wel de ongeveer 18o
aanvragen om toegangsbewijzen voor niet-leden. De
avond heeft dan ook bijzonder aan het Joel beantwoord. Tengehoore werd gebracht na de openingsrede van den voorzitter, het Verbondslied, eenige muzieknummers door het V. M. S.-strijkje, eenige zangnummers door mej. A. Schuld, eenige lie `es door Jo
Daman Willems en door Ed. van Emde (zelf gemaakte), met begeleiding van Lou Bril Jr. V66r de rustpoos
vertoonden Jo Isaacs en zijn zuster een oorspronkelijke schimmendans. Na de rustpoos werd „Intermezzo" van J. B. Schuil opgevoerd. Het ten gehoore gebrachte vond bijzonder veel bijval. Een zeer gezellig
bal besloot den uitstekendgeslaagden avond.
Bestuur : j. A. L. Daman Willems. re voorzitter ;
G. Rosenthal, 2 e voorzitter • J. H. Goemans, le secretaris, jonker Fransstraat 8713; P. J. Willers, 2e secretaris ; J. C. A. Isaacs, lepenningm. ; C. H. v. Schoo. L Swart, archivares.
neveldt, 2epenningm. ; mej.

Utrecht(Burger-Afd.).
1 Maart sprak voor deze Afdeeling de heer Mr. P.
3
H. Ritter Jr., hoofd-redacteur van het„Utrechtsch
Dagblad”, over „De Internationale beteekenis der
Groot-Nederlandsche Gedachte". Na een korte inleiding stelde spreker twee vragen ; re. Is het Hollandsche yolk (is de Nederlandsche stam), in staat zijn
nationalegedachte in wijdsten omvang te beseffen,
en er moeite en feed voor over te hebben ? 2e. Is het
beseffen en beleven dier nationale gedachte voor ons
yolk (en onzen stam) een wenschelijkheid, dan wel
een noodzaak, een bestaansvoorwaarde?
De eerste vraag beantwoordend kwam spreker tot
het besluit, dat de card van den Dietschen stam voor
de ontwikkeling der Groot-Nederlandsche Gedachte
nietgunstig is, welke slotsom te pijnlijker klinkt, omdat de tweede vraag bevestigend moet worden beant-

Te midden van hetgeestelijk strijdgewoel der Viamingen om hun rechten en de vervolgingen, waaraan
de activisten nog steeds bloot staan, is de beminnelike geleerde, die karakter toonde tegenover den overweldiger van zijn land en daarvoor enkele jaren van
zijn vrijheid beroofd werd, plotseling gestorven.
In de laatste jaren was hi' geen voorman meer in de
strijdlustige beteekenis van het woord, de storm as

NEERLANDIA.
der Frontmannen T niets voor hem, den geestelijken aristocraat, die ook in Nederland vele vrienden
had, want de oude beschaving der Noordelijke gewesook het A. N.V. had zijn lieften was hem Bier ook
de en de wijze, waarop hi' onze schoone taal sprak,
strekte zelfsgeboren Nederlanders ten voorbeeld.
Wie zijn groote verdiensten voor de Nederlandsche
cultuur it Vlaanderen wil schetsen moet tern aan tot
den bloeitijd der Taal- en Letterkundige Congressen
en vindt in zijn vele werken op geschiedkundig gebied
bouwstof te over om zijn beeld te ontwerpen voor het
pantheon der mannen van beteekenis in de Groot-Nederlandsche Beweging.
Neerlandia hoot
binnenkort een levensschets van
P
hem te kunnenplaatsen.

OOST-INDIA.
Alle rechtgeaarde leden van het A. N.V., die vurig
ho en dat de band tusschen Indie en Nederland,
schoon losser, toch sterker worde Tosser in
den vorm, sterker inderdaad door wederzijdsch
vrijwillig vertrouwen worden in dezen troebelen tijd
niet zelden in de wargebracht en vragen zich wel eens
bezorgd of :

Hoezijn nu toestand en stemming in Insulinde?
Is er voor- of achter-uitgang in de verhouding tot Nederland ? Kan de rust er bewaard worden of moet men
wanorde en chaos voorspellen ?
Laat ons trachten een en ander hierover in 't midden te brengen, daarbij overeenkomstig het karakter van ons Verbond — de cloornachtige paden der politiek mijdende.
Sedert de overwinning van Japan over Rusland ontwaakte onder de Indische volkeren hetgevoel van eigenwaarde, in tegenstelling met de -zelfmiskenning
van vroegere eeuwen • de door Nederland geleidelijk
meer aangebrachte verstandelijke ontwikkeling voeddegeregeld dezen ontwaakten geest •; de wereldoorlog,
onder welks naweeen de geheele menschheid zucht,
schokte ook char de verhoudingen op buitengewone
wijze; tegenover het gezag van den vreemdeling en
dat van de Inlandsche vorsten en Hoofden ontwaakte
eenigszins het bewustzijn van die „kleine luyden" —
bij eenige honderden in wat sterkeren, bij vele millioenen in zeer kinderlijken vorm.
Hartstochten, zelfzucht, dweepzucht maakten het optreden van enkelen lastig en ongewenscht. De moeilike taak is nu om die millioenen in goede banen te
Leiden tot hun eigen geluk en ze te beschermen teen
raddraaiers en opruiers, die door valsche voorspiegeTin en 't verkoopen van toovermiddelen enz. enz. de
groote menigte trachten uit te buiten onder 't mom
van hen vooruit te willen brengen.
Zeer velen, die land en yolk grondig kennen, meenen, dat een tijdlang de Indische Regeering tegenover volksmisleiders te zoetsapprg — toegevend optrad. Eigen méening in dezen mij voorbehoudend,
merk ik in 't algemeen op, dat overal, maar vooral in
't Oosten, hetgezag moet zijn eerlijk,
rechtvaardig en barmhartig, maar
evenzeer...... stipt en gestreng. Slappe
goedigheid wordt in 't Oosten aangemerkt of als
vreesachtigheid M als dwaasheid en domheid.
Hoe 't zij — het verdient zeker toeluiching, dat de
Regeering krasser is opgetreden en een „tot hiertoe
en niet verder" heeft uitgesproken. Uit de rechtsgedin en to en opruiers is duidelijk gebleken, hoe jammerlijk vaak de Inlanders als groote kinderen zich alles lieten wijsmaken en zich later daarvoor als 't ware
schaamden. Als zoo wordt voortgegaan met de afscheiding van het kaf van het koren, zal het blijken, dat
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onder de eenvoudige Indonesische bevolking veel
goed koren te vinden is en kunnen wij de' toekomst,
mits flink en bedachtzaam vooruitstrevende, met vertrouwen tegemoet zien.
Er zijn er, die meer alarmeeren en over het boven
uitgesproken goed vertrouwen minachtend glimlachen.
Daarover valt niet veel te redeneeren ; de een heeft een
ander inzicht dan de ander • te b e w ij z e n valt er
niets.
Zeker is het

gebrek aan rijst
eengroot gemis voor de bevolking, dat natuurlijk de
ontevredenheid opwekte en leVendig hield. Dat is nog
welgeen hongersnood— zooals velen 'twilden doen voorkomen — want aardvruchten, ' mais en
dergelijke waren er geregeld in overvloed; toch is die
schaarschte en duurte zeer te betreuren, want rijst is
vooral voor den Javaan h e t voedsel bij uitnemendheld —„het heilige voedsel” zou men kunnen zeggen, wat merle blijkt uit de Animistisch-godsdienstige
vereering, waarmede de rijstgroei wordt gadegeslagen.
De oorlogsramp met zi,ine treurige gevolgen, door
geen enkelen staathuishoudkundige in vollen omvang
voorzien, heeft aan Insulinde den toevoer van rijst bemoeilijkt. Dat was een root verdriet voor den „kleinen man" en het is dit nog; maar er is toch dit voordeel aan verbonden, dat'de groot-landbouw *) , die er —
evenals iedereen in Indie — aangewoon was, dat de
ontbrekende rijst gemakkelijk van elders kon betrokken worden, nu nieuwe we en inslaat en de rijstaanplant, nevens het kweeken van voortbrengselen voor
de wereldmarkt, ter hand heeftgenomen. Hier en
daar worden rijsthoeven opgericht van reusachti ge uitgehreldheid en zoo is..... uit het verlies winst geboren.
Nu Indie's Regeering en de groot-planters willen werken om er voor te zorgen, dat de bevolking een goed en
niet duur bordje rijst heeft, is er al heel veel gewonnen ; maar....., d a t moet dan ook voor de toekomst
met groute kracht worden nagestreefd.
Geen wonder, dat in zulk een moeilijken tijd
terscheplanten van

wes-

vakvereenigingen en stakingen
ook in Insulinde wortel beginnen t schieten. En dat
niet alleen bij de Europeanen aldaar, maar evenzeer bit
de Inlanders. Deze waren vroeger natuurlijk
J. wel
vaak ontevreden over 't loon en uitten die ontevredenheld min of meer onstuimig, maar zij misten de krachtie aaneensluiting van vakvereenigin gen en bereikten
gewoonlijk niet veel, want werkwilligen waren er
doorgaans in overvloed. Nu heeft die westersche strooming ook Indie beroerd en bier en daar ontstonden
reeds tamelijk breed opgRzette stakingen.
Nu de rijst en andere levensbehoeften ten gevolge
van den oorlog zoo duur geworden ziln, moeten ook
daar de loonen verhoogd worden. 't Is zeer te be'
meren, dat kapitalistische ondernemingen dit niet ti'
dig hebben ingezien. Het kapitaal vraagt trouwens
doorgaans alleen naar rente en dividend en moet er
nu en dan eens krachtig aan herinnerd worden, dat
zooveel mogelijk ieder medearbeider in den vooruit an
der zaak moet deelen.
De looncn van mannen, vrouwen en kinderen
waren doorwerkzaam bi lanJbouw en nijverheid
gp an3 ieer laag ; voor ons westersch oor sourscnbegrijpelijk lams. Dat kon, omdat de levensstandaard
zoo laag was . voeding voor eenige centen daags, aan
woning en kleeding worden hoegenaamd geen eischen
*) Ook wordt door vele landbouw-maatschappijen de zeer
duur ingekochte rijst goedkoop aan de werklieden verstrekt
(zeker een veel betere maatregel dan het verhoogen der loonen);'
voorts moedigt men het brood eten aan. Trouwens de Inlander
waardeert het wittebrood (met wat suiker er in gebakken)
als lekkernij reeds in hooge mate. Maar.... r ij s t is h e t
voedsel.
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gesteld ; kreeg men wat meet geld in handen, clan
werd ergefuifd, werden kleeren en sieraden gekocht,
die evenwel spoedig weer in 't pandjeshuis helandden
en dan begon het schamele alledaagsche leventje weer,
Om de waarheid te ze en waren zeer vaak landbouw en nijverheid in Indie alleen winstgevend ten
gevolge van de lage loonen.
Dat alles wordt anders ; de westersche „beschaving"
en denkbeelden drip en door ; de levensbehoeften vertneerderen ; de levensstandaard wordt hooger ; men
zal zich in Indie in de werkgeverswereld daaraan moeten aanpassen.
Ai nu maar de werknemers in hun kinderlijke onnoozetheid niet zooveel eischen, dat het bedrijf schade lijdt.
En,..,, dat kan al vrij spoedig 't geval zijn.
„Hoe nu", vraagt iemand, „er worden toch zulke
reusachtige dividenden uitbetaald".
Men vergeet daarbij, dat dit bij lange na niet altijd en
overal 'tgeval is. Hoevele ondernemingen zijn niet te
gronde gegaan ! Wie ial ze tellen de millioenen, die
geen winst hebben afgeworpen. Maar.... de werkloonen aan de bevolking werden geregeld uitbetaald.
In deze dagen triomfeeren de suikerlords weer,
maar 't is alleen eengevolg van den oorlog ; want
voor dien tijd sleepten tal van fabrieken een moeilijk
bestaan voort en konden den wedijver op de wereldmarkt te nauwernood het hoOfd bieden toch gingen
zij, al werkten zij met verlies, voort met hun millioenen aan de bevotking uit te betalen.
Wat zoo'n vaakgesmade „kapitalistische" land:
bouw-onderneming voor de bevolking is, merkte ik
vaak op, o.a. toen ik lang geleden eenige dagen toefde
in een dezer in 't heerlijk gebergte van de Preanger.
Er zou eery feestdag zijn om de een of andere reden.
Gevecht tusschen een wild varken en een troep gladakkers.
[Een akelig gezicht, als de honden het arme deer afmaakten en uiteenscheurden • tijdens den jon e,ten wereldoorlog en vooral na den „vrede" dacht ik telkens
aan dat stuitende tafreel.]
Nu was het degroote vraag bij de doodarme desabewoners „zullen de „orang-perceel" (de opgezeten
arbeiders van de naburige landbouw-onderneming) komen ?" Men was in 't enzekere • het slagen van den
feestdag hing er van af. En ..... eindelijk, daar kwamen ze, met eenigszins zelfbewuste houding • z ij hadden dubbeltjes, kwartjes, zelfs guldens •; zij waren de
heeren van den dag.
En..., of die landbouw-onderneming nu dividend
gaf of niet, de bevolking had er welvaart door.
Lezers, die Indie niet kennen, moetdn om een
billijk oordeel over de toestanden aldaar te vormen
ook die zijde van het vraagstuk goed overwegen, niet
alleen denken aan soms zeergroote winsten, maar ook
aan dengeregelden stroom van millioenen, die, zij er
winst of verlies, koopkracht en welvaart der bevolking
doet toenemen.
Moet alles dan blijven zoo als 't was ?
Verre van daar !
Werkgevers moeten niet alleen aan bilkke eischen
toe even maar die veeleer voorkomen. Zij moeten
„patroons" zijn in den waren zin van 't woord. Stroomengelds in den vorm van verhoogde loonen maken
hun werklieden nietgelukkig; integendeel zeer waarschijnlijk ongelukkiger. Vooral verbetering van woningtoestanden, steun en verpleging bij ziekte en ouderdom, onderwijs (zeer eenvoudig) voor de kinderen,
enz., enz. Depatroon (het woord duidt het reeds aan)
moet niet alleen de betaler zijn, maar iets vaderlijks
bezitten. Gelukkig zijn er zoo in Indie.
Vaak mocht ik opmerken, hoe zoo'n eenzaam wonende landbouwkoning in 't gebergte de algemeene
achting van 't landvolk genoot. „De heer", zeide
id ze.
ze
is wel streng maar rechtvaardig en goed".
Diegemoedelijke toestand is, helaas, zeer achteruitgegaan ; overal wordt wantrouwen gezaaid door Iieden

van buitenaf en de Inlanders (roote
g
kinderen als ze
zijn) luisteren er naar.
Als de band tusschen Indie en Nederland en er moet
worden toegehaald, dan kunnen werkgevers in landbouw en nijverheid daartoe krachtig medewerken.
En.,.., daar dezedoor geheel Indie verspreid zijn,
zullen ze nog meer kunnen doen dan de ambtenaren.
't Is maar jammer, dat er nog zoovelen zijn die, zooal niet met het woord dan toch met de daad, toonen
dat hun werklieden voor hen niet meer zijn dan machines.
Moe ook de loonstrijd in Indie een goed verloop
hebben • mogen die millioenen „kleine luyden" van berooide koelies worden veranderd in gezeten werklieden, die de onderlaag uitmaken van een welvarenden
middenstand. De Oostersche tegenstelling van een
rijke tegenover duizenden „armoedzaaiers" moet
plaats maken voor een beteren toestand.
***

Er is aanleiding, nog eens terug te komen op

de„Jan . Pietersz.Coen Stichting”,
waarover uitvoerig gehandeld werd in „Neerlandia"
van Maart j.1., blz. 35. De Commissie, die firer te
lande zou optreclen om ten bate ( er stichting werkzaam te zijn, is thans geinstalleerd door den Minister
van Kolonien, heeft tot voorzitter Mr. D. Fock, voorzitter van de Tweede Kamer entot leden eengroot
aantalpersonen met ambtelijk- en -geldelijk-klinkende
,amen,

Het geillustreerde weekblad „Indie", 7 April j.1.,
heeft een artikel van P r o f. A. W. Nieuwe nh u i s om deze zaak krachtig aan te bevelen als juist
in dezen tijd voor Indie dri p end noodig.
„De tijden zijn voorbij, dat de bevolking in al hare
schakeeringen tevreden bleef in de levensopvatting der
vaderen en ook niet veel aanleiding vond, een anderen
weg in dezen te volgen. Nu moet voorzien worden in
de uitwassen dergeweldige cultureele ontwikkeling,
die de Indische samenleving staat door te maken."
Wat voorts ter opheldering en aanbeveling wordt in
't middengebracht, komt vrij wel overeen met hetBeen „Neerlandia" daarover schreef. Dat moet ook
gezegd worden van een ander artikel in 't zelfde nr.
van de hand van den beer J. G. Duyvette r, O.I. ambtenaar van het Internaatswezen *) met verlof.
Daaraan ontleenen wij nog, dat het in Indie bijeengebrachte kapitaal bedraagt f 438.16o.—; dat het terrein van ioo.000 vierk. M. is beschikbaargesteld door
degemeente Batavia •; dat van 7oo leerlingen aan de
inrichtingen van voortgezet onderwijs de ouders buiten de stad woonachtig zijn ; dat het de bedoeling is,
de verpleegkosten zoo billijk mogelijk te berekenen •
dat alles, wat naar weelde zweemt, streng zal vermeden worden en dat ook leerlingen van minvermogende
ouders door de toepassing van een nieuw beurzenstelsel op de scholen, die zij bezoeken ** tot het leerlingentehuis toe an erlangen • dat de stichting zal zijn
„naar den aard van degroote Britsche en Amerikaansche onvoedingsinrichtingen".
DeHoogl. N. bovengenoemd vestigt er nog de aandacht op, dat later ook voorzien zal moeten worden in
de behoefte van Soerabaia en Semarang '(waarom niet
allereerst Bandoeng ? v. L. en dat er ook zulke tehuizen voor meisjes moeten komen.
Zoodat voor dat reuzen-C o e n-gedenkteeken nog
heel watgeofferd zal moeten worden. Indie gaf een
half millioen, Nederland, waar duizenden de vruchten
plukken t van Indie's landbouw en nijverheid, moge
ten minste hetzelfde bedrag bijeenbrengen.
*) Dat woord is alweer minder gelukkig. 't Doet denken
aan icrijgsgevangenen. v. L.
**) Dat zal dan wel zijn, dat de steun niet bestaat in gelduitkeering, maat in huiselijke verzorging; een uitmuntend denkbeeld, dat ook bier overweging zou verdienen.

NEERLANDIA.,
Nu wij weder herinnerd werden aan den -naam van
Nederland's k o e n e n wegbereider in Indie, komen
wi j nog eens terug op de zoo vaak aan hem ontleende
kernsiireuk :
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Desespereert (of „dispereert") niet !
De beer H. D. Bosboom te 's-Gravenhage
schrijft mij een vriendelijken brief, waarin :
„Het trof mij, dat zelfs U het meest bekendegevleugelde woord van Coen verkeerd aanhaalde.
„
„Ik zend U daarom bet artikel van den heer D e
„B al bian V erste r, voorkomende in „Buiten", nr. 22 van31 Mei 1 9 1 9 , waarin onomstootelijk
is aangetoond, dat C o e n's geschreven woord was :
Dispereert niet".
In 't voorbijgaan de opmerking, dat ik 't woordje
„zelfs" voor mij wel wat te vleiend vind, daar ik helaasgeen autoriteit ben . ... slechts een vluchtige causeur.
En dan breng ik gaarne den hoofdinhoud van het
artikel des heeren d. B. V. onder de aandacht van de
lezers van „Neerlandia" :
In den brief, door Coengeschreven op 28 Sept.
A m1618, aan boord van „h et Wap en v
s t e r d a m", liggende voor jacatra, aan de patroons
in 't moederland (welke brief in originali in 't Rijks
Archief in Den Haag bewaard wordt) vindt men 't
volgende :
„D ispereert nie t, ontsiet Uwe vijanden
„niet, daer en is ter werelt niet, dat ons can hinderen
„noch deeren, wandt God met ons is en trect de voor„gaende misslagen in een consequentie, want daer
„can in Indien watgroots verricht worden."
Dispereert nie gelijk men weet, zijn
diegevleugelde woorden verminkt, verbasterd en verzwakt tot het langdradige : Ende desesp ereert nimmer.
„
Deze uitdrukking — aldus de beer d. B. V. — is
zoo ingeroest, dat men ze telkens weer tegenkomt,
dikwijls geheel te on as gebruikt. Er is een roman in
twee dikke deelen met dien ongelukkigen uitroep op
den titel. In deze stad heeft eens een redenaar hem op
naamgesteld van den Vader des Vaderlands ( !) en
een ander besloot deperoratie van een speech met den
pathetischen uitroep : .... daarom ze ik met Breero :
„en desespereert nimmer !" Het zou niet verwonderlijk zijn, als een volgende redenaar, zonder eenig respect voor het vaderschap, kwam verzekeren : „'t Kan
verkeeren", zei Jan Pieterszoon Coen."
Als sommigen ze en dat Co e n zoo schrijvende
beweesgeen Latinist te zijn, toont de schr. aan, dat
de woorden stammen uit 't Italiaansch • Coen n.l.
ontving zijn opleiding voor den handel in Italie ; in
16oi kwam hi' te Rome op het kantoor van Justus
Pescatore en bleef er tot 1607, toen hij als onderkoopman in dienst van de Compagnie naar Indie
vertrok.
Ten slotte vermeldt de schrijver de aardige bijzonderheid, dat door zijn invloed gelukkig de juiste woorden zijn gebeiteld onder C o e n's beeld op den hoek
van de Graanbeurs. 't Was te elfder ure. De beeldhouwer Eduard j acobs begon reeds aan 't
noodlottige „Ende" ..... •; mannen als Berlage en
Albert Verwey hadden 't goedgekeurd, maar
lieten zichgelukkig ten slotte overreden ; en zoo prijken daar nu de woorden :Di sper eert nie t".
* **
„Neerlandia" heeft ten minste 1500o lezers. (Ja, sommigen ze en wel, dat zij 't blad niet inzien, maar ze
meenen dat zoo erg niet !). Er is dus veel kans, Olt,
tengevolge van 's heeren B o s b o o m's schrijven,
de jammerlijk verbasterd woorden geleidelijk zullen
moetenplaats maken voor 't juiste, pittige woord,
dat een zinnebeeld isgeworden van Neerlands kracht
in moeilijke dagen.
's-Gr.
v. L.

Algemeene Vergadering.
Febr. werd in Het Park de eerste al em. vergadering gehouden sedert de herleving der Groep.
In het vrij uitgebreid verslag van den secretaris,
den heer Oudschans Dentz, werd een overzichtgegeyen van de wederwaardigheden der Groep, sedert hare oprichting in Suriname, het tijdperk van verval en
van wederopleving.
Herinnerd werd voorts aan de kino-film, betreffende den zegetocht van Hare Majesteit de Koningin.
Dezeplaat wordt binnenkort terugverwacht van Curacao, en zal dan voor de kinderen der armenscholen
nog eens worden vertoond, voor rekening van het Gouvernement.
Aan de Boeken-Commissie te Rotterdam werdgevraagd in haren arbeid wederom Suriname van dienst
te zijn. Er werden vier kisten boeken ontvangen,
waarvan drie voor de Vereeniging van afstammelingen der Hollandsche boeren en teen voor het Militair
Tehuis.
De beide aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden,
de heeren J. van der Zee en C. Kesler, werden
met algemeene stemming herkozen. Voorts werd het
reglement aangevuld op voorstel van het Bestuur, in
dier voege, dat behalve dames en jongelieden — de
laatsten beneden 18 jaar eveneens militairen beneden den rang van onder-officier, buitengewone leden
kunnen zijn, teen eene jaarlijksch bijdrage van tenminste f I.—.
Tegen 9 uur kwarn de waarn. Gouverneur en gade ter vergadering.
De heer Oudschans Dentz hield een Iezing over de
geschiedenis der stad Paramaribo. Hi' paarde daaraan bet v erzoek om aan Paramaribo officieel het oude
Surinaamsche wapen te verleenen en meer straten
te noemen naar Surinamers en Nederlanders,
die zich
voor land en yolk verdienstelijk hebben gemaakt.
26

AMERIKA.
De Taalstriid in Amerika.
In verband met den taalstrijd in Amerika ten opzichte van het Nederlandsch hier, zijn enkele algemeene opmerkingen van belang. Het Febr.-nr. van „Neerlandia" schreef : „Men weet, dat ook in Amerika de
taalstrijd is begonnen : Amerikaansch altijd en overal". Dit is inderdaad de strijdkreet der verdwaasd.e
amerikanizeerders. De beschaafden en ontwikkelden,
in dit immigrantenland wel is waar niet talrijk, vragen
zich af, of het, indien mogelijk, wel gewenscht is, dit
verhaastende taalproceg aan de immigrantengroepen
kunstmatig door dwangregelen op te dringen. De staat
Oregon heeft echter reeds een onbekookte wet aan enomen, die niet alleen het bestaan daar voor vreemde
talen uiterst moeilijk maakt, maar zelfs briefwisseling
in vreemde talen belemmert. DezeStaatswet is echter
nietgrondwettig en heeft reeds een storm van verontwaardiging verwekt. De secretaris van den Staat Oregon zond mij volgend opschrift van deze malle wet,
die als voorbeeld van onhekookte wet vi hier diem
te worden weergegeven.

CHAPTER 17 AN ACT
S. B. 49).
Making it unlawful to print, publish, circulate, dis-
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play, sell or offer for sale any newspaper and periodical in any language other than the English, unless
the same contain a literal translation thereof in the
English language of the same type and as conspicuously displayed, and providing a penalty thereof.
BE IT ENACTED BY THE PEOPLE OF THE
STATE OF OREGON :
SECTION shall be unlawfull for any .person,
firm, corporation or association of persons to print, publish, circulate, display, sell or offer for sale any newspaper and periodical in any language other than the
English, in whole or in part, unless such newspaper,
eriodical pamphlet or circular shall contain a literal
p
translation therefore in the English language of the
same type and conspicuously displayed.
SECTION 2. Any - person, firm, corporation or
association ofpersons violating the provisions of this
act shall be deemed guilty of a misdemeanor and upon
conviction thereof shall be punished by imprisonment
in the county jail not exceeding six months or by fine
not exceeding five hundred dollars ($ 50o), or by both
imprisonment and fine.
Approved by the governor January 20, 1920.
Filed in the office of the secretary Of state January 20, 192o.
Het is echter niet zoozeer in de vreemde pers alleen, die toch al vrij snel achteruitgaat, vooral waar
cultuurverband met de moederlanden der immigrantengroepen niet sterk is, dat de vreemde talen bier getroffen worden • de ernstige zaak is, wanneer het vreemde-talen-gebruik in school en kerk beperkt of ze lfs
uitgesloten wordt. Daardoor zal- vooral de Nederlandsche immigrantengroep lijden, aangezien de kerkelijke
organisatie eigenlijk het eenige vereenigingsleven bier
onder de Nederlanders is, dat hetgroote meerendeel
aller Nederlanders bier omsluit en overal werkzaam optreedt, om de leden blieen te houien •; kerken, scholen,
hospitalen, zeemanshuizen enz. bouwt en het vereenigingsleven der Nederlanders bier eenigszins op Nederlandsche liinen doet voortloopen. Ware het niet voor
deze kerkelijke organisatie, die ook de bijzondere scholen en colleges sticht, de individualistisch geneigde Nederlandsche enkelingen zouden snel vervreemden van
hetgroepsleven der nederzettingen, of het zelfs niet
eens zoeken en van de Nederlandsche taal enpers ware
in Amerika heel weinig te bespeuren geweest. Al is
deze ook nu vrij onbeteekenend, ze is toch steeds voor
elken rechtgeaarden Nederlander „een rijke kroon van
eigen schoon", die niet ongestraft afgelegd kan
worden. Daarom ziin de Nederlandsche nederzettingen
in Michigan dan ook uiterst bevreesd voor de beweging
van „Wayne County Civic Association", die alle bijzondere scholen in Michigan wil verbieden. Als men
bedenkt dat meer dan een vierde dergezamenlijke Nederlandsche immigranten in Michigan wonen en de
meest welvarendegroepen ziin, zal men allicht het ongeruste gevoel onzer Nederlandsche nederzettingen in
Michigan begrijpen.
A. v. C. P. HUIZINGA.
Thompson (Conn.).

TAALCOMMISSIE.
Adres: Helenastraat 46, 's-Grayenbage.

LEDEN.
. Zendt alles regelrecht naar de Taalcom=
miss e. Gij bevordert daardoor de spoedige afdoening
en vermiidt noodelooze uitgaven aan papier, zegels,
enz.
Brievenbus.
A. A. V. te ..... — Met u verkiezen we luchtman boyen het wel al ingeburgerde en leelijke vliegenier. Doch
voor rijman i. pl. v. chauffeur voelen we niets.

P. L. te A'd a m. —U vergist zich met uw opmerking over inschrijven• Het is heelgoed Nederlandsch.
A. de K. te D. — Wij ontvingen ook de aanbeveling, waarover u ons schreef. \Mat we daartegen moeten doen, weten we heusch niet. Kan u ons in dezen
van raad dienen ?
C. J. v. R. te Kaapsta d. — De Taalcommissie.
stelde Groep Nederland in ; deze benoemt de leden en
wijst als hun gebied van werkzaamheid Nederland
aan. Met onzen dank. voor uw belangstelling in, onzen
arbeid vermelden . we even, dat we drukplaat voor cli=
the niet zoo heel' dwaas vinden. Dat de vakmenschen
het zullengebruiken, betwijfelen we.
Dr. W. v. L. te 's-G r. —Wij zijn het volkomen
met u eens. Kan u den we g wijzen, waarlangs we kunnen bereiken, wat u voorstelt ?
M. L. v. d. S. te D. — Wij bewonderen zelf den
door ugewraakten naam niet ; mogelijk geeft de inwendige verandering, die bet A. N.V. ondergaat, ons
degelegenheid aan uw en ons N"Teriangen te voldoen.
Maar wat vindt u van adviseerend ingenieur ? Hier (in
Den Haag) kennen we al raadgevende ingenieurs. Ons
ergeren doen we niet zoo gauw, wel eens glimlachen.
Zie b.v. dit nummer van Neerlandia".
„

Verbetering.

**

In het April-nr. van „Neerlandia" staan op biz. 53
eenpaar zinstorende fouten. Lees : „Zelfs een' Gemeentebestuur .....•" inplaats van : „Zelfs geen Gemeentebestuur ..... ", en inplaats van „Multatuli" : Multapa=

tior.

***

Taal en Tdoneel.
De beer Emants schrijft ons uit Territet (Zwitserland. ) :
Naar ik zie heeft Den Haag nu gekregen een Resi.
dentie. Ensemble met een regisseur en een manager.
Als we nu aannemen
, dat
d de eerste woorden burgerrecht hebben verkregen, dan is dat nog geen reden
om er een bastaardwoord uit het Engels bij te halen.
Onze tooneelgezelscha ppen bekommeren zich al heel
b
beer
weinig om onze taal. De genoemde manager , de
D. Verbeek, was vroeger -bli de Haghespelers en daar
moest hi' toch kennis hebben emaakt met ellendig
slechte vertalingen en een ongelofelike verwaarlozing
van de Nederl taal. Heeft dat hem nietsgeleerd ?
00*

In zelfgespannen valstrild
Onlangs bevatte een der grootste Nederlandsche dagbladen een aankondiging, onderteekend door de Directie. Deze aankondiging wemelt z.66 van onnoodige
vreemde woorden, dat wij zeer bescheiden tot de
Directie het verzoek richtten het kranten lezende publiek zulk een mengelmoes van talen ter aanbeveling
van eigen blad niet voor te zetten. Wij ontvingen
daarop het onderstaande antwoord.
„De Redactie overhandigt ons uw uitknipsel met
kantteekeningen, uw correctie ,op den tekst eener
advertentie die wij zelf opmaakten.
Wij kunnen zeer goed het streven van het Algemeen Nederlandsch Verbond apprecieeren en in een
tijdschrift kunnen de lezers vergast worden op dergelijke puriteinsche uitingen, maar in een dagblad
ziin „hobbies" de meest gevaarlijke din en. Men
leest in een courant voor zijn genoegen en wordt
daarin nietgraag gedoceerd.
Het kan- dus best voorkomen, dat andermaal
woorden als degewraakte in mededeelingen van
de Directie zult tegenkomen.
Wat wij bidden mogen : Er er U niet."
Neen, wij ergeren ons niet aan zulke brabbeltaal,
ook niet aan de onbeholpen taal, waarin de Directie
ons antwoordt. Indien wij de leiding (och, neen, de
directie) van een root dagblad hadden, zouden we
iemand er bij nemen voor de verbetering (ock, correc-
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tie) van onze aankondigingen (wel neen, advertenties,
annonces). Dan zouden we ook dien helper naar waarde schatten. (He ? Apprecieeren ) en mogelijk ook geINGEZONDEN.
nieten van zijn puristische (Wat ? Puriteinsche 1) neigingen. Weet ge dan niet, dat puriteinsch en puristisch
hetzelfde is ? Natuurlijk voert ge nu als verontschuldiNederlandsche Tooneelkunst te Londen.
ging aan, dat puriteinsch uw pen ontvloeide, waar ge
puristisch bedoeldet ? ? Het kleinste kind in Nederland
Geachte Redactie,
kent immers het onderscheid in beteekenis tusschen
Wat de heer Bernard Canter wenscht, en wat 1.1
deze woorden, lang voordat het zijn vaderlandsche ge- onmogelijk acht, heb ik 40 jaar geleden in Londen
schiedenis leerde en zoodra het in de Engelsche ge- ziengeschieden.
schiedenis vanpuriteinen had gehoord. Zeker, men
In 188o is n.l. hetgezelschap Le Gras, Van Zuylen
leest in een courant voor zijn genoegen. Ook wij, voor- & Haspels naar Londen gekomen, en heeft er, in het
al als we - zulke din en lezen, din en die dan toch niet Imperial Theatre in Westminster (sinds lang
in overijlde spanning geschreven werden. Dan wil niet meer bestaand) een maand lang gespeeld, in het
men door de Koningin der Aarde niet gedoceerd wor- Nederlandsch, ook Nederlandsche stukken, o. a. naar
den. Neen, want juist als deze, haar vorstelijke roe- ik me herinner Faassen's Z w a r t e G r i e t (met
ping getrouw, gaat doceeren op het gebied van de Cath. Beersmans in de titelrol) en Lodewijk Mulder's
taal, zou ze haar roe in missen. Indien ze dan op Kiesvereeniging van Stellendijk (met
haargebied wil doceeren, dan doceert ez zichzelf al- deprachtbezetting : Dirk Haspels, Jaap Haspels, A. J.
lereerst, dat hetgebruik van eigen taal in eigen land Le Gras en Willem van Zuylen).
niets met doceeren te maken heeft en dat ook in het
Het succes van het waagstuk was artistiek zeer
boven aangehaalde antwoord doceeren „onwillekeu- groot ; finantieel, ook door de jammerlijke keus van
rig" uit de pen is gevloeid.
het slecht gelegen en zeer ongaarne bezocht theater,
Bij zooveel „vermoorde onnooselheyt", als waarvan minder. De kritiek erkende degroote eigenschappen
het bovenstaande antwoordgetuigt, halen wij meewa- der spelers, en vooral de waarde van bun stemmend
rig de schouders op, ons afvragend, of de pers van een samenspel : in het Londen van dien tijd vooral iets onyolk, datgroot kan zijn ook in het kleine, haar vorste- gekends. Wat het oordeel was over de stukken (we
like roe in niet vergeet.
hadden toen nog weinig keus van oorspronkelijk werk !)
herinner ik me niet meer.
***
Maar wel de afscheidsvoorstelling op een ZaterdagWas 't maar zoo!
middag, in een der beter gelegen theaters (ik meen
„Data van uitstedigheid worden, in verband met de The Lyceum of Her Majesty). Een gansch gevulde
inning der quitantie, tijdig ter kennis van het Rijks- zaal. Hetprogramma werd gevormd door een bedrijfje
telefoonkantoor gebracht", meldt een briefomslag van en fragmenten. Twee nummers weet ik nog : een senhet Rijkstelefoonkantoor te Dordrecht.
timenteel eenbedrijf van Rosier Faassen : M anus
Wat brave Dordtenaars ! Laten ze dat nooit na of de Snor de r, en het 2e bedrijf van De Kiesbedoelt deze mededeeling, dat die data moeten ter ken= v er eenigin g. In het eerste speelde Willem van
nis gebracht worden ? Kent Nederland ook niet een Zuylen de rol van een verloopen, dronken stalhouder,
woord voor reclamation en eventueele ? Laat de dienst wiens laatstepaard, dat hi' nog als snorder ment en
der Ps en T. dan eens bij ons om inlichtingen komen.
t geofferd moet worden. Van
waaraan zijn hart hang,
Zuylen was nog in zijn besten tijd en Manus werd tot
***
Hoeveel?
eenprachtschepping, waarin het gevoel het overgevoeRegeeringsbureau te 's-Gravenhage vraagt a 2 lie onderhield. En ik heb zelden een publiek zoo onbekwame Administrateurs ? Is er dat'1/2, 0/4 of der den indruk zien komen van een vertooning, waarmisschien I, . ...... (vul maar cijfers in !). Wij zouden van de meerderheid niets meer verstond dan hetprozoo ze en : of 2 Administrateurs een, als je er niet gram in een korte inhoudsopgaaf had aangegeveo. Van
den humor van De Kiesvergadering van Lod. Mulder
2 kunt krijgen • antlers 2. Die leuke vreemde korte
konden natuurlijk alleen de Nederlanders genieten.
woorden ook.
Ik geloof dus, dat het waagstuk om Nederlandsch
***
Een belangstellend lid schrijft ons :
1k acht mij verplicht het volgende onder uwe aandacht te brengen. Verleden week Zondagmorgen ontmoette ik op mijn wandeling door de stad een troepje
Nederlandsche padvinders, die zich blijkbaar verzamelden voor het houden van een oefening. Tot mijn
groote verbazing voerden zij het opschrift „Lillie Yaw.
kee" op hunne petten. Mijn vraag is nu maar alleen :
wat doet een Hollandschpadvinder met een dergelijk
een dwaze vertooopschrift op zijn pet ? Dit is m.
ning o• vandaar dan ok , dat ik ze onder uwe aandacht
breng, vertrouwende dat uwe Commissie iets zal kunnen doen, om hieraan een eind te maken. Ik denk,
dat er nog wel een passend opschrift in onze eigen
taal voor dezepadvinders te vinden zal zijn.
Wij meenen ook, dat zoo iets heel wel mogelijk is.
Kan de belangstellende inzender bier niet meer bereiken dan wij ?
***
Parfait d'armour?
Dat een fabriek Veka heet, is niet erg ; 't kind (in
ditgeval de fabriek) moet een naam hebben. Maar dat
ze bonbons hult inpapier met zulk onzinnig Fransch
er op ,
waar het Nederlandsch een likeur met den
naam van volmaakte Heide kent, had haar tot het bese moeten brengen, dat ze dan uitgelachen wordt.

work in het buitenland te doen spelen, zoo groot niet
is, mits onder 2 voorwaarden : het gekozene moet en

in ale menschelijk en in nationaal opzicht zoo
sterk mogelijk wezen : zoo zuiver Nederlandsch doorvoeld en ,doorleefd, dat het op den buitenlander den
indruk moet maken,
een andere wereld voor hem te
openen dan zijn eigen schrijvers. En het moet, in dien
geest, de voortreffelikst
denkbare vertolking vinden,
J
zoodat ook deze haar Nederlandsch wezen aan den
vreemdeling openbaart.
L. SIMONS.
D en Ha a g, 6 April ' 20.

Mededeelingen en Allerlei.
Nog eens Spitsbergen.
Naar aanleiding van het ingezonden stukje van Mr.
K. M. Phaff in het vorig nummer, meldt men ons van
de meest bevoegde zijde het volgende :
Op 9 Febr.
F
j.l. heeft te Parijs de onderteekenin g
laats gehad van een verdrag
tusschen de Vereenig
P
de
Staten van Amerika, Groot-Britannia en Ierland, Dene-

marken, Frankrijk, Italie, Japan, Noorwegen, NederLand en Zweden no ens de Souvereiniteit over den
het BeerenSpitsbergen-archipel, daaronder be re
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eiland, en ter vaststelling van billijke regeien die geeigend zijn de ontwikkeling van den Archipel en de
dienstbaarmakig daarvan aan vreedzame doeleinden
te verzekeren. In dit verdrag erkennen de partijen,
onder de voorwaarden daaringesteld, de voile en ongedeelde Souvereiniteit van Noorwegen over den
Spitsbergen-archipel. Het verdrag let aan Noorwegen
denplicht op bij de uitoefening van de Souvereiniteit
zekere regelen in acht te nemen •; die regelen hebben
voornamelijk de strekking de verkregen rechten van
onderdanen der Verdragsluitende partijen te waarborgen en voorts aan die onderdanengelijke mogelijkheid tot het verkrijgen en uitoefenen van rechten binnen hetgebied der eilandengroep te verzekeren.
Het Verdrag laat voor Mogendheden, die aan het
sluiten daarvangeen deel hebben genomen, de mogelijkheid van toetreding open.
Uit het bovenstaandeblijkt, dat in de oniangs gesloten overeenkomst aan Nederland ten aanzien van
den Spitsbergen-archipel geheel dezelfde rechten worden toegekend als aan de groote Mogendheden.

Comild voor Ned. Kinderen in den teem e.
40ste opgave van 1 tot 29 Februari 1920.
Onder-Comite Zwolle : f 11.75 ; maakt met vorige opMaven f4689.50.
Onder-Comite Dusseidorp : bijdr. ouders Mrk. 310.
Officieren Tooneeigezeischap 's-Hertogenbosch f 400.
Financieel Hulpcomite Den Haag Mrk. r000.
A. M. f I00.-; C. J. W. f30.-- • ). H. f 3o.-; j.
H f ro.-; J. H. F. R. f i.-; W. 'R. f ro.-; Mr. C.
H. G. f ro.-; H. R. f 25.-; E. en Co. f 5o.--; V. en
Co. f 25.-; ' K. N. S. M. f so.-; H. S. M. f 25.-;
N . S. M. f 25.-; 0. W.J. S. f 25.-; F. f ro.-; M.
E. V. B. f Io.-; J. H. f Io.-; D. en F. f ro.-; G.
' B. en Co. f 25.- • B. D. H. f io.-; H. I. E. f lc:I.--;
I, en I. f Io.-; H. H. f 20.-; E. C. f1o.-; P. en C.
f io.-; K en Co. f ro.-; D. E. f ro.-; M. M. J.
f2
C. C. f ro.-; K. f ro.-; J. B. E. f ro.-;',C.
S. M. f 25.-; A. A. K. f 3o.-; .j. G. en Zn•
. f 25.-;
alien te Amsterdam.
Comite tot huisvesting voor viuchtelingen f 6i.--;
rnevr. de B; f io.-; N. N. f3.-; A. L. f 5.-; jhr.
F. E. I. S. f 10.-; N. N. f 10.-; C. I. F. f2.5o ; R.
A. C. f5.-; J. H. f 5.-; A. F. B.5.---;
f • mevr. C.
W. J. K. B. v. F. P. 1 2.50 • F. M. f 2.-; mevr. S'.
f I.-; J. B. B. f5.-; Fr. v. W. f 5.-; mej . F. F.
f5.-; C. L. v. S. f 25.-; R. D. H. f 2.5o; F. F. M.
P. f 2.50; D. A. V. 1 2.-; N. N. f 5.-; A D. Jr.
f5.-; N. G. P. M. f ro.-; V. I. V. f io.-; A. C.
V . M. B. f 5.-; mr. D. v. H. f 5.-; • I. B. H. V.
f Io.-; H. A. M. 15.-; dames M. D. f 5.-; Mr. W.
J. f 2.5o, J. S. f I.-; mevr. C. E. M. f 5.-; J. Th.
G. f roo.-; A. J. v. H. jr. f 5.-; H. C. C . W. f 2.5o;
B. B. f ro.- •; mevr. C. E• M. f 5.-; mevr. S. F.
f io-; mevr. wed. R. f 25.-; R. v. I. f 5.-; wed. L.
f ro.-;• M. J. P. f 5.-; dr. K. F. S. f 2.-; dames
W. en v. W. f3. 5o •; bar. v. P. f io.-; W. J. G. f ro;
H . L. f 5.-; C. f 5.- • dr. M. M. C. S. f 2.5o; L. S.
f 7.5o; Pr. Dr. W. K. 'C. f 51.795 ; .adm. M. W. H.
C. f5.-; C. S. f 5.-; J. W. f 5.-; J. A . S. f i.-;
hr. Bar. C. D. E. f 5.-; Jhr. J. D. S. f ro.-; B d.
W. f io.-; mevr. v. d. K. f I.-; wed. A. G . B.B. 5,
alien te Den Haag.
J. C. J. f5.-; D. v. D. J. f 5o.-;• K. v F. f ro.-;
D. S. f5.-; L. K. f 30.-; A. C. M. f 25.-; D . H.
f30.-, alien te Rotterdam •; D. K. H. J. B. f 30.-;
te Hilversum • mej. J. J. L f ro.-, te Utrecht • J. M.
j. Jr. f ro.-, te Bussum • P. J. d. J. f 5.-, te Haarlem • G. J. C. M. f 2.50, te Groningen •; mej. M. M. C.
. d. B. K. f 180.-; H. J.
.-;t e Arnhem •; Fr.
110
C •• C. J. K. v. S. f 5.-; te DrieF. f 1.-te Amersfoort
bet en •; 'I. P. D. o. t. 'N. f 30.-, te Baarn •; n. v. A.
N. E. vh C. C. f 2.-; C. G. f I.-, te Maassluis ; J.
N. v. d. V. f I.-, te Scheveningen •; S. B. f 5.-, te
N N.
enveid
H. M. J. B. f 7.5o, te Wap;
N.
Zuidhorn
-N
f 2.5o, te 'Meersen • N. N. f 2 , -. te Grave.

41ste opgave van 1 tot en met 31 Maart 1920.
Financieel Hulpcomite Den Haag maakt met vc+rige
opgave f 48.140.- en 1020 Mrk.
Comite tot steunverieening aan de noodlijdende Oostenrijksche en Hongaarsche kinderen Curacao f 1461.30.
Al em. Nederi. Verbond, Afd. Zutphen f 25.-.
Onder-Comite Deventer f 40.75, maakt met vorige
opgave f 4056.02.
Opbrengst voorstelling Rivertown Folies Utrecht
f 216.89.
Onder-Comite Dusseidorp, bijdragen ouders 215 Mrk.
D. v. H. f 25.-, R. L. v. N. f 50.-, W. v. F. en
Co. f ro.-, N. f rot-, I. H. f ro.-, d. W. K. en
Co. f ro.-, D. M. d. W. D. f ro.-, L. v. L. f ro.-,
-A. M. f loo.-,
A. S. P. f ro.-, J. H. F. R. f I.- ,
J. H. f30.-, C. W. f 3o.-, J. H. f ro.-, Th. W. B.
f50.-, C. H. M. f 2.5o, N. I. E. Mij. f 50.-, S. en
Co. T. f50.-, P. en Co. f 50.-, D. en R. f 25.-, D.
v. H. f ro.-, C. K. f ro.--, A. C. D. f 5.-, C. S. E.
f50.-, C. V. f 50.-, P. v. N. en Co. f 2i0.-, M. S.
f ro.-, alien te Amsterdam.
B'ss S. v. P. f5.-, F. v. d. P. f io.-, Fam. d. K.
f 2.5o, R. Z. f 25.-, G. W. d. R. f 2.5o, mevr. W. d.
B. f 2.5o, B'ss W. f 5.-, S. J. V. f 2.5o, D. v. 0.
f 2.5o, 0. f 2.50, Mr. H. Z. f 2.5o, J. G. S. f 2.-, E.
F. f io.-, Mr. C. H. B. f 25.-, W. t. W. f 5.-, Dames C. f5.--, H. P. B. f 2.5o, d. G. f 25.-, M. C. S.
f 25.---, A. E. C. J. v. H. f 2.5o, D. K. f 5.-, F. W.
G. f 5.-, L. C. v. D. f 2.5o, B. v. M. f io.-, A. v.
G. f ro.-, Th. W. B. v. B. f' I.-- P.
P. J. H. F. f 3.-,
f 2.50, W. E. M.
N. N. f I.-, J. F. E. f roo.-, E.
f 30.-, mevr. d. L. v. 0. f 5.-, R. L. v. d. P. f 5.-,
d. M. f5.-, C. 0. W. A. S. f me-, B. 0. f 5.-, J.
B. f5.-, v. B. f 5.----, B. E. S. f §.0-, F. S. f 7.5o,
mej. M. J. P. H. f ro.-, J. F. M. B. f 5.-, P. 11.
G. G. f 200.-, alien te Den Haag.
Mevr. V. d. H. v. d. I. f ro.-, A. C. f 25.--, L. H.
te
30.-, D. H. Pz.
f 30.-, N. N. f 4.5o, a
K.
flien
Rotterdam.
Mevr. J. M. V. H. f i.-, te Hilversum • S. K.
te Bussum •
f ro.-, te Haarlem • J. R. V. f 1o. to
Mr. D. S. f ro.-, Mr. Dr. S. f ro.-, mej. C. K.
f io.-, J. G. C. V. f 2.5o, alien te Scheveningen •; C.
M. H. f ro.-, te Groningen •; Mr. H. A. S. f 2.5o, J.
J. A. Q. f5.-, beiden te Leeuwarden •; D. J. C. R.
f 3 0.-, D. J. V. R. f 3o.-, J. S. f 2.5o, alien te Velp ;
C. K. f 25.-, te Doorn •; M. A. S. v. D. f 5-., te Bilthoven ; G. K. f5.-, te Bennekom •; C. A. W. f 5.-,
te Zeist • Jhr. L. B. D. 0. t. N. f3o.-, te Baarn •; J.
H. H. f 20.-, te Voorburg.
Dank vooral aan de krachtige hulp van het Financieel Hulpcomite, de blijken van belangstelling uit de
Kolonie Curacao, die zeer op prijs worden. gesteld, en
van vele andere zijden, konden wij ditmaal aan ontvangsten f 12384.84 boeken, waaronder begrepen
f 253.40, in het bijzonder voor melkverstrekking beschikbaargesteld, en 215 Mrk., waartegenover stonden
de uitgaven dezer maand van f 2718.--.
In hetgeheel werd tot nu toe ontvangen f 274501.31%
en Mrk.30573.68.
Eengroot aantal vermagerde en uitgeteerde Nederlandsche kindertjes, vooral in het Roergebied, ziet vol
verwachting naar ons sein uit, dat zij komen kunnen.
Wij hebben echter nog een plaats en vragen zeer dringend aan het Nederlandsche yolk opgave van gezinnen, waar wij one pleegkinderen teen vergoeding
kunnen onderbrengen.
Aan ons verzoek melk beschikbaar te stellen om
over degrenzen de kleinste kinderen voor geheelen ondergang te behouden, werd reeds voor een deel voldaan • gaarne vermelden wij de ontvangst van een
aantal bussen en kisten melk,
die binnen kort worden
doorgezonden.
Voor verdere huip houden wij ons dringend aanbevoien.
S. VAN LIER Ez., Nassaukade358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst No. 22889.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Daar 's 'n nasie te lei
Daar 's 'n strijd te strij
Daar 's werk.
CELLIER.
Beknopt overzichtder
INHOUD: Der zangers macht, door W. J. Lugard. — Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1919.
Nederlandsche . muHoofdbestuursvergadering van 4 Mei. — Nederlan d: Groepsdag. — Propagandist. — Een groot succes.
Buitenlan d: De Zweedsch-Nederlandziek. — Zang. — Expeditie naar Spitsbergen. — Secretaris, door W. C. SchOnstedt.
sche Vereeniging te Stockholm, door J. Rippe. — Het Nederl. elftal te Genua, door G. H. van Straaten. — 0 o s t-I n d i e, door
Z u i d-A f r i k a: Afd. Bloemfontein, door P. Schuur. — Amer ik a: Afd. Nieuw-Nederland: JaarverDr. W. van Lingen.
Comitë voor Nederlandsche kinderen in den
slag 1919, door J. van Folker. —Taalcommissi e. — Mededeelingen en Allerlei.
vreemde. — Advertentien.

Der zangers macht.
Neen, nu is het niet des zangers macht,
waarover ik de vorige maand schreef, — deze
regelen zijn gewijd aan de zangers, aan de zangkoren, die zich willen stellen in dienst van het
Nederlandsche lied.
Het deed mij zoo goed, te hooren, dat velen
instemden met het denkbeeld, dat de beste onzer zangers in den vreemde Nederlandsch, van
en over Nederland zouden gaan zingen ; nu wil
ik trachten onze leden op te wekken, ook in .eigen kring den Nederlandschen zang te bevorderen.
Onze mooie Nederlandsche liederen zijn nog
veel te weinig bekend, worden nog veel te weinig gezongen.
Wel danken wij veel aan onderwijzers, die
daarin verbetering trachten te brengen, en is de
invloed van zangvereenigingen op vele plaatsen
duidelijk merkbaar, terwi.11 men tijdens de mobilisatie uitnemend werk in die richting heeft
gedaan bij de militairen, maar nog altijd moet
men zich ergeren aan de onbenullige vreemde
liedjes in slechte vertaling en de dikwijis weinig
beschaafde liedjes van eigen bodem, die ons yolk
zingt.
Nu hebben in sommige plaatsen van ons land,
0. a. in Leeuwarden en Gronnigen., leden van
bestaande zangvereenigingen, en ook in het Zuiden, Haar ik meen, de Varende Zangers, de uitnemende gedachte gehad om als straatzangers
het Nederlandsche lied beter bekend te maken.
Het Nederlandsche lied, plechtig, ernstig,
droef, gevoelig, lief, teeder, vroolijk, jolig, boertig, leuk, snaaksch, ondeugend, in alle toonaarden, voor alle stemmin-gen, voor den ouderdom
en de jeugd, voor ernstige en vroolijke menschen, voor de feestzaal en daarbuiten, voor een
jongeluisfuif en voor een jongemeisjeskransje.
Dat is het wat ons yolk meet leeren van onze
straatzangers.
Op gezette tijden gaan ze uit, — de straat op
— en zingen hun liederen op de hoeken van de
straten, op de pleinen, op binnenplaatsen ; ze

verkoopen of geven gratis — verkoopen is beter,
wordt weer gewaardeerd — hun liederen, waarvan de wijs gewoonlijk vrij snel wordt overgenomen door de muzikale hoorders en de anderen
leeren het weer van hen.
Lou het niet mogelijk zijn, dat in alle plaatsen
van ons land, waar zangvereenigingen bestaan
— en washr zijn die niet — een aantal dames en
heeren zich beschikbaar stellen, om zoo nu en
dan een- of tweestemmige liederen te gaan zingen voor het yolk op de straat ?
De moderne woningbouw met zijn aardige
pleintjes en binnenplaatsen leent er zich zoo goed
voor.
Laat men begrijpen, dat men aldus zijn beerlijke gaven nuttig kan maken voor een schoon en
edel duel.
De veredelende invloed ervan is grooter dan
die, Welke uitgaat van de concerten in zalen.
Hoewel begeleiding natuurlijk niet noodzakelijk is, kan deze Loch den indruk verhoogen ; er
zijn er zoovelen, ook under de jonge menschen,
die een instrument bespelen ; viool, gitaar, mandoline, kan men in Deventer o. a. door de
„Landbouwers" hooren bespelen, als zij voor
het een of ander liefdadig duel zoo nu en dan de
stad doortrekken en dan heel wat geld weten op
te halen...
Zoo kan het instrument den zang stuur geven
en zal het duel nog beter bereikt worden: ons
yolk zijn, eigen liederen te leeren zingen, het
warm te maken voor het Nederlandsche lied.
Dat is wat wij wenschen door der Zangers
Macht.
Aan. onze Afdeelingsbesturen om in die richting werkzaam te zijn ; de voorbeelden zijn er,
dat het kan en goed gaat.
Een mooi werk voor 011S Verbond in eigen
kring.
W. J. LUGARD.
N.B. Er zijn voor de kleinere plaatsen, die
Been zankoren rijk zijn, andere middelen in

voorbereiding bij het Best= van Groep Nederland om in dezelfde richting werkzaam te zijn.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1919.

In een vereeniging als het A. N.V., welker belangen
verband houden met de welvaart van ons yolk en zijn
verbindingen met het buitenland, in het bijzonder met
zijn kolonien en stamverwante gebieden, spiegelt zich
natuurlijkerwij de toestand van yolk en stam af.
Toen na den oorlog niet de vurig be er verbroedering der menschheid kwam; heeft de teleurstelling ook
haar terugslag gehad op ons Verbond, dat op zijn we
tot algeheel herstel zijner vroegere organisatie in binnen- en buitenland nog allerlei belemmeringen vond.
Vooral stond het Verbond voor een moeilijke taak in
zijn twee voornaamste starngebieden : Vlaanderen en
Zuid-Afrika, ofschoon teekenen er op wijzen, dat het
zwaarste leedgeleden is. Bemoedigend is de herleving
van het nationale bewustzijn in Nederland, dat door den
loop der omstandigheden, en gesteund door de stand
vastige houden van Koningin en Regeering, gedurende
de moeilijke jaren, die achter ons liggen, aan beteekenis en invloed heeft gewonnen.

Hier- moge ook nog worden herdacht het vroegere
Hoofdbestuur lid P r o f. P aul Fr edericq, in welken beminnelijken geleerde een der waardigste vertegenwoordigers der oude Vlaamsche garde is heengegaan.
Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld :•
Dr. H. J. Kiewiet deJonge, eere-voorzitter ; P. J. de
Kanter, Dordrecht, voorzitter • Mr. B. de Gaay Fortman, Dordrecht, secretaris-penningmeester •; Jhr. Mr.
G. A. K. Michiels van Kessenich, Roermond ; Ka t.
K. E. Oudendijk, Den Haag; W. C. SchOnstedt, Doesburg • mevr. A. C. Veen—Brons, zitting hebbende voor
Groep Nederland •; Ch. R. Bakhuizen van den Brink,
Rijswijk •; Dr. W. van Lingen, Den Haag ; J. S. C.
Kasteleyn, Den Haag; Th. G. G. Valette, Den Haag,
zitting hebbende voor Groep Nederl. Oost-India • Mr.
Dr. C. F. Schoch, Amsterdam • Jhr. Mr. J. L.W. C.
von Weiler, Den Haag, onder-voorzitter, zitting hebbend& voor Groep Suriname • Dr. M. Alvares Correa,
Amsterdam • mevr. N. . C. van Breemen—Kruyt, Den
Haag • Dr. Th. Lens, Aerdenhout t• C. Statius Muller,
Den Haag, zitiing hebbende voor Groep Ned. Antiller..

Hoofdbestuur.

Werkzaamheden.

In geen jaren heeft de samenstelling van het Hoofdbestuur zulk eengroote verandering ondergaan als ditmaal. Niet zoozeer door het aantal leden, dat door andpre afgevaardigden der Groepen vervangen werd, als
wel door de hoedanigheid en beteekenis dergenen, die
terugtraden.
Wie denkt hierbij niet het eerst aan Dr. H. J. K i ew i e t deJong e, stichter en leider , hoofd en hart
van het Verbond sedert de stichting,
de man wiens
groote verdiensten voor de herleving van ons nationaal besef en stambewustzijn misschien eerst later
'ten voile zullen wordengeschat. Reeds v6Or den oorlog
had hij den wensch te kennen gegeven de zware taak
der dagelijksche leiding van een zoo omvangrijke Leweging aan 'on ere krachten over te dragen. Toen de
wereldorkaan zich ontketende, wilde hi'j echter als een
g
oed kapitein het schip niet verlaten, beseffend welke
ongekend moeilijke tijden er voor het Verbond zouden
aanbreken en hoe het zougeslingerd worden tusschen
velerlei tegenstrijdige belangen. Hi' hield het roer in
handen, belovend niet te rusten voor hi' het schip wederom in veilig vaarwater wist. Nu weer nieuwe tochten ondernomen kunnen worden, heeft hij, die kapitein
en stuurman tegelijk was, de leiding aan jongeren
toevertrouwd, die trouwens het vaarwater door jarenlane studie en ervaring reeds kenden. Intusschen blijft
wien het eerehet heengaan van Dr. Kiewiet de on wien
voorzitterschap werd aangeboden, een groot verlies. Niet
minder het aftreden van de onder-voorzitser, mej. E 1 is a b et h B a e l d e, die 13 jaren lid van het Hoofdbestuur isgeweest en nooit een vergadering, ook niet die
afgevaardigde
van het Dag. Bestuur verzuimde. Zijswa
van het Hoofdbestuur in- vele bij ons \aangeslaten vereenigingen, vertegenwoordigde de vrouw in het Hoofdbestuur en töonde immer een onverflauwde belangstelling in al wat ons Nederlandsch streven,, land, yolk en
stam tengoede kon komen.
Het verlies van zulke bestuursleden let aan de opvolgers zware verplichtingen op. Gelukkig ma het Hoof dbestuur zich van beider blijvende belangstelling verzekerd houden.
Noode werd, ook gedurende 1919 de samenwerking
gemist met de Vlaamsche afgevaardigden, die deels ontslag namen, deels in de verstrooiing zijn en met wien
dusgeen reglementaire samenwerking mogelijk was.
De oude afvaardiging kon dan ook niet meer geldend
wordengeacht.
Nog leed het Hoofdbestuur een groot verlies door het
bedanken der heeren P r o f. D r. J. Boeke en Prof.
D r. P. J. B 1 o k, beiden sieraden der Nederl. wetenp en reeds daa r door van waarde voor ons Verbond.
scha
Een woord van groote waardeering, voor wat zij ten
bate onzer beweging deden , vinde hier een plaats.

Daze worden hier slechts vermeld voor mover ze niet
vallen onder een bepaalde Groep, Afdeeling of Commissie.
Bemiddelend en meermalen metgunstigen uitslag
trad het Hoofdbestuur op, waar het gold de aanstelling
te bevorderen van Nederlandsche consuls in het buitenland.
De oude Kamers van Koophandel bleef het A. N.V.
steunen, tot nieuwe trad het als begunstiger toe.
Over een mindergelukkig optreden der Nederl. Kamer van Koophandel te Brussel met betrekking tot de
Vlaamschepers voerde het Dagel. Bestuur een bevrediende brief
met het Bestuur dier Kamer *).
g
De bijdragen voor het lidmaatschap van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en van de Vereeniging Nederland in den Vreemde werden verhoogd ; van
de Vereeniging . voor Tentoonstellingsbelangen werd het
A. N.V. lid. Vruchtkare samenwerking werd meermalen verkregen met Ze Vereenigingen Landverhuizing,
Vreemdelingenverkeer, Volkszang, de N ederl. Zuid-Afr.
Vereeniging, Nederland in den Vreemde, e. a.
Een nieuwe poging werd gedaan om den niet geheel
bevredigenden uitslag van de vragenlijst voor het WItenland **) het vorig jaar gedaan, te verbeteren, ten
einde reeds 1;elangrijk gegevens over het Nederlandsche
stamleven te vermeerderen. Van de beschikbaregegey ens werd een rapport opgemaakt, dat als leidraad dient
voor de bevorderen g van allerlei stoffelijke en geestelike Nederlandsche belangen. Een der verstrekkendste
gevolgen van deze terreinverkenning kan zijn het oprichten van een beknopt Nederlandsch Weekblad voor
het buitenland.
Bijzondere* steun werd verleend aan de werkzame
Afdeeling Kaapstad en persoonlijk aan den beer Boshoff, die lezingen hield over de toenadering tusschen Nederland en Zuid-Afrika.
Het' Nederl. onderwijs in het buitenland werd o.m.
gesteund door een nieuwe bijdrage van 5o.— aan den
Nederl. Leerstoel te Londen.
De vele kleine diensten, die ons kantoor doorloopend
verricht orn Nederlanders en stamverwanten in alle oorden der wereld met raad en daad bij te staan, kunnen
in een jaarverslag niet in bijzonderheden worden vermeld. Tengevolge van huuropzegging werden de dagelijksche kantoorwerkzaamheden nog al belemmerd.
Tweemaal binnen een half jaar moest het kantoor met
zijn groot archief verhuizen en aan de welwillendheid
de fa
Roodenburg te Dordrecht is het ten
van de
slotte te danken, dat we niet maanden lang dakloos

In1eidin g.

*) Zie het April-nr. 192o, blz. 48.
**) Zie het hoofdartikel in het Febr.-nr. x919 en dat in het
Maart-nr. 1920. Gaarne worden nog antwoorden ingewacht.
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werden. Thans is het kantoorgevestigd in een gebouw
han het Blauwpoortsplein 3, waar het lang moge gevestigd blijven als waarborg voor rustigen, regelmatigen arbeid.
Groep Nederland.
Deze Groep schijnt thans de crisis te boven, welke zij
in den oorlog heeft doorgemaakt en die hoofdzakelijk
hetgevolg was van het verlangen naar meer zelfstandigheid, welke zich gelukkig niet tot het administratievegedeelte uitstrekt, waardoor de toch reeds ingewikkelde regeling nog omslachtiger en kostbaarder zou
zijn geworden.
Een nieuw kleiner Da el. Bestuur trad op, thans bestaande uit de heeren W. C. SchOnstedt, Doesburg,
voorzitter • D. J. Tijssens, Rotterdam, secretaris-penningmeester *) ; H. G. C. Cohen Stuart, Delft ; Dr. L.
N. Deckers, Den Haag; W. J. Lugard, Twello; Mr.
K. M. Phaff, 's-Hertogenbosch ; F. K. van Ommen
Kloeke, Groningen.
Het ledental der Groep verminderde eenigszins, ook
tengevolge van de vrijwillige ontslagneming als propagandist van jhr. Von Bose **).
Groep Belgie.
Nog steeds is Groep Belie _ontredderd en nog altijd
stuit een herinrichting op groote bezwaren. De oude verstrooidegarde kan op het oogenblik geen werkzaam
deel meer hebben aan de beweging en net verzamelen
blazen thans zou de toch reeds zoo geschokte verstandhouding tusschen Nederland en Belieié een goed does.
Zoo licht immers zou daarin wordengezien eene inmenging van Nederland in de binnenlandsche Belgische
politiek, ofschoon het Hoofdbestuur zich daarvan met
groote nauwgezetheid zal blijven onthouden. De in Belgie verspreide door niets gerechtvaardigde bewering,
dat het Verbond partij zou hebben gekozen, noopt bovendien tot eenig geduld in dezen tijd van verhitting
der gemoederen. Het Algemeen Nederlandsch Verbond
heeft tot plicht om met de besten onder de Vlamin en samen te werken voor de geestelijke verheffing
van de Vlaamsche bevolking, waarvan stoffelijke welvaart het gevolg zal zijn. De Vlamingen zijn een yolk
met onverwoestbare levenslust en werkkracht, dat, goed
onderwezen engoed geleid, een waardevol element kan
vormen om den Belgischen staat tot nieuw aanzien en
nieuwen bloei te brengen. Het is van belang voor den
ederldschen
stam, en voor het Nederlandsche yolk in
an
N
de eersteplaats, daaraan zijn krachtigen steun te geyen. Immers een hoog ontwikkeld welvarend Vlaanderen werkt in sterke mate mede tot den bloei van onzen
stam, tot verhooging van de beteekenis van Nederland
en zijn stamdeelen onder de voikeren.
De Vlaamsche Beweging staat er gelukkig niet
voor. De en
verkiezingen hebben verscheiden kloese
ke strijders voor de Dietsche belangen in de Kamer gebracht en zoo blijkt, dat de verdrukking ook hier den
palmboom doet groeien ***)
Mogen de g oed-gezinde elementen in Vlaanderen
Bit jaar elkaar vinden om tot herinrichting der Groep
over te gaan.
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niet alleen bevordering van de kennis onder taal maar
ook om Europeanen, Inlanders en vreemde Oosterling
en gelegenheid te even zich te bekwamen voor het
klein-ambtenaars-examen.
Naast deze nuttige werkzaamheid in onze Oost zelf,
blijft zeer gewenscht de verbreiding van juiste kennis
omtrent Indie in ons land, voor wat Neerlandia betreft toevertrouwd aan degoede zorgen van Dr. v. L.
die de teekenen des tijds verstaat,
maar als ervaren
oud-gast ook waarschuwt teen alles wat de gezonde
evolutie kan schaden in „het land, dat zich daar slingert road den evenaar als een gordel van smaragd".
Suriname.
De verwachting in het vorige jaarverslag uitgesproken, dat deze Groep thans weer een werkzaam deel van
ons Verbond mocht wordengenoemd, is vemezenlijkt.
Zij werd na jarenlange sluimering — de ontbinding in
Nov. '13 is terecht door het Hoofdbestuur nooit als wetti g erkend weder tot nieuw Leven gewekt. De terugkeer van den heer Oudschans Dentz in de kolonie is
daar zeker niet vreemd aan. Ons Hoofdbestuurslid, de
heer J. S. C. Kasteleyn, wist als leider van het Suriname-Studie-Syndicaat zijn bezoek aan Suriname dienstbaar te maken aan de herinrichting der Groep en na
beider redevoeringen in een drukbezochte Juni-vergadering te Paramaribo, waarin de beteekenis van het A.
N.V. werd uiteengeziet en gepleit voor een goede vet-standhouding en samenwerking tusschen kolonie en
moederland, werd een nieuw bestuur gekozen, dat se-.
Bert met ijver aan het werk is getogen. De rnedewerking en steun van Z.Exc. Gouverneur Staal worde met
dankbaarheid vermeld.
Sedert werd door letterkundige en geschiedkundige
lezingen, door de vertooning van de rolprent „Zegetocht
van H. M. de Koningin", een rondzendbrief aan de
leden, nieuwe verbinding met de Boeken-Commissie,
herstel der koloniale boekerij, belangstelling in de -afstammelingen der Hollandsche kolonisten, het nut
eener inrichting als het A. N.V. ook voor de kolonie
aangetoond. Zelfs het volksuniversiteitsbeginsel is er
doorgedrongen en vond uiting in, den Studiekring met
i n wetenschappelijke cursussen.
Het aantal leden der Groep, dat na de herinrichting
ongeveer 6o bedroeg, werd meer dan verdubbeld. Als
Hoofdbestuur
H in het bleafgevaardigden van de Groep
yengehandhaafd de heeren Mr. Dr. C. F. Schoch, de
oprichter der Groep in 1902, en Jhr. Mr. J. L. W. C.
von Weiler. Eerstgenoemde bracht de laatste maanden
van 1 9 1 9 in de kolonie door en had in dien tijd herhaaldelijk aAnraking met het Groepsbestuur.
z

j

Nederl. Antillen.

In dit eilandenrijk van onze :West bleef, ondanks de
slechte verbindingen gedurende den oorlog, het Verbondsleven bestaan. Het eerste vredesjaar zag ook daar
als in zoovele gebieden juist strijd ontbranden. Het optreden van een geheel nieuw bestuur was er het gevolg
van onder voorzitterschap van den heer Meerdink. Wegens gebrek aan tijd om de vergaderingen bij te wonen, bedankte als afgevaardigde van de Groep in het
Groep Nederl. Oost-Indi 6.
Hoofdbestuur Prof. Dr. J. Boeke, die met den reeds
n werden uit Oost-Indie weder het vorig jaar afgetreden stichter der Groep, Kapt.
Voor het eerst na jare
Snijders, jarenlang de raadgevers voor het Da el. Beverslagen ontvangen, die aantoonden, dat het Groepsbestuur, ondanks de verbroken verbindingen, niet stil stuur in Antillen-aangelegenheden waren. Het nieuwe
had gezeten, dat nieuwe Afdeelingen waren gesticht te Groepsbestuur maakte van deze gelegenheid gebruik
Medan, Padang en Malang, en dat andere in ledental het getal afgevaardigden uit te breiden, dat thans vier
toenamen. De Nederl. Volkslvsgezelschappen en boe- bedraagt *).
Daar het Koloniaal Bestuur de zorg voor studiebeurkerijen bleven ten voile aan htrn Joel beantwoorden en
an en werden met een tiental op ver- zen zelf ter hand heeftgenomen en aan onze Groep
de Nederl.
schillende plaatsen uitgebreid. Deze laatste beoogen daarvoorgeen subsidie meer verleent, werden ze van
haar werkprogramma afgevoerd. Alleen ontving een
Red. onderwijzeres, die met goed gevolg van een A. N.V.
*) Deze heeft inmiddels weer bedankt.
**) Voor de werkzaamheden van Groep Nederland in '19 ver- beurs studeerde, nog steun om haar studie in het moeBerland voort te zetten.
wijzen we naar het in het vorig 'nummer verschenen jaarverslag
van den oud-secretaris.
***) Palma subpondere crescit.

*) Zie onder Hoofdbestuur.
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Het Groepsbestuur verleende voorts zijn medewerking
g
bij het vertoonen van de leeren vlootfilm en die van
den zegetocht der Koningin door Zeeland en Limburg,
het inrichten van Hollandsche avonden en de stichting
van de vereenigigng „Huisvlijt". Ook komt het krachtig op voor de handhaving van het Nederlandsch en de
verbetering van het onderwijs daarin, waarvoor invoe,
ring van de vereenvoudigde spelling wordt overwogen.
Mevr. Tymstra heeft de vertegenwoordiging voor de
eilanden St. Eustatius en Saba op zich genomen.
Zuid-Afrika.

derden hun bijdrage op ons verzoek, daar zij anders bedanken moesten.
Voor het eerst na vier jaren verschijnt dezer dagen
weer een uitvoerig verslag in boekvorm, over 1916—
1920. Dit moge mede een aansporing wezen voor alle
belangstellenden om de Boeken-Commissie krachtig te
blijven of te aan steunen. Meer dan ooit zal zij in den
nieuwen stria om het Nederlandsch hoog te houden,
te versterken of aan te kweeken eengroote rol kunnen
en moeten spelen !
Vlaanderen, Zuid-Afrika, Oost- en West-Indie en
niet het minst al die nederzettingen, voorposten van onzen stam in de wide wereld, rekenen op het werk der
Boeken-Commissie.

Nog altijd-kon het in dit voorname stamgebied niet
komen tot Groepsvorming en dus was het Verbondsleven aangewezen op de Afdeelingen, die we ens de groo- Neerlandia.
te afstanden weinig voeling met elkaar houden. Een der
Ons maandblad staat thans onder leiding van een revoornaamste en werkzaamste blijft Kaapstad, waarmee
dactie-commissie en een redacteur-secretaris, bij welke
ere geld verbinding bestaat en welke voor haar arbeid
g
samenstelling de belangen van alle Groepen werden
dan ook herhaaldelijk steun van het Hoofdbestuur ontin achtgenomen. Omvang en uitvoering van ons
van t. Niet alleen in geld. Toen de ijverige secretares,
maandblad beantwoorden echter nog lang niet aan de
mevr. Loopuyt—Maas, den wensch had kenbaar geeischen, die men aan het or aan van een vereeniging
maakt het Nederlandsche lied meer in Afrika bekend te
als het A. N.V. mag stellen. De hooge kosten van pamaken, heeft het Da el. Bestuur een oproeping gedaan
A en drukloon dwingen tot beperking. Daar het zich
aan de voornaamste muziekuitgevers en liedercomponisechter ladt aanzien, dat deze niet meergoedkooper zulten, met hetgevolg, dat een rijke voorraad naar Kaaplen worden, dienen` maatregelen overwogen om tot een
stad kon wordengezonden.
waardiger uitgaaf te komen, 't zij door heffing van een
Ook Bloemfontein blijft zich weren, o. m. door het
-.extra bijdrage per lid, 't zij door bijzonderen steun. Is
uitloven vanprijzen voor de Taalbondexamens, het een
er onder de vermogende leden van het Verbond niet een
onze Groep Nederl. Antillen zelfs tot navolging prikkelt.
goed vriend van onze beweging, die zooals in meer verPogingen worden aangewend om de eens zoo bloeieneenigingen het geval is, het bedrag voor die verbetering
de Afdeeling Johannesburg tot nieuw eleven to wekken.
noodig, voor zijn rekening neemt ? Een tijdschrift toch,
En daarbij hoopt het Hoofdbestuur het niet te laten.
dat de Nederlandscliegedachte met woord en beeld over
Tengevolge van de opening van de rechtstreeksche
heel de wereld moet verbreiden, client door voornaam
stoomvaartlijn op Zuid-Afrika (Van der Eb & Dresseluiterlijk en rijken inhoud indruk te maken.
huys) is er weer meer verbinding tusschen Holland en
Door het zenden van mededeelingen en foto's betrefZuid-Afrikagekomen ; het Afrikaansch staat er na de
fende het een met betrekking tot ons stamleven in hun
verkiezingen, waarbil de Nationale Partij en haar leiomgeving voorvalt, kunnen alle leden tot verbetering
der Gen. Hertzog zeer aan invloed hebben gewonnen, van ons maandblad bijdragen. Zijn rol van levenwekbeter dan ooit voor, en alpast waardeering voor wat
ker en levenonderhouder zal het er des te beter door
de in 1919 overleden Gen. Botha, onder moeilijke om- kunnen vervullen. Die rol ma g nooit insluiten, dat
standigheden voor Zuid-Afrika deed, de drang der ti'- Neerlandia eenpartijorgaan wordt, al zal de redactie
den en wereldgebeurtenissen voert thans ook de Afri- zooveel mogelijk trachten een inzicht te geven in de
kaners sterker dan ooit naar meer zelfstandige ontwik- wendingen, welke zich in de Nederlandsche beweging
keling, welke den Nederlandschen stam niet anders
voordoen.
dan tengoede kan komen.
Boeken-Commissie.
Na jaren van steeds inkrimpende werkzaamheden is
inSept. 1919 de volledige arbeid in het Boekenhuis
weer met kracht aangevat. In een paar maanden waren
dubbel zooveel kisten verzonden als in heel '18, in het
gehee4 45, meest naar Oost- en West-Indie. In de eerste
vijf maanden van ' 20 zijn niet minder dan 59 .kisten
ereed gekomen, Ltestemd voor de Zeemanshuizen over
g
heel de wereld, welke door de Boeken-Commissie van
boeken voorzien worden 49. iegelijkertijd is de wekeliikscheverzending van dagbladen en de maandelijksche
van maandschriften weer aangevangen. De arbeid op
bet kantoor is niet in diezelfde mate verhoogd, omdat
reedsjaren lang de voorbereiding van al het komende
nieuwe werk was ter hand genomen. Toch is ook daar
veel werk. Een der resultaten van lien voorarbeid is de
groote voorraad boeken, die gereed ligt om over alle
windstreken verdeeld te worden en die voor belangrijk
m' re prijzen konden worden gekocht, dan nu het geval zou wezen.
Degeldmiddelen waren zorg. De inkomsten zijn voortdurend gedaald, in tegenstelling met den toestand voor
den oorlog — en alles is duurder geworden ! De baten
bedroegen f 5788.001/2, de uitgaven f 4421.97%. Dit jaar
zal heel veel van de krachten der Boeken-Commissie
vergen, in verschillende opzichten.
Het ledental bleef vrijwel gelijk : 298 begunstigers en
177 bijdragers, te zamen 475 leden. Vele leden vermin*) Sedert de oprichting werden verzonden 1881 kisten.

Geldmiddele n.
Dank zij de verhoogde Regeeringssubsidie en het
Kapitaallonds, behoeft het Hoofdbestuur niet meer
bevreesd te zijn, dat het traag vloeien der bron van inkomsten van de leden den arbeid tot onbeduidendheid
zou doemen. Zonder die extra-bijdragen zou het aan
de duurdere levensomstandigheden niet het hoofd hebben kunnen bieden. De dankbare vermelding der namen van de stichters van het Steunfonds f ioo.000
had tengevolge, dat de heeren Gebr. Van El -ek te Enschede uit eigen beweging een bedrag van f woo.—
zonden, een voorbeeld -dat vermogenden tot navolging
moge prikkelen.
Met dankbaarheid wordt nog vermeld, dat nu en dan
ook kleinere bedragen als extra giften werden ontvangen, o.a. van den heer Van de Wall te Parijs en van
Mr. J. A. Nederburgh te 's-Gravenhage, welke laatste
het batig slot van zijn uitgaaf „Wordt Nederland billijk
?" stortte in de kas van het A. N.V.
be o
b
De rekening en verantwoording over 1919 bedraagt
in uitgaaf en ontvangst f 23476.34, en sluit met een
voordeelig slot van f 2499.61.
L .edenta 1.
Groep Nederland
B elie (schatting)
))
Nederl. Oost-Indie

7007
...... *)
1400

*) Daar betrouwbaregegevens omtrent het ledental deter
Groep ontbreken, wordt er de voorkeur aan gegeven ook geen
schattingscijfer te noemen, gelijk sedert 1914 geschiedde.
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Groep Suriname
Nederl. Antillen
Zelfst. Afdeeling Berlin
Bloemfontein
Bremen
Chicago
Chicago-Roseland
Johannesburg
Kaapstad
Keulen
Leipzig
Nieuw-York
Nijlstroom
Potchefstroom
fl
Rumenie
Smyrna
Stellenbosch
Ventersdorp
,,
Al em. leden in het buitenland
1)

1,

9,

l,

lf

9/

1,

99

99

99

,9

/9

l,

99

99

,I

fl

99

91

99

99

99

1,

99

165
281
52
47
29
40
193
173
97
17
17
67
35
5o
51
Io
31
28
744 **)

Samen . . . . 10534
S lotwoord.
Wie dit jaarverslag ten einde heeft gelezen zal moeten erkennen, dat ons Verbond zich wist te handhaven.
Het Hoofdbestuur verlangt een rust, die doet roesten,
maar wel de afwezigheid van onderlinge oneenigheid,
van de onrust, die een vaste krachtige leiding belemmert.
In eenswillende samenwerken g ter verwezenlijking
van de Groot-Nederlandschegedachte lit niet alleen
de voorwaarde voor vruchtdragenden arbeid van het
A. N.V. maar ookgeneeskracht voor de ziekten onzer orltwrichte maatschappij.
Allerwege richt de Nederlandsche stam zich op. Het
bewustzijn dringt door, dat krachtige aaneensluiting
noodzakelijk is, wil onze stam niet onder aan in den
maalstroom. Nederland en zijn stamdeelen hebben een
taak te vervullen in het wereldgebeuren, niet door waengeweld, maar door vredeswerk.
P
Duidelijker dan ooit hebben de ongeevenaarde jaren,
die achter ons liggen, dat etoond. De Nederlandsche geest van werkzaamheid, ernst en orde, de Nederlandsche beschaving en het Nederlandsche geestelijke
eil, dat alles kan niet gemist worden dan tot schade
p
vangroote algemeene belangen. Nederland heeft in de
oorlogsjaren als vast middelpunt voor internationaal
overleg een sprong naar boven gemaakt. Maar de nieuwe toe tan let zware verplichtingen op aan alle Nederlandsche mannen en vrouwen,
die een deel kunnen
overnemen van de taak, waarvoor Nederlandgeplaatst is.
De mogelijkheid om die taak te vervullen, wordt
op den duur beheerscht door de geestelijke ontwikkeling en welvaart van de Nederlandsche stamdeelen
buiten het oude stamland.
Dat alien zich steeds meer van den ernst der veranderde verhoudingen mogen bewust worden, en in de
eersteplaats in ons Verbond samenwerken om yolk en
stam van hun nieuweplichten te doordringen !

Beknopt overzicht der Hoofdbestuurmergadering
4 Mel 1920.
A an wezig: de heeren P. j. de Kanter, voorzitter ;
Mr. B. de Gaay Fortman, secretaris-penningmeester ;
de dames N. j. C. v. Breemen—Kruyt en A. C. Veen—
,
Brons en de heeren Dr. M. Alvares Correa
T. S. C.
Kastelevn, Dr. Th. Lens, Dr W. v. Lingen, Ka pt. K.
E. Oudendij,k W. C. SchOnstedt . Th. G. G. Valette
en Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler.
Afwezig met kennisgeving: de heeren
Ch. R. Bakhuizen v: d. Brink, jhr. Mr. G. A. K. Michiels van Kessenich, Mr. Dr. C. F. Schoch en C. Statius Muller.
**) Deie zijn voornamelijk verdeeld over de 46 vertegenwoordigerschappen, verspreid over de geheele wereld.
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Punt I. Installatie der nieuwe Hoof dbestuursleden.
De voorzitter opent de vergadering met een
woord van welkom, in het bijzonder aan de nieuwe leden mevr. Van Breemen—Kruyt, mevr. Veen—Brons
en de heeren Ka t. Oudendijk en Dr. Alvares Correa,
dievoor de eerste maal een Hoofdbestuursvergadering
bijwonen.
Punt II. Notulen der vergadering van
28 F e b r. 120.
9
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt III.Jaarverslag over 1919.
Dit wordt na ednige wijzigingen goedgekeurd (zie
hiervoor).
PuntIV.Rekening enVerantwoording
o V e r 1919.
Deze wordt na eenige besprekingen over middelen
tot versterking der fondsen, goedgekeurd.
Punt V. Benoeming van een ondervoorzitte r.
Benoemd wordt Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler,
die zijn benoeming aanvaardt.
Punt VI. Voorstel tot ontbinding der
Reglements-Commissie en het opdragen harer werkzaamheden aan
het Dagel.Bestuur.
Goedgekeurd.
Punt VII. Ingekomen stukken en mededeelingen, o.a.:
Bericht van het Gemeentebestuur te Dordrecht, dat
in deplants van den overleden heer H. J. Wichers tot
hestuurslid van het Steunfonds is benoemd de beer F.
Herman van Gijn.
Rekening en Verantwoording der Boeken-Commissie
over IgIg (Ontv. f 5788mo%, uitg. f^ 442 T ' 97 1/2. Voordeelig saldo f 1366.03).
Omtrent eenige Osten zal het Da el. Bestuur een
samenspreking hebben met den directeur.
Inlichtingen over het plan tot oprichting van een Nederlandsch weekblad.
Het Da el. Bestuur stelt na inlichtingen van deskundige ziide voor, eerst een proef-nr. uit te geven en te
verspreiden op ruime schaal onder de Nederlanders in
het buitenland ; ook te zenden aan de Nederl. Consulaten, benevens degroote maatschappijen voor hun buitenlandsche ambtenaren. Het vraagt daarvoor een crediet vanf 5oo.—.
Het crediet wordt toegestaan. Vastgesteld wordt, dat
de keuze der redacteuren aan de orde komt als hetplan
voor verwezenlijking vatbaar blijkt.
Voorstel om het hoofdartikel van de„N. Rott. Crt.”
over Holland en de Groot-Nederlandsche Beweging als
ropagandageschrift te doen drukken.
P
De bedoeling is ook het ingezonden stukje van het
Da el. Bestuur, dat er op volgde, en een gelijksoortig
artikel in de„Haagsche Post” verschenen, er bij op te
nemen. — Goedgekeurd.
Voorstel om lid te warden derpas opgerichte Nederl.
Kamer van Koophandel voor aiid-Duitschland.
Goedgekeurd.
Voorstel om lid te worden van de Nederl.-Amerikaansche Kamer van Koophandel. — Goedgekeurd.
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Brief van heer
hen"
Fin van Draat te Utrecht, met
verzoek om steun voor de oprichting eener Nederlandsche bibliotheek te Londen (Anglo-Batavian Society).
Het Da el. BestUur heeft hieromtrent inlichtingen
ingewonnen en geeft er de voorkeur aan deze aangelegenheid rechtstreeks door de Boeken-Commissie te doen
behandelen. De heer Fijn van Draat zal bedankt worden voor zijn wenken.
Goedgekeurd.
Punt VIII. Groep Nederland.
Mededeeling over de instelling eener emigratie-commissie.
Het Groepsbestuur is van oordeel, dat de stambelangen de richting moeten aangeven. Zoo zal men meer
aandacht moeten schenken aan emigratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika dan naar Amerika, omdat
het eerste meer waarborg biedt voor behoud van het
Nederl. stambewustzijn. Zij, die naar Amerika gaan,
zijn meestal voor den Nederlandschen stam verloren.
Jammergenoeg hebben de eerste samensprekingen met
den directeur van Landverhuizin en een Afrikaner niet
tot hetgewenschte resultaat geleid, maar de zaak blijft
onder de aandacht van het Groesbestuur.
P
Aanstelling van een propagandist.
Besloten wordt deze zaak aan Groep. Nederland over
te platen.

Punt XIII. Zuid-Afrika.
Verzoek der Ned. Z.-Afrik. Vereen. om hulp bij het
stichten van een Z.-Afrik.Waarborgfonds.
Besloten wordt hierop niet in te gaan, daar het A.
N. V. voor versterking van eigen fondsen moot werken.
Verzoek om steun so.—) van de Afrik. Wetenskaplike Vereniging te Kaapstad voor het drukken van
Naar Jaarboek.
Hierop wordt afwijzend beschikt, daar de toestand
der kas een dergelijke uitgaaf voor dit doel niet gedoogt.
Wenschelijkheid der vorming van een Groep ZuidAfrika.
Het Da el. Bestuur wens ht zich hiervoor in verbinding te stellen met den Nederl. Consul-Generaal, Mr.
Van Ketwich Verschuur te Pretoria en den vertegenwoordiger van het A. N.V. aldaar, den heer Fred. Rompel.
Goedgekeurd.
Nieuwe inschrijving op de Nationale Pers.
Zij bedoelt bevordering der uitgave van Nederl. Afrikaansche leesstof.
Goedgekeurd.

2.

Punt IX. Groep Belgie.
Steun aan den Nederlandschen Boekhandel.
Na uitvoerige beraadslaging wordt besloten, dat het
Da el. Bestuur zich nailer met de belanghebbenden in
verbinding zal stellen.
Nog wordt ten opzichte van de Vlaamsche belangen
de aandachtgevestigd op de volgende punten
a. Uitwisseling van Vlaamsche en Nederlandsche kin-.
de en in de a. s. vaca-ntie, zooals vroeger reeds geschiedde, eenuitstekend propagandamiddel
d dat
b. De Vlaamsche Academie heeft zich beklaag,
de Nederl. Regeering_ in de Commissie voor vereenvoudi de spelling, alleen Nederlandsche deskundigen heeft
benoemd, een Vlaamsche;
C. In de „Toorts" van 1 Mei is een artikel van Mr.
Van Es verschenen over Holland's weermiddelen, c.a.
wordtgeoleit voor toelating tot de Nederl. Hoogescholen van Vlaamsche studenten, wien in Belie wordt belet of te studeeren *).
.d. Historisch schijnt bewezen te kunnen worden, dat
de Unie van Atrecht, die een afscheiding der Unie van
Utrecht beduidde, niet de instemming had der Vlamin en.
Het Da el. Be§tuur zal overwegen in hoeverre een en
ander onder de bethoelingen van het A. N.V. valt, nadat depunten schriftelijk zijn toegelicht.
Punt X. Groep Nederl. Oost-Indio.
Bijdrage voor de J. P. Coen-Stichting (Internaat
te Batavia).
Aan de Indische Groep zal in overweging •worden
gegeven een bijdrage te schenken.
Punt XI. Groep Suriname.
Verslag der trroep over 1919.
De voornaamste gegevens hieruit zijn in het algeverwerkt
meen jaarverslag verwerkt.
Degedenkpenningen voor de afstammelingen der
Hollandsche kolonisten.
Medegedeeld wordt, dat over deze zaak schriftelijk
is gestemd. Thans zijn 55 zilveren penningen naar het
Groepsbestuur ter uitreiking op 20 Juni verzonden.
Punt XII. Groep Nederl. Antillen.
Jaarverslag over 1919.
De voornaamste gegevens zijn in het algemeen jaarverslag opgenomen.
*) Zie onder Mededeelingen.
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Punt XIV. Zelfstandige Afdeelingen.
Leipzi g. Verzoek om voor gevluchte in Duitschland vertoevende Vlamingen gemakkelijker voorwaarden van levensmiddelen-zending te verkrijgen.
Het Da el. Bestuur oordeelt, dat het niet op onzen
weg ligt de Regeering met bedoeld verzoek lastig te
vallen, daar het hier niet-landgenooten betreft. En voor
het stam-motief zal ze niet zwichten.
De vergadering blijkt deze meeningdeelen.
te d.
Punt XV. Vertegenwoordigers.
Tampic o. Benoeming van den beer Ter Ellen tot
vertegenwoordiger aldaar. --Goedgekeurd.
Punt XVI. Rondvraag.
Voorgesteld wordt aan mej. Baelde, afgetreden voorzitster een ,dankbetulging te zenden voor het een zij gedurende vele jaren voor het A. N.V. heeft gedaan.
Goedgekeurd.
Nog wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat
Afrikaansche studenten, die naar Holland komen, bij
voorkeurgebruik maken van Engelsche booten, omdat diegoedkooper passage berekenen.
Daarna wordt de ,vergadering gesloten.

NED-ERLAND.
Groepsdag.
Aangezien de Groepsraad in zijne vergadering van .3
Mei j.l. beslist had, dat de Groepsdag zoo mogelijk in
Maastricht zoude gehouden worden, hebben twee leden
van het Da el. Bestuur een reis daarheen ondernomen.
Uit bezoeken, afgelegd bij te Maastricht op den voorgrond tredende personen, hebben zij de overtuiging
verkregen, dat de Groepsdag aldaar slagen kan.

Eon Groepsdag in Limburg's hoofdstad mo et een
succes worden, anders ware het beter een bijeenkomst
te houden.
Het Da el. Bestuur dringt er dus bij de Afdeelingen
op aan, reeds nu de propaganda voor deelneming aan
dien op 4 Sept. a. s. te houden Groepsdag aan te vangen en zorg te dragen, dat. van iedere Afdeeling ten
minste een paar vertegenwoordigers aanwezig zullen
zijn om getuigenis hunner gevoelens of te le en. Overigens zal deze aangelegenheid het onderwerp uitma-
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ken van een omzendbrief, die aan de Afdeelingen spoedig zal worden toegezonden.
Propagandist.
Metgenoegen kan het Dagel. Bestuur mededeelen,
dat voor onze Groep vanaf Juni a.s. een propagandist zal optreden.
De Tweede Luitenant-Adjudant der Infanerie M.
Calmeyer te Doesburg,
heeft zich bereid verklaard
dienpost op zich te nemen.
In overleg met het Dagel. Bestuur zal genoemde officier — in verband met zijn militairen dienst — aanvankelijk slechts de provincie Gelderland tot arbeidsveld nemen.
De beer Calmever voelt veel voor de nationale- en
stambelangen. Velen zullen de belangrijke studie van
zijii hand in de N. Rott. Crt." betreffende de geschiedenis van de Nederlandsche nederzetting in Danzig gelezen hebben.
In andere bladen kwam hi' krachtig op teen een
erkoop van onze West-Indische kolonien.
v
Mogen zijn werkzaamheden vruchten dragen, zoodat
velen g ewonnen worden voor med ewer king aan vruchtstam
lan van yolk en stam.
dragenden arbeid bet
in b beg
Een groot succes.
Nadat de voorzitter van het Dagel. Bestuur de aandacht der directie van de N.V. Zuid-Afrikaansche
Scheepvaart-Mij. gevestigd had op de omstandigheid,
dat jongelieden, die vanuit Zuid-Afrika aan Nederlandsche Universiteiten wenschten te gaan studeeren,
wegens de overtochtsprijzen door genoemde Maatschappij geheven, he er gebruik maakten van Engelsche
stoomvaart-lijnen, heeft het bestuur van de HollandZuid-Afrika Lijn beslist, dat iongelieden als hierboven
bedoeld, in den vervolge kosteloos zullen worden vervoerd.
Fen „hoezee" voor een dergellike royale beschikkin bewijst, hoezeer de directie van de Z.-Afrik.
Scheepv. Mil. voelt voor onze stambelangen.
Van harte hopen wil, dat deze kranige daad al emeen bekend moge worden en geen enkel Zuid-Afrik.
iongeling het in den vervolge nog in Ain hoofd zal
kriigen om bij de overvaart naar Nederland, gebruik te
maker van een Engelsche stoomvaartlijn.
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Expeditie naar Spitsbergen.
Het Bestuur heeft gemeend in den geest der leden te
handelen, door aan de expeditie, die op 4 Juni naar
Spitsbergen vertrekt en die weder een schitterend bewijs levert van Neerlands durf en ondernemingsgeest
(zie N. Rott. Crt.", Donderdag 20 Mei, ochtendblad
B) aan te bieden den Zangbundel „Kun je nog zingen,
zing dan mee". Wellicht zal een zanger, aanvankelijk
aan boord en later op Spitsbergen's onherbergzame
vlakten,
door het zingen van een schoon Nederlandsch
lied bij de koene deelnemers aan den tocht oproepen
het beeld van het dierbare vaderland.
Secretaris.
Aangezien de heer D. J. Tijssens we ens drukke
werkzaamhedengemeend heeft niet langer als secretaris in het Groepsbestuur te kunnen arbeiden , zal de
voorzitter tijdelijk zijnen arbeid overnemen. Men zende dus stukken, bepaaldelijk voor den secretaris bestemd, aan het adres van de p voorzitter te Doesburg.
SCHONSTEDT.

BUITENLAND.

De Zweedsch=Nederlandsche Vereeniging te Stockholm.
Degroote belangstelling, welke van Zweedsche zijde
getoond werd gedurende de in September, verleden jaar
alhiergehouden „Nederlandsche week", de bewijzen
van ,ympathie waarin zich zoowel in de pers als in de
algemeene gesprekken, ons land mocht verheugen, deed
het denkbeeld ontstaan, in Zweden eene Vereeniging in
het leven te roe en die zich ten Joel stelt de oude
vriendschapsbanden tusschen Zweden en Nederland, beide z.g. „kleine neutralen" vaster aan te knoopen.
Reeds gedurende de „Nederlandsche week" werden
op aanstichting der Vereeniging „Nederland in den
Vreemde", voordrachtengehouden over Nederlandsche
kunst, letterkunde, nijverheid, enz. *). De bedoeling
was, dat de op te richten Zweedsch-Nederlandsche Ver.•
eeniging het werk in denzelfden geest zoude voortZegt het voort.
zetten.
Door oproeping in de bladen werden belangstellenden
Nederlandsche muziek.
uitgenoodigd tot eene vergadering den i7en Nov., aan
Hoe dikwijls moeten wii ontwaren, dat in Nederland welke uitnoodiging door een 25-tal Zweedsche en Neop concerten en bij muziek-uitvoeringen aan buiten derlandsche heeren werd gevolg gegeven.
ldtoe
landsche kunst een al te ruime plaats wordt toebedeeld.
Zij besloten tot de oprichting van eene Zweedsch-NeEn op muzikaal gebied is in Nederland toch zooveel derlandsche Vereeniging met zetel in Stockholm.
schoons gewrocht.
Aan een voorloop ig comite, bestaande uit de heeren
Ten einde zoo mogeliik op dit gebied tot grootere Immink, Uggla, Me es Hirsch en Rippe, werd opgewaardeerin van Nederl. toonwerken te geraken, zal dragen de verdere werkzaamheden ter hand te nemen.
het D'agel. Bestuur zich wenden tot verschillende in den
Besloten werd huldigingstelegrammen te zenden aan
lande op muzikaal gebied op den voorgrond tredende Z. M. den Koning van Zweden, aan H. M. onze Kinpersonen, met het verzoek wel bun medewerking te gin en een begroetingstelegram aan de zustervereeniwillen verleenen, ten einde te geraken tot een verzame- ging in Den Haag.
ling van de schoonste Nederl. muziek, zoowel op voVan beide Majesteiten kwam antwoord in zeer waarcaal- als instrumentaal gebied. Overwogen zal dan wor- deerende bewoordingen.
den, die verzameling uit te geven, zoodat muziek-gezelKort daarop verscheen in de Zweedsche bladen de volschappen en zangvereenigingen hier en in den vreem- gende oproeping, onderteekend door 35 Zweedsche en
de in hetbezit kunnen komen van een leidfaad, die Nederlandsche heeren :
zij bil de samenstelling van een concert-programma
met vrucht kunnen volgen.
„Reeds gedurende den wereldoorlog bleek het van het
Z ang.
Bij het Dagel. Bestuur zijn plannen in bewerking,
om metbehulp van de padvinders-organisatie te trachten het goede en mooie Nederlandsche lied meer te
brengen onder het yolk.
Zulks zal geschieden naar het voorbeeld van de A.

N. V.-zangers te Leeuwarden. Omtrent een en ander
hoopt het Dagel. Bestuur spoedig eenige mededeelingen te kunnen doen.

grootste gewicht te zijn, dat de kleine volken samenwerken tot bevestiging en ontwikkeling der gemeenschappelijke belangen , mede op handels- en intellectu eelgebied.

Deze omstandigheid heeft er o. a. in booge mate toe
bijgedragen, de oude vriendschapsbanden tusschen Zweden en Nederland te hernieuwen en te versterken.
Het is dan ook van hetgrootste gewicht voor de toe*) Zie Nov.nr. 1919, blz. 146.
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komst, dat dezeaangename verbinding niet alleen bevestigd, loch zoo hecht mogelijk wordt gemaakt.
Om dit doel te bereiken, is echter eene levenskrachtige organisatie noodig, steunend op de belangstelling
zoowel van Zweedsche als Hollandsche Aide, m. a. w.
eene „Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging".
Deze organisatie is door de onlangs in ‘Stockholm opgerichte Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging werk
lijkheid geworden.
Doel der Vereeniging is het bevorderen van aansluitine tusschen Nederlanders in Zweden woonachtig en
de in Nederland belangstellende Zweden, het verspreiden van de kennis over Nederland en kolonien, van Nederlandsche 'kunst, wetenschap, letterkunde, zijne sociculiuur.
ale toestanden, zijne handel, nijverheid
De Vereeniging wit dus zooveel mogellik arbeiden
voor wederzijdsche kennis over alles, wat de beide volken bezitten op cultureel en materieel gebied en wit
daarom meer intiem samenwerken met de met hetzelfde doel vroeger reeds gestichte Zweedsch-Nederlandsche
Vereeniging in Den Haag; trachten, verbindin aan te
knoopen tusschen de pers in beide landen, als bemiddelaarster op te treden MI het bezoek van rerresentatieve
mannen en korporaties, studiebezoek en wederziidsche
voorlezin gen aan te moedigen •; en verder in hoofdzaak
haar aandacht te schenken aan een nractischgeorganiseerdepropaganda met tastbare doeleinden.
De uitbreidin der verbindingen tusschen deze beide
cultuurlanden met hun beider eervol verleden, met zoovele aanrakingspunten op geestelijk en materieel gebied, moet in deze dagen, waar de rond wordt gelegd
voor de -toekomstige Internationale samenwerking voor
het vredeswerk, van het grootste nut zijn.
De levendW belan gstelling en de groote svmpathie,
waarmede het denkbeeld van eene toenadering tusschen
Zweden en Nederland in de beide landen wordt begroet,
bewiist, dat dit denkbeeld ingoede aarde is gevallen.
Wanneer wij du s het Zweedsche puhliek en de in
Zweden wonende Ne(1--rlanders uitnoodigen, om door
flinke aansluiting d- nieuw-op'gerichte Zweedsch-Nederlandsche Vereenigin g te steunen, is zulks in de voile
overtuigimc, van het roote belang van de wederziidsche verspreiding van kennis over beide landen, en het
bevorderen der vriendschappellike verbindingen."
Het duurde ongeveer maanden, alvorens de eerste
vergadering kon plaats hebben. De tijd kort voor en na
het Kerstfeest is in Zweden niet geschikt, om de algemeene belangstelling voor iets antlers te boeien. Bovendien lag het in het plan van het voorloopig comit4, bij
diegelegenheid o. a. eene voorlezing te doen houden
over Holandsche schilderkunst en lets van Nederl. Indie, alley verduidelijkt troor lichtbeelden. De tildsomstandigheden hebben dit tot heden belet. De vergaderin g ging toch door op IC) April, den verjaardag van
Z. K. H. den Prins der Nederlanden.
Zeer zeker kan het voorloopig comit6 met voldoening
on haar werk terugzien. De Zweedsch-Nederlandsche
Vereeniging telt thans ongeveer 125 leden, een funk
aantal, wanneer men bedenkt, dat alleen de hoofden
vangezinnen lid zijn en zij alien hunne dames kunnen
medebrengen.
Onder leden telt men van -Nederlandsche ziide bitna de eheele Nederlandsche kolonie. Onder de Zweedsche laden zlin vertegenwoordigers uit wetenschaps-,
handels-, nlIverheids*- en scheepvaartskringen, en op de
ledenliist vindt men mannen van Euroneesche vermaardheid, zooals Prof. Montelius, Aartsbisschop Soderblom err de beroemde ontdekkingsreiziger Dr. Sven
Hedin, het een bewijst. welk aanzien de longe Viging van Zweedsche zijde geniet.
Om nu op de samenkomst zelve terug te komen,
werd, nadat de Consul-Generaal, de beer Immink de
vergadering had geopend, door het voorloopig comit6
verslag gegeven over zijne werkzaamheid en daarna
overgegaan tot de keuze van het bestuur. Gekozen wer
den de navolgende Zweedsche heeren :
Oud-Minister Ka t. ter Zee H. Ericson, voorzitter;

Vice-Consul Chr. Uggla, onder-voorzitter; directeur H.
Hirsch, secretaris; Prof.0. Montelius Prof. S. Anhenius, directeur-generaal K. A. Fr ell directeurneraal A. of jochnick en de Nederandsche heeren : Consul-Generaal G. M. E.Immink, directeur C. A. Me es
en Ka t. J. Rippe, penningmeester.
Eene aangename verrassing volgde: De heer H. Salomonson overhandigde den nieuwbenoemden ondervoorzitter (de nieuwbenoemde voorzitter was verhinderd
de vergadering bij te wonen), na eene kernachtige,in
het Zweedschgehouden toespraak, uit nahm der Vereeniging Nederland in den Vreemde, een met zilver beslagen voorzittershamer met inschrift, welke met dank
werd aanvaard.
Nadat het officieelegedeelte was afgeloopen, draeg
de bekende opera-zangeres mevr. Skilondz eenige lied
ren voor. Het lid der Vereeniging Jhr. E. van Such telen boeide door zijn prachtig vioolspel, terwijl Prof.
Montelius in korte trekken, de in het Zweedsch vertaalde voordracht van mevr. Van Rhijn—Naeff, voor de
Nederl. letterkunde in Sept. 191 9 alhier gehouden, weergaf.
Na eengezellig maal, waarbij feestdronken on H. M.
de Koningin en Haar Huis, waarin ook Z. K. H. Prins
Hendrik werd herdacht, zoomede op het Zweedsche Koningshuis, werden uitgebracht, noodigden de tonen der
muziek tot dans uit, aan welke uitnoodiging door velen
der aanwezige dames en heeren gaarne gevolg werd gegeven.
De 'one Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging heeft
met krachtige stem haar intrede in de wereld te kunnen
gegeven.
Moe zij zich tot een krachtig or aan ontwikkelen •;
laat ons ho en dat zij om de woorden van den heer Salomonson te bezigen, steeds bewijze, recht van bestaan
te hebben,
opdat zij bier in Zweden den Nederlandschen
naam in alle opzichten eer moge aandoen.
Ook tot U, leden van het Al em. Nederl. Verbond,
Wendt de 'one Vereeniging zich, en verzoekt orri
Uwe waardeering en steun.
J. RIPPE,
Vert. A. N.V.
Stockhol m, April 192o.

Het Nederlandsch elftal te Genua.
De beer G. H. van Straaten, onze vertegenwoordicer te Genua, schriift ons :
Doriderdag Mei hebben We bier een biina uitsluitend Hollandschen feestdag gevierd: Het Hollandsche
voetbal-elftal heeft op het veld der Genua football cricket club 'n zeer belangwekkenden kwedstrild tegen het
Italiaansche Nationale Elftal gespeeld, waarvan de uitsla g 1 to en is geweest.
Waarschilnlijk zouden onze „jongens" beter gespeeld hebben als het dien dag niet zoo smoorheet geweest was (waar ze natuurlijk niet aan gewend zijn)
en het veld letsgrooter.
Het publiek heeft getoond, het spel van onze landgenooten zeer op prijs te stellen. De spelers en hun leider werden schitterend ontvangen en daartoe hebben
zoowel de Italiaansche sport- en officieele autoriteiten,
alsook onze Consul-Generaal, de heer Hosang en ande re leden der Hollandsche kolonie, ieder het hunne
bi' gedragen.
In 'n sportkrantje, „Cronache Sportive", verscheen
een hellgroet in onze taal. Behalve onze Consul-GeneTaal heeft ook de aanvoerder van ons Elftal 's avonds
'n feestdronk in 't Italiaansch uitgesproken, wat natuurlijk zeer in den smaak viel.
Het Elftal is 1 4 dezer naar Bazel vertrokken, om
daar to en 't Zwitschersche Elftal te spelen.

Leden van het Al em. Nederl. Verbond.
Verzamel boeken, tildschriften en kranten voor de
Boeken.Commissie.
Adres: Van der Duynstraat 63, Rotterdam.
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VLAANDEREN.
Dien we moet het op!
De Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen
heeft „met eerbiedige onderdanentrouw" aan den Kog den wensch
ning en de Wetg evende Kamers van Belie
kenbaargemaakt dat er met het oog op 's Lands innerlijken vrede, verzoeningsmaatregelen zullen worden
getroffen voor politieke misdrijven, gepleegd door eerlijke en onbaatzuchtige Vlaamschgezinden, die gehandeld hebben onder den druk van taaltoestanden, waarvan elkeen erkent, dat ze strijdig zijn met de gelijkheid
in rechte en in feite.
Al em. Vlaamsch Studentenverbond.
Men met& on de oprichting van de Afdeeling Nederland van het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond.
Het doel der Afdeeling is de Vlaamsche studenten, die
aan Nederlandsche Universiteiten studeeren, te vereenigen en hunne gemeenschap met Vlaanderen in stand
te houden. De Afdeeling is erkend door het Hoofdbestuur van het A.V.S.V. Het secretariaat isgevestigd
Mulderstraat5 te Utrecht.
Vlaanderen in de Branding.
Onder de en titel geeft de heer L. Simons in ,,De
Gids" van Mei een heldere uiteenzetting van den stand
der Vlaamsche Beweging.
Het is als een vervolg te beschouwen op zijn „Gids"artikel van Sept. '18 over de B e w u s t wording
van Vlaanderen.
Neerlandia mist de ruimte voor meer dan aandachtvestiging op dit belangwekkende artikel.
lan veel
De schrijver betoogt ten slotte, dat Nederland
voor Vlaanderen kan doen, zonder het iets op te dringen. Hi' doelt op „cultureele en economische hulp"
buiten depolitiek.
Taalliefde van een Vlaming.
1k houd aan mijn t-aal, de taal van mijn tas, mijn
Nederlandsch.
ik houd er aan om ziin veelvoudige pracht, zijn rijkdom en weelde, zijn gelschal, zijn geschetter, ziin kleur
en zijn geur, zlin gedonder en geprevel, zijn klagen en
jubelen.
Ik hield en houd er aan, omdat ik er niet van weg
kan, omdat mijn taal, mijn Nederlandsch versmeed is
met mijn ziel , gestold in mijn bloed, geweven door miin
pezen, vervloeid met mijn denken. Ik houd er van, omdat zij gesproten is uit de aarde, waar ik op sta, waar
ik in wentel tot in de die ten der eeuwen, grielend met
al mijn voelen in de zielen miner vaderen.
Mijn taal is mijn eigen zelf.
(Uit„In 't Gevang”, muurkrabbels door
g
Noordlin).

OOST-INDIA.
Innig overtuigd, dat mijne maandelijksche artikeltjes
in „Neerlandia" voor hen, die van Indische zaken goed
op de hoo_gte willen komen, niet veel meer beteekenen
dan een druppel in den oceaan, meen ik deze onvolledigheid 't best te kunnen aanvullen door telkens te wijzen op bronnen, waaraan men zijn kennisdorst beter kan laven. Zoo werd reeds eenige males gewezen
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op de werkzaamheid van de roots opgezette vereeniging
Het koloniaal Instituut *),
gevestigd'te Amsterdam. De Vereeniging arbeidt groatscheeps, ontving groote giften (meerdere van fioo.000)
van stichters, maar er zijn ook vele tonnes gouds noo•
dig om of te werken wat men heeft aangevangen. Buiten de Muiderpoort zullen monumentale gebouwen verrijzen, waarvan de voltooiing mogelijk zal zijn ten gevole van belangrijke toezeggingen op geldelijk gebied
door belangstellenden en krachtigen steun van de Regeering ; men hoot dat dit Instituutsgebouw ,binnen
enkele jaren" gereed zal kunnen zijn.
Over de werkzaamheden van 't Instituutgedurende
1 9 1 9 stippen wij een en ander aan :
De oprichting, in samenwerking met het „Historisch
Genootschap", van het Comite voor Koloni ale historische studien.
Het foto- en lichtbeelden-if chief der
Vereeniging heeft aanzienlijke uitbreiding onder aan.
Het u i t l e e n b u r e a u heeft vele vereenigingen
enpersonen kunnen helpen aan aanschouwingsmateriaal voor lezingen. In 1918 werden 1 4 1 ‘aanvragen (totaal7137 lantaarnplaatjes) ontvangen, in het verslagjaar werd voldaan aan 2 44 aanvragen (totaal 1.909
plaatjes). Tot die aanvragen behooren ook verschillende van Nederlanders in het buitenland.
Het f o t o-m a t e r i a a l van het Instituut heeft
ook herhaaldelijk gediend voor publicaties en voor tentoonstellingen (o. a. de tentoonstelling-Batavia te Amsterdam, de Nederlandsche Week in Stockholm) ; mede
voor studiemateriaal. In 1 9 18 werden 633 foto's uitgeleend, in 1 9 1 9 133.
Van de filmverzameling van het Instituut
werd een ruimgebruik gemaak, door vele instellingen
in het geheele land ; totaal 51 aanvragen, omvattende
446 films tot een gezamenlijke lento van 86.8 48 M.
(vorig j.aar ongeveer 65.000 M.). Teen het eind van
het jaar kwam de, aan den gepens. kolonel van het Indische leer W. J. Giel, opgedragen correctie van de
filmsgereed. Door van enkele films duplicaten te laten
drukken, groeide de verzameling aan tot 76 stuks, over
56 verschillende onderwerpen. Er zijn nieuwe negatieyen verkregen, inzonderheid van de cultures in Deli,
Bataksche volksgebruiken, e. d.
Naar A m e r i k a werden 27 films verzonden,
voorzien van toelichtenden tekst in 't Engelsch.
De tentoo"nstelling te Amsterdam
ter herdenking van het 3oo-jarig bestaan van Batavia
werd door 't Instituut voorbereid En ma g goed geslaagd
heeten • de „beschrijvende catalogus heeft blijvende
wetenschappelijke waarde".
De b i b l i o t h e e k breidde zich zeer uit ; 6 9 1 bezoekers ; 1201 uitgeleende boeken ; stond in betrekking
met 1 TO boekhandelaren en leverde boekwerken aan Too
particulieren.
De afdeeling Handelsonderw s werd versterkt door nieuw personeel (i nlichtingsdienst
voorbetrekkingen bij de Indische cultures) ; het daarhij
behoorende Museum bezocht door 15000 personen. Er
zijn 11 9 schoolverzamelingen afgestaan
de afdeeling nam deel aan de j a a r b eur s te
Utrecht en aan de Nederlandsche week
te Stockholm. De voorlichtingsdienst,
het verspreiden en verrijken van kennis omtrent de Indische h a n d e l s ware n, zal in drie afdeelingen
worden gesplitst, elk onder een chef met ondergeschikt
personeel. Vele on d e r z o e k i ngen werden gedaan, warbij de wetenschap en de praktijk van de nijverb eicl samengin gen.
De afdeeling Volk enk un de had weder groote
aanwinsten, verleende medewerking aan ten too ns t ellingen en organiseerde er ook zelve. Twee
onder medewerking van 't Instituut aan de Amsterdam*) Deze Vereeniging Is door mij uitvoerig beschreven in „Neerlandia" van 1917, bladz. 114 v.v.
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sche Universiteit benoemde hoogleeraren even college
in anthropologie en volkenkunde; de
laatstegeeft deze lessen ook aan de Handelsschool te
Rotterdam.
De Indologische leergangenvanhet Instituut, waarvan reeds de zesdegehouden is, werden
steeds drukker bezocht.
Voorts zijn aan het Kon. Inst. verbonden verschillende on de r-i nstit ut en ter verbreiding van kennis over Atjeh, Oostkust van Sumatra, Minangkabau,
Zuid-Sumatra, Bali en de Molukken. •
Ten slotte worde vermeld de afdeeling Tr opische
Hygièn e, die behartigd wordt door verschillende
specialiteiten (twee hoogleeraren en Brie doktoren), die
ook elders, o. a.. aan de Hoogeschool te Wageningen
voordrachten houden.
Er wordt nog gemeld, dat 8 stichters, 3 donateurs en
3
6 gewone leden toetraden *).

desgewenscht vergoeding van reiskosten wordt toe e.
trend."
„Het Comite is er voorts in geslaagd voor de deelnemers a deze leergangen, tot naslaan en verdere studie, eenige boekwerken over Indie, o. a. een tegen
zeer verlaagden prijs verkrijgbaar te stellen, waardoor
de kern van een eigen koloniaal handboekerijtje gevormd kan worden, dat tot blijvende belangstelling zal
lei den. "
„Het Comite voor Indische Lezingen en Leergangen
isgaarne bereid zijne medewerking voor het tot stand
komen van dergelijke leergangen te verleenen op plaatsen, waar een of meer vereenigingen of eene tot dat
doelgevormde commissie van belangstellenden zich met
de locale regeling wil belasten, en verzoekt hen, die
hieronitrent nadere inlichtingen wenschen, zich daartoe
te werden tot den secretaris van het Comite, Dr. H.
ZeijIstra Fzn., Zwolscheweg 65 te D e v e n t e r."
Aan 't ontvangen jaarverslag over 191 9 worde hier
In 't bovenstaande is kortelijk aangestipt wat door 't een en ander ontleend:
Bij het Comite hebben zich aangesloten de navolgenKol. Inst. wordtgewrocht in 't belang van de verbreiding van degeliike kennis over Indic. Men zal gaarne de Vereenigingen :
Het Kol. Instituut, het Nederl. Onderw. Genootschap,
erkennen, dat dit nietgering is •; dat hier eerste krachten werkzaam zijn om op breeden grondslag het hoog- de Vereen. Oost en West, de Maatschappij tot Nat van
ste te volbrengen. Als nu onlangs een intender in de 't Algemeen, de Vereen. van Christelijke onderwijzers
„Haagsche Post" meende, dat dit Instituut eigenlijk en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche beniets tot stand bracht en zich als 't ware terugtrok in. zittingen, de Vereen. Volksonderwijs, het Koloniaal
eigen grootheid, dan zal die inzender, na kennisneming Landbouwmuseum te Deventer, de„Groep Nederland”
van dit verslag, zijn aanklacht toch moeilijk kunnen van het Al em. Nederl. Verbond, de Commissie van
handhaven. 't Is in 't algemeen een feit, dat tal van Advies inzake het Zendingsconsulaat en de Vereen. van
zeer nuttige Vereenigingen, die met groote geestdrift Oost- en West-Indische Katholieken in Nederland, terzijn opgericht, eindigen met te arbeiden in steeds klei- wijl ook de Minister van Kolonien in het Comite is verner kring, zoodat de groote meerderheid van 't bestaan tegenwoordigd.
Bier Vereenigingen hoegenaamd niets weet. Is 't zoo
In den afgeloopen winter werden op verschillende
nietgegaan met de Z u i d-A f r i k. V e r e e n. en ook plaatsen gehouden 7 Indische leergangen
met het Algem.Nederl.Verbond?
voor onderwijzers en onderwijzeres,
Allen, ook 't Kol. Inst. zijn in 't belang der zaak ver- s e n (waar, meen ik, ook andere belangstellenden kunplicht om (men vergunne mij de niet mooie uitdruk- nen toegelaten worden) ; voor deze voordrachten keert
kin)
„reclame te maken" en het devies te voeren het Departement van Kolonen f 25.- per voordracht
g
„P as op; i k ben e r" !; als dit verzuimd wordt, uit ; zooveel mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt
kan men den schiin van inslapen moeilijk ontgaan.
vane films uit de verzameling van het Kol. Instituut.
„Den s c h ij n". Men kan uit 't boven vermelde lee- Dan werdengehouden 5 v r ij e voordrachten
ren, dat de werkelijkheid geheel anders is.
en 1 e z i nge n. Deze gaan dan uit van een of meer
Dat blijkt ook uit de bemoeienis, die 't Instituut heeft der bovengenoemde Vereenigingen en hebben gee n
met het
toelage van de Regeering. Voorts werd werk gemaakt
van de Propaganda voor de kennis der
Comite voor Indische lezingen en leergangen.
kolonien op gymnasia, middelbare
Dit Comite zond aan de redactie een artikeltje, waar- scholen en o'pleidingsinri.chtingen
in terecht er op gewezen wordt, dat „ons schoolonder- voor on d e r w ij z e r s. Zes voordrachten werden
„wijs in 't algemeen niet voldoende rekening houdt met gehouden in Utrecht • de emeente betaalde de kosten.
„de beteekenis van de Kolonien voor 't Moederland. In verband hiermede wordt nog gemeld, dat eene door
„Een schoone rol is aldus den onderwiizer toebedeeld; het Comite ingestelde commissie een rapport *) uit„maar, helaas, stelt zijn eigen vooropleiding in den re- braclit inzake kennis van de Nederl. kolonien op in„gel hem niet in staat deze rol te vervullen."
richtingen als de zooeven genoemde. Ten slotte had het
Wat wit nu het Comite ?
Comite bemoeiingen inzake koloniale
„Het Cornite voor Indische Lezingen en Leergangen, lit er a tuu r. Door een gunstige beschikking van den
voortbouwend op den arbeid van de Indische Commis- Minister N an Kolonien werden van 6 voor de bestudeesievan het Nederl.Onderw.Genootschap, ring van Indic noodige boekwerken, exemplaren teheeft zich o.m. tot taakgesteld, in dezen aanvullend op gen zeer verlaagden nrijs beschikbaar gesteld. Ook wend
te treden, door in verschillendeplaatsen des lands In- bijeengebracht een
zene
ReidK oloni ale B oedi the leergangen, voor onderwilsgevenden in te stellen. ken verzam eling met een bcekenrek, dat geIn deze leergangen, bestaande uit omstreeks 12-15 tot makkelijk kan verzonden worden.
eengeheel vereenigde voordrachten, opgehelderd door
demonstratie vanproducten en ethnographica, door verWordt er nu, blijkens het bovenstaande, zoo menige
tooning van lichtbeelden en zoo mogelijk van films, vriendeliike hand uitgestoken om kennis van Insulinde
word t een overzicht gegeven van land en yolk van Ne- uit te reiken aan alle standen in Nederland, daarmede
de Oost-Indie, terwijl het mogelijk is, in een is 'tpleit nog alles behalve gewonnen.
volgend jaar een klein aantal voordrachten te houden
Er i s wel vooruitgang in belangstelling, maar daar
tot uitvoeriger behandeling van een of meer bijzondere tegenover staat zoo menige
onderwerpen. Deze leergangen en vervolgleergangen
verdrietige ervaring.
genieten vanwege het Riik geldelijken steun, indien zij
aan bepaalde eischen voldoen, terwijl den deelnemers
In het verslag van 't Comite meen ik, de cijfers van
hen, die de leergangen volgden nagaande, op te merken ,
*) Een „stichter" moet ten minste f 25.00o.— in eens betalen;
een „donateur" ten minste f io.000.—; een „gewoon lid" ten minjaarlijks. Dat „zet zoden aan den
ste f5000.— in eens of f
dijk" 1 Voor 't A. N.V. om van te watertanden1

*) Voor belanghebbenden worden exemplaren van dit rapport
op aanvrage gaarne beschikbaar gesteld door Dr. Z e ij 1st r a
te Deventer.
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dat betrekkelijk een klein percent tot het einde volhield ; degeestdrift scheen spoedig te verflauwen.
Een „verdrietige ervaring".... had ook de beer J.
S. C. K a stele y n, o.a. lid van het Hoofdbestuur
van het Al em. Nederl. Verbond. De heer Kasteleyn, die
een mooie loopbaan als Deliplanter achter den rug
heeft, schijnt de nobele levensroeping te hebben gekozen om de tweede heeft van zijn leven belangeloos te
widen aan 't welzijn van zijn vaderland. Een krachtie figuur, een man van zaken !
g
De zoodanigen heeft Nederland ook voor de kolonien
noodig. De heer K. heeft als lid eener Studie-C(,rnmissie
Suriname bezocht engedurende een verblijf van
eenige maanden een ernstig onderzoek ingesteld naar
de oorzaken, waarom Suriname zoo treurig afsteekt tegen het Engelsche Demerara — daar vlak
naast. In Nederland teruggekomen, huurt hi de groote
zaal van het hotel„De twee Steden” en noodigt leden
van de Eerste en de Tweede Kamer en andere invloedrijke personen.... (samen 178 !) vriendelijk uit, kennis
te komen maken met zijne bevindingen.
Als men nu weet dat, tengevolge van een langdurig,
bekrompen geknutsel en gedoe met die kolonie, er zoo
goed als niets van terecht komt, en dat nog wel vlak
naast het bloeiende Demerara, zou men van de zijde
dergenoodigden eenige belangstelling verwacht hebben.
Helaas !
Er kwamen er....„ tien!
In zake de belangstelling in Indie, geldt het dus :
„Wachtec wat is er van den nacht ? De mob en is gekomen maar... nog is 't nacht !"
v. L.
's-Gr.
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werd een krans door de Afdelingen van het A. N.V. op
hetgraf gelegd. De kosten werden door de Afdelingen
Kaapstad, Potchefstroom, Johannesburg en Bloemfonteingedragen.
Toen bekend werd, dat Prof. J. W. Pont naar ZuidAfrika zou komen om namens het Studiefonds voor Z.Afr. studenten inlichtingen te geven over de hogere studiegelegenheden in Holland en hoe dat Z.-Afrik. studenten daarvan het bestegebruik konden maken, is de
Afdeling dadelik begonnen, samenwerkende met de 0.
,
V.V. en de Afrikaner Kringlannen
tep
maken Z.Ed.
feestelik te ontvangen. In de Ramblerszaal had op 18
Nov. een ontvangst plaats, die door een biezonder groot
aantal belangstellenden, vooral veel Z.-Afrik. oud-studenten en a.s. studenten, werd bijgewoond en een groot
sukses was. De voorzitter, de heer J. S. M. Rabie, verwelkomde Z.Ed. namens de Afdeling en verwees er
naar hoe Holland en Zuid-Afrika in de donkere lijdensdagen hadden saamgevoeld en men ook hier met belangstelling Hollands moeilike tijden had gadegeslagen.
Hi' hoop& dat, als Prof. Pont in Holland teruggekeerd
zou zijn, hi' de aangename herinnering zou medegenomen hebben, dat bier in Zuid-Afrika nog warme harten
voor Holland kloppen. De Professor antwoordde, dat
zijn bezoek zeker een nieuwe band tussen Holland en
Zuid-Afrika zou leggen. Veel dank komt toe aan de dames van de 0.V.V., die die avond voor de verversingen
en de regeling hebben gezorgd.
P. SCHUUR.

AMERIKA.
ZUID-AFRIK A.

Afdeeling Bloemfontein.
Aan het jaarverslag van den seltretaris is het volgende ontleend :
Het afgelopen jaar heeft, vergeleken met de voorgaande jaren, wat meer leven in onze Afdeling gebracht
en haar bestaan meer dan gerechtvaardigd. De inzameling van mielies voor noodlijdenden in Holland, in 1918
begonnen, werd in TgIq beeindigd. Een kommissie, te
Bloemfontein ongericht en bestaande uit invloedrijke
Afrikaners en Hollanders, had de Afd. sekretaris opgedragen de inzameling in de Vrijstaat te regelen en
het is onsgelukt een 2000.- bijeen te brengen.
Degewoontè getrouw, hebben wij dit jaar de som van
5.— uitgegeven voor boekprijzen aan 'one Vrijstaters, die bij de taalbondeksamens in Hollands en geschiedenis bovenaan op de lijst van geslaagde kandidaten voorkwamen. Verder werd 2.- bijgedragen voor
de recitatiewedstrijd van de 0. V.V. Voor dit geld werden Hollandse en Afrikaanse boeken aangeschaft.
Nu de oorlog voorbij was, meende het bestuur, dat
het eengeschikte tijd zou zijn om weer eens Koninginnefeest te vieren. Dit feest hadplaats op Zaterdag 3o
Aug., in de vorm van een gezellige avond,
•
die zeer
geslaagd kon worden genoemd. De gehele Hollandse
gemeenschap was opgekomen naar de' met oranje versierde Ramblerszaal, waar een zeer aangename geest
heerste en toespraken en vaderlandse liederen elkaar afwisselden. De voornaamste spreker van de avond was
ds. I. J. Kruger, die de geschiedenis van het Oran'huis behandelde van de vroegste tijden af. Zijn diepe
indruk makende toespraak werd daverend toegejuicht
en spontaan gevolgd door het Wilhelmus.
Maandag Sept., was er een feest' voor de Hollandse kinderen, dat dank zij de opofferingen van de 11°1landse dames, heel mooi verliep.
Bij gelegenheid van de begrafenis van Genl. Botha,

Afdeeling „Nieuw=Nederland".
Jaarverslag 1919.
Gedurende de eerste maanden van het jaar 1919 hebben zich twee met elkaar verband houdende gebeurtenissen yoorgedaan, die van veel invloed op de Afdeeling
zijn geweest, n.l. :
Ie. Mr. H. Baron van Oldenneel, sedert de oprichting
bier voorzitter, overleed, tot ons algemeen en innig leedwezen in Februari
2e. Tot zijn opvolger koos de jaarvergadering, onder
alter aanwezigen bijval, Prof. Dr. A. v. C. P. Huizinga.
Tn overeenstemming met den 1.1. voorjaar door het
Hoofclbesniur in Neerlaldia geopenbaarden g,cest van :
„Fen Nieuw Leven, een Nieuw Begin", wenschte de
nieuwgekozen voorzitter aan de Afdeeling zooveel mogelijk levenskracht en uitbreiding te verleerien,
waar-•
toe de op b.g. vergadering tegenwoordige leden gereedelijk medewerk-ing toezegden.
Persoonliik zorgde hi' voor het samenstellen van lijsten, vermeldende tal van Nederlanders, in en buiten den
zetel der Afdeeling, ziins inziens a. h. w. aangewezen
om tot het Al em. Nederl. Verbond toe te treden. Bestuurs- en andere belangstellende leden voegden daaraan
vele andere, tot lidmaatschap voorbestemde personen toe.
Gedurende de zomer- en najaarsmaanden ondervond
dit streven bijzonder veel bijval en liet het zich aanzien
dat de verwachting van den voorzitter in vervulling zou
gaan, dat nog in 1 9 1 9 het ledencijfer moo nabij zou
komen. Tmmers la en er nog aanwervingsterreinen open
binnen het Afdeelingsgebied, o. a. Paterson, Passaic,
Sayville, Garfield, Wortendyke, Clifton enz., waar zelfs
tienduizenden land- en stamgenooten zijn gevestigd.
Ten einde aldaar metgoed gevolg te kunnen optreden,
vermeende het dagel. bestuur goed te doen door in Nederlandsche middelpunten als Paterson en Sayville, sedert lang plaatselijk welbekende leden in het bestuur

op te nemen. De beer De Kruyff werd daarop voor
Long Eiland als 2de onder-voorzitter aangewezen en
als toezicht-commissaris vervangen door den orde-com-
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missaris den heer P. van Twisk, welke laatstgemeldepost den heer Jac. van Twisk ten deel viel. Voorts
trad de heer C. Poelstra als3de onder-voorzitter voor
Paterson enz. op en, de heer Joh. de Vroeg, wiens ijverige medewerking hem voor het bestuur onontbeerlijk
maakte, als 2de secretaris,
Op de e. v. najaarsvergadering werden deze benoemin en bekrachtigd. Verscheiden nieuwe leden lieten
zich schrappen, Bevan en door misplaatsten schroom en
uit vrees door het Al em. Nederl. Verbond te veel
te ver-Nederlandschen en on-Amerikaansch te heeten (!).
Chauvinisten enz. onder de stamgenooten, welke o.a.
te Paterson de verlangde medewerking van kinderen aan
de voorbereide,grootsche zanguitvoering van een Nederlandsch toondicht bedreigden,
.meenden zelfs aldu,
hun tweede vaderland te dienen, ofschoon de betrokken ouders aanvankelijk meerendeels het plan steunden.
In spijt van zulke tegenvallers, stemt het bemoedigend, dat het ledental tot ongeveer 200 steeg.
J. VAN FOLKER.

TAALCOMMISSIE.

„bier een Hollandsche kranten, en ware toch een
„kleine levensbeschrijving bij het portret zeer ge„wenscht" (spatieering van mij. B.). Het is bedroevend, dat deze foutieve en zeer leelijke „Tante Betje"schrijfwijze (in de spreektaal komt zij niet voor), die
heer te laude al in zulk een schrikbarende mate in gang
heeftgevonden,` ook het Nederlandsch van onze in 't
buitenland vertoevende landgenooten aantast, wier taalgevoel toch al geregeld aan felle aanvallen van vreemde
zijde blootstaat. De redactie van Neerlindia moet toch
in de eersteplaats zorg dragen, dat in haar kolommen
onze taal zuivergehouden wordt, en het had dus op den
we g van den heer v. L. gelegen, nevens zijn andere opmerking bij bedoelden brief, ook hierop te wijzen. Uwe
Commissie kan dit verzuim herstellen, waardoor landgenooten bier en in den vreemde voor hetgebruik van
„Tante Bete" gewaarschuwd worden.
Hoogachtend,
Utrecht, II Jan. 12o.
9
G. W. BANNIER.
De heer v. L. meldt ons, dat hi' wel degelijk had gelet op die woordvoeging, die, helaas , Vrij algerneen is
(bij kooplieden en ..... dames). Hi gevoelde evenwel
geen roe in daarover in zijn afdeeling lets te ze en.

***,

Onder eigen verantwoordelijkheid.

Brievenbus.
A. C. v. d. Vi. te 's-Gr. — Lees eens ons stukje in
het April-nr. Misschien helpt dat ons bevrijden van aankondigingen als Pain de amandel ( ? !) manege, e.d.
Dan zullen misschien ook in ambtelijke stukken militai=
re autoriteiten voortaan heeten krijgsoverheden, als in
Vlaanderen, indien ze nog bestaan, want de ontwapenin g ..... ! Teen het gebruik van frire en soeur op de
R. K. scholen zullen we eens op een- middel peinzen.
Daarvan boort u dan wel eens.

***
Aan het herhaald verzoek, om te ze en hoe het wit
moet, zullen we trachten zooveel mogeliik te voldoen.
Dit in antwoord op veler vraag, waarom we een zinc.
bouw of woord brandmerken.
G. W. B. te U. — Gaarne laten we ons UNIT aansporing welgevallen, om niet voor de eerste ma al er te
wijzen, dat Neerlandia vaak zeer slecht Nederlandsch
bevat. We ha en dat de Redactie uw opmerking in haar
geheel laat plaatsen. 't Is voor haar meteen een bewijs
voor de juistheid van onze bewering, dat wij of en toe
moeten hooren, hoe wij wel waarschuwen of aanmerken, maar in Neerlandia zelf veel over onzen kant laten aan. Maar mogen wii veranderen aan den vorm
van ingezonden stukken, brieven, hoofdartikelen, enz. ?
Mevr. C. H. C. B.—S. te 's-Gr. — Over op de plaats
vindt U het een en ander in den jaargang 1919 van
Neerlandia, over vliegenier in het.Mei-nr.

***

Zaken.(knoei!) Nederlandsch.
„De jas, welke U verleden week door ons liet halen,
hebben wij voor U nagezien en kunnen U als resultaat
van ons onderzoek adviseeren de allot ?) laten
keeren".
Dit staat er, ook pallot! Een verschrijving?Dat staat
toch veel ideftiger dan as of overjas goed te schrijven.
g :
Wij zouden het b ovenstaande maar vertellen als volt
De jas, welke U verleden week door ons liet halen, hebben wil voor U nagezien ; wij kunnen U aanraden ze
laten keeren.
* **
In het jan.-nr. van Neerlandia, biz. 8 staat een brief
of gedrukt van een A. N.V.-lid uit Berlijn, waarin de
volgende zinnen voorkomen :
„Ik ontving zooeven Neerlandia van Dec., en m o et
„i k mij zeer verwanderen, enz" en vender : „Wij lezen

Taalverarming.
Vroeger wend alles in het leven geroepen, zelfs een
kerkhof. Niets werd gemaalit, gesticht, ingesteld. Nu
sneuvelt er niemand meer in den strijd, niemand komt
meer om bij een ongeluk ; niemand komt meer om het
leven bij een brand of eene overstrooming. Wie niet aan
eene ziekte sterft, die wordt gedood. Is dat niet taalverarming ?
Mr. C. B.

***
Waren de Z w e d e n even onhebbelijk teen hun H o.
n n g?
Na de oprichtings. (kan dit in plaats van constitueerende*) vergadering) van de jonge Zweedsch-Nedlandsche Vereeniging te Stockholm wend aan de Koningin der Nederlanden een huldigingstelegram gezonden in het...... Fransch, waarop toen natuurlijk een
Fransch antwoord kwam ; men kon in Den Haag toch
niet veronderstellen, dat in de Zweedsch-Nederlandsche
Vereeniging
waarin n.l. drie Nederlandsche bestuurs.
leden ook wel Hollandsch verstaan wordt, waar men
zichzelf zulk eengetuigschrift van onkunde in die taal
g
egeven had.
J. B.
Stockholm.
***
Ook onze meening!
De taal der ingenieurs.
Dr. L. M. Metz, contrOleerend geneeskundige der
Rijksverzekeringsbank te Dordrecht, schrijft ons
Het belangrijk artikel van den heer J. G. Ouwehand
in het „I'. W." van 3 Oct. heeft zeer mine aandacht
getrokken •; ik hoop, dat dit bij vele lezers zoo is : het
Joel van den schrijver zou dan bereikt zijn.
Als blijk van belangstelling in zijn opstel zou ik enkele opmerkingen willen maken :
De schrijver meent, dat het niet mogelijk zal ziin de
barbarismen geheel te weren. Ik deel zijn meeningen ;
van zelf doet zich de vraag voor : wat moeten we aannemen, wat moeten we weren ?
Ik zou meenen, dat we dankbaar moeten aanvaarden,
verwerpen, wat ze verarmt.
al wat onze taal verrijkt
De vreemde woorden, die duidelijk het kenmerk hunner vreemdelingschap dragen, ziin weinig gevaarlijk.
Zij verrijken, als ze met oordeel gebruikt worden, ze
seven „nuanceering". Ik denk aan het antwoord, dat
ik indertijd van een paar vluchteride Zuidafrikaansche
Boeren kreeg, die zonder no odzaak „pad gaven": „Ons
*)
ja, zeker
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gê nie pad nie, ons retireer". Daartegenover staan dan
de verraderlijken , die de mom van Nederlanderschap
dragen en in werkelijkheid afwijkend van onze taal en
spelregels zijn opgebouwd. Toen een taal gevormd
werd, geschiedde dit alleen op gehoor en gevoel •; andere
invloeden waren er aanvankelijk vreemd aan : had men
een nieuw begrip, de volksmond wist er een passend
woord voor te vormen. Verrassend is het, hoe dit steeds
naar vaste reels
geschiedde. Later werden woorden
g
doorgeleerden aan de schrijftafel gemaakt. En tegenwoordig o? Nieuwe w orden worden door de volksmond
ten onzent haast niet meergevormd • het nieuwe woord,
door den klerk, die deprijscourant opstelt, gemaakt, is
er al eer dan het begrip. Taalgevoel komt er niet bij te
pas • meest is het een soort woord, dat zooveel mogenkmet
van
lijk
dehet
kla buitenlandsche overeenkomt ;
de Nederlander kijkt even vreemd op, maar doet alsof
hij het begrijpt en het misbaksel gaat als „technische
term" de wereld in.
Het vertalen van buitenlandsche opstellen en berithten heeft ook zeker veel kwaadgesticht en het is op
merkelijk hoe weinig zorg onze kranten, zelfs die, welke toonen voor zuiverheid van taal te voelen, voorgoede
vertalingen over hebben. Zoo kan men meestal ook in
de beste krant uit taal en zinswendingen opmaken, uit
welke taal het stuk afkomstig is.
Het woord overzichtelijk, dat de heer 0. noemde,',
zullen wij wel niet meer kwijt raken, hoe jong het ook
is. Als de volksmond het woordgevormd had, zou men
van„overzichtig” (evenals „doorzichtig") gesproken
nebben.
Nog er er jammerlijk zelfs, is het, als door die nieuwe woorden onze taal verarmd wordt, doordat men aan
het nieuwe woord een andere beteekenisgaat geven, dan
het in onze taal al heeft. Ik noem slechts bemerken,
rein, wezenlijk, frisch, bestemmen, afzonderen, oogenblikkelijk, knol,knollig, viltig, breiig, wolstoffen, snelheid, koperpijp, lijden, weefgoederen, betonvloer, yalsch,
billijk, bodem, zekerheid, breekcokes, houdbaar, navolgen, die vaak in anderen zin gebruikt worden, dan in de
Nederlandsche beteekenis en voor welken anderen zin
mengoede Nederlandsche woorden heeft.
Tegenover al die narigheid staat evenwel soms winst
van woorden, die weliswaar uit een vreemde taal zijn
overgenomen, doch die op Nederlandsche wijze gevormd
zijn, of die wij vroeger wel gebruikten, maar die uit
onze taalschat verdwenen zijn. Zulke zijn : belichten,
voorverwarmen(verg. voorbereiden) benutten, aftasten en zoobeschouw ik ook vuurgevaarlijk, kiemvrij,
bacillenarm, steenkoolrijk. Ook het achtervoegsel „vol",
in andere Germaansche talen zoo algemeen, kan soms
dienen, maar niet als het onnoodig is, dus niet "geheimnisvol", zooals onze letterkundigen meenden gevonden
te hebben, waar „geheimzinnig" reeds bestaat.
De Duitschers missen den belachelijken schroom om
goede nieuwe woorden te maken. Deze zijn voor ons
soms ookgOed bruikbaar. Wij durven niet ! Wij schreyen aeroplaan en velen zeiden arioplaan. Maar toen de
Duitschers„Flugzeug” maakten, toen dorsten wij
eerst van„vliegtuig” spreken.
Zou het mogelijk geweest zijn om „constante" stroom
te vervangen ? Dat kon onmogelijk. Maar zie, wat een
durf, de Duitschers maakten een Duitsch woord
„Gleichstrom" en nu kon het bij ons ook. Men ging
vangelijkstroom spreken en wij waren er geweest,
zoo mengelijke stroom had gekozen, maar die stap was
tegroot Het blijit bij geliikstroom.
Ook „moeizaam" zou men winst kunnen noemen.
Het woord is door de„letterkundigen” gevonden. Men
isgeen modern litterator als men niet eens een nieuw
woord vindt en daar oorspronkelijkheid zoo moeilijk is,
neemt men een Duitsch woordenboek te baat en men
komt een heel eind. En zoo is „miihsam" moeizaam
geworden. De woorden op „zaam" sluiten wel een eigenschap in, maar het oude vrouwtje, dat moeizaam
haar last torst, is met het begrip vermoeidheid vereenzelvigd.
In anderegevallen, ook al was het woord vroeger bij
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ons ingebruik, is de invoering uit den vreemde als taalverarming te beschouwen, zooals de beruchte verboden
„nederiaag" voor opsiag en „ellendeling" voor ongelukkige.
Er zou over dit onderwerp veel te zeggen zijn. Ik wil
mij bepalen tot een verdediging van het corps, waartoe
lk behoor en erkennend, datgeneeskundigen veel met
de taalgeknoeid hebben, kan ik er op wijzen, dat de geneesheeren de ingenieurs vooruit zijn in hunne opvoeding tot zulverder taalgevoel. Di t is geschied door de
kracht van het„Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde”, waarvan de redact] sedert jaren een tamely
fine zeef gebruikt bij de verbetering van de handschriften. Niet alleen, dat de taal in het tijdschrift goed verzorgd is, maar de onderzoekers en voor an der wetenschap worden persoonlijk daardoor op de gebreken
gewezen. Al ma de redactie zich soms beklagen, dat
het werk hopeloos schijnt, zij heeft reeds zeer veel bereikt en tal van on-Nederlandsche vormen zijn door goede woorden vervangen en algemeen aangenomen !
Wanneer hoogstaande ingenieurs het voorbeeld geven,
zal dit niet antlers" dangunstig kunnen werken. Juistin
de techniek bestaan zooveel verborgen goede Nederlandsche woorden onder het y olk, die minachtend voorbij
gegaan zijn. Ik denk aan het woord „heeft", dat de
boerengebruiken voor een werktuig, waarmede de kap
van den berg wordt opgewonden. Is dat geen prachtig
woord voor„lift” ? En „heul", dat het begrip holte
en overwelving insluit, had voor tunnel gekozen moeten worden.

Mededeelingen en Allerlei.
Des Zangers Macias
De beer Lugard schrijft ons :
Ik ontving van verschillende zijden bewijzen van instemming met mijn denkbeeld, dat zangers van naam
in den vreemde, waar men Nederlandsch denkt of jets
voelt voor ons land , onze taal, onze beschaving, Nederlandsche liederen zouden zin en.
Men vraagt echter, hoe dit het beste ware te bevorderen.
1k zou daarvoor o. a. willen aanbevelen, dat door ons
Hoofdbestuur en door alle leden, die in min of meergeregelde betrekking staan met Nederlanders in den
vreemde en buitenlandsche vereenigingen, die de belangen bevorderen over en weer van haar land en ons vaderiand, de aandacht wordegevestigd op het artikel
„Des Zangers Macht" in het Mei-nr., met de mededeeling, dat ons Hoofdbestuur gaarne zijn bemiddeling zal
willen verleenen bij het regelen van zangavonden in den
reemde door Nederlandsche kunstenaars.
Als in India, Zuid-Afrika, Vlaanderen, onze vrienden
de schouders er eens onder zetten, Gm zulke kunstreizen van onze zangers voor te bereiden, dan iullen zij
daarmede een uitnemend werk doen en zeker den dank
oogsten van alien, die voor onze idealen voelen en er
voor willen werken en strijden.
Het Nederlandsche lied moet klinken over denganschen aardbodem, waar men voelt voor ons land en

voor ons yolk.
Onze Nederlandsche barden, de beste cnzer zangers
moeten het in den vreemde zin en het dierbaar vader-

land tot eere.
Wie steunt nietgaarne dit streven ?
Zwolle.
Den Eden April j.l. gaf de Afdeeling Zwolle een propaganda-avond, waarbij medewerking werd verleend
door mevr. Deys—Draayer, die, begeleid door mejuffr.
Thoden van Velzen., Zuid-Afrikaansche liederen zong,
mevr. Schimmelpenninck—Van Vloten en de heeren
L. en P. Beekhuis, die eenige trio's uitvoerden.
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Bij het helaas weinig talrijke publiek von d het ten
gehoore gebrachte zeer veel bijval. Vooral de Afrikaansche liederen vielen bizonder in den smaak, niet het
minst door de voortreffelijke wijze, waarop zij werden
voorgedragen.
Holland's weermiddelen.
in het Mei-nr. van „De Toorts" heeft Mr. Van
Es eengeestdriftig artikel geschreven over Holland's
weermiddelen, dat alle aandacht verdient, al laten wij
de verwachting, dat onze economische opbloei en de komende ontvoogding onze:t Dietsche stambroeders in Belgie en Afrika aan den Nederlandschen naam een glans
zullen verleenen als sinds de 17e eeuw niet meer is
voorgekomen, geheel voor rekening van den geachten
schrijver.
De cultuurgemeenschap van Nederland met Vlaanderen en Afrika wil hi' tot grooter eenheid brengen op
de volgende wijze:

terdam heeft tien vrijplaatsen voor onbemiddrelde Z.Afrikaansche studenten beschikbaargesteld.
Hongaarsche hulde.
Op 'den verjaardag van Prinses Juliana hebben duizenden Hongaarsche kinderen onzen Concul-Generaal
te Boedapest, den heer Clinge Fledderus en zijn echtgenoote op indrukWekkende ,wijze gehuldigd voor alles
wat onze Regeering en ons yolk voor de redding van
vele Hongaren heeft gedaan.

Comit y voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
42ste opgave van bijdragen (1-30 April).

Onder-Comite Delft : f 25.—.
Onder-Comite Deventer : f io.—, maakt met vorige
opgave f 4066.02.
Under-Comite . Zwolle f 13.25, maakt met vorige op•
gave f 4702.75.
Onder-ComiteDusseidorp bijdr. ouders Mrk. 265.
Ie. Door een afdoend subsidie uit de Staatskas moet
J. C. S. f 25.—, N. B. v. Z. A. f L. E. T. en
de Koninklijke Academic van Wetenschappen zich kunnen ontwikkelen tot een centrum van Groot-Nederland- Co. Mij. f 25.—, V. d. G. f 25.—, H. B. B. f 25.—, J.
sche Wetenschap, door aanzienlijke Afrikaners en Via- T. F. B. f 50.—, R. L. f loo.--, K. v. L. f 25.—, E.
Mij. v. L. en Co. f 50.—, C. S. L. f 25.—, K. en M.
min en onder hare leden op te nemen, terwij1 aan dat
lidmaatschap bepaalde voordeelen worden verbonden, Co. Mij. f 25.—, V. d. G. f 25.—, H. B. B. f 25.—, J.
waardoor het onzen stamverwanten mogelijk wordt M. v. D. f io.—, F. N. N. f 25.—, J. H. H. f 30.—,
eenigszins lm ti de zittingen en vergaderingen bij J. H. F. R. f I.—, B. v. M. K. f5o.—, A. M. f ioo.—,
E. H. f 25.—, A. L. K. L. f io.—, Dagblad T. f 25.—, •
te wonen ;
2e. Daarnaast behooren er jaarlijks voor Afrika en Dagblad d. C. f 25.—, Ofab. I. f 25.—, Mij. N. f 25.—,
Belgie beurzen te worden beschikbaar gesteld voor af- B. B. d. C. f 25.—, D. S. G. f 25.—, W. F. en Co.
f 25.—, M. N. V f 25.— I -B. f so.—, B. J. N. f 25.—,
gestudeerden om gedurende een jaar kennis te maken
J. B. f 25.—, G. en K. f los—, n.v. Bi. H. Vr. V.
met Hollandsche wetenschap en kunst. Omgekeerd
zullen zij er toe bijdragen, dat onze wetenschap niet in- f 25.—, L. en Co. f 25.—, Mij. v. N. K. M. v. H. L. F.
sluimert, daar zij als volleerden bij ons 'komen, voor- en Co. f 25.—, Mij. E. K. f 25—, W. M. f 25.—, S.
en Co. f 25.—, L. en Co. f 25.—, K. H. L. f 25.—, H.
zoover hun yak betreft
3e. Van niet minder belang is het om nog niet of e- C. R. f5o.—, v. M. en N. f 25.—, H. Ver. H. f 25.—,
.
en Co.
studeerden met onze hoogescholen te doen kennis ma- H. Voir. J. f 25.—, P. H. G. T. f 25.—, C.K.
ken, daar zij in het meest ontvankelijke tijdperk van f 25.—, S. en S. Mij. 25.—, H. St. b. Mij. f 25.—, R.
en C. f 25.—, S. en W. B. f 25.—, wed. C. f io.—, K.
het leven verkeeren
4e. De vacantieleergangen, welke v66r den oorlog en Co. f io.—, v. E. en v. 0. f io.— F. en T. f 25.—,
zulk eenbrandpunt vormden van kennismaking voor J. S. f I.—, alien te Amsterdam.
E. A. A. f 20.-, E. R. f 25.—, Topogr, Inr. f 24.7S,
stamverwanten en zelfs vreemdelingen met Hollandsche wetenschap, dienen te worden ingericht op nieu- C. f Io.—, Dr. Ph. G. G. f300.—, G. J. W. K. B.
wen voet, waarbij gebroken moet worden met het oude f io.—, M. J. v. D. f io.—, H. C. f 250.—, E. E. M.
f30.—, J. J. T. f 5.— , mevr. J. A. V. f io.—, alien
ente
stelsel;
5e. Bij het ontwerpen dezer plannen zou men nog Den Haag.
J. B. v. H. f 2.5o, L. H. K. f 30.—, Mr: J. C. f 30.—,
eenige beurzen beschikbaar kunnen stellen voor afstamD. H. Tz. f3 o.—, A. C. M. f 25.—, alien te Rotterdam.
melingen van Hollanders in het buiteniand;
Dr. J. L. f 25.—, E. f 25.—, W. P. f 5.—, alien te
6e. Een leerstoel in de Nederiandsche taal en letterkunde te Parijs zou hetzelfde moeten doen wat reeds Utrecht ; de dochters v. 0. L. V. f 2.5o, te Nijmegen
in Engeland en Amerika geschiedt : De belangstelling Dr. A. v. 0. f30.—, te Dordercht; dames B. f 5.—,
wekken van ons y olk en kennis verspreiden van zijn J. N. V. Fr. f io.—, beiden te Bussum • J. K. f io.—,
Brn C. L. v. H. F. S. f io.— N. 0. f 25.—, alien te
taal.
Leeuwarden ; wed. A. E. v.
f io.—, te Assen; Dr.
De schrijver schat de kosten dezer plannen, die hi' K. fte Leiden • M. d. B. f io.—, te Breda ; Ir.
A. E. J. ,f -ioo.—, te Scheveningen ; J. B. f io.—, te
ook eenigszins uitwerkt, op f 230.000.— per jaar.
De zespunten van Mr. Van Es werden in de pers Stockholm ; Kerker. Geref. Kerk f 25.—, te Leimuiden •;
waardeerend besproken. Het is te ho en dat ook de H. v. F. f45.—, te Aartswoud.
Regeering en zij, die invloed op Naar hebben, er aanIn de afgeloopen maand werd ontvangen f 2458.50
dacht aan widen.
(waaronder f 382.5o . voor melkvoorziening) en Mrk.
erbetering.
265.—; maakt met vorige opgaven f 276959.81% en
Mrii.30838.68. De uitgaven overtroffen de inkomsten
Boven het portret van wijlen Prof. Paul Frederic
in het Mei-nr. staat tot onze spijt zijn naam verkeerd dezer maand met ongeveer f isoo.— en bedroegen
f3993.m.
ie
g edrukt. Zi,
j dNeerlandia bewaren, worden verzocht,
Wii konden, dank de hulp ons van vele zijden gebode fout te herstellen.
den, 90 kisten bussen melk, elk van 48 blik, 2 vaten en
7 kisten meikpoeder ter verzending gereed maken. DeConsulaat te Bangkok.
Bij Koninklijk Besluit van 3 Mei 1920, No. 24, is de ze worden, ter verdeeling aan zuigelingen, zwakke kinderen en aanstaande moeders, aan de verschillende Nebeer H. J. W. Huber, Consul der Nederlanden te Sy dney,
benoemd tot Consul-Generaal der Nederlanden te deriandsche Consuiatengezonden.
Ook deze wijze van steun wordt zeer hoog gewaarBangkok met den rang van buitengewoon Gezant en
deerd. Men helpe ons dus dit werk voort te zetten en
gevolmachtigd Minister.
zende zijne bijdrage aan den Penningmeester:
S. VAN LIER Ez., Nassaukade 358, Amsterdam.
lien 'hoffelijk en loffelijk gebaar.
Postcheque en Girodienst No. 22889.
Het curatorium van de Handeishoogeschool te Rot-
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EHRLANDIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Het hoogste gemeenschapsgevoel, dat als zuiver menschelijk medegevoel naam ma hebben,
zonder dat het zich in het onbepaalde verliest,
heet vaderlandsliefde.
Bol1an d.
INHOUD: De Wielingen, door Prof. Dr. H. T. Colenbrander. — Hoof dbestuur Rekening en verantwoording over 1 9 1 9 . — Nederland : De Groepsdag te Maastricht. — Afd. 's-Gravenhage. — B uit enland : Nederlandsche handelsbelangen in Angola, door P. v. d. Smit. — Uit Mexico, door K. Ansoul. Uit
Roemenie. — Afd. Berle n. — Ned. week te Geneve. —V laander en : De leuze blijft : Gent vervlaamscht !
— De Vlaamsche taalstrijd en de werkliedenbeweging. — Sprekende cijfers. — Zuid-Af r i k a : Het Hollandsch bij 't hooger Onderwijs. — Bravo I— 0 ost-I nd1 : Kennis van onze Kolonien, door Dr. W. van
Lingen. — Suriname : Verzuimd Suriname. —Ned Antillen : jaarverslag over 1919, door C. J.
Krijt, — Amerika : Nederland en Amerika, door Prof. A. v. C. P. Huizinga. — Een nieuwe HollandAmerikalijn. — Taalcommissi e. — ngezo nden : De Goudkust in den Franschen tijd, door M. R.
H. Calmer er. — Ned. dichters in Amerika ?, door Mr. P. W. de Koning. — Mededeelingen en Allerlei — Comite voor Ned. Kinderen in den Vreemde. — Advertentien.

De Wielingen.
Toen onder de bepalhigen van den vrede van
Munster die directe vaart van Antwerpen naar
de voile zee en omgekeerd aan de Zuideliike Nederlandenwas ontzegd, had alleen de Republiek der Vereenigde Nederlanden bij het vaarwater der Wielingen belang. De Zuidelijke Nederlanden maakten er toen geen aanspraak op,
in maatregelen, in het belang der scheepvaart
in dat zeegat genomen, te worden gekend. Die
maatregelen vereischten uitgaven, en het zou
natuurhik geheel onredelijk zijn geweest, deze
ook slechts voor het geringste deel ten 1-ste te
willen brengen van wie het vaarwater niet gebruiken mocht. Zoo ontwikkelde zich de toestand dat de Republiek, zonder iemands tegenzeggen, op de Wielingen deed wat zij verkoos.
Dit doers bestond in het aanbrengen eener betonning tot voorbij Blankenberghe.
In 1814, toen Noord-Nederland als onafhankelijke staat was herleefd, Ham het aanstonds
wederom de zorg voor het vaarwater der Wielingen op zich. De reglementen op het loodswezen, toen uitgevaardigd, strekken ten bewiize dat men voorhad de betonning weder aan te
brengen zooals zij voor 1795 had bestaan,
d.w.z. tot voorbij Blankenberghe. Dit voornemen is ook uitgevoerd, dock het was niet 'anger een bijzondere Noord-Nederlandsche staat,

die er de kosten van bleef dragen. Na de vereeniging met Belgie geschiedde de betonning
voor rekening van het koninkrijk dat zoowel
Belgie als Noord-Nederland omvatte.
Na 1839 is het wederom Noord-Nederland dat
in de betonning voorziet. Eerst later, toen behalve betonning ook verlichting met lichtschepen door het belang der scheepvaart werd gevorderd, heeft Belgie er aanspraak op gemaakt
in deze aangelegenheid te worden gekend.

De tijd, dat de Schelde door Noord-Nederland
werd gesloten gehouden voor de directs handelsvaart op Antwerpen, behoorde intusschen lang
tot het verleden. De Schelde van Bath naar zee
was Nederlandsch watergebied, maar waarover
Belgie het recht van vrije doorvaart bezat. De
bepalingen van 1839 maakten onmogelijk dat
Antwerpen het genot dier doorvaart, dat het sedert de vereeniging met het Noorden had bezeten, na de afscheiding weder verliezen zou. Het
was alleszins begrijpelijk dat Belgie, dat op alle
maatregelen in het belang der scheepvaart op
de eigenlijke Wester-schelde genomen, krachtens art. 9 van het tractaat van 1839 het recht
van medetoezicht had, ook medezeggenschap
verlangde over het plaatsen van lichtschepen
in de Wielingen, het zeegat dat door de scheepvaart van Antwerpen moot worden gebruikt, om
de voile zee to bereiken.
Intusschen, de Wielingen verleenen niet
slechts — indirect — toegang tot de haven van
Antwerpen, maar ook — direct — tot die van
Vlissingen. Nederland was slechts bereid aan
de wen,schen van Belgie in zake het plaatsen
van lichtschepen tegemoet te komen „onder
voorbehoud van elke kwestie van souvereiniteit"
(tractaat van 31 Maart 1866) ; het herhaalde
dit voorbehoud, then bij tractaat van 9 Febr.
1881 de verlichting der Wielingen werd uitgebreid met het lichtschip „Wandelaar". G-elijk
voorbehoud werd, in beide tractaten, van Belgische zijde gemaakt. Nederland heeft dus geen
Belgische souvereiniteit over de Wielingen erLend Bel gie ge3D l',,iederlandsche.
De ervaring van 1914 heeft bewezen, dat het
het belang van beide landen is, dezen toestand niet to. bestendigen. Nederland is in 1914
in het geval geweest, de onzijdigheid van zijn

watergebied to moeten verzekeren. Had het
toen daaronder ook de Wielingen tot voorbij
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Blankenberghe begrepen, het zou niet slechts
den toegang tot Antwerpen, ook dien tot Zeebrugge hebben versperd, eene daad waarvoor
het terecht is teruggedeinsd. Het is van Belgie
niet te verwachten dat het thans een recht zal
erkennen, waarvan het reeds in 1866 en 1881
het bestaan geloochend heeft, en waarvan Nederland, wegens zijn betwist karakter, in den
wereldoorlog geen gebruik heeft gemaakt. Omcrekeerd is het van Nederland niet to verwacbten dat het, zelf sedert 1839 in een aantal feitelijke beperkingen zijner souvereiniteit over de
Westerschelde berust hebbende, en bereid bij
de overeenkomst Welke het tractaat van 1839
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vervangen motet, die beperkingen nog te laten
uitbreiden, aan Belgie zou overlaten de voile
Souvereiniteit over den besten uitweg van Vlissingen naar zee. De ervaring van 1914 en volgende oorlogsjaren heeft ten ,overvloede geleerd,
welk ongerief het geeft, zich tot het gebruik
van Deurloo en Oostgat te moeten bepalen:
Even onredelijk als het zou zijn, Zeebrugge verstoken te doen blijven van eene verbinding met
de open zee over Belgisch watergebied, even onnatuurlijk is het, zoodanige verbinding over
Nederlandsch watergebied aan Vlissingen te
ontzeggen. Aan de -Nederlandsche concessien
op de Schelde, die Antwerpen van alle gevaar
van benadeeling door Nederland ontheffen, dienen Belgische ooncessiön op de Wielingen te be,
antwoorden, daar Vlissingen gelijke aanspraak
heeft als Antwerpen, niet van de willekeur van
een nabuur of te hangen.
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Theoretisch komt in het Wielingen-geval het
leerstuk van volkenrecht, dat Belgie aanspraak
geeft op de souvereiniteit over zijne kustwateren, in botsing met het andere, dat den souverein over eene rivier ook de souvereiniteit over
hare uitmonding verzekert. Practisch heeft
1914 bewezeri, dat het onopgelost blijven van
het vraagstuk, het moge dan in vredestijd geen
ernstige gevolgen hebben gehad, moeilijkheid
geeft zoodra, in oorlogsgeval, Nederland en Belgie niet in dezelfde positie staan. Dat in vredestijd de zaak weinig moeilijkheid heeft opgeleverd, is ook enkel een gevolg hiervan, dat in
het tijdvak (1866) 1881-1914, in het alge-
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meen, Belgie Hoch Nederland gepoogd hebben
elkander het levee zuur te waken. Doch sedert
1918 hebben wij een ander Belgie leeren kennen. Aan dit laatste Belgie hebben wij voorzeker niet mogen toestaan, wat wij aan het Belgie van 1866 en 1881 moesten. weigeren. Met
het de keus te laten tusschen a. herhaling van
het wederzijdsch votorbehoud van toen ; b. verdeeling der Wielingen Tangs de lijn der grootste
diepte, zoodat de naar kust gekeerde
helft aan Zeebrugge, de naar de zee gekeerde
helft aan Vlissingen zijn uitweg over Belgisch
(resp. Nederlandsch) watergebied verzekert ;
c. arbitrage — hebben wij gedaan wat in redelijkheid van ons kon worden verwacht, en misschien, na de zonderlinge gedragingen van minister Hijmans in 1919, weer dan dat.
Belgie koos eerst de herhaling van het wederzijdsch voorbehoud. Nederland en Belgie zou-

NEERLANDIIL
den, door gelijktijdig of te leggen verklaringen,
de mogendheden op het verschil tusschen beider gezichtspunt indachtig maken.
Onder Welke inloeden is Belgie te elfder ure
van gedragslijn veranderd?
De uitingen der partij, die Belgie door eene
bijzondere overeenkomst aan Frankrijk ketenen
wil, geven op deze vraag een ondubbelzinnig
antwoord. De Wielingen-zaak is aangegrepen
door elementen, die het er rinds lang op hebben
toegelegd, den moreelen band tusschen Nederland en Vlaanderen zoo eenigszins mogelijk
door te snijden. De Vlamingen vermoeden echter nit de mededeelingen van minister van Karnebeek iets van de ware toedracht der zaak, en
loopen niet in den val. Zij eischen van de Belgische regeering openlegging van haar gansche
beleid door volledige bekendmaking der gewisselde stukken — de heer Hijmans wacht zich
wel, aan dat verlangen gevolg te geven.
Hij weet te goed, dart de mededeeling der met
de Nederlandsche delegatie te Parijs gewisselde
- iddellijk de vraag zou doen rijzen,
stukken onm
wat er achter de schermen mag zijn afgespeeld
tusschen Belgie en anderen, eer Belgie in de
zaak der onderhandeling met Nederland zijn
zonderlingen draai nam.
Wij, die niets to verbergen hebben, zouden
en ions eigen belang en dat van Vlaanderen dienen, zoo wij tot een ruime publicatie van stukken overgingen. Publicatie van stukken tot erne
loopende onderhandeling behoorende, zou in
strijd ziin met de gebruiken. Maar Belgie verklaart immers de onderhandeling voor afgebroken? De heer van Karnebeek heeft gezegd, dal)
Nederland, 't Welk de, herziening der tractaten
van 1839 niet gezocht heeft, die verklaring
naast zich nederleggen kan. Het mag dit evenwel doen, zonder naar vermogen er tegen
te waken, dat de valsche voorstelling, die de
Beigische regeering omtrent de motieven der
handelingen van de Nederlandsche aan het
Vlaamsche y olk zoekt op te dringen, bij dat
yolk geloof vinde.
H. T. COLENBRANDER.

HOOFDBESTUUR.
.

Rekening en verantwoording van het Hoofdbestuur
Al em Nederl. Verbond over 1919.
Ontvangsten:
Opbrengst achterstallige bijdragen. .
f 647.56
Bijdragen der Groepen . ....
fl 8110.46
Zelfstandige Afdeelingen .
296.86
Gekweekte rente ...
151.73
Rente Steunfonds ..
3384.02
Regeeringssubsidie ...
10000.—
Buitengewone ontvangsten
759.98
Opbrengst uitgaven A. N.V
,,
45.83
Rente legaat-Rikkers . .
,,
79.9°
f 23476 34
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Uitgaven:
Nadeelig saldo van 118 ..
f
Algemeene onkosten :
a. Salarissen .
. . 1/2 f 2454.62%
b. Kantoorhuur, onderh.
en verwarming. . I2 „ 205.16%
c. Drukwerk, kantoorbehoeften, porti, enz. . , 1039.87%
d. Verschotten Bestuursleden . .
525.741/2 ,,
Neerlandia . . .
3)
Boeken-Commissie .......
Lidmaatschappen en kleine bijdragen.
Propaganda ......
f,
Toelagen aan Groepen ......
Y1
Zelfstandige Afdeelingen
Rente legaat-Rikkers ......
Nederl. onderwijs in den vreemde .
Nederl. leerstoel te Lon
..
Jf
Pensioenpremie . .......
Bijzondere arbeid van het A. N. V. in het
buitenland. .
..
Buitengewone uitgaven
Voordeelig saldo .
11
11

265.25%

4225.41

93
9
03 .6%
2000.323.34
390.50

79.90
6o0.—
507.35
1003.85

300.I178.16
2499.61

f 23476.34
De ondergeteekenden verklaren, dat zij op
rekening en verantwoording van hetHoofdbestuur
oofdbestuut van
de
het Algemeen Nederlandsch Verbonct over 1919 hebben
nagezien, en na vergelijking met de betrekkelijke bescheiden in orde hebben bevonden.
W. F. GERDES OOSTERBEEK.
H. J. M. TIJSSENS.
L. WELLING.
Dordrecht, 25 Mei 1920.

NEDERLAND.
De Groepsdag te Maastricht.
Aan de Besturen der Afdeelingen van Groep Nedland is het volgend rondschrijven verzonden :
Het is U bekend, dat deGroepsraad in zijne vergadering van 27 Maart j.l. besloot, dat de Groepsdag dit jaar
zoudegehouden worden in Maastricht.
Het Groepsbestuur stelt al het mogelijke in het werk
om dien Groepsdag aldaar te doen slagen, maar, zal die
bijeenkomst een succes worden din is al medewerking van Afdeelingen en leden noodzakelijk.
De eerste zelfstandige Groepsdag en dat in een stall
die in de laatste jaren zoo dikwijissans alter belangstelling trok, moet slagen, anders ware het beter in het
geheel geen Groepsdag te houden.
Ons optreden in Maastricht moet worden tot een
daad, die gedragen wordt door de krachtsuiting van alle
Afdeelingen.
Zulks nader voor U uiteen te zetten, zal wel niet
noodzakelijk zijn, maar wij doen een krachtig beroep op
Uwe medewerking, ten einde het daarheen te leiden, dat
zoo mogelijk vele, maar in ieder geval ten minste twee
afgevaardigden van Uwe Afdeeling op den Groepsdag
aanwezig zullen zijn.
Zeker, de reis is kostbaar ; het verblijf in Maastricht
zal eenige geldelijke opoffering eischen. Maar, nu de
Groepsdag op 4 Sept. zal plaats hebben, het U nog den
tijd om de middelen te beramen, die een afvaardiging
naar Maastricht mogelijk kunnen maken.
In „Neerlandia" zullen telkens de noodige gegevens
voor den Groepsdag worden bekend gemaakt.
Het bezoek aan Maastricht eigent zich ook uitstekend
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om er een uitstapje (te voet of per rijwiel) in Zuid-Limburg aan vast te knoopen en te genieten van de schoone
dreven en landouwen, die het vaderland daar biedt, want
Limburg is zoo mooi • te weinig Nederlanders richten
nog hunne schreden daarheen en denken, dat het buitenland hen op het punt van natuurschoon meer kan bieden,
maar hoe vergissen zij zich.
tot U met het verzoek
Vol vertrouwen richten wijson
een Afdeelings-vergadering te beleggen en deze aangelegenheid te bespreken, met het besef, dat de Groepsdag
slechts kan slagen, indien alle Afdeelingen bezield zijn
met den vasten wil om dien te doen worden tot een succes, waarvan de kracht zal uit aan ten goede.
voor 'aan maar
Het Groepsbestuur zal hierbijaarne
g
g
laat het niet alleen staan in den strijd teen
laksheid en
onverschilligheid.
De Groot-Nederlandsche gedachte in 4ien zin, dat Nederland steedsgrooter invloed verkrijge in de gerneenschap der volkeren, moet doordringen in alle la en van
het Nederlandsche yolk.
OokU kunt en moet daaraan medewerken door onverschilligen wakker te schudden, leden te werven,
denkbeelden te ontwikkelen, artikelen te schrijven en
wat al meer.
Bracht ieder lid — dank zij zijn geestdrift en bezieling — ieder jaar slechts een nieuw lid aan, hoe spoedig zou Groep Nederland den invloed, dien het thans
slechts in beperkte mate uitoefent, zien tbenemen !
Helpt en steunt dan Uw Bestuur, want zonder steun,
toewijding en geestdrift kan de invloed van Groep Neslechts toonen een dalende lijn.
der ands
En zulks mag toch niet het geval zijn, nietwaar ?
Ugelieve den voorzitter voor 1 Augustus a. s. te berichten, hoeveel leden Uwer Afdeeling ongeveer aan den
Groepsdag zullen deelnemen.
Namens het Groepsbestuur :
SCHONSTEDT,
Voorzitter.
Doesburg, Juni 192o.
's=Gravenhage.
21 Juni heeft Ka t. Oudendijk, voorzitter dezer Afdeeling, voor leden en genoodigden gesproken over de
Groot-Nederlandsche beweging en de waarde der Ned.
beschaving voor onze stamverwanten : Vlamingen en
Afrikaners.
0.m. werd het plan-van Es (zie het Juni-nr. van
Neerlandia biz. 86)- waardeerend besproken en hulde
gebracht aan Minister de Visser, de Rotterdamsche
Handelshoogeschool en de Firma van der Eb & Dresselhuys (Nieuwe Stoomvaartlijn op Zuid-Afrika) voor
het een zij ten bate der studie van Afrikaners aan
onze Hoogescholen reeds deden.
Na dezegeestdriftige rede volgde een opgewekte gedachtenwisseling.
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Nederlandsche handelsbelangen in Angola.
In de plaatselijke bladen van Benguela \kw dt nog
herhaaldelijk geklaagd over gebrek aan scheepsruimte.
Sedert kort loot een enkele maal een Union Castleboot bij Lobitobaai aan op zijn we naar Zuid-Afrika,
hoofdzakeliik voor aanvoer der artikelen van de pas opgerichte „The Angola Engeneering & Trading Comp.
Ltd." Voor den oorlog had de „Woermann-Linie" eene
geregelde vaart op de havens van Angola. De meeste
handelsartikelen werden door bemiddeling van agenten
en handelsiceizigers uit Duitschland betrokken.
Naar mijn oordeel verdient het ernstige overweging
voor een stoomvaartlijn op Zuid-Afrika, om alle schepen, zoowel op de heen- als terugreis ook Lissabon
en Lobitobaai te doen aanloopen. Ik veronder-

stel, dat de meeste Portugeesche handelsfirma's,
bij eenige bekendheid, liever van de Hollandsche schepen zullen gebruik maken, omdat aan boord
der Portugeesche schepen zoo verbazend gestolen wordt
en voor vervoer naar Portugal is steeds voldoende vracht
aanwezig, bestaande voornamelijk uit rubber, gom, huiden en depaar laatste jaren vooral ook mais, maismeel
en boonen.
Ondergeteekende is niet in staat meer inlichtingen
dienaangaande te geven, doch deze zullen gemakkelijk
ingewonnen kunnen worden door bemiddeling van den
Hollandschengezant te Lissabon of de voornaamste
handelshuizen van Benguela en Lobito.
* **
Ook de oprichting van eene handels-vereeniging door
de Nederlandsche handelaren en fabrikanten, verdient
ongetwijfeld ernstige overweging. Naar min inzicht zal
het best zijn een groot warenhuis met hoofdkantoor te
Lobito-baai of Benguela en filialen in het binnenland.
Kortgeleden was van „The Angola Engeneering &
Trading Comp. Ltd." te Lobito de heele bezending
goederen in ,dne dagen tijd uitverkocht.
Ondergeteekende is gaarne bereid aan belanghebbenden over den handel hier nog enkele inlichtingen te
geven.
* **
Wat de Nederlandsche nijverheid aangaat, geloof ik,
dat er ongetwijfeld goede kans van slagen zal zijn voor
een fabriek om de r u w e rubber te zuiveren. Daaraan zou ook verbonden kunnen worden eengroote leerlooierij. Looibast is hier te lande aanwezig. Oprichting
van dezen zal het bestgeschieden in het gezonde binnenland, op een van de punten aan de Benguela-spoorweg.

***

Angola kan ongetwijfeld een groote oekomst tegemoet gaan, vooral als eenmaal de groote spoorweg van
Lobito-baai tot Katanga zal voltooid zijn en de rijkdom
aan mineralen zal ontgind worden.
Vooral nu nog biedt Angola aan den Nederlandschen
reeder, handelsman en industrieelg oede kans van slag
en , nu de Duitschers zijn uit
en de meeste
firma's hier nog een vaste nieuwe verbindingen
hebben.

***

Voor den Nederlandschen landverhuizer van alle ambachten verdient Angola vooreerst nog een aanbeveling.
Ondergeteekende, reeds jaren lang hier te lande gevestigd, heeft door een kleinen handel eenig geld verdiend en wijdt zich de paar laatste jaren aan de veeteelt en kaasmakerij in het klein. Zijn kleine „Goudsche" kaasjes hebben reeds een goede reputatie en veel
vraag verworven.
* **
Mijn verwachting is, dat bovenstaande opgaven niet
door den Nederlandschen ondernemingsgeest, zoo maar
na lezing zonder meer zal terzijde gelegd worden, maar
dat ondernemende mannen ze overweging en onderzoek zullen waardig keuren.
P. v. d. SMIT,
Vertegenw. A. N.V. te Mombolo-Luimbale
via Benguela,

Uit Mexico *).
Een jaar van vooruitgang l it achter ons ! December
zag de hervatting van de geregelde vaart der HollandAmerika Lijn, door het vertrek van het s.s. „Zijldijk"
van Rotterdam naar Mexicaansche havens. Dat dit feit
door de Nederlanders hier te lande met vreugde werd
begroet, behoeft wel nauwelijks gezegd. Doch ook de
*) Dit artikel werdgeschreven v66r het uitbreken der jongste
Red.
omwenteling.
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andere vreemdelingen verwachten veel van dezen dienst,
nu de vroeger zoo belangrijke Duitsche vaart voorloopig niet meer meetelt, terwijl ook de andere linen van
Europa nog niet weer zijn, wat ze v(56r den oorlog waren. Liefst zag men hier een passag
iersdienst
k
naar Europa onder Nederlandsche vlag, wat zeker ans van slagen zou hebben ; op vervulling van dezen schoonen
wensch zullen we echter nog maar niet rekenen.
Het teekenen van den wereldvrede in Juni deed hier
een bescheiden optimisme ontstaan, dat zoetjes aan toeneemt. Een jaar geleden zat Mexico nog geheel in de
put, afhankelijk als het was, in elk opzicht, van de Vereenigde Staten, die zelf door den oorlog economisch
sterk beinvloed werden. Niets is bovendien onaangenamervoor een land dan voor handel en nijverheid, in- en
uitvoer, geheel aangewezen te zijn op zijn buurman,
wat hier nog verergerd werd door de ruzie, die beide
landen steeds met elkaar hebben. En al kan Europa
voorloopig niet al te veel leveren, de handel voelt hier
toch reeds den weldadigen invloed van Europeesche
mededinging.
Als eerste Nederlandschegoederen waren hier dadelijk weer eenige bekende likeurmerken op de markt.
Eengroote toekomst verwacht ik hier niet meer voor
hen, daar de invoerrechten sterk verhoogd zijn, en dus
het verbruik van zelf vermindert. Ook voor ons Hollandsch vee zie ik hier voorloopig nog geen kans, zoolang het in het binnenland zoo onveilig blijft. De revolutie heeft hier bar huisgehouden ander den veestapel
en voor verbetering is toevoer van buitenaf een eerste
vereischte. Hollandsch vee heeft hier een uitstekenden
naam, en zonder twijfel zal men weer bij ons komen
koopen. Als meest bekende Nederlandsche handelsartikel moet dan nog de kaas genoemd worden, waarvan
na5 jaren eindelijk weer de eerste bezendingen verwacht worden.
Dit alles is dus vooruitgang, die nog rooter zou kundaard
nen zijn, als het leven niet zoo duur was, en daardoor
de algemeene koopkracht gering. Het einde van den
dollen stria in Europa schijnt echter ook de Mexicanen
iets tot bezinning te brengen en hen te doen inzien, welke schatten hungeweldig rijk land ter beschikking kan
stellen van de uitgeputte wereld, tot profijt van het eigen economische leven. Alsdan zullen hier nog heel wat
Nederlandschegoederen, na zorgvuldige bestudeering
van de Mexicaansche markt, een uitstekend afzetgebled vinden. Mexico staat immers, net als ons land, op
degoudbasis, en kan dus zeker meer koopen dan het
verarmde Europa met zijn overvloed van papiergeld.
Nederlanders, diegraag hun geluk in Mexico willen
beproeven, nu het land vooruitgaat, moet nog steeds
aan Baden worden, Eerst zeer zorgvuldig inlichtingen
in te winnen over de kans van slagen hier te laude in
hun bepaalden werkkring. Schrijver dezes heeft daarover kortgeleden eenige inlichtingen gegeven aan de
Vereeniging ,Landverhuizing" te 's-Gravenhage. De
zeer kleine Nederlandsche kolonie in de hoofdstad begroet natuurlijk met vreugde elke toeneming van haar
aantal. Daar velen den laatsten zomer de lang-verschoven refs naar het vaderland maakten, werd Koningin's
verjaardag in kleinen kring gevierd, waarbij de landgenooten op San Angel Inn de gasten waren van den
waarn. Consul-Generaal, den heer P. A. v. d. Mersch,
een welgeslaagd feest.
Bijzonder aangenaam waren voor ons de talrijke bezoeken der landgenooten uit Tampico, die met vacantie
naar de hoofdstad kwamen. Wi
ho en dat door de
J
overneming der Engelsehe Eagle Oil Cy. door de Koninklijke een aantal Nederlanders naar hier zullen worden overgeplaatst ; dit zou vooral ook het Vereenigingsleven tengoede komen, daar dan op de clublokalen
spoedig weer de gezellige toestanden zouden terugkomen van v66r de revolutie.
K. ANSOUL,
Vert. A. N.V.
Mexico D. F., Apartado 567.
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Ult RoemenN,

Eerstin Mei bereikte ons een verslag van den op
Nieuwjaarsdag plaats gehad hebbenden feestmaaltijd
der Nederlandsche kolonie in Roemenie. Een 36-tal leden waren degast van H. M. Gezant te Boekarest, Dr.
Hendrik Muller.
Onder degasten bevonden zich vele, welke er niet
to en opgezien hadden van de Petroleum-terreinen en
de Bulgaarsche grens naar Boecarest te komen, hoewel de verkeersmiddelen en hotels nog zeer veel te wenschen overlaten.
Gedurende den maaltijd, welke op de meest aangename wijze verliep, hield Z.Exc. eene gloedvolle rede,
waarin hi' er o.a. op wees, dat Nederland op het oogenblik niet die kleine staat is, waar velen het voor houden
en dat het Nederlandsche element met het oog op de
vele millioenen menschen, die de taal spreken, wel degelijk eene macht ontwikkelen kan, Welke op het wereldtooneel zich kan latengelden, vooral als alle Nederlandsch voelenden medewerken tot de ontwikkeling van
het vereenigingsleven en de nationale eer hoog houden.
Ten slotte stettle hi' voor, op het geluk en den voorspoed van het NicIerl. Koningshuis en ons land te drinken, waaraan door allen met de meestegeestdrift gevolg gegeven werd en waarna verschillende volksliederengezongen werden.
Aan H. M. de Koningin werd een hulde-adres verzonden.
De Consul der Nederlanden te Ploesti, Jhr. Van der
Maessen de Sombreff, hield daarna eene rede, waarin
hij Z.Exc. dankte voor het schitterend onthaal aan de
koloniegegeven, en voor de wijze, waarop hi' in het algemeen de Nederlandsche belangen in Roemenie beh artigt.
De avond werd verder ingezellig samenzijn doorgebracht.
Afdeeling Berlin.
De secretaris der Afdeeling, de heer Joh. W. Weber,
schrijft ons :
Door bijzondere omstandigheden kon eerst 13 Mel
de verjaardag van Prinses Juliana gevierd worden.
Ongeveer half vijf werd de feestelijkheid geopend met
een . dansje, afgewisseld door mooie zangnummers en
voordrachten. Onze nieuw gekozen voorzitter, de heer
M. J. Knoops, hield een toespraak, welke eindigde met
een driewerf hoezee ! voor de Prinses.
Ambtsbezigheden verhinderden den Nederl. ConsulGeneraal (ons eere-lid) in ons midden te zijn.
Mej. Knoops en de heer Steeksma zongen een paar
aardige liedj es.
Voor het komischegedeelte zorgden de heeren Gebr.
Kamerling en Paul v. d. Sande. De avond ging al te
snel om.
Eengeisoleerde Hollanders onder de genoodigden lieten zich voor het lidmaatschap inschrijven.

Nederlandsche week te Genève.
Geneve heeft zijn Nederlandsche week gehad. Het succes isgroot en het doel bereikt : er wordt over Holland
gesproken en geschreven en men krijgt , een anderen kijk
op wat wij zijn en wat wij kunnen.
Op uitnoodiging van de Kamer van Koophandel te
Geneve hield de heer Hagen, vice-voorzitter van de K.
v. K. te Zurich, een lezing over Holland, met tal van
lichtbeelden, welke zeer in den smaak vielen, vooral de
geweldige oceaanstoomers, de molens en de grachten,
de kleederdrachten en bloembollenvelden wektengroote
bewondering van het publiek.
De heer Van Notten hield een hoogst belangwekkende, doorwrochte en rijk gedocumenteerde rede, waarin
hi'j de wordingsgeschiedenis van onze havens schetste en
eenig denkbeeld gaf van den omvang en de uitbreiding
van onzen handel.
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VLAANDEREN.
De Leuze bliift : Gent vervlaamscht
Onder dezen titelgaf „De Standaard" van 9 Juni een
hoofdartikel, waaruit we de volgende onverzettelijke
verklaring overnemen :
Indien de Franskiljons voortgaan te trachten het bewijs te leveren, dat een Belgie, zooals zij het opvatten,
onvereenigbaar is met de volledige verwezenlijking van
het Vlaamschprogramma, dat o. m. de vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool bevat, dan hebben
zij zelf de veroordeeling uitgesproken over het regiem,
dat zij in hun hart dragen.- Zij worden voor de keuze gesteld een Belie te aanvaarden, waarin de volledige gelijkheid van beide landsgedeelten de volledige harmonie
bewerkstelligen troet, of een Belgie, waarin door ongelijkheid en onrecht de verbittering zc;i5. machtig wordt,
dat een vreedzaam voortbestaan op den duur onmogelijk
blijkt. Wij weten wel, dat die heeren liever het laatste
zien dan het eerste, dat hun het lot van Belie vrij onbekommerd laat, als de Vlaamsche heropleving maar
gefnuikt kan worden.

gering is, blijkt uit onderstaande Hist, opgemaakt naar
officieelegegevens.
Ziehier deze cijfers (Brussel en voorsteden uitgezonderd) voor de zoo en
tweetalige steden van
Vlaamsch-Belie :
Ronse ..
. I Fransch, teen 5 Vlaamsch.
Leuven.
. I
71
7
Tienen ..
1
,,
8
19
Vilvoorde.
1
11
8
Oostende.
1
IO
//
Antwerpen
I
II
)1
Gent.
..
I
12
)1
11
St. Truiden
I
14
/9
//
I/
Hasselt.
I
15
)9
Brugge
I
16
9)
Tongeren
I
17
9/
I eper .
I
19
Meenen
I
20
YI
Kortrijk
I
24
I/
Mechelen.
.
I
24
/1
Dendermonde.
I
27
Blankenberge
1
27
//
Oudenaarde . .
I
42
Geeraardsbergen .
I
1)
44
Aalst ...... 1
,,,,
48.
Overal elders,* in de Vlaamsche landstreek, is hetpercentage lager dan I %, in de meeste gemeenten niet
eens Iper duizend!
11

11

71
11
11

11

17

11

1

71

De Vlaamsche taalstriR en de werkfiedenbeweging.
Aan een beschouwing van J. J. v. d. We in de „Vragen van den Dag" over bovenstaand onderwerp, zijn de
volgende opmerkingen ontleend:

ZUID-AFRIKA.

Volop woedt nu weer de Vlaamsche strijd, maar zullen de Vlamingen dien wel winnen ?
Er zijn er, die dat gelooven, en in dat geloof de Het Hollandsch bij het hooger onderwijs.
kracht vinden om door te zetten.
Voor Nederland vangroot belang, een belang, dat
Ook ik wil daaraangelooven, maar eerst dan, wan-,
door uitgevers in Nederland nog lang niet genoeg beneer hetgeheele Vlaamsche yolk goed wakker is ge- left wordt. is de beweging der vele Zuid-Afrikaansche
worden, als een man staat achter zijn aanvoerders. universiteits-colleges, opleiding gevende aan candidaten
Maar zoover is het nog niet.
voor de Zuid-Afrikaansche universitaire examens, om
Ik durf te beweren, dat de massa van het Vlaamsche
Hollandsch of Afrikaansch, le maken tot voertuig van
yolk nog verdoken staat achter een nevel van onver- het hooger onderwijs. Reeds is deze beweging zoo sterk,
schilligheid. Meer nog, dat de arbeiders-leiders, zelf dat Prof. Dr. Viljoen, super-intendant-generaal van onVlamingen, vijandig staan tegenover den strijd voor derwijs in de Kaap-provincie en vice-kanselier van de
hun eigen taal.
Zuid-Afrikaansche Universiteit, bij een officieele geleDe Vlaamsche arbeidersbeweging, met haar tiendui- genheid zich, in voorzichtige bewoordingen, heeft uitgemet
haar
Vlaamsch
als
voerzenden Vlaamsche leden,✓
laten over de wenschelijkheid van twee afzonderlijke unitaal en Vlaamsche organisatiebladen, is een positieve versiteits-colleges te Johannesburg en te Pretoria, de
steun voor den Vlaatrischen taalstrijd, want indien het eerste met Engelsch, de tweede met Hollandsch (of
yolk niet vastgegroeid was aan de taal en het die zon- Afrikaansch) als voertaal van het onderwijs.
der natuurlijke bezwaren kon verwisselen met het
Het Transvaalsche Universiteits-college, thans voor
Fransch, zouden de !eiders daargeen bezwaar teen eengedeelte te Pretoria, voor een ander gedeelte te Jomaken.
hannesburg gevestigd, zou zich kunnen ontwikkelen tot
De neiging om liefst Fransch te spreken, treffen we tweegelijkwaardige colleges, in een waarvan het Enzelfs nog aan bij de z.g. Vlaamschgezinden, die in hun gelsch, in het andere waarvan het Hollandsch geleidefamilie- en vrienden-kringen gewoonlijk zeer spoedig lijk de voornaamste, zoo niet de eenige voertaal van het
hun dierbare moedertaal zijn vergeten.
onderwijs zou worden.
Staat de Vlaamsche werkliedenbewe ging dan oak
Intusschen gaan de studenten van Hollandsch-Afriniet altijd vijandig tegenover den Vlaamschen taalstrijd, kaanschen bloede metgeestdrift voort, een root gedeelbegunstigen doet zij dien zeker niet.
te van het universitaire onderwijs, nog niet zoo lang geDat verzwakt in nietgeringe mate de kracht en den leden geheel door middel van het Engelsch als eenige
ernst der Vlaamsche beweging, waarvan de idetle leiverhollandschen. Te Stellenbosch
even
voe
rtaale gg,
ders te weinig steun vinden bij het yolk, voor welks is onderricht door middel van het Engelsch nog slechts
taalbelangen zij opkomen.
een weinig voorkomende uitzondering. Te Bloemfontein
Bij verkiezingen o. a. wordt er dan ook weinig ge- (Grey Universiteits-college) is de toestand thans zoo,
vraagd naar de Vlaamschgezindheid der candidaten,
dat van de ongeveer 14o studenten er ten hoogste twee
maar meest en vooral naar depolitieke gezindheid.
zijn, die geen enkel vak in het Hollandsch (AfriZoolang de werkliedenbeweging' onverschillig blijft
kaansch) best udeeren.„Afrikaans het die hele sosiale atvoor de Vlaamsche beweging, kunnen we niet geloo- mosfeer deurtrek”, schrijft een berichtgever. Uit de 18
yen aan een spoedige overwinning der laatsten.
vakken, die er gedoceerd worden, zijn er 9, waarbij uitsluitend gebruilc gemaakt wordt van het Afrikaansch,
Sprekende cljfers.
n.l. Grieksch, geschiedenis, staathuishoudkunde, AfriDat in de meeste Vlaamsche steden engemeenten en kaansch, wiskunde, scheikunde, geologie, dierkunde en
op het platteland, het aantal inwoners, die verklaren opvoedkunde. Van de overblijvende vakken wordt N.egewoonlijk of uitsluitend Fransch te spreken, uiterst derlandsch, Engelsch, Fransch en Duitsch natuurlijk
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door middel van diezelfde talengedoceerd. Er blijven
dus maar vijf vakken over : Latijn, wijsbegeerte, toegeP wiskunde, natuurkunde en plantkunde, welke door
middel van het Engelsch worden gedoceerd. In het Normaal College. (voor onderwijs) te Bloemfontein wordt
de helft van de vakken door middel van het Afrikaansch
onderwezen : methodiek, aardrijkskunde, vaderlandsche
geschiedenis, bijbelsche geschiedenis, zielkunde,practische opvoedkunde en snelschrift. De ongeveer 15o leerlinen vragen dringend om meer.

(Z.-A. P. B.)
Bravo!
De Minister van Onderwijs, Dr. J. Th. de Visser,
heeft een wetsontwerp tot verhooging van de begrooting
van Onderwijs ingediend, waarbij o.a. voor beurzen voor
Zuid-Afrikaansche studenten f To.000.— wordt aan evraagd. De Minister merkt hierbij op, dat de verbinding
tusschen Holland en Zuid-Afrika, vooral vat het onderwijs betreft, steeds nauwer wordt. Daarom acht hi' het
g
ewenscht dezen stap te doen. Z.Exc. meent, dat het
verleenen van steun, in den vorm van beurzen ten behoeve van Zuid-Afrikaansche studenten, die bier te lande een inrichting van hooger onderwijs wenschen te bezoeken, het meest bevorderlijk aan een toenadering zal
zijn.
— In aansluiting hiermee vermelden we met groote
ingenomenheid, dat Bur em. en Weth. van Zwolle be-,
sloten hebben tweeplaatsen op het Gymnasium kosteloos ter beschikking te stellen van Zuid-Afrikaansche
jongelieden.
Mogen andere Gemeentebesturen dit kloeke voorbeeld volgen.

OOST-INDIE.
Door alle Vereenigingen, die zich ten doel stellen in
Nederland belangstelling te wekken voor Insulinde,
werd in menige vergadering de vraag overwogen :

Welkeplaats heel'. de kennis van de kolonien op onze
Nederlandsche scholen?
Ook het Hoofdbestuur van het Alge m. N e d e r 1.
Verb on d hield zich vaak met die vraag bezig.
Wij zijn nu op dat gebied niet langer zonder voor
ting • er is een grondslag gelegd, waarop kan worden
voortgebouwd.
In T9T8 stelde het in de jongste afl. van Neerlandia
besproken Comite voor Indische leerg a n g en en lezi n gen eene bijzondere Commissie in om een onderzoek in te stellen. Reeds aan het erode van dat jaar bracht deze Commissie een rapport
uit in zake het onderwijs in de kennis
van de Nederlandsche •kolonien op
gymnasia, middelbare sch'olen en inrichtingen tot opleiding van. onderwijzers hier te lande.
Het oordeel over den bestaanden toestand is niet zeer

gunstig :
„Voldoet de school aan den eisch, den 'on en Nederlander het besef van zijne verantwoordelijkheid bij te
brengen ? Het besef wakker te roe en van de zedelijke
schuld, die het vroegere tijdperk van kolonisatie ons
heeft nagelaten ? De Commissie moet helaas deze vragen ontkennend beantwoorden ; de oorzaken daarvan
meent zij te moeten zoeken in de benepen plaats, die aan
de kennis van de kolonien is ingeruimd op den lesrooster der scholen en, bovenal, in het ontbreken van waarborgen, dat de personen, aan wie dit zoo hoogst gewichtie: onderwijs wordt toevertrouwd, zich de voor deze
taak vereischte kunde hebben weten te verwerven."
Met de uiteenzetting van deze grondgedachten houdt
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het korte rapport zich achtereenvolgens bezig en hanBelt ook nog over de hulpmiddelen bij het bewuste onderwijs.
Haar oordeel samenvattende, komt de Commissie tot
de volgende voorstellen :
I. Het onderwijs op de gymnasia, middelbare scholen en inrichtingen tot opleiding van onderwijzers

houde rekenen g met de beteekenis van de kolonien
voor het moederland.
De school doordringe de leerlingen van den plicht,
die op hen, als aanstaande staatsburgers, ook rust
ten opzichte van de kolonien.
2. Aan de leervakken, bij welke in het leerplan der
scholen de kennis der kolonien is ingedeeld, in het
bijzonder aan de aardrijkskunde, worde eene ruimereplaats op den lesrooster toegewezen, terwijl dit

onderwijs tevens zooveel mogelijk verplaatst worde
naar de hoogere klassen.
3.
bezoeken van koloniale instellingen, musea,
tento )nstellingen, enz., worde opgenomen in het
leerplan der scholen. Den leerlingen worde de gelegenheid verschaft tot het bijwonen van lezingen en
voordrachten over de kolonien doorpersonen, die
deze van aanschouwing of door studie hebben leeren
kennen.
4. Aan niemand worde het recht toegekend tot het geven van onderwijs betreffende de kolonien, wanneer niet de waarborgen aanwezig zijn, dat hi' zich
voor deze taak in voldoende mate heeft voorbereid.
5. Aan de universiteiten client op breeden grondslag de
gelegenheid te worden geschapen tot de studie in de
verschillende takken van wetenschap, die zich bezig
houden met de kolonien.
6. Men stichte een niet teklein aantal reisbeurzen, om
leeraren en a. s. leeraren in de aardrijkskunde in
degelegenheid te stellen, eene reis naar en door
Nederlandsch Oost- of West-Indie te maken.
7. Men opene voor leeraren aan Nederlandsche inrichtin en van onderwijs de gelegenheid om gedurende
een beperkt aantal jaren gedetacheerd te worden bij
het middelbaar onderwijs in de kolonien.
8. Het Koloniaal Instituut te Amsterdam stelle een
jaarlijks terugkeerenden vacantieleergang over de
kolonien in, voor leeraren aan Nederlandsche inrichtin en van onderwijs.
9. De verspreiding van officieele publicatien, welke
waarde bezitten voor den leeraar bij de voorbereiding zijner lessen, worde zoodanig uitgebreid, dat
deze zijn te raadplegen in plaatsen, waar gymnasia, middelbare scholen of inrichtingen tot opleiding
van onderwijzers zijn gevestigd.
TO. Er worde samengesteld een catalogus van leermiddelen bij het onderwijs in de kennis der kolonien.
II. Men voorzie veelzijdiger en in ruimer mate in de
behoefte aan hulpmiddelen bij het aanschouwelijk
onderwijs, in het bijzonder wat betreft wandplaten,
verzamelingen van koloniale ethnographica en producten, lantaarnplaten en films voor bewegende
beelden.
Men bevordere de uitgave van platenatlassen, leeren leesboeken over de Nederlandsche kolonien.
12. Ten einde inplaatsen, waar geen koloniale musea
gevestigd zijn, in dit gemis eenigermate te voorzien,
richte men eene reizende koloniale tentoonstelling in.
Voor een deel zijn deze wenschen reeds vervuld'; zullen zij alle vervuld worden ? En.... zal dan het doel worden bereikt : Aankweeken van 'tgevoel van ve rant w o o r d e l ij kheid bij den Nederlandschen
staatsburger ? Zal dit een herschenschim blijken ?
Voorloopig is, dunkt ons, bij den doorsnee-staatsburger daarvan bf niets Of slechts eengreintje aanwezig.
Men vraagt hoofdzakelijk : Zal 't naij voordeel brengen
— het gaan naar Indie ?
Wat het opkomend geslacht betreft, het heeft leeren
rekenen. Ging men vroeger nog naar Indie, geleid door
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't denkbeeld : De wide wereld in !, thans heeft de nuchtere rekenkunst de verbeeldingskracht overmeesterd.
Men meent elders meer voordeel te kunnen behalen en
dus... niet naar Indie • vreemdelingen nemen bij dozijnen (misschien honderdtallen) de plaatsen der Nederlandsche jongelui in *).
Dat verantwoordelijkheidsgevoel moge — wat wij
ho en — onze Regeering bezielen, de e n k eling laat zich hoofdzakelijk leiden door de begeerte,
zijn gezin tot welstand te brengen.
Er zal evenwel al veelgewonnen zlin voor de k e nn i s van Indie,_ indien bij de aardrijkskunde- en geschiedenislessen aan de Indien evenveel aandachtgeschonken wordt als aan' Nederland zelf. Op dit gebied
wordt totop den huidigen idag toe zwaar gezondigd. Men
vreeze niet, dat er alweer nieuwe lesuren en leervakken
bij zullen komen. Al q maar bij 't onderwijs in aardrijkskunde engeschiedenis de peuterige afdaling in kleinigheden eindelijk Bens plaats kon maken voor onderwijs
in breede trekken en als men maargoed kan vinden
niet langer de onmogelijkste landen bij de behandeling
boven Insulinde te stellen.
Het onderwijs op menige school in Nederland brengt
eengewoon mensch met een beetje gezond verstand tot
wanhoop.
Wij nemen van het verslag, bovengenoemd, afscheid
met den wensch, dat 't iets moge helpen.
Misschien zou 't niet kwaad zijn als punt 8a nog op
de verlanglijst te plaatsen :
Vacantieleergang voor Kamerleden.
Daarvan zou zeker drukgebruik gemaakt worden.
's-Gr.

v. L.

SURINAME.
Verzuimd Suriname.
Wie het uitvoerig degelijk rapport van het Suriname
Studie-Syndicaat, dezer dagen verschenen, doorleest, vat
als vanzelf de niet opwekkende beschouwingen samen
in het woord, dat we boven deze bespreking plaatsten,

gen om de kolonie door middel van den grooten landbouw tot bloei te brengen, vruchteloos zijn.
Reeds bij de voorstudie en eveneens bij haar verblijf
in de.kolonie zelf, kreeg de Commissie, bestaande uit de
heeren J. S. C. Kasteleyn, B. J. Kluvers en E. Snellen,
in sterke mate den indruk, dat zoo menige, vroeger van
bevoegde zijde aanbevolen maatregel, die den economischen toestand in Suriname moest helpen verbeteren,
onuitgevoerd gebleven is, uit hoofde van de overweging,
dat daaraangroote uitgaven verbonden zijn voor de moederlandsche of koloniale kas.
Er werd en wordt ten opzichte van Suriname blijkbaar een zoo verkeerde zuinigheidpolitiek gevoerd, dat
er van ieen vlugge economische ontwikkeling der kolonie, die tot geldelijke onafhankelijkheid voert, nooit
sprake kan zijn.
Na uitvoerige voor onze eigenliefde vaak beschamende beschouwingen komt de Commissie tot het besluit,
dat die ontwikkeling alleen kan tot stand komen door
de volgende middelen :
Te. het ingoeden staat brengen van veel dat thans
verwaarloosd is(wegen, loozingen, kanalen, enz. enz.) ;
2e. het onverwijld invoeren van voldoende immigranten voor de doorgebrek aan werkkrachten snel achteruitgaande plantages
le. de bevordering der immigratie en kolonisatie in
den uitgebreidsten zin des woords, door eigen werving
op Java, speciaal voor het vervoer van immigranten ingerichte scheepvaartverbinclingen, aanleg van irrigatiewerken voor de vestigingsplaatsen van immigranten ;
4e. de uitrusting van een aan alle eischen des tiids beantwoordend Departement van Landbouw, Handel en
Nijverheid
5e. de verbreiding der communicatiemiddelen, zoowel
in de kolonie als met de buitenwereld, door we en kanalen, draadlooze telegrafie, enz. ;
6e. verbetering van den hyglenischen toestand.
In het rijk geillustreerd lijvig rapport, wordt het volgende gezegd over de verhouding van Nederlanders en
Surinamers :
„Zooals
f inr Nederland
het einddoel van den
het verblij
Surinamer en van den dezerzijds daarheen getrokken
ambtenaar of particulier is, zoo staat ook het leven
daarginds in bet to ken van het Nederlandsch. In Suriname spreekt het beste gedeelteder bevolking geregeld

onze taal en heeft zich steeds een gevoeld met het yolk
van het moederland. Dat daarin in den laatsten 1
eenige verandering is gekomen, dat de verhouding tusal zijn er verzachtende omstandigheden.
schen een deel der daar aanwezige Nederlanders en de
Vooraf een korte herinnering.
Het Suriname-Syndicaat heeft zijn ontstaan te dan- in Suriname geboren afstammelingen van Nederlanders
ken aan een te 's-Gravenhage op II Oct. 1 9 16 gehou- en Israelieten (z.g. Surinamers) minder goed is clan
den vergadering, bestaande uit de vertegenwoordigers ze vroeger placht te wenn, vindt zijn oorzaak in vervan groote Inlische cultuurmaatschappijen en enkele schillende omstandigheden, die door schuld van beide
belanghebbenden bij Surinaamsche cultures, door den kanten zin ontstaan en wellicht van voorbijgaanden
heer G. J. Staal, toen sedert kort benoemd tot Gouver- aard zullen blijken. Wanneer men zich eenerzilds minder
neur van Suriname, bijeengeroepen om bij de eerstge- kritisch en minder bewust van eiren voortreffeliikheid
noemden belangstelling voor deze kolonie op te wekken. tracht in te leven in de daar aangetroffen vreemde omDe Gouverneur deed een beroep op het nationaliteits- standigheden, die in zoo menig opzicht van de Europeegevoel der aanwezigen door er op te wijzen, dat ook Su- sche afwijken, anderzijds meer waardeering toont
riname een Nederlandsche kolonie is en dus aanspraak voor de groote kennis en wetenscha ppelijke vorming,
heeft op den steun van onze Nederlandsche kracht en die de meeste der uitgezonden boofdambtenaren meedat wij toonen moeten in staat te zijn al wat het onze brengen, dart wa--e men al een eind op den goeden weg.
is te verzorgen en naar beste vermogen te ontwikkelent, Nog client vermeld, dat een root deel der zwarte bevol-

Het Studie-Syndicaat, stelde zich ten Joel te onderzoeken, welke cultures van uitvoerproducten in Suriname op gezonden grondslag kunnen worden gevestigd.
Belangrijk materiaal ter voorbereiding barer taak putte de Commissie ook uit het breed opgezette rapport
der z.g. Welvaart-Commissie, dat in 1911 in het licht
werdgegeven. Ook wist men, dat het sedert de vrijmaking der slaven nog niet opgeloste arbeidersvraagstuk
het alles overheerschende vraagstuk voor Suriname is en
dat zonder een afdoende oplossing daarvan, alle poginMisschien kan later de Nederdietsche Academie te
Gent ons Nederlandsch sprekende ambtenaren bezorgen,
wat voor den dienst zeker zeer wenschelijk zou zijn.

king, wier taal het Neger-Engelsch is, zich goed in het
Nederlandsch kan uitdrukken, dank zij het genoten onderwij s."

Wij raden alien, die belangstelling voelen vox Suriname aan, kennis te nemen van het zeer belangrijk
rapport.
Leden, van het Algem. Nederl. Verbond.
Verzamel boeken, tijdschriften en kranten voor de
Boeken= Commissie.
Adres : Van der Duynstraat 63, Rotterdam.
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nemen, deze spoedig zal kunnen geopend worden. Het
Groepsbestuur, dat zeer waarschijnlijk, omdat door den
nieuw opgetreden Gouverneur reeds overleg gepleegd is
met het Hoofdbestuur, bij die oprichting om voorlichtin g gevraagd zal worden, kan dan zijn best doen, dat
het Nederlandsch karakter dier inrichting op den voorgrond treedt.

NEDERL. ANTILLEN.

Jaarverslag over 1919 *).
a. Het le den t al bedroeg einde 1919 : 3 eereleden, 23 beschermende leden en 256 gewone leden, verdeeld als volt : op Curacao 214, op Aruba 20, op Bonaire 13, op Saba 2 . op St. Eustatius 2 en op St. Martin
5. Er is dus eenige vooruitgang te boeken, al lie het
aantal der beschermende leden door overschrijving naar
Nederland terug doch daartegenover staat, dat onze
nieuw opgetreden landvoogd als beschermend lid toetrad.
b. Vergaderingen.
In den loop van bet jaar werden 8 bestuursvergaderingen gehouden. Bovendien 3 algemeene vergaderingen : op 5 Febr-. 1 9 19, gevolgd door een lezing van den
heer Holtappel over „De draadlooze telegrafie" •; op 29
April d.a.v. ter verkiezing van een nieuw bestuur en
op 3 Nov., gevolgd door een lezing van den heer MOrzer Bruns over „De ontwikkeling van den Nederlandschen landbouw sedert 188o en de opkomst van den
landbouw in Nederlandsch-Indie. Wat is daaruit voor
Curacao te leeren ?"
c. Bestuur.
Op de algemeene vergadering van 1 9 Sept. 1 9 18 werd
het ontworpen reglement goedgekeurd.
Het oude bestuur stelde zich in zijn geheel niet verkiesbaar. Aan de verkiezing voor een nieuw werd door
172 leden deel genomen.
Op een vereenigde vergadering van het oude en h et
nieuwe bestuur had de bestuurswisseling plaats, waarbij wederzijds wenschen tot verdere samenwerking werdengeuit. Daarna verdeel,de het nieuwe bestuur de
werkzaamheden als volgt : voorzi.tter, de heer H. Meerlink • onder-voorzitter, de beer D. de Marchena Jr.
secretaris, de beer C. j. Krijt ; penningmeester, de beer
A. A. Boom ; mevr. Van Breemen—Kruyt en de heeren
T. H. Perret Gentil, Ds. G. T. Eybers 3 ID. Marchena
Jr., J. Baiz en F. W. P. Winkel.
d. Vextegenwoordiging.
De beide vertegenwoordigers der Groep in het Hoofdbestuur, de heeren J. A. Snijders Jr. en Prof. J. Boeke,
zagen zich genoodzaakt hun mandaat neer te le en.
Het bestuur benoemde de heeren Dr. M. Alvarez Correa, Dr. Th. Lens en C. Statius Muller, om deplaats
der afgetredenen, die jaren lang de belangen van de
Groep in het moederland behartigden, in te nemen.
Geldmiddelen.
Ontvangsten f 1380.92, uitgaven f 450.03, batig slot
f930.89.

e.

f. Studiebeurzen.
Uit de koloniale geldmiddelen ontvangt de Groep geen
steun meeer tot het verleenen van studiebeurzen, zoodat
in het afgeloopen jaar geen hulp aan studeerenden werd
verstrekt, te me er daar het bestuur der kolonie deze
zaak zelf ter hand genomen heeft. Het Groepsbestuur
heeft evenwel gemeend aan een onderwiizeres, die met
een beurs van de Groep haar eerste studien had bekostigd, de noodige steun te moeten verleenen, om voor
verdere studie in het moederland eengouvernementsbeurs te krijgen.
. Leeszaal en Bibliotheek.
g
Het is te verwachten, dat nu het Koloniaal Bestuur
de oprichting van deze nuttige instelling ter hand gaat
*)
Eenigszins bekort.

Red.

h. Verdere mededeelingen.
De Hollandsche zanger Paul de Groot heeft 6 Febr.
1919 voor rekening van de Groep een „Hollandsche"
avondgegeven en 8 Maart met welwillende medewerking van eenige dames en heeren ter plaatse het tooneelstuk „In dienst van het Vaderland" opgevoerd voor
de leden en hun dames, terwill hi' voor een anderen
„avond" ookgeldelijke steun ontving.
Het Iijdschrift „Ons Thuis" werd geregeld aan de
verschillende scholen verstrekt. HetGroepsbestuur
zorgde voor ruilnummers van de op Curacao verschijnende bladen ten behoeve van het Hoofdbestuur.
Overwogen wordt of in de naaste toekomst het
verkrijgen van een eigen vergaderlokaal mogelijli is.
Waarschijnlijk, dat door samenwerking met de vereeniging ,,Huisvlijt" dit plan spoediger verwezenlijkt kan
worden. Bij de oprichting van genoemde vereeniging
heeft het Groepsbestuur de noodige medewerking verleend.
Op de laatste algemeene vergadering werd op voorstel van het bestuur besloten de noodige stappen te doen
om in het belang van de verbreiding van de Nederlandsche taal zoo spoedig mogelijk tot vereenvoudiging van
de schrijftaal te geraken. Voorts zal worden nagegaan
of het mogelijk is vanwege de Groep taalexamens, ongevee: in den geest van den Taalbond in Zuid-Afrika,
of te nemen.
Het bestuur richtte tot de kooplieden en winkeliers te
Willemstad het verzoek, de opschriften hunner zaak ook
of zooveel mogelijk in het Nederlandsch te plaatsen.
Op het verzoek van het bestuur 7ond de Gouverneur
in het begin van het jaar een aanschrijving aan alle
lancjskantoren om tegenover het publiek en ook onderling de Nederlandsche taal te bezigen.
Door vertrek van mevr. Van Grol—Meyers naar Nederland en terugkeer van den heer W. A. C. Willemsen
naar Curacao, moest voorzien worden in de vertegenwoordiging op St. Eustatius en Saba. Mevr. Tymstra
werd bereidgevonden als vertegenwoordigster voor teide ,eilanden op te treden.
C. J. KRIJT, secretaris.

AMERIKA.
Nederland en Amerika.
Onderstaand nieuwsbericht, dat ik kortgeleden aan
de Nederlandsch-Amerikaanschepers verzond, doet
zien, dat de onbekookte wet van Oregon teen het gebruik van vreemde talen in lien Staat door het hooger
gerechtshof als ongrondwettig is verklaard.
Het is voor de Nederlandsch-Amerikaanschepers
zeker verblijdend te vernemen, dat door den Attorney
General van Oregon werd medegedeeld aan de Amerikaanschepersafdeeling, dat „De wet teen de publicatie van dagbladen en brochures in wreemd e Gtaerale
len ongrondwettig is verklaard door het federale
rechtshof en dus niet uitgevoerd zal warden, tenzij
in een hooger beroep de wet is goedgekeurd."
De Foreign language Information Service heeft
in deze zaak de vreemde talen-pers krachtig bijgestaan door groote publiciteit te geven aan de onzinnige wet.
De gegevens voor het artikel „American by decree"
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in„the New Republic” werden door ons bureau
verschaft. Wij gelooven, dat het grootste gevaar
voor het aanvallen van de„foreign press” en den
„foreigner" zachtjesaan overwaait, maar ter handhaving van wat er overblijft van de toepassing der
vrijheidsbegrippen, waarmee de „vaders dezer republiek" aanvingen, moeten we steeds protesteeren tegen de hysterische, dwaze din en die men wil
doen voor Ioopercent Amerikanisatie en kalm be,
denken
zich houdende aan de oud-hollandsche
machtspreuk, kort en kernachtig : „Deugd verheugt". Of wel : „Wie wel doet, wel ontmoet".
In Amerika zijn geest, methoden en omstandigheden
zoogeheel anders dan die in 't oude Nederland, dat het
moeilijk is zich een juist begrip te vormen van de Amerikaansche maatschappij voor den Nederlander, zelfs indien hi' heel wat inlichtingsbronnen te hulp roe t. Nog
moeilijker is het zich in te leven in den geest der „Nieuwe Wereld". Vooral, indien de buitenlander eenigszins
ontwikkeld is, blijft hi' vrijwel „alien" in den oorspronkelijken zin des woords, niettegenstaande al de dwaze
amerikanizatieplannen, die overal beproefd worden. De
Nederlanders lijden veel van den te goeden dunk, waarmee ze Amerika in 't algemeen begunstigen, door een
verklaarbaar, maargeheel ongewettigd vertolken van
het Amerikaansche in Nederlandschen zin. Hetgaat
toch niet aan, dit nieuwe reuzenland, hoofdzakelijk met
eene immigrantenbevolking van allerlei slag en natie,
meestal under economischen druk hier saamgebracht,
analoog te beschouwen met ons klein, eeuwenoud kultuurlandbij de Noordzee, waar in het maatschappelijke
leven eene beschaving is vastgelegd, die zelden elders
wordtgeevenaard en die zich over de gansche wereld,
(niet het minst ook bier) heeft doengevoelen.
Uit een ruwe immigrantenmassa, in groote verscheidenheid uitgestrooid en volgens de groote hulpbronnen
des lands verdeeld, dikwijls naar hier gekomen door heel
iets anders dan economischen druk of de zucht naar
vrijheid, bloeit maar niet voetstoots het beschaafd sociaal s a m e n l e v e n, dat oudere landen hebben en
dat hetgezellige in 't maatschappelijk leven meebrengt
en vastere en hoe ere beschavingsvormen op sociaal, politiek, wetenschappeliik en kunstgebied.
De Engelsche schrijvers, die Amerika bezochten, hebben hunne landgenooten oordeelkundig ingelicht. Dickensgeeft fine opmerkingen in zake landverhuizing in
Marten Chuzzlewit. Ook zijne „American
Note s" bevat veel behartigingswaardige wenken.
Matthew Arnold Kipling en vele anderen
hebben„American notes” als voorlichting gegeven,
die, al erkennen ze de economische voordeelen des
lands, toch Amerika niet gunstig schilderen in het sociale samenleven. Geld koopt geene beschaving. Zelfs indien individueele en volksbeschaving door rijkdom kon
worden verworven, wordt door degeldjacht het verlanen ernaar verhinderd. Het ver-amerikanizeeren sluit
g
veelal — wat er ook tegen beweerd wordt — een vermaterializeeren en vergroven in, dat natuurlijkerwijze
in de bevolking, levenswijze en levensvoorwaarden van
Amerika opgesloten lit.
Het is van belang voor Nederlanders, die te rooskleurige gedachten, welke met de werkelijkheid strijden,
over Amerika koesteren, eens eenige werken te lezen,
door bekwame opmerkers daarover opgesteld. Ook zijn
deze werken als actueele beschrijvingen lezenswaard.
Allereerst eenpaar eenigszins verouderde, maar nog
steeds waardevolle beschrijvingen van den beroemden
Engelschen journalist William T. Stead: „I f
Christ came to Chicago" en „Democracy despairing".
De rechter Ben Lindsay, oprichter der kinderrechtbanken (Juvenile Courts) in Denver,
schreef een
soortbiographie:„TheBeast of the Jungle",
die in dit verband lezenswaard is.
Upton Sinclair's Jungle is terecht veel gelezen, maar ook zijn The brass Check verdient
aanbeveling hier. De beschrijvingen van Norris ge.
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yengoeden kijk op sociale verhoudingen, die veel droomende onschuld misschien voor het . onheil van verkeerde begrippen over Amerika magen behoeden. Het Nederlandschegeschrift „D e Vereenigde St at e n" door H. A. Ritter van de Hollandia-Drukkerij te Baarn geeft een gezond algemeen oordeel over
Amerika en een beter inzicht over Amerika, dan men
gewoon is van Nederlandsche zijde. We bevelen de lezing ervan onzen Nederlanders aan
A. v. C. P. HUIZINGA.
Thompson (Conn.).

Een nieuwe Holland.Amerikadliin.
Onder dezenpakkenden titel heeft Prof. Dr. G. Kalff
een vlugschrift het licht doen zien, waarin hi' het ontstaan (Juni 1 9 13) en de beteekenis uiteenzet van het
Koningin Wilhelmina Lectoraat voor Nederlandsche
taal, letterkunde engeschiedenis in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Diegeestelijke Holland-Amerika-lijn wordt bestBurd
door de wetenschappelijke reeders Prof. Dr. G. Kalff,
voorzitter (Leiden) • Dr. Mr. H. Laman Trip, secretaris (Oosterbeek) ; N. G. Pierson, lid der firma Heldring
en Pierson,penningmeester (Den Haag) ; Dr. H. J.
Kiewiet deJonge ; Wouter Nijhoff, uit ever (Den
Haag) ; Prof. Mr. C. van Vollenhoven (Leiden) • Mr.
D. W. Baron van Heeckeren, als vertegenwoordiger van
het Departement van Buitenl. Zaken (Den Haag).
De lezers van Neerlandia zijn meermalen op de hoogtegehouden van de lotgevallen van het Queen Wilhelmina Lecture ship *) .Het boekje van Prof. Kalff geeft
een volledig overzicht ook van het werk van den eersten
lector Leonard Charles van No en en zijn opvolger
Dr. A. J. Barnouw. Hi'j noemt lectoraten als dat aan de
Columbia University consulaten voor ons geestelijk leyen in het buitenland, invloedscentralen van waar uit
juister en vollediger kennis aangaande Nederland en zijn
bewoners wordt verbreid.
Hetgeschrift gaat vergezeld van een Engelsche vertaling en bevat voor ons Verbond deze vleiende woorden
van waardeering:
„Onze letterkunde en onze overige kunst mogen genoemd worden. Welk klein yolk veroverde zooveel Nobelprijzen ? Onze ingenieurs worden naar de verste landengeroepen. Wie tot de vaste lezers van Neerlandia behooren, weten, dat de voortbrengselen van de Nederlandsche nijverheid en handel in de gansche wereld aftrek
vinden. Het .zal de roem blijven van het Al em. Nederl.
Verbond en zijn leidsman, Kiewiet de Jonge, dat zij de
banden tusschen ons yolk en zijn stamverwanten in den
vreemde voorgoed hebben aangettaald en versterkt ; dat
de ader der stamverwantschap, die --om met Da Costo te spreken — „verstikt en vergeten" was, door hun
toedoen„in den zandgrond geraakt, weder uitschoot en
zwol”. Het Al em. Nederl. Verbond ma bier genoemd
worden, ook omdat de samenhang tusschen geestelijken economisch leven op het veld zijner werkzaamheden
duidelijker zichtbaar is dan elders".

TAALCOMMISSIE.
Onder eigen verantwoordelijkheid.

Adres: Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Laatste Brievenbus.
Op vriendelijk verzoek van de Redactie zal met het
ie
oog op de duurte van het papier en de ruimte de Brvenbus vervallen. Vragen, die niet van algemeenen
aard zin,
zal de Taalcommissie voortaan rechtstreeks
j
aan de vragers beantwoorden. Zij verzoekt hun daarom
naam en woonplaats duidelijk te vermelden en no g=

*) Zie o.m. April-nr. 1 9 16, blz. go.
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maals dringt zij er op aan alles, wat de Taalcommissie
betreft, haar regelrecht (en dus niet over Dordrecht)
toe te zenden.

***

Op we g naar een.... badhuis?
In„Het Vaderland” van 2 Juni j.l. komt het bericht
voor, dat degrootste hotels te Scheveningen inwendig
danig zijn verbeterd, o. a. door Nederlandsche woorden
op badkranen, Nederlandsch op spijskaarten, en Nederlandsch op de eerste plaats in prospectussen.
Zoo hoort het ! Wordt nu dat leelijke woord Kurhaus
(velen spreken het uit, zooals het bier staat) ook Bad=
huis?

***

Deze woorden vondengeestdriftige instemming bijij
het talrijke publiek, dat voor het overgroote deel bestond uit jonge landbouwers, die vakonderwijs hadden
aan een Winterschool.
Is dit niet beschamend voor zoovelen, die uit hun studie vooral zoogoed bewaard hebben de vreemde namen en de bastaard-uitdrukkingen, waarmede het we-.
tenschappelijk Nederlandsch zoozeer besmet is en waarvan hetgebruik .blijkbaar zoo'n streelend gevoel schenkt
aan degestudeerde menschen.
Wie helpt er onze Taalcommissie in dezen strijd ?
Onder onze wetenschappelijke menschen zijn er nog velen, wien bastaardtaal evenzeer eengruwel is.
Zoo dikwills komt het gebruik dier vreemde woorden
en zinswendinen voort uit onnadenkendheid, hersenluiheid en slordigheid.
Hier dient een goed voorbeeldgegeven te worden aan
de minder begaafden !
W. J. L.

Uit Stockholm :
Als lid van ,uw Verbond veroorloof ik mij de volgende
ervaringen te uwer kennis te brengen :
„Te Groningen staat op de kaartjes van de Gemeentetramgedrukt : bij het afleggen van het tweede traject
't Is in de hoofdstad ook' b a r! En dat no al vlak bij
wordt deze strook door den conducteur ingenomen.
V ondels standbeeld.
Stakkerpapierslikker ! M. i. zou het woord ingetrokCarte des consommations du Bar Americain I — Pa.
ken of teruggenomen op zijn plaats zijn. Ik zou u wilvillon Vondelpark a Amsterdam.
len aanraden de aandacht van de „Prov. Gron. Cou***
rant" erop te vestigen, opdat verbetering niet uitblijve.
Verschillendegroote Nederlandsche firma's schijnen Het Fransch op de L. S.
zich te verbeelden, dat het noodig is, op alle poststukAls de Eerste Kamer de nieuwe L. 0.-wet aanneernt,
ken naar het buitenland met buitenlandsche termen aan zal het onderwijs in het Fransch op de L. S. bijna gete duiden, hoe de verzending moet geschieden. Druk- heel vervallen, want alleen in het zevende (laatste) leerwerk wordt dus altijd verzonden als Drucksache ; Aan- jaar is het dan toegelaten. Velen betreuren dat en somPapieren en bescheid
g
eteekend wordt Einschreiben
en
mien zien er zelfs politiek in. Wij niet. Wij zijn inte(waarom niet„Zakenpapieren” genoemd, dat veel meer gendeel van oordeel, dat, als de vrijkomende tijd aan
opgang zou maken) wordt steeds „Geschaftspapiere", het Nederlandsch besteed wordt, dit de kennis onzer
enz. enz., om bij den Duitschen kant van het euvel te moedertaal zeer tengoede kan komen en daardoor ook
blijven. Naar ik meen, worden deze germanismen, ook een beteregrondslag gelegd wordt, om naderhand met
die in de brieven zelf, in het bijzonder te Rotterdam ge- meer be Fransch
Fransch te leeren, dat geen beschaafd Nebruikt. Bovengenoemde termen zijn verklaarbaar --of- derlander toch zal willen ontberen.
schoon natuurlijk onnoodig — voor zendingen naar
** *
Duitschland, maar ook voor doorgaande post naar Scan- Scheveningsch!
dinavie b.v. vindt men het steeds noodig den Duitschers
In „De Hotelhouder" kondigt het Pavilion Central
de noodige eer te bewijzen, ofschoon waarschijnlijk de Scheveningen allerlei aantrekkelijks aan : Iederen Zapostzakken in Duitschland verzegeld door aan. ( ?) De terdagavond
Supper by Candle=licht (met attracties) •
Taalcommissie zou m.i.goed doen, de N. R. Ct." te in het Tearoom en Bar treedt een ensemble op en On
verzoeken, propaganda te maken teen het germani- densera.
seerende Rotterdam."
***

***

Onnoodig. Dat doet de N. R. Crt." zelf al. 't Kost
heel wat moeite!
* **
Het Zweedsche telegram aan onze Koningin.
Uit Zweden meldt men ons, dat het telegram aan
onze Koningin, over welks taal wij ons ergerden, in
bet Fransch werdgesteld, omdat de voorzitter der
Zweedsch-Nederlandsche vereeniging Nederlandsch
niet verstaat en Nederlandsche telegrammen uit Zweden meestal verminkt overkomen. Onze onaangename
opmerking in dezen was ongegrond ; we nemen haar
dusgeheel terug.

***

Liflaf=Nederlandsch!
F.Ch. Th. Siesage, te 's-Gravenhage, Th. J.
sage, te 's-Gravenhage, en J. J. Stigters, te Rotterdam
zijn ter beschikking gesteld van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, om daar te lande te worden geplaatst in tijdelijken dienst voor ten hoogste vijf
jaren, ondersch. als chef.kok, patissier en chef de re=
in het tijdelijk hotel Koningsplein, te Weltecep
„St.crt."
vreden.

***

Flank zoo, Professor en Winterschoolleerlingen!
Bij een voordracht van Prof. Visser, hoogleeraar aan
de Ho ere Landbouwschool te Wageningen, zeide deze onlangs : „Eenmaal wil ik het werktuig, waarvan ik
wat zal vertellen, noemen met den door den voorzitter
gebruikten vreemden naam tractor, maar verder zal ik
spreken over den motortrekker of wel kortweg trekker,
dat eengoed-Nederlandsche naam is. Waarom dan een
vreemden naamgebruikt ?"

Een Babelsche geschiedenis.
Een Nederl. Limburger schrijft in de „Limburger
Koerier" d.d. r Juni :
In de Kleine Straat komt een nieuwe zaak ;• geene
banketbakkerszaak, peen geachte lezer, 't is eene „patisserie". De„ouverture”, die reeds lang „prochainement" was, is nu „gefixeerd" op „Samedi". De „specialite" zal wel . zijn „tarte liegeoise".
Of de Belgische franc voor vol zal genomen worden..... ? ? ? Na zulke„sympatisserie” toch wel allerwaarschijnlijkst. En of ze een vriendelijk gezicht zullen
zetten, als je onzen goeden Nederlandschen gulden aanbiedt ..... ? ? ?

INGEZONDEN.
De Goudkust in den Franschen
Naar aanleiding van het bezoek door een Nederlandsch smaldeel in Mei j.l. aan Japan gebracht, zijn
in dagbladen en tijdschriften de verdiensten herdacht
van Hendrik Doeff, die op onze factory aldaar de driekleurgehandhaafd heeft, in de dagen toen het moederland uit de rij der zelfstandige volkeren was verdwenen.
Hierbij is mij opgevallen, hoe verspreid het onjuiste
denkbeeld is, als zou Doeff hierin alleen hebbengestaan. (Zie zelfs :„Overheersching en vrijwording”,
Haarlem 1909, door ons medelid mej. Joh. Naber,
blz. 10.
3
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Ook de commandant-generaal van onze nederzettingen aan de Goudkust, Abraham de V ee r, heeft
geweigerd de overweldiging van het vaderland te erkennen. Hi' was gesproten uit een oud koopmansgeslacht, dat twee Oost zeekolonies had helpen stichten
(Danzig en Frederiksstad) en de zoon van een Gouverneur van Curacao. Doordat hi' zich op dit eiland in
verschillende pOsten had onderscheiden en o. a. de welgeslaagde afweer der Engelsche overrompelingen in
1803 en '04 geleid had, werd hi' in 1807 aangesteld tot
commandant-generaal ter Kuste van Guinea met den
rang van generaal-majoor. In 1808 zeilde hij op de
„Gelderland" de reede van Texel uit, maar dit fregat
werd na hardnekkigen strijd door de Engelschen overmeesterd en ruim een jaar bleef De Veer krijgsgevangen. In 1809 werd hij uitgewisseld en kreeg last op eigen gelegenheid naar zijn gouvernement te vertrekken.
Met veel moeite, gevaren en kosten bereik.te hij over
Nieuw-York reizende, ditmaal de Goudkust. Hier vond
hi j de grootst mogelijke verwarring; ons hoofdfort St.
George d'Elmina werd door 3o.000 Fantijnsche negers
belegerd. Toch west De Veer door een wisseling van belead en kracht de orde te herstellen. In 1810 kreeg hij
het bericht, dat het Koninkrijk Holland had opgehouniet aan de toekomst
den te bestaan,
loch hi'wijfelde
t
van zijn y olk en besloot zijn bestuursgebied voor een
herrezen vaderland te bewaren. De wissels, die hi tot
betaling van ambtenaren en troepen trok, werden daarom door het Fransche bewind ge-weigerd en nadat hij
in 1812 een opstand onder het eigen garnizoen had geolds en uit eigen zak. Vijf
dempt, betaalde hi ales
jaar handhaafde hi zich, strijdende teen Engelschen
en inboorlingen, afgesloten van de wereld, onderhevig
aan de invloeden van een moordend klimaat.
In 1816 was zijn hoop eindelijk in vervulling gegaan
en kon hi j het bestuur aan Daendels over even. Toen
hi in 1838 als oud-gouverneur van Suriname stierf, kon
was hij in 's lands
van hem geschreven worden : Rik was
die gegaan, arm heeft hi' dien verlaten". De na edachtenis van dezen grooten vaderlander, over wiens bestuur aan de Goudkust ik binnenkort uitvoeriger mededeelingen hoop bekend te maken, verdient beter, dan,
als zijn gouvernement, verloren te aan en vergeten te
worden.
M. R. H. CALMEIJER.
Doesburg.

Nederlandsche dichters in Amerika?
Aan de Redachtie van Neerlandia.

M. H.
ten Deensch dichter, de heer Carl Kjersmeier, te Kopenhagen, een root vriend van Nederland, vraagt mij
of mij in de Vereenigde Staten, in Curacao of Suriname Nederlandsche dichters bekend zijn en waar hun
werken zijn uitgegeven.
Zou misschien een Uwer lezers mij in staat kunnen
en willen stellen, deze vraag te beantwoorden ?
Hoogachtend en bij voorbaat dankend,
P. W. DE KONING.
Amsterdam, 2 11 Juni 192o.
Sarphatiekade 13 boven.

Mededeelingen en Allerlei.
Tekstverdraaiing.
De „Etoile Beige" heeft uit hetgeen in het jaarverover Groep Vlaanderen
slag van het Hoof db
werd gezegd, munt willen slaan door het in een onjuiste vertaling te doen voorkomen of het A. N. V.
van de Vlaamsche Kamerleden de verdediging verwachtte van de Nederlandsche belangen.
Het Laatste Nieuws, dat in onze schets van den toestand der Groep Vlaanderen „de eenvoudige weer

99

der waarheid" ziet, brandmerkt de tekstverdraaiing
„
der Etoile
Bel e" als Laster.

Vraag.
Wie der leden kan ons helen
aan een of meer stuks
P
van het Au g .-nr. 1908 van Neerlandia ?
Welkom zijn ook de volgende nrs. : Juni 1902 ,
Sept. 1903, Oct. 1903, Oct. 1906, Dec. 1907, Maart
1908. Oct. 1908.

Des Zangers Macht.
Als een bezegeling van wat de heer Lugard Over de
waarde van het Nederlandsch lied in de laatste Neerlandia-nrs. schreef, maakt de Neder1.-Indischepers gewag van de geestdrift, welke mevr. Krauss—Adema, die
met denpianist Joh. Röntgen een kunstreis door onze
Oost maakt, met haar voordracht van Hollandsche liedjes heeft gewekt. Telkens als die aan de beurt kwamen,
was er stormachtige bijval.
Natuurlijk ! Eigen kunst is immers eigen leven !

Duitsch en Nederlandsch.
Bij den uitgever Seemann te Leipzig zal een
ks
reeks
werken het licht zien, onder den titel D i e Na c hbarn.
Het reeds verschenen eerste deel bevat monografieen,
beurtelings geschreven door Duitschers, die in de gelegenheid zijn geweest ons land te leeren kennen en Nederlanders van rijp oordeel en onafhankelijke meening.
Zoo schrijft M a r c e l l u s E m ants over
Deutsch and Niederlandisch.
Hi' toont aan, dat de voorstelling, die nog steeds
door de Alduitschers wordt verbreid, als zouden de tegenwoordige Nederlanders eigenlijk Duitschers zijn,
volkomen scheef is ; de oude Germanen toch dro p en
niet slechts in de Nederlanden door, doch ook in Engeland, Frankrijk, Spanje en Italie. Even goed, en
misschien wel met meer recht, zou men kunnen beweren, dat eengroot deel der Pruisische bevolking Slavisch is. Juiste- is het ,
als men van alle tegenwoordige
Germaansche volken zegt : zij zijn van eenen stam,
maar zij hebben leer verschillende elementen in zich
opgenomen en zich op zeer uiteenloopende wizen ontwikkeld.
Emants wijst dan op de, vaak bedriegelijke, overeenkomst en de verschillen tusschen beide talen. Hi'
lustreert dat door een reeks van Duitsche en Nederlandsche woorden op te sommen, die, op den klank af,
g
elijk zijn, loch een geheel verschillende beteekenis
hebben en daardoor tot de zonderlingste vergissingen
aanleiding geven.
Voor taalzwakke Nederlanders is de oppervlakkige
kennis van het Duitsch fataal. Het is nu eenmaal een
treurige eigenschap van ons yolk, dat het zoo weinig
gevoelt voor het zuiverhouden van zijn taal. Het Duitsche leerboek heeft in datopzicht veel bij ons bedorven ! Als men een wetenschappelijk of een technisch
vaktijdschrift opslaat, dan stuit men niet alleen op germanismen zonder tal, maar ook op Duitsche
din en en onnederlandscht verhaspelingen
en van Duitsche begrippen.
Er er en ergerlijker nog is het, dat er onder onze
'one schrijvers nauwelijks een is, die zich niet aan
germanismen bezondigt.

Nederlandsche nijverheid.
Op de onlangs te Brussel gehouden tentoonstelling
van voedingsmiddelen, hygiene en nijverheid, is het Vicen gouden
toria Water bekroond met dengrooten prijs
medaille.

Holland's liefdadigheid geeerd.
Ter herinnering aan de vele diensten door Nederland aan de noodlijdende Weensche kinderen bewezen,
is de Stefaniestrasze aldaar herdoopt in Hollandische
Strasze.
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Nederland op zijn best!
De heer H. C. F. Hennig te San-Remo schrijft ons :
Onlangs trad ik hier een voornamen winkel van voedings- en genotmiddelen binnen, waar mijn cog alras
viel op een pyramide van blikken beschuit, uit het vaderland afkomstig. Dat was lets nieuws !
Als goed patriot achtte ik het natuurlijk mijn plicht
omer dadelijk wat van te bestellen. Bij het betalen
maakte ik de opmerking, dat de prijs overeenkwam met
die van het meestgezochte Engelsche fabrikaat.
Ja, zeide de winkelier, zij kosten even veel, maar die
Engelsche biscuits zijn ontegenzeggelijk niet z66 lekker,
niet z66 zuiver van smaak als het Nederlandscheprodukt.
Ik had den man wel kunnen omhelzen !!
Hi' had volkomen gelijk •; hi' heeft niet te veel gezegd,.... en ik koop een Engelsche biscuits meer.
V erschenen.
, I.
Nederlandsche Gedachten
II De Internationale Beteekenis der Vlaamsche Beweging, door G. Gossaert.
Verzoek.
Leden in het buitenland ! Hebt gij Uw bijdrage over
het loo ends jaar reeds naar Dordrecht opgezonden ?
En hoe staat 't met achterstallige bijdragen, die in de
oorlogsjaren niet konden worden opgezonden ?
Bedenk, dat ook voor het Vereenigingsleven de strijd
om het bestaan hard is.
Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van :
Mej. F. Kruyne, vroeger Alex. Hegiusstraat, Deventer
(thans Indie).
H. v. Vreeswijk, vroeger Pothoofd 45, Deventer (thans
Indie).
Mevr. J. Bergsma—v. Gorkom, vroeger Muziekschool
de Toonkunst, Prins Maurits Lein Den Haag (thans
Indie).
S. van de Vreede, onderwijzer, vroeger Curacao.
A. M. V. Hoek, vroeger Westersingel 31a, Rotterdam.
J. van Aalen, vroeger Oldenbarneveltkade 6, Amsterdam (thans Indie).
H. Hemmes, vroeger Helmond.
G. J. van Trigt, vroeger v. Welderenstr. 64, Nijmegerl.
F. Drees, vroeger Holsteinischestr. 37, Berlin-Wilmersdorf.
Charlottenburg-BerJ. Dost, vroeger Philippistr.
.
lijn
S. van Hoorn, vroeger Joz. Israelstr. 22a, Groningen
(thans in Indie).
J. Evers, vroeger Str. General Lahovary 64, Boekarest (Roemenie).
C . J. V. d. Feen, vroeger Soc. Orion, Arbanasi (Roemenie).
G. C. Meyer, vroeger pia. Intern. Romána, Bustenari (Roemenie).
P. de Nijs, vroeger p/a. Ex 1. Petr. Levante, Campina (Roemenie).
W. J. W. C. Bakker, electr. techn. ingenieur, vroeger v. Leeuw,hoeksingel 40, Delft.
Mej. J. Hemmes, vroeger Nieuwe Langendijk, Delft
(thans in Indie).
Jhr. Mr. J. G. Westra van Holthe, adv. en proc., vroeger Nassaulaan 6, Assen.
Merkens, vroeger „The Limes", High Vieuw Avenue, Grays (Essex).
Mevr. F. Bosch van Drakestein de Sonnaville, vroeger Woburn Road No. 1, East Graydon, Londen.
P. van der Wal, vroeger 5 Greet Rd., Kilburn (En eland).
A. Pleysier, vroeger Bedford Road 31, Rock-Terry
(Cheshire) En eland.
Charles Poitier, vroeger 8 Clarendon Road, St. Annes on the Sea (Engeland).
J . J. P. C. van Kuyk, vroeger Denneweg 54, Den
Haag.

V. Lambrecht, vroeger Witte de Withstraat 3, Den
Haag.
G. H. van Senden, vroeger Charl. de Bourbonstraat
2, Den Haag.
R. van Sint Jan, vroeger Stationsplein io, Den Haag.
J. de Vries, vroeger Rijswijk (Z.-H.).
Dr. A J. Barnouw, vroeger v. Blankenburgstraat 71,
Den Haag.
Jonkvr. J. M. de Geer, vroeger Prins Mauritsplein 3,
Den Haag (thans in Indie).
Kees Roovers, vroeger caligraaf, Rijswijk (Z.-H.).
J ac. A. J . v. Haaren, vroeger Calle Santa Fe 670,
Rosario(Argentinie).
Theod. Zegers, vroeger Doventorssteinweg 12, Bremen (thans Hamburg).
Mevr. Alice Kamerling, vroeger Mozartstr. 5, Bremen
(thans Hamburg).
J. J. Boersma, vroeger Orleanstr. 88a, Bremen.
Dr. L. J. Klinkenberg, vroeger v. Nispenstraat 12,
Nijmegen.
Mej. Chr. Dommisse, vroeger St. Annadwarsstr. 6,
N ijmegep
Mej. J. van Griethuysen, vroeger Bloemfontein.
Dr. G. Knothe, vroeger Benoni.
H. A. Tels, vroeger Breestraat 136, Leiden (thans in
Japan) .
Jhr. Mr. H. G.
Holthe tot Echten, vroeger„Ebbenerve”, Assen.
K. Noordewier, sergeant Infant., vroeger Curacao.
Mevr. M. Kinberg, vroeger Joh. Verhulststraat 49,
Amsterdam.
G. D. Baron de Vos van Steenwijk, vroeger Malakastraat 133, Den Haag.

Comite p oor Ned. Kinderen in den Vreemde.
43ste opgave van ontvangen bildragen van 1 tot en met
31 Mei 1920.
Onder-Comite Zwolle f 15.75
•; maakt met vorige opgaven f 4718.50.
J. H. f 30.—, H. M. f ioo.—, J. K. F. R. f A. R.
0. f io.—, G. B. K Z. f 5.—, M. L. f 20.—, F. F. W.
f 25.—, H. en B. f 25.—, n.v. V. T. f 20.—, D. H. v.
B. N. f25.—, G. R. f 25.—, G. v. P. en Co. f25.—, M.
en Zn. f25.—, S. en Co. f 25.—, M. P. Fab. f io.—, S.
A. 0. f Io.—, E. F. K. f io.—, J. H. A. G. f 25.—, A.
C. M. f 25.—, J. D f 37.5o, alien te Amsterdam .
J C. J. f io.—, R. D. C .f4.—, W. M. S. f 3.—, N.
N. N. f 8.—, Mr. J. C. f3o.—, D. H. Pzn. f 3o.—, A.
C. N. f 25.—, Dr. J. J. G. f 5.—, J. B. f 2.5o, alien te
Rotterdam.
.0, J. S. f 7.5o, wed. v. R. H.
J. M. v. W. C. f75
f 2.50, E. E. M .f 30;—, Dr. P H. G. G. f 3oo.—, alien
te Den Haag.
J. M. V. f Io.—, te Bussum •; J. R. V. f 50.—, te Hilversum •; H. f te Utrecht •; G. F. f io.—, J. G. L.
f I.—, beiden te Arnhem •; Dr. A. v. 0. f 30.—, te DorBaarn ; D. J. v. B.
dercht ; L. P. D. 0. t. N. f 3o.—, teBaarn•D.
R. f 30.—, D. J. v. B. R. f 3o.—, beiden te Zeist •; W.
P. M. f$.— ,
te Gouda.
Totaal werd ontvangen in de afgeloopen maand
f 1165.25 (waaronder f 3oo.— voor melkvoorziening) en
Mrk. 260.—, maakt met vorige topgave f 278116.65 en
Mrk. 31098.68. De uitgaven bedroegen ongev. f 3600.—,
zoodat die de inkomsten der maand zeer belangrijk overtroffen, een•reden dus, om weer een krachtig .beroep op
de hulpvaardigheid te doen, vooral daar de zomermaanden in den reel zoo ongunstig voor onze kas zijn.
Zeer dankbaar is men in den vreemde voor de talrijke
bussen melk (ruim 500o), die wij . aldaar ter beschikking
konden stellen.
Bijdragen worden gaarne ontvangen door den PenningS. VAN LIER Ez.,
meester
Nassaukade358,
Amsterdam.
Postcheque en Girodienst No. 22889.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Kam, burgers, hande uit die moue
Om eie volksbestaan te boue.
Jan Cellier s .
■
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Het A.N.V. en de politick.

Onderiiezen titel komt in „De Toorts" van 29
Mei een artikel voor van de hand van den heer
v. Es.
Het is inderdaad een zeer belangrijk vraagstuk, dat daarin wordt behandeld, ten volle
waard om van alle zijden te worden belicht.
VOOr den oorlog, in de gelukkige jaren toen de
menschheid leefde onder den invloed van een
langdurig vredestijdperk, kon er moeilijk strijd
zijn over de vraag of het A.N.V. kon werken zonder zich te mengen in de politick der staten, die
tot het arbeidsveld van het Verbond behooren.
In die staten had het Verbond zijne zelfstandige organen, die de belangen van het Verbond
op eigen gebied behartigden. Aanleiding tot
moeilijkheden was er toen weinig of niet.
Het kan zijn nut hebben hier met een enkel
woord de leidende gedachte bij de inrichting
van het Verbond uiteen te zetten. Aan het
hoofd van het Verbond staat het Hoofdbestuur,
dat in Nederland zetelt, maar niet is een bestuursorgaan voor Nederland. Teneinde de bijzondere eischen voor elk onderdeel van het arbeidsveld van het Verbond tot hun recht te
doen komen, kunnen de leden van het Verbond
in elk gebied, waar de belangen van het Verbond zulks vorderen, zich vereenigen in eene
Groep of Zelfstandige afdeeling. De vrijheid
van handelen van deze organen wordt niet verder beperkt dan noodig is om de eenheid in het
Verbond te bewaren. Aldus werden Groepen
gevormd in Nederland, Belgic, Ned. Oost-Indie, Suriname en Curacao,. en werden eenige
Zelfstandige Afdeelingen opgericht *) .
Het Hoofdbestuur is samengesteld uit afge*) Groep Zuid-Afrika werd door den Boerenoorlog
ontredderd en is sedert als Groep nog niet hersteld, ondanks herhaaldepogingen daartoe.

vaardigden van de Groepen. De eene Groep
mengde zich niet in de zaken van de andere,,, en
het Hoofdbestuur greep slechts in, wanneer den
der organen van het Verbond zijn steun of voorlichting vroeg ; het nam 't initiatief voor maatregelen ten behoeve van eene der Groepen of
Zelfstandige Afdeelingen, maar altijd in den
vorm van underling overleg, waarbij het oordeel
der Groep of Afdeeling bij de beslissing zeer
zwaar woog.
Deze regeling bestaat nog en geen enkele
Groep of Afdeeling zou anders wenschen.
De oorlog rukte echter Groep Belgic uit elkaar, waarvan het gevolg is, dat daar thans geen
orgaan is, dat de Verbondsbelangen behartigt.
En nu komen we tot de politiek
Herhaaldelijk heeft de vraag of de heroprichting der Groep thans moet worden ter hand genomen, een onderwerp van gedachtenWisseling
uitgemaakt bij het Hoofdbestuur, dat tot dusverre deze vraag na ernstig onderzoek ontkennend beantwoord heeft.
De overwegingen, die tot dit besluit hebben
geleid, houden, zooals ieder begrijpt, verband
met den binnenlandschen toestand int Belgie en
de verhouding tusschen Belgic en Nederland.
VOOr den oorlog was er onder de Vlamingen
allerminst eenstemmigheid over de wijze, waarop de Vlaamsche belangen in den Belgischen
Staat moesten worden bevorderd, maar nh, den
oorlog zijn de meeningen op dat punt nog veel
verder uiteengeloopen. De Duitsche regeering
heeft het tijdens de bezetting van Belgic, na,
tuurlijk in haar belang, goede politick geacht
de Vlaamsche beweging krachtig te steunen.
De Vervlaamsching der G-entsche Hoogeschool,
de bestuurlijke scheiding tusschen Vlamingen
en Walen, en zoovele andere maatregelen zijn
daarvan de bewijzen. Er zijn Vlamingen, die
gemeend hebben de bevrediging van deze wenschen, die door alle of vele Vlamingen worden
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gedeeld, uit de handen van den vijand, die hun
land veroverd had en bezet hield, te mogen
aannemen. Dat zijn de activisten, eene benaming, die geheel ten onrechte door de felle: Viamingenhaters ook gegeven is aan vele Viamingen, die zich nooit op het standpunt van bovengenoemden hebben gesteld.
Ook onder laatstgenoemden heerschte verdeeldheid, zoowel ten opzichte van het doel dat
men wenschte te bereiken, als van de strijdmiddelen.
De heer Van Es en de zijnen verwijten nu
aan het Hoofdbestuur, dat het niet onder
omstandigheden de belangen van den Dietschen
stam heeft voorgestaan.
Vrage: Welke partij had het Hoofdbestuur
moeten kiezen, die van de Fronters, van het
Algemeen Vlaamsch Verbond, van de activisten?
Voor den heer Van Es moge dat geen vraag
zijn, voor een bestuur dat de belangen te behartigen heeft van het Algemeen Nederlandsch Verbond, is het dat
Zich mengende in de Belgisc4 binnenlandsche aangelegenheden, had het Hoofdbestuur
zich daar moeten scharen aan de zijde van een
der Vlaamsche partijen, 't geen noodzakelijk
zou hebben geleid tot vcrvreemding van de
andere.
Wij nemen daarbij nog aan dat inmenging
op zich zelf op onzen weg had igelegen, maar
dat juist ontkennen wij ook met nadruk. Niet
alleen zou dat de Nederlandsche Regeering
moeilijkheden hebben bezorgd, maar de Vlaam.
ache Beweging zelve zou de verdenking niet
ontloopen zijn, dat het werkelijke doel was versterking van den invloed van Nederland in de
Belgische aangelegenheden, tot consequenties
van vérstrekkenden aard.
De heer Van Es 'omschrigt het „opperste"
doel van het Verbond aldus: ...het bestudeeren
en voorbereiden van de mogelijkhei.d eenerzijds
de stamdeelen recht te verschaffen binnen hun
staatsorganisatie, anderzijds deze stamdeelen in
samenwerking to brengen".
HierbiT zij in de eerste plaats opgemerkt, dat
het doel van het Verbond is oraschreven in de
statuten. Het in samenwerking brengen van de
stamdeelen ligt ongetwijfeld in de lijn van het
Verbond in overeenstemming met de statuten,
mits die samenwerking zich bepale tot de cultureele, tot een geestelijke wisselwerking, waardoor de stamdeelen in hun staatsverband regelmatig een zuiverings- en ontwikkelingsproces doorloopen.
Ten aanzien van het eerste deel van het opperste doe!, zooals de heer Van Es aangeeft,
moeten wij er op wijzen, dat bestudeeren en
voorbereiden geen zin heeft, wanneer het niet
door uitvoering der noodig geachte maatregelen wordt gevolgd. Men moat om den arbeid
der volorbereiding niet onvruchtbaar to doen
zijn, tot die uitvoering ook de macht hebben.

Laten wij duidelijk zijn. 't Gaat bij den heer
Van Es uitsluitend om Vlaanderen. Hij ontkent het bestaan van eene Belgische natie, en
ziet in de voortzetting van den Belgischen staat
de voortzetting der onderdrukking van de Viamingen.
Hij meent, dat geleidelijk toeneemt het aantal van de stoning „dat God niet
kan gewild hebben, dat Vlamingen verdrukte
Belgen en Afrikaners slavers van Britten moesten zijn".
Wij stellen daar tegenover, dat de groote
waarde van een hoog ontwikkeld en zich vrij
ontwikkelend Vlaanderen en Zuid-Afrika zoowel voor Nederland. als voor den Nederlandschen stam algemeen in de Nederlandsche gezaghebbende kringen wordt bereft.
Maar._ daar gaat het niet om. Wanneer de
heer Van Es van het Verbond verlangt, dat het
terstond in studie zal liemen de vraag, op Welke
wijs „wij" het best de verwerkelijking van
den eisch van zelfregeering van Vlaanderen en
Afrika kunnen voorbereiden, dan wijzen wij er
al weder op, dat deze studie, op zich zelf onschuldig, niets beteekent, wanneer men met
de vruchten van die studie plukt door invoering
der zelf-regeering, aithans door krachtigen strijd
om die zelf-regeering desnoods of te dwingen.
Om Afrika gaat 't natuurlijk niet. De bewe-ging van den heer Van Es en de zijnen dagteekent uit de jaren van den oorlog, .toen de Afrikaners zeker niet „slavers van Britten" waren,
want een zelf-regeering heeft Afrika reeds lang.
Neen, het is, de Vlaamsche kwestie, en in 't
bijzon.der is het de jacht in Belgie op de activisten, die in Nederland eenige beroering heeft
gewekt, Welke beroering een uitweg zocht in
het A. N. V. en thans heeft geleid tot den.
eisch van inmenging van Nederland in , de binnenlandsche zaken. van Belgie. Deze inmenging
zal immers het gevolg moeten zijn van de „studie", die de heer Van Es van het Hoofdbestuur
verlangt. Wij zeiden reeds, dat enders Bleats
theoretisch werk zou worden gedaan.
Wij staan nu met beide •voeten op den grand.
Het is immers bij de tegenwoordige verhouding
onder de Staten ondenkbaar, dat de inmenging
van Nederland de Vlamingen zou kunnen helpen. Integendeel, zonder de macht om zijn
eischeri door te zetten, maakt men zich belachelijk en prikkelt men tot verdere rnaatregelen van
de tegenpartij, waarvan zij, die men helpers wil,
de slachtoffers worden.
Was Nederland de groote macht, die door alle
Staten moest worden, ontzien, dan zou zijn houding tegenover Belgie dezelfde kunnen zijn als
die van Frankrijk, zij 't met een tegenoverpsteld doel.
Men denke niet, dat wij geen oog hebben voor
de ondergeschikte positie der Vlamin.gen in het
Belgische Staatsverband.
Wij listen geen gelegenheid voorbijgaan om te
doen uitkomen, hoe diep wij gevoelen, Welke

NEERLANDI A.
-------

groote belangen betrokken zijn bij eene krachtige verheffing van het Vlaamsche yolk. oude
jaargangen van Neerlandia kunnen het bewijzen. Die belangen betreffen dat yolk zelf in de
eerste plaats, die betreffen ook Belgie als Staat,
die betreffen niet minder Nederland.
Onverschilligheid voor hetgeen in Vlaanderen
gebeurt is voor Nederlanders misdadig.
Maar de Vlamingen hebben zelf uit te waken
welk bestuur, welken vorm van bestuur zij wenschen. Zij moeten derhalve ook beslissen of en
in hoeverre ze zelf-regeering verlangen.
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thans Vlaanderen. zich tracht te ontworstelen.
Het Hoofdbestuur van het A. N. V. zal voortgaan in den geschetsten pest te arbeiden, zooveel de ontwikkeling der verhoudingen en omstandigheden dat mogelijk maakt !
Het blijft daarbij dan binnen de grenzen van
het duel van het Verbond., zooals dat in de statuten door de leden van het Verbond is omschreyen.
De beer Van Es en de zijnen overschrijden die
grenzen, teekenen het doel van het Verbond op
hunne wijze, afwijkend van de bestaande grond-

4,0

Commandanten van het HAlandsche Eskader in Japan.
Hierbij komen wij echter op jets anders, vat

voor de Vlamingen van 't grootste belang is,
maar ook voor den geheelen Dietschen stain,
en in 't bijzonder voor Nederland als stamland
en buurman van Vlaanderen.
Om zelf-regeering tot zegen van het yolk toe
te passen, de algemeene welvaart, het geluk van
het yolk te bevorderen, is nooclig algemeene ontwikkeling.
Daar komen wij op het gebied, waar Nederlanders en Vlamingen elkaar kunnen vinden: laten
wij de cultureele banden zooveel mogelijk aanhalen. Eene drukke wisselwerking moet aan
beide volken ten goede komen. Vlaanderen vecht
thans met alle kracht voor eigen degelijk onderwijs. Aldus van alle zijden samenwerkende, kan
het gelukken de geestelijke kracht en materieele
welvaart van het yolk op te voeren. Zelf-regeering komt dan van zelf, althans komt dan een
einde aan de grievende achterstelling, waaraan

hoofdleiding doet
Uw plicht niet, gij houdt U niet aan het doel
van het Verbond.
Wij vertrouwen thans het onredelijke van deze beschuldiging in het halt te hebben gesteld.

regelen, en verklaren ,dan: Gij

BUITENLAND.
Vlagvertoon in Japan.
Mevr. Henriette Holst—Hendrix schreef ons 20 Mei
uit Yokohama
Hierbij zend ik U een kiekje van de Commandanten,
die met het Hollandsche Eskader hier waren van3 tot
18 Mei. Het zijn de Kapitein ter zee J. C. Bentz van
den Berg, Eskader-Commandant (in het midden), Kaitein ter zee J. F. Sluys, Commandant van Hr. Ms.
P
Hertog Hendrik (links), Kapitein-Luitenant ter zee
A. L. Boeser, Commandant van Hr. Ms. Maarten
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Harpertsz. Tromp (rechts) en de Japanner Hattori
( staand), die den Commandanten gedurende hun bezoek hier als adjudant was toegevoegd.
Ik heb dit kiekje genomen bij de afscheidsreceptie,
door de Commandanten en Officieren ons (de Nederlandsche kolonie, vreemde Consuls, Japansche autoriteiten enz.) aangeboden op 17 Dec. Dien morgen waren zij juist in gehoor ontvangen bij de Keizerin van
Japan, die hen met de ridderorden vereerde, die zij
zichtbaar dragen : de Eskader-Commandant kreeg de
2de klasse van de Orde van den Heiligen Schat, Kapitein Boeser de 3e klasse hiervan, en Kapitein Sluys,
die deze orde reeds bezat, de 3e klasse van de Orde
van de Rijzende Zon.

Nederlandsche belangen in Patagonie.
In verband met de toenemende belangstelling, waarin Argentinie zich terecht ma verheugen, zullen enkele
eenvoudige mededeelingen uit dit verre Zuiden den lezers van„Neerlandia” waarschijnlijk niet onwelkom
zijn.
Mij aansluitende aan mijn vorig schrijven, zij allereerstgemeld, dat het kerkelijke leven zich normaal-ontwikkelde en voorts dat we in Sept. 1917 eene school in
Salamanca konden openen. Ook in een andere wijk, n.l.
Sierra Victoria, wordt door een Afrikaanschen onderwijzer school gehouden. Op dit gebied is dus reeds iets
bereikt en we ho en voort te gaan- met onze pogingen
om aan de kinderen Hollandscn onderwijs te verstrekken. Het behoeftgeen betoog, dat we, van alle enghartigheid vrij, ook andere talen onderwijzen, n.l. de taal
des lands en Engelsch. Zoo werken dus thans kerk en
scholen reeds "samen, om onze kolonie haar nationaal
karakter te doen behouden.
Nog steeds kunnen we beweren, dat het hier op maatschappelijk gebied goed is. We hadden niet minder dan
vier droge jaren •; het laatste jaar alleen was goed.
Gevolg van de droogte is steeds, dat er in -den winter
veel schapen dood aan en dat de aanteelt gering is.
Ondanks dit feit is hier volstrektgeen armoede. Vele
boeren bezitten een auto en dit jaar schaffen velen een
transportmotor aan. Dit wijst dus op vooruitgang !
In verband met het veebedrijf hier en in geheel Patagonie veroorloof ik mij iets te zeggen aan het adres
van belanghebbenden in ons land. Het dorp Comodoro
Rivadavia is een zeer - belangrijke markt voor w o 1.
Uit de omgeving, van de Cordilleras, ja van uit Chili
komt hier de wol ter markt. Koopers zijn Duitschers,
Fransclien, N.-Amerikanen, maargeen Hollanders. Nu
ben ik ,een leek op handelsgebied, maar toch komt de
vraag gedurig bij mij op : zouden onze wolhandelaars
of, fabrikanten niet rechtstreeks ook van hier hun wol
kunnen betrekken o? V or verdere mededeelingen stelt
ondergeteekende zich gaarne beschikbaar.
***
In Sept. 1919 hadden we het voorrecht den heer J.
Koster uit Heerlen te ontmoeten. Dit bezoek aan Patagonie stond in verband met de exploitatie der olievelden
bij Comodoro. Zoo terloops kocht de heer Koster drie
leguas grond. (I legua = 25oo H.A.). Deze gronden
worden aan landgenooten verhuurd. De heer Koster
wordt in Augustus a, s. weer verwacht en dan zullen
resultaten door hem zijn bereikt.
we zeker hooren, we

***

Zoo nu en dan trokken enkele families naar de Cordilleras, meenende daar betere grond en minder droogte
te vinden. Dit trekker liep, zooals te verwachten was,
op teleurstelling uit. Wel zijn de voorwaarden voor de
veeteelt daar beter, maar het bleek onrnogelijk om als
enkele familie onder de Indianen te wonen.
Zij kwamen dan ook spoedig terug. Thans is er echter een betere we gevolgd. Er is n.l. weer aan de Regeering een kolonie aangevraagd aan den voet der CorHet
b. H
dilleras, 8000 K.M. van hier, no g steeds in Chubut.
leguas groot, plaats bieis een stuk goede grond,

dend voor ongeveer 40 tot 5o fami lies. Het antwoord
der Re eerie betreffende de voorwaarden, kwam nog
niet af. Is ditgunstig, dan zullen velen daarheen trekken, vooral 'one boeren, die nog een grond in eigendom hebben.

***

Eenpersoonlijke opmerking ten slotte. Naar aanleiding van mijn vorig stuk in „Neerlandia", ontving ik
brieven uit Nederland, N.-Amerika, Z.-Afrika, Indio
en Rumenie. Ik stond toe n aan het begin van mijn arbead in dezegroote kolonie -en had daaromgeen tijd
om die brieven te beantwoorden. Trouwens, die brieven
waren vangeen nationaal belang. Thans beschik ik,
vooral in de maanden Mei—September over voldoenden
tijd, om eventueele brieven te beantwocrden. Aileen
brieven, waarin men slechts vraagt, of men hier in kor-ten tijd rijk kan worden, zal ik terzijde leggen.
Met beste wenschen voor het Algem. Nederl. Verbond
in zijn nieuwe periode.
•
A. C. SONNEVELDT.
Of icina Salamanca (Chubut), Argentina.

NEDERLAND.
De Nederlandsche vrouw en het Nationaal bewustzijn.
Bij de gedachtenwisseling, ;lie den 2isten Juni volgde
op een lezing, welke Ka t. Oudendijk over de GrootNederlandsche Beweging voor de Afdeeling 's-Gravenhage en omstreken had gehouden, merkte Dr. Van
Weel op, dat de vrouw in het algemeen zoo weinig deel
neemt aan den stria ter opwekking van ons nationaal beWustzijn. Hi' stelde de vraag, wat teen
die lauwheid kon wordengedaan. Volkomen met
zijn klacht instemmende, herinneren wij aan de welsprekende redevoering, die Johanna Naber verleden
jaar heeft gehouden op het N ationaal Congres voor de
weerkracht van het Nederlandsche Volk, te Scheveningen ingericht door de vereenigingen Onze Vloot,
Ons Leger en Volksweerbaarheid.
Enkelegedeelten mogen hier alsnog een plaats vinden en nut doen :
Indien de ontwikkeling van ons yolk in al zijn la en,
gedurende de laatste jaren, een ontwikkeling, waarbij
de vrouwenbeweging zeker niet een der minst belangrijke cultuurverschijnselen is geweest, — ons iets heeft
geleerd, dan is het wel dit, dat de oude onderscheiding
in belangen, die meer bepaald de vrouw gelden en in
belangen, die meer bepaald den man raken, heeft of edaan, en dat man en vrouw te zamen, ook in het openbare leven, moeten streven naar bevordering van al emeen menschelijke belangen. En het is juist in den
dienst Bier algemeen menschelijke belangen, waaraan
thans ook de vrouw meer en meer hare beste krachten
gaat geven, dat wordt versterkt, ook bij de vrouw, het
nationaal bewustzijn. Wie zich wijdt aan den dienst
van het algemeen, op welk bijzonder arbeidsveld'ook,
leert zijn yolk kennen, wordt vertrouwd met zijne
nooden, met zijne verlangens, gaat schatten de latente
krachten, Welke nog in 't Nederlandsche yolk sluimeren, komt tot waardeering van zijnen schoonen aanleg,
gaat droomen van onbegrensde mogelijkbeden, die zich
in de toekomst nog- voor dit goede, krachtige yolk
zouden kunnen ontsluiten.
et enkel in het verleden, ddat
Want het is waarlijk nit
de deugden van het Nederlandsche yolk, zijne
digheid van ontwikkeling, gedragen door eenen ontembaron vrijheidszin, rijke vruchten hebben gedragen. Zij
doen dat in het heden nog. Nog altijd heeft onze kunst
eenen goeden naam in het buitenland. Men luistert er
naar onze zangers en zangeressen •; men kroont er cfnze
mannen van wetenschap met aandeel in de Nobelprii-

NEERLANDIA.
zen ; men reert er onzen handel, onze nijverheid. Wie
onzer ooit het voorrecht had, internationale congressen
tegaan bijwonen ,
gevoelde steeds met trots, dat de
Hollandsche congresleden er welkome gasten waren
en wie buitenlanders mocht rondleiden in onze scholen,
in onze musea, in onzephilantropische stichtingen, in
onze havensteden,
— wie hun mocht verkiaren onze
Staatsinrichting en nog veel meer, kon vaak met stille
voldoening waarnemen de lichtelijk afgunstige bewondering, die veel van dit alles bij den vreemden bezoeker
opwekte. Ook wij Nederlandsche vrouwen dragen er
daarom roem op te behooren 4ot het Nederlandsche
yolk ; en nu wij eindelijk ook voor de wet als leven van
dat yolk zijn erkend, zijn wij te herder geworden in
het bewustzijn van het vele uitnemende, dat ons yolk
steeds heeftgekenmerkt, willen ook wij vrouwen, dat
ons land wat het in het verleden isgeweest ook zal
blijven in het heden en in de toekomst.
Zijn vrijheidszin, zijn kostelijkst bezit, heeft het nooit
verloochend ofprijsgegeven. In vrijheid is het gegroeid,
in vrijheid zal het blijven wassen.
Het is nietgenoeg, dat wij boven verdenking zijn,
anderen la en te le en wij moeten voorkomen, dat
ze ons wardengelegd. En wij kunnen dit, door niet alleen onze vriendschap begeerlijk te maken, maar ook
onzen tegenweer te doen duchten. Mannen en vrouwen
moeten daartoe samenwerken ; moeten de jeugd maken
gezond van lichaam, krachtig van wil, geoefend van
spieren, bereid ook om zich te even aan het algemeen
belang, waar en wanneer de roe stem komt.
Zoo dit Offers eischt, dan moeten wij die weten te
brengen • ook wij vrouwen moeten dat.
Maar vergeten wij niet, dat het bij de versterking‘van
Nederlands weerkracht, volstrekt niet enkel gaat om
eenen stria van geweld te keeren met geweld. Er is nog
een andere soort van overweldiging dan gewapenderhand, de zoo en. penetration pacifique,
eengevaar, waaraan ons Nederlandsche yolk in de
eerste jaen dezer eeuw meer is blootgesteld geweest,
dan wij toen bedachten. Hoe zijn toen onze kunst, onze
wetenschap, ons onderwijs, onze armverzorging beinvloed door uitheemsche voorbeelden, beheerscht door
buitenlandsche methodes. Ook daartegen moet Neerlands weerkracht wordengestaald 'door een krachtig
nationaal bewustzijn, opdat dit ons als een stralende
fakkel• voorlichte bij de waardeering van wat er goed
en schoon is in het streven van andere volken. Wij
mogen ons door hun voorbeeld laten -bezielen, wij mogen van hen leeren, wij mogen bij hen ter schole gaan,
— maar hen slaafs navolgen mogen wij niet. Ons
eigen volkskarakter moeten wij tot zijn eigenaardige
ontwikkeling brengen en aithans wij vrouwen kunnen
veel daartoe bijbrengen door de kinderen van ons yolk
vertrouwd te maken met onze vaderlandsche geschiedenis, met de historie van ons _Vorstenhuis ; door hen
te doen ontgloeien van geestdrift voor zelfopofferende
daden, van eerbied en liefde voor onze taal, van begrip
en waardeering van onze nationale.kunst.
Daartoe mede te werken is voor ons, Nederlandsche
vrouwen, een schoone taak en als een eereschuld, die
wij onzerzijds zullen hebben of te doen, nu het Nederlandsche yolk ons metterdaad als volksgenooten heeft
erkend. Door te helpen versterken het nationaal bewustzijn willen wij dan ook het onze toebrengen om
waar te maken de schoone woorden, welke prijken op
Nederlands nationale monument bij uitnemendheid, op
het Rijksmuseum te Amsterdam :
Van Hollands heerlijkheid in 't vroegst verleden
Schiet rijke straal bij straal door deze muren heen,
Geen nabuur, die ons ooit 'tgeschiedboek heeft ont[streen,
Dat van eenglorie tuig,t ongeevenaard tot heden.
Van deze kleineplek,,
dit oost- en westerslib
Werd aan Europe en de aard weleer de wet gegeven.
Schijnt naast der vaadren zon ons licht een vonk, die
[stip
Op hun azuren grond trilt nog van gloed en leven.
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Studiebeurzen voor stamgenooten.
Aan het Bestuur dergroote gemeenten is de volgende brief verzonden
Doesburg, Juli 192o.
EdelAchtbare Heeren !
Het Bestuur van„Groep Nederland” van het Algemeen Nederlandsch Verbond neemt de vrijheid zich tot
U te wenden, ten einde Uwe welwillende belangstelling
te vragen voor het navolgende :
Het zal U bekend zijn, hoe onze Groep steeds streeft
naar versterking van de banden, die onze stamverwanten in den vreemde aan ons yolkbinden en het zal wel
overbodig zijn, bier in den breede uiteen te zetten, hoe
het voor het Nederlandsche yolk van groot belang is, dat
onze stamverwanten in Zuid-Afrika, Vlaanderen, enz.
hun Dietschen aard hoog houden en aldus het aanzien
van den Nederlandschen stam, die steunt op zoovele
eeuwen van beschaving, kunst en wetenschap, in de
wereld steeds toeneme en Nederland — al moge het
klein zijn root zij als geestelijk middelpunt van millioenen Groot-Nederlanders
,
al wonen die buiten onze
staatkundige grenzen.
Zulke overwegingen hebben zeker ook voorgezeten bij,
het Gemeentebestuur van Zwolle, waar B. en W. dier
gemeente onlangs de beslissing namen, dat twee plantsen opP. Gymnasium kosteloos ter beschikking gesteld zouden worden van Zuid-Afrikaansche jongelieden
„ter bevordering van de Groot-Nederlandsche stambelangen".
Ons Bestuur vindt in het bovenstaande aanleiding
zich tot U te wenden met het eerbiedig verzoek, het zoo
mogelijk daarheen te leiden, dat op de inrichtinon
van onderwijs, welke onder het beheer van Uw College staan. eveneens een of meer plaatsen kosteloos beschikbaargesteld zullen worden voor stamverwante jongelieden.
Mocht Uw College eenige beschikking in dit opzicht
nemen, dan zouden wij daarvan gaarne bericht ontvangen, ten einde zulks aan de Vertegenwoordigers van
het Al em. Nederl. Verbond in het buitenland te berichten, terwijl wij voor het overige een dergeliike beschikking, welke zeker het hare er toe zou bijdra.,5en
om de Groot-Nederlandsche aansluiting en ontwikkeling te versterken, ten zeerste zouden toejuichen.
Namens het Bestuur van Groep Nederland
van het Algem. Nederl. Verbond :
SCHONSTEDT, Voorzitter.
Groepsdag.
Omstandigheden, buiten den wil en de wenschen van
het Da el. Bestuur der Groep, hebben geleid tot de beslissing, dat de Groepsdag in Maastricht niet zal door=
gaan.
Pogingen daarna aangewend om den Groepsdag in
Rotterdam of Amsterdam te houden, hebben — gelet op
den korten tijd van voorbereiding en de onzekerheid of
de Groepsdag aldaar kans van slagen had — het Dagel.
Bestuur geleid tot het besluit, dat dit jaar een Groepsdag gehouden zoude worden.
De voorzitter van Groep Nederland :
SCHONSTEDT.
's=Gravenhage(Jongel.-Afd.).
Secretares dezer Afdeeling is geworden mej. Anita
Prins, Suezkade io4, aan wie alle stukken de Afdeeling
betreffende dienen te wordengezonden.
Rotterdam.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans als v olt samengesteld : Dr. A. G. van Hamel, voorzitter ; W. j. Roodenburg, mej. C. Hoogewerff, mej. Dr. H. C. H. Mouette, D. J. Tyssens en Louis Bril Jr., secretarispenningmeester, Proveniersstraat 58,
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VLAANDEREN.
Vlaanderengespoord!
Wat kan de blinde staatszucht brouwen,
Wanneer zij raast uit misvertrouwen.
Vonde 1.

„Die verplichting hebt ge tegenover God, die u uit
het Vlaamsche yolk deedgeboren worden •; tegenover
het verleden, dat degraven dekt van hen, die den roem
van uw y olk over landen en zeeen zonden ; tegenover het
fieden, dat schreiend staart op een z(56 die verknecht
en getergd worden van wat heilig is."

* **
Vlaamsche boeken.
Nu het koersverschil den uitvoer van Nederlandsche
boeken naar Belgie tegenwerkt, is het van te meer belang, dat de Vlaamsche uitgevers voor aanvulling zorgen. En daar wordt aan gewerkt. Zoo kwamen ons van
„De Sikkel" te Antwerpen, welke uitgeeft in samenwerking met Em. Querido te Amsterdam, verscheiden
door Eug. de Bock en Lode Baekelmans verzorgde uitgaven van oude en nieuwe Vlaamsche gedichten, een
boek over Hendrik Conscience en de opkomst der
Vlaamsche Romantiek, met veel afbeeldingen en portretten enz. onder de oogen.
In de„Uitgekozen Gedichten” van Theodoor van
Rijswijck uit de Poetische bibliotheek trof on vooral
in de inleiding deze aanhaling, uit een vers van 1842 :

II uli 192o zal een gedenkdag blijven in de Vlaamsche Beweging, van rooter beteekenis dan alle processe teen ware en vermeende activisten, dan de vervolgingen waaraan al wat Vlaamsch is sedert het sluiten
van den wapenstilstand in 1918 in steeds feller hevigheid bloot staat.
De niet we te redeneeren fout van die Vlamingen,
welke met behulp van den overweldiger van Belie hun
tachtig jaar uit eigen kracht tevergeefs geeischt recht,
meenden te kunnen veroveren, blijkt meer en meer
slechts een voorwendsel om alle Vlamingen over dezelfde kam te scheren en aanleiding om nu maar in eens
0 ! de tijd dien wij beleven
heel dat yolk te knechten ;• alsof een yolk met zulk een
Drukt op Vlaemsche nekken zwaer.
grootsch verleden, dat in 1302 op het slagveld van Groeninge zijn zelfstandigheid bevocht, op den duur zulk
Is er inVlaanderen eigenlijk wel jets nieuws onder
een knechtschap zou dulden.
de zon ?
Vele jaren is de wereldvermaarde Gulde n-S p orenslag door de Vlamingen herdacht •; Juli was de
Vlaamsch-nationale feestdag bij uitnemendheid en toen
de wereldoorlog uitbrak was het zelfs de Koning van
Walen en Vlamingen, die zijn yolk tot verdediging van
den vaderlandschengrond opriep met den kreet : Gedenk den slag der Gulden Sporen !
En nu de Vlamingen, getrouw aan hun verleden, en
getergd door de stelselmatige onderdrukking, die hun
De aandacht van Insulinde en Nederland wordt in de
tot he en nog wordt aangedaan, op Juli wederom wilden getuigen van hun onuitbluschbare liefde voor hun laatste jaartientallen steeds meer gevestigd op B a ntaal en zelfstandigheid en de meest to ale Vlaamsch Bel- doen g,
de villastad bp de hoogvlakte*).
gen daaraan hun zegel hechtten, heeft „blinde staatszucht" een eeuw van onrecht bloedig bekroond.
Dat isgeleidelijk gekomen sedert het oogenblik, dat
Door heel Vlaanderen is de gedenkdag een zegedag een spoorlijn West-Java met de 0o§telijke he1ft van dat
geworden voor de Vlaamsche Beweging en de voor het eiland verbindt. \TO& dien tijd kregen de kleine nederAntwerpsche bloedbad verantwoordeliike magistraten zetting van Europeanen ter hoofdplaats en de planters
hebben wederom een martelaar gemaakt, wiens vroege in de omgeving. hunne benoodigdheden per kar heeledood en koninklijke uitvaart velen ten leven zal wekken., maal uit Buitenzorg of Batavia. En nu is Bandoeng
Dat een minderheid meent aan een meerderheid van eengroote stad met winkels, die er zijn mogen, met
medeburgers hun burgerrechten te kunnen onthouden meerdere nijverheidsinrichtingen, met een min of meer
zonder op den duur een burgeroorlog te ontketenen, grootsteedsche bewegin
is verbijsterende politieke kortzichtigheid.
Sprak men vroeger alleen van de drie hoofdplaatsen
En dan te weten, dat in de Vlaamsche natie een yolks- van Java : Batavia(Weltevreden), Semarang en Soerakracht sluimert, die, tot volle ontplooling gebracht, Bel- baia, in die zusterentrits is met voile instemming nu
ook opgenomen de villastad op de hoogvlakte der Preg
ie tot welvaart, eer en roem zal kunnen strekken.
Wie opent de verdwaasden eindelijk de oogen !
anger-Regentschappen en niet onwaarschijnlijk zal de
jongste zuster binnen afzienbaren tijd de andere drie
***
overvleugelen. Larig — onbegrijpelijk lang --duurde het
voor de taaie behoudzucht er toe gebracht werd, er een
vrouw en de Vlaamsche strlid.
De
H. Burgerschool op te richten. 'n Kleine 25 jaar geleOp de vraag, wat kan de vrouw voor Vlaanderen den pleitte de Schoolcommissie, waarvan ondergeteedoen, antwoordt Erin in „Storm" o.m. :
kende Secretaris was, te vergeefs voor een bescheiden
„Dat uw lippen de taal proeven, die Guido Gezelle iichting of klasse voor meer uitgebreid onderwijs. En
noemt „zoo wonderzoet", en die u hooren, zullen haar nu ? De betrekkelijk pas opgerichte H. B. S. werd zoo
zangerigheid verlangen. Paart verzorging van taal met door honderden leerlingen overstroornd, dat er een tweefijngevoelige kieschheid in om an en woorden. Deze de moest worden opgericht.
wezen een uitstraling van een Vlaamsch hart, een
Na lange overwegingen be on de verhuizing van ReVlaamschen geest, gesterkt door de kennis van zijn geerings-bureau's uit het heete Batavia naar de koele
yolk. Zooniet, draagt gij een masker van beschaving hoogvlakte; welke er nu al zijn behoeft bier niet opgeen zijt een echte Vlamingen.
somd te worden ; reeds woont er de le er-commandant
„Gij zult door studie Uw yolk leeren kennen in zijri in een vorstelijke woning en in 't nabijgelegen T j igeschiedenis, zijn kunst, en zijn letterkunde; gij zult in- mahi ('n kwartier sporen) vindt een belarigrijk deel
zien, dat uw yolk in zich de kiemen draagt van macht
enadel. Gij zult het_ an ook beminnen. En als het hart
*) Er is een propagandaboekje uitgegeven, waar men
veroverd is, volgen de daden gemakkeliik.
„Als moeders en opvoedsters kweekt de in geest en tai van kiekjes van Bandoeng's moose gebouwen vindt.
karaktec de manner') die eens in 't openbaar leven zul- Ook in 't geill. weekblad „Indie" wordt men geregeld
len treden, de vrouwen, die nieuwe huisgezinnen zullen op de hoogte gehouden van mooi-Indie en mooi-Bandoeng.
vormen, en ,daar hun taak volbrengen.
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van 't Nederl. Ind. leger een gezond en versterkend ver- te houden • Nederland zal nog lang van zijn beste krachblijf.
ten moeten afstaan voor de voorlichting van IndoeneDat alles is eengevolg van den nieuwen tijd, ingeluid sie, totdat de tijd aangebroken is, dat ook in Indie gedoor de spoorwegklok !
vormden als hoogleeraren kunnen optreden. En ten slotToen, lap geleden, de Nederlanders zich in Indie te verzuime men niet gestadige voeling met het buivest! en was dat alleen om handel te drijven; hun ves.. tenland, waar ook voor Nederland zelf nog zooveel te
tigmgen waren dus altijd aan de kust — in den mod- leeren is.
der. Daar leefden ze en maaktengroote winsten, geurden enpraalden als 0. Weers en.... stierven ze als ratIn datzelfde Bandoeng werd in de maanden Mel en
ten en muizen, waar ze meer in dienst van B a c hu s, Juni j.l. ook gehomden
dan van Hygi e i a stonden. Toch.... kranige lui, die
de eerste Indische Jaarbeurs.
zich door niets lieten afschrikken in hun pionierswerk !
Aan 't einde der 19e eeuw begint de nieuwe tijd, be- Daarover handelt een correspondent van de „N. Rott.
gint men Indie uit een ander oogpunt te zien als een Crt." in het Avondblad van 12 juli j.l. en
geeft daarbij
land, dat vooruitgebracht moet warden en bewoond beschouwingen, die voor hen,
die in het in Indie ontdoor gezonde , krachtige menschenrassen. Van toen of wakende leven belangstellen, ongetwijfeld
waarde hebde, neiging om niet alleen gebruik te maken van de ze- ben.
geningen van het boa land maar om ook de kustplaatDe jaarbeurs wordt door hem aan een scherpe crisen, doorgaans broeinesten van malaria, gezond te tiek
onderworpen
bouwen
, o.a. de inrichting
der ge •
maken.
en...., „wi.e aan de Nederlandsche of buitenlandsehe
Geen wonder, dat Bandoeng, gelegen op 2000 voet beurzengewend is, zal Naar in 't eerst niet buiten geboven zeepeil, tot eer en welvaart kwam.
woon imposant vinden. De massaliteit, het groote aanDe Nederlandsche lezer denke niet aan een E u r oconcurreerenden in eenzelfde nijverheid, ontbreekt
peesch klimaat • midden op den dag steeds over de tal
bijna overal. De eenige betrekkelijk massaal vertegen8o° Fahr. (in due Julidagen gevoelt men hier wat dat woordigd zijn : de machinenijverheid -fabricage en
is) • maar.... 's avonds en 's morgens heerlijke afkoehandel in bouwmateriaal (stee p en hout), degoud- en
ling • in den rege1,7o° Fahr., wat in den Oostmoesson juweelhandel, het drukkersbedrijf, de sigaren-industrie".
(de drooge ti d, de Indische winter) tot 6o 0 kan dalen ;
Dan klaagt deze „vriend, die de feilen toont", ook
voorts heerlijk frisch badwater (in de kustplaatsen is over
de zwakke vertegenwoordiging van den invoer en
dit lauw — tot warm toe) en eindelijk van rondsomme zegt daarover met het oog op Nederland :
nog
koeler
temperatuur,
vroeger
bemet
to
het giber
„Ten deele, voor wat de Nederlandsche nijverheid
reikbaar met vlugge karretjes en verder per rijpaard •;
tegenwoordig evenwel verplaatst men zich per auto en aan oat ma de gebrekkige. vertegenwoordiging een
in een paar uur stijgt men tot 4 a 5000 voet en geniet gevolg zijn der bekende Hollandsche eigenschap, nieuwe din en voorloopig nog eens aan te zien Toch ware
de bergkoelte met frissche teugen. 'n Heerlijk land !
't Is dan ook te begrijpen, dat velen er niet meer aan een ruime deelneming door Nederland aan de volgende
denken, naar 't moederland terug te gaan, maar zich Indische Jaarbeurzen nuttig en noodig. De Nederlandblijvend daar vest! en en under hen vindt men stevige sche industrie heeft hier een groot afzetgebied te verliezen, en alle reden om te zorgen, dat de verschuiving,
staatsburgers, die een cheque van f durven te in den oorlog begonnen naar de de ziide van Amerika
geven voor een maatschappelijk doel.
inDe verwachting ma dan ook gekoesterd worden, dat enJapan, niet wordt voortgezet. (Van japanschen
„Bandoeng-vooruit" de toekomstleuze zal zijn •; zeker voer bemerkt men op deze Jaarbeurs overigens niet veel;
zullen de boven genoe'mde voornaamste Brie steden hun- hij schijnt, gedeelteliik ingevolge de boycot-beweging
der Chineezen, gedeeltelijk ingevolge slechte kwaliteine beteeken i s houden, o.a. voor handel en scheepvaart ; ten, voodoo
niet zeer gevaaarliik)."
ongetwijfeld zullen ook nog andere plaatsen — ook in
Die „gebrekkige vertegenwoordiging" van invoer-arde „Buitenbezittingen" zich omhoog werken, maar de
stall op de hoogvlakte" zal een der voornaamste bron- tikelen is volgens den correspondent mede een gevolg
zoo
wellen worden voor Insulinde's geestelijke zelfstandig- van onvermogen van Nederland en 't buitenland en
zal men in Indie er toe over aan om zelf de hand aan
held.
't work te slaan en daar de wet kkrachten er betre kDit heeft dan ook wel den doorslag gegeven bij de opk e 1 ij k goedkoop zullen blijven (niettegenstaande de
richting der
huidige stribbelingen) zal men op menig gebied den invoer onnoodig maken. Wat de grootere bedrijven beIndische Technische Hoogeschool,
treft „schijnt de natuurlijke ontwikkeling wel te zijn,
Gouvern.-Generaal
plechdie op 3 Juli, j.l. — door den
dat de Nederlandsche industrieen, om van de meer gunti geopend is met 35 studenten. Bij de keuze van de stige omstandigheden in Indie te profiteeren ..... Indische
plaats der oprichting waren de meeningen in Indie verdochterondenemingen stichten". *)
dee1d, maar de afgevaardigden uit Nederland, die de
In de kleine bedrijven zal het Chineesch kapitaal
zaak kwamen regelen, sneden iedere bespreking af en, waarschijnlijk de naaste toekomst aan zich hebben.
tot groute ergernis van andersmeenenden, werd de zaak „De pogingen", zegt de schr., van de Regeering en anals beklonken beschouwd • Te Bandoeng en niet elders
der en om den Inlander tot klein-industrieel te vormen,
zal de Hoogeschool verrijzen. En.... zoo is die school er hetzij
zelfstandig, hetzij coOperatief werkende, zullen
en moge een middelpunt van geestelijke ontwikkeling denkelijk
te langzaam slagen, om een overheerschtng
worden, niet alleen voor Insulinde, maar ook voor een
der nieuw te vormen kleine Indust rieen door het Chineegroot deel van Oost-Azie.
kapitaal te voorkomen.
Misschien zouden andere steden in Indie in enkele op- sche
Men moge dit bejammeren, men dient althans te erzichten meer geschikt zijn geweest, maar geen enkele kennen, dot dit Chineesche kapitaal, in tegenstelhng
plaats is zoo geschikt om professoren en studenten• te met het Europeesche, Indie niet draineert, niet aftapt,
bezielen met werkkracht en veerkracht als de „villa- dock met zijn winsten en accumulatie bier te laude
stall op de hoogvlakte".
Het as der studenten (35) is zeker nog niet root, blij ft. "
maar dat zal snel toenemen, als men met de toelating
Ik kon den lust niet weerstaan, het bovenstaande onniet te vormelijk-bekrompen is ; en de tijd komt dus, der
de aandacht van den lezer te brengen, omdat het
dat Nederland niet la p er in den vreemde behoeft te naar mijne meening den toestand op juiste wijze schetst.
gaan zoeken naar en bedelen om ingenieurs, ten gevolge
En zoo noemen wij die oprichting der Hoogeelthool
van den onwil der Nederlandsche student en om in InsuLinde een werktring te zoeken.
Ten sloitte willen wij niet vergeten, dat bet een proeVele Nederlandsche firma's zijn daarmee reeds
y e geldt en dat het een mare taak zal zijn om het onv. L.
derwijs en de wetenschap daar ginds op een hoog peil druk bezig.
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en het houden van de eerste Jaarbeurs,beide in de stad
op de hoogvlakte
twee belangrijke teekenen des tijds.
Hier worden in de frissche gezonde berglucht nieuwe
grohdslagen gelegd voor 't zelfstandige leven der maatschappij in het Indische Gemeenebest. En wij hebben
het vaste vertrouwen, dat dit nieuwe zich ontwikkelen,
de leven de train of meer belangrijke ziekteverschijnselen
van de Indische maatschappijen geleidelijk zal doen
verdwijnen.
En als wij zien, dat 't wederom vreemdelingen, Chizen zijn, die 't meeste voordeel hebben van de nieuwe
toestanden, dan zijn wij geneigd uit liefde voor Indie
tot de aanmaning :

r-

Indonesiers, vereenigt U
niet om holle bespiegelingen te houden, niet om onwetenden op te ruien, maar om
kennis verzameld hebbende
mannen te worden van de daad op 't gebied
van landbouw, handel , nilverhe.
id
Gij hebt een schoone kans; waztrom laat gij U door
anderen de kaas van 't brood wegnemen. Jonge Indonesische ingenieurs, gesteund door Indonesisch kapitaal
(dat is ergenoeg!) kunnen nu gaan toonen wat er in
hen zit.
's-Gr.
v. L.

SURINAM E.

De Hollandsche Boeren in Suriname.
Een Herdenkingsdag.
„Ziet wat cud Hollandsche courage vermag".
jaren geleden, dat
. Maandag 2 1
1 Juni 1920 was het
3
84 Noord- en Zuid-Hollandsche Voeren, vrouwen en
kinderen medegeteld, zich als kolonisten in de kolonie
Surinamegevestigd hebben.
Van dit aantal waren er in 't eerste halfjaar al 189
gestorven, de meeste aan koortsen. Een 50-tal keerde
naar Nederland terug. De overigen verlieten de nederzetting „Voorzorg" in het district Saramacca. Zij vesti den zich dicht bij Paramaribo, waar hun kinderen
en kleinkinderen nog wonen met den eenen overlevende, den ouden heer Tammenga, Wiens voeten den
moederlandschen bodem nog hebben gedrukt.
Sinds dien is kolonisatie van Europeanen in de troA, en voor mislukt verklaard!
Doch de kolonisatieproeve van 18 45 *) is wederom
een droeve bladzijde,in de geschiedenis van Suriname,
daar zij faalde door fouten van het bestuur en groote
nalatigheid van overheidswege.
„De voordragt en Toelichting van een plan eener
vriie colonisatie in de colonie Suriname", 26 Juni 1841
door 3 predikanten den Koning aangeboden, was grootencleels ontleend aan het een Dr. Horstman **),geneesheer in Suriname, over dit onderwerp in i839 had
geschreven in het tijdschrift „De Kolonist".
Bij Kon. Besl. van 25 Januari 18 43 werd het voorstet der predikanten A. van den Brandhoff Ez. te Elst,
J. H. Betting te Beesd en D. Copyn te Wilnis, goedgekeurd voor eene vests in van 200 boeren gezinnen,
ongeveer 5oo zielen, waarvan de kosten op
d.
f 127.000.— waren geraamd, waaronder alleen aan
*) De kolonisatie van Guyana, Fred. Oudschans
Dentz, Koloniaal Tijdschrift, Maart 1917, No. 3, bldz.
322-323.
**) Frederik Wilhelm Rudolf Horstman, zie geschiedkundig overzicht van het onderzoek naar de Flora van Suriname, bulletin Koloniaal Museum Haarlern No. 38 en de aanvulling daarop van F. 0. D.

traktementen,gratificatien, enz. der3 predikanten bestuurders, ongeveer de helft of f 62.500.----!!!
Kolonisatie van onze overzeesche bezittingen was in
dien tijd het aangewezen middel ter bestrijding van het
toenemend pauperisme, maar Coen men den achteruitgang van het plantageleven zag, in verband met de
afschaffing van de slavernij en vreesde, dat de aanwezige negers binnen betrekkelijk korten tijd zouden uitsterven, meende men de kolonie van andere arbeidskracht te moeten voorzien en dacht men deze te kunnen vinden in boeren uit het moederland.
Deze kolonisatie proeve heeft aan het Rik 61/2 ton
gouds gekost.
Langzaam maar zeker hebben de kolonisten, aan
hun lot overgelaten, zich tot zelfstandige grondeigenaars en veeboeren opgewerkt. Een merkwaardig voorbeeld van wat oud-Hollandsche werkzaamheid, volharding en spaarzaamheid vermogen !
Vijf en zeventig jaar, voor een good doel van lijden
en strijden, maar ook van overwinning, is nu voorbij.
Rijk zijn ze niet, doch arm drenmin. Ze hebben een
onbezorgd bestaan en zijn goede burgers van het land.
Hun aantal bedraagt on eve 225.
Het hart moet warm kloppen bij de gedachte, dat
deze eenvoudige, ongeletterde lieden, die een der belangrijkste vraagstukken van dezen tijd hebben beproefd op te lossen, deze echte pioniers, Nederlanders
zijn en zich voortdurend Nederanders blijven voelen.
Aangevuld is hun aantal nimmer door nieuwe kolonisten uit het moederland. Zij bleven onder elkaar
Herhaald mogen worden de woorden van Prof. Stokvis*) •
„De vestiging eener Europeesche volksplanting van
„generatie totgeneratie tot in meerdere geslachten in
„de tropen is mogelijk; de stichting eener echt Europ.
„
exploitatiekolonie — zooals onze Oost en West -die
„aanbieden — is, onverschillig of de stamhouders tot
„de Aziers, ,dan wel tot de Semieten behooren, een vol„
don en felt."
Prof. Stokvis zeide verder bewezen te hebben**) :
Ie. dat Europeesche volkplantingen --van alle soorten — zoowel in de lage als-in de hooge landen der
tropische gewesten mogelijk zijn, en tot bloei kunnengeraken;
2 dat tot het doengelukken dier nederzettngen een
verstandige, langdurige voorbereiding van het terrein, eene verstandige keuze van het terrein en
van de kolonisten, beleid en overleg, evenals bij
elke menschelijke onderneming, absoluut noodzakelijk zijn
3e. dat tegenspoeden in den aanvang niet mogen afschrikken, en dat ook hier, evenals overal de aanhouder wint.
„Het is zeer zeker een hoogst opmerkelijk en beollandat no g teDr. Van der
langrijk felt",
Hollandsche
kolonie ie
een
dgenwoordig in zegtiname
Suriname
ren van blank ras en Arischen oorsprong leeft, die zijn
aan en dankt aan eene door de Nederlandsche Re geering gesteunde en in de jaren 1842-1845 ondernomen
rnige
ratinaar Suriname, met het Joel alaaar, zoo
e
vende
mogelijk, een
blii kolonie te vormen. Ofschoon
de sterfte onder de toenmaalsgeemigreerden in de eerste iaren hunner vestiging zeer belangrijk is geweest,
en dientengevolge die paging tot kolonisatie, vermoedelijk door gebrekkige voorbereiding, keuze van een
ongeschikte landstreek en onkunde van de eischen der
gezondheidsleer in tropische gewesten, geheel mislukt
moet worden geacht, zijn toch nog een zeker aantal
menschen en gezinnen overgebleven, die zich door verplaatsing naar een ander deel van Suriname niet alleen
hebben kunnen handhaven, maar ook later weder in
4) De invloed van tropische gewesten op den mensch.
Haarlem 1894, bldz. 57.
**) Alsvoren, bldz. 68-69.
*) De acclimatisatie en kolonisatie in tropische gewesten. De „Amsterdammer", weekblad voor Nederland, Nos. 1611 en 1612, van io en 17 Mel 1908.
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aantal zijn toegenomen, zonder zich noemenswaard met
andere min of meergekleurde rassen te vermengen.
Men mag hieruit wel opmaken, dat de nog levende
en in de nabijheid van Paramaribo wonende Hollandsche kolonisten in voldoende mate zijngeacclimatiseerd, om voor uitsterven te worden behoed."
Wij brengen de afstammelingen dezer pioniers onze
eerbiedige hulde.
Op 21 Juni 1895 vierden zij het 50-jarig jubileum,
nu is het reeds een herinnering van drie kwart eeuw.
Het Bestuur van Suriname heeft besloten om enkele
boerenzoons op Gouvernementskosten naar Nederland
op een boerderij
te zenden, teneinde daar eenige jaren
te laten werken, om, verrijkt met kennis en ervaring,
en er velen volgen
terug -te keeren naar Suriname. Moen
en aldus wordengoedgemaakt aan de Hollandsche boeren wat men aan hen is te kortgeschoten.
De Boeken-Commissie van het A. N. V. heeftgezorgd voor de tot standkoming eener eenvoudige boekerij. Zoo zullen zij geestelijk en materieel gesteund
engesterkt worden.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Naschrift:
Even voor het afdrukken van Neerlandia bereikte ons
omtrent deplechtigheid het volgend bericht
Des -ochtends had op de boerderij van den heer Van
Brussel de feestviering plaats. Genoodigden waren, behalve , de waarn. Gouverneur engezelschap, het Bestuur
van de Groep Suriname van het A. N.V. en de Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente.
De heer Loor, voorzitter van de Vereeniging „De Nederlandsche Kolonist" heette de aanwezigen welkbm,
waarna de beer Les de feesterede hield.
De waarn. Gouverneur deelde de gedenkpenningen
van het A. N.V. uit en nam daarna het woord om de
Vereeniging te verrassen met de mededeeling, dat het
Bestuur f 600.— zal bijdragen in de kosten van de loozing van terreinen, die de Vereeniging onder handen
zal nemen.
's Avonds waren de kolonisten degasten van het
Algem. Nederl. Verbond.
Red.
Wij komen op de feestviering terug.

NEDERL. ANTILLEN.
Algemeene Groepsvergadering.
Algemeene vergadering, 29 Mei 1920.
Aanwezig 23 leden, waaronder Z.E. de Gouverneur
van Curacao en de 5 bestuursleden op het eiland aanwezig.
In aansluiting aan de voorgelezen notulen deelde de
Voorzitter rnede, dat uit de koloniale kas f ioo beschikbaar wasgesteld ter bestrijding van de kosten
voor de kinderopvoering van de film : „Zegetocht van
H. M. de Koningin door Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen". Voorts dat eenige aardige bedankbriefjes, aan
het Verbondgericht, waren ingekomen van schoolkinderen, diegenoemde opvoering hadden bijgewoond.
ens werd medegedeeld
a. dat bij G. B. van 17 Maart 192o no. 311 verschillende bepalingen zijn vastgesteld omtrent de openbare boekerij en leeszaal, o.a. dat in de Commissie
van Beheer ten minste drie leden van het A.N.V.
zitting zullen hebben ; (N.B.
De leden van de benoemde Commissie zijn allen lid van de roe twee
hunner zijn bestuurslid) ;
b. dat het bestuur Mevr. van Breemen—Kruyt heeft
benoemd als vertegenwoordigster van de groep in
het Hoofdbestuur in plaats van den heer Prof. J.
Boeke, en dat zij de bepoeming heeft aangenomen
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c. dat de Vereeniging Huisvlijt onder dankbetuiging
voor dengenoten steun van het Groepsbestuur een
afschrift van degoedgekeurde rekening en verantwoording over het eerste vereenigingsjaar heeft gezonden.
De Voorzitter sloot de rij der mededeelingen met het
voorlezen van een schrijven van den beer S. Duwaer
te Maracaibo, die een zending boeken ter beschikking
stelt voor een der boekerijen der Groep. De A. V. kon
zich vereenigen met het voorstel van het bestuur om
deze schenking over te dragen aan de openbare boekerij, omdat de groep meent daardoor te kunnen bijdragen tot het Nederlandsche karakter van deze boekerij.
Den schenker zal de dank van degroep worden overgebracht. Zijn voorbeeld moge door velen worden gevolgd.
De rekeninen verantwoording van den penningmeester over 109 werd door de daartoe in de vergadering van 13 Jan 1920 *benoernae commissie, bestaande
uit de heeren P. Bart, A. B. J. Prakken en H. Scholtens Kzn. nagezien en in orde bevonden.
Hierna werd overgegaan tot de verkiezing van drie
bestuursleden. De leden hadden van 8-22 Meigelegenheid gehad hun stembriefjes in de bus te werpen
de leden van de overige eilanden waren in staat geen zoodat het slot van
weest hun stem uit te breng,
artikel II niet behoefde te worden toegepast. Er kwamen To0 stembriefjes uit de bus, alle geldig. De 6 door
het bestuurgestelde candidaten — door de leden waren een candidaten-listen bij het bestuur ingeleverd
— verkregen het volgende aantal stemmen
P. Bart 51; J. H. Bodenburg Hellmund 5 0 ; Jos. C.
Henriquez 6 ; R. S. de I,annoy 56 ; W. R. Menkman
7
8; SjMook 18,
Tot bestuursleden werden gekozen de heeren W. R.
Menkman. Jos. C. Henriquez en J. H. Bodenburg
Hellmund.
De heer P. A. Euwens wees op het verslag van
het Hoofdbestuur in het April-nummer van Neerlandia
en wel op punt VI. Hi' stelde de vraag of zoo'n Nederl.
weekblad ook on Curacao, waar velen op nieuws uit
Nederlandgesteld zijn, ziin nut zou kunnen hebben en
meende, dat de meeste hier gevestigde Nederlanders
reeds een of meer Nederl. bladen lezen. Maar misschien
kan dit weekblad wel vangroot nut zijn voor een categorie van personen, n.l. de Curacaonaars, die zeker over
het algemeen genomen maar zelden bladen uit het moeBerland lezen.
Door dit weekblad zouden deze lezers zeker nailer tot
het moederland kunnen gebracht en meer belangstelling
bij hen kunnen gekweekt worden voor de zaken van den
Nederlandschen stam.
Nu het Hoofdbestuur een dergelijk plan overweegt meent hij, dat het op den we van de Groep
lit om voor Curacao en Suriname nog lets beters te
bereiken. Het zal iedereen opgevallen ziin hoe hitter
weinig nieuws uit het Moederland ons hier per Fransche kabel zoowel alsper draadlooze bereikt, ten hoogste enkele berichten, waarin de gewezen Duitsche keizer
betrokken is. Eerst na drie, vier of vijf weken als we
onze Nederlandsche bladen krijgen, vernemen we wat
er in het Moederland is gebeurd, worden we gewaar,
wat zich 'daar heeft afgespeeld, allerlei wat ons onthouden werd, omdat kabel noch draadlooze kan vermoe, den, dat wij verlangend zijn naar zulk nieuws, en
vooral ook, omdat zij die berichten niet krijgen. Spre' ker vroe de medewerkng van het Hoofdbestuur van
het A.N.V. en zoo noodig van het Koloniaal Bestuur
in te roe pen om in lien toestand verbeterin to brengen en gaf in overweging bij de verschillende persbureaux in Nederland aan to kloppen om van deze te verkrijgen een geregelde mededeeling van het belangriikste nieuws in het Moederland aan de Fransche kabel
en de stations voor draadlooze, opdat deze ons die
herichten kunnen overseinen. Voor de verspreiding in de
kolonie kangemakkeliik genoeg gezorgd worden.
had het door den heel Euwens voorIn het al
gedragene de instemming van de vergadering. Eenige
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leden meenden, dat het blad, in het April-nummer bedoeld, vooral voor Nederlanders in den vreemde bestemd zou zijn, dat het lezen er van op Curacao wel
aangemoedigd moest warden, doch dat de Groep, die
nog zoo veel andere dingen te doen heeft, het niet geldelijk kon steunen. Het plan om te trachten sneller en
uitvoeriger berichten uit het Moederland ,te verkrijgen,
zou door het Bestuur zoo spoedig mogelijk aan het
Hoofdbestuur worden meegedeeld. Het bestuur zal deze zaak tevens bij de Groep Suriname aanhangig maken.
De tweede spreker was de heer H. Scholtens Kzn.
Hij wees op de taak, die kleine naties ook in den wereldoorlog vervuld hadden. Hi' voerde aan, hoe wij
Nederlanders als kleine natiegroote din en hadden
gedaan, maar dat wij dan ook moesten zorgen voor ons
ras, ons karakter en onze taal. Over de zarg voor de
taal wilde hi' het ditmaal hebben, omdat hi' in het
ontwerp der onderwijsverordenipg, thans bij den Kolanialen Raad in behandeling, een artikel gvonden had,
waarin de Nederlandsche taal achtergesteld werd bij
de Engelsche. In art. 103, zoo zeide hij, is sprake van
het examen voor hulponderwijzer(es). De candidaten
kunnen dit examen naar verkiezing in het Engelsch of
in het Nederlandsch afleggen. Waar nergens aangegeyen is, dat die in het Engelsch afgelegde examens alleen bevoegdheid geven voor de Bovenwindsche eilanden, maar zelfs ook wanneer die hulponderwijzers, in
het Engelsch geexamineerd, alleen voor die graep van
eilanden bestemd waren, zou nog tekort gedaan warden aan hetgoed recht der Nederlandsche taal. Er
wordt welgeeischt : voldoende kennis van het Nederlandsch van hem, die het examen in het Engelsch aflegt, maar spreker meent dat geeischt moet warden,
dat een aanstaand Nederlandsch ambtenaar, zooals
ook de hulponderwijzer op de Bovenwindsche eilanden
zal zijn, voldoende Nederlandsch kent om zijn examen
in het Nederlandsch of te- le en waarbij dan zeer
zeker voldoende kennis van het Engelsch gevorderd
mag warden.
Eenige leden betuigden hun instemming hiermede en
sluiten zich bij spreker aan in zijn eisch, dat bij een
idergelijke regeling als wordt vaorgesteld, het Nederlandsch in hetgedrang komt en er onderwijskrachn die aan Nederlandsche kinderen die
ten zulleti zij,
taal niet kunnen onderwijzen.
De Voorzitter zegt nog als Nederlander het evenzeer
als spreker te betreuren, dat in een Nederlandsche kolonie dergelijke regelingen, die door de praktijk ontstaan zijn, moeten worden voorgesteld, maar wenscht
als Inspecteur vox het Onderwijs op deze plaats niet
verder daarop in te gaan, al wil hi' er slechts op wijan der
zen, dat vele bezwaren door spreker genoemd
van en zullen worden door de uitvoeringsbesluiten,
loch daarover kan slechts in den Kolonialen Raad
gesproken worden.
Besloten wordt in deze aangelegenheid zich tot den
Kolonialen Raad te wenden.
De laatste spreker was de heer Van Roggen, die na
een korte terechtwijzing aan het adres van het bestuur
in zake de vertooning van de film een zeer belangrij k
vraagpunt aan het oordeel der vergadering onderwierp.
Het betrof een meisje, geboren op St. Eustatius uit een
Nederlandsche moeder, die eenige jaren oud zijnde, bij
het huwelijk van haar moeder door den vader, die
Duitscher vangeboorte, doordat hi' in het Ned. OastIndische leer dienst genomen had, zijn nationaliteit
verloren had, erkend werd, waardoor zij de nationaliteit
van den vader — in ditgeval een — verkreeg, thans
een ,,pas kan krijgen om de kolonie te verlaten, daar
g
zij op een enkele wijze volgens de wet op het Nederlanderschap als Nederlandsch onderdaan kan worden
aangemerkt. Spreker zegt, dat dit geen alleenstaand
geval is, maar dat het meermalen voor zal komen,
juist met kinderen van militairen. Hi' vraagt of zoo'n
regeling niet hard is, als men daartegenover plaatst,
dat een ap Curacao geboren kind, waarvan vader en
moeder onbekenddus beiden vreemdelingen kunnen zijn, als Nederlander wordt aangemerkt. Ten slot-

te meent spreker, dat he op den we van het A.N.V.
lit te bevoegder plaatse te pleiten voor zoodanige wijziging van de wet op het Nederlanderschap, dat in
dergelijke gevallen het kind de nationaliteit der moeder behoudt of naturalisatiegemakkelijker gemaakt
wordt, want spreker voegde er aan toe : de onvermogende vader kan in zco'n geval geen naturalisatie vragen.
De vergadering betuigde haar instemming met het
gesprokene en aan het bestuur werd opgedragen deze'
'aangelegenheid bij het Hoofdbestuur ter sprake te brengen.
Hierna gloat de Voorzitter de vergadering.

ZUID-AFRIKA.
Studie van Afrikaners in Nederland.
In Transvaal is dit jaar een „Afrikaans-Hollandse
Studie-Konimissie"gevormd, welke zich ten doel telt
de studie van Afrikaners aan Nederlandsche Universiteiten te bevorderen, o.m. door het beschikbaarstellen
van beurzen.
„De Volkstem" wijdt aan dit belangrijk felt de vatgende beschouwing:
„Hier die werksaamheid is in meer dan een opsig 'n
felt van aansienlike betekenis vir ons volkslewe. Dit
beteken vir eers, dat Suid-Afrika self vir die eerste
maal sig werkdadig daarvoor beywer om ons landseuns
hulle hoere 1 ) ontwikkeling te laat .deurmaak in die
land, waarvan ons meer as van enig land ter wereld te
leer het ; die land, wat ons in die verlede meet- gegeehet as enige ander land ons ooit kan gee; die stamland
van ons volksbestaan.
„Dit is 'n hoogs bedenklike verskijnsel, dat die groatstegros van die gestudeerde Afrikaners hulle deurslag
gewende 2) vorming deurgemaak het in lande, wat ons
volksaard nie simpatiek is nie. Daardeur leef die Dietse bewussyn in ons lank so sterk nie as wat tog noodsaaklik is, wil ons eerlankgeraak tot ontplooling van
'n suiwer nasionale kultuur,
wat regstreeks wortel in
die volksaard en die nasionale tradiesie. Ons ganse
volkslewe behoort deurdring te wees van die besef, dat
ons deel uitmaak van die Dietse groep van nasies : Holland, Vlaanderen en Suid-Afrika. Daartoe moet ons die
nouste aanraking sock met daar-die susterlande van
ons, en elke stap, wat strek in die rigting van hegter
maak van die bande met hulle, moet ons verwelkom.
„So 'n stap is die optrede van invloedryke kommissies van Afrikaners in al vier provinsies, wat hulle ten
doel stel om soveel toekomstige geestelike voormanne
4s moontlik die onskatbare voorregte, vir hulk self eft
vir hulle yolk, van 'n Nederlandse universitere vorming
te laat geniet.
„Maar behalwe die bewerkstelling van verkeer met
die verve me hoere kultuur van Nederland, vorm die optrede van bier die kommissies die afdraging van 'n ereskuld van oue datum teenoor 3 ) die Nederlandse yolk.
Van die tagtiger jare of het die „Nederlandsch-ZuidAfrikaansche Vereeniging", laatstelik onder leiding van
sy voorsitter prof. dr. Pont, tienduisende pande versamel om Afrikaners in staat te stel, party te trek van die
ryke wetenskap van Nederland. Dit alles sonder ooit 'n
aulap daarvan terug te kry of selfs terug te verwag.
Bale van ons uitstekende manne het ons daaraan te
danke, en di het al snaaks begint word, dat ons al
maar voortgegaan het met daarvan gebruik te maak,
sonder dat ons zelf 'n kragtige paging doen om die
fonds te sterk.
„Uit die kringe van die bier studeerende jang Suid1 )hoogere. 2) gevende. 3 ) tegenover.
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Afrika het verlede jaar 'n stem in die sin hoorbaar geword : die„Afrikaanse Studentebond” het op sy twede
kongres op Bloemfontein opregte erkentelikheid
vir die Nederlandse edelmoedigheid. Nou het die Afrikaanse yolk die kans om deur dale blyk to gee van sy
waardeering vir die mildelik gegewe steun al die 'are."

TAALCOMMISSIE.
Onder eigen verantwoordelijkheid.
Adres Helenastraat 46, 's-Gravenh age.
Hollandsch bovenal.
Hollandsch, Hollandsch bovenal!
- Doch die leus baat niemendal,
Als men dagelijks met de daad
Zelf zijn moedertaal versmaadt.
Hollandsch, Hollandsch bovenal!
- Ach, wat wuft, brutaalgebral !
'k Zie zooveel, dat 't Hollandsch hart
Boos bedroeft en ter end tart.
Hollandsch, Hollandsch bovenal !
- 'k Hoop, dat 't weldra wezen zal;
Maar ik vrees, marchand-tailleur
Cuisinier, dentist, coiffeur!
Hollandsch, Hollandsch bovenal!
Doch bij 't worstelen om den bat
gezwets
Klinktgeklets en 't
Van wellplayed,off side en match!
Hollandsch, Hollandsch bovenal!
— Maar dat lijkt m'een gek geval,
Lieve L et t y, H etty,B etty!
Beste Billy, Willy, Milly!
Hollandsch, Hollandsch bovenal !
— Rijdt met eigen paard van stal,
Brave Teddy, Freddy, Heddy!
Dierb're Fanny, Manny, Hann y!
Hollandsch, Hollandsch bovenal !
- Doch het raakt noch kant, noch wal
Met 'tgeraas van r u n en race
En 't maison vol nouveautPs!
Hollandsch, Hollandsch bovenal !
- Sta voor eigen taal dan pal:
't Pronken metgeleende veer
Strekt je waarlijk niet tot eer.
Hollandsch, Hollandsch bovenal!
Kind, maar doe dan niet zoo mal !
Baar je Moeder geen verdriet,
Houd haar hoog, maar trap haar niet !
BART v. d. VELUWE.

* **
Vrome wensch ?
Een lid van het A. N. V. woonde onlangs een uitvoering in het Concertgebouw to Amsterdam bij en
schrijft ons daarvan :
„Ik voeg hierbij een gedeelte van een programma.
Het bestuur vandeze N eder land sc h e instel_
ling moest, dunkt me, niet aan een man als Röntgen
(die mis§chien al3o jaar in ons land is en onze
taal nog niet geleerd heeft) een dergelijke bespreking
van de werken van een toondichter opdragen."

***

111

Dietsch. (Op vriendelijk verzoek).
Dietsch = bijv.nw. van een verdwenen diet = yolk
wij zouden kunnen maker : volksch. Evenzoo Duitsch,
want dit heeft alleen ui inplaats van ie, omdat de
Noordel. en Oostel. streken van ons land ui moest ontstaan, waar in de Zuidelijke en Westelijke ie verscheen.
Dus Dietsch = Duitsch, d.w.z. volkstaal, tegenover de
taal van kerk en wetenschap, het Latin. Mits ..... de
Nederlander aan Duitsch niet uitsluitend de beteekenis van Hoogduitsch hecht, zooals hi' in de spreektaal
stellig doet, nooit spreekt van Hoogduitsche taal, kunst,
wetenschap,
maar van Dultsche taal enz.
De Haagsche Afdeeling van het A. N.V. noemde haar
kunstavonden van den vorigen winter dan ook zeer terecht : Dietsche kunstavonden, omdat de leden er uitsluitend hoorden en zagen, wat ons diet ( yolk) op het
gebied van kunst vermag. Wie uitvoerig(er) aangaande
dit onderwerp ingelicht wenscht to zijn, verwijzen we
o. a. naar Verdarn : Uit de Geschiedenis der Nederl.
Taal en Grundrisse der Germ. Phil. 1 2 , blz.785.

** *
Rouwdag.
„Spuistrater" schrijft in De Hofstad van 26 Juni :
„Ik geloof, dat het Nederl. Verbond verplicht zal
wezen een landelijken rouwdag uit to schrijven. Het
huis van Emants *) de woning waarin hi' toornde tegen taalbedervers, beet nu „Maison" en op den gevel
prijkt, in groote gouden letters, als een grafschrift
voor het purisme, het opschrift „Robes et Manteaux". . . .
0 tijden, o zeden !

** *
Nederlandsch I
Deze kaart, vervaardigd in het einde van 1918, is
niet m aatgevend voor de Export qualiteit van
de toekomst.
Een blad schrijft, dat de beer Schaper in zijn partij
soms een zeer a art e Stelling inneemt.
Uit eenprijslijst van een Haagschen slager : „Een
flinke voorraad in onze c o e l c ellen waarborgen
u steedsprima bestorven vleesch".
Een aanschrijving van onze comm. mocht niet baten,
ook in latere listen staat het fraaie „Nederlandsche"
woord coelcellen.

Mededeelingen en Allerlei.
Onze Eerevoorzitter op reis.
De heer en mevrouw Dr. Kiewiet dejonge zijn 24
Juli met de „Prinses Juliana" naar Indie vertrokken.
De laatste maanden verbleven ze op verschillende
plaatsen in ons land. Toen ze enkele dagen in Apeldoorn vertoefden, heeft bet bestuur der Afdeeling daar
gezorgd voor een Padvinders-serenade en gezellig samenzijn.
Onze beste wenschen voor eengoede reis, een aangenaam verblijf in de tropen en behouden terugkeer !
Eenpleidooi.
Prof. G. Cohen schrijft in de Juli-afl. van „Le Monde Nouveau" een artikel om nog eens de dwaze en onbillijke vooroordeelen der Franschen teen Nederland
to weerleggen en hun aan to toonen wat ook Frankrijk
aan Nederland is verplicht.
*) In de Parkstraat. -- Red.
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Hollandsch=Vlaamsche Studentenlanddag.
15 en 16 Augustus zal te Tilburg een Studentenlanddag voor Vlaamsche en Hollandsche studenten worden
g
ehouden.
Voor inlichtingen wende men zich tot den heer Rochus- Franken, secretaris van het Inrichtings-Comite,
Lange Nieuwstraat 271, Tilburg.

gunstigen uitslag en in den geest van ons streven voor
Afdeelingen te kunnen optreden, uit, hun naam, adres
en onderwerp aan de Redactie te melden.
Reeds lieten zich inschrijven :
Richard de Cneudt, Jan Blankenstr. 46, Den Haag.
Lezing van eigen dichtwerken. De Vlaamsche Beweging.
Sofie Deys—Draayer, Schiebroekschelaan 38b, Rotterdam.
Pasvisum van Nederl. Consuls in 't buitenland.
Zuid-Afrika-avond (zang), ook het Nederlandsche
Mededeelin g van het Hoofdbestuur :
lied.
Gerard Dils, kunstzanger der Vlaamsche Opera- te
In de Hoofdbestuursvergadering van 28 Febr. j.l.
was een dei te behandelenpunten (zie April-nr. Neer- Antwerpen, Eemnesserweg 38, Baarn.
Mej. Veer de Verve N. Z. Voorburgwal 33, Amsterlandia, bldz.44) :
„Klacht uit Stockholm om daar een Nederl. pasvi- dam. (Lijst van meer • dan ioo lezingen en voordrachsum voor Nederl. Indie te krijgen, hetwelk blijkbaar ten met en zonder lichtikelden, wordt ter keuze gaarne
door een Nederl. Consul in 't buitenland niet mag toegezonden).
worden verstrekt."
Wij hebben ons met die klacht gewend tot het De- Hollandsche kunst in den vreemde.
partement van Kolonien. Met de grootste
Friedrich Marcus Huebner vertelt in de „Kunstli her verleende de Secretaris-Generaal, Dr. Moresco, chronik" een en ander omtent het kunstleven in Holons gehoor en wij mochten reeds den en Mei een land en over hetgeen Holland doet om in den vreemschrijven namens Z.H.Ed.Gestr. ontvangen, waarin de zijn naam door zijn kunst nieuw aanzien te geven.
werd medegedeeld „dat terzake de noodige maatrege- In Venetia had Holland dit jaar een eigen paviljoen,
len getroffen zijn, zoodat de verzekering kan worden in Parijs zal binnenkort een Hollandsche tentoonstelling
gegeven, dat moeilijkheden, als tot nu toe warden on- van prenten gehouden worden, te Brighton was een Hollandsche schilderijen-tentoonstelling. Door Scandinavia
dervonden, zich niet meer zullen voordoen".
Wij meenen voor on ze ledeb in 't buitenland de lief • „Nederland in den vreemde" een tentoonstelling
van Hollandsche kunstnijverheid reizen, een ondernezaak nog eenigszins te moeten toelichten.
De klacht ward bij ons ingediend naar aanleiding ming, die in Spanje herhaald zal worden. Huebner
van het een ondervonden werd door een Zweedsch juicht dit zeer toe en gelooft, dat men ten onzent met
ingenieur, die van plan was, Nederl. Indie te bezoe- recht de kunst houdt voor een eerste-ran-propagandaken, maar — zooveel, moeilijkheden ondervindende — middel om de volken weer tot ,elkaar te brengen.
er van afzag; wat jammer is.
Nederlandsche Vereenigingen in Duitschland.
Nu s taat het met die zaak aldus :
N
In Nederl. Indie whs zelfs in den oorlog een pas
Te Diisseldorp is opgericht de Bond van Nederl. Vernoodig, maar natuurlijk wet de Indische Regeering eenigingen in Westelijk-Duitschland. Doel :
personen, die zij gevaarlijk acht. Deze omstandigheid
a. het opwekken en levendig houden van het nationaal
leidde tot misschien te groote voorzichtigheid in de aan bewustzijn
der in Westelijk Duitschland gevestigde Nede Consuls verstrekte instructien •; thans evenwel is
derlanders
•
hun wader de bevoegdheid geschonken om het pasvib. de algemeene belangen van zijn leden naar krachsum voor de Nederlandsche kolonien te verleenen.
ten te steunen en bij het intreden van noodtoestanden
zooveel mogelijk hulp te verleenen.
Afdeeling Nieuw=Nederland.
Een van de welgestelde leden dezer Afdeeling heeft zijn Kolo niale Aardrijkskundige Vacantieleergan g.
buiten te Mount Beacon ( 90 mijlen van Nieuw-York)
Het Comite voor Indische Lezingen en Leergangen
beschikbaar gesteld voor een propaganda-feestdag op heeft het voornemen, een driedaagschen kolonialen va31 Augustus. Het plan bestaat het landgoed, aan de cantieleergang voor leeraren in de aardrijkskunde in
Hudson gelegen, per boot te bereiken.
te stellen, walk e in de a. s. Kerstvacantie zal worden
— Op den onafhankelijkheidsdag (5 Juli) hebben le- gehouden in het gebouw van de Afdeeling Volkenkunden der Afdeeling in het N.-Y. Stadion Nederl. lie- de van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. De beran gezongen. In September volt een muziekfeest.
doeling is, de nieuwere gegevens omtrent onze Neder— Tot voorzitter in depaats van Prof. A. v. C. P. landsche Kolonien door voordracht en aanschouwind
Huizinga, op wrens medewerking men echter mag blij- onder het bereik te brengen van de leeraren in de aarcrvan rekenen, is benoemd de heer Anton J. Schrikker, rijkskunde aan gymnasia, middelbare scholen, kweekvice-consul der Nederlanden.
en normaalsCholen, zoomede van studenten in ide aard— Ten opzichte dezer in bloei toenemende Afdee- rijkskunde. De leergang wordt voorbereid door eene
ling, hebben we nog een font te herstellen. Haar leden- Commissie, bas uit heeren Prof. J, C. van
tal- in het iaarverslag van het Hoofdbestuur (zie Juni- Eerde, voorzitter • C. Lekkerkerker, R. Schuiling, G.
nr.) op 67 gesteld, is wee hooger en bedroeg toen Trouw en Dr. H. H. Zeylstra Fzn., Secretaris. Het
reeds ISo.
programma en de woo rwaarden voor deeineming zullen
later bekend gemaakt worden.
Groep Nederl, Indie.
In de plaats van den beer H. J. C. Brunet de Roche- Nederlandsche schrijvers in Duitschland.
brune, die tijdelijk in Nederland vertoeft, wordt het seSedert zoo wat een paar jaar mag Couperus zich
cretariaat der Groep waargenomen door den beer E. verheugen in een groot lezerspuJliek in Duitschland.
Perne, ambtenaar bij den dienst der S. S. T. te Verschillende uitgevers stellen er belang in zijn werken aan den man te brengen. Zoo Borngraber en UllBatavia.
stein te Berlijn, Georg Muller te Munchen en WunderVoor Afdeelingsavonden.
lich te Leipzig. Het is vooral het exotische en het schilderen van vroegere glansperioden der beschaving, die
Regeeren is vooruitzien.
Dat geldt ook voor het Afdeelingsleven. Besturen, .die uitgevers en lezers hun aandacht aan het werk van dedit willen onderhouden, dienen reeds in den zomer plan- zen Nederlander doen schenken.
Van den Vlaming Felix Timmermans . verschijnen
hen te beramen voor degelijke winterbijeenkomsten,
achtereenvolgens
al, de vverken in Insel-Verlag te
duet.
d.
zooals b.v. Afdeeling Den Haag ,dat
ie collectie van NederWij openen hierbij een list van sprekers, voordra- Leipzig. Dit heeft reeds een moo
gers en zangers en noodigen alien, die meenen met landsc he werken. Het schijnt er zich op te willen toe-
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le en een snort van Nederlandsche bibliotheek te vormen. En de belangstelling der lezers voor werken van ,
Nederlandschen aard is onverzwakt. De eerste uitgave
van „Het Kindeken Jezus in Vlaanderen" was in een
paar maanden heelemaal uitverkocht. De tmi eede uitg
ave is in druk. „De schoone Uren van juffrouw
Symphorosa, begijntjen" is reeds aangekondigd.
Van Arthur van Schendel verschijnt eveneens in Insel-Verlag „De schoone Jacht" en van den Vlaming
Raf Verhulst zijn root en veelbesproken drama „Jezus de Nazarener". Het verschijnen van dit drama zal
in Vlaanderen en ook in Holland velen met genoegen
vervullen, omdat het voor een der schoonste drama's gehouden wordt, die in Vlaanderengeschreven werden,
waar het zeer door de kritiek besproken werd en met
voor tooneel-letterkunde werd
dendriejaarlijkschen prijs
beloond.
Van een- anderen Vlaming, Georg P. M. Roose, verschijnen dit jaar nog bij Paul List te Leipzig, „Biicherlese-Verlag", een roman „De Geteekende" en een
bundel „Fantastische Geschiedenissen".

Instituut en vooral waarde heeft om den eigenlijken
kalender, die op elke Zondagsbladzijde een portret bevat van een man of vrouw van beteekenis, voorname.
lijk Nederlanders. De bijschriften zijn beknopt en toch
rijk aan inhoud, terwijl boven elk partret een lijfspreuk of kernwoord tot nadenken en navolgen aanspoort.
Ziehiet eenige dezer, benevens enkele afbeeldingen :
Gaat niet, bestaat niet.(Troepspreuk van een Padvinderstroep).
Laten wij ons niet blind staren op wat ons scheidt,
ten wij liever kracht zoeken in wat ons vereenigt. (Mr.
H. Goeman Borgesius).
Het ware vrouwenleven is vormend, om zich heen
grijpend, doordringend, mateloos invloedrijk. (Elise van
Calcar).
Dengrootsten dienst, dien we iemand kunnen bewijzen, is hem te helpen, zichzelf te helpen.
Het droogmaken van de Zuiderzee is het annexeeren
van een provincie, niet door stria maar door arbeid.
(Dr. C. Lely).

Nederlandsche Schoolkalender,
De nieuwe uitgaaf 192o-1921, samenvallend met het
schooljaar, is bij Wolters' Uitgevers-Maatschappij te
Groningen verschenen en bevestigt den goeden indruk
van zijni voorganger.
samenstellers Mr. W. L. Hendriks en H. J. Schoo
De
he ben weder tal van wetenswaardigheden voor de studeerendejeugd bijeen gebracht in dit 3oo bladz. tellend
boekje, dat opent met een kort stukje over het Koloniaal

Zuid=Afrika=nummer,
„Commercial Holland", het bij Nygh & Van Ditmar
verschijnend maandschrift, heeft een geillustr. „South
Africa Number" uitgegeven, met bijdragen van Joh.
Visscher over de Historische betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid-Afrika en over Immigratie. Voorts
aan dit nummer merle de heeren H. C. Obreen,
wer kten
Consul Baerveldt e.a. De bijdragen zijn afwisselend in
het Nederlandsch en Engelsch.

KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM.
(Mb. uit Nederlandsche Sehoolkalender.)
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Hoofddoel : Verzorging in Nederland).
44ste opgave van ontvangen bijdragen 1-30 Juni,
Onder-Comite Zwolle f 15.75, maakt met vorige opgaven f 4734.25.
B. H. fa.— H.
H. J. F. R. f I.—, L. M. d. J. v. S.
f 25—, A. M. f ioo.—, Hl. B. D. f 25.—, W. v. H.
f ro.—, M. en C. P. f 25.—, Kl. I. E. f 25.—, H. D.
f 2s.—, A. M. en Co. f 25.—, H. M. en Co. f 50.—,
J. S. f I.—, E. C. f ro.—, J D. 22:50, H. G. S. f ioo.—,
P. en Co. f ioo.—, N. I. E. Mij. f so.—, Mr. F.
f50.—, A. G. E. f so.—, H. G. Th. f 50.—, Th. W.
B. fso.—, St. H. Vg. f so.—, C. S. E. f 5o.—, B.
en C. f 5O.—, Th.
f so.—, Mr. E. Ph. f 25.—, J.
D. f 25.—, alien te Amsterdam.
A. C. M. f 25.—, L. H. K. f 3o.—, D. F, Pz. f 30.—,
alien te Rotterdam.
R. D. f 15.—, Jhr. H. L. f ioo.—, C. B. f ro.—, J.
S. f7.50, allen te Den Haag.
J. C. K. f3. 5o, Dr. H. C. M. f 25.—, Mr, v. H.
f 25.—, H. H. V. Z. f ro.—, J. E. L. S. f 5.—, N. N.
f 2.5o, S. H. f 2.50, mevr. v. d. Z. f 25.—, Mr. A. J.
P. f 2.5o, H. 0. f 5.—,E. H. K. f 2.-, F. H. v. V.
f
Overste Insula
f 5.—, D. v. D. f 5.—,
R. E. M. f 2.so, W. W. d.
f ro.—, alien te Arnhem ; P. N. f 5.—, M. E. f
beiden te Alkmaar;
G. F. K. f ro.—, Mr. G. W. Br. v.f 25.—, beiden
te Assen ; Dr. G. f 2.-, te Apeldoorn; B. f 5.—, v. R.
V. f 2.5o, beiden te Amersfoort; A. T. t. B. f 5.—, A.
B. f 5.—, A. B.G.
f 5.—, M. E. f 2.5o, J. A. G.
f5.—, N. N. f 2.5o, J. 0. f 1.—, alien te Almelo J.
H. C. I. f 2.5o, te Asten; F. W. f 2.5o, te St. Anna
Parochie; J. M. V. f ro.—, P. W. f
C. S. K.
f ro.—, C. d. W. H. f ro.—, V. f 2.5o, alien te Bussum • E. J. L. f ioo.—, E. V. f ioo.—, E. Th. v. H.
f 25.—, beiden te Bloemendaal; J. d. K. K. f 5.—, te
Breda ; Jhr. I. P. D. 0.t. N. f30.—, te Baarn H.
1S. i f 2.5o, .Dr. P. d. K. f 25.—, Jhr. H. J. G. v.
U. f ro.—, alien te Bilthoven; W. G. v. T. f to.—, te
Beek en Don,k; Barne y . Hu1p Z. V. f ro.—, te Barneveld • C. C. E. f 2.5o, te Bolsward; J. W. v. M. f ro.—,
te Brummen ; Dre. L. C. Q. v. U. f ro.—, W. L. S. S.
fbeiden te Breukelen; H. D. S. f I. te Blaricum • H. F. v. E. f ro.—, te Buren
V. •.
A. f I.—,
te Culemborg; 0. A. A. f 5.—, J. W. S. f I.—,
mevr. S. f ro.—, A. J. P. f 2.5o, alien te Delft; H.
W. f 2.5o, J. H. L. f 25.—, H. J. B. f 2.50, L. f 2.5o,
M. D. f 2.50, allen te Dordrecht; mej. A. R. f 5.—,
te Doorn; H. W. v. R. f5.—, te Dieren; K. H. f 2.5o,
te Driebergen; W. C. S. f I.—, te Doesburg; M. G.
R. f5.—, • C. R. f 25.—, beiden te Dubbeldam; E. B.
f 25.—, wed. H. P. B. f I.—, te Enschede; J. A. M.
f5.—, te Enkhuizen; E. E. F. v. D. en Zn. f 20.-,
te Eindhoven ; A. F. H. f 2.5o, te Elst wed. v. H.
f 25.—, te Empe; N. N. f 25.—, te Eerbeek W. t. K.
f 2.5o, te Emmen; G. B. H. f 5.—, A. G. B. T.
f ro.—, beiden te Ede; D. H. B. f ro.—, Dr. J. v. H.
f 25.—, beiden te Eefde; Mr. J. A. G. G. f ro.—, 0. Q.
v. S. f ro.—, S. M—Sz. f ro.—, W. R. f 25.—, M. L.

B. L. f ro.—, G. W. f ro.—, U. G. S. f ioo.—, Fa.
J. A. H. f 2.-,J. Ph. W. f I.—, alien te Groningen;
J. A. M. f ro.—, W. A. R. f 2.5o, Th. S. f ro.—, P.
f ro.—, Dr. J. P. T. f ro.—, wed. v. d. P.—T. f I.—,
A. D. v.' V. f D. v. H. alien
f ro.—,
•
te Gouda;
wed. A. J. S. D. f ro.—, te Goes C. S. Mij. f Jo.—,
toe Geldermalsen ; J. P. K. f I.—, teGorinchem; G.
M. L. f 2.5o, te Ginneken; Dr. J. T.
5.—, A. H.
f so.—, J. K. f 5.—, P. B. f I.—, E. S. f roe—, dames V. f5.—, N. N. f 5.—, W. f 2.5o, L. f 5.—,
mevr. H. f ro.—, L. T. f ro.—, wed. H. 0. f 2.50, al-

te Hulst ; mevr. H. V. f 5.—, te Heerde; v. N. v. M.

f5.—, P. W. v. R. f ro.—, te Hoenderloo; R. f
te Hedel ; J. K. f I.—, te Haarlemmermeer ; Heerlener.
Afd. Corn. v. Vera. Fr. Kinderen f ioo.—, te Heerlen;

G. D. f ro.—, te Hattem; v. d. W. f ro.—, te Hoevelaak • R. C. C. v. H. f5.—, te Kampen; B. K. B.
f to.—, te Koudum; J. P. H. f I.—, te Katwijk
Zee; G. E. D. Tzn. f ro.—, te Koog aan de Zaan; J.

W. v. L. f 5.—, S. L. f 2.5o, J. P. f ro.—, C. v. V.
f ro.—, J. B. f 2.50, Mr. H. A. S. f 2.5o, H. 0. f ro.—,
W. P. J. S. f5.—, B. H. f 2.5o, Prof. J. Ph. V.
f 10.—, Dr. Z. E. f 2.5o, alien te Leiden ; A. J. S.
f5.—, n.v. N. IJ. f ro.--, te Leedwarden; A. f 12.5o,
te Laren ; d. K. f5.—,te Leerdam; Jhr. M. E. V.

f 2.50, te Loon op Zand; G. H. N. f 2.5o, te Lochem;
L. W. f 2.5o, te Maastricht; Mr. F. J. S. f los—,
mevr. M. P. R. f ro.—, beiden te Middelburg; J. K.
W. Z. f ro.—, te Midwoud ; Dr. A. R. W. f ro.—,

M. E. J. f

G. W. H. S. f 30.—, K. K. f5.—,

L. J. M. M. f 80.—, alien te Nijmegen; P. H. V.
te Nijkerk ; N. N. f I.—, te Noordwijk; N. W.
f
te Oosterbeek; mevr. D. G.-0.
f 2.5o, W. L. f
f 5o.—, te Oldenzaal ; Th. v. W. R. f ro.—, te Oente Oostkapelle; Gebr. v. d. B.
kerk • A. d. K. f

f

aal N.
N N.
te Oss ; P. C. f 25.—, te Poortug;

f ro.—, te N.-Pekela; H. v. W. f to.—, te Rhenen;•

A. W. S. f5.—, te Rijswijk; St. K. fab. A. f ro.—,
J. M. v. d. S. en Co. f 25.—, beiden te Schiedam; J.
A. A. f ro.—, te Sexbierum; H. H. f 25.—, A. B. Li.
f 2.5o, R. d. J. f 2.5o, Mien te Sneek; H. B. f 5.—,
te Steenderen ; C. 0. Coop. M. fab. d. W. f 50.—, te
Schildwolde ; J. T. f ro.—, te Stadskanaal ; mevr. A..
A. v. B. f 25.—, beiden te Tiel; WaalJ.,B. P. f
sche Diaconie fso.—, L. J. v. P. f 2.5o: Dr. v. L.
f5.—, Dr. H. Z. f 5.—, Prof. H. f ro.—, A. J. S. R.

f I.—, G. H. G. f 2.-, D. W. Z. v. D. f 5.—, C. C.
v. d. H. f 2.-, Gebr. N. f ro.—, Jhr. Mr. K. F.
f5.—, Dr. J. W. f 3.—, L. H. W. f ro.—, mevr. B.
f5.—, G. A. P. f ro.—, alien te Utrecht; F. L. f
te Ulft; P. J. N. f 0.50, J. f 1.5o, beiden te Venlo; H.

W. f- 2.50, te Veendam;
r P . v.' d. W. f ro.—, C. B.
f5.—, j. P. d. J. f ro.—, C. H. B. A. f ro.—, C. H.
B. f 2.5o, alien te Velp; mej. H. P. W. f 2.50, te Voor-

burg; A. D. J. f 15.—, te Vlaardingen; J. P. K. f 1.5o,
te Vuren ; P. d. C. f 25.—, te Veenwoudel H. D.
f ro.—, te Warnsveld ; W. v. G. f 2.-, te Well ; P. L.
f ro.—, te Wemeldinge; P. A. B.—D. f ro.—, te

Waspik; Dr. R. J. M. f 20.-, te Westpolder; H. G.
D. C. f ro.—, H. M. N. f 5.—, beiden te Wapenveld;
H. A. W. f 25.—, te Winsum; A. B. v. G. f is.—, v.
T. f 25.—, beiden te Wassenaar; A. P. H. en Zn.
f 2.5o, te IJmuiden; D. J. v. R. f 50.—, Dr. v. R.
f 25.—, Jhr. G. F. v. T. f ro.—, P. J. d. K. f 5.—,
B. v. B. f5.—, allen te Zeist; n.v. St. Pij. voorh. Z.
f ro.—, te Zaandam; Mr. P. F. G. f 25.—, R. G. A.
Z. Barn. v. H. f ro.—, beiden te Zwolle; A. f zo.—,
te Zuidlaren; H. P. J. F. f ro.—, N. N. f 4.—, beiden te Zutphen ;• C. L. f 5.—, te Zuidland ; Dr. F. D.
f5.—, te Zwijndrecht; J. H. G. f Jos—, te Zevenaar;
A. J. N. f ro.—, te Zegwaard; C. d. B. f 2.5o, te
Zelhem.

In de afgeloopen maand werd totaal ontvangen
f4640.75 en Mark 155.—, hetgeen met vorige opgave
maakt f 288.477.- en Mrk. 31.253.68, terwiji de uitgaven in deze maand bedroeg en f 054.56
4
en Mrk. 169.
Uit de laatste berichten bleek, dat onze hulp nog zeer
drip end noodig is, en derhalve werd besioten het aantal der te verzorgen kinderen uit te breiden en over de
grenzen de meest behoeftigen van voedsel enz. te voorzien. Wij ho en spoedig in de gelegenheid te zijn eenige
ien te Hilversum; A. A. f ro.—, L. A. L. f
Mr. P. treinen met levensmiddelen en kleeren te verzenden.
Hiervoor zijn veel middelen noodig.
D. f ro.—, Dr. J. P. J. G. f 5.—, mew. Z. M. f ro.—,
Bijdragen worden gaarne ingewacht bij den PenningS. W. d. K. f40.—, Mr. A. A. S. f ro.—, G. J. D.
meester
f ro.—, G. v. T. f ioo.—, F. R. f ro.—, Dr. W. E.
S. VAN LIER Ez.,
M. f ro.--.-, alien te Haarlem; N. N. f ro.—, G. J. v.
d. L. f I.—, beiden te Den Helder; E. W. v. H. f 2.50;
Nassaukade358, Amsterdam.
G. v..T. f .25.—, beiden te Helmond ; H. F. B. f 2.5o,
Postcheque en Girodienst No. 22889.
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Fi:ERLAN DIA
ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Gezond nationalisme berust op het
recht en denplicht eigen cultuur aan
te kweeken en zuiver te houden.
Mr. P. W. de Koning.
INHOUD : Vlaanderen en de vrede van Atrecht, door prof. dr. .P. J. Blok. — Overzicht der HoofdbestuursAdressen.
vergadering van 17 Juli.
N ederland: de Nederlandsche pers uit het buitenland, door W. C.
SchOnstedt. — Buitenland:.(Afd. Bremen). —Boekencommissie.
Vlaanderen:Vlaamsch.e Overwinning.
Vlaatnsche studiebeurzen van den Dietschen Bond. — Een meening. — Emiel Hullebroeck naar Z.-Afrika. — 0 o s t-I n d i e : Landsordening van Indio. — Het Kartinifonds.
Slamat Djalan,
door Dr. W. van Lin en. — Suriname: Het Nederlanderschap in Suriname, door Fred. Oudschans Dentz.
— Het feest der Holl. Kolonisten.
Z u i d-A f r i k a : Het Ned. Lied. — Nederland en Zuid-Afrika.
Gedachtenisrede. — T a a 1 c o m m i s s i e.
Ingezonde n, door Lous M. v. Itallie en A. J. van Vessem. — Mededeelingen en Allerlei. — Comite voor Nedlerlandsche kinderen in den Vreemde.
Advertentien.

Vlaanderen en de vrede van Atrecht.
Onlangs werd mij de vraag gesteld, of de
vrede van Atrecht (6 Januari 1579) , waarbij
Henegouwen, Artois, Rijssel, Douai en Orchies
— de Waalsche gewesten der toenmalige Nederlanden bebalve Doornik en Namen, die zich
weldra ook ,asernsloten 1 ) — zich door Parma's
handige bemiddeling aan den Koning van
Spanje onderwierpen, ,,tegen de bettoeling
van de meerderheid. der Vlamingen is tot stand
gekomen".
Als men die vraag zoo stelt, is zij moeilijk
bevestigend of ontkennend te beantwoorden.
Het is niet wel mogelijk de „bedoeling van de
meerderheid der Vlamingen" alsnog precies te
doorgronden en aan „volksstemmingen", al of
niet van te voren „gemaakt", dacht toen geen
sterveling, aangezien de Staten der gewesten
zulke Bingen plachten te regelen, ditmaal in
overleg met 's Konings landvoogd, Parma. Volkomen zeker acht ik echter de conclusie van
mijn overleden alnbtgenoot Bussemaker, die
een groot werk wijdde aan de geschiedenis van
„De afscheiding der Waalsche gewesten van de
Uenerale Unie" 2) : „het verdrag van Arras kon
zelfs de hooge eischen van een patriot, mits hij
ijverig katholiek was, bevredigen ; goed uitgevoerd, liet het weinig te wenschen over en
schonk hem, wat hij bij den aanvang van den
strijd beoogd had." 3 ) Wel kostte het nog eenige moeite om Parma en later den Koning te
bewegen het te ratificeeren en moest men zich
tot zijn teleurstelling nog belangrijke wijzigingen laten welgevallen, eer het zoover kwam,
maar het lijdt geen twijfel, dat ook met die
wijzigingen bet verdrag aan de verlangens van
Luik en Luxemburg behoorden niet tot de Nederlanden.
2) 2 di., Haarlem, 18q5/6.
3) Bussemaker, II, biz. 240.

ook minder ijverige Katholieken voldeed: de
Ptcificatie van Gent, de Unie van Brussel en
het Eeuwig Edict uit Don Jan's tijd warden
er door bevestigd, de uitsluitende handhaving
van het Catholicisme werd er door vastgesteld.
Maar wie Calvinist was en blijven Wilde, kon
er zich natuurlijk niet naede vereenigen, evenmin als de weinig talrijke zeer gematigde Katholieken, die de voortzetting van den wanhopigen strijd verkozen, als aan de Calvinisten
niet zekere mate van vrijheid van godsdienstoefening of ten minste van geloofsvrijheid werd
•
gelaten.
Nu moet warden in het oog gehouden, dat de
Calvinisten in Vlaanderen (en nog in starker
mate in Brabant) een weliswaar roerige en
buitengemeen ijverende minderheid uitmaakten,
maar toch een minderheid, die nog veal geringer van beteekenis werd, als men weet, dat, als
het erop aankwam, een iovergroot deal ervan
aanstonds bereid was wader katholiek te worden, zooals bij Parma's onophoudelijk voortdringen tot 1585 toe overal in stad en land van
Vlaanderen en Brabant is gebleken. Wat in den
zomer van 1579 te Mechelen gebeurde, waar
men aanvankelijk fier geweigerd had maar de
stadsregeering al spoedig op wensch der burgerij zich bij het verdrag aansloot 1 ) ; wat er voorviel to Brugge, waar een aansluiting bij het verdrag alleen verhinderd werd door het in de stad
werpen van een aanzienlijk Staatsch garnizoen 2 ) ; wat er plaats had in 's Hertogenbosch,
waar de Katholieke burgerij voorloopig nog met
succés van afval werd weerhouden maar duidelijke blijken van aarzeling toonde 3) dat alles
was typisch voor de stemming der overgroote
meerderheid in Vlaanderen en Brabant.
Die stemming was zonder eenigen twijfel de1) ib. blz. 266.
2) ib. blz. 267.
3) ib. blz. 268.
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wij zijn en blijven katholiek ; wij begeeren
handhaving, p een waarborging onzer oude burgerliike vniheden; wij willen geregeerd worden
door ooze landgenooten, niet door Spanjaarden
of andere vreemdelingen — als men ons dit belooft, grijpen wig met vreugde de gelegenheid
aan om een elude te maken aan den vreeselijken krijg, die stad en land sedert zeven jaren
teistert, handel en nijverheid vernietigd heeft,
en aan het ondragelijke juk onzer Calvinisten.
De uitspattingen der Calvinistische minderheid,
die in Gent haar sterkste burcht had, de zwakheid van het landsgezag der Staten-Generaal,
het toenemend wantrouwen in het succes van
den Prins van Oranje deed het overige.
Ala men de vraag zoo stelt: was de stemming
der overgroote meerderheid in Vlaanderen (en
Brabant) zoo, dat men bereid was voor de zaak
der Staten-Generaal nog verder den strijd voort
te zetten door goed en bloed daaraan te wagen? — dan kan het antwoord niet anders dan
volstrekt ontkennend zijn. Of verkoos zij zich
te onderwerpen aan het verdrag van Atrecht?
Ongetwijfeld. Eenige jaren later, in 1585, was
het pleat dan ook beslecht. Eenige honderze:

Zoo ging het te . Nieuwpoort en elders, want
zoo waren en zijn nog de menschen in het al-

gemeen, als het erop aankomt. Zoo zou het in
1574 ook zelfs te Leiden geweest zijn, als Van
der Does, Van Hout en Van der Werff er niet
geweest waren. De Prins, groat menschenkenner, wilt het: „biers le plus petit nombre" is
.standsastig tot het emue, en, hid niocht het
zeggen: „entre lesquels fespere par la grace
de Dieu estre".
P. J. BLOB.

Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 17 dull
te 's.Gravenhage.
Aanwezig : de heeren P J. de Kanter, Voorzitter ;
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, Ondervoorzitter,
Mr. B. de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester,
de dames : N. J. C. van Breemen—Kruyt en A. C.
Veen—Brons en de heeren J. S. C. Kasteleyn, Dr. W.
van Lingen, K. E. Oudendijk, W. C. SchOnstedt, C.
Stalius Muller, Th. G. G. Valette, de Administrateur
C. van Son, benevens Dr. W. van Everdingen als
gast.
Afwezig met kennisgeving : de heeren Dr. M. Alwares Correa, Ch. R. Bakhuizen v. d. Brink, Dr. Th.
Lens, Jhr. Mr. G. A. K. Michiels van Kessenich, en
den kdaivnnsten, voor huh. Werbaar geloof wiles Mr. Dr. C. F. Schoch.
De V o o r z i t t e r opent te 2 uur de vergadering
opotterend, hebben Vlaanderen en Brabant veren
alvorens de dagorde te beginnen mededeeling
laten om met vrouw en kind in Engeland, Hol- vandoet
een telegram van den eerevoorzitter Dr. Kiewiet
land en Zeeland te gaan levee, medenemend deJonge, die juist dien dag naar Indie vertrok :
„Het mij zoo eervol en hartelijk geboden afscheid
hunne energie en hue talent ; velen zijn hen gevolgd, omdat zij zich tegenover de nieuwe steedsgedachtig breng U alien aezamelijk en ieder
, het bijzonder nogmaals mijn oprechten dank en
machthebbers al te zeer hadden gecompromit- in
groet. Heil het Verbond en U alien."
teerd. De overgroote meerderheid der VlaminDaarna verkrijgt het woord de directeur der Boegen en Brabanders eehter zijn in hue land ge- . ken-Commissie om zijn standpunt over het crediet van
bleven en hebben gedaan, wat die van Nieuw- het Hoofdbestuur aan de B.-C. uiteen te zetten.
De heer Van E v erdingen dankt voor de gepoort deden in het voorjaar van 1584.
legenheid, die hem geboden wordt, om het Hoof dbeDan schnitt de Prins van Oranje aan zijn stuur eens mondeling een uiteenzetting te geven. Tot
broeder, graaf Johan, het volgende '), dat zijn '18genoot de B.-C. sedert verscheiden jaren f 2400.—
Ourauel geetl o V er (le sLelinuing der quell in subsidie, welkegeheel ten bate der B.-C. kon worden
aanaewend. _ Was er een saldo dan kwam dit later
Vlaanderen en elders: „Le phi grand nombre steeds tepas. Het pas verschenen jaarverslag maakt
est infirme comme on a toujours veil, qu'en ook van een saldo melding, maar daar zijn verscheiden
Wcessit6 et affliction le nombre a estó le plus giften ander sedert '15 ingekomen en die eerst nu na
petit, et de fxesche memoire nous l'avons veu het einde van den oorlog en bij het weer aanknoopen
der verbindingen, zullen worden verbruikt. Toch is dit
en Flandre, car l'Eglise de Niedport n'estoit niet het hoofdargument voor herstel van het subsidiemoindre que de trots mil personnes ; quinze en afschaffing van het credietbeginsel. Wie een goed
fours devant leur reddition, it n'y en avoit point inzicht in de werkzaamheden der B.-C. wit krijgen,
niet het Boekenhuis te Rotterdam, maar het
qua fissent sooner plus haut les mesmes propos bezoeke
kantoor te Bilthoven. Daar zal men tot de overtuiging
que vos theologiens font, et leurs ministres n'en moeten komen, dat de B.-C. elk jaar moet kunnen
faisoient gueres moans. Des le premier jour rekenen op een vast bedrag, te meer waar alles zooveel
qu'ils virent la trompette de rennemy les som- duurder isgeworden en op een bepaald ooaenblik voor
aankoop van nieuwen voorraad -geld beschikbaar
mer, ii ne s'en trouva que trots seuls resolus en moet
zijn.
toute la ville, et nonobstant q'ils eussent raisonSpr. acht de B.-C. almee de beste bemiddelaarster
nable garrison, toutesfois ils contraignirent les voor levering van Nederlandsche boeken aan het buigens de guerre de sortir et se rendirent hon- tenland. Hij stelt zijn aanblijven afhankelijk van herder subsidie.
teusement, jusques h abandonner leurs minis- stel
Eenige leden uiten hun waardeering voor het werk
tres en proie, ne les comprenants en leur capi- der B.-C. en verklaren zich voor herstel van het
tulation ; et eussent este les paouvres gens mil subsidie-be
Van D.B.-zijde wordt opgemerkt dat de bijdrage
h wort, sans qu'aucuns de mes anciens serviaan de B.-C. afhankeli j k is van de inkomsten van de
teurs eussent trouve moien, au danger de leur hoofdkas en de B.-C.geen potje ma maken als de
vie et de leurs soldats, les desguiser et les faire hoofdkas te kort komt. Het begrijpt ook niet, waarom men zoo staat op een subsidie, waar een crediet
passer entre leurs soldats"....
zelfs overschreden kan worden als er bepaalde nuttige
1) Archives, VII, p. 344.
doeleinden zijn.
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Bij stemming verklaart de meerderheid der leden
zich voor subsidie.

Besloten wordt `dat de afgevaardigden der betreffende Groep een betere formuleering zullen aan even.

D e voor zit ter stelt nu aan de orde de : Nota"
van het Hoofdbestuur over de voorstellen van den heer
Oudendijk.*)
De v o o r z i t t e r deelt mede, dat de prae-adviezen van het D.B. door het Hoofdbestuurgunstig zijn
ontvangen. Dienovereenkomstig zal worden gehandeld
Wat het zenden van boeken naar Vlaanderen betreft,
elke aanvrage zal op de gewone wijze, d.i. door de
B.-C. behandeld worden.

VI. Ned. Antillen.
Aanvraag om schoolfilms.
Medegedeeld wordt dat de Commissie voor schoolbioscopen reeds over een io-tal films beschikt.
Bij bet Ministerie van Onderwijs is een plan aanhangig om Nederlandsche films in Indie en Indische
in Nederland te laten vertoonen en vooropnemingen bepaalde personen uit te zenden.
De Vereen. Nederland in den Vreemde laat een
film maken over N.-I. Samenwerking dezer vereeniging met het A.N.V., de Regeerina en het Kol. Instituut is gewenscht. Besloten wordt dat Mevr.Van
Breemen—Kruyt en de heeren Valette en Von Weiler
een samenspreking zullen hebben met het Dept. van
Kolonien om te komen tot centralisatie.

II. Ingekomen stukken en mededeelingen o.a. :
I. Verklaring der Commissie tot herziening der rekekening en verantwoording, dat de R. en V. over 1919
in orde is bevonden.,
Gift van de Firma Van Gelder Zonen, groot
,f moo.— voor Kapitaalfonds I.
Gift van de Papier-Maatschappij Firma Loeber en
Biihrmann van f moo.— voor Kapitaalfonds II.
De administrateur licht toe datdit het
eerste resultaat is van zijn nieuwen veldtocht tot
vermeerderin der fondsen. Met de gift van de Firma
Loeber & Blihrmann is tevens degrondslag gelegd
voor Kapitaalfonds II, dat in geval van nood kan worden aangesproken.
Aanvraag om Nederlandsche zangboekjes door de
Afd. Berlin. Hieraan is voldaan.
Samenwerking der Nederland e vereenigingen in
West-Duitschland. Het Dag. Bestuur zoekt verbinding
met deze.
Plan der Afd. Nieuw-York om de opvoering van
Nederl. Tooneelstukken(vertaald) in Amerika te bevorderen. Medewerking wordt verleend.
De beer Hoppe heeft zijn benoeming als vertegenw.
te Melbourne, de heer Ter Ellen die te Tampico aangenomen.
III. Voorstellen.
Voorstel om met het oog op de hooge exploitatiekosten van Neerlandiatot verhooging der jaarbijdragen te komen. Hierover zal een rondschrijven aan
Groepen en Zelfst. Afdn. wordengericht.
Voorstel van het Dag. Bestuur omtrent het verleenen van steun voor het Ned. Onderwijs in Salamanca
(Argentinie).
De vergadering kan zich in beginsel met dat voorstel yereenigen. Besloten wordt het geldelijk overzicht
of te wachten, waaromgevraagd is.
Voorstel van het Dag. Bestuur om den heer J. S. C.
Kasteleyn te benoemen tot vertegenwoordiger van het
A. N. V. in het hoofdbestuur der Ned. Vereen. voor
Tentoonstellingsbelangen.
Goedgekeurd.
IV. Vlaanderen.
Verzoek om subsidie voor den Vlaamsch-Hollandschen Studentenlanddag te Tilburg.
Besloten wordt een crediet van ten hoogste f ioo.—
toe te staan.
Verzoek om boeken'
de prijsutdeeling op de
Vlaamsche school te Gent.
Aan de B.-C. is verzocht' boeken beschikbaar
te stellen.
V. Ned. Indie.
De omschrijving van het Joel van het A. N. V. voor
Oost-Indie.
De V o or zfitter
deelt mede, dat de Indologenvereeniging een betere ornschrijving van het Joel
van het A.M.V. in Ned. Indie vraagt dan voorkomt
in statuten.
*) Zie Juni-nr. blz.78 punt IX.

VII. Zuid.Afrika.
I. Het Nederlandsch Onderwijs in
Rhodesi 6.
In herinnering wordt gebracht dat voor di onderwijs
gedurende 3 jaren 5o jaarlijks is uitgetrokken. Alvorens den tweeden termijn te storten heeft het D.B.
inlichtingen ingewonnen over de resultaten. Door bemiddeling van de N.Z.A.V. is teen brief ingekomen van
Ds. Badenhorst uit Rhodesierhet een overzicht over de
wijze van besteding der steungelden, waaruit blijkt, dat
men ze goed kangebruiken.
VIII. Vertegenwoordigers.
Nieuw-Guinea : De heer Kra ma heeft wegens vertrek bedankt en beveelt als opvolger aan den heer H. '
van Schreven te Raboul. De heer Van Schreven wordt
benoemd,
Ix. Rondvraag.
De V 0 orzitt er brengt nog de volgende punten ter sprake:
In de jongste vergadering der Groep Ned. Antillen
heeftpater Euwens de wenschelijkheid uitgesproken
van sneller berichtgeving van nieuwstijdingen voor
Curacao (kabelnieuws). Deze zaak zal worden ter
hand a enomen.
In de bedoelde vergadering is ook een leemte in de
wet op het N ederlanderschap voor de Antillen ter
sprake gekomen.
Hieraan zal aandacht wordengewijd.

Adressen.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, heeft het Hoofdbestuur
de volgende twee adressen gezonden:
I.
Metgroote waardeering heeft het Hoofdbestuur van
het A.N.V. kennisgenomen van denpost groot
f io.000 door U op de begrooting gebracht voor studiebeurzen ten behoeve van Zuid-Afrikaansche studenten.
Wij zien daarin een streven van Uwe Excellentie
om de cultureele banden tusschen Zuid-Afrika en Nederland nauwer toe te halen. Waar die echter slechts
een onderdeel zijn van de verbindingen tusschen Nederland en zijn stamgebieden nemen wij de vrijheid U in
overweaing te even ook voor andere stamverwanten,
in het bijzonder voor Vlamingen die de Nederlandsche
wetenschap in ons land zouden willen bestudeeren,
eenige beurzen beschikbaar te stellen en tevens te willen bevorderen dat het nog niet afgestudeerde stamverwanten, die in ons land vertoeven, gemakkelijk worde
gemaakt, hunne studien aan onze Hoogescholen te kunnen voltooien.
***
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II.
Hiermede hebben wij de eer het volgende onder Uwe
aandacht te brengen, in verband met het vraagstuk van
de vereenvoudiging der schrijftaal, dat van Regeeringswee binnenkort zijn beslag zal krijgen.
Het zal Uwe Excellentie ongetwijfeld bekend zijn,
van hoegroot belang bedoelde vereenvoudiging ook is
voor degebieden buiten Nederland, waar onze taal door
millioenen wordtgelezen,
wijbedoelen Vaanderen en
Zuid-Afrika.
Waar de uitbreiding en bevestiging van ons taalge-,
bied vooral in die landen merle afhankelijk is van de
meer of mindergemakkelijke wijze waarop het Nedlandsch is aan te leeren en te onderhouden, geven wij
Uwe Excellentie in overweging, indien dit nog niet
mocht zijn geschied,
alsnog het oordeel in te winnen
van de Vlaamsche en de Zuid-Afrikaansche Academie,
tenzij U er de voorkeur aan mocht geven het oordeel
van enkele bevoegde Vlaamsche en Afrikaansche taalkundigen in te winnen.
Door een dergelijke samenwerking van de in dezen
deskundige geleerden zou voor ons land en de genoemde ebieden wellicht een eenheid van spelling
verkregen worden, die tot ,een krachtige cultureele eenheld veel zou kunnen bijdragen.

** *
Aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen,
te Amsterdam werd namens het Hoofdbestuur de volgende brief gericht :
Hiermede hebben wij de eer het volgende onder
Uwe aandacht te brengen.
In onze laatste Hoofdbestuursvergadering is de wenschelijkheid uitgesproken dat de Koninklijke Academie
van Wetenschappen meer dan tot nu toe zou rekening
houden met het belan dat de Nederlandsche cultuur
heeft bij een erkenning van en samenwerking met de
vooraanstaande Vlamingen en Afrikaners.
Wanneer Uwe statuten er szich niet to en verzettendan zouden wij U wel in overweging will geven
aanzienlijke Vlamingen en Afrikaners als leden op te
nemen, waardoor naar onze meening Uw Academie
meer een centrum zou worden der Groot-Nederlandsche wetenschap.
Mocht Uw Bestuur het belang dezer uitbreiding erkennen, dan zou aan de Regeering geldelijke steun
kunnen wordengevraagd. om bedoelde leden in staat te
stellen nu en dan de bijeenkomsten Uwer Academie bij
te wonen, teneinde door een nauwe samenwerkin de
werkzaamheden der Academie ten opzichte van de cultureele eenheid van Nederland enzijn stamgebieden
zoo vruchtdragend mogelijk te doen zijn.

Mocht Uw leeszaal nog niet geregeld ons maandblad
„Neerlandia" ontvangen, dan verklaren wij onsgaarne
bereid het Ugeregeld kosteloos toe te zenden.
Om echter aan het leven en streven onzer land- en
stamgenooten over heel de wereld nog meer bekendheid
te verschaffen, zouden wij het op prijs stellen als U
voor Uw leeszaal een abonnement nam op ten minste
een Vlaamsche, Afrikaansche, W.-I. en Amerikaansch-Hollandsche krant.
Wij geven U daarom in overweging uit de navolgende een keus te doen :
Ons Vaderland,
Brussel
Het Laatste Nieuws, Brussel ;
De Standaard, Brussel
Ons Land, Kaapstad;
De Burger, Kaapstad;
Het Westen, Potchefstroom;
De Volkstem, Pretoria.
De Vriend des Volks, Bloemfontein ;
De Locomotief, Semarang ;
Nieuws van den Dag, Batavia;
Java-Bode, Batavia
Suriname, Paramaribo;
De West, Paramaribo
Curacaosche Courant, Curacao
Amigoe di Curacao, Curacao ;
Pella's Weekblad, Pella Iowa V. S. v. N.-A.)
De Grondwet, Holland, Michigan
De Telegraaf, Paterson (N.-Jersey) ;
De Hollandsche Amerikaan, Kalamazoo, Michigan ;
De Wachter, Grand Rapids, Michigan.
Hoogachtend,
Namens het Groepsbestuur :
SCHONSTEDT,
Doesburg.
Voorzitter.

BOEKEN-COMMISSIE
De Boeken.Commissie van 't A. N .V.

Voor de eerste maal na 1915 heeft de directeur onzer
B.-C., Dr. W. van Everdingen, weer een verslag samengesteld loo end over 1916-1919, een tijdvak dus
van door deli oorlog zeer geremde en zelfs vernietigde
***
werkzaamheid, Welke voor dit belangrijk onderdeel van
Aan de Senaten onzer acht Hoogescholen is een ver- ons
Verbond voornamelijk in het buitenland lit.
zoekgericht om pogingen aan te wenden tot wederAllen, die ook maar jets voelen voor onze taal- en
instelling van Vacantieleergangen voor Vlaamsche en stambelangen
over de heele wereld, raden wij aan be-•
Afrikaansche studenten.
doeld verslag te lezen ook in verband met den pas
verschenen vierden druk van hetpropagandaboekje der
B.-C.
in het verslag lezen we o.m. over de hervatting der
werkzaamheden :
NEDERLAND.
„In '19 in en vele kisten naar West- en Oost-Indie
(naar Zuid-Afrika een viertal), waarmee 'n begin werd
gemaakt met de hoogst noodzakelijke aanvulling
van de boekerijen in de Militaire Tehuizen of leeszalen
in Oost en West. Bovendien gin en de eerste kisten
De Nederlandschepers uit het buitenland.
naar Buitenzorg, naar het Comite voor huisvesting
Aan de Besturen der5o Openbare Leeszalen in Ne- van studeerende Inlanders aldaar, ten behoeve zijner
Internaten te Batavia, Soekaboemi en Soerabaja. In
derland is het volgend rondschrijven verzonden :
'20 vin en wij aan met de aanvulling der boekerijen
Hiermede brengen wij onder Uw aandacht, dat het van59 Zeemanshuizen, waamede gepaard ging de weer
voor ons yolk van root belang is, wanneer het op de opgevatte taak om naar alle daarvoor in aanmerking
hoogte blijft van het leven der Nederlanders en hun komende adressen wekelijks pakken dagbladen te zenstamverwanten in het buitenland.
den. Het was voor ons een voldoenin al spoedig na
Ons Verbond streeft sedert zijn oprichting in 1898 de eerste verzendingen de van groote erkentelijkheid
naar versterking der banden met hen en naar wederzijd- getuigende brieven te krijgen van Directics van Zeeschegeestelijke uitwisseling.
manshuizen. Consuls en andere autoriteiten, die hun
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%reugde uitspaken over dezen ttrugkeer tot de goede
Wie kan, steune door geld, boeken, tijdschriften,
ti den van v6Or den oorlog".
kranten en muziek den arbeid van den directeur (adres:
Het beredeneerd verslag geeft verschillende spreken- Villa Beyersoord, Soestdijkerstraatweg 136, Bilthoven)
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de cijfers, b.v. : Sedert de oprichtin 2- der B.-C. in 1902,
werd aan bijdragen ontvangen en verwerkt bijna
f 80.000; met327 adressen in het buitenland houdt de
B.-C. voeling ; voor de militairen werden gedurende
den oorlog 610 kisten boeken verzonden, in het geheel
sedert de oprichting aan alle adressen samen 1881
kisten, aantal boeken in die 18 jaar 210.000, 22.000
pakken dagbladen en weekblaadjes, 5000 pakketten
maandschriften.
Het rijk gefflustreerd propagandaboekje geeft daaromtrent uitvoerige opgaven en diagrammen, van we.kehierbij een paar worden afgedrukt.
De directeur, die zoo geheel in zijn nuttigen ar-

111440 -

en zijn staf te Rotterdam (Boekenhuis : Van der D u n,;traat 63, Rotterdam).
De laatste, die steeds in stilte arbeidt, ma hier wel
eens met name genoemd : Mej. G. P. Hardenberg,
Secretares, Mej. G .M. Nobel, 2e Secretares, W. J
L Poeltnans, Boekhouder ; medewerkers : de dames M.
C. Roodenburg, N. Hannink, J. C. van Hillegondsberg, P. A. Honig, A. Schupper* en de heeren J. H.
J. Vink, j. W. E. van Everdingen, J. U. Schilthuis,
Jr . P. Smits, H. J. M. Voskuil, H .G. van Welsenes
Jr., K. J. van Welsenes.
Wie nog niet met hun werkzaamheden op de hoogte
is, vrage eens te Bilthoven het propagandaboekje aan
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beid opgaat en er als 't ware mee is saaingegroeid, I en leze vooral het hoofdstukje : Hoe kan men dien
doet in zijn verslag een dringend beroep op alle Neder- arbeid steunen ?
landers vangoeden wille en gevulde heurzen, om als ; Hier is voor velen en op betrekkelijk gemakkelijke
leden der B.-C. toe te treden, omdat de kas dringend wijze voldoening-gevenden nationalen arbeid te ver-

behoefte aan versterking heeft,
wil zijarhataak naar , richten.
behooren vervullen.
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BUITENLAND.
Afdeeting Bremen.
Aan het jaarverslag over 191 9 is_ het volgende ontleend :
Op Jan. 191 9 telden wij 28 leden; op 31 Dec. 35.
De wekelijksche bijeenkomsten op Maandagavond
haddengeregeld plaats •; het bezoek daarvan was, door
hetgrootere aantal leden, meestal grooter dan in de
vorige jaren.
Aangezien de verhoogde huurprijs voor een vergaderlokaal niet uit de kasgelden kon worden bestreden,
werd eene inzamefing onder de leden gehouden, die
Mrk. 392.50 opbracht.
Het bestuur heeft de wenschelijheid eener contributieverhooging onder het oog gezien.
De Ondersteunings-Commissie verleende een bedrag
van Mrk. 63.— aan ondersteuningen, zoodat er op 31
Dec. 1 9 1 9 nog een saldo van Mrk. 78.25 in kas was.
Het Onder-Comite Bremen van het Comae voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde, mocht in den
loop van het jaar aan bijdragen de som van Mrk. 325.—
ontvangen.
Voor de eerste maal, sinds 1913, werd verjaardag
van H. M. , de Koningin op 31 Aug., weder feestelijk
gevierd. In het nieuwe clublokaal, dat toepasselijk
versierd was, kwam eengroat aantal leden met hunne dames bijeen en herdachten den geboortedag hunnergeliefde Koningin, onder het zingen van vaderlandsche liederen, afgewisseld door talrijke voordrachten op muzikaal en ander gebied, een tombola en ten
slotte eengeanimeerd bal.
Ook het St. Nicolaasfeest werd weder in eere hersteld en behalve de kinderen der leden, waren ook ditmaal alle kinderen van --10 jaar der te Bremen wonende Nederlanders (niet-deden) uitgenoodigd.
Ruim70 kinderen wachtten teen half 5 op Zondag
7 Dec. in de met ontelbare nationale en oranje vlaggetjes versierde zaal, de komst van St. Nicolaas met zijn
zwarten knecht af, die ditmaal door de heeren Baron
en Manus werden voorgesteld.
Behalve door het aanbieden van versnaperingen, geschenken en vlaggen, werden de kinderen aangenaam
beziggehouden door den heer Steketee, die goocheltoe,ren voor hen uitvoerde, terwijl tot slot ieder der kinderen van onzen Consul, den heer Baron, een paar wollen
handschoenen tengeschenke kreeg, waarop zij zeer voldaan huiswaarts keerden.
In het voorjaar deelde de Nederlandsche Regeering
mede, dat door bemiddeling van het Nationaal SteunComite, maandelijks levensmiddelen aan het Consulaat
ter uitreiking aan te Bremen wonende Nederlanders
zouden wordengezonden.
Onder voorzitterschap van onzen Consul, den heer
Baron, werd een Comitegevormd,
bestaande uit de
heeren Perizonius, Eggers en Pathuis, dat de verdeeling op zich nam. Van af Mei kwamen geregeld maandelijksche pakketten, die teen een betrekkelijk goedkoopen prijs door iedereen met de grootste voldbening
werden ontvangen en in alle huisgezinnen uitermate
welkom waren.

VLAANDEREN.
Vlaamsche overwinning.
Vrijdag 6 Augustus heeft de Belgische Kamer na een
vinnige gedachtenwisseling met 95 tegen 43 stemmen

en9 onthoudingen de wet op de „Taalregeling in Bestuurszaken" aangenomen.
De voornaamste bepaling in deze wet is, dat in het
Vlaamschegedeelte van het land niemand kan worden
benoemd, indien hi j niet de Vlaamsche taal kent, en
in het Waalschegedeelte niet, indien hi' niet de Fransche taal kent.
Een gunstig teeken is, dat verschillende Walen tot
de aannemin hebben meegewerkt. Zoo liet de Waalsche socialist Demblon zich aldus uit :
„Wat voor den een rechtvaardig is, moet 'took voor
den ander zijn. De rechten, die de Walen bezitten, komen eveneens aan de Vlamingen toe. Zoo zal er harm
nie komen tusschen de taalgroepen en dan kan er eendracht in het land heerschen. Deze wet benadeelt de
belangen van de Walen niet. Zijn er eenige Walen, die
voortaan voor hun openbaar ambt Vlaamsch moeten
leeren, omdat zij met Vlamingen in betrekking komen, wel, laten ze het dan leeren ! Niemand is gedwongen een openbaar ambt te vervullen •; wie het wel
begeert, dient er de voorwaarden van te aanvaarden.
Met gansch miin hart he ik voor deze wet gestemd.
Zij is noodig om aan de Vlamingen een recht te
schenken, dat men hun niet lane r onthouden kan".
**

De Nieuwe Ct schreef naar aanleidina der
erkenning van gelijke rechten voor Walen en Vlamin en :
„De inwilliging van een der Vlaamsche eischen ten
aanzien van hetgebruik van de taal in de Vlaamsche
provincien, beduidt een kleine overwinning van de Nederlandsche cultuur in Belie.
g
De stelselmatige miskenning van onze taal bij onze
Zuiderburen begint langzaam aan op een eind te loopen.
In zoover is degevallen beslissing voor ons van beteekenis. De neiging om het Nederlandsch in Bel fie
als een onbeduidendpatois te beschouwen, kan hierdoor alleen verminderen. Hetgebied van onze taal verruimt zich.
Tal van menschen, die hetbeneden zich achtten het
Nederlandsch te leeren, zullen daartoe wordengenoopt.
Het Nederlandsch zal in Belle doordringen in kringen, die daarvan tot nu toe niets weten wilden.
De stria daarover was een binnenlandsche Belgische
aangelegenheid. Over het voorloopige resultaat mogen
wij ons ook verheugen, maar het let on ook den
plicht op den strijd voor de Vlamingen niet te bemoeilijken door franskiljonsche methoden. Te velen in Nederland beantwoorden nog Vlaamsche brieven uit Belgie in het Fransch, spreken in Vlaanderen Fransch in
plaats van hun moedertaal en bemoeilijken daardoor
noodeloos den stria voor het Nederlandsch."
***

Intusschen, we zijn er nog niet , getuige hetuitstel
van behandeling door den Belgischen Senaat.
Eengoed loyaal Vlaming waarschuwde ons :
„Niet te vroeg victorie kraaien. Het Senaat zal nog
wel wat vermieken. Oude menschen kunnen wel een
beetje remmen, maar de geweldiga Vlaamsche strooming tegenhouden kunnen ze toch niet."
Zelfs al nam de Senaat de wet onveranderd aan, dan
nog. zal het van de to ale uitvoering afhangen of eindelijk aan de Vlamingen op taalgebied recht zal worden
g
edaan.
Zij hebben dus van nu af reeds te waken voor eerlike-toepassing van de taalwet, over, welker aanneming
elk waarachtig Nederlander, Vlaming en Afrikaner zich
van harte zal verheugen..
***

Vlaamsche Studiebeurzen van den Dietschen Bond.
De Dietsche Bond, daartoe in staat esteld door een
schenking van warm voor het Nederlandsch stambelang gevoelende Noord-Nederlandsche zijde, zal een
viertal studiebeurzen, elkgroot 5oo gulden 's jaars, beschikbaar stellen voor Vlaamsche studenteri die, teneinde hooger Onderwijs in de eigen Nederlandsch
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moedertaal te kunnen genieten, aan eene Noord-Nedlandsche Universiteit wenschen te studeeren. De
beurzen dragen de namen : Ian Frans Willems-Beurs,
Conscience-Beurs, Borms-Beurs en Herman van den
Reeck-Beurs en zullen telkens voor een jaar worden
toegekend.
De toewijzing van de Herman van den Reeck-I3eurs
voor den cursus 1Q20-21 zal de Dietsche Bond overlaten aan den Varier van Herman van den Reeck, den
jongen Vlaamschen idealist, die on Guldensporenda g te
Antwerpen voor de Vlaamsch-Nederlandsche zaak zijn
leven heeft crelaten.
toekenning der beurzen zal rekenind worden
Bij
en den geldelijken toegehouden met de be as
stand der aanvragers.
Aanvragen moeten gericht worden aan het secretariaat van den Di hen Bond, Achter St. Pieter 13,
Utrecht.
Neerlandia maakt met instemming ewa van deze
verheugende tiiding. Dank aan den Nederlander, die
blijkbaar onbekend wenscht te bliiven, maar wrens
daad veer zal bijdracren tot de cultureele toenadering
van Vlaanderen en Nederland.
***
Een meening.
Tn
verband met on s hoofdartikel van de vori ge
n
maand kan het zijn nut hebben bier of te drukken wat
een Vlamin g , zich noemend Amedeus, in het Vlaamsche
Front, weekblad van den Antwerpschen Tak van 27
Juli Tor% schreef :
.,Miin meening over het Algemeen Nederlandsch
Verbond 9
x - dagbladners heeft haar hest gedaan
D wa uwelecle
De
om het Nederlandsch Verbond een kwaden roe te
geven
Onenharti wil ik de netelige vraa beantwoorden :
het Nederlandsch Verhond meet bloeien in Vlaanderen.
Waarom ? Omdat deze vereeniging moet staan tegenfransche vereeniover de Alliance francaise. Waar
gnu ijvert om fransche cultuur te verspreiden,
meet het Nederlandsch Verhond zor draren voor de
Nederlandsche cultuur, die onze eiren cultuur ig.
Doch het Nederlandsch Verhond ma niet meer
worden wat het was n.l. een Vlaamsche striidende
vereeni gino. De omstandi g heden en de bittere
noodzakeliikheid van den tiid hebben het Verbond
van 7iin natuurlijke tank doen afzien om voor alles
den Vlaamschen striid te dienen.
Thans is alles anders geworden. Als steiiclkorns is
het Verbond onbruikbaargeworden, maar als cultuurdraper wacht het no eene schoone tank. Het Algemeen
Nederlandsch Verbond kart in de toekom g t, Hollanders
en Vlamirwen vereenifym, die iri Vlaanderen de
edeiste uitinon van Nederlandsche kunst en bescha-

vin g willen versnreiden. De beste Nederlandsche
dic-hters en denkersgelegenheid geven om in onze
steden on te treden, leestafels vanperiodieken en
nieuwe uit gaven oprichten, betrekkingen aanknoopen
en onderhouden met stamgenooten in en buiten Europa.
Ziedaar een eerste taak, die niemand aanstoot even
kan. Wie ziin eigen heschavinc bemint, afgezien van
alle- onvattingen omtrent de Vlaamsche strijdwiize,
kan zich bij het Verbond aansluiten.
***

Emiel Hullebroeck naar ZuidAfrika.
Den 2osten der vorip-e maand is de bekende Vlaamsche zap er naar Zuid-Afrika vertrokken. „Het Laatste
Nieuws" liet Tineke van Heule een afscheidsbriefje
schrijven in Bier voege:
Gigaat naar de Boeren in den Afrik en dat is
verre, ennee ? Ik hope alsdat gi aan die menschen
onze schoonste vooskes zult leeren. Dat van den
Vlamschen Leeuw en Moederke alleene ; de ‘meester zeit alsdat dat moederke ons Vlanderen is. En
ook zi p en dat schoone lieke op mij. En dat .wreede vooske van Sezarnber, met dat eiland voor de
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Vlamingen, en van den °veers met die bosschen, en
van die streken vol kerkhoven, allemaal voor
mannemenschen. Dan heb ik altijd ne krop in de
keel.
Milne man, gi weet alsdat wij getrouwt ziin teen
ge dat schoon lieken op mij gemaakt hebt, mine man
doet joen ook de kom plementen. En heel 't hof.
Seg, meneere Ullebroeck, wij zullen op joen peinzen hinst datgi bij de Baeren zijt. Dat zijn brave
menschen, die ook liever Vlamsch snreken als wat
anders. Groet ze zeere, en komt gi dan ook zeer
weere, ennee?
Wii behoeven wel niet nailer te betoogen, dat wijde
kunstreis van denpopulairen Vlaamschen za p er van
firoot belan achten voor het versterken der banden
tusschen Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika.ij
Onze beste wenschen voor het welslagen van z.iin
optreden volgen hem. Hij zal stellig een schat van ervaringen en indrukken meebrengen, die hij, in ziin
land teruggekeerd, weer dienstbaar kan maken aan het
Groot Nederlandsch ideaal.

OOST-INDIA.
Fenpar jaren geleden werd door den GouverneurGeneraal henaemd eene commissie om te ontwerpen
een wet op de
Landsordening van IndN.
Die commissie is met haar taakgereed en de Indische bladen weten reeds mede te deelen, welke veranderingen in hoofdzaak worden nanhevolen.
De strekking is: Indie door Indie geregeerd en aan
Nederland de contrAle.
Het komt ons voor, dat zelfs de meest vooruitschriidenden met die voorstellen tevreden kunnen zijn.
Men oordeele:
Met uitsluitin van alle vreeindelingen zal ieder Nederlandsch onderdaan henoembaar ziin tot elk openbaar
amht, terwiil het taekennen van staatkundige rechten
niet afhankeliik esteld zal worden van onderscheidlngen van ra g of landaard; voorts zijn de van overheadswege on te leggen lasten voor alien dezelfde.
Alle Nederlandsche onderdanen, ouder dan 25 jaar,
die het Nederlandsch, Maleisch of wel een andere pier
inlieenigche taal kunnen lezen en schriiven, ziin kiezers. Fen maand na degroote verkiezingen worden
de henoemde leden eerst aarwewezen,
Hetpassief k i e s r e c h t zal alleen warden toe-

gekend aan Nederlandsche onderdanen, die ouder zijn
dan 2 r jaar en Nederlandsch kunnen lezen, schriiven
en spreken.
De hoofdschiiven van het Er eza zijn : de Koning(in),
de Gouverneur-Generaal, de Raad van Indie, de Landsstaten (ten hoogste So leden). Voorts wordt gehandeld
over de hestuursindeelin in Gouvernementen en Gewesten ; in de eerste worden evonden colleges, genaamd Staten, met een Raad van Bestuur; in de tweede kan aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur een
Rand worden toegevoegd.
Eindeliik wordt ook de aandachtgeschonken aan
de instelling van gemeente- en dorps-besturen, waterschappen en landschappen.
Zonder ons in beschouwingen over den nieuw veergestelden toestand te verdienen, spreken wil alleen den
wensch uit, dat met vermijding van gewelddaden, Insulinde zich ffedeeltelijk tot een hoe er standpunt moge
opwerken.
Zal de IndonesiEr er meer welvarenad door worden?
Aldus vragen wij onwillekeurig. En het antwoord
luidt, zeer kart: Ja, als hi' aanpakt!
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Dat laatste is tot dusver nog in een enkel opzicht
geschied.
. Eenige dagen geleden schreef de beer F e e n s t r a
o.m. in de N. Rott. Crt. :
Op den grand van hun hart lit de wensch, een
landje gemeubileerd te ktijgen, zooals een kind een
boerderij krijgt in een spanen doos, een huisje, glimmende beestjes, kippen en eene blozende boerin, alles
compleet. De boerin dan te vervangen door een stel
Chineesche koelies en een Hollandschenplanter, die
het werk weten te doen. —Want dit is de leus . van
het„Indie voor de Indiers” in zijn eenvoudigste gestalte zooals de naieven zich dat droombeeld vormen. Niet
het Indie zooals het was wordt begeerd. De wildernis,
waar de mensch het dier moet bestrijden en waar het

leven schamel is, is nog wel a prendre. Maar men
wenscht het Indie zooals het Westen dat maaakte ; met
tuinen alsparken, waar goed din en groeien en sporen
en schepen, die goed din en brengen en steden waar
hetgoed leven is. En van dat moois een ieder zijn deel
en ieder een Baas en niemand een koelie. — Hoe spoedig zou de groote geest der wildernis, die steeds waakzaam is, zijn oude macht weer hernemen •; hoe spoedig
zou men weer terug zijn in de barbary, als deze kind
ren hun zin eens kregen !"
Er is veel waarheid in deze woorden. aarom nog
geen verwijt ! De Indonesische boer is niet lui, kan op
eigen manier doorwerken, met geduld en volharding
heel wat tot stand brengen. Maar tot dusverre mist de
Indonesier datgene wat den Europeaan, den Chinees,
den „vreemden Oosterling" tot grootere welvaart
brengt. Op 't oogenblik nog niet de drang om zelf te
maken, te scheppen — een Bran die b.v. 't Japan-.
sche y olk heeft opgewerkt •; ontwikkeling wordt voorloo pig alleen gezocht om tot flink betaalde staatsbetrekkingen te komen. De techn. hoogeschool te Bandoeng opent een nieuw tijdperk.
En als nu bij den Indier, die van den boom der Westersche kennisgeproefd heeft, de vraag rijst : waarom
z ij wel en w ij niet, dan moet dit niet alleen nijd

verwekken, zooals wij op 't oogenblik in Indie aanschouwen maar ook nog jets antlers : de begeerte om
aan tepakken zooals de vreemdelingen
d at doe n. Ontwaakt deze begeerte niet, dan zal
de nieuw voorgestelde Landsordening aan de oorspronkelijke bewoners van Insulinde weinig hell brengen.
Kennis, geleerdheid baten een yolk niets, als men niet
geleerd heeft in den stria om 't bestaan op de ware
manier aan tepakken.
Het funk nijdig worden op ander en en daarna...
flink kwaad op zich z e 1 v en is de we g tot vooruitgang

***

In de Juli-afl. des ivorigen jaars werden door mij
eenige bladzijden gewijd (91-94) aan de „o ntwi k-

keling van het Indonesische meisje'.
en aan een Vereeniging, die op dat gebied met vrucht
werkzaam is.

het Kartinifonds.
Aan het ontvangen verslag over 1919 wordt bier een
en ander ontleend :
Op den 2 4en Juli 1 9 1 9 werd te Bandoeng ingewijd
het nieuwegebouw der Normaalschool voor
Indische hulponderwijzeresse.n van de
Van-Deventer-vereeniging voor W e s tJ a v a. Die opening geschiedde door de Gravin van
Limburg Stirum.
[De hierbij gevoegde afbeelding der school toont
weer, hoe ruim, frisch en gezellig zoo'n inrichting in
Indie er uit ziet, in tegenstelling met de hooge, logge,
vaak somber uitziendegebouwen in Europa].
Wat degenoemde Vereeniging betreft, de oprichtin g werd voorbereid door de A f d. A 1 g. N. V e r b.
te Buitenzorg, die in Septr. 1 9 16 vertegenwoordigers van verschillende Inlandsche vereenigingen
bijeen riep om te beraadslagen over de wijze, waarop
het best door een blijvende stichting hulde zou kunnen wordengebracht aan de nagedachtenis van M r.
Van D e v en te r. Een commissie van voorbereiding werd ingesteld en daaruit werd op 20 April 1918
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de Van-Deventer-Vereeniging over West-Java geboren.
De gemeente Bandoeng hielp met bouwgrond •; Juni
1918 werd de eerste stee p gelegd en reeds in October
d.a.v. werd met het onderwijs aan de eerste klasse een
aanvang gemaakt. Nu is er een tweede klasse bijgekomen en op den duur zullen er 4 klassen zijn, elk van
ongeveer 25 mein es.
De Kweekschool belooft dus te worden een belangrijke bron voor Indie's ontwikkeling.
Behalve deze school zijn er nu in Indie de volgende inrichtingen van lien aard : de Kweekschool te S alatige r, Normaalscholen te Solo en te Dj ocj a
en de FrObelkweekschool voor meisjes van alle landaarden te Batavia — alle in de laatste jaren tot
standgebracht. Met onderw ij s in de N e d e rlandsche taal is er allerminst vergeten; daaraan wordt wekelijks besteed te Bandoeng
5 uur, te Salatiger io a 1, te Djocja 5 en te Batavia
II uur.
Als toelichting wordt in dit verband gemeld : A 11 e
meisjes- en kweek-scholen worden door de Regvering,
voor zooverre zij niet rechtstreeks van haar u;tgaan,
krachtig gesteund; niet alleen, dat zij het ,,leeuwendeel" betaalt voor den bouw en de salarissen, maar
zoo noodig stelt zij ook hare beste leerkrachten voor
dit„bijzondere” onderwijs beschikbaar ; zoo o.a. aan
de kweekschool te Bandoeng.
Om tot het Kartinifonds terug te keeren, deze Vereeniging kon in 1919 haar ondersteunend work nog al
voldor_mde voortzetten; 83 donateurs, 4 8 4 leden en 165
begunstigers droegen bij f 6781.5o. Het door M r.
A b e n d e m a n uitgegeven merkwaardige boek
K a r t i n i's broeven, getiteld „Door licht tot duisternis"gaf vanaf den beginne een bate van f 5327. 4 0 • zoo
werkt de dieve ontslapene nog na haar been aan voor
haar Javaansche zusteten. Jammer dat het kapitaal
van f76118.56 tern lie tot f 74639.981/2. Zes scholen in
Indie worden samen gesteund met f to5o3.3 9 . Moe het
Kartinifonds in staatgesteld worden om 't kapitaalverlies in te halen en in 1 9 20 met een dubbed bedrag te
steunen !
In het verslag wordt er terecht op gewezen, als op
een belangrijke gebeurtenis, dat ook
Indie
de gemeentezorg voor het Onderwijs
begint te ontwaken. Batavia en Semarang bes l
oten
tot de oprichting van Hollandsch-Indische en Hollandsch-Chineesche scholen ; te Semarang werd de
eel ste Holl.-Ind.-school reeds geopend. Aan zulke
scholen wordt door het Land subsidie verleend op denzelfdein voet als aan particulieren, die bijzondere schoIen oprichten.
Langzamerhand blijkt het dus, dat de gemeentebesturen in Indie, zoo vaak met mindere achting genoemd,
zich tot voile werkzaamheid ontplooien. \ Teel goeds
werd reeds tot stand gebracht op 't gebied van volksgezondheid, woningbouw, stadsverfraaiing, enz. enz. En
als de inkomsten niet 700 beperkt waren, zou men van
gemeentewege overal 'de vleugels breeder uitslaan.
Er wordt daarginds dus flink gewerkt, er is vooruitgang op ieder gebied; op menig gebied zelfs duizelingwekkend snel.
Mogen Nederlandsche jongelieden zich toch bekeeren van hun onwil om derwaarts te gaan en aan die
ontwikkeling mede te werken.
Dan wenschen wij hun een :
„Slamat Djalan !"
(goede reis
Dit is de naam van een handleiding ten dienste van
hen, die zich op de hoogte wenschen te brengen van
de Maleische spreektaal in Oost-Indie.
Gaarne onderschrijf ik het oordeel van den beer
Bd.
d. D. A b doellah (een meer bevoegd beoordeelaar dan ondergeteekende) :
„Nadat ik tevens verschiilende andere in omloop
zijnde populaire Maleische leerboekjes met dit werkje

vergeleek, aarzel ik een oogenblik te verklaren, dat
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„Selamat djalan" verreweg het beste Maleische leerboekje is voor hen, die niet in de gelegenheid zijn geweest in de Maleische taal wetenschappelijk onderricht te ontvangen."
't Boekje is aardig, „leuk" geschreven ; de methode
is vlug en opwekkend, doeltreffend ; doorzaaid met tai
van frische opmerkingen en anecdotes.
Hetgeeft de spreektaal, waarvan ieder beschaafd
Europeaan zich bedienen moet, daarbij rekening houdende met het beleefdheidsgevoel van den Indonesier
(at in andere handleidingen zelden 't geval is).
De uitgave is keurig verzorgd goede leesbare letter ; peel papier ; stevige, buigbare, grijslinnen omslag.
Is het alleen bestemd voor hen, die naar Indie
gaan ? Ik meen, dat allen, die iets met Indie te maken hebben, o.a. de jongelui van handeiskantoren enz.,
verstandig zullen doen door zich dit boekje aan te
schaffen ; ze zulien ergeen spijt van hebben.
Kapitein Vermeer heeft aide eer van deze welg
eslaagde pennevrucht.
's-Gr.
v. L.

SURINAM E.
Het Nederlanderschap in Suriname.
In zijn inleiding tot de openbare vergadering van het
A.N.V. op 5 Juni 1 9 1 9 merkte de beer Kasteleyn op
dat het zijn aandacht getrokken had, dat men bier
sprak van Surinamers en Nederlanders. Allen waren
toch Nederlanders ! Dit zou voorzeker juist zijn, wanneer niet eengroot deel der bevolking was uitgesloten,
door omstandigheden onafhankelijk van hun wil, zooals
ik bier onder zal uiteen zetten.
Op I Mei 186 9 maakte tengevolge van bet Kinklijk Besluit van 4 September 1898 No. 17 „het wettelijk
gezag van het Oud-Hollandsche en van het Romeinsche
re t" plaats voor de nieuwe wetgeving in Suriname.
In artikel to der bepalingen op den over gan van
de vroegere tot de nieuwe wetgeving (transitoire bepalingen) komt voor : „De erkenning van natuurlijke
kinderen door de moeder, volgens art. 333 van het Burgerlijk Wetboek vereischt om burgerlijke betrekkingen
tusschen de moeder en het kind te doen ontstaan, wordt
nietgevorderd ten aanzien van natuurlijke hinderer
voor invoering van het Burgetlijk Wetboek geboren.
Artikelh
33 3 luidt : Door et erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren
tusschen dat kind en zijnen varier of zijne moeder.
Wanneer derhalve na de invoering der nieuwe wetgeving een moeder haar natuurlijk kind niet erkende
bij de aangifte aan den ambtenaar van den Burgerlij-

ken stand bij de geboorte of daarna zulks pallet uit
onwetenheid, dan bestond ergeen band alsvoren
genoemd. Het kind was derhalve een Nederlander,
erfde niet van de moeder bij haar overlijden enz., enz.
Dit is in tegenstelling met het Romeinsch Hollandsch
Recht dat uitsprak : „De moeder maakt geen bastaard"
In de tegenwoordige wet, zoowel als in de Engelsche
wet is een bastaard (niet erkend kind) filius nullius.
Wanneer men nu degeschiedenis der kolonie nagaat
en weet oat de slavernij eerst werd afgeschaft in
1863 (1 Mei), waarna een io jarig staatstoezicht
volgde dat aan slaven het huwelijk verboden was,
dat met den overgang van de oude naar de nieuwe
wetgeving velen uit het yolk niet bekend waren, dan
1 ) Slamat Djajan. Populaire handleiding voor de
Maleische taal in depraktijk ; door H. J. Vermeer, oudkapitein O.I.L. Met voorwoord van Baginda Dahlan

Abdoellah, leeraar in de Maleische taal a.d. Universi-,
teit te Leiden. Zuid-Hollandsche Bock- en Handelsdrukkerij 's-Gravenhage-1 92o. — Priis f 2.6o. —
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behoeft hetgeen vierwondering te baren dat thans
een aanzienlijk deel der bevolking in de omstandigheld is komen te verkeeren dat het, hoewel Surinamer en ingezetene, toch geen Nederlander,is !
Zij die het verzuim begingen hun kinderen niet te
erkennen in het tijdperk tusschen 1863 en nu, dat is
55 jaren, bezitten thans het Nederlanderschap niet,
al mogen zij thans zelf gehuwd zijn en wettige kinderen hebben. Ook de kinderen zijn nu van het Nederlanderschap verstoken ! Hier wordt de zonde der ouders
wel bezocht aan de volgende geslachten.
En wist men dit niet? Blijkbaar niet, althans de
vraag is tevoren niet opgeworpen. Het feit bleek, toen
aan eengezeten koopman in Paramaribo, die zijn kind
naar Nederland wilde zenden en een buitenlandschepas
vroeg, werd medegedeeld een Nederlander te zijn,
want al was hij aehuwd, zijn moeder was het niet geweest en hi' was niet erkend. Al wat men hem geven
kon, was een legitimatiebewijs, waarop •-stand dat hij
geen Nederlander was ! Dus vreemdeling.
Hoe meer men over de zaak nadenkt, hoe meer men
tot de avertuiging komt, dat er duizenden in de kolonie
zullen zijn, die in dezelfde omstandigheid verkeeren als
de bedoeldepersoon. Dat er in dien toestand de laatste
jaren veel verbetering is gekomen, moet hier al aanstands worden bijgevoegd. En wel sedert de totstandkoming van den Voogdijraad. Aan dit liehaam worden
wekelijks opgaven verstrekt door den Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand, waarin opgenomen zijn de niet
wettig geboren kinderen, die niet erkend zijn door de
moeder. De voogdijraad roept die menschen op, teneinde hun te wizen op de wenschelijkheid om voor
erkennen g te zorgen. Immers niet alleen het Nederlanderschap is er mede gemoeid, doch eveneens het erfrecht, enz.
De wet op het Nederlanderschap van 12 December
1892, die in 1903 wijziging onderging, behoeft dus
andermaal een wijziging teneinde aan een oroote
groep der bevolking van Suriname het Nederlanderschap te schenken, dat zij, zonder het te weten, missen
en waarop zij feitelijk aanspraak mogen maken. De
fout is niet de hunne, doch die hunner ouders en de
overheid heeft zich er een halve eeuw niet over bekommerd. Er is dus ietsgoed te maken. Stel voor dat een
zoodanige persoon, die niet wist het Nederlanderschap
te missen, in Nederland was komen woven en aldaar
tot lid van de 2e Kamer of een ander college gekozen
was, waarvoor het Nederlanderschap vereischt worth !
Men had hem misschien onwetend toegelaten. En de
vele Surinamers buiten de kolonie vertoevende, in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Britsch
Guyana enz., welke bescherming hebben deze (aangenomen daf zij in hetzelfde aeval verkeeren als de bedoelde koopman) ?
Hier is dus een vraagstuk hetwelk wordt opgedragen
aan het A. N. V. Dat dit bet zijne er toe bijdrage om
deze belangrijke kwestie te brengen ander de aandacht
der bevoegde macht in Nederland. In Suriname zal ook
niet worden stilgezeten.
Paramaribo.
FRED. OUDSCHANSDENTZ.
,
Verwart de schrijver bier niet publiek- en privaatrecht ? Intusschen komt menpubliekrechtelijk tot hetzelfde resultaat, omdat de wet op het Nederlandschap en het ingezetenschap het territorialiteitsbeginsel alleen huldigt voor de in het R ij k geborenen.
Red.
• * *

Het feest der Hollandsche Kolonisten.
In vervolg op het artikel over den herclenkingsdaa
der Hollandsche boeren, even we hierbij een uittreksel van de feestrede uitgesproken door Mr. J. J. W.
Eekhout, voorzitter onzer Groep Suriname.
Het is nu bijna een half jaar geleden, dat het adviseerend lid van de vereeniging „De Nederlandsche Kolonist", de Heer Leys, de aandaClit van ons Bestuur

kwam vestigen op het historische feit, dat op 20 Juni
1 92o zou worden herdacht, nl. de aankomst op 20 Juni
1845 van het eerste schip met Nederlandsche kolonisten
in Suriname. De Heer Les kwam daarbij onze medewerking en steun inroepen voor de verwezenlijking van
het bij hem gerezen denkbeeld om U op 'dien dag een
verrassing te bereiden.
Al te veel leeftgij in Uw betrekkelijk kleinen kring
op- U zelf, al te weini fy komt gii in aanrakin.; met ti,-!
overige roe en der bevolking, al te zeer gaat Uw ley en en streven buiten de burgerij om van de stad,
uur verwiiderd leeft.
waarvangij ten .hocwste
leder kent U, zooalsgij des morgens in Uwe karretjes bespannen met paard of ezel, stadwaatts komt
om melk en de verdere voortbrengselen van Uw
bedrij c aan den man te brengen, Maar hoe weinigen
van de stedelingen weten lets meer of van dat bedrijf,
van Uw heele bestaan !
Toen de oude Heer Tammenq,a, thans de eenig overqeblevene van de oorspronkelijke kolonisten die op 20
Juni 18 5 voet aan land zetten opn Suri ame's bodem,
nog lid4 was der Koloniale Staten, werd daar in 's
Lands vergaderingzaal een stem uit Uw midden vernomen,
en die stem had een goeden klank • doch toen
de spreker zich door zijn hoogen leeftijd genoopt zag
zich uit het openbare leven terug te trekken, zweeg ook
die stem, en leefdetgij verder in stille afzondering Uw
leventje voort.
Uwegeschiedenis, Hollandsche boeren, is z66 eervol
voor U, zoo beschamend voor de eerste leiders, die U
bier brachten en voor Bestuur en burgerij van kolonie
en moederland, dat Uwe tegenwoordige toestand er
door in een eheel ander daglicht treedt. Wanneer men
ziet, hoe onverstand en bekrompenheid bii Uwe eigen
dadige
leidsmannen, opzettelijke onwii
en mis nalatigheld van de zijde van Bestuur en burgerij hebben samengewerkt, ia al het mogelijke hebben gedaan om
deze kolonisatie-poging te doen mislukken, dan, Hollandsche boeren ! kriigt men bewondering voor de taaie
Votharding, waarmede gij, ondanks alles wat teen U
was, hebt volgehouden.
Met Teen frepast gevoel van eigenwaarde moot gij
herdenken den dag, waarop v6Or 75 jaren de eerste der
kloeke Hollandsche boeren in Suriname voet aan wal
zetten. Maar juist die gepaste eigenwaarde moet U er
toe brengen, niet tevreden , te zijn met het heden, doch
hooger op te willen.
Het Bestuur is eindelijk be g_onnen aan U goed te maken, wat vorige Besturen misdreven. Aan een van de
allereerste eischen — behoorlijk lager onderwijs voor
uwe kinderen — is voldaan door de stichting in uw

midden van de school aan' den 2n Rijweg. Dat gebouw strekt u ook overigens tot vergaderplaats en
vereeniginaslokaal. Onlangs is daarin ondergebracht
een flinke partii Hollandsche boeken, u door de Boekenrommissie van het A. N. V. uit Nederlandgeronden. De vorige Directeur van den Landbouw, de
Heer Huizinga, deed een eerstepaging om het vereenioingsleven in U te wekken door de oprichting van
,
-NederLandsche Boerenvereeni gin g". Het hoofd van
de :
het Landbouwonderwijs en de landbouwleeraar Liems
kwamen in uw midden geven den eersten landbouwleerp:ang. Ult oudleerlingen daarvan vormde zich
deionge flinke vereeniging „de Nederlandsche kolonist".
Het tegenwoordige Bestuur der kolonie en zijn dienaren zijn U hartelijk genegen, v66r allen de Gouverneur
en de beer Levs, in welken laatste gij een vriend en
eggen
raadsman — ik zou bijna
z een voorvechter —
hebt gevonden, dien gij niet hoog genoeg op prijs kunt
stellen.
Twee van de besten en flinksten Uwer zonen Jn
onlanos met )steun der Regeering naar Nederland
vertrokken om daar met eigen oogen te zien het echte
Hollandsche boerenbedrijf.
Laten meer Uwer het voorbeeld van die twee
baanbrekers volgen en eveneens rich bereid verklaren
om naar Nederland te worden uitgezonden. Z66 moet
vooruitkomen.
hetgaan, wilt gijltco

NEERLANDIA,

125

1.................■■

Versterkt U onderling tot een krachtige groep in
onze maatsehappij en laat die groep weer samenwerken
met de andere bestanddeelen van onze samenleving aan
de opbloei van Suriname.
De zilverengedenkpenning aan elk der 55 kolonisten
gezinnen uitgereikt, aeslagen bij de fa. Be eer te
Utrecht, vertoont aan de eene zijde een zittende vrouwenfiguur, de welvaart voorstellende met een bundel
g
raan en een hoorn des overvloeds vol fruit. Naast haar
eenploeg en andere landbouwgereedschappen. Op den
achtergrond ziet men ,een zaaienden boer op zijn akker,
in het verschiet een weiland met vee en een Hollandsch
darpje met kerktoren en windmolen. Daarboven staat
geschreven : Zaai en hoop op zegen.
Aan de keerzijde dit opschrift- :
„Ter herinneren aan de vests in der Nederlandsche
kolonisten in Suriname. Aangeboden door het Al g.
Ned. Verbond. 1845-2o Juli-192o".

ZUID-AFRIKA.
Het Ned. Lied is Zuid.Afrika.
Men zal zich herinneren dat door welwillende medewerking van Nederlandsche toondichters en uitgevers
het vorig jaar een prachtige verzameling zang-muziek
aan Mevr. Loopuyt—Maas, voorzitster der- Afd. Kaapstad kon won ien gez: eden.
Zij heeft een onderafdeeling in het le y geroepen,
genaamd ons Lie d, welke eind Juni een eerste
propaganda-uitvoering heeft gegeven.
„De Zuid Afrikaan vereeniad met Ons Land"
schreef naar aanleiding daarvan :
„Het Hollandse Lied (Nederl., Afr. en Vlaams)
neemt in de Afr. samenleving zeker nog niet de plaats
in, die het toekomt, als het waar is, dat het Afrikaner y olk musikaal is. Het is overbodig over de oorzaken uit te wijden, beter is het tegemoet te komen
aan het erkende bezwaar, dat de bestaande muziek zo
weinig bekend is, en dat de boekhandel weinig kan
uitrichten als hetpubliek niet weet wat het hebben
wil.
De nieuwe onder-afdeling is reeds in het bezit van
een verzameling liederen, bestaande uit ruim 25o nummers, waarvan vele weer liederbundels zijn, kinderliedjes en spelletjes voor kindertuin en school, voor
de huiskamer en de wandeling, kinderoperettes ; liederen voor mannenkaren, voor vrouwen engemengde koren, en liederen(geestelike en wereldlike) voor solozang.
leder is welkom om in de leeskamer van het A.N.V.
(Afrikaner Koffiehuis, Kaapstad), de muziek in te zien
en jedere boekhandelaar kan degekozen muziek bestellen.
Maar„Ons Lied” wil meer doen. Het wil het lied
voorzingen en tot de mensen brengen, zoals in Holland de oudere vereniging voor volkszang doet onder
het bekende motto„Kun je nog zingen, zing dan mee”.

wij tegenover de minder verwante kulturele invloeden,
die dagelijks op ons inwerken, ook ons gemoed openstellen voor de invloed van de beschaving, die zoo na
aan de onze verwant is.
In de vorming van de leiders van onze nationale
„
stria hebben wij veel te danken aan Nederland. Zij,
die hun opleiding in Holland mochten genieten, zijn
van daar teruggekomen niet als „baster-Hollandertjies", maar als echte Afrikaners, in merg en been.
Kijk maar de rangen van de voorvechters van onze
afrikaanse taal en beschaving door en gijltzumerken,
hoe de holland
invloed hceftgewerkt.
„Noch Zuid-Afrika, noch Nederland zijn aangewezen
op het spelen van een imperialistiese en aggressieve rol
in de wereld. Wat de Dietsers echter op het oog
hebben, is elkaar zooveel mogelijk te steunen in de
handhaving van elkaars gemeenschappelijke beschavin a. En dat doet men ongetwijfeld door nauwer kontact te zoeken.
„Wij verheugen ons in het feit, dat ook tans in
officiele kringen de oogen zijn opengegaan voor het
grote belang, dat Nederland heeft bij de handhaving
van de dietsche kultuur in Zuid-Afrika, evenals wij,
Afrikaners, reeds lang hebben beseft, hoe het bestaan
alleen van de vrije staat Nederland van onschatbare
betekenis voor ons is in onze stria om de eigen dietse
beschaving".
***

Gedachtenisrede.
Op den Uniedag heeft de beer Hoof van Bronkhorstfontein tusschen de doringboomen van Kafferfontein
een gedachtenisrede gehouden, waaraan het volgende
is ontleend :
„In biesonder laat hierdie dag ons trug denk aan die
grootste en swaarste oorlog wat onse nasie ooit deurgemaak het, want dit is die dag waarop ons 18 jaar
gelede gestaan het voor die geopende graf van onse
vlag en met die vlag meer dan 29000 van onse nasie
waaronder 26 duisend vrouens en kinders. Nou wel,
daar is baje van ons eie nasie wat van se ons moet
vergeet want ons leef nou onder ander omstandighed-e. Ik vra, hoe kan ons dit vergeet ? Dit sou onmenselik wees ! Dit sou onnatuurlik wees ! Da ar was nog
nooit 'n nasie wat sy helde vergeet het nie. Daar was
nog nooit 'n nasie wat sy Worstelstryd om Vryheid
vergeet het. Daar was nog nooit 'n nasie, wat die
naam van nasie werd is wat die mood opgegee het om
sy Vryheid te win.
Laat ons by ons nakroas liefde vir hul vaderland
aankweek. Dan en dan alleen kan ons 'n groot nasie
word; as onsgeleer het om onse voorouers te eer en
ons land lief te he. Vandag is nou een van die aeleendhede waar onsgebruik van moet maak om met mekaar te praat oor die verlede, om mekaar op te beur
vir die toekoms, om mekaar te help en aan te moedig
tot opbou van ons nasie.
Om trots te wees op die dade van onse helde en
heldinne moet ons diegeskiedenis van ons land van
1657 tot 1902 getrouw na aan en al die feite onbewimpeld onder oog kry. Vriende, as 'n Afrikaner flit getrouw doen dan voel hy in sy hart 'n gloed van trots
en liefde. Ja, ons kan trots weesop onse afk,orns !
Trots op onse helde en heldinne".

***

Nederland en Zuid=Afrika.
„De Burger" van 2 Juli vermeldt met erkentelijkheid
het feit, dat de Nederlandsche regeering besloten heeft
op de begrooting een bedrag van f To.000 uit te trekken
om daarmee aan Afrikanersgelegenheid te geven id
Nederland het hooger onderwijs te volgen in het belang
van de Dietsche beschaving.
Het blad schrijft o.m.
„Het is ongetwijfeid de onafwijsbare plicht van hen,
die in de wereld eengemeenschappelijke beschavina
vertegenwoordigen, elkaar in dit opzicht te steunen.
„Wanneer wij hier in Zuid-Afrika ons kultureel
bestaan willen handhaven, dan is het noodig, dat

TAALCOMMISSIE.
Onder eigen verantwoordeliikheid.

Adres: Helen astraat 46, 's-Gravenh age.
Ook toepasselijk op vele Nederlanders ?
Een jongmensch, die in on zen arbeid belang stell
vond en stuurde ons het volgende :
Sermone eo debemus uti, qui natus est nobis, ne pc ‘
regrina verba inculcantes rideamur. (Cicero de of f,
I.Iii).
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Vertaald:
Men moet zijne moedertaal gebruiken, opdat men
niet, vreemde woorden als stoplappen invoegende, uitgelachen wot de.

***

Aanstellerij of gebrek aan stof in eigen taal?
Het lit volstrekt niet op onzen we leerboeken te
beoordeelen, wat betreft de leerwijze, enz. Dezer
dagen kregen we echter toevallig in handen een paar
van zulke werkjes, die zich aandienen als „stijloefeningen". Nieuwsgierig keken we ze eens door en
zagen tot onze niet geringe verbazing, dat de bewerkers er van tot stijloefeningen rekenen afkortingen als
P.S. A. D. R.I.P., o. a. p.f., p.p.c., enz. We meenden zoo, dat stijloefeningen moesten dienen tot juist
be grip van onzen woordenschat en nauwkeurige uitdrukking van gedachten. In gemoede... we kunnen
die bedoeling in de bovengenoemde voorbeelden net
vinden.
***
Schuld hebben of schuld zijn aan niets ?
Met U, mijnheer D. ,
aan we niet redetwisten
over al of niet hoog staande opvoedkundigen. Maar
dat dezen onder den invloed van Duitsche wijsgeerige
en opvoedkundige werken vele Germanismen bezigen,
kunnen we vail hen herhaaldelijk hooren en lezen, als
ze zich op hun studiegebied uiten. Natuurlijk is alleen
goed Nederlandsch : schuld hebben aan iets of iemand.
Wij ho en dat ook de door U bedoelde schrijver dit
leest en.... nooit meer schuld heeft aan Germanismen.
** *
Zoo gaat=ie goed.
Het Bondsgewest Rio de Janeiro" vaardigde
December 191 9 een besluit uit, waarin staat, dat alle
aankondigingen (Ook in dagbladen ? Dat blijkt uit het
besluit niet heel duidelijk !), metalen weg- enz. borden, opschriften enz. in de landstaal moeten aan ebracht worden. Zoo iemand dit nalaat, betaalt hi'j een
buitengewone belasting van pl.m. f 700.—. Vrijstelling
daarvan krijgt hij, die vreemde talen gebruikt, .maar
daarbij de landstaal op de meest in het oog loopende
wijze een plaats gunt. Ook vrii van deze belasting is
hij, die een woord bezigt, dat in de landstaal niet over
te brengen is.
De Nederlanders in 't algemeen bootsen zoo gaarne
na, wat vreemden doen. Dit gebeurt dus ook wel in
ons land binnen zeer korten tij,
d vooral -nu het van
zoo heel ver komt.

INGEZONDEN.
Des zangers macht.
„Nu hebben in sommige plaatsen van ons land, leden van bestaande Zangvereeniging,
en de Varende
Zangers, de uitnemende gedachte gehad om als straat=
rangers het Nederlandsche lied beter bekend te maken". Aldus de heer Lugard in het Juni-nr. van Neerlandia.
Wij keeren terug tot den tijd der Troubadours
en Minnezangers,
althans wijrachten
t
dit t3 doen, en
ik moet bier helaas bekennen, dat Leiden niet de
stad is, waar de „varende lute" op hun plaats
Toch moet men niet :lenken, wij hier een °gingen aanwenden, om den Volkszang te verbeteren
onder leiding van Arnold Spoel, oh. Oostveen, en nu
onder leiding van een jong onderwijzer worden er in
't Leidsche Volkshuis, ongeveer een keer per maand,
Volkszangavonden gegeven, die altijd route belan gstelling hebben. Dank zij deze avonden is men al;6 6
ver g ekomen, dat de fabrieksmeisjes onder het werk
of in de vrii.e oogenblikken, de liedjes van de yolks

zangavonden zingen. Wij kunnen dus . het Nedei landsche Volk niets verwijten •; Zij doen hun best, de
meisles, en dikwijls vertelt mij een kind van 12 .jaar,
„dat het toch zoo veel heerlijker is, mooie liedjes te
zingen, dan die nare straatdeunen". Maar wij, apostelen van het kunstlied, wij doen ons best niet; wij
moeten hetgoede voorbeeld geven, en niet altijd de
moderne buitenlanders doorvoelen en waardeeren,
doch
in de allereersteplaats onze eigen landgenooten, onze
eigen, toch dikwijls zulke knappe, begaafde, diepvoelende componisten naar voren halen.
Wie kritiek heeft, wordt van alle" kanten bekeken,
wordt veel besot
en uitgelachen, veel over den hekel
A
gehaald, maar wordt aan den anderen karat ook gewaardeerd,geprezen en geeerd. Het valt mij n.l. altijd op, dat de Hollandsche Zangers en Zangeressen
zoo bitter weinig mooie, echt muzikale Nederlandsche
liederen zingen, terwijil het Duitsch, Fransch en Italiaansch niet van de lucht is. Men kan zich verdedigen, en Italiaansch, de overheerschend vokaalrijke
vreemde taal, voor Zangers de meest geschikte en
aangenaamst zingende taal noemen, maar men zal ook
moeten toe even dat het Duitsch, met zijn vele op
elkaargestapelde consonanten nu niet de makkelijkste zangtaal is, en het Nederlandsch staat precies gelijk
met de spraakmoeielijkheden van het Duitsch.
Toevallig ben ik dit jaar veel in de gelegen.heid geweest, onze Nederlandsche lieder-toonzettersgoed te
leeren kennen, en het is mij opgevallen, dat wij nog
maar een heel klein schijntje van onze eigen, toch muzikaal enpoetisch zoo hoogstaande muziekliteratuur,
hebben leeren waardeerea en liefhebben. De jonge Nederlandsche compQnisten klagen er zelf over, dat hunne
liederen zoo weinig gezongen worden •; „Men wil ons
niet waardeeren, omdat men angstig is voor het nieuwe". En waarom zingt men dan wel : Mahler, Weingartner, eger, Schonberg, Strauss, St. Saens, enz.
enz. ?...
Nederlandsche Zangers en Zangeressen! Laat uw
liederen-repertoire uit ten minste een -derde deel Holland the liederen best an dan pas kan men ze en,
dat„Des Zangers Macht” gezegevierd heeft.
LOUS M. v. ITALLIE.
Juli 1920.
L
Aan de Redactie van Neerlandia,
Mine Heeren.
In opdracht van de op Dinsdag 3 Aug. j.l. gehouden
Algemeene Vergadering der Afd. Utrecht en 0. van
het A.N.V. heb ik de eer U mede te deelen, dat deze
vergadering protest heeft uitgesproken tegen de in het
Augustus-nummer van Neerlandia onder de rubriek
„Vlaanderen" neergeschreven veroordeeling van het
Vlaamsche Activisme. De vergadering heeft den wensch
uitgesproken, dat de Hollandsche Redactie van Neerlandia zich in het vervolg van een dergelijk partijkiezen
in de Vlaamschepolitiek zal onthouden.
Vertrouwende, dat dit schrijven in de Septemberaflevering van Neerlandia zal opgenomen worden,
A. J. van VESSEM,
Secretaris

Mededeelingen en Allerlei.
Het A.N.V. en depolitiek.
In een lang stuk in de Toorts van 1 4 Augustus tracht
de beer van Vessem het hoofdartikel van ons Aug.-nr.
te ontzenuwen.
De toon, waarin/ hetgesteld is, ontneemt ons den lust
met dezen aanvaller den de en te kruisen, te meer waar
zijn stuk den schijn heeft van teen beter weten in te
zijn geschreven,
de beer v. V. kon althans beter weten.

NEERLANDIA.
Zoo beweert hi' dat Groep Vlaanderen o.m. vertegenwoordigd door Rosa de Guchtenaere en Hypoliet Meert,
sedert den oorlog werd genegeerd. Neerlandia 1Iei-nr.
1 9 1 9 blz. 6o, Juni-nr. '1 9 blz. 76 en 8 3 en januari-nr.
1920 blz. 7, waar zeer waardeerend over genoemde
Vlaamsche hoofdbestuurdersgesproken wordt, kan
het tegendeel bewijzen. Trouwens rubriek Vlaanderen
behield altijd haarplaatsruimte in Neerlandia.
Schrijver heeft het o.m. nog over een rede van den
heer Leo Meert,gehouden op de Al g. Vergadering van
Groep Nederland te Deventer (Maart 1916), welke zou
zijn ffeweigerd ondanks het besluit der vergadering tot
opneming in het bondsorgaan.
Men kan het bewuste artikel echter vinden in het
Juli-nr. 1916 van Neerlandia blz. 144-147.
Uit ons stukje „Vlaanderen gespoord" in hetzelfde
Augustus-nr. dat toch zeker krachtig opkwam voor het
recht der Vlamingen, worth aan een uit zijn verband
gerukt zinnetje een geheel verkeerden uitleg gegeven.
Zoo zouden we kunnen doorgaan. Maar het verwarde betoog van den heer van Vessem negeert zoozeer alles wat het A.N.V. gedurenda, zijn meer dan twintigjarig bestaan voor Vlamingen en Zuid-Afrikaners heeft
gedaan, dat gedachtenwisseling met zulk een bestrijder
bij voorbaat tot onvruchtbaarheid is gedoemd.
Daarom laten we het hierbij.
Studentenlanddag te Tilburg.
In ons April-nr. schreven wij naar aanleiding der
tegenwerking, die het Al g. Ned. Studentencongres te
Leuven ondervond, g at zij tengevolge zou hebben gat
de Nederlandsche en Vlaamsche jongelingschap nog,
meer dan tot.nu toe zullen zoeken naar wegen, waarlangs geestelijk verkeer — dat zich immers nooit onderdrukken laat — zal kunnenplaats hebben.
De Studentenlanddag voor Vlaamsche en Nederlandsche studenten te Tilburg 15 en 16 Aug. j.l.
gehouden, heeft het, vroeger zelfs dan wij dachten,
bewezen. Er waren meer dan 200 deelnemers. Vooral
het Vlaamsche element wasgoed vertegenwoordigd.
De heer A. Roothaert sprak den welkomsgroet uit.
0.m. voerden het woord: de heeren Mae s en Borgignon, Belgische Kamerleden, afgevaardigden der frontpartij, en de Vlamingen Ward Hermans en Dries Vos,
voor de Nederlandsche studenten de heer Cohen Stuart,
voor de Afrikaansche de beer R. Botha. Een groote
volksvergadering en liederenavnnd besloot den eersten
dag.
In de openlucht-bijeenkomst te Oisterwijk op Maandag 16 Aug. sprak Mr. P. W. de Koning van Amsterdam over „De Nationale Gedachte".
Op aanstichtin
van den voorzitter, Dr. Moller,
rector der R. K. Leergangen te Tilburg is als blijvendgevolg van dezen studenten) opgericht de
vereeniging Onze Kempen, die zich ten Joel stelt de
Nederlandsche beschaving in de Kempen te bevorderen.
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Voor Afdeelingsavonden (vervolg).
j. Rietsema, Badhuisweg Tor, Apeldoorn, Onder.
werp : Misdaad, schuld en straf.
Albert Vogel en mevr. Ellen Vareno (mevr. Vogel),
Frankensla s 30, Den Haag.
VoordracC;ten, di alogen, taoneelspel.
Nederlandsche Antillen,
Het 13estuur dezer Groep is thans als volt samengesteld : H. Meerdink, voorzitter ; D. de Marchena,
onder-voorzitter, W. R. Menkman, secretaris,
Jos. C.
Henriquez, penningmeester.
De Vlaamsche Gids.
Van dit tijdschrift .is de eerste aflevering na den
oorlag verschenen bij den Nederlandschen Boekhandel
te Antwerpen. Deze aanvullingsaflevering van den jaargang 1914—'20 bevat slechts twee levensschetsen van
overleden Vlaamsche voormannen, n.l. een van Max
aan Wien de tweede
Rooses, door Paul Frederic q,
schets is gewijd door Pol Anri, en welke besloten wordt
met de rede van Dr. Kiewiet dejonge uitgesproken
bij het graf van Prof. Fredericq.

Comile voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
(Hoofddoel • Verzorging in Nederland).

45e opgave van ontvangen bijdragen 1-31 Jul',
Onder-Comite Zwolle f 11,75
•; maakt met vorige opOven f
Onder:Comite Deventer f 6o.—; maakt met vorige
opgaven f 4126.02.—.
Onder - Comite Dusseldorp bijdragen
Ouders
Mrk. 200.-.
E. C. f lo.—; J. H. F. R. f I.—; J. D. f 22,5o; J.
D. f 25.—; J. D. f 37,50.—; J. H. B. f 2,5o; Wed. de
f i.— • v. W. f lo.—,• allen te Amsterdam.
A. Z. M. 12
D. H. f so.—; A. Z. M. f 25.—;
allen te Rotterdam.
N. K. f5.—; J. W. R. v. J. f To.—; Th. v. R.
f lo.—; B. f lo.—; H. C. f 2,50; J. S. f 7,5o; allen
te Den Haag.
Mevr. K. f 4.—, W. F. K. f I.—, te Alkmaar ; A.
W. f 1.—, A S. K. f 2.-, Mr. B. M. d. J. v. E. f
f I.—, A. S. K. f 2.—, Mr. R. M. d. j. v. E. f
Dr. E. A. L. C. f io.—, C. W. f I.—, te Assen; W. H.
B. f 2,5o, te Appinaedam • Mevr. V. S. f 2,5o, N. d.
B. f 2,5o, N. N. f io.—, 'Mevr. E. f io.—, Mevr. B.
f 12.-, Rectar Gymnasii f 1 9,50, te Apeldoorn •; M.
M. C. f5o.—, Dre. R. U. f 2.-, J. F. 0. f I.—, J.
C. K. f Mevr. E. S. R. f io.—, Ph. Ch. f 1.—,
J. M. R. f5.—, A. j. T. f io._, A. A. P. D. f 2,5o,
J. d. L. A. f 2,5o, S. en Co. f 5.—, N. N. f 5.—, Fa.
v. 0. & Co. f
N. H. N. f ioo.—, Mr. F. J. 0.
f B. f 2.- P. R. f io.—, D. L. f io.—, Mr.
d. C. f io.—, Mr. Dr. C. W. M. f io.—, A. W. P.
Sonnevanck.
f5.—, te Arnhem; V. H. f 5.—, Mij. V. H. n. v. B.
In het Amerikaansche blad „The New republic" f 25.—
. Fr. d. B. K. f ioo.—, J. M. c. V. f 5.—, te
wordt een „ideal home" aan de Hudsonrivier staande Amersioort; Dr. J. D. B d. H. f 7,5o, Mevr. K.
te koop aangeboden.
f io.—, te Aerdenhout ;• J. W. f io.—, Tw. L. en K.
Het huis het •: Sonnevanck.
fab. f 5.—, J. G. f io.—, I. V. f io.—, A. v. d. W. Az
f5.—, te Almelo; Dr. F. A. H. f .— te Al la
Haarlem (Burger-Afd.)
N. N. f5.— te Ameide; J. M. V. f io.—, W. L. f 5.—,
te
Bussum ; L. P. D. o. t. N. f3o.—, L. H. f 30.—,
Het Penningmeesterschap deter Afdeeling wordt
voonloopig weder waargenomen. door den Heer J. C. A. te Baarn • Mevr. Wed. D. d. W. M. f 200.—, D. d. W.
f 30.—, Wed. A. R. f io.—, J. C. v. W. f 300.—, te
Croin, Jordensstraat58.
Bloemendaal ; Dames d. B. en H. T. f 4.—, A. d. H.
L. f5.—, B. f 25.--, B. f 2,5o, te Breda; A. G. J. V.
'Nederland op z'n best.
V. f 5.—, te Bergen op Zoom, M'evr. H. B. v. L. f 2,5o
— Er is een commissie vandriejuristen benoemd, ten- te Bosch en Duin ; J. C. H. f I.—, te Beek; N. N.
einde zekeregezichtspunten van de kwestie der
2,50, te Bolsward • J. S. f 3.—, N. n. v. B. M. N.
Aalandseilanden te bestudeeren, voor de Volkenbonds- H. V. en D. f 25.—, L. E. f io.—, n.v. B. B. & Co.
raad een eindbeslissing neemt. Het zijn : Larnaude f
J. M. F. f
te Den Bosch; M. D. f io.—,
Dean van de rechtsfaculteit te Parijs, Staatsraad prof. te Beverwijk ; Dames D. f 5.—, te Berg en Dal M.
Struycken uit Den Haag en Max Huber, raadsheer v. L. f 2.-, te Beek en Donk ! L. A. S. f I.—, te
van hetpolitieke departement te Bern.
Boxtel • Gebr. v. D. f 5.—, te Berlikum •; Dre. C. W.
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Th. v. B. f io.—, Mevr. B. f 30.—, G. v. M. f 2,50,
Dr. W. v. E. f Jhr. H. J. Q. v. U. f io.—,
Mevr. B. v. S. f 5.—, J. E. E. G. f io.—, te Bilthoven • Mevr. S. f io.— te Cappelle; U. B. Jr. f io.—,
H. N. U. f I.—, Dr. T. J. f30.—, C. A. S. f 2,50, te
Dordrecht; J. v. D. f io.—, te Dongen; O. D. f
te Doorn; H. C. v. N. f io.—, H. G. f 1,25, Jhr. J.
v. C. K. v. B. f io.—, te Driebergen; R. d. B. f 3.—,
A. G. B. f 2,5o, Mr. K. R. f I.—, Mevr. Wed. W.
f te Deventer • Heer en Mevr. S. B. f 5.—,
H. S. f 25.—, te Delft; J. H. H. f 2,5o, te Drachten • H. f 2,5o, te Denekamp; Ph. d. B. v. 0.
f7,5o, te Domburg; C. M. C. f 2,5o, te Elburg; N.
S. f30.—, te Enkhuizen I H. V. L. f 5.—, H. K.
f 2,5o, Mr. A. F. f 5.—, te Eindhoven; J. H. G.
() •; In r. J. D. R.
141 = f 10.33, te Ermelo Z.A.
f5o.—, te Enschede; E. v. d. S. f 25.—, te Franeker •
F. B. f 25.—, H. K. f I.—, J. W. B. f
J. W.
f I.—, J. G. B. f 2,5o, n.v. Gr.- C. fab. f 2,5o, J.
E. S. en Zn. f5.—, J. C. V. & Co. f 2,5o, H. C. v. 0.
f5.—, Dr. J. M. K. f io.—, Dr. H. P. C. f io.—,
Dr. R. L. f io.—, B. M. L. f los—, H. f 25.—, A.
J. P. fDr. J. H. A. T. T. f 5.—, D. M. v. A.
f 2,5o, M. L. f 2.--, K. f I.—, J. E. G. f I.—, Dr.
Goedereede; Dames de C. f io.—, L. M. Z. f 5.—, te
Ginneken ; L. v. S. f 2,50, te 's-Gravenzande ; A. W.
f 2,5o, te St. Geertruid. ; P. F. v. d. B. f io.—, te
Goedereede; Dames de C. f io.—, L. M. Z. f 5.—, te
Hilversum ; G. W. G. f5.—, H. A. f 5.—,,te Den
Helder ; D. B. F. Zn. f io.—, te Hoorn ; D. J. W.
f 25.—, te Heveadorp; J. W. S. f 2,5o, Fam. B. f 3.—,
A. K. f 25.—, J. W. F. f io.—, teHenelo
Hengelo;• D.
K. A.
D.K.A.
f io.—, te Hoornaar ; J. d. W. f 2,5o, Mevr. J. M. v.
M. f5.—, te Haarlem; Mej. M. G. v. H. f io.—, te
Harlingen; C. v. L. S. f A. H. f I.—, 'te Heese;
Dr. K. K. f5.—, te Havelte; M. P. f 2,5o, Mevr. D.
v. H. f 5te Hees; E. S. P. d. C. f te Heemstele ; H. J. G. f 5.—, te Hoogeveen; Mr. A. H.
f io.—, te Heerlen; v. F. y. C. f io.—, te Hooglaren; B. f I.—, ter Ilpendam; K. f
te Koevorden • B. H. M.—J. P.V. f 2,50, te Laa ff Keppel;
C. j. C. f io:—, te Koudum •; J. M. f 5.—, te Kortegene •; J. T. f 5.—, te Krim psweg; K. S. & Zn. f5.—,
te Koog a.d. Zaan; W. f 2,5o, N. N. f 5.—, Dr. N.
v. d.W. f 25.—, B. & W. f 5.—, B. f 2,50, F. v. P.
en E. f io.—, W. F. v. R. f 2,5o, te Leiden; T. f 2,50,
W. L. B. d. 1. F. f 2,50, J. H. d. W. fMr. jv.
H. T. f io.—, V. F. f 2,5o, A. v. H. jr. & Co: f 5.—,
J. B. A. f 25.—, A. S. f 2,5o, T. C. S. f 2,5o, C. V.
f 2,5o, J. P. H. f io.—, Mr. N. G. f 5.—, E. C. N.
f5.—, J. H. f I.—, H. W. d. W. f I.—, H. N. f 2,5o,
te Leeuwarden • G. E. f5.—, te Lemther • Wed. S. A.
1. C. f io.—, te Loenen Vreeland; S. S. f5.—, H.
D. f I.—, L. f I.—, G. H. f I.—,te Maastricht; J.
C. v. A. f io.—, J. M. N. f 5.—, te Meppel; v. R.
f J. W. v. d. R. f5.—, C. M. G. f. io.—, J.
W. V. f 6o.—, Dr. N. v. d. L. f 2,50, Mevr. Br. v. B.
f io.—, J. en F. f 2,5o, te Middelburg; S. A. f 5.—,
te Menaldum ; A. H. f30.—, R. J. d. K. v, d. T.
f5.—, A. J. E. B. f io.—, A. S. fab. f
S&
Co. f 25.—, Jhr. L. P. v. d. G. f 2.—, Dames G. f
n.v. L. G. f io .—, Ph. v. IJ. f 2,5o, M. f 5.—, J. J.
S. f 2,5o, P. B. f 5.—, Mevr. B. f io.—, V. IJ. Mij.
R. & H. f ioo.—, H. S. N. f io.—, te Nijmegen; J.
V. f3.—, te Nieuwerbrug a.d. Rijn; C. V. d. N.
f 2,5o, A. f 2,5o, A. D. f 2,5o, te Noordwijk a. Zee;
Dr, C, d. J. f 2,5o, te Nieuwveen; L. E. v. P. f io.—,
te Nunspeet; Pers. St. W. en St. Nieuwet toord. f 16,85,
te Nederhorst den Berg; Dr. D. H. v. R. f io.—, te
Noordwijk Binnen; J. B. v. B. f io.—, G. J. B. M.
f 25.—, te Oosterbeek; K. S. f I.—, Augustinusga;
N. N. f io.—, te Oss;A. f 3.—, te Dud-Bee
Mevr. Wed. V. Z. f I.—, te Oosterhoogebrug; Mevr.
Wed. A.J. H. f 2,5o; L. F. f 5.—, Mej. D. f
te Oosterhout • A. v. d. H. v. d. B. f 2,5o, H. S. f io.—
te Puttershoek ; H. H. N. f25.—, te Paterswolde C.
V. f5.—, te Roozendaal; J. C. S. W. f io.—, te Rijssen • C. F. B. v. d. B. f 2,5o, H. S. f
te Rijs-

wijk; E. K. f o. 5o, te Schoonebeek; A. C. d. H. v. D.
& A. f 11,50, te Schoten ; U. f 10.-9 te Sittard ; G.
A. v. H. f io.—, G. E. d. J. f 2,50, J. W. v. B. f
te Sliedrecht ; N. N. f 2,5o, te Schoonhoven ; S. K.
f5.—, te Sommelsdijk; H. f 3.—, te Sloten (Fr.) •;
J. E. v. D. f5.—, Dames D. J. K. f 25.—, A. H.
f io.—, te Sneek; A. W. v. M. L. f io.—, te Steenbergen • Ch. j. W. f 25.—, A. Z. f5.—, M. f 2,5o, H.
K. M. d. K. f 5.—, te Schiedam ; Mevr. S. f io.—, te
Terwolde ; Gevr. N. f
H. D. S. f5.—, L. J. f
W. H: f 1,9o, te Tilburg; Prof. Dr. N. S. f
K. N. R. f 2,5o; J. E. R. f 5.—, N. B. K. f
Wed.
B. d. 1.- T. f 2,5o, J. T. ? f I.—, Mr. C. d. W. f 2,5o,
S. f 2,50, Mr. A. d. G. f 2,5o; K. B. f 14.—, Wed.
A. K. E. B. f 50.—, E. G. f v. d. B. f 2,5o, H.
K. f 2,5o, N. J. J. v. R, H. f 3.—, Coll. Chr. Stud.
Bond. f 69,25, V. H. f '0.-9 v. d. R. f
Mej.
R. f
J. E. f 2,5o, Gen. N. f
f 5.—,
M.T.
v. W. P. f 2,5o, Ds. W. N. f 1,5o, Dr. H. J. S. f I.—,
H. F. B. & Zn. f io.—, Mevr. M. R. f 256,
W. d. H .
,
f 2,5o, Dr. d. H. f I.—, Dr. F. d. H. f 2.5o, Mevr.
Wed. A. v. d. P. f I.—, C. Th. Bn. v. L.f io.—, M.
f5.—, Dr. W. N. H. f io.—, Mej. E. J. S. f
Mevr. Wed. Dr. P. v. V. f 10.- 9 G. H. v. B. f 25.—
J. F. v. N. f io.—, te Utrecht; Mevr. Wed. A. J. H.
f 2,5o, L. F. f 5.—, Mej. D. f 40.—, te Velp; D., B.
f I.—, te Velsen ; G. A. B. f I.—, te Vlissingen; J. L.
f 2,5o, te Vrijhove Cappelle; H. J. v. L. f 2,5o, te
Voobura; P. S. B. f 5.—, te Veere; J. H. G. Jr. f 5.—,
H. H. f I.—, H. J. v. S. f 2,50, te Veenendaal; A. J.
M. f I.—, te Vreeswijk; E. f 3o.—, te Vucht; P. C.
Bn. v. d. F. f io.—, J. M. H. f3oo.—, P. L. v. R.
f io.—, te Vlaardingen •; L. A. v. I. f io—, te Vianen;
v. B. v. d. W. f io.—, te Voorschoten ; Mej. C. d. H.
f 2,5o, F. v. d. J. f I.—, te Wolvega; P. A. B. f 2,5o,
te Wanrooy; J. C. H. f I.—, te Wijhe ; C. N. v. d. H.
f 2,5o; teWissenkerke; R. W. f I.—, te Wehe; P. V.
S. f i0.—, te Wagenaar; D. E. A. 1. C. f io.—, te
'Winschoten; H. A. f5.—, te Wilhelminadorp; P. J.
F. f io.—, te Wissenkerke; Mevr. M. f 12,5o, Wed.
L. v. H. f 25.—, te Wassenaar; J. H. d. N. S. f
te de Wijk; N. N. f 0,50, te Willemsstad; A. en M. S.
5.—, te lisselrnonde; S. R. en V. f I.—, K. V. H. Z.
f5.—, te Zwolle; J. M. F. f 2,5o, te Zevenbergen;
.1. B. f j.—, te Zwammerdam; J. P. Z. f 2,5o, te
Zwijndrecht; J. F. H. f 5.—, te Zundert ; N. M.
f5.—, S, f 5.—, Bn. S. v. d. P. f io.—, M. f 5.—,
Mevr. P. v. S. f 5.—, J. K. f 2,5o, J. H. L. f
J.
P. N. f io.—, J. A. V. f 2,5o, Jhr. H. f io.—, K. en
H. f 10.—, J. d. H. f io.—, Mevr.J. d. L. 0. f io.—,
Dr. N. P. v. L. d. J. f 2,50; Prof. J. E. S. M. f 25.—,
te Zeist ; A. A. F. f io.—, R. d. J. fio.—, Br. V. H.
f0,25, te Zaandam; J. & Co. f '0.- 9 R. d. J. f los—,
Br. v. H. f5.—, te Zutphen; Dr. B. V. f 5.—, te
Zevenbergschehoek ;• J. M. f I.—, te Zoetermeer S. B.
f3o.—, te Zuidhorn •; Mevr. d. C. f io.— te Zandpoort.
In de afgeloopen maand bedroegen de ontvangsten
f 4340.02% en Mrk. 200 tegenover de uitgaven van.
f4136.171/2 en Mrk. 676.60. Totaal werd tot heden
ontvangen f 292787.02% en Mrk. 31453.68.
Nog steeds komen drin-gende beden tot ons vcor.
. hulp, zoowel vv-at betreft huisvesting en verzorging
hier te lande, als toezending van Levensmiddelen. WI]
ho en binnenkort weder 200 kinderen van NederlandscheStam naar hier tebrengen, waarvoor reeds de
voorbereidende maatregelen worden genomen, echter
hebben wij nog dri p end gebrekaanplaatsing
in eenvoudige gezinnen.
Wiegeeft ons goed adressen op ? Wie will zelf voor
korten tijd een noodle lend Nederlandsche kind tot zich
nemen ? Voor levensmiddelen vraaat men ons in hoofdzaak : kindermeel, maizena, melkpoeder, kinderbeschuit,
bischuit en griesmeel. All bijdragen warden gaarne
in ontvangst genomen door de Penningmeester:
S. VAN LIER Ez.,
Amsterdam. Nassaukade358.
Postchéque en girodienst NO. 22889.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Sing uit jouw lied, en wees nie skaam,
Suid-Afrikaander, hoog jouw naam!
Dr, A. D, K e e t,
INHOUD: De„Pelgrimvaders”, herlevende geestverwantschap, door Dr. W. van Lin en — Vlaanderen: Dr, M.
Rudelsheim t, door Frans van Laar. — J. van Kerckho v en—Donnez t — Nederland: Vergadering van den
Groepsraad op 4 Sept. te Utrecht, door W. C. Schtinstedt — J. P. J. Wierts, — Van de Afdeelingen, — Bericht.
— Vereeniging „Nederland in den Vreemde", — Oost-In Een Javaansche Vorstenzoon als pionier, — Gunstige invloed van het Westen op het Oosten, door v. L. — Suriname: Nickerie aan het verengelschen. — Buitenland: Afd, Berlin, — Afd. Roemenie, — Uit Siam, door W. Blankwaardt, — Taalcommissie. — Ingezonden: De
Landsbond der Dietsche Trekvogels door M. R. H. Calmeijer, — Mededeelingen en Allerlei. — Comite voor Nederlandsche Kinderen in den Vreemde. — Advertentien.

De „Pelgrimvaders".
Herlevende geestverwantschap.
In 't begin van de Septembermaand werd
in Nederland en Engeland eene gebeurtenis
herdacht, die rijk is geweest aan zegenrijke
gevolgen voor de Nieuwe wereld --, Amerika.
Het was de tocht der Pilgrim-fathers uit Leiden via Delfshaven-Plymouth, naar Amerika,
Wie waren zij?
Eenige eenvoudige lieden uit Engeland, onder de leiding vooral van John Robinson, een
hoogstaand man, verlieten Engeland, waar zij
zich van de Staatskerk hadden afgescheiden
als een land, dat hun Been gewetensvrijheid
liet en waar kerker en schavot altijd dreigden, Zij begaven zich naar Amsterdam, waar
reeds eenige Engelsche gees tverwanten zich
gevestigd hadden, maar voelden zich er minder thuis en gingen in Mei 1609, ten ge tale van
ongeveer 100 personen, naar Leiden, waar zij
welwillend warden toegelaten en mochten
blijven woven, ook na een protest van den
Engelschen gezant,
Daar bleven zij tot 1620, „De gemeente
groeide door aanwas uit Engeland tot een
300 communicanten, een dertigtal is poorter
van Leiden gew-orden; de meesten hadden het
wavers- en lakenbereidersambacht geleerd
en bleven met handwerken arm, Dit heeft de
gedachte aan een verdere pelgrimage levendig gehouden, Voorts waren de Leidsche zeden hun te wuft en hinderde hen met name
de Sabbathsontheiliging, Dan ook wilden zij
Engelsch blijven; zoo zagen zij uit naar het
onbekende land over den Oceaan".1)
1) Belangstellenden vinden in het weekblad„De Hervorming” (uitgeg. door Wink, Zalt-Bommel) over dit
onderwerp twee duidelijke, mooie hoofdartikelen (nos
van 21 en 28 Aug.) van de hand van den kerkhistori,cus Prof. L. Knappert,

Zoo kochten zij in 1620 de „Speedwell" van
60 ton en gingen na een aandoenlijke plechtigheid te Delfshaven scheep naar Plymouth,
De wrakke „Speedwell" moest helaas warden afgekeurd en zoo gingen op de „Mayflower" een Walvischvaarder van 180 ton, door
hen afgehuurd, 102 personen op 16 Sept, 1620
naar Amerika, „Na stormachtige reis zagen
zij 9'November land bij kaap Cod, zeilden de
veilige baai in, meenende bij hun doel de
Hudson te zijn en kwamen den lien ten anker. Nog een maand hebben zij toen naar
eene goede plaats voor hun nederzetting gezocht, Maandag 11 December vonden zij de
tegenwoordige haven van Plymouth („Forefathers Bay'') en den 16den zeilde de „Mayflower" daar binnen, Het plan voor een stad
werd ontworpen (met een Leyden-street als
hoofdstraa t), het doel was bereikt, de pelgrims hadden de plaats hunner rust gevonden,
Een gedenkplaat wijst de plek, waar zij voet
aan wal zetten,"
Al daze feiten zijn de vorige maand plechtig herdacht te Leiden, Delfshaven en Plymouth door vertegenwoordigers uit Amerika, Engeland, Nederland en Hongarije (een
vertegenwoordiger nit Duitschland was verhinderd), Men weet dat Amerika die herdenking van zoov eel belang achtte, dat het zich
door een oorlogsbodem naar Rotterdam te
zenden, liet vertegenwoordigen,
Straks zal ook Amerika zijn Herdenking
gaan vieren: in November als nationale herdenking voor geheel de Republiek der Vereenigde Staten, het volgend jaar Juni en Juli
in het bizonder in Massachusetts als in engeren zin de stichting der Pilgrim-Fathers,
Geen wonder!
Daze eenvoudige „pelgrimvaders", mannen
van een vast karakter en een heilige overtuiging, worden in Amerika geacht als de grond-
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vesters van den Amerikaanschen geest, van
de democratie der Vereenigde Staten, 't
Wordt dan ook als een voorrecht beschouwd,
van die kloeke mannen af te stammen,
Wel heeft deze nieuwe Staat van idealisten zich niet zoo bijzonder uitgebreid (toen
deze zich in 1691 met Massachusets vereenigde waren er 17 Staatjes met 13000 zielen);
maar een stevige grondslag was nu gelegd,
waarop de later toestroomende Puriteinsche
landverhuizers konden voortbouwen,
Wij, Nederlanders, denken dankbaar aan
't Been ons vaderland voor die mannen heeft
gedaan, De Engelsche uitgewekenen werden
gastvrij ontvangen; de Leidsche magistraten
bekommerden zich daarbij niet om den toorn
der Engelsche regeering,
Voorts — gelijk Prof, Knappert in de genoemde artikelen aantoont — werden ze in
Nederland gedrenkt door den geest van een
Willem de Zwijger en een Huig de Groot, Gewetensvrijheid — scheiding van Kerk en
Staat — het recht op 't sluiten van een burgerlijk huwelijk — de erfeniskwestie (de kinderen deelen gelijk op) — zorg voor weezen,
armen en zwakzinnigen en rechten der
vrouw. Dat waren de geestelijke schatten,
die de beginselvaste -zwervelingen uit hun
tijdelijke woonplaats in Nederland overbrachten naar de Nieuwe wereld,
Wij verheugen ons er in, dat dit bij de
jongste feestviering door Engelschen en Amerikanen dankbaar is erkend. Groote waarde
hechten wij in 't algemeen niet aan gelegenheidsredevoeringen, betuigingen van „warme
sympathie" enz, enz,; meestal zijn 't holle
klanken, frases, Maar ,,,,,, we meenen, dat
h i e r mag gesproken worden van een gunstige uitzondering en dat de waardeerende
woorden, door vele vreemdelingen bij die gelegenheid uitgesproken, w e 1 g e m e end waren, Wij meenen te mogen aannemen, dat
een belangrijk en niet het slechtste deel van
Engeland's en Amerika's burgerij met waardeerende hoogachting Nederland is toegedaan, D r, P1 o o y, predikant te Leiden
schreef op de boot van Louden naar Rotterdam een mooi en bezield verslagl over de
feestviering te Plymouth. „Ongetwijfeld hebben de Hollandsche Herdenking en de Pilgrimfeesten in Engeland aan onzen Holland.schen naam buitengewoon veel goed gedaan",
Dat is de voile waarheid. En daarom schreven wij boven dit artikeltje ook de woorden: Herlevende geestverwan ts c h a p, Die gemeenschap was er vroeger,
uitte zich krachtig in woorden en Baden, tot1) Zie N.R.Ct. van 11 Sept,

dat de oorlogsdolheid de menschen daarginds
verblindde, Nederland is in die oorlogsjaren
miskend, gehoond, verguisd. Nu komt het heldere inzicht gelukkig langzamerhand terug;
de met bloed beloopen oorlogsoogen beginnen weer de Bingen te zien zooals zij zijn; de
geestverwantschap herleeft,
Neerlands kracht schuilt niet in een groot
Leger, maar in de achting, die het afdwingt
door zijn roemrijk verleden en nu weer door
zijn houding gedurende den wereldoorlog.
Blijve dat zoo!
v, L.
's-Gr.

VLAANDEREN.

Dr. M. Rudelsheim, -I-

Dr. Marten Rudelsheim is niet meer, Hi' overfeed plotseling op 10 September in de gevangenis te Antwerpen.
Diedroeve mare zal door alle vrienden van den Neangen
derlandschen stam met verbijstering
ontvworden.
Immers, Dr. Rudelsheim was door allengekend, werd
door allEngewaardeerd en bemind.
Toch achten wij het noodig dit werkzaam leven in
korte woorden te schetsen,
de hij
Geboren te Amsterdam op 27 April 1873 leefde
echter van kindsbeen af te Antwerpen, Hi' volgde er de
lessen van de Antwerpsche gemeenteschool en van het
Koninklijk Athenaeum. Toen reeds was hij vurig
Vlaamschgezind. Op het Athenaeum stichtte hij een
genootschap dat zijn eigen tijdschrift uit af, Hi' was
nog te jong om van den bestaanden Vlaamschen Kring
lid te worden, Als leerling was hij lid van de „Grievencommissie", die over de toepassing van de taalwet van
1883 op het Middelbaar Onderwijs moest waken, Daar
zetelde hij nevens Max Rooses en Pol de Mont. Na
zijn Athenaeum-studien werd hij leerling-werktuigkun dige op de scheepstimmerwerf Cockerill te Hoboken,
maar verliet alras deze betrekking om zich weder aan
de studie tegeven. Hi' ging te Gent in de philologie
studeeren enpromoveerde er als doctor, Reeds toen
was hij lid van de meeste Vlaamsche organismen, Uit
die jaren dagteekent ook zijn verdediging van de bestuurlijke scheiding in een studentenvergadering te
Brugge aan de zijde van Lodewijk De Raet. Hi' was
medestichter van het bekende studententijdschrift
„Goedendag" en voorzitter van „it Zal wel gaanu .
Na zijn studien voltooid te hebben was hij een
tijd leeraar in het Instituut Dupuich te Brussel, waar
hij Maurits Sabbe opvolgde. Later hulp-bibliothecaris
in de stadsboekerij te Antwerpen.
Van dan af dagteekent zijn duurzaam en doelmatig
werk ten bate van zijn yolk, Dr. Rudelsheim was steeds
overal bij, Nergens was er lets te behandelen of
de nerveuze, wakkere figuur van Rudelsheim daagde
op. Geducht debater wist hij elke bespreking op het
juiste punt te brengen, alle tegenwerpingen en valsche
argumenten ten spijt. Zijn ideaal, het welzijn van zijn
yolk was zijn doel, zijn lichtbaken, en dat was zijn
sterkte, Bracht hij eens het debat op zijn juisten weg,
dan was hij in zijn element, dan wist hij te regelen, te
bespreken, te leiden, te organiseeren. Niets van tijdeliken aard kon hem aantrekken, maar wel werk van
blijvende, duurzame beteekenis,
Laat ons slechts eenige punten aanstippen, Op zijn
initiatief werd de Tweede Vlaamsche Hoogeschoolcom-
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missie bijeengeroepen met Max Rooses tot voorzitter.
Hi' ijverde voor een Hollandsch-Bel toenadering
en wist den Franschen knoeiboel van de Belgische leden van de beruchte Commission Hollando-Belge van

Vermelden wij ten slotte, dat Rudelsheim op deze
zelfdeplaats 1 ) als correspondent voor Vlaanderen menig artikel schreef,
dat als richtsnoer diende in den
Vlaamschen stria,
En dat alles deed Dr. Marten RudelEheim met die
belangloosheid en offervaardigheid, welk:, alle Vlaam.
sche idealisten kenmerkt,
N a zulk een Leven van werken en zwoegen voor het

heil, de ontvoogding, de ontwikkeling en de opbeuring
van zijn yolk, werd hi' gestraft met hechtenis. Wij hebben hierovergeen oordeel uit te spreken, maar achten
het een ramp, dat door de schuld van het bestaande regiem zulke geesten, zulke weldoeners aan hun yolk onttrokken worden, Hi'j viel op ons veld van eer.
Dr, Marten Rudelsheim,
wij groeten U in naam van
het A,NN,, uw heengaan treft ons alien diep, zeer diep.
Wij vergeten U echter niet en bij Uw graf spreken we
den wensch uit, dat Uw werk voor Vlaanderen's recht
binnen het Staatsverband Belgie zal doorgevoerd worden, Uw trouwe vrienden en medewerkers zullen het
zich tenplicht rekenen op die wijze hulde te brengen
aan uw nagedachtenis,
FRANS VAN LAAR,
Antwerpen,
***

J.

van Kerckhoven—Donnez t

(In 1905 voorzitter van Groep Belgie en lid van het Hoofdbestuur).

Dr. M. RUDELSHEIM

Hennebicq en des Cressonnieres aan de kaak te stellen,
Te Antwerpen stichtte hi' de Nederlandsche School,
die we ens gebrek aan belangstelling van de al te lamlendige Vlamingen te niet ging. Een tijd lang was hij
onder Edward Keurvels liefhebber-regisseur bij de
Vlaamsche Opera. Tevens stichtte hij de „Societe des
Archivistes et Bibliothecaires beiges .' en was hij ondervoorzitter van de afdeeling bibliothekarissen, Buitendien vond hi' nog tijd om verschillende verhandelingen
te schrijven op letterkundig en geschiedkundig gebied
en mede te werken aan talrijke dag- en weekbladen.
Zijn hoof dwerkzaamheid lag echter in den schoot van
het A.N.V. Geenpunt, dat onzen strijd aanbelangt, liet
hi' er onbesproken. Hi' leidde de zaken in, besprak ze,
en waakte tevens over de uitvoering van de genomen
besluiten, Zijn werkzaamheid bracht een root deel, het
grootste misschien, bij tot den bloei van het A.N.V. in
Vlaanderen. Engeen wonder! Van 1898 of lid van het
A.N.V. was hi'j sinds 1904 onafebroken
g
bestuurslid van
den Antwerpschen Tak, sinds 1906 van het Groepsbestuur en in 1909 lid van het Hoofdbestuur, Trouw bezoeker van de Nederlandsche Congressen, wist hi ook
daar zijn invloed te doen gelden ten goede,
Het Hooger Onderwijs ging hem echter 't nauwst
aan het hart. In de Hoogeschoolcommissie en ti dens
den aorlog als secretaris van den Hoogeschoolbond verrichtte hi' degelijk en heilzaam werk voor zijn geliefd
Vlaanderen. Als lideerst en later als voorzitter van de
Afdeeling Hooger Onderwijs voor het yolk van den
Antwerpschen Tak van het ANN, wist hi j deze tot
hoogen bloei te brengen, Hij zag de bekroning van zijn
werk in het stichten van dieprachtig opgezette „Volkshoogeschoor, een door en door Vlaamsch werk, wat
kwaadwilligen en afgunstigen er ook over mogen denken, Deze instelling was eenig in Naar snort in Vlaanderen, ze vulde een leemte aan en zou een werk van
openbaar nut geworden zijn, zoo Jaffe tegenwerking
en dom begrepen patriotisme niet in het spel waren
gekomen. Gansch de werkzaamheid en het Joel van de
Volkshoogeschool hier uiteen te zetten valt buiten bet
bestek van dit artikel, We verwijzen daarom naar het
inleidend woord en
over'
werken in het programma van het eerste jaar.

Niet in de droevige omstandigheden van Dr, Rudelsheim en ook niet als slachtoffer der Activisten-vervolging is de beer Van Kerckhoven—Donnez overleden.
Toch wordt zijn heengaan in het Vlaamsche kamp als
een verliesgevoeld, Eenige jaren was de overledene lid
van het Hoofdbestuur van het A.N.V. voor Groep Belgie,
Dr, Goy wijdde hem in „Het Vlaamsche Land" °mi.

deze waardeerende woorden:
„Waar hi' optrad zag men onmiddellijk een heele
periode van Vlaamschen
strij
htdash
aan de
d weer,
Men
dagen van Conscience. Al was hij misschien de oudste

J. VAN KERCKHOVEN—DONNEZ

in jaren onzer strijders, toch was hi overal waar voor
hat Vlaamsche recht betoogd werd. Ik heb hem gezien
bij dat eerste glorierijke Guldenspo'renfeest van 1919
1) Neerlandia, Red.
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hetpraeludium van onze bloedige zegepraal van heden,
Niet enkel was Jeroom van Kerckhoven in onze optochten fm, meetings een decoratief figuur. Wie ietw at
de geschiedenis van onze beweging .kende, wist dat hi'
een der flinkste en iongste elementen geweest was, Hi'
was de ziel van den Nederdietschen bond, de beschermer en verdediger van al onze Vlaamsche instellingen,
Hij was een van de promotors van de Vlaamsche opera
en van het Conservatorium,
Het aandenken van Jeroom van Kerckhoven—Donnez
zullen alle Vlamingen. in dankbare eere houden,"
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Vergadering van den Groepsraad op 4 Sept,
te Utrecht,
Vertegenwoordigd zijn de afdeelingen Amsterdam,
Arnhem, Delft, Deventer, Dordrecht, 's-Gravenhage,
Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden,
Rotterdam, Utrecht, Wageningen, Zwolle en Doesburg;
de studenten-afdeelingen Amsterdam (Vrije Univ,)
Delft, Groningen, Utrecht en de Jongelieden-afdeeling
Deventer,
De Voorzitter opent te elf uur de vergadering en heet
o,a, welkom den heer Mr, de Gaay Fortman — of evaardigde van Groep Nederland in het H. B. — en den
heer Calmeijer — nieuw opgetreden propagandist der
Groep en afgevaardigde van de door hem nieuw opgerichte afdeeling Doesburg,
die thans 14 leden telt,
De notulen der vorige vergadering (27 Maart) worden
na een kleine aanvulling goedgekeurd,
De Voorzitter doe t mededeeling van de verschillende
ingekomen en uitgegeven stukken o,a.;
Schrijven van den heer Dr. Deckers, dat hi' bedankt
als lid van het Bestuur van Groep Nederland;
Schrijven van de Directie der Holland-Z,-Afrikalijn
dat zij — op grond van door het groepsbestuur tot haar
gericht verzoek — besloten heeft Z.-Afrikaansche jongelui, die aan Nederlandsche Universiteiteen wenschen
tegaan studeeren, kosteloos te vervoeren, (applaus),
Schri j ven van onzen gezant te Tokio betreffende het
aanbrengen van een gedenkplaat in het hues bewoond
geweest door den Commandant Doeff op het schiereiland Desjima; steun wordt toegezegd,
Schrijven van den heer van Peski te Rotterdam met
verzoek doorgroep Nederland te doen herdrukken enan vBalen,
keleboekwerken van den bekenden schrijver
Gelet op de hooge kosten, beslist de vergadering in afwijzenden zin, De aandacht van verschillende uitgevers
zal echtergevestigd worden op de wenschelijkheid om
zoo mogelijk te geraken tot de uitgave van boekwerken,
mannen van vane
ons voorgewaarin de daden
slacht herdacht worden,
Schrijven, gericht aan verschillende Nedrelandsche
leeszalen, waarbij de aandacht gevestigd wordt op in
het Nederlandschgedrukte dagbladen in het buitenland,
(Zie Neerlandia
Set,
,
pt, 1920),
Schri j ven aan een 40-tal gemeenten in ons land met
verzoek zoo mogelijk op de inrichtingen van onderwijs
kosteloosplaatsen beschikbaar te stellen voor stamverwante jongelieden. De antwoorden — voor zoover ingekomen en waarvan sommige in gunstigen zin luiden —
zullen ter kennis-gebracht worden van de Zuid-Afrikaansche Vereeniging en van het H. B. van het A.N.V.
(Zie Neerlandia, Aug, 1920),

Schrijven van den heer ten Haeff, die een plan ontwerpt voor een rondreis door Nederland, waarbij hi'
voordrachten zal houden over het Nederlandsche lied,
Deze aangelegenheid wordt ter verdere behandeling in
handengesteld van het Dagelijksch Bestuur,
Schrijven van het H. B. waarbij wordt aangedrongen
op Contributie-verhooging als middel tot versterking
der inkomsten van het Verbond, De Voorzitter wijst er
op dat er drie middelen zijn om den finantieelen toestand van het A.N.V. — die thans niet schitterend is —
te verbeteren n.1: le Contributieverhooging; 2e opheffing
der afdeelingen; 3e, vereenvoudiging of inkrimping van.
het orgaan Neerlandia, Hi' verzoekt de vertegenwoordigers der afdn, deze aangelegenheid in een ofd,-vergadering grondig te overwegen, zullende ter zake in de volgende groepsraadsvergadering door het Bestuur een
voorstelans
gedaan worden, (Van de inkomsten gaat
thans
ongeveer 40 pct. aan de afdeelingen, 20 pct aan de groep
en 40pct. aan het Hoofdbestuur),
Aanbieding aan de Directie van de Nederlandsche expeditie naar Spitsbergen van den Liederen-bundel „Kun
je nog zin en zing dan mee", Van den heer Dresselhuys
is een vriendelijke dankbetuiging ontvangen, terwijl volgens mededeeling in de N. R. Courant, de liederen met
begeleiding van mandoline, thans druk gezongen worden
op Spitsbergens kusten,
Daarna wordt overgegaan tot de bespreking van het
verleenen van f 100 subsidie aan den Tilburgschen Studentenlanddag en f 50 aan de Dietsche trekvogels, Beide bedragen worden toegestaan nadat de voorzitter heeft
medegedeeld, dat het bedrag aan den Stud, Landdag
reeds door het Bestuur was uitgekeerd, daar de tijd
drong en het niet mogelijk was het oordeel van alle afdeelingen ter zake in te winnen, Er wordt gewezen op de
wenschelijkheid om ter zake van subsidiên voeling te
houden met het H,B, daar anders — zooals thansgeschiedde — het H. B, en het Gr, B, ieder een subsidie
verstrekken — wat niet de bedoeling kan zijn, Met deze opmerking zal in den vervolge rekening gehouden
worden,
* * *

Na depauze houdt de Voorzitter een rede over de houding, die het H.B. z,i, zoude moeten aannemen tegen de
in het buitenland jegens ons land en onze stambelangen gerichte propaganda, Hi' stelt ten slotte ' twee molien voor, waarover in de eerstvolgende vergadering
gestemd zal worden,
De eerste motie te richten tot het H.B. luidt: De
groepsraadsvergadering .... acht het niet gewenscht
thans nog in beschouwingen te treden over de houding
door het H,B,gedurende den oorlog 1914-1918 ten opzichte van taal- en stambelangen in het buitenland aangenomen, Nu de vrede echter reeds geruimen tijd is ingetreden meent Groep Nederland — lettende op de onmiskenbaar actieve en tegen Nederlandsche- en stambelangen indruischende propaganda van in het buitenland werkzamepartijen, vereenigingen, bladen en persbnen - dat de werkzaamheid van het A.N.V. zich
krachtiger moet richten op steun aan die Nederlandsche- en Groot Nederlandsche belangen die onmiskenbaar belaagd worden,
De tweede motie, te richten aan het D,B, van het
H.B. en de leden van de Redactie-Commissie van Neerlandia luidt:
„De Groepsvergadering ..... geeft als hare meening
te kennen dat in de wijze waarop het orgaan van het
Verbondgeredigeerd wordt niet voldoende aandacht
gewijd wordt aan de onmiskenbaar in het buitenland
teen Nederland en zijne stam- en taalbelangen gerichtepropaganda en zou gaarne zien dat tegen die actie
krachtiger front gemaakt werd, daar de invloed, die
thans in dit opzicht van het or aan uitgaat, naar haar
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oordeel niet evenredig is aan de hooge kosten, die de
uitgave van het orgaan vordert."
Vervolgens wordt overgegaan tot het opmaken van een
rooster van aftreding der afgevaardigden van Gi oep NeBerland in het H.B. Door loting wordt beslist dat in
1920 moeten aftreden de heeren de Kanter en Mr, de
Gaay Fortman , in 1921 de heeren Jhr, Mr, Niichiels van.
Kessenich en Oudendijk en in 1922 Mevrouw van Veen-Brons.
Thans komt ter sprake de stichting van een eigen
Grozpskantoor in Velp, De Voorzitter acht het, na de
wisseling der bij de afdeelingen bekende stukken, niet
noodzakelijk nogmaals in den breede uit te le en
waarom hi' dat eigen kantoor wenscht, Na eenig debat,
waarbij de heer van Son o,a, te kennen geeft dat de administratie der groep zeer uitgebreid is, wat door den
Voorzitter niet wordt ingezien, besluit de vergadering dat
den Voorzitter een eenvoudig eigen kantoot wordt toegestaan, waarvoor een bedrag van f 900 per jaar wordt
uitgetrokken, Bovendien wordt voor eerste inrichting
van het kanoor f 500 toegestaan,
De administratie van de groep zal echter bij het kantoor in Dordrecht blijven, Het kantoor der groep — waar
Bus — om met een der afgevaardigden te spreken — de
geestelijke leiding der groep zal berusten, treedt op 1
Januari 1921 in werking te Velp (adres zal nader worden bekendgemaakt),
Hetpenningmeesterschap blijft berusten bij den beer
Tijssens te Rotterdam,
De afgevaardigde van de afdeeling Amsterdam, de
heer van Lier Sz, biedt staande de vergadering een bedrag van f 25 aan als bijdrage in de kosten van oprichting van het kantoor, welke schenking door de vergadering wordt toegejuicht.
Nadat de Voorzitter het een en ander heeft medegedeeld omtrent het niet door aan van den groepsdag te
Maastricht, wordt besloten zoo mogelijk alsnog een
groepsdag te houden te Amsterdam in de maand November en daarmede te doen samenvallen degroepsraadsvergadering, die anders in December zou moeten plaats
vinden, De afgevaardigde van Amsterdam, de heer van
Lier, verklaart zijn best te zullen doen om alsnog den.
groepsdag in Amsterdam te doen slagen, welke mededeeling door de vergadering met instemming begroet
wordt,
De Voorzitter verzoekt eens te willen overdenken de
mogelijkheid van het organiseeren van een Groot-Nederlandsche tentoonstelling in 1922 of 1923, die hi' zich
in driegroepen gesplitst denkt en wel: a. Nederland en
kolonièn, b. Nederland in den Vreemde en c. Stamverwanten, Gaarne zal hi' in een volgende vergadering de
meeningen over zulk een tentoonstelling vernemen, ten
einde — bij ruime instemming — de zaak aan het H.B.
voor to dragen,

In den loop der vergadering is nog beslist dat uitgaande stukken, die twee handteekeningen moeten dragen, naast de handteekening van den Voorzitter, die van
een der bestuursleden doch zoo mogelijk den heer
Lugard — zal voeren,
Ten opzichte van de vergoeding aan den heer propagandist, vereenigde de vergadering zich met het voorstel
van den Voorzitter — waarmede ook de heer Calmeyer
had ingestemd — dat die vergoeding, na afloop van
den winter zou worden vastgesteld en deze eenigermate verband zoude houden met de resultaten door hem
verkregen,
Nadat de heer Dr.Schepers vertegenwoordiger van
de afd, Haarlem —den Voorzitter bedankt had voor
het een hi' tot nu toe in het belang der groep gedaan
had en de wijze waarop de vergadering door hem was
geleid
waarmede de vergadering instemde — sloot de
Voorzitter na degebruikelijke rondvraag, — na de af-
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deelingen tot krachtige werkzaamheid te hebben opgewekt — de vergadering,
1920.
Doesburg , 8 pt,
Se
Dc w.n, Secretaris,
W. C, SCHONSTEDT,

Toondichter J. P. J. WIERTS.

J. P, J, Wierts,
Onder de striders voor het Nederlandsche lied neemt
e een
de beer Wiert3, bestuurslid der Afd,'c-Gravenhag,
voornameplaats in,
De verschijning van zijn portret in Neerlandia houdt
en zomer toch is zijn
verband met een jubileum, Dezen
100e werk verschenen, een koor a capella, genaamd
De Vlaamsche Kermis, Dezegebeurtenis is een welkome aanleiding om de Nederlanders en stamverwanten
eens te wijisen op de v erdiensten van dozen Nederlandschen toonkunstenaar, wrens liederen op bijna geen enkelprograrnma van zangve.reenigingen ontbreken.
Zijn werken voor mannen- en emend koor zijn bij
geen Nederlandschen zanger onbekend,
Vooral bet volkslied heeft zi j n lief& en wel in den.
uitgebreidsten zin, want zijn bundels tellen ook verscheiden Vlaamsche liedj es en Zuid-Afrikaansche yolkswi's'es,
Zoo helpt Wierts op zijn kunstgebied het Groot-Nederlandsch ideaal mee verwezenlijkan,

Van de Afdeelingen.
Assen.
Het secrctariaat dezer Afdeeling wordt weaens vertrek van den heer P. Klinkenberg, waargenomen door
den voorzitter Dr. J. A. Guth van Wijk Jr., te Veenhuizen.

Nilmegen.
De beer Mr, Dr. J. Eysten heeft bedankt als seer,penningm, Stukken voor deze afd, richte men voodoopig aan den voorzitter Dr, H. v, d, Velden, Pater Brugmansstraat 2,

Utrecht.
Bestuur: Mr, W, M, H. Boers, voorzitter; Prof, Dr. L.
A, Verrijn Stuart, onder-voorzitter; A. J. van Vessem,
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secretaris; Mr, P. H. Ritter
Jr, 2e secretaris; Prof,
1st
,
Mr. Dr, A. J. van den Bergh, penningmeester; Dr. C.
W. Broers, S. H, Tjabring.

Utrecht ((Tonga Afd,),
De Secretaris, de heer N. G. J. Hui en schrijft:
Zaterdag 11 September , '20 heeft onze afdeelingl afscheidgcnomen van een barer oudste en ijverigste
strijders, n.l. ons eerelid Mr, P. J. Vellinga.
De voorzitter, de heer TI,! A. v,, Oort, dankte Mr.
Vellinga voor al wat hi' voor onze afdeeling , gedaan
heeft en overhandigde hem als aandenken en als' bewijs
van d
ankbaarheid
een boekwerk,
Van harte wenschen wij ons eerelid toe, dat het hem
goed moge gaan en, dat hi' ook elders een krachtig
strider voor het Verbond moge zijn,

Bericht,
In verband met de beslissingen genomen in de Groepsraadsvergadering van 4 September j.l. wordt het Secretariaat der Groep voorloopig mede waargenomen door
den ondergeteekende, wien dus mededeelingen en
brieven betreffende de belangen van groep en afdeelingen kunnen worden toegezonden,
Alles wat de administratie betreft blijft berusten bij
het Kantoor te Dordrecht(adres-veranderingen enz.)
terwijl de finantiale aangelegenheden behandeld dienen te worden met den heer D. J. Tijssens, penningmeester der Groep, Glashaven 20, Rotterdam.
De Voorzitter,
W.
C.
SCHONSTEDT.
* * *

Vereeniging „Nederland in den Vreemde".

lijk binnenkort een „Comitato Italo-Olandese" tot
stand korner ' , teneinde ook aldaar de belangstelling
levendig te houden voor ons land. Door den heer Hoogewerff werd krachtig gewerkt voor de oprichting van
een Italiaansch-Hollandsche Kamer van Koophandel
te Milaan.
Van de New-York Chamber of Commerce ontvingen
wij mededeeling van de oprichting van The society for
Arts, Science and Friendly Relations, welke society
nauwe aansluitin met onze Vereeniging zoekt en
onder meer onze medewerking inriep tot de oprichtin g en instandhouding van een periodiek handels-bulletin te NeW-York, om in wisselwerking der Amerikaansche en Nederlandschepers de kooplieden uit
beide landen op de hoogte te houden.
In verband met een samenspreking, die wij hadden met
den Heer Henri Suydam, verbonden aan onze legatie
te Washington, hebben wij ons in verbinding gesteld
met de directie der „Commercieele enIndustrieele
Film", te 's-Gravenhage, alsmede met eenige Nederlandsche foto-bureaux, teneinde tot een verkoop of uitwisseling te geraken van Nederlandsche films en foto's
in Amer ika.
De tentoonstelling van hedendaagsche kunstwerken,
te Brighton door ons ingericht, die 9 Juni geopend
werd, is een schitterendsuccesgeworden,
H. M. de Koningin heeft, tergelegenheid van een
audientie te kennengegeven, dat zij het werk van
Nederl. in de Vreemde zeer op prijs stelt, vooral daar
het krachtigen steun verleent om de vriendschappelijke
betrekkingen tusschen de volken te versterken.

OOST-INDIA.

Aan een overzicht van haar werk in den laatsten
tijd en de naaste plannen dezer vereeniging is het volgende ontleend :
Tijdens de Mahlerfeesten hied vele buitenlanders
Een door de redactie ontvangen aardig boekske van
verblijf in Amsterdam. Wij hebben bij deze ale enheid bedoeldegasten in kennis gebracht met enkele 18 bladzijden is een aangename aanleiding om iets in
bezienswaardigheden, die onze hoofdstad biedt, (Rijks- 't midden te brengen over
museum, Diamantslijperij, Stoomschip „J. Pz. Coen"
een Javaanschen vorstenzoon als pionier
der Mrj. Nederland).
van
den
vooruitgang,
Onze vertegenwoordiger te Londen, Prof. Dr. P.
„Raden Mas" later„Pangeran Ario Noto Dirodjo”
Geyl, vroeg onze aandacht voor het bureau der Internationale Studentenorganisatie, aldaar op initiatief was de zoon van den vijf den vorst van het PakoeAlamsche huis; aan zijn vader had hij het te danken,
van de Scandinavische studentengevestigd.
In Zweden wordt, in nauwe aansluiting met de dat hij, den nieuwen koers volgende, in zijn jeugd eerst
onlanas opgerichte Zweedsch-Nederlandsche Vereeni- de Europeesche lagere school, later de H.B.S. bezocht.
ging verbinding gehouden met alle daartoe in aanmer- Teruggekomen aan het Hof, werd hij — na vastking komende kringen, opdat men voortdurend weten staandgebruik — officier bij het Legioen van Pak
zal op welk gebied iets voor Nederl initiatief te Alam; eerst bij de Cavalerie; later — op 25-j arigen leefdoen is.
tijd — werd hi' 2e Luitenant-kwartiermeester en toonOp denzelfden voet is te Kopenhagen een Deensch- de zich in 't beheer vangelden zoo betrouwbaar en
Nederlandsche Vereeniging opgericht.
schrander, dat hi' belast werd met de portefeuille van
Ons Hoofdbestuurslid, de heer Mr. J .H. Abendanon, finantien van het Pakoe-Alamsche rijk; en dat was een
heeft, met verschillende lezingen over Nederland en zeer zware taak! Want tot dusverre overschreden de
Kolonien, het terrein in Spanje bewerkt, met dat uitgaven door cans de ontvangsten en leeningen op
gevolg, dat binnenkort de oprichting van een Spaansch- den rentevoet van 15, 20
j a zelfs van 50 pct, moesten
Nederlandsche Vereeniaing wordt verwacht, een plan
telkensgesloten
worden,
't
Was een chronisch kwaad,
dat in Spanje groote sympathie gevonden heeft. Een
Spaansche Commissie is gevormd. Voor 1921 staat waaraan niemand den kop kon indrukken, Hem gelukeen „Nederlandsche Week" met tentoonstelling enz., te dat:
Niet alleen zou Pangeran Noto Dirodjo, met goeden
in dit land op ons programma.
Tergelegenheid van de a.s. tentoonstelling te Rijs- moed en vasten wildaartegen den strijd aanbinden,
sel, zal de heerF. Vreede, onze vertegenwoordiger te maar hi' zou daarnaast ook den algemeenen toestand
Parijs, aldaar een voordracht met lichtbeelden houden der finantién aan een duchtige herziening onderwerpen.
over Nederland en Kolonien, terwij1 een film over Ne- In da eersteplaats achtte hij het noodig, niet slechts
derlandsch-Indie, eigendom van de Vereeniging, ver- van uit zijn bureau als administrateur instructs toeduidelijkt met een Fransche tekst, zal worden afge- ven in het belang der geldelijke bezuiniging, maar hij
draaid.
controleerde zelf zijn ondergeschikten en bezocht geOnze vice-voorzitter, de Heer Mr. H. C. Dresselhuys, regeld de werkplaatsen en de afzonderlijke bijkantozal een voordracht houden over de economische betrek- ren (om na tegaan) of de uitgetrokken Belden in derkin en tusschen Frankrijk en Nederland.
daad voor de bestemde doeleinden werden uitgegeven.
Door de werkzaamheid van onzen vertegenwoordiger Het spreekt van zelf, dat de prins op die wijze zich we
in Italie, den heer Dr. G. J. Hoogewerff, zal den ke- dra den haat en de wrok van het hof-personeel en de
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betrokken ambtenaren op den hals haalde, maar hi' bereikte zijn doel: het evenwicht van de ontvangsten en
uitgaven van het rijk. Behalve de uitgaven van het hof
we den ook de andere posten der jaarlijksche staatsbegrooting zoodanig tot het hoog noodzakelijke teruggebracht,. dat reeds in 1889 alle schulden, behalve die
aan het Ned.-Indischegouvernement waren afbetaald."
Wat zoo al meer door hemgeregeld en gewrocht werd,
hoe moeilijk zijn taak was, hoe hi' voor den kleinen
man optrad tegenover bevoorrechte adellijke personen
en ook Europeesche planters, hoe hi' verdacht gemaakt
werd bij Resident en Ned.-Ind, regeering, en van zich
wist of te spreken — dat alles vertellen ons de blzn,

135

grondslag, die — dank zij Noto Dirodjo's ijver --binnen korten tijd niet minder dan Brie scholen, een te
Soerakarta en twee te Djogjakarta heeft opgericht.
Voorts was hi' oprichter en voorzitter van het Javaansche studiefonds„Darmo Woro”, voorzitter van het
hoof dbestuur van de intellectueelen-vereeniging „Boedi
Oetomo" en verder bestuurslid van de Vereeniging
„Djogjasche Kunstarbeid" in welke laatste hoedanigheid
hi' Westersche geleerden en kunstenaars bij hun onderzoekingen en studies vele diensten heeft bewezen,"
En ,
degeest van den vader, die 22 Mei 1917 overTeed leeft voort in zijn kinderen:
„De eischen des tijds volkomen begrijpende, gaf hi'
zijn kinderen een goede opvoeding en een goed onderwijs. Raden Adjeng Karlah, thans Raden-Ajoe Noto
Soedirdjo, de eerste Javaansche onderwijzeres met Eiiropeesche hulpacte, is een dochter van hem, Voorts ma
gewezen worden op de Notols, die ware pioniers voor
hun landgenooten zijn te noemen, alle zonen van Noto
Dirodjo, n,l. de medicus Noto Koeworo, de dichter Noto Soeroto, de eerste Javaansche ingenieur Noto Diningrat, de eerste Javaansche jurist Mr. Gondowinoto,
terwij1 de andere broeders zich betoonen als ten voorbeeld strekkende leden der Javaansche. samenleving.
Verder heeft zich in den laatsten tijd naam verworven
een 'on ere broeder van hem, de muziekgeleerde R.
M. A Soerjo Poetro, terwijl vroeger twee andere broeders in Holland hebbengestudeerd, t.w, R.M.A. Koesoemo Joedo, de tegenwoordige regent van Ponorogo,
tevens lid van den Volksraad en R.M.A. Noto Wirojo,
de helaas te vroeg ontslapen aanstaande handelsman,
die in 't hooggebergte van Zwitserland be raven lit."
Met 't volste recht mocht de heer Suryaningrat zijn
bezielde en bezielende schets eindigen met de woorden:
„Moge het Leven en werken van Pan Bran Ario Noto
Dirodjo een voorbeeld zijn voor alien, die voor Indonesie's hell werken en hen begeesteren tot ernst, plichtsbetrachting en volhardende werkzaamheid!"
De hoofdinhoud dezer levensschets werd hierboven
eenigszins uitvoerig weergegeven om in ons Westen
waardeering te wekken voor dezen verdienstelijken
vorstentelg op Java. Hoe meer pit zich in 't Javaansche
yolk vertoont, des te aangenamer moet dit zijn voor
den recht-geaarden Nederlander; des te meer kans is er,
dat Nederland daarginds zijn hooge roe in zal kunnen -vervullen en dat opvoeding tot zelfstandigheid
Been ijdele toekomstdroom is.

PANGERAN ARIO NOTO DIRODJO

Even worde er nog op gewezen, dat wij hier een voorbeeld hebben van

(1858-1917)

dengurzstigen invloed van het Weston op het Oosten.

8-13 van de levensschets — ook hoe de Regeering
en schem het ofhem ten slotte bevorderde tot Ma-j
on
ficierskruis van de Oranje-Nassau Orde
rde schonk,
En ten slotte wordtgewag gemaakt van zijne verdiensten op humanitair-sociaal gebied:
Zoo was hi' stichter en voorzitter van de„ Vereenineutralen
g
in gvoor Hollandsch-Indisch Onderwijs
op

Hier is warkelijk ossociatie van Oost en West". Deze
Oostersche edelman heeft zooveel nut kunnen stichten,
omdat hi' van het Westen leerde geldehjk beheer en

*) Levensschets van Pangeran Ario Noto Dirodjo door
S. Soeryaningrat uitgegeven door de Mij. „Hadi Poestaka”, Saxenburgerstraat 34, Adam in Mei 1920, Het is de
eerste van een reeks „_evensschetsen van voora anstaande Indonesiérs", Bij dezelfde Liitgevers Mij, zullen binnenkott verschijnen: 1, ..Acoka", drama door G, Gonggrijp; „Lotos en Morgendauw" door Noto Soeroto,
den welbekenden schrijver van „Melatiknoppen"; „de
Geur van Moeders Haarwrong"
"Fluisteringen"
„
en
„Bloemeketenen",
Wij raven leesgezelschappen aan, door aanschaffing
van deze en dergelijke weinig kostbare boekjes de kennis van den Oosterschengeest uit te breiden,

het stellen van orde op zaken.

Die beide zaken lieten (en laten) bij vele Oostersche
dsvorsten en greaten veel te wenschen over. Gioothei
waan ; pronkzucht; neiging tot verspillen; het onderhouden van legio niets-matte gunstelingen en familieleden;
minachting van den „kleinen man"; 't beschouwen van
de schatkist als een privaat bezit — ziedaar de groote
fouten van het Oosten, Misschien zijn die op Java vergroot door de eigenaardige plaats, die de Hoofden er
innamen tusschen den vreemden overheerscher en de milsten moe
ontzien en
lioenenbevolking
,
want die grooten
bevoordeeld worden, omdat door hunne bemiddeling
hetgezag werd uitgeoefend, Er waren natuurlijk steeds
velegunstige uitzonderingen 1 ), maar de toestand was
toch van dien aard, dat de voorzichtigen (nu vaak „re1 ) Schrijver dezer regelen had het voorrecht vele degelike en sympathieke Regenten op Java te ontmoeten,
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actieonairen genoemd) zich nog altijd bezorgd afvragen
of de tijd van meerdere ontvoogding wel werkelijk reeds
aangebroken is,
Hoe meer hoogstaande personen als Pan Bran Ario
Noto Dirodjo er op Java worden gevonden, hoe meer de
tijd van meerdere zelfregeering nabij is,
als die tijd gekomen is — de taak van NederZal
land in Insulindegeeindigd zijn?
Er zijn er, die zich het beloop der zaken aldus voorstellen, En in
een artikel in de „Nationale'',
een or aan van de Vrije Liberalen, wordt teen deze
voorstelling te velde gerokken, Mijns inziens terecht —
zeer terecht,
- Dit artikel werdgeschreven naar aanleiding van .:en
zinsnede in het Koloniaal Verslag van 1919.
Die zinsnede luidt aldus;
„Waar nu een kleine schare van ongeduldigen van
eenige ontwikkeling den tijd gekomen en zich zelf rijp
schijnt te achten om de regeertaak over te nemen, daar
is de verklaring niet overbodig, dat hiervan vooralsnog
geen sprake kan zijn,"
Dat woord. „vooralsnog" acht de schrijver van het
genoemde artikel bedenkelijk en hi' lever een betoog
(waarmede ik mij geheel vereenig, omdat ik reeds een
en andermaal zelfde betoogde) dat het Nederlandschegezag (beter ware gezegd de Nederlandsche leiding) een toekomst heeft in Indie, want zonder die leiding is er een band, is er geen Insulinde, is er slechts
een volkerengroep, onsamenhangend, soms vijandig, tegenover elkaar staande,
Met instemming nemen we hier het slot van dit artikel over:
„Zoolang Nederlandsch-Indiè een geheel is in staatkundig opzicht, ligt de taak voor Nederland als onpartijdige, centrale ma als van zelf aangewezen,
Heengaan leidt noodwendig tot uiteenvallen van de verschillende deelen en dit is vernietiging van elke organisatie, die daar te lande tot stand is gebracht".
„Neemt men dit alles aanmerking, dan betreurt
men te meer ondoordachte'
in een Kolonaal
Verslag als de aangehaalde 1 ), Zelfvertrouwen, vertrouwen in eigen kracht, in taak en toekomst dat is het,
wat ons koloniaal bestuurnoodig heeft, Moge zulk een
geest spoedig wederkeeren, Ten tijde van het opstellen
van dit verslag schijnt men daaraan te kortgekomen
te zijn."
Het is heelgoed, dat die zaak eens in 't openbaar
behandeld wordt, ook met het oog op de jongelui, die
hun toekomst aan Indi6zullen widen, Het bewuste artikel werd aan de redactietoegezonden door een canaan wie hi' nog steeds met groote waardeering tern
denkt, Om er uit velen maar een to hoe en wie die
gekend heeft den Regent van Soemedang (Preanger),
Pangeran Aria Soeria Atmadja (die, hoop ik, nog in
functie is), zal niet erkennen, dat deze waardige man
met zijn eenvoud en fijne beschaving volkomen de
eigenschappen had om als rechtvaardig en eerlijk bestuurder op te treden, Ik herinner mij, dat bij uitbetaling van schadeloosstellingen aan den „kleinen man",
de Re g ent dat aan niemand overliet; zelf ging hi naar
de kleinste dessa's om te zorgen, dat ceder zijn rechtmatig deel kreeg.
Hi' is de nakomeling van den Regent, die in den „Engelschen" tijd verzocht zich uit een gezelschap van Engelschen te mogen verwijderen, omdat er kwalijk van
de Hollandersgesproken werd, De En g els hen eerden
hem deswege en zeiden dat ze 't niet meer in zijn tegenwoordigheid zouden doen,

1 ) Zoo erg is dit toch niet, Dat woordje „vooralsnog"
kangemis aan vertrouwen in de toekomst beteekenen
maar 't kan ook
een voorzichtig woordje zijn,

didaat-Indisch-rechtelijk-ambtenaar, een warm voorstander van het A.N,V,
Deze heer, S. schrijft er big;
„Dit artikel lijkt mij vooral daarom van belang, omdat het mij den laatsten tijd herhaaldelijk is opgevallen
dat vooral aan jongelieden., — op een dwdalweg gebracht door uitingen van het Indonesisch Verbond (lees:
sommige leden van het Ind,-Verbond; v, L,) en door de
actie van Sarikat Islam enz, — het Groot-Nederlandsch
belang bi g Indie niet meer duidelijk is; dat zij althans
daaromtrent zeer verwarde denkbeelden koesteren,"
Juist!
De denkbeelden van zeer vele jongeren en „ ouderen zijn op dit gebied uiterst verward, En zoo komt
het, dat de schrocm orn naar Indi6 te gaan bi g de Nederlandsche jongelui al weer grouter wordt,
Laat het „van de daken" verkondigd worden: Nederland mag zijne roe in in Insulinde niet ten gevolge
van valsche waanvoorstellingen opgeven, De eilanden,
volken, rassen in dat eilandenrijk zijn debouwsteenen,
Nederland is het cement, dat die alle samenhecht tot
een eenheid — eengemeenebest,
De bouwsteenen blijven — 't cement blijft ook, En
ook als de Indische hoogeschool op rim schaal werkkrachten aflevert, blijft daar in nog ruimschoots
plaats voor de jongelieden uit Nederland, Want: Daarginds is zeer veel te doen!
's-Gr
v, L,

SURINAM E.

Nickerie aan het verengelschen.

De briefschrijver van De Surinamer te Nickerie,
schrijft d.d. 9 Juli o.m. aan zijn blad
Dat er Engelschgezindheid in Nickerie heerscht, valt
niet te ontkennen. Zulks betreur ik ten zeerste, niet uit
een antipathiek gevdoel teen het En el doch uit
eengevoel van liefde voor het Hollandsch, hetgeen
geen enkel rechtgeaard vaderlander kan euvel duiden.
Toen de bevolking in Nickeriegrootendeels uit Surinamers, onderdanen van de Ned. vlag ,,
bestond
heerschte er een volslaaen Nederiandsche eensgezindheid, doch sedert de trek van Engelschen naar ilier is
toegenomen, is eene verdeeldheid ontstaan. En met de
jaren nam die toe. Het balatabedrijf heeft niet weinig
tot die verdeeldheid bijgedragen.
In de jaren toen dat bedrijf zich snel uitbreidde,
kwamen duizenden Engelschen naar Nickerie om hier
een bestaan te vinden ; dagelijks kwamen de booten
gevuld met passagiers aan. Voor hun vertrek naar
de binnenlanden, vertoefden zij geruimen tijd te Nickerie. Door hunne onbekendheid met de Nederlandsche
taal, kwam het Nederlandsche yolk tot de noodzakelijkheid om gebruik te maken van het Engelsch, zoo at
die taal meer op den voorgrond trad. En het gevola was, dat nagenoeg de meeste geboren Nickerianen
beide talen evengebrekkig kunnen gebruiken, terwijl
het Negerengelsch nog de zee wegdraagt.
Op verjaardagen van de leden van het Koninklijk
Huis springt dit scherp in het oog. Bij eene wandeling
door Nickerie's straten op een Bier dagen vraaat men
zich of of men in Nickerie de Nederlandsche vlag
verafschuwt.
Behalve op de Gouvernementsgebouwen en de ter

reede liggende vaartuigen ziet men van niet meer
dan vierpariculiere gebouwen de via wapperen.
Blijkt hieruit nationaliteitsgevoel ?
Het„Algemeen Nederl. Verbond”, dat als taak op
zichgenomen heeft het Rood, Wit en Blauw hoog te
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houden, kan in Nickerie een mooi arbeidsveld vinden.
Het is te ho en dat
die Bond er toe zal medewerken,
,
opdat de Engelsche gezindheid, die in Nickerie niet
thuis behoort, haren weg naar den overkant der
Corantijn, waar zij wel thuis behoort, neme.
Indien het Kol. Bestuur een handje helpt, bestaat
een vrees voor mislukking. Want hoe weer Nickerie
in verbinding komt met Paramaribo, des te cerder zal
de Engelsche sympathie verminderen. Zoolang bij de
dagelijksche verbinding met den Engelschen kant er
slechts een veertiendaagsche met Paramaribo v(-rstrekt
wordt,
zal in Nickerie het Engelsch het Nederlandsch
verdringen.'

BUITENLAND.

Aid, er inn,
28 Augustus vierde deze Afd, het koninginnefeest,
Het aantal leden en' genoodigden bedroeg ongeveer 200,
waaronder het eerelid Consul-generaal Jean Georg.
De heer M, J. Knoops opende de bijeenkomst met
een vaderllndsche toespraak, welke bezegeld. werd met
het Wien Neerlandsch bloed,
Het feestcomitê, saamgesteld uit de dames Evertsen
en Knoops en de heeren Knoops, Lariviera en Evertsen, hadgezorgd voor keurige „tableaux vivants”,
waaraan ook de heeren Oostermann en Groeber hunne
medewerking verleenden,
De heer Harry Se d' stelde' op zeer verdienstelijke
wijze een aantal bekende komponisten voor, wat zeer
in den smaak van de\ aanwezigen viel,
Eengedeelte van het feest was aan den dans gewijd.
Bij het scheiden werd het bekende „Waar del blankc
top der duinen" 1 aangeheven,
Het feest heeft velen, naafi meer doenverlangen,

Uit Siam,
De waarnemend Consul-Generaal voor Nederland,
de heer H. G, von Oven, lie bier eenige maanden vertoefde, heeft eenige . weken 'geleden Bangkok verlaten,
op we naar Kaapstad, waar hi' tot Consul-Generaal
benoemd is. De Holl, Kolonie hood hem en mevrouw
von Oven een afscheidsmaal aan, waarop duidelijk aan
het licht kwam, in welk hoog aanzien hij, ondanks z'ii
kort verblijf bier (ter I stede,
onsi stond,
De juist aangekomen nieuw benoemde Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Minister, de heer H. \X/. J.
Huber, was tegelijkertijd onze gast, Deze laatste is den
12den dezer door den Koning in gehoor oni vtow,en.
Het valt te betreuren dat Nederland hier een eigen
Gezantschapsgebouw bezit. Zooals de toestand thans is,
is zij vrij onhoudbaar,
Door hetgroote gebrek aan woningen, kan de nieuwe
Gezantgeen behoorlijk' huis, vinden, en [weft hi du.,
zijn intrek in een hotel moeten nemen, terwij1 het nsulaat zoolang is ondergebracht in het thans toch leegstaande Duitsche Gezantschapsgebouw,
Het onhoudbare vandien toestand t r e,e(it vooral in
het oog, wanneer men bedenkt dat on,, hod 'tier traterritoriale rechten heeft, zoodat alle onderdanen (een
paar duizend Javanen, Maleiers en Chineezcn cnder
onze wetten vallen, wat natuurlijk een behoorlijke
plaats tot het houden van een rechtbank
onmisbaar rnaakt,
En eland Frankriik, Duitschland, ja zelfs Portugal
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hebben alien hun eigen grond met behoorlijke gebouwen. Diegrond is, indien ik me niet vergis, van
tengeschenke gekregen, Indien we het niet'
kunnen leiden, dan zit er niets anders op, dan een stuk
grond te koopen en eens en voor altijd
een ei aan
nde
dien toestand te maken,
W, BLANKWAARDT,
15 Augustus 1920.
Vert, A,N,V, ter
)(-

Aid, Rumenie,
Het bestuur is thans als volt samengesteld : Dr. Hendrik Muller van Werendycke, Buitengewoon Gezant en
Gevolmachtigd Minister der Nederlanden, Eerevoorzitter; Jhr. G. van der Maesen de Sombreff, Voorzitter
P. Dias Santilhano, Secretaris • C. W. Andretsch, Str.
Berthelot 4 8, Boekarest, Penningmeester ; B. Langeveld, Boekarest, J. Koppes, Ploesti, Commissarissen.

TAALCOMMISSIE.
Onder eigen verantwoordelijkheid.

Adres: Helen astraat 46, 's-Gravenhage.

Een aangename tijding voor velen!
De N,V, Ned, Huistelefoonmaatschappij
isgeld! Uit voorraad leverbaar!".

„Tijd

Spislijsten,
j
Wederom — en door de zomeruitstapies in vrij groot
aantal -- bereikten ons mededeelingen over spijslijsten
in 't Fransch met veel fouten, We overwegen, wat we
daartegen kunnen doen, De beste helpers zijn de gasten
in de eethuizen, als ze een Nederlandsche spijslijst (durven?!) vragen,
* **

Toeslagkaart,
Nu de Nederlandsche spoorwegen weer D-treinen laten loo en heffen ze ook een bijslag op de reisgelden,
Meer dan vroeger hadden we nu verwacht, dat de kaart' es die de conducteurs daarvoor afgeven, bijslagkaarten zouden heeten. Misschien in1921 en volgende
jaren?!
* **

Hulp gevraagd,
Een Nederlander, dienagenoeg 35 jaren in Amerika
heeftgewoond, wenscht een Engelsch boekje voor het
herstellen enz, van auto's te vertalen, Hi j vraagt ons
daarvoor een woordenboek, -li j st of wat dan ook, Kan
een onzer leden ons zoo iets bezorgen? De aanvrager
zalg carne alle onkosten veroeden,
g

Zegt het voort.
Dezelfde aanvrager deelt ons mede, dat hi j verleden jaar voor een Amerikaansche firma meer dan
honderd handelsbrieyen in het Nederlandsch vertaalde!
* **

Crematie(plechtigheid) of verbranding(plechtigheid)?
De beer V, M. vraagt ons, of er bezwaar to en bestaat, om eenvoudig van verbranding te spreken, dat
niets anders zegt dan crematie en waarin van plechtigheld ook niet sprake is, 0,i, geen enkel bezwaar, is er
zelfs alles voor, Devoorstanders van verbranding hebben het, dunkt ons, zelf in de hand het woord verbranding in an te doen vinden. De heer V. M„ blijkbaar
voorstander, heeft, denken we, onze hulp daarbij niet
noodig. Uit instemming met zijn voorstel maken we er
gewag van, Weet de beer V. M. niet, dat de T. C. een
eigen adres heeft?
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Een Zuid-Afrikaansche klacht.
De heer W, R ..... te Kaapstad meldt on3, dat Nederlanders en Afrikaners, in Nederland %%, oonactil ig, hum
vaak brieven zenden met de blivoeging op het adres via
Capetown of South-Africa. „Die Nederlanders en Afrikaners schijnen te meenen, dat een brief zijn bestming niet bereikt, als er die bijvoeging niet in het Engelsch op staat, Zij schijnen geen vertrouwen in de Nederlandsche taal te stellen", „Maar", voegt hi' er bij, „op
een brief dien ik uit Portugal ontving, stond, letterlijk
het volgende adres; Den beer W. R. ,
St.-Gregoorstraat,
Kaapstad
Zuid-Afrika,
en toch kwam die brief zonder eenige bijvoeging in het
Portugeesch goed terecht,"
De Portugeezen waren ons eenmaal voor als. ontdekkingsreizigers; nu blijkbaar in de erkenning van het goed
recht van ons Nederlandsch! Dan zullen de Nederlanders ditgoede voorbeeld wel volgen?! (T. C.),

Een oud liedje.
Palace.
Een zoon van het oude yolk is met zijn telg te Scheveningen. De weetgierigheid van zoonlief bezorgde vader soms lastige oogenblikken. Ze staan aan den zeekant voor Palacehotel, Opeens vraagt zoom „Vader,
vader, wat beteekent dat, Palace?" 0," zegt vader, „snap
je dat nou niet, jong? Dat beteekent „Pal aan Zee!"
Maandblad der Haarl. Stoomverffabriek.

Volksbewustzijn.
Naar aanleiding van de Olympische spelen te Antwerpen schrigt ons een onzer leden het volgende:
„Voila surtout la Hollande l'ennemie de toujours, les
Bataves hypocrites, rapaces, avides au gain, jaloux de
tous temps de notre prosperite; crevant de de
au
spectacle de notre gloire immortelle et imperissable
ac wise sur les champs de bataille pour une cause noble
et sublime, voila surtout la Hollande dont nous devons
nousgarder".
Zoo sprak Luitenant-generaal De Witte in zijn voordrachten, alom in Belgiê gehouden.
Toch (zoogaat het bedoelde lid na deze aanhaling
verder) naar Belie!
Daar meefuiven en meetoosten!
g
Daar knipmessen voor Koning, Koningin, Ministers en
Luitenant-generaals! Daar voor Nederland: „Hollande"

schrijven en met „Hollande" voor de Koninklijke loge
paradeeren Is niet misselijk? Maar Denemarken
verfranschte zijn naam niet,
noch lets anders,

Echt Haagsch.
Les modes chez Lampe. Spuistra at 8 La Ha e, Toch
met een bijsmaakje! Waarom Spuistraat en niet Rue de
Spui?

schitterende optreden van het „Tango en Rag Duo"
The Diamonts bij vrij Entree, te doen genieten, iederen
dag van 3-6 uur, 's Avonds desgelijks Soirée van 7.30—
11 uur bij vrq Entrée. Iederen Woensdag van 3-6 uur
„Highlife Tango-Tea" waarbij liefhebbers de nieuwste
dansen kunnen leeren,
V000r dit Rendez-vous der Cream de la Cream worden enkel extra invitaties verstrekt.
Deze unique aanbieding in de gunst van het geachte
publiek aanbevelend, hoogachtend, A. F. Legeer, Eigenaar Hotel Boschlust, — Zeist.

e Nederlanders silkGoed bedoeld, doch
ken en verstaan (?) zulk Nederlandsch wel.
La Nouvelle Silhouette Feminine, (Collection d'hiver)
Robes, Tailleurs, Manteaux, Een der Premiers Couturiers de Paris zal een dezer dagen in Amsterdam, Hotel de l'Europe, Den Haag, Hotel de Vieux Doelen„ Rotterdam, Hotel Weimar, de nieuwste tr eaties toonen, uit
door ons gef abriceerde zijden nouveaute's vervaardigd,
De chefs der eerste Modehuizen, die hierin belangstellen, worden verzocht zich te wenden tot onzen, representant voor Noord-Europa: Mons, H. de Vries
M.z., 86 Linnaeusparkweg, Amsterdam, die hun dan een
entrevue zal doen reserveeren.
Mai on Marie, Fournier. Lyon—Paris.
*

Wie verstaat het?
Op den omslag van een brief, die het Vrachtbureau
Amst am aan het
voor stoomvaartondernemingen te Amsterdam
Militair Hospitaal te Paramaribo verzond, stond gestempeld: Consignees' letter. Wat beteekent dit en waarom
dan niet in het Nederlandsch?

INGEZONDEN.
De Landsbond der Dietsche Trekvogels.
Toen ik eenige weken geleden in Apeldoorn zag aangeplakt „De Dietsche Trekvogels komen", ging het mij,
zooals het volgens den Bondsvoorzitter Prof, Dr. Wirth
velen is gegaan, ik meende met een soort Hollandsch cabe te doen te hebben, Door nieuwsgierigheid naar de
aangekondigde uitvoering gedreven, bleek mij evenwel,
dat het karakter van deze „Trekvogels" van geheel anderen aard is, Waar dit veel verwantschap met de beginselen van het A.N.V. vertoont, en de 'one vereeniging als buitengewoon lid tot het verbond is t oe etden, men ik goed te doen, door in „Neerlandia" met
een enkel woo rd op de „Trekvogelbeweging" te wizen,
De 29 April 1920 opgerichte en Koninklijk goedgeft
keurde Landsbond der „Dietsche Trekvogels" streeft

BUM weg, Zeistenaren en alle overige Nederlanclers-

met verschillende middelen naar de herleving der eigenaardige Nederlandsche ontwikkeling, naar het aankweeken van liefde voor eigen volksaard en bodem en naar
verheffing van de zedelijke beginselen van ons yolk. Zij
hoopt haar beweging zich als een Groot-Nederlandsche
zien uitbreiden tto over Vlaanderen en Zuid-Afrika
te
en meent door in de la ere standen het edelste en beste
uit de volksziel op te wekken, krachtig mede te kunnen
werken aan de oplossing van vele brandende maatschappelijke vragen van onzen tijd.
Het warmgeschreven vlugschrift „Wat is en wat wil
de Di etsche Trekvogel?" (verkrijgbaar aan de Bonds-

Avis aan degeachte bezoekers en bewoners van Zeist
en Omstreken. Naar hetgroote artistique succes door
het American Cabaret behaald die 19 en 20 dezer in de
groote zaal hun prestaties lieten zien en hooren, heeft
de ondergeteekende de gelegenheid waargenomen, om
hetgeachte publiek van het buitengewone talent der
„American Orchestre", leider Mr, Schnitzler, en het

kan el Haarlemmerweg 44c te Leiden) eindigt met
de woorden:
Vrij en frank als een vogel in veld en lucht,
trouw aan het nest, aan heem en honk,
aan vaderland en volksstam, waar het ook zij —
Trekvogel heal
M. R. H. CALMEIJER.
Doesburg.

*

De onsterfelijke Tante-Betjestijl.
Ook kan men den filialen order gev'en voor ve.rzending naar het Buitenland en geschiedt zulks (i. pl, v,
zulksgeschiedt) dan rechtstreeks van de fabriek,
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Aid, Nieuw-Nederland,

Mededeelingen en Allerlei.
Vrede van Atrecht,
Prof, Blok schrijft ons:
.In mijn artikel sloop een fout. In plaats van den daturn van het verdrag van Atrecht, dat van „reconciliatie" of vrede met den Koning (17 Mei 1579) noemde
ik dien van de Unie van Atrecht. Het verandert aan
de zaak natuurlijk niets ,
maar misschien verwondert
zich iemand over den foutieven datum, Zijn verwonde•
ring moge hiermede verdwijnen,

Boeken-Commissie,
Z, K, H, Prins Hendrik heeft door middel van eengeldelijke gi
ft zijn belangstelling getoond in het werk onzer Boeken-Commissie. .

Opnieuw: hulde!
Wij hadden een groot aantal cliché's, door Afd, Handel van het Min. van Landbouw,
Nijverheid en Handel
welwillend in bruikleen afgestaan, te zenden aan „Die
Landbouwer", or aan van de Transvaalsche Landbouw
Unie te Pretoria,
Van der Eb & Dresselhuys'; Scheepvaart Mij, heeft
om hetgoede doel — bekendmaking van onzen land1•ouw in Afrika — de verscheping kosteloos op zich
genomen.

Ter navolging,
En lid te Haarlem schrigt: „Ik verzoek U mijn bijdrage voor 't volgend jaar van f 3,— , op f 5.— te willen brengen".
Goed voor aan doe goed volgen.,

Koloniale Vacantiecursus voor Geograien,
In aansluiting aan ons bericht omtrent bovengenoemden cursus kunnen wij thans mededeelen, dat deze zal
gehouden worden van 27-29 December a,s, te Amsterdam, in hetgebouw van de afdeeling Volkenkunde van
het Koloniaal Instituut, Keizersgracht 690, Het programma vermeldt: Prof, Dr, G. A. F. Molengraaff, hoogleeraar te Delft: „Hoe ontstaan eilanden?" (in hetbijzonder met betrekking tot onze kolonien); de heer C.
Lekkerkerker, te Scheveningen: „De economische
vlucht van Ned,-Indic in de laatste 'arena haar omvang,
richting, oorzaken en gevolgen"; de beer J. Kreemer,
te 's-Gravenhage: „Een en ander aangaande den Atjehschen volksgeest",
Voorts zal Prof. J, C, _van Eerde, directeur der afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, in het
gebouw dier afdeeling eene demonstratie houden, terwijl de directeur van het laboratorium van de afdeeling Tropische Hygiene van het Koloniaal Instituut en
de directie van het „Scheepvaarthuis" den deelnemers
welwillendgelegenheid geven deze instellingen onder
deskundig geleide te bezichtigen,
De deelneming is opengesteld voor leeraren in de
aardrijkskunde aan inrichtingen voor voorbereidendd
hooger, voor middelbaar onderwijs, en tot opleiding
van onderwijzers(-essen)
benevens voor studenten in
,
de aardrijkskunde. Van de deelnemers zal een bijdrage
van f
geheven worden.
Elke deelnemer ontvangt na afloop van den cursus
kosteloos eengeschrift ,
aangevende de hoofdlijnen van
de voordrachten, alsmede de daarbij eventueel behoorende tabellen en cijfers,
Inlichtingen verstrekt de Secretaris der Commissie
van Voorbereiding, Dr, H. H. Zeijlstra Fzn., Zwolscheweg 65, Deventer, bij wien men zich voor 15 October
e.k, als deelnemer kan opgeven,

Door de welwillendheid van den nieuwen voorzitter,
den heer A, J, Schrikker, vice-consul der Nederlanden,
is een der ruime zalen van het nieuwe Ned,-consulaat te New-Yorkgastvrij beschikbaar gesteld voor de
vergaderingen der afdeeling,
In September zou een groote muziekavond worden
gegeven, waaraan verscheiden in Amerika vertoevende Nederlandsche toonkunstenaars hunmedewerking
zouden verleenen.
De verj aardag onzer Koningin is door verscheiden
Nederlanders in Noord-Amerika opgewekt gevierd; mededeelingen hierover in het volgend nummer.

Nederland in Amerika,
Door bemiddeling van Prof, A. v. C, P. Huizinga te
Thompson (Connect,) ontvingen wij een uitgebreide
list van boeken voor de studie over Nederland en de
Nederlanders, met betrekking tot Amerika, verdeeld in
de volgende hoof dstukken: Geschiedkundige werken;
Huiselijk leven en zeden; Nederlandsch-Amerika; N ederlandsche romans,taal- en woordenboeken,

Stoere werkers op Spitsbergen,
ledergoed Hollander lee met opgewektheid, wat men
uit Spitsbergen telkens in de N.R,Crt. schrijft over de
stoere werkers aldaar, die helpen Oud-Hollands naam
hoog te houden,
Als men leeft ineen maatschappij, die 't vraagstuk
schijnt te willen oplossen, hoe men voor zooveel mogelijk
geld zooweinig mogelijk arbeid zal verrichten, zijn zulke
berichten uit het Noorden een ware verademing; een
frissche, gezonde, krachtige levensadem.
Moge 't opkomend geslacht die correspondenties uit
Spitsbergen niet overslaan; lamlendigheid worde er door
gebannen!
Metgenoegen lazes we in de correspondentie van 22
Aug. (N,R,Crt. van 8 Sept.):
„Veel is er alweer veranderd, Het lied van Hinkie-Pinkie worth zelden meer gehoord, De liederenbundel van
het Nederlandsch Verbond heeftglansrijk de overwinfling verkregen en vaak hooren we ongeoefende maar
vroolijke forsche mannenstemmen de Hollandsche liederen zin en onder begeleiding van een mandoline," *)

Waardeering in den Vreemde,
Naar aanleiding van het betoog van Dr, Jan de Vries
in de N. R. Crt, over de wenschelijkheid van vertalingen
uit het Nederlandsch schrijft men aan dat blad uit Parijs,
dat daar in uit evens- en literaire kringen het gebrek
aan kennis van onze letteren wel degelijk beseft wordt.
Een dergrootste uit ever daar, die zelf plan heeft,
daarin verbetering te brengen door een toenadering tusschen beide literaturen, vertelde onzen correspondent,
dat bij zijn weten slechts drie Nederlandsche boeken in
het Fransch zijn vertaald, waarvan de Kleine Johannes
twee maal,
Met deze verhoogde of gewekte belangstelling, die
door verscheiden landgenooten wordt gesteund en over
welkerpraktische resultaten waarschijnlijk spoedig nader kan worden bericht, gaat die van Parijsche tijdschrift-redactiesgepaard, waarvan eenige opdracht tot
artikelen over onze literatuur verstrekten,

Handelshoogeschool te Rotterdam,
Verschenen is het studie-plan 1920-1921 dezer inrichting, Het is op aanvraag verkrijgbaar bij den pedel
der Hoogeschool, Pieter de Hooghweg 122, Rotterdam.
*) 't Doet ons denken aan 't bekende:
Of • aller ziel en zin smelt luidkeels zich ineen
en Nova-Zembla hoort de Psalmen van Datheen,
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De macht van het lied,
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Hollandsche emigranten in Zuld-Airika.

De Transvaalsche briefschrijver van het Kaapsche
Hiervan deelt een onzer vertegenwoordigers in het
buitenlatid het volgende staaltje uit zijn ervaring mee: blad „Ons Land" meldt omtrent de Hollandsche boe„Ik kwam als jong matroos voor jaren in Singapore. ren, door den heer Adam Boshoff tot emigratie beZooals gewoonlijk gingen wij naar de stad en kwamen wogen
„Verscheiden zijn reeds hier aangekomen. en als landin een root koffiehuis, om ons te veili,vikken, De zaal
was gevuld met Engelschen, Denen, Noren, Duitschers bouwers ondergebracht bij boeren. Het zijn alle praktieen een paar Hollanders, De Engelschen begonnen te se zaai- of veeboeren. In Transvaal wil men nu dezepoin en steunen en het plan is, bier een kommissie te
zingen, later ook de Denen en Noren, Daar de Duit- g
schers in de minderheid waren, bleven deze stil. Ein- vormen om die mensen bij aankomst plek te bezorgen
delijk zei ik teen
de Duitschers: Zing toch ook eens niet alleen, loch ook Holland voor te lichten, welke
g
personen hier gewenst zij."
een lied, Ja meenden ze, als die anderen maargeen lawaai maken, Ze wilden niet. Nu zei ik, dan zal ik zin- Afrikaansche waardeering.
gen, Toen zong ik een Duitsch lied, dat goed werd opProf. dr. E. C. Pienaar van Stellenbosch uit in „De
genomen, Da arna zette ik mij bij de paar Hollanders en. 'Burger" zijn groote ingenomenheid met de aanbieding
vroeg hun, of zij niet zingen konden, en dat ze toch ze- der Zuid-Afr. Scheepvaart Mij. om Afrikaners, die in
ker niet voor de Engelschen en Duitschers wilden on- Hollandgaan studeeren, kostelooze overtocht te waarder doen, Neen, zeiden ze, we zijn maar met een paar borgen, het besluit der Nederlandsche Re eerie om
man, Wel antwoordde ik, al was ik alleen, dan zong ik
Io.000 gld. per jaar voor Afrikaner-beurzen uit te treknog, irk sprong op een stoel, klapte in de handen, en ken en de beschikbaarstelling van io beurzen elk van
nadat het stilgeworden was, zong ik mijn lievelingsso.— voor 2 jaar eveneens ten behoeve van Afrilied: Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zoo kaners door de Rotterdamsche Handelshoogeschool.
„Bravo Holland !" zoo schrijft hij. „Is dit nie om van
vrij en blij, en Ons hutje bij de zee,
Wat er volgde, toen ik het lied had uitgezongen? te watertand nie, jong Afrikaners ? Daar het julle
Eerst stilte, dan een oorverdoovend handgeklap, Op- nou 'n kostelikegeleentheid en geluk daarmee, keeens werd ik met stoel en al, hoog opgebeurd en in de rely ! Toon dat julle dit waardeer, deur daarvan gek as julle daar is,
zaal rondgedragen en het galmde; „Hoera voor Ned- bruik te maak. En laat dan blij,
deur woord en daad en studie dat Holland die re to
land".
ding gedaan het en dat tulle dit werd is.
Nieuwe Nederlandsche postzegels.
Uit hierdie berigte blijk dat die werk van die N. Z.
die A. N. V. en die Dietsche Bond
,
De Minister van Waterstaat heeft eenprijsvraag voor A.-Vereniging
een Nederlandsche frankeerzegel doen uitschrijven, een begin vrug te dra. Daar begin voeling te kom tussen
maatregel die door alle kunstzinnigen wordt toegejuicht, die verskillende dele van die Dietse stam. Daar groei
want onze tegenwoordige postzegels houden de eer van 'n besef van ons gemeenskappelike kultuurbelange.
Ons stambewussyn word wakker !"
Nederland op het gebied der grafische kunst niet op,
Integendeel,
Landverhuizing,
Geen Nederlander ma g deze zaak beneden zijn aanDesteeds wetlz.7ame Nedet landsche vereeniging
dacht rekenen, Eenpostzeg0 toch reist de heele wereld Landverhuizing deed wederom een nuttig werk door
over en kan door zijn uiterlijk den naam van een land (le uitgave van een w-erkje, Australi6 en N i e u w
mee helpen hooghouden,
Zeelari d, bevattende beknopte inlichtingen en wenDe samenstelling van den beoordeelingsraad, waarin ken voor hen, die over landverhuizing denken, en dat
kunstenaarsals De Bazel, Konijnenburg en Veldheer kosteloos voor belangheY) , ndoin vc-krijgbaar is (Rezuizitting hebben naast mannen van de praktijk geeft goe- den!loutscl-R weg 30, Den Haag).
den moed op het welslagen van de prijsvraag, Bovendien zijn o,m. de teekenaars Jan Toorop, Chris Le- Zuid-Afrika en Nederland.
De Prov, Overijselsche en Zwolsche Courant schrijft:
beau en S. IL de Roos! uitgenoodigd twee ontwerpen,
een met en een zonder de beeltenis van onze KoninIn Londen is voor de Zuid-Afrikaansche Studenten
gin, te vervaardigen.
een Clubhuis plechtig geopend door Lord Selborne,
voormalig gouverneur-generaal in Zuid-Afrika, 't Draagt
Nederlandsche vlaggen gevraagd.
de naam van „Botha House", Grootendeels is 't betaald
Hetgebeurt meermalen, dat Nederlandsche vereeni-- door bijeengebrachte giften, waar zich vooral de hoof dgingen in het buitenland ons om vlaggen vragen ter
redacteur van de South African World voor ingespanopluistering van fees en op vaderlandsche gedenkda- nen heeft,
gen .
Ook in Amsterdam hebben de vele Afrikaansche stuAankoop van nieuwe zou een te zwaar offer van on- denten die hier in Nederland studeeren, een tehuis, Alze kas vergen, Maar men kan toch wel dansen, al is thans tot voor kort hadden zij — heel eenvoudig, en niet
het niet met debruid, Halfsleetsche vlaggen en afleg- zooals in Londen — een verblijf, waar zij hun . boekeril
gertj es zijn ook welkom,
haddengevestigd, waar ze elkaar, en vooral landgenooten
Wie op dat gebied lets te missen heeft: groote vlagdie overkwamen, konden ontmoeten; waar Nederlangen, kindervlagj es, sjerpen zende dat aan het kan- ders altijd welkom waren, 't Huis staat onder verkoop
evenwel, en de kamers zijn hun opgezegd,
toor van het A,N,V,, Blauwpoortsplein 3, Dordrecht.
Hetgetal studenten neemt aanzienlijk toe, terwijl nog
Nederland op zijn best, .
zeer velen worden verwacht; de refs van den voorzitter
Op de onlangs te Darlington gehouden jaarlijksche van de N,Z,A,V, in Afrika heeft dit zeer in de hand
tentoonstelling der „Royal Agricultural Society of gewerkt, Tientallen hebben plan te komen, Zij
England" werd aan de N.V. Ma ht „De Pol" hebben meer als ooit vroeger, behoefte aan een Zuidte Zutphen als hoogste onderscheiding de zilveren me- Afrikaansch Tehuis, en doen nu moeite om ook een kadaille voor nieuwe werktuigen toegekend voor haar pitaal bijeen te brengen, om een huts te koopen en te
kunnen inrichten voor hun doeL Noodzakelijke hulp
Reesink'spatent-dorschmachine.
Deze zilveren medailles worden jaarlijks uitgereikt zoeken ze bij hun vrienden in de Zuid-Afrikaansche
voor nieuwe of belangrijk verbeterde landbouwwerk- Staten. En ze zullen die zeker vinden,
tut en of machines, welke naar het oordeel der Jury Maar 't studeeren van Zuid-Afrikaanders hier te lande
een bijzondere onderscheiding waardig zijn. Van de 75 is niet alleen voor hen van belang, maar evenzeer voor
ingeschreven nieuwigheden werden er ditmaal slechts ons eigen land,
5 bekroond.
Mocht dit vroeger niet algemeen worden ingezien,
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in uitgebreiden kring wordt dit meer en meer gevoeld;
evengoed als de Engelschen 't weten en er naar handelen, De stoomvaartmaatschappij is al voorgegaan en
de Handelsacademie in Rotterdam, Zwolle zelfgaf 't
schitterend voorbeeld eerst in ons land tweeplaatsen
op 't Gymnasium beschikbaar te stellen voor Zuid-Afrikaanschejongelui,
Zeker zullen ook verscheidene welgestelde Nederlanders depogingen van de Zuid-Afrikaansche studenten
willen steunen metgrooter of kleiner bedragen om in
onze hoofdstad, evenals in Londen
voor die van ver
,
over zee komer, een Tehuis in te richten,
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Vraagorn inlichting.

Wie kan het juiste adres meedeelen van :
D. Tutein Nolthenius, vroeger p.a. fa. Stork en Co.,
Nasaustraat 154, Nieuw York •; A. J. Surie, vroeger
p.a. fa. Stork en Co Nassaustraat 154, Nieuw York;
W. J. van Wagtendonk, vroeger p. a. fa. Stork en Co.
Nassaustraat 154, Nieuw York • Mevr. Joh. H. M.
Engel--Wilse n, vroeger Alb. Thijmstraat 42huis,
Amsterdam, Niej, H. J. J. May, vroeger Wagenwegstraat, Paramaribo •; G. van Dien, Directeur Balata
Comp., Paramaribo; Dr. Sam M. Zwemer, vroeger
Cairo (Egypte) •; Mej. S. E. Colder, vroeger ZwiepItitderl. Zuid.Afrikaansche handel.
scheweg, Lochem •; J. W. van Oostrom Me es vroeDe Commissie voor den Nederl. Zuid-Afrik. Handel ger Binnensingel 4, Deventer ; A. R. Bukers, vroeger
begonnen met het uit even van een Maandbulletin. Nieuwstad 138, Leeuwarden ; Th. Hagenaar, vroeger
Het eerst:: nummer verscheen 1 Mei. Belanghebbenden p.a. Rheinisch-Westfalischen El. Werk, Wesel • A. L.
kunnen zich om inlichtingen wenden tot het adres te Dijkstra, vroeger Directeur der Minneraloch-werke
„Rhenania," Monheim bij Dusseldorf ; W. C. Leent's-Gravenhage Bezuidenhout 3o.
vaar, vroeger Neuer Graben 40, Dortmund • Dr. W. C.
de Leeuw, vroeger Reiherstieg Deich, Wilhelmsburg
Zuid.Afrikaansch geschenk.
a.d. Elbe ; Joh. W. Koopmans, vroeger Rue Chateau
H. M. onze Koningin heeft de vorige maand van een d'eau51, Parijs •; G. K. Graaf van Hogendorp, vroeafvaardig
, bestaande uit de heeren ger Vinkelvej II II, Kopenhagen •; Dr. H. F. Blunch,
ing uit Zuid-Afrika
Blankenberg, Canham en Rose, Afrikaansche struis- Hambur 2 ; H. j. Appel, vroeger p.a. Torpedofabriek
veeren tengeschenke ontvangen.
Whitehead en Co., Fiume; J. C. C. Anijs, vroeger
Hohestr. 6o, Leipzig ; Postma, vroeger Akerstraat
25, Heerlen •; E. E. F. Romondt, vroeger Curacao • A.
Het Nederlandsch te Weenen.
Naar aanleiding van de toegenomen betrekkingen G. Welber en vroeger Emmastraat 217, Den Haag;
tusschen Oostenrijk en Nederland heeft de volkshooge- D. J. Gulden, vroeger Consul der Nederlanden Mozartstr.3, Essen—Ruhr ; H. W. Meindersma, vroeger
school te Weenen besloten een cursus in de NederlandBergweg, Wageningen (thans in Indie) • E. Beths,
sche taal te openen, verdeeld in een lagere en een
delbare afdeeling. Er is vooral gedacht aan kinderen, vroeger 52 Ariettastr. Stapleton, Staten Eiland N.Y. ;
M. Bosma, 237 Bloomfield Str. Hoboken N.-J. ;
die in Nederland zi j n geweest en de kennis van het G.
Dr,
Kalma, vroeger 17 W. 32rd. Str., Nieuw York;
ze er hebbengeleerd, willen aanvullen.
•
York;
van de winter een cursus in de Nederlandsche taal te jos. Lobatto, vroeger 2 99 Broadway, Nieuw
lsid. van Emden, vraeger 9 72 Fox Str. Nieuw York •
„Mijn kind zal hier Hollandsche les krijgen",
Fred. J. Simons, vroeger 4 5 W. 125th Str., Nieuw
schreef onlangs de varier van een Weensch kind aan
depleegouders in Holland, „want het moet de taal York • H. v. d. Sluis, vroeger 235 Alexander Ave,
Nieuw York • Coenraad de Waal, vroeger 8 4 Wilkennen van het land, waar ze zooveel geniet".
liamstr., Nieuw York •; Mej. M. Nahar, vroeger
(Vad.)
Port- of Spain (Trinidad) ; Em. A. Reteig, vroeger
Opzichter, Waterloo Estate, Carapichaina, Trinidad;
Nederl. nijverheid in bet buiten
land.
W.J. H. Thijs, vroeger Planter, Waterloo Estate, CaHierbij een kiekje van een in aanbouw zijnde spoor- raoichaina, Trinidad • H. Kramer, vroeger Planter,
wegb:ug in het Noorden van Siam, door de firma Be- Port-of-Spain, Trinidad ; P. Dijkstra, vroeger Kassier,
gemann te Helmond geleverd,
Dutch Roval Mail, Port-of-Spain, Trinidad ; Albert C.
De twee Hollandsche bruggebouwers, de heeren van Cosinan, vroeger p. a. Thos Cook en Son, 245 Broadway
Zeeland en Pomme, die op het kiekje zichtbaar zijn, zijn Nieuw York ; P. Vierhout, Militair Apotheker, vroenamens de firma met den bouw belast,
ger Curacao •; H. C. G. Aafjes, vroeder Good Hope
Wij danken deze afbeelding aan onzen vertegenwoor- Road, Anacostia, Washington D. C. ;
v. d. Marel,
di er te Bangkok, den beer W. Blankwaardt Jr,
vroeger Interlaken (Zwitserland).

Spo:rwegbrug in

— Ned. fabrikaat.
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Comite voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
Hoofddoel: (Verzorging in Nederland).
Onder-Comite Zwolle f 1175; maakt met vorige opoven f 4757,75.
g
W. D. f 10,—; E. C. f 10,—; J. H. F. R. f 1,—; J. D.
f 50,—; S. H. N. f 2,50; Bn. N. K. f 50,—; V. & Co. f 50,—
H. a en Zn, f 50,—; St. M. V. N. f 50.—; C. M. V. f 50.—
W. P. & Co, f 50.—; T. & Co, f 25,—; E. S. L. f 50,—;
G. & Co, f 25,—; D. M. C. W. f 25,—; B. A. M. f 50,—;
H. Bnk, V. Z. f 25,—; K. Bnk. f 50.—; H. & Coe f 25,—;
B. d, P. & P. B. f 25.—; N. N. f 10.--; F. T. G. f 25,—;
H. v, a f Mevr, d, Wed, M. Th, M. S. f 15.—; J.
D. f 75,—, alien te Amsterdam.
In A. f 15,—, J. S. f 150; A. D. F. f 50,— Mr, S. W.
H. f 25,—; M. C. M. d, G. f 100,—; F. H. v. R. f 5.—; te
Den Haag; A. C. M. f 10,—, te Rotterdam,
f 1.—; te Alkmaar; J. B. S. f 2.50, Mevr, K.
V. S.
f 10.—; A. d, C. f 5,—, te Aerdenhout; Diac, huis f 25,—,
Dames M. f 20.—, P. Bn. f 10,—, N. N. f 150, Mr, F. N.
f 10,—, P. f 20.—, Dr. G,-W. v. d. F. f 10.—, te Arnhem;
A. K. f 25.—, A. S, H. f 1.—, te Assen; D. W. T. f 25.--,
te Appingedam; A. H. A. f 2.—, te Allen a .d. Rijn; J.
H. v, d. M. f 5,—, te Amersfoort; F, S. f )0,--, te Almelo; R. K. f 2.—, te Augustinusga; E. J. v, B. f 2,50, te
Ambt. Vollenhoven; W. P. d. G. f 25,—; Dre, S. v, L. v.
B. f 10.—, A. G. v. K. W. f 300,—, te Apeldoorn; J. M.
V. f 10.—, V. N. f 10.—, N. N. f 1.—, A. L. C. t. B. f 2,—,
Mevr. B. f 2.50, te Bussum; Jhr. L. P. D. a t, N. f 30,—,
te Baarn; Dre. S. f 25,—, K. f 25,—, G. M. B. f 10.—, H.
L. f 20.—, te Bloemendaal; Dames W. f 2,—, F. f 1.--, te
A. R.Bosch;
v. D. f 5,—
Blaricum; J. f 2.50, te Den
, te
Brummen; P. F. f 2.50, te Bellingwolde; C. K. H. f 1.—,
te Berg Ambacht; E. H. E. f 5.—, te Nieuwe Beerta; B.
B. J. f 2,—, C. d. W. f 2.—, N. V. G, H. f 10,—, Mevr.
C. v, R. f 2.50, Dr. W. R. v. S. f 2,50, N. N, f 5,—, M. D.
f 5.—, W. W. f 2,50, W. H. f 5, te Dordrecht; G. R. Fab
f 10,—, te Dieren; W. v. H. f 10.—, Mevr. d, B. K. f 2,50,
te Doorn; R, B. f 5,—, te Diepenveen, Mevr, v. V. f 25.--,
te Driebergen; G. H. P. f 1,—, te Deventer; L. W. & Zn.
f 1,—, te Dokkum. Ds. S. Kerkeraad f 5.—, te Drimmelen; S. M. H. v, G. f 100,—, te Dubbeldam; E. F. J. v.
D. & Zn. f 10,—, H. D. f 1,—, te Eindhoven; C. F. d, H.
f 10,—, te Eefde; F. v. d. K. B. f 5.—, H. t. K. f 25,—, W.
W. v. H. t, K. f 100,—, H. 2.50, te Enschede; M. C. C.
R. f 25.—, C. F. f 5,—, te Elspeet; Mr. F. D. Gr. S. f 150
te Ellekom; J. J. v_ d. S. f 25.—, te Ferward; G. W.
f 10,—, J. W. f 1.—, A.. J. P. 2.50, Mr, J. A. v. G. f
Dr. E. F. D. f 20,—, A. R. f 25.--, Prof, Dr, J. K. A.
f 10,—, C. J. W. f 2.—, te Groningen; J. v. e. J. f 5.—, J.
V. B, & Zn, f 10.—, H. B. f 5,—, J. A. K. f 2.50, te Gouda; W. N. S. f 2.—, A. B. f 1.—, W. K. f 20,—, W. D S.
f 1.--, te Goes; D. N. f 2,50, te Groenlo; F. f 5,—, te Gorinchem; H. V. f 250, te Groot Ammers; H. B. v. L.
f 10.—, S. R. A. v, d, M. f 25.--, F. M. M. f 10.—, M. B.
V. f 25.—, A. W. d, K. f 50,—, Dre. Jhr. Q. H. f 50,—, W.
S. Nr, v. A. f 20,—, Mevr, A. O. Z. f 10,—, J. N. f 25.—,
te Haarlem; Wed. F. 0, f 10.—, J. K. Fa. A. d. V. f 2 50,
J. F. f 2,—, Mei. G. v. M. f 25,—, Mej, C. L. v. M. f 2,50,
Mr. E. J. B, f 25,—, te Hilversum; A. P. f 1.—, te Heemstede; J. B. f 1,50, te Huis ter Heide; G. H. f 10.—, te
Hulst; J. K. f 5.—. te Haastrecht; Gebr, S. f 5,— , P. f 3.—
te Heerenveen; H. f 10.—, te Heusden; H. H. P. f
Gebr, S. & Co. f 250.—, te Hengelo; M. M. f 10.—, te
Klundert; C. E. M. Z, f 2.50, te Krim en a.d. IJsel; G.
M. f 2,50, te Kauters; J. B. f 10,—, K. E. Fab, f 10.—, D.
F. C. B. f 10,—, R. C. C. v. H, f 10.—, Prof, L. L. f 5,—,
te Kampen; N. N. f 5,—, J. B. f te Kinderdijk; Jhr,
Mr. S. J. C. f 25.—, te Kulenborg; D. C. H. f 10.—, W.
N. d, 0. f 5,—, Mr. D. v. B. f 10,—, C. v. S. f 3.—, te Leiden; J. W. P. f 1,—, J. K. f 10.—, N. a f 25.—, C. A. W.
K, v, W. f 10.—, te Leeuwarden; Kerkeraad G. A. Kerk
f 1.—, te Leimuiden; n. v. F. v: D. S., f 4.—, te Lekkerf 2.50, te Losser; H. 0, f 100.—, L. R.
kerk; B. A. W.

te Laag Soeren; H. J. d. V. v. S. f 25,—, N. N.
L. f
f 10,—, te Me el; T. L. f 25.—, te Maartensdijk; Jhr, H.
B. f 30,—, A. J. f 10,—, te Middelburg; J. C. f 10.—, H.
H.f30,—
V. M. f 25,—, te Maastricht; C. W. D. f, A.
2,50
J . J. H. f 25,—, M. B, f 5,—, Mevr, J, M. v. S. B, f 10.—,
D. J. F. f 5,—, J. A, E. M. f 10.—, te Nijmegen; P. f 10,—,
te Oosterbeek; W. R. v. T. f 15,—, te Oost Capelle; B.
N. C. f 1.—, te Oostburg; H. J. H. G. f 25,—, te Oldenl; C. W. S. f 25,—, te Oud Vossenmeer; Col, Ned.
zaa
Herv. Gem, v, In. en Uit. Zend, f 10,—, te Oldenmarkt;
Ds, W. M. f 5,—, te Ommerlandwijk; T. H, v. W, R.
f 10,—, te Oenkerk; J. C. v, d, H. f 10,—, te Oosterland;
J. G. T. M, G, f 1.—, te Phillipine; Mej. C. v. S. f 25.—,
te Putters E. N. d. G. f 2.50, te N.-Pekela; W. K. W.
f 5,—, te Rilland; P. W. a f 1.—, te Rauwerd; B. f 2,50,
te Rockanje; L. v. L. f 1.—, te Sassenheim; E. J. P. v, D.
f 2.50, te Straten; E. I. f te Slikkerveer; J. A. v.
N. f 10,—, te Steenbergen; A. Bzn, v, H. v. K. f 5.—, te
g; A. G. S. f 25,—, te Sas van Gent; v, D. en D.
Stee
f 10,—, te Tilburg; Dr. F. f 25,—, te Tiel; N. B. f 30,—,
H, F. R. f 25,—, Jhr. E. W, v. P. f 5,—, J. H. L. v. B.
f 10,—, Wed, P. S. en Z. f 5.—, J. d, S. f 1,—, J. S. f 2.50,
Dre, S. C. G. v. U. W. v, C. f 75,—, Mej, A. M. N. f 100,
Prof. G. G. N. d. V. f 12.50, Mr. J. F. v, B. C. f 2.50, N.
V. L. f 2,50, E. K. d. C. f 5.—, Mr, A. F. W. v. L. f 25,—,
Utr echt; Wed, J. H. M. f 10.—, te Ulrum; J. A. V.
te
f 10.—, te Vlissingen; Mevr, t. C. T. f 5,—, te Velp;
V. K. f 10,—, te Voorschoten; J. D. Az. f 1,—, te Veen-.
dam; J. L. f 2.—, te Surhuizen; H. B. D. S. f 2.50, te Venlo; W. H. f 25,—, te Winsum; B. W. C. f 10,—, te Workum; N. V. K. R. H. f 5.—, te Wijk a, Zee; N. N. f 10.—,
te IJ1st: G. f 2.50, te Zeist; N. N. f 2.50, te Zaltbommel; N. N. f 1.—, te Zetten; Mej. M. v. d, B, f 2,50, te
Zijderveld; Dr, A. J. C. f 2.50, te Zwolle; 'S. B. f 30,—,
te Zuidhorn; P, f 1,25, te N. N.
De inkomsten bedroegen in de afgeloopen maand
f 4334.80 (waaronder f 872.50 voor melkvoorziening),
ter wijl hier tegenover stonden de uitgaven van
f 4390,84, In totaal werd ontvangen f 297121.021/2.
Binnen enkele dagen komt weder een transport noodlijdende kinderen, echter een klein getal, in vergelijking
, dat zoo
dringend behoe
met hetgroote
aantal
fte heeft
aan huisvesting en verpleging bier te lande,
Wi ' stuiten nog steeds op moeilijkheden bij huisvesling.
g Door voedselvoorziening over de grehzen trachten
wij reeds gedeeltelijk hulp te bieden,
Men helpe ons ons doel in beide richtingen te bereiken; daarvoor hebben wij den steun en de medewerking
noodig,
in woord en daad van heel het Nederlandsche
Volk.
Niemand blijve achterwege zijn kleinen noodlijdenden
stamgenootjes de helpende hand toe te steken.
Bijdragen worden gaarne ontvangen door den Penningmeester
S. VAN LIER Ez,,
Nassaukade 358,
Amsterdam.
Postcheque en Girodienst No, 22889.

Bladvulling.

Musica is een sunderlinghe hemelsche gave, van God
geordineert en de menschen gegeven, niet tot oneerlijcken oft lichtveerdigen misbrijucken, maer om hem
overal danckelijck te lovene, ledicheit te schouwene, tijt
te winnene, melancolie te verjagene, onlust te verdrivene, sware geesten te verlichtene, beroerde herten te verheugene.

Ende waerom en soude men dat voortane niet also
wel metgelijcker konst ende soeticheit in onser moederspraken connen gedaen ?
TIELMAN SUSATO,
in de voorrede van zijn Eerste Musyckboexken.
Antwerpen 1551.
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Vaart heen,,
door eendracht sterk
Naar alle hemelstreken,
En handhaaft Uwen naam
Van vreemde smetten vrij.
Buitenld I. — TTer
INHOUD: Nederland: Groepsdag, door W. C. SchOnste dt — Nederlandsche belangen in hetBuitenland
navolging, door W, C. SchOnstedt. — Wij en 't Wilhelmus, door Dr. J. B. Schepers. — Van de Afdeelingen. -host-Indic. De nieuwe Gouverneur. — De Bijzondere Technische School te Bandoeng. — West-Indic: De geschiedenis der Joden in Suriname, door F. Oudschans Dent z, — De W. I. Gids, door Mr. Dr. C. F. Schoch. —
Amerika: Nederlandsch leven in Nieuw Nederland, door J. van Folker, — Amerika, Nederland en de Voloo
van het
kenbond, — Taalcommissie. — Ingezonden: De averechtsche houding der Holl. Hoofdbestuursfractie
A. N, V., door A. J. van Vessem, met red. antwoord. — Mededeelingen en Allerlei. — Comite voor Nederlandsche
Kinderen in den Vreemde. — Advertentien.

GROEPSDAG.
Het is den leden van Groep Nederland bekend hoe de Groepsraad op 4 September j.1,
besloot, dat dit jaar alsnog een „groepsdag"
gehouden zoude worden,
Die ,groepsdag" zal thans — dank zij de
hartelijke
i medewerking van de afdeeling Amsterdam" — op 27 November a.s, plaats hebben in de hoofdstad des Rijks,
Het programma voor de bijeenkomst luidt:
Kwart voor 11 uur v,m, Samenkomst op de
binnenplaats van het Stadhuis.
11 uur v,m, Ontvangst van Bestuur, afgevaardigden en leden met hunne dames door
het gemeente-Bestuur van Amsterdam,
111- uur v,m, Vergadering van den Groepsraad in Hotel .Americain,
12-i uur min. Noenmaal aldaar.
2 uur n.m. Opening van den Groepsdag. Als
spreker zal o,a, optreden Prof. Dr, J. W. Pont.
6 uur n,m, Gemeenschappelijke maaltijd in
Hotel Americain,
8' uur n,m, Gezellig samenzijn op uitnoodiging van de afdeeling „Amsterdam", o,a, voordrachten van Nederlandsche, Vlaamsche en
Zuid-Afrikaansche liederen door Mej. Antoinette van Dijk, begeleid door Mevr, A. v.
L.-D.

,i7e11111•11=1

Waar thans zulk een aantrekkelijke gele)genheid geboden wordt tot samenzijn en
vruchtbaar wisselen van gedachten, vertrouwt
het Bestuur, dat alle afdeelingen afgevaardigden naar den Groepsdag zullen zenden en ook
de leden van Groep Nederland in grooten getale zullen komen, te meer waar zij zulke
kundige mannen zullen kunnen hooren spre-

ken over voor Nederland en de Groot-Nederlandsche beweging op den voorgrond tredende vraagstukken en waar zij weten dat de Af, deelin „Amsterdam" als gastvrouw optreedt.
Ten einde alles zoo goed mogelijk te kunnen voorbereiden verzoekt de heer S, van
'1 Lier Ez. Secretaris-Pennindmeester der afd.
„Amsterdam“, Nassaukade 358, allen, die wenschen cleel te nemen aan het middagmaal in
;Hotel Americain tegen f 6.— per persoon
(zonder wijn), en die in Amsterdam zouden
wenschen te overnachten, hem zoo snoedig
mogelijk '— in ieder geval voor 20 November
— opoave te zenden.
De heer Van Lier zal dan voor een en ander zorg dragen en hij vertrouwt — evenals
het Bestuur — dat hij, vooral ten opzichte van
d?r,, m,altijd, vele aanvragen zal ontvangen.
Van harte hopen wij dat een groote op1
1 komst het bewijs zal leveren van de belang: stelling der leden in den groei en bloei van
het Alg. Nederl, Verbond,
Namens het Bestuur,
De Voorzitter,
SCHONSTEDT
N.S. In verband met het bovenstaande, kunnen voorstellen en denkbeelden als bedoeld
in art. 39 vat, het Groeps-reglement tot 20
November a,s, bij den w,n, Secretaris (Doesburg) worden ingezonden,
Nederl, belangen in het buitenland,
I.
Zooals men zich zal herinneren, heeft het
Hoofdbestuur het vorig jaar een rondschrijven
gezonden aan de Nederlanders in het buitenland, om tot een overzicht te komen van hun
verlangens ten opzichte van Nederlandsche
handel, nijverheid en landbouw; onderwijs,
wetenschap en kunst,
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Deze poging beoogde niet alleen de behartiging van hun belangen, maar ook die van het
Nederlandsche yolk zelf, omdat in een bestendige wisselwerking tussehen hen en ons een
der voorwaarden hot van de welvaart van den.
geheelen Nederlandschen stem, zoowel stoffelijk als geestelijk,
De uitslag der eerste pogingen was niet in
alle opzichten bevredigend, Het bleek, dat de
Lange overgangstoestancli'van oorlog tot vrede
voor herstel der verbindingen nog niet gunstig
was en tot vele Nederlanders in het buitenland nog niet het nieuwe besef was doorgedrongen, dat wederzijds alle krachten moeten
worden ingespannen om Nederland zijn eervoile plaats te doen behouden in de eenmaal
toch wederkomende .,' olkerengemeenschap en
dat de nieuwe tijd- nieuwe geestkracht vraagt
voor aansluiting bij de nieuwe verhoudingen,
Daavom were dit jaar de poging hernienwd,
wet echter Been noemenswaardige vermeerdering der gegevens ten gevolge had.
Toch meent het Hoofdbestuur deze thans
ter kennis van belanghebbenden te moeten
brengen,
Een overzicht der wenschen werd opgemaakt, naar landen en plaatsen gerangschikt
en tevens een rapport opgesteld, ingedeeld
naar de onderwerpen,
Uit dit laatste wordt nu voor eenige artikelen de stof geput en _begonnen met de stoffelijke zijce van het vraagstuk:
HANDEL, NIJVERHEID en LANDBOUW.
Het vierde punt der vragenlijst luidde: Kan
een Nederlandsche Kamer van Koophandel in
Uw oingeving nut stichten?
Het aantal dezer kamers toch is betrekkelijk gering, Voor zoover ons bekend bestaan
thans Nederl, Kamers van Koophandel in het
Buitenland te!
Londen, 2 Coleman street E,C, 2,
San Francisco, Ross Building, 235 Montgomerystreet (voor de Staten aan de Stifle
Zuidzee),
Brussel, Rue de Laeken 35b,
Parijs, Rue de Joubert 39,
Australia (The Netherland Chamber of
Commerce for Australasia); Melbourne, Victoria Branches Sydney, New South Wales
Branch,
Doitschland• Het eerste Nederlandsche
Koopmansgilde te Berlijn, Behrentstrasse 20/
II; Berlin W, 8, kantoor in Nederland te Amsterdam, Damrak 83.
Frankfurt a.M.,, Brentow platz 1.
Dusseldorf, Humboldtstrasse 45.
Dortmund, Betenstrasse 9,
Zurich, Gessnerallee 9 (voor Zwitserland),

Geneve, Rue du Rhone 6 (Passage des
Lions).
New-York : New-York Chamber of Commerce for the Netherlands and the Netherlands East and West Indies Inc, 44 BeaverStreet (Room 403),
Buenos-Aires Cangallo 328,
Pretoria, Postbus 478; Johannesburg, Postbus 2888 (Vereenigde Nederlandsche Kamers
van Koophandel in Zuid-Afrika) .
Ulf de antwoorden bleek, dat vooral
Duitschland behoefte gevoelt aan Ned, Kamers van Koophandel, Onze berichtgevers te
Berlijn, Hamburg en Leipzig achtten oprichting aldaar dringend noodig. Ook uit Trinidad
(West-India) kwam een dergelijke mededeeling, Herstel der in 1914 te niet gegane Ned.
Kamer van Koophandel te New York wordt
gewenscht geacht, 1)
Uit verschillerde plaatsen kwamen berichten, die gewaagden van behoefte aan Nederlandsche voortbrengselen en die uitzicht
openden op een belangriik afzetgebied. Ze
volgen bier:
San Remo (Ralik): Een goed Nederlandsch
pension zou hier alle reden van bestaan hebben, evenals een Nederlandsche Winkel voor
den verkoop in het klein van cacao en chocolade, jams en vruchtensappen, zoogenaamde „Enoelsche" biscuits 2) en fijne tafelbeschuitjes, eau de cologne, stijfsel, aardappelmeel, mosterd, lik Buren, advocaat en bier (op
flesschen of kruiken), verduurzaamde vleeschen vischwaren in blikjes, verduurzaamde
groenten, gerookte paling, worst, rookvleesch,
kaas, zeep, enz, enz,
De voornaamste fabrikanten en uitvoerders
dezer artikelen zouden voor gemeenschappelijke rekening in eenige Italiaansche steden,
die daarvoor in aanmerking komen, dergelijke
winkels kunnen openen, Misschien zouden
vitrines met kunstaardewerk er tevens een
plaatsje kunnen vinden. Bij een goed bcheer
vir orden gunstige bedrijEresultaten verwacht.
Venterstad quid-Afrika).
Hier is gebrek aan dorschmachines. Ook is
er behoefte aan een kaasfabriek,
Schoongezicht (Zuid-Afrika).
Uit deze plaats werd ons bericht, dat jonge
Nederlandsche boeren er nuttig werk en een
goed bestaan kunnen vinden,
Angola (Port W, Afrika).
Het tijdstip voor het aanknoopen van handelsbetrekkingen is thans zeer gunstig, dear
1) Inmiddels is de Nederlandsch-Amerikaansche K. v. K.
gesticht.
Red.
2) De Nederlandsche" even goed en ..... goedkooper.
Red.
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voor den oorlog bijna alle artikelen nit
Duitschland werden betrokken door middel
van reizigers, agenten en eenige Duitsche hui, zen, Het best zou zijn, indien eenige fabrikanten, voornamelijk van textielwaren, gezamenlijk een vertegenwoordiger, die de Portugeesche taal machtig is, er heen zonden, om de
markt te bestudeeren,
De vertegenwoordiger van het A.N.V. zal
gaarne zijn medewerking verleenen,
Trinidad (W'.-India).
Voor het Nederlandsche faorikaat is hier een
open markt, Men acht daarvoor ter plaatse
noodig Nederlandsche vertegenwoordigers van
Nederlandsche handelshuizen en scheepvaartmaatschappiien,
Nieuw York (.A.merikal
Noodzakeliik wordt geacht, dat de Nederlandsche fabrikanten en kooplieden door het
zenden van vertrouwde degelijke agenten en
het stichten van filialen de Nederlandsche
voorthrengselen o,a, kunstnijverheid, meer onder de aandacht van de A.merikanen brengen, Daarvoor wordt de stichting van een
Nederlandsch Huis aanbevolen,
Mexico, stad Midden-Amerika).
Gedurende den oorlog is Nederland daar
van de markt gedrongen, vooral de kaashandel kan en moet weer ten spoedigsfe bersteld
worden. Voor niet te jonge Nederlandsche
handelsbedienden is er plaats.
Tampico (Mexicc),
Er is hier een goed afzetgebied voor textielnijverheid en Delftsch aardewerk, het best in
te voeren door goede Nederlandsche zakenreizigers.
Naschrift: Voor dergelijke mededeelingen, wenken en
wenschen uit het Buitenland houdt de Redactie zich te
alien tijde aanbevolen. Ook behoeft het nauwlijks gezegd
dat onze vertegenwoordigers bereid zijn belanghebbenden
over dergelijke aangelegenheden inlichtingen te verschaffen.
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WO en 't Wilhelmus.
Uit ondoordringbre die ten Monk
Een stem, die met een hol gebonk
't Verschrikte mensdom wakker dreunde.
Het was of heel het aardrijk wanklen ging,
Of 't al vergaan zou, waar de mens aan hing:
Hi'j kromp ineen en steunde,
Wat heilige verering vond
En vast als marmerzuilen stond
Bij wat op aardc leeft en was en worde,
De aloude maatschappij, waar elk voor boog,
Zij wankelt: uit de die ten doemt omhoog
Fen nieuwe wereldorde.
Geen overleverde oppermacht
Geeft eerbied wie op 't nieuwe wacht;
Grondvesten, zelfs der oude wereld, scheuren
En hooploos zien de angstvalligen het aan,
Dat heel die stille vrede moet vergaan:
Zij kunnen niets dan treuren.
\Vie in die nachtgeen uitkomst ziet
En vreest al wat daar woelt en ziedt
En uit de die ten op komt wielen,
Hi' zal staan beven, als het nieuwe 't wint,
Hi' slaat aan 't schreien als 't ontstelde kind:
Hem zal de tijd vernielen.
Wij willen niet angstvallig zi
zien
Naar wat deez' wilde tijden bién,
Wij gaan de toekomst in met vol vertrouwen.
Wij zijn een eenheid. Wat men ook verguist,
Een lied niet, dat door Neerlands zielen bruist;
't Wilhelmus van Nassouwen.
Uit tijden van beroering klinkt
Het albezielend en doordringt
De zielen ook van wie 't niet willen eren.
Het oude en 't nieuwe bindt dat lied aaneen:
Het was in leed en vreugde ons gemeen,
Doet nog ons triomferen.
Het drijft de zelfzucht nit de ziel.
't Heft op wie dicpverslagen viel:
Hiervan omruist zal 't yolk ook 't stoutste wagen:
„Mijn schilt ende betrouwen" klinkt en 't oog,
Ornfloersd van tranengaat van zelf omhoog,
Om kracht, om steun te vragen.
Vrij kome een nieuwe maatschappij,
Mag alles ook verand'ren, wij
Staan vast als yolk, wij blijven vol betrouwen:
Tot Nederlanders, fier op deze naam,
Smeedt het metgloed ook de uitersten te zaam,
't Wilhelmus van Nassouwen.
Haarlem, 3 Oktober 1920.
J. B. SCHEPERS.

Dezer dagen ontving de Voorzitter van Groep Nederland een vriendelijk schrijven van het Bestuur van de
afdeeling „Amsterdam" met een ingesloten bedrag van
vigtig gulden ter tegemoetkoming in de oprichtingskos***
ten van het Kantoor te Veil),
Dit bewijs van belangstelling en deze krachtige steun
Van de Iirdeelingen.
worden door ons Bestuur des te meer op prijs gesteld,
aangezien de afdeeling „Amsterdam" nimmer op zelfstandigheid van de groep heeft aangedrongen en zelfs — Delft (Studenten-Aid,)
indien ik mij niet vergis — tegen die zelfstandigheid
Bestuur: J. J. van Wouw, voorzitter; Me j, Th, E. C.
g
ekant was,
Moe het „goed voorgaan doet goed volgen" ook hier Micheels, ondervoorzitster; E. H. Ebels, le secretaris,
van toepassing blijken te zijn en menige afdeeling zich van Leeuwenhoeksingel 19; L. H. de Langen, 2e secretaR. C. Hoeffelman, penningmeester.
geroepen gevoelen het schoone voorbeeld van „Amster- ris;De
Secr, schrijft:
dam" , te volgen, waardoor de groepskas ten opzichte
Op Woensdag 6 Oct. hield Dr, Rene de Clercq een
harer uitgaven belangrijk outlast zal worden,
voordrachtavond, Hier en daar een mooi lied uit zijn
Intusschen hulde endank aan het Bestuur van de vele
werk kiezende, kwam de s p reker in de 2e helft van
afdeeiing „Amsterdam'',
zijn voordracht ook over den harden strijd te spreken,
SCHÔNSTEDT, die Vlaanderen heeft te voeren. Deliederen „Wat doen we
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voor U arm diets", dat in 1909 gedicht, reeds de feltelijke eisch am zelfbestuur inhoudt en ook het Aan die
dat ook Vlaanderen in
toen zijergaten
v
van Havere,
Belgie lit" lieten niet na indruk te maken op het talrijke gehoor. \Vie er nog niet van overtuigd was, dat
de Activisten slechts Vlaamsche idealisten zijn, die we
als Vlaamsche en dus Groot-Nederlandsche striders
hebben te eeren, werd dit nu,
De avond was ook voor de afdeeling, die met een 50tal nieuwe leden werd versterkt, een root succes, Ti'
dens depauze werden exem plaren van de Toorts verkocht door eenige vriendelijke damesleden, De opds gebrengst werd aan het Herman van den Reeekfonds
zonden, Een root aantal Neerlandia-nummers, we
lend ter beschikking gesteld, werden uit gedeeld.

's-Gravenha0e.
De Diets Kunstavonden, waarmee deze Afd, verledenjaar zooveel eer inlegde, worden dezen winter
hervat.
22 Oct, openden de Dietsche Trekvogels de reeks
met een welgeslaagde uitvoering van Oud-Nederlandsche
liederen en Jansen,

Haarlem,
22 Oct, trad voor dezeAfd
, op de heer B. Maes, Belgisch Kamerlid, met een lezing over de verhouding tusschen Holland en Belgie en de beteekenis der Vlaamsche
Beweging in dit vraagstuk,

Rotterdam (Jgl, Afd,),
De
Secretaris schrijft:
D
Maandag 18 October gaf onze afdeeling haar eersten
-voordrachtavond, dezen winter , in de Groo te NutszaaL
Na een kort openingswoord van den voorzitter, den heer
J, A. L. Daman Willems, werd het woord gegeven aan
den heer Albert Vogel en Mevrouw Ellen Vareno, AlBert Vogel, voortreffelijk voordrachtkunstenaar, heeft op
werkelijk schitterende wijze eenige Nederlandsche werken voorgedragen en wel achtereenvolgens ,een Christelyk Liet" van Marnix van St. Aldegonde, „ 'de Dood van
Pelias" uit Bilderdijks „Ziekte der Geleerden en
„Amyite" van Frans Bastiaanse, daarna „Morgenstond"
van den Vlaamscben Dichter Prosper van Langendonck.
Hierna droeg Mevrouw Ellen Vareno fragmenten uit
Garter's „Mei" voor en „Het Schavottooneel" uit Louis
Couperus' roman „De Ongelukkige", Na de rustpoos
vergastte Albert Vogel de aanwezigen nog op het drama
van George Gonggrijp „Belsasar", Dat het een Albert
Vogel zoowel als Mevrouw Ellen Vareno liet hooren,
in den smaak viol bewezen de dankbare toejuichingen,
Jammer was het dat niet veel meer leden dezen kunstavond hebben bijgewoond,
Ons afdeelingsbestuur heeft het plan behalve dezen
Noderlandschen avond, ook nog een Vlaamschen en een
Zuid-Afrikaanschen avond te down geven, Dat dan een
voile zaal de belooning moge zijn voor zijn werken,
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Het belangrijkste nieuws voor Nederland en Insulin-

.cle is ongetwijfeld
de benoeming van den nieuwen Gouverneur-Generaal

van Nederl,-Indie. Tot deze hooge waardigheid werd geroepen Mr. D. Fock, die in Maart of April van 1921 de
bestuurstaak zal over nemen van den aftredenden Landvoogd, Graaf van Limburg Stirum.
Vooral ten behoove van onze lezers in de verstrothing"

(in 't Buitenland) volge bier een korte schets van den
levensloop van dezen verdienstelijken landsdienaar:
Geboren op 19 Juni 1858 te Wijk bij Duurstede.
In 1880 te Leidengepromoveerd in de rechts- en
staatswetenschappen,
Van 1881 tot 1898 advocaat in Nederlandsch-Indie,
eerst te Semarang,
later te Batavia,
Vestigt zich in 1899 als advocaat in Rotterdam en
wordt kort daarna lid van de Provinciale (later van de
Gedeputeerde) Staten van Zuid-Holland, van welke provincie zijn vader, Mr. C. Foci?, vele jaren Commissaris
der Koningin was geweest.
Van 1901 tot 1905 lid van de Tweede Kamer,
Van 1905 tot 1908 Minister van Ko
Van 1908 tot 1911 Gouverneur van Suriname,
Van 1913 tot nu toe, onafgebroken, lid van de Tweede
Kamer,
Van 1916 tot nu toe bekleedde hij aldaar den Voorzitterszetel,
Deze dorre opsGmming toont voldoende, dat de nieuwe Gouverneur-Generaal reeds heel wat levenswerk achter den rug heeft en zijne benoeming heeft te danken aan
eigen groote verdiensten. De uitbreiding van het anderwijs in Indie had de voile belangstelling van Minister
Fock, al was de breedere ontwikkeling daarvan eerst
vrucht van de laatste jaren.
Ongetwijfeld zal de nieuwe Landvoogd voortgaan in
de richting van opvoeding van Indié; maar tevens uitgaan
van de grondgedachte dat Insulinde en Nederland blijvend bij elkander behooren. Het is bekend, dat de nieuwen
titularis wel
benoemde Landvoo gd met den aftredenden
van meening verschilt over de wijze, waarop de voortontwikkeling van Indie moat warden Misschien is
het juist als men meent, dat de heengaande en de komene Gouverneur-Genera elkander aanvullen,
d
Moge het bestuur van Mr. Dirk Fock evenzeer voor
Insulinde als voor Nederland gezegend zijn:1)
De aanstaande bestuurswisseling te Buitenzorg valt
ongeveer samen met „een historisch oogenblik van buitengewone betook in den ontwikkelingsgang van
Indie

Zoo noemt ir. R. A. van Sandick

De opening van de Bijzondere Technische Hoogeschool
te Bandoeng.

De heer_ Van Sandick had de vriendelijkheid, ons een
afdruk te zenden van een onder dezen titel geschreven
opstel van zijne hand in het Weekblad „De Ingenieur".
En hoewel in deze rubriek reeds herhaaldelijk iets over
daze Hoogeschool gezegd werd, vinden wij in die zending aanleiding er nog eens op terug te komen, De opesin had la op 3 Juli j.1, Achtereenvolgens spraken
de RH,: K. A. R. Bosscha, prest. van het college van
Directeuren; ir, R. A. van Sandick,lid en vertegep.woordiger van den Raad van Beheer van het Kon. Instituut voor
Hooger Technisch Onderwijs in Nel-Indie; Mr. K. F.
Creutzberg, Directeur van Onderwijs en Eeredienst;
Prof. Mr. I. H. Car en Ailing, president van het Coll,
van Curatoren; Prof. ir. I. Klopper, rector magnificus;
B. Coops, Burgemeester van Bandoeng; Raden Adipati
Aria Achmad Djajadiningrat, Regent van Serang; Dr.
Y ap Hong 71 joen, namens de Chineesche bevolkingsgroep;
1 ) Voor een lid van het A.N.V. is het een aangename
indruk, dat 't hier geen partij-benoeming geldt. Rechts
benoemt Links als Links het meest geschikt geacht
wordt en .... omgekeerd. Zoo behoort het! Landsbelang in de eerste plaats! De beginselen en de richting van
ons Verbond en • de eerste plaats van Groep Nedland" worden zeker wel 't best uitgesproken in de
woorden van Nicolaas Beets:
Blijf een, blijf een, mijn Vaderland;
Blijf een en ongeschonden!
Gees staatspartij, geen godsdiensttwist
verscheure door geweld of list,
wat God heeft saamgebondenl
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stuur van een vereeniging,
Mas Dwidjosewojo. vertewelker doel duidelijk blijkt
genwoordiger van de tier
uit haar naam: Koninklijk
eenigingen „Boedi Oetomo i en „ Perserikatan
Instituut voor Hooger
Goeroe Hindia Belanda";
Technisch Onderwijs in
Nederlandsch-Indir.
nog eens K. A. R. BosOver de beteekenis en
scha (slotrede); daarna de
opening der school door
het doel der stichting zegt
dezelfde spreker:
Z. Exc. Mr. J. P. Graaf
van Limburg Stirum, GouHet is een stap in de
verneur-Generaal,, met een
tichting van de economizeer kort maarpittig
sche en sociale opvvetling
woord.
van Indi c
weg met
Ten slotte het afzender
reusachtige perspectieven.
van telegrammen aan H.
De eerste stap naar een
M. de Koningin en aan
toekomst, waarin de kinden Raad van beheer te
deren des lands, in hun
's-Gravenhage en onderland opgeleid, in aanmerteekening eener oorkonde.
king komen, niet alleen
Uit dt-ze opsomming
voor de ondergeschikte,
moge blijken, dat de opelager bezoldigde betrekning dezer hoogescbool een
kingen, maar waar zij,
grootsch nationaal karakzooals de soldaten van Nater had; wa mocht dus
poleon, die den maarIr, van Sandick spreken
schalksstaf in hun ransel
var ,een historisch oogendr oegen, zullen kunnen
blik,"
beklimmen de hoogste
Plaatsruimte verbiedt
sporten van de ladder
ons, aan de gehouden revan den Rijksdienst in
devoeringen (het artikel
hun vaderland. Dat is de
heeft 34 biz.) iets naders
groote beteekenis van de
te ontleenen. Aileen dit
stiehting der Technisché
wat de heer v. S. medeHoogeschool. Het is het
deelde over 't ontstaan der
doel, dat bij het geschenk
stichting:
Lan Indic op den voorgrond stond. Een doeL,zoo
„
De geschiedenis van
eenvoudig, zoo vanzelf
die stichting is bijzonder
sprekend, zoo door en
kort. In 1917 (tijdens
door logisch, zoo kern-)
het verblijf in NederZ. Yx M r. D. FOCK, benoemd Gouverneur van Ned Indio.
gezond, dat ieder, die
land van de Deputatie „Indié Weerbaar“) werd uit kringen van handel, in- liefde heeft voor dit schoone land, vurig zal begeeren
dustrie, landbouw- en nijverheidsondernemingen en zijn medewerking aan de voltrekking van dat doel te

Onze Eere-voorzitter en zijn echtgenoote op hun reis nair Indic. ( olombo 20-7-20.

sheepvaart een kapitaal bijeen gebracht, dat in 1919 was
geklommen tot 3V 3 millioen gulden.
De stichters constitueerden zich tot een algemeen he-

verleene n''.
Hierbij moeten wij het laten,
Aileen nog de vermelding, dat wij in het verslag van in"
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van Sandick ook eenige afbeeldingen aantreffen (die wel
wat duidelijker hadden mogen zijn). Wij vinden er het
Ontwerp-platte-grond van het gebonwen-complex — alIes nieuw en breed; Kiekjes van een reeds in gebruik genomengebouw (echt Indisch daktype van de Padangache bovenlanden, ontwerper in H. Maclaine Pont) en
eenpaar onduidelijke kieken van de plechtigheid, Het
inwendige van -het gebouw doet het Westersche oog
vreemd aan, doet meer denken aan een loads.
En nu:
Mo5sen alle goede wenschen, die in de talrijke redevoeringen werden uitgesproken, vervuld worden!
0.a, deze, dat — waar Nederland moeite heeft genoegzame werkkrachten te leveren voor Indies ontwikkeling
op ieder gebied — tal van zonen des lands, Indonesiers,
Indo-Europeanen, Chineezen e.a. de gelederen mogen
komen vullen.
Want;
De stroom van vreemdelingen houdt aan.

Aar; de mailberichten wordt het volgende bericht ontleen&
„Naar de Java Bode verneemt, hebben de pooinoen, in
Nederland aangewend, om technisch Dersoneel in het
uitenld
b
an te werven voor den S.S.-dienit en voor andere
gouvermmentsdiensten, tot dusver een gunstig gevolg.
Vooral uit Oostenrijk, Denemarken en Zweden hebben
vele technici zich aangemeld, alsook verschillende Zwitsersche ingenieurs voor het bureau van waterkracht en
electriciteit te Bandoeng. Er schijnen zich echter in Nede rland moeilijkheden voor te doen met het verkrijgen
van scheepsgelegenheid.
wii zijn jegens die vreemdelingen geenszins vijandig of
zelfs onwelwillend gesteind; integendeel; hunneAttlp is
weIkom en wordt dankbaar aanvaard. En ook in den vervolge zal het op menig gebied wenschelijk blijken, vreemde hulp in te roe en, Maar ..... alleen dan, als 't werkelijk noodzakelijk blijkt; 't moet hooge uitzondering zijn.
En ook uit dit oogpunt is de oprichting der nieuwe
hoogeschool gebleken dri p end noodig te zijn.
v, L
's-Gr.

WEST-INDIE

De geschiedenis der Joden in Suriname.
De derde der reeks lezingen, die Groep Suriname aan
zijn leden dit jaar aanbood, werd gehouden door den
heer Hilfman, godsdienstleeraar van de Port, Israelitische gemeente met het onderwerp: „Eenige re en uit
reker
de geschiedenis der Joden in Suriname". Sp
vertelde van de eerste vestiging der Joden in Suriname,
voorzoover dit kon worden nagegaan. Vol Professor Stokvis (*) stond het onbetwistbaar vast dat er aan
het einde van vijftien honderd al Joden in deze kolonie
woonden, Met teitengestaafd heeft spreker het niet
gevonden, loch de omstandigheid,. dat de eerste huwelijksinzegening tusschen Joden heeft plaats gehad
in 1643, n.l, tusschen den opnerrabijn Hahan Ishak
Meatob en Jehudith, dochter van Jechiel Meatob,
waarbij getuigen waren Devid M. Meza en Imanuel
de Solis, maakt de bewering van Prof. Stokvis niet
onwaarschijnlijk, die tot deze gevolgtrekking komt :
De vestiging eener Europeesche volksplanting van geceratie totgeneratie tot in meerdere geslachten in de
(*) De invloed van Tropische gewesten op den
gnensch in verband met kolonisatie engezondheid,
Haarlem, de Erven Bohn. 5894 , Blz. 52.

tropen is volkomen mogelijk •; de stichting eener echte exploitatie kolonie — zooals onze Oost en West die
aanbieden — is, onverschillig of de stamouders tot
de Ariers dan wel tot de Semieten behooren, een voldon en feit. (**)
Op 12 September 1659 wordt aan de Joden door de
bewindhebbers dergeoctroyeerde West-Ind. Comp. een
privilegie geschonken en met David Nasy als patroon
van een kolonie in Cayenne (dat toen Nederlandsch
was). Van daar vertrokken zij naar Suriname in 1664.
Van de Engelschen — toen eigenaars van Suriname —
ontvingen zij op 17 Augustus 1665 een privilegie,
waarin o.m. wordtgezegd: „dat jeder en alle per soonen
van de Hebraische Natie tegemoet hier resideerende, en die in de toekoomende hier sullen koomen, resideeren,
te trafiqueeren onder ons ofte het district en
de limiten van deese Colonie sullen genieten en jouisseeren alle de Privilegien en Vrijheeden de Burgers en
Inwoonders van deese Colonie vergunt, alsof zij Engelschegebooren waaren". Tevens werd hen geschonken io akkers land op Thorarica, waar zij kerken en
scholen mochten bouwen en be raven. In 1672 werd
op de Savanna een synagoge gebouwd, welke grond
door Samuel Nassy aan de Ned. Port. Isr. geschonken
werd, Verder werden besproken de vestigingen nabij
de Casipoerakreek en het Kordonpad, waarvan ten
slotte de laatste, op de Joden Savanna overbleef, als
zijnde de gezondste. In levendige kleuren schilderde
spreker die stichting op de Joden Savanna, het levee
aldaar, het verloop en het verval. Zelfs toen in Paramaribo kerken verrezen, zoowel van de Portugeesche
Joden (die hun kerk afstonden aan de inmiddels ontstane talrijke groep der Hoogduitsche Joden) als de
Hoogduitsche, bleef de Synagoge op de Savanna de
hootdkerk. Daarheen begat men zich om de groote
feestdagen te herdenken en ontspanning te zoeken van
het drukke zakenleven der hoofdstad, waarheen men
noodwendig nad moeten verhuizen.
Slechts een mine is er over van de Synagoge, die voor
eeuwengebouwd was, tengevolge van den groei van een
rank tusschen de steenen muren,
De verdraagzaamheid, milddadigheid jegens den medemensch, ' de burgerplicht jegens het land, werden
op boeiende wijze beschreven en talrijke belangrijke
geschiedkundige bijzonderheden medegedeeld, ook
over de moeilijkheden met den Gouverneur van Scharphuizen en de trouw, waarmede Gouverneur van Sommelsdijck de door de Engelschen geschonken en door
de Nederlanders overgenomen voorrechten naleefde.
Van dial burgerplicht leek herhaaldelijk zooals bij
den moord op van Sommelsdijck, de invallen van Ducasse (toen de Joden het fort Zeelandia bezetten om te
verdedigen) en van Casard. Ook liefde en trouw aan
het Oranjehuis, waarmede croede betrekkingen werden
onderhouden, was een hunner deugden.
Daarna kwam spr, op het aandeel in kunsten en wetenschappen en de slavernij. Hi eindigde zijn lezing,
welke door den waarn. Gouverneur engade en een
talrijk publiek werd bijgewoond, met hulde te brengen
aan het A.N.V. (waarvan hi'j een der oudste leden is)
dat in zich vereenigt allen, behoorende tot den Nederlandschen stam, in welk werelddeel ook gevestigd en
toe te wenschen dat het, na langen stilstand opnieuw
begonnen, moge bloeien in lee to van dagen,
De voorzitter, Mr, Eekhout bracht in warme woorden
den heer Hillman dank voor zijn boeiende, belangrijke
lezing, die hi' op den vooravond van zijn vertrek naar
Nederland had willen houden en voor degeschiedkundie
bijdrage in de vestiging der eerste kolonisten van
g
deze kolonie,
FRED. OUDSCHANS DENIM

(**) Alsvoren, blz. 57.
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Post Gelderland en Joden Savanna (rechts)

Gezicht up de Synagoge en het Kerkhof der Joden Savanna van de zijde van het Militair Kordonpad gezien.

Naar fotografien van Mef. Curieltvan de ,,Gezigten uit Neerlands West . Indien, naar de natuur geteekend en beschreven door G. W. C. Voorduin„
Luitenant ter Zee, op steenlgebragt door Jhr J. E. van Heemskerk van Beest, Oud Liiitenant ter zee, Amsterdam, Frans Buffa en zonen, 1860-1862"
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De West-Indische Gids.
Het in 1919 opgerichte tijdschrift: de West-Indische
Gids is reeds sedert eenige maanden zijn tweede levensjaar ingetreden, Wij hebben reeds de 6de aflevering van
den tweedenjaargang (maandaflevering October) voor
ons liggen. Niemand zal het ons euvel duiden, wanneer
wij thans nog eens de aandacht op dit tijdschrift vestigcn, nu bet den eersten moeilijken tijd door is.
Het was een moedige daad van redactie en uitgeefster
om ecn ti d, in het leven te roe en speciaal gewijd
aan de West-Indische belangen. Allerlei vragen kwamen
naar voren, waarop alleen de onbekende toekomst antwoord kon geven. Zou het tijdschrift lezers trekken; zouden er steeds voldoende deskundige medewerkersoevonden kunnen worden en zou er op den duur voldoende
stof aanwezig zijn om het tijdschrift belangrijk te doen
blijven?
Maar naast moed was hier ook beleid noodig. Men
moest van den aanvang af een hoog standpunt innemen,
en de brandende vraagstukken en wetenswaardigheden
zoo aan de lezers doen voorleggen, dat deze eene on parti die meening zich konden vormen en bovenal, dat de
beide Nederlandsche kolenien in het verre Westen daardoorgediend zouden zijn,
De oprichters waren zich van een en an der volkomen
bewust. De oud-Gouverneur van Suriname en oud-Minest van Koloniin, thans benoemd Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, Mr. D. Fock, wees er in
bekendheid de verzijn inleidend woo rd op, dat alleen
keerde meeningen omtrent de West-Indische kolonien
kon doen veranderen en dat zeker de gewenschte deskundigen zich zouden beschikbaar stellen. lets in het belang
deer kolonien te bereiken, dat was de wensch der oprichters. En die wensh is niet beschaamd geworden. De eerste -ja rgang heeft ons twee boekdeelen rijker gemaakt,
die in geen enkele koloniale bibliotheek mogen ontbreken,
evenmin als in de boekerij van een openbare leeszaal of
in eene boekenkast met koloniale litteratuur.
Het gewaad van het tijdschrift is met den tweeden jaargang eenigszins veranderd. Nadat reeds bij de 6de aflevering van den eersten jaargang het tijdschrift van de
uitgeefster: Algemeene Uitgevers Maatschappij, Amsterdam (Ad U, um Mundi) Dir. G. H. Jonckheer, was overgegaan naar de Naaml, Vennootschap Boek- en Handelsdrukkerij v9orbeen Ipenbuur en van Seldam te Amsterdam, trad met den tweeden jaargang als uit ever op
Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Ook het redactieadres
veranderde. In de plaafs van den heer Struycken de
Roysanour kwam zijn mederedacteur Dr. H. D. Benjamins, eer der bekende samenstellers van de Encyclopaedie van West-Indie, maar de redactie zelve bleef in dezelfde handen en bet bij den eersten jaargang betoonde
^
kan dus ook voor het vervolg
verzekerd geacht
beleid
worden. Voor de volledigheid zij nog vermeld, dat de
abonnementsprijs van f 15.-- (5,ebracht werd op f 16.—.
Het is Pule bekende zaak, dat het clikwijls gemakkelijker is lets te be in dan lets vol te houden. Dat zal de
redactie van de West-Indische Gids ook wet ondervinden.
Dc ervaring heeft echter reeds aangetoond, dat er stof te
over is, waarmede het belangstellende lezerspubliek kan
worden voorgelicht, Wij twijfelen dan ook niet of het
tijdschrift zal onder blijvende degeli,ike en frissche leiding zijne rue in blijven vervullen.
Mogen wij een wensch uiten, dan is het de volgende:
Dag- en weekbladen vervullen tegenwoordig een veel
grootere rol dan eenige tientallen jaren geleden. Alles
wat belangrijk is voor den lezer vindt men tegenwoordig
vex in die dag- en weekbladen. Maar — het in dien
vorm tot ons komende is veroordeeld om opgeruimd te
worden. Aileen tijdschriften bewaart men. Daarin alles
te verzamelen, wat de moeite van het bewaren en ov rle of later aanhalen waard is, zou voor den belanghebbende of belangstellende een rot gemak opleveren.
Eene eenvoudige opsomming van wat over de kolonie gese even is en thans onder het hoofd: „Bibliographie"
wordt opgenomen, achten wij daartoe niet voldoende.
Wat heeft men, om nu maar alleen bij de laatst versche-

nen aflevering te blijven, aan eene eenvoudige verwijzing
naar betgeen in druk verschenim is over Tropenhygiêne
van Prof. Flu; over den maatschappelijken arbeid van de
zenthng der Ev .ingelische Broedergemeente in Suriname,
in eene lezing door den heer S. Beck medegedeeld; over
het Nederlanderschap in Suriname in Neerlandia voorkomende; over de balataproductie in Surname en over
„die landwirthschaftliche Produktion Surinamee Een
korte mededeeling van het geschrevenegeeft aan het
tijdscbrift groote, blilvende waarde. Zoo doet ook de
redactie van het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap en de samensteller van de rubrieken Suriname en Curacao in het koloniaal weekblad van
Oost en West.
Aan dien wensch voegen wij nog een bescheiden raad.
Men bewege zich niet te veel op geschiedkundig terrein. Daarmede vangt men niet de aandacht van de menhen uit de praktiik , die over de kolonie willen worden
sc
ingelicht. De brandende vraagstukken eischen bezonken
en onpartijdigi vuorlichting, terwij1 zij nog brandend,
actueel zijn. En actueele feiten of misstanden dienen
rustig. maar duidelijk uiteengezet te worden.
Voor Suriname noemen wij nu slechts enkele: de vreedzamepenetratie door Amerika; de bezwaren met de immigra tie door de gerezen loonkwesties; de toekomst van
koffie- en cacaocultuur in verband met wereldmarkt en
wereldprijzen; de mislukking van de aanvankelijke plannen van het Suriname Studie Syndicaat; de teleurstelLin en van den Gouverneur Staal; het onbegrijpeliike Regeeringsbesluit om een deel van den spoorweg op te
breken, enz. Daarmede bedoelen wij niet bijdragen als
den heer F. Greiner in het October-nummer over
die van
de oorzaken van de achterlijkheid van Suriname. Dergelijke bijdragen, waarin vrijwel over alles wat in de kolonie
moeizaam is opgebouwd en geworden, de staf wordt ge-broken, voldoen niet aan de voorwaarden van bezonkentijdschrift van
he id en onpart9digheid, zoo noodig in een
de waarde van de West-Indische Gids, Er wordt te veel
raa
stof door opgejaagd en te veel gefundeerde tegenspk
door uitgelokt van menschen, die de kolonie ten minste
evengoed kennen als de genoemde schriiver.
Wij wenschen aan de West-Indische Gids een lang leyen en een zich steeds meer uitbreidend aan al lezers.
C. F. S.
3 October 1920

AMERIKA.

Nederlandsch leven in Nieuw Nederland.
Aan de laatste brieven van den ijverigen Secretaris
der Afd, Nieuw-Nederland, den heer J. van Folker, zijn
de volgende mededeelingen ontleend:
„Bezig Amerika vindt moeilijk tijd tot feesten op
werkdagen. Niettemin vierde 31 Aug. de Orange Aid Society (Nederl, W. I. Kleurlingen) in het Haarlem Casino lustig Hr. Ms. verjaardag met een muziekuitvoering,
bal enz.
Prof. Dr. A. v. C. P. Huizinga hield eene pakkende
feestrede. Het fraaie Oranjevaandel der Vereeniging
werd in optocht rondgedragen en de toonen van Wien
Neerlan.dsch Bloed en Wilhelmus schalden op indrukwekkende wijze uit honderden kelen, begeleid door orkest, evenals de z.g. Oranje Litanie der Vereeniging.
De w.n. Consul-Generaal zond H.M. de Koningin. per
kabel eengelukwensch, die binnen enkele uren eene
dankbetuiging namens H.M. uitlokte, aan den beer D. J.
Steyn Parve gericht.
Op Zondag 29 Aug. ging ,Eendracht Maakt Macht"
vereenigd met de Afdeeling „ 'Nieuw Nederland" van het
A.N.V. reeds voor met Koninginnedag te vieren on Wel-
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tevreden bij Glenham—Beacon, N.Y., 60 Eng. mijlen
van hier, prachtig gelegen teen berghellingen aan de
Vischkilkreek, te midden van bosschen en velden, waar
degulle gastheer, ons medelid de heer Joh. M. Gantvoort, honderdengelegenheid gaf zijne buitenplaats te
bezigen om te wandelen. varen, visschen, zwemmen en
anderepret te genieten op. de oud-Vaderlandsche
volksliederen, begeleid door een piano op een automobiel, lustig betokkeld door 's gastheers buurman, den
heer Adr. Lubbers wonende op „Het Hoekje'', dat evenals Weltevreden trofeeen en wao peringen van Rood (of
Oranje), Blanje, Bleu met vele oranjewimpels,; enz.
vertoonde, Per reuzenboot van de Hudson Dadliin op en
neer de rivier te varen was een feest op zichzelf.
Indrukwekkend was de intocht langs Weltevreden's
oprijdreef met den heer Lubbers als voorrijder, omgord
door een oranjesjerp. en den heer Jac. van Twisk „Eendracht Maakt Macht"'s vaandrig, die de banier der Vereeniging statig liet prijken.
Allen waren ruimschoots voldaan en zeer ingenomen
met het aanbod van den heer Gantvoort om een volgend
Oranjefeest enkele dagen lang op Weltevreden te komen verwijlen.
Hoboken's Vereeniging „Neerlandia" hield 5 Septeir ber een welgeslaagd Koninginnefeest in Atlantic Garden,
waar de heer Consul Steyn Parve een krachtig toegejuichte feestrede hield.
Paterson's Friezen en hun Uitspanning Troch Ynspanning, lieten zich 6 Sept, evenmin onbetuigd als de
Friesche Kolonie te Whitinsville (Massachusetts) en
N. Jer'sey's Hollandsche Vrouwenvereeniging De Harmonie,
U ziet, de Nederlandsch-Amerikanen vergeten Vorstin,
het oude Vaderland en hunne volksliederengeenszins.
Degeestdriftige leden in de Passaic Vallei gorden zich
aan hun afgelegen landstreeek meer werkdadig te doen
optreden. Zij kozen tot w.n. voorzitter den heer Dr. Jur,
Frans Smit (een volijverig gezien man, die zijne kantoren voor vergaderingen openstelt) en tot w,n, Secretaris
den beer Corn Poelstra, den vermaarden veteraan,
hoofdredacteur, enz, van het officieel Nederlandsch
Nieuwsblad de Telegraaf",
beiden te Paterson N. J.
Onsgewaardeerd medelid, de beer Theod Van Hemert, Bur. 1031, 120 Broadwa y, Nieuw York, N.Y. heeft,
als stichter en impressario der triomfen vierende N. Y.
Opera Association Verbondsleden gelegenheid geboden
op Cclumbusdag, 12 Oct. in het fraaie Lexington Theater, Bizet's Carmen te genieten, bij inteekening te
Plm. 35 pct. prijsverlaging . Honderden leden met hunne
gasten worden verwacht.
„Nieuw Nederland" doet meer en meer van zich spreken. Dank zij den beer Van Hemert, heeft de Afdeeling
ook zusterinstellingen als „Eendracht Maakt Macht' ,
Hoboken's Neerlandia, Paterson's Nut van 't Algemeen,
N. Jersey's Damesvereeniging Harmonie, Nederlandsche
Club, Nederlandsche Kamer van Koophandel, Netherland Col, Musical Association, Orange Aid Society enz,
kunnen nooden hare leden als gasten tot die opera toe
te laten teen zulke matige kosten.
De Afd. A.N.V. zal in de 2e helft van Oktober 't groote
Kunstenaarsfeest geven in het vermaarde Orgelconcertgebouw van het z.g. New York City College, aan het St.
Nikolaas-Terras en de 138ste str, Er worden ongeveer
1500 bezoekers verwacht tot het hooren van Vaderlandsche kunstenaars als Mevr. van Dick Hageman, Mevr,
Do er Mej. Cato van Vollenhoven en de heeren Dirk
Fock, Prof. Ingraham, Corn, van Vliet, Wm Willeken,
Chi-. Kriens, Coenraad Bos, Joh. van Bommel, Dirk
Gootj es.
It it 4t

mere a, Nederland en de Volkenbond,
Een speciale medewerker van de Haagsche Post",
die ons toeschijnt niet „de-eerste-de-beste" te zijn, had
een onderhoud met een Amerikaan, een persoon van in-
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vloed en vat diens meening in het onderstaande samen:
„Een eerste vereischte voor Amerika's internationale
staatkunde is oen op hechte
sisbasis
gegrond
veste
Volkenbond, Ik heb hier het oog op een bond, die alle staten
van Europa omvat,
dus óók Duitschland en Rusland en
die begint wet alle mogelijke nationale conflicten uit den
tieg te ruimen, niet door blind( lings indiviclueele eischen
te steunen, (loch ctcor t..epassing van onpartijdige arbitrade. Fen Raact, samengE skid uit scheidsrechters, entoegankelijk voor elken invloed van buitenaf zal tot taak
moeten hebben, alle bestaande verdragen na te gaan, en
deze te verbeteren, vv a ar dit op grond van onweerlegbare
nationale cn economische eischen noodig blijkt te zijn.
Van zulk een bond zal Amerika gaarne als werkend lid
deel uitmaken, en dank zij de te Versailles opgedane ervaring ..7.ullk n wij in staat blijken,
doelmatiger werkzaam
te zijn. Laat ik hier terloops opmerken, dat Holland in
dat verbandgeroepen zal zijn, belangrijke diensten te
bewijzen. Holland Loch vcrheugt zich in Amerika's warme
sylrip- thie, een gevoel dat, afgescheiden van den historiFchtm band tusschen beide landen, zijn oorsprong vindt
in de belangrijke diensten, die Holland reeds gepresteerd
heeft in het belang van onze toekomstige taak, De kring
vangeestverwante naties is bitter beperkt in onze dagen,
en ik moet in alle cpreehtheid verklaren, dat Holland ors
nader staat, en een belangriiker factor vormt in onze
plannen voor de toekomst, dan de meeste andere Europeesche naties, Wat de Amerikanen vooral met bewondering vervult is de bij alle bescheidenheid toch met zoo
vaste handgeleide staatkunde, welke Holland volgt;
want, hoewel een machtig koloniaal rijk, spant dit land
zich oprecht in on) onschatbare, veelziidige hulp te verleenen bij het werk van den wederopbouw, zonder naafi
prestige te visschen en zonder le trachten munt te slaan
uit zijn sterke positie. Holland zal een groote aanwinst
voor den Bond blijken te zijn, en het is met het oog op
toekomstige samenwerking, dat wij met groote belangstelling het doen en laten van de regeering te Den Haag
vol gen."

T AALCOMMISSIE.
Onder eigen verantwoordelijkheid.

Adres: Helen astraa t 46, 's-gravenhage.

Brievenbus.
D. K. le 's-Gr.: Op ons verzoek verschijnt voortaan
maandelijks weer de Brievenbus in Neerlandia. U is
stellig een onzer leden, die toejuicht, dat de Redactie
van Neerlandia de bewijsgronden van de T. C. voor de
noodzakelijkheid van 't behoud der brievenbus aanvaardde.
M. L. te R.: Wij meenen, dat ieder Nederlander dienaang tande inlichting en vindt in Prof. Dr. F. A. Stoett:
Sprevkwoorden, enz.
N. V. J. M. te A'dam: Zeker, Mn, M., als ..... Maar
die Amerikaansche Nederlander kent misschien Been
enkelen boekhandelaar hier bij name, ons wel, terwijl hij
weet, dat wij hem zullen helpen, misschien ook nog underen, die ongevraagd nu mededeeling krijgen van ziin
vraag en het antwoord er op. Inmiddels vriendelijk dank
voor uw bericht.
N. N. le A.: Waarom verzwijgt U ons uw naam?
Durft u er niet openlijk tegenover ons voor uitkomen,
dat u zoo oprecht Nederlandsch voelt? Zie het antwoord
op uw vraag in dit nummer.
A. H. te H.: Het sp ijt
,
nsozeer maar
we kunnen uw
stukje niet opnemen,
omdat u den naam van het blad
verzwijgt.
Dr. A. D. F. te D.: De volgende maand ho en wij uw
kaart te behandelen; ze kwam wat last voor dit nummer.
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Als Kurhaus nog eens Badhuis wordt.....
Mijnheer de Redacteur,
Sta mij toe, een macht in Uwgeacht blad te uiten over
het antipathiek anti-Nederlandsch gedoe in de meeste
Hotels in Scheveningen.
Hollanders brengen er thans hoofdzaak de clandisie,
betalen metgoedc Hollandsche Banknoten, maar een
Hollandsch woord hooren zij er biina nooit. 't Is Fransch
en Duitsch; van den kleinsten Picot° tot den diksten
Ober-kellner wordt er gemonsieurt en gemeinherrt zon Aer
oiphoiden.
Mijn Hollandsche hart verzet zich tegen dit on-nationaal gedoe.
Hoe anders eert men zijn taal in het buitenland. En
writ biizonder onbehoorlijk is: weet men wel, dat cie
Hollandsche kellner, zelfs de knapste, in het buitenland haastgeen kons heeft op een plaatsing. terwijl onze
Scheveningsche Hotels uitsluitend niet-Hollandsch bedienendpersoneel aannemen dat, als het seizoen ten
einde is, met voile buidels narr la Patrie of der Heimath wederkeert zonder een duit belasting te hebben betaald!
Geen yolk heef zoo weinig ernstig en practisch nationaal besef als het onze.
Hoogachtend,
N.R.Ct,
EEN NEDERLANDER.
* .1:

Crematie of Verbranding.
De heer Th. G. G. Valette schriift ons:
Naar aanleiding van het berichtje: Crematie(plechtigheid) of verbranding(plechtidheid)? op biz. 137 van
„Neerlandia" verwijs ik U naar de .,Berichten & Mededeelingen der Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding", 1920, 45, 1, waarin op blz. 1 twee maal van
verassching wordt gesproken, terwij1 op blz. 2 naast
verassching ook crematie gebruikt wordt.

Hulp gekregen,

onze Zeemacht niet,
dat het eenige goed Nederlandsche
woord voor dit vaartuig duikboot is? En dat onderzeeboot of onderzeeUr een Germanisme is?

***

Tante-Betjestig

en nog wat Germanismen!

De zaagmolen wordt reeds tot het uiterste uitgenut,
doch kan deze het boschwerk niet biihouden. Het vlottengeschiedt middels drijfkisten.
* *

Wel wat veel verbeeldingi
De Directeur van onze Nederlandsche Tooneelschool
durft me daar bij een feestmaal van den Nederlandschen
Kunstenaarskring zeggen, dat de spijslijst zonderlinge gerechten heeft bevat. Zoo begonnen we met een „buiten
dienst gestelde hertogin (Hors d'Oeuvre Duchosse), om
te eindigen met een Afrikaansche born (Bombe Africaine). Hi' stelde voor bij het volgend con een commissie te benoemen voor het samenstellen van eens
pijskaart
(Het Vaderl and.).
* **

Nog eens die lijdende vorm!
Als men de ambtelijke stukken leest, niet het minst
de militaire, dart zou rnzn tot het bedroevende beslait
komen, dat we alleen maar lijdende en geen leidende
overheden bezitten In het leder doet niemand iets,
alles
wordtgedaan! Een gezaghebbend persoon durft niet
te zeggen: „Ik bevaar, neen, hi' zegt heel voorzichtig:
„Door mzj wordt bepaald". Iemand, die zijn meening in
een verslag of bericht mededeelt, zegt niet: „Ik stem
hiermede in", doch: „Door mil wordt hiermede in estemd", of nog voorzichtiger: „Hiermede wordt ingestemd". 1n de taal moet de aard van een yolk zich afspiegelen. Welnu, dan vermijde men dien karakterloozen stijl.

* **

De heer P. M. te Adam, lid van de N.V. Johannes
Muller aldaar, meldtons, dat hi; voor de vertaling in
het EngAsch enz. van eenboekje voor het herstellen van
auto's, enz. zonder twijfel kart aanb.welen: Ten Bosch,
Vier tali technisch woordenboek(Uitgave van Kluwer
te DE \Tel-4er). Wij vermelden dit hier, omdat er mogelijk a ndere Nederlanders dan die Amerikaansche
(Neerlandia blz. 137) zijn, die zoo iets verlangen te kennen of te bezitten.
***

Hoe iemand het tegengestelde kan zeggen
van wat hij bedoelt.
Eer. bekend dagbladschrijver zegt van een bewering
van iemand, met wien hi' van meening verschilt: „Deze
stelling is te bewijzen!" Welnu, waarom dan nog
langergetwist?
0,
dat „is te"!
* **

Een slecht voorbeeld van de Regeering.
In een Koninklijk Besluit, dat alle ministers hebben
onderteekend, beleedigt de Re eerie de Nederlandsche
Taal, door het duidelijke Nederlandsche woord „landsverdediging" te verwerpen en het uitheemsche woord
defensie" te gebruiken. We hebben nu een Ministerie
„
van Defensie gekregen in plaats van een Ministerie
van Landsverdediging. En dat Ministerie moet nog wel
de bescherming van ons eigen -Volksbestaan behartigen!
Het is wel droevig,
* **

En dit?
In ambtelijke mededeelingen vonden we herhaaldelijk
berichten aangaande de onderzeeboot K. V. Weet dan

INGEZONDEN.
De averechtsche houding der Hollandsche
Hoofdbestuursfractie van hetANS,
Als lid van het A.N.V., die daadwerkelijk mine belangstelling voor het Verbond getoond heb door het waarnemen, vroeger van het secretarisschap en voorzitterschap der Utrechtsche Studentenafd., thans van het secretarisschap der Afd. Utrecht e, 0,, verzoek ik olaatsruimte in het„Orgaan van het ANAT.” tot rechtzetting
der carricaturiale voorstelling door een schrijver in de
September-aflevering van dit blad gegeven van mijn artikel in De Toorts van 14 Aug.
In de eersteplaats zij opgemerkt, dat mijn artikel niet
behandelt het onderwerp „Het A.N.V. en de politiek", gelijk het opschrift in Neerlandia doet vermoeden; noch
trachtte ik,gelijk beweerd wordt, het hoofdartikel onder
dien titel in het Aug.-nummer van Neerlandia te ontzenuwen. Het ware onnoodig daartoe een artikel van drieduizend woorden te schrijven: wanneer men beweert, dat
het A.N.V. zich „buiten de politiek" moet houden, miskent men volstrekt het wezen van het A.N.V., dat een
politieke vereeniging is. Immers: volgens de &tauten 1)
beoogt het A.N.V. het steunen van den strijd voor den
Nederlandschen Stam, o.a. dus in Vlaanderen en ZuidAfrika. Deze strijd is een politieke strijd, en steun daaraan verleend, ware het slechts door het zenden van een
1 ) Het doel van het A.N.V. volgens de statuten: a. de
kracht
rac van
verhooging van de zedelijke en stoffelijke
k
den NederL stam; b. handhaving en verbreiding van de
Nederlandsche taal.

NEERLANDIA,
Nederlandsch a, b, c-boekje aan een kind in Vlaanderen
of Zuid-Afrika, is een politieke daad. Zoo is een vereeniding, die tot doel heeft dezen strijd te steunen, een poliiieke vereeniging, Een bestuurder van het A.N.V., die
niet van Stampolitiek wil weten, is als „le bourgeoisgentilhomme, die zijn leven lang proza gesproken had,
zonder datitij het wist.
Dit in het voorbijgaan over een onderwerp, dat mijn
artikel niet behandelde. Wat ik echter wel behandeld
heb, in een artikel onder hetzelfde hoofd als ik hierboven
-plaats, was het ontstellend gemis aan inzicht in de taak
van het Hoofdbestuur van het A.N.V. en het zonderling
temis aan feitenkennis, dat uit het hoofdartikel in de
Aug.-aflevering sprak. Om te beginnen heb ik gewezen
op de grove onjuistheid van de bewering in Neerlandia:
„Het is de Vlaamsche kwestie en in 't bijzonder is het
de jacht in Belgie op de Activisten, die in (N,—) Nederland eenige beroering heeft geSvekt, welke beroering een
uitweg zocht in het A.N.V. en thans heeft geleid tot den
-eisch van inmenging van (N,—) Nederland in de binnenlandsche zaken van Belie (ik cursiveer), Wie heeft ooit
tehoord, schreef ik, dat er dezerzijds of vanwaar ook, geeischt is dat Holland, en dat wil blijkbaar zeggen, de
Hollandsche Regeering, zich in verband met de vervoltinLder Activisten tot Belgie zou richten? En wat heeft
(lit maken met de kritiek op het Hoofdbestuur van het
A.N.V.? En waarom wee! de Red actie van Neerlandia
niet, dat d* ontevredenheid over de houding van het
H. B. heel andere oorzaken heeft als deze gefantaseerde,
en veel oudere? Wat aan het H.B. verweten wordt is, dat
bet veinzend te vergeten, dat het A.N.V. een Stam-verbond is, en dat Nederlandsch in zijn naam niet beteekent
.„Hollandsch" maar „Dietsch", en veinzend te vergeten,
,dat het H.B. zich heeft te bekommeren om algemeen
Dietsche, en niet slechts om Hollandsche belangen, zich
Diet bekommerd heeft om het Dietsch belang, en dit
der voorwendsel, dat het zich uitsluitend bekommerde
on
wat zijn eenige taak niet
om het Hollandsch belang
was. Ter in werkelijkheid de drijfveer van het Hoof d-bestuur geweest is: te voorkomen, dat een gedeelte der
Hollandsche leden, die als lid in het A.N.V. gesleept zijn,
zonder van het doel van het A.N.V. veel te begrijpen, en
wel in 't bijzonder het Ententomane gedeelte hiervan,
voor het lidmaatschap zou bedanken, indien zij konden
bemerken, dat het doel van het A.N.V. in Vlaanderen,
mede nagestreefd werd door de Duitsche politiek, En om
daze camouflage heeft het H. B. erger gedaan nog, dan
zich niet om het Dietsch belang in Vlaanderen te bekommeren: het heeft niet alleengezondigd door nalaten,
maar het heeftgezondigd door doen. Het heeft in Neerlandia, dat or aan van het A.N.V. heette zijn, de vrije
e'clachtenwisseling onderdrukt, het heel! geweigerd in
Neerlandia op !e nemen en le vermelden moties en handelingen van wettig geconstitueerde afdeelingen van het
A.N.V.
Van dit laatste heb ik verschillende voorbeeldengeteven, te beginnen met de Liersche motie van 18 April
1915.
Vervolgens heb ik gecritiseerd het negeeren van
Vlaanderen gedurencte den oorlog, in het artikel in de
Aug -aflevering voorgesteld .... een dad van on-partijdigheid! „Welke partij had het Hoofdbestuur moeten kiezen, die van de Fronters, van het Algemeen
Vlaamsch Verl-ond, van de Activisten?" durfde men in
dit artikel te vragen. En men voegde daaraan toe: „zich
mengende in de Belgische a an_gelegenheden, had het
Hoofdbestuur zich dan moeten scharen aan de zijde van
een der Vlaamschepartijen, 't geen noodzakelijk zou
hebben geleid tot vervreemding van de andere."
Hierbii heb ik opgemerkt; „Maar den Dordtschen Heeren werd niet gevraagd, partij te kiezen; bun wordt verweten, dat zij gedurende den oorlog Groep Vlaanderen
negeerden. Zij hadden den plicht, in Neerlandia tot
uiting te doen komen, wat groep Vlaanderen van het
A.N.V. daarin wenschte te uiten. De Dordtsche Heeren
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hadden over die uitingen niet te oordeelen. Groep
Vlaanderen was Activistisch. De uitingen van Groep
Vlaanderen zouden dus Activistisch zijn geweest, Maar
daar het Activisme den Dordtschen Heeren niet aanstond, besloten zij, „zich men de in de Belcische aangelegenheden enz." de uitingen van de eigen Groep
Vlaanderen uit Neerlandia te weren, „zich daardoor
scharende aan de zijde van een der Vlaamsche partijen",
en wel van de Passieven.
„Men lette wel; had men de Activistische uitingen der
eigen Vlaamsche groep in Neerlandia doen verschijnen,
de Dordtsche heeren hadden zich daardoor niet op Activistisch standpunt gesteld. Het was slechts natuurlijk,
dat Groep Vlaanderen zich uitte zooals zij was; ware
het A.N.V. in Vlaanderenpassief geweest, de uitingen
in Neerlandia mochten met hetzelfde rechtpassief geweest zijn, Maar door de uitingen van Gioep Vlaanderen,
die nu eenmaal Activistisch was, te onderdrukken, koos
het A.NN,partij. En men liet het niet bij een partij kiezen in den vorm van onderdrukken der Activistische
uitingen alleen. Men koos ook partij door het wel toelaten van passivistische uitingen en door zich Mien
leiden door passivistische adviezen."
Van dit alles heb ik in mijn artikel voorbeelden genoemd, Als voorbeeld van het laatste heb ikgenoemd
de weigering, na ingewonnen advies van een buiten het
Verbondsbestuiir staand Vlaamsch Passivist, tot apneming in Neerlandia van den door den beer Leo M.eert
in Ma=rt 1916 op Al g, Verg. te Deventer gehouden rede.
„Zoo werd advies gevraagd aan buiten het Verbonds!-,cstuur staande personen", schreef ik „omdat deze tot de
partij der Passieven behoorden", De schrijver in Neerlandia meent mij dit voorbeeld uit de hand te kunnen
ql‘tan, dJor de triomfante mededeeling dat de rede verschenen is in de Juli-aflevering 1916. Dat men zich genoodzaakt beeft gezien op zijn aanvankelijke weigering
terug te komen,
en dat men het stuk toen drie maanden
te laat als mosterd na den maaltijd eindelijk nog gepubliceerd heeft, was inij bij het schrijven van mijn artikel
ontschoten; anders had ik het vermeld, Aan de juistheid van mijn bewering omtrent het inwinnen van advies aan Passieve zijde — en als voorbeeld daarvan heb
ik deze aangelegenheid genoemd — doet dit niets a f.
Door den schritver in de September-aflevering van
Neerlandia wordt beantwoording van mijn uitvoerige
kritiek op de houding van de Hollandsche Hoofdbestuursfractie gedurende den oorlog ontweken, door te
schriiven, det in min artik 1 heweerd is, cat Grog)
Vlaanderen „seder! den oorlog” genegeerd werd, en door
dan deze fantasie te weerlegken door te wijzen op stuk'es in 't Mei-nummer 1919, 't Juni-nummer 1919 en
't lanuari-nummer 1920. Ditgelijkt zeer weinig op can
oging om de lezers van Neerlandia omtrent de strekking
p
van mijn betoog een juisten indruk te geven
Evenmin, wanneer gezegd wordt, dat ik „aan een uit zijn
verband gerukt zinnetje een geheel verkeerden uitleg heb
gegeven', wanneer nOch van uit zijn verband rukken,
nOch van uitleg geven, sprake kan zijn, waar slechts door
ve.rmeld is, dat in de Aug.-afl. blz, 106 gesnroken is
over de „niet weg te redeneeren fout" der Activistische
politiek; een uitlating, waartegen overigens ook een protest is uitgebracht door de Afdeeling Utrecht en Omstreken, protest, dat vermeld staat in de September-aflevering naast het stulije tegen mij gericht, waarin men
tracht te ontkennen zich deze bewering veroorloofd te
hebben . , . ,
Ik zal het voor ditmaal hierbij laten; de in de toekomst
van het A.N.V. belangstellende lezer, thans omtrent de
strekking van mijn betoog ingelicht, kan dit in De Toorts
naslaan en hi' zal dan bevestiging vinden dat het niet is
een betoog van iemand,,
die het A.N.V. afbreuk wil doen
zooals men hem in de September-aflevering van Neerlandi a heeft willen doengelooven, maar een poging van
iemand, die veel voor het A.N.V.gevoelt, om te trachten
zoo duideliik mogelijk vast te stellen, wat aan de Hol-
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landsche Hoofdbestuursfractie omtrent hare houding gedurende den oorlog verweten moet worden, om daaruit
voor de toekomst tot een gedragslijn voor de leden ten
beste van het Verbond te besluiten, Hi j zal dan bemerken,
dat De Toorts bezield is met groote lief de voor het A.N.
V. Hij zal dit bemerken uit het reeds genoemde artikel
in De Toorts van 14 Aug. 1920; uit ons onderschrift bij
een ingezonden artikel in De Toorts van 28 Aug,, waarin
wij het A.N.V. tegen een door den inzender geuit o.i. onjuist verwijt verdedigden en uit .een artikel in De Toorts
van 11 September, waarin wl; uitvoerig en met groote
waardeering melding maakten van eenige verheugende
uitingen op stamgebied van Hoofdbestuur en Bestuur van
Groep N. Nederland in den la ats ten ti' d.
Acht fie mine in De Toorts ti even principieele
beschouwingen aanvechtbaar: dat hi' er de zijne to enover stelle. De Opstelraad van De Toorts zal er gaarne
zijn kolomm.en voor , openstellen. Dat de Redactie van
Neerlandia hetzelfde doe: van belangstelling voor het
Verbond getuigende oppositie - uitingen kleinzielig,
dactioneelen domkleineerend we gpeuteren onder den re
per kan, tot droefheid van elk Groot-Nederlander, Neerlands a en het A.N.V. slechts doen vermuffen en tot onbel , ider dheid doen 2.aki.en; een openlijke en _opreate
gedach+ enwisselint; over de groote lijnen in de li erbondsactie kan het A.N.V. en zijn orgaan slechts ten goede
k ..men.
Utrecht, 15 September 1920.
A. J. VAN VESSEM.
Hoewel de pennestrijd door den heer Van Vessem uitgelokt zich hoofdzakelijk beweegt om de houding van het
Hoofdbestuur en de redactie xedurende den oorlog, en
de tegenwoordige leiders van het Verbond en zip or aan
moeilijk daarvocir verantwoordelijk kunnen worden gesteld, heeft de Redactie-Commissie geen bezwaar de
zelfverdediging van den bestrijder op te nemen, opdat
de leden van het Verbond na vergelijking met de gewraakte stukken zich een zelfstandige meening kunnen
vormen. Onzerzijds slechts enkele kantteekeningen.
Wij hebben niet beweerd dat 's heeren van Vessem's artikel in de Toorts behandelde „Het A.N.V. en de Politiek". Wij kozen dien titel voor ons eigen artikel in verband met de strekking van het Toortsartikel, dat we wilden bestrijden. Dat redactioneel recht zal men ons toch
moeilijk kunnen betwisten.
Wij zijn den schrijver dankbaar dat hi' thans de kwestie, waarom alle onverkwikkeliike aanvallen op het
Hoofdbestuurgedurende de laatste jaren hebben gedraaid, zuiver stelt. Het A.N.V. is volgens hem een polifieke vereeniging, Dat is juist, wat wij altijd hebben bestreden en wat de overgroote meerderheid der leden van
het A.N.V. ook niet zal wenschen, leder, die het doel van
ons Verbond en de middelen ter bereiking in de statuten
naleest, zal daarin nergens lezen dat wij den politieken
strijd in Vlaanderen en Zuid-Afrika moeten steunen.
De bedoeling der samenstellers van de Statuten van het
A.N.V. is dat ook nooitgeweest. De wensch van den beer
v. Vessem is al te zeer de vader zijner ... wetsuitlegging.
Een Algemeen Ned. Verbond, dat zich zougaan bemoeien
met denpolitieken partijstrijd in andere landen, zou zelfmoordplegen, evenzeer wanneer het zich met kerkelijke
twisten zougaan inlaten. Dit is wel degeliik de bedoeling
van al. 2 van art, 4 der statuten:„Het kent kerkelijke
nosh staatkundige partir. 12 Dec. 1915 verklaarden de
Viaarnsche hooldbcstuurders nog in Neerlandia dezelfde
opvatting te zijn toegedaan „en dat derhalve elke poging
om het Verbond van de tot nog toe in acbt genomen onmidige houding te doen afwijken, moet worden geweercr.
(Zie Neerlandia Jan. 1916 blz 8).
De uitingen der Groep Vlaanderen werden niet geweerd, zoolang kon worden aangenomen dat er werkelijk nog een Groep bestond, Wel werd met omzichtigheid
te werkgegaan, wat in de oorlogsjaren toch zeker wel geboden was, ook om onze Regeering niet in moeilijkheden
te brengen. Dat het Hoofdbestuur geacht werd dichter bij

de passivisten an bij de activisten te staan, spreekt vanzelf, omdat niet-bemoeiing met de activistische politiek
vanzelf totpassiviteit leidde.
Omdat het A.N.V.geen politieke doeleinden nastreeft
en mag nastreven, hebben de weinigen die het gaarne in,
die r:chting hadden gedreven den Dietschen Bond opgerecht en in zijn statuten nadrukkelijk dat politieke doel
bepaald. Wij nemen dezen Bond zijn politiek niet kwalijk, maarlaat hi' het A.N.V. in zijn baan zijn doeleinden laten nastreven.
Wij hebben nooit geschreven over vrees voor inmenging.
der Nederlandsche regeering in de activisten-vervolging
in Bel fie, Wij vreesden bemoeiing van onderdeelen der
Verbondsorganisatie met deze netelige buitenlandschekwestie, welke bemoeiing trouwens strijdig is met art..
16 van het Groepsreglement,
Het is onredelijk te spreken van de Hollandsche fractie in het Hoofdbestuur, waar het Hoofdbestuur een gehe4 vormt, samengesteld uit de afgevaardigder. van dei.r rschillende roe en Besluiten van eenig belang worden alleen door het geheele Hoofdbestuur genomen.
Evenzeer is het onredelijk te smalen op de „DordtscheHeeree. Het Hoofdbestuur bestaat thans uit 15 personen, waarvan er slechts 2 te Dordrecht wonen, 6 te's-Gravenhage, 2 te Amsterdam, 1 te Aerdenhout, 1 teDoesburg, 1 te Roermond, 1 te Rijswijk en 1 te Zaandam.
De Redactie van Neerlandia is bij Hoof dbestuursbesluit toevertrouwd aan 6 leden, aan welke de Administrateur als Secretaris is toegevoegd en wier bevoegdheden bij reglement zijn vastgesteld, Geen stuk wordt geplaatst, dat niet de instemming heeft van de meerderheid
der Redactie-Commissie. Er kan dus een sprake van
zijn dat de lei ding zou berusten bij een paar te Dordrecht
n ende leden van het Hoofdbestuur.
wo
Wij zijn den beer Van Vessem dankbaar, dat hi' zijn
sympathie voor het A.N.V. toont, maar geven hem in
overweging dat niet te doen in termen, die den goeden
naam van het Verbond slechts kunnen schaden, alleen
omdat men het niet in de richting heeft kunnen drijven,
die door de leiding noodlottig werd en nog wordt geacht en die de overgroote meerderheid der leden zeker
niet op wil.
Ten slotte nog dit:
In de velerlei verwijten,
die de heer v. Vessem het
Hoofdbestuur doet, is een soort van hetgehalte als „het
sparen van Ententomane leden”. De heer v. Vessem ziet
spoken, waar ze niet zijn, Hi' houde ons ten goede, dat
we op zulke beweringen niet in aan en de gedachtenwisseling over dit onderwerp sluiten.
Red,

Mededeelingen en Allerlei.
Voor Afdeelingsavonden,
Prof. J. van Baren, Lawicksche All& 107, Wageningen. Het Nederlandsche Landschap (met lichtbeelden).
T. Brondgeest Jr., Heerenweg 199, Haarlem. Wat wij
van Indiê moeten weten; wat van hem, die daarheen wil,
verwacht wordt; klimaat, gezondheid, levenswijze; de
Europ, vrouw in Indie, Indo-Eur Jpeanen; om an met
inboorlingen, zedelijkheid.
Dr, H. van Cappelen, Malakkastraat 150, Den Haag,
1, De bodem van Suriname en :zijne voortbrengselen.
2, De neger- en indianenbevolking van Suriname.
3. Een expeditie door de binnenlanden van Suriname.
Alle met lichtbeelden.
Josef Cohen, Taco
co Mesdagstraat 44a, Groningen. Nederlandsche Volksoverleveringen.
Mr, D. J. v, Doorninck, Hattem, Multatuli E. Douwes
Dekker) &Is hervormer en dichter; pro en contra een
werkkring in N. 0. I.
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Antoinette van Dijk, P. C. Hooftstraat 112, Amster(lam. Zangavond van Oud-Ned, Liedjes met geschiedkundige toelichting, kleederdracht uit verschillende
tijdperken bij piano en luit, Moderne Levensliedjes,
Th. van Erp, Albertinestraat 12, Den Haag. De Boraboedoer. Monumentale Hindoe-kunst op Mioden Java.
De.Mendoettempel op Midden Java, Het ornament in
de Hindoe-Kunst op .lava, De Prambanan-tempels,
W. J. Giel, Schuytstraat 100, Den Haag.
. De Inland she bevolking van N. I.
1
2, Het levers en werken van den Europeaan in N. I.
3, Het animisme en de Islam and er de Indische bevolking,
4, Het Bestuur over N. I,
5 Bali en de Baliers.
Alles met lichtbeelden,
J. C, Michelsen, Galileistraat 8, Den Haag. Een refs
naar en een verblijf in de kolonie Curacao,
Ds. J. N. Pattist, Aardenburg; Zeeuwsch-Vlaanderen
(met lichtbeelden),
Mr, P. H. Ritter Jr., Hugo de Grootstr, 6bis, Utrecht,
1, Het nationaal beginsel als cultuurwaarde en zedelijke waarde in onzen tijd,
2. De to ak van Nederland.
3, De Internationale bete ekenis der Vlaamsche beweging,
Mevr, Mies C. Zwierzina, Wilhelminastraat 28, Den
Haag.
1, Adama van Scheltema als volksdichter,
2, De Javaansche dichter Raden*Mas Noto Soeroto en
zijne rota-gedichten,
3. Proza en gedichten van de 80ers en de jongere dichter&

Jubileum,
De heer Arnold Spoel, de bekende voorvechter van
het Ned, Lied gaf 15 Oct, te 's-Gravenhage zijn 50en
volkszangavond en 17 Oct, de 100e uitvoering met zijn
a cappella-koor,

Emiel Hullebroeck.
Deze Vlaamsche zanger en toondichter kwam, zag en
overwon in Zuid-Afrika, Berichten uit Kaapstad en Stellenbosch spreken van groote geestdrift, De Burger besloot een verslag over een zijner lied eravonden aldus:
Ons wens Mnr, Hullebroeck verder alle sukses op sy
toe deur die land toe en ons hoop dat vele dorpe in
ons land nog die genot van son liederenavond sal kan
smaak,
want Mnr. Hullebroeck we inderdaad saam om
liefde vir die lied te ontwikkel,"

Spellingvereenvoudiging.
Door het Hoofdbestuur der Ned, Zuid-Afrik. Vereeniging is aan den Minister van Onderwijs een zelfstandig
adres gezonden, waarin het aandringt om bij de beslissing inza4 de spelling-vereenvoudiging, die eerlang naar
aanleiding der desbetreffende Staatscommissie te wachten is ook rekening te houden met de Zuid-Afrikaansche
belangen.

Nederlandsche lezingen te Londen,
Dezen winter worden te Londen lezin gen over Nederlandsche wetenschap, letteren en kunst gehouden door
Dr. H. L. Oort, Utrecht; Prof. Dr, J. Huizinga, Leiden:
Prof. Dr, Martin, Den Haag; Prof, Dr, J. Boeke, Utrecht;
Herman Robbers, Amsterdam; Prof. Dr, P. G2y1, Londen en P. Hartig, Londen, Laatstgenoemde zal de Vlaamsche letterkunde behandelen.

Wie volgt?
Wederom heeft een lid van het A.N.V. vriiwillig zijn
bijdrage verhoogd, ditmaal van f 5,— tot f 10,—.

Nickerie,
Naar aanleiding van het stukje in het vorig nr, over de
verengelsching van Nickerie (Suriname) schrijft de heer
S. van Lier Ez, ons:
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c Het stukje over Nicker' acht ik -zeer zwartgallig.
AIs tegenstelling kan dienen, dot vooraanstaande man-

nen in Nickerie hunne kinderen naar Nederland zenden
voor opvoeding studie., Dit neemt hand over hand
toe."

Vertegenwoordigers.
Ahwaz (Perzischegolf) : P. P. ter Meulen.
Antofagasta (Chili) : B. Barends, Casilla931.
Archangel: j. Smith, Consul der Nederlanden.
Bangkok (Siam) : W. Blankwaardt jr.
Barcelona (Spanje) : Ary Kriens, Consejo de Ciento 345.
Basic City (Virginie, V. S. v. A. : Emil Uyldert,
Dir. der Mij. „Virginia".
Bethlehem (0. V. S. P. van Gent.
Buenos Aires (Argentinié) : Mr. H. van Maanen, Soc.
Hipotecaria Holandesa del Rio de la Plata, Av. de
Mayo 621.
Cairo (Egypte) G. Vogel, P. B. 461.
Chefoo (Cnina) B. van Exter, C. I., c.o. Netherlands
Harbour Works Co.
Chinde (Port. East-Africa) : J. vanGeldere, Villa
Fontes Sugar Estate.
Claremont (Western Austr.) Mevrouw A. Semmens
Siebenhaar, „Boschhek", Riley Road.
Colon (Rep. Panama) : J. J. Ecker Sr., koopman,
Vice Consul der Nederlanden.
Davos Platz : P. Plantenga, Consul der Nederlanden,
Hotel Curhaus.
Duinkerken : Emile Descamps, Groot Synthen, bij
Duinkerken (Frankrijk).
Emden : George Meiners, Mittelwaldstr. 1.
Genua : G. H. van Straaten, Corso Principe, Amedeo 9,
Intern°4.
Hamburg: F. H. Rincker, Catharinenbriicke
(St.
Annenhof).
Havana (Cuba) M. M. Pinedo, Consul der Nederlanden, Garcia Gonzalez Calle Cuba 87.
Honkong: J. D. F. Mulder,p. a. Bank of Canton.
Humpata (Angola,
Port. West Afr.) via Mossamedes :
Herman Smit Azn., Randfontein.
Kansas City (Missouri) : Mr. H. Visscher, c.o. Kansas City Southern Railway Co.
La Guaira (Venezuela) : I. J. de Hart, Kassier b. d.
Fa. Hellmund en Co.
Londen : J. E. A. Re peke van Stuwe, Ty Canol.
34 Alwyne Road, Wimbledon, Londen S. W.
Luimbale (Mombolo , Port. W.-Afr.) via Benguela AnBola : P. van der Smit.
Manaos (Brazilie) : H. E. Weytingh,Caixa No. Correio 13a.
Maracaibo (Venezuela) : S. F. Duwaer, Fa. Breuer
Moller en Co.
Melbourne : H. J. Hoppe, P. B. 679
Mexico D. F. : Karel Ansoul, Apartado 567.
Panama (Rep. Panama) : . . .......
Para (Brazilie) : W. E. Weitingh, c. o. J. Marques,
Caixo No. Correio700.
St. Petersburg: M. Mohr, Alexandrofski Prospect 23.
Pretoria (Transvaal) : Fred. Rom el P. B. 389.
Rosario (Argentinie) : J. Lanser, Barrio Belgrado
Rosaria.
San Juan Bautista (Mexico) : Wm. C.de Wit.
Santa Fe(Argentinie) : J. A. Benraadt, Ingenieur,
Calle Gobernador Vera 273.
Shanghai (China) : F. J. Blom, C. I., Peking Road 3.
Stockholm: J. Rippe, Gep. Ka t. Inf. 0.-I. L. ,
Frvxellsgatan 4.
Sydney N. S. W. : H. Eldring, p/a. Kon. Paketv.
Mij., G. P. 0. Box 217.
Tampico (Mexico) : Joh. ter Ellen, p/a. N.V. Petr. Mij.
„La Corona" S. A. Apartado 238.
Teheran (Perzie) :j. P. de Hoog, Consul-Generaal der
N ederlanden.
Winnipeg (Canada) : L. Droogleever Fortuyn, Dir.
Ned. Transatl. Hypotheekbank , 400 Garry Building.
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Comild voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
(Hoofddoel: Verzorging in Nederland).
.47e opgave van ontvangen bijdragen van 1-30 Sept..

Financieel Hulp-Comite f 2500.— maakt met vorige
opgave f 37040 en Mrk. 1200.
Onder-Comite Zwolle f 21,75 maakt met vorige opgave
f 4779,50.
Onder-Comite Dusseldorp, bijdragen ouders Augustus
en September Mrk, 505,
E, C, f 10.— J, H. F. R. f 1,—, J. W. B. f 50,—, I. H.
C. f 25,—, Fa. F. S. f 25,—, R. v. L. f 25.—, B. B. Mij. d.
A. f 25.—, W. B. en Co. f 25,—, H. B. B. Mij. f 5.—, K,
V. L. f 25.—, my. K. F. I. Mij. v.h, V. K. f 25,—, B. J N
f 25,—, E. M: ,. B. L. en Co. f 25.—. B. H. N. f 25,—, S. &
Co. f 25.—, L. G. f 25.—, S. W. B, f 25.—, R. B. f 50.—,
't L.
K. B. f 50.—, R. & Co, f 25.—, J. K. & Co. f
E. B. f 25.—, W. B. f 25.—, J. H. A. G. f 25,— , W. E.
f 25,—, H. C. & Ch. Fab. v.h. C. & Co. f 25.—, G. H.
f 25,—, W. B. f 25.—, H. N. S. M, & K. W. I. M. f 25.—,
J. M. & S. f 25.—, E. K. & Co. f 25.—, m y. G. V. S,
f 25.—, V. L. f 20.—, G. M. d. C. f 10,—, D. S, G. f 25.—,
K, f 25,—, H. D. f 25,— , J. D. f 50,—, D. f 10,— , K. H.
L. L, f 50.—, allen te Amsterdam.
L. v. E. f 10.—, K. E. a f 2,50, W. S. d. V. R. f 5—, F.
C. H. f 10.—, J. S. f 7.50, C. B. N. f 10.—, Jhr. v, S. B.
f 5—, Dr. J. v, E. f 2,50, A. d. S. f 3,50, N. N, f 10,—, Mr.
J. H. N. f 5.—, my. N. G. f 50, Dames L. f 50.—, S. f 10.—
Mr. A. v. L. f 1,—, R. Brn. B. f 10,—, Dr. H. O. S. f 10.—,
Dr. A. G. W. f 2,50, G. L. H. f 100.—, Mevr. W. P. d. V.
v. B. f 100,—, Mevr. v. D. f 10.—, Mr, W. M. f 5,—, P.
f 10.—, d. V. f 10,—, J. H. f 5.—, Mevr, R, f 5.—, Dr, K.
H. B. H. f 5,—, W. Th. f 20.—, J. D. v. R. f 10,—, Dr.
D, C. f 2,50, E. V. f 10.—, G. A. v. D. f 5,—, N. I. T. H.
Mij. f 25.—, S. A. f 25.—, W. F. M. f 25,—, M. H. f 15.—,
M. J. f 25,—, Mevr, J. M, v. d. V. f 10.—, B. f 10,—, K.
2-i. E. f 10.—, Mr, J. K. f 5.—, v, R. f 5.—, Mevr, A.
f 2,50 A. C. Brn. B. f
v. R. f5,—, Mevr. M, J. f 5,—,
C. H. f 2.50, A. J. f 2.50, Mej. A. T. f 2,50, M. F. f 2,50,
H. J. M. f 1,—, M. R. f 2,50, E. M. T. f
A, S. f 1.—,
d, B. & K. S. f
H. Z. f 2,—, F. H. f 2,50, M. R.
f 2,50, E. M. P. f J. L. G. f 2,50,Mej. A. S, f 2,50,
Th. S. f 2,50, C. f 2.50, Dr. A. V. f 5,—, J. A. H, f 5,—,
G. W, d. R. f 5,—, F. K. & Zn, f 5,—, F. H. f 6.50,Jhr.
J, A. R. f 10—, A, C, d. K. f 10.—, H. S. M. L. f 10,—,
Jhr. A. v. T. f 10,—, Mevr. D. D. f 20,—, Ds. H. E. P.
f 25.—, 1. Mevr, Wed. E. H. d. L. f 25,—, Mevr. C. f 10.—,
Wed. N. v. d. H. S. f 2,50, v. K. f 2,50, L. G. B, f 2,50,
G. f 2,50, L. f 5,—, Mevr. v. N, v. N. f 5.—,Dames H.
f 10,—, M. P. f
Mr. L. Ch. B, f 10,—, D. H. G.
f 20.—, G. J. L. S, f 25,—, Jhr, J. D. S. f 25,—, Mevr, W.
G, v. d. P. f 25,—, C. P. v. S. f 50.—, Mr, E. v. R. f 25,—,
R. D. f 30,—, Ph, W. N. S. f
R. H. f25— D. A.
R. v. d. L, f 10.—, Mr. W. T, K. C. B. f 5,—, Mr. A. H. K
0. f 2,50, Dre, Jhr. H, G. V. B. f 10,—, Prof. Dr. W. K.
G, f 10,—, Mevr, V. S. f 60,—, V. G. f 1,—, Mevr, Wed, A.
H, B., M. f 5.—, B. S. f 2,50. Mevr, Wed. A. G, G. 'B
f 5.—, A. G. f 25.—, Mevr, T, f 25.—, P, W. f
M.
d, M. M. f 15.—, M. M. F. v. V. f 10.—, Wed, Mr, S. V.
L. J. f 10.—, Mevr. v, A. f 10.—, P. H. f 5,—, L. L. f 5.—,
J. W. d. K. f 2.50, F. C. H. f 10,—. Mevr. W. M. N. f 2,50,
S. B. f 1.—, P. & B, f 1.—, Dr. G. V. P. f 5,—, ahr.
T, W. v. Z, v, R, f 2,50, J. P. 0. f 1,—, Dames W. & W.
f 7.50, W. H. C. f 2.50, G. N. P. f 2,50, Mej, Dr, E. B. A.
T. f 2 50, alien te Den Haag.
A, C, M. f 25,50, G. V. f 3,—, N. N. f 5.—, A. S. K.
f 10.—, A. A, V. f 1.—, M. D. M. f 2,—, D. A. f 2,50, Mej,
C. A. P. f 5—, J. d. L. & Zn. f 5.— L. G.B. H. f 25,—,
Mevr. L. E. S. f W.—, Fa, J. K. Hzn, f 10,—, Wed, G. B.
P. H. J. C. v. M. f 50.—, Mr. M. F. f 5,—, Jhr. J. K. W.
D. f 2,50, K. P. v, W. f 10, allen te Rotterdam.
S, f 10,—, J. W. B. f 5.—, te Arnhem; Dames W. f 5,—,
te Assen, Jhr, Mr. W. H. N, f 10,—, te Almelo; C. C. v.
d. G, f 5.—,
le Blaricum; C. J. K. G. f 1.—, J. G. R.
f
Dames R, G. f 2,50, te Breda; Wed, 0, J. R
f
te Bilthoven; C. A. v. W. C, f 10,—, P. V. f 25.—,
te Bloemendaal; L. P. D, a t. N. f 30,—, te Baarn; n,v;

N. Fab. B, f 25.—, te Bolnes; Ds. H. G. v. d. F. f 10,
te Colmschte; A. t, V. f 3.—,te Dordrecht; Mr, J. S.
f 100,—, H. W. S. f 5.—, ook te Dordrecht; Mr, A.
f 5.—, te Deventer; Ds. L. E, f 2,50,te Durgerdam; J, C.
W. t, K. f 50,—, te Enschede; n.v, P. H. G. F. f 1000.— te
Eindhoven; Mr. W v. d. V. T. f 10.—, E, M, J. f 25,—, teEde; D. 0. f 5,—, te Elzinge; d. P. f 2,50, te Gouda . F.
B, f 10,—, Mr. C. C, G. f 50,—, te 'Groningen; M. v. R.
f 2,50, te 's-Hertogenbosch; Mevr. Wed. A. E. M. M.
f 25.—,te Huis ter Heide; C. W. A. d. 1, P. f 10.—, S. J.
d, B. f 25,—, W. S. V. f 10,—, te Hilversum; d. J. d. j.
f 2,50, Mevr, Wed. C. M. G. f 2,—, M. H. f
te Haarlem; J. d. f 10,—, te Heemstede; S. d. J. f 10,—, te
Hardegarijp; Ds. H. W. A. f 10.—. te Holwierda; C. J. N..
v. L. v. T. f 10,—, te Hoogland; P, L. d. B. f 2,50, te
Havelte; J. E. L. f 1,—, S. S. f 1.—, te Leeuwarden; B. E..
S. A. Z. f 2,50, Mr. A. S. d. B. f10.—, P. G. T. f 1,—, P.
K. f 5.—, te Leiden; Dr. H. F. F. A. J. h. f 25.—, te
Meden; R. A. f 10.—, te Mexico-Citty; J. d. Z. f 1,—, A..
d. H. f 30,—, M. W. f 25.— te Nijmegen; R. D. f 10.—, te
Ooster Hesselen; P. v. L. f 10,—,te Purmerend; H. J. H..
f 10.—, te Paterswolde; D. J. L. f 25,—, Prof. H. v. d. B..
f 20,—, M. B. f 30,—, M. B. f30.—, Prof. Dr, P. J. C.
f 15.—, Waalsche Diaconie f 50.—, Dr. W. H. f 5.—, Jhr..
Mr. L. J, M. v. R. f 50.—, te Utrecht; G, S. f 1.—, te
Vlissingen; Jhr, M. B. v. H. f20.—, te Velzen; L. S..
f 2,—, te Volendam; Mevr. Wed. Mr. N. F. W. f 10.—,
te Wijk aan Zee; Q. f 2,50, teWatergraafsmeer; C. B..
f 25,—, Dr, A. f 10,—,,,te Zutphen; C, A. V. v. V, f
Bss. v, B. R. f 100.—, A. v. d. N. f 5,—, Mej. M. G. E..
f 4,—, W. O. L. f 2,—, te Zeist; Fam, C. K. f 25.—, te
Zantpoort; C. D. f 10,—, te Zomerdijk; G. J. H. v. d. R.
f 5,—, te Zantvoort; H. L. P. f 100,—, te Zaltbommel;IJ r
Z. f 15,—, te Zetten; S. B. f 30.—, te Zuidhorn.
De inkomsten bedroegen in de afgeloopen maand, dank
vooral aan den flinken steun van hetFinancieel HulpComite, f 5761.25, waaronder f 1330.— voor melkvoorziening, en Mrk, 505 (Augustus en September) waartegenover stonden de uitgaven van f 5716.— en Mark 266G
(Augustus en September). In totaal werd sedert de oprichting ontvangen f 310153.47i en Mrk, 31560.
Wij konden weder 34 noodlijdende Nederlandsche kindertjes van over de grenzen naar hie brengen een heel
klein getal echter, tegenover het groot aantal hongerige
kindertjes, dat vergeefs op hulp uit het Vaderland wacht,
en een zeer slechte verhouding tot hetgroote aantal kinderen van Vreemde Nationaliteit, waarvoor wel de huizen worden opengesteld, Opnieuw vragen wij dringend
opgave voor plaatsing in eenvoudige gezinnen, waarvoor
ons Comite de tegemoetkoming verstrekt.
Om eenigszins in den ergsten nood voorloopig te voorzien, zondeh wij wederom 50 kisten gecondenseerde melk
aan verschillende Nederlandsche Consulaten in Duitschland ter kostelooze verdeeling in gezinnen met zeer 'on
kinderen, zwakke kinderen,
en aanstaande moeders, Er
staan weder 64 kisten ter verzending gereed,
Om dit werk te kunnen voortzetten roepen wij weder
metgoed vertrouwen de hulp van het Nederlandsche
Volk in,
Men zende zijne bijdrage aan den
Penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358,
Amsterdam,

Uiterste Wilsbeschikking.
Aan hen, die het A,N,V, bij uiterste wilsbeschikking
wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm
aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond
te Dordrecht, waarvan de Statuten zijn goedgekeurd bij
Koninklijke Besluiten van 23 Jan, 1905 en 29 Oct. 1907,
nommer 89, de som van . ,,
gulden, uit te keeren binnen ........
maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en
kosten,
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ORGAAN VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VER.BOND
Wij willen wader worden, Wij willen
weder op, met taal en wezen.
HUGO VERRIEST,
NHOUD: Dr, A. Ku er t — Hoofdbestuur: Beknopt overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 16 October.
—Buitenland: Uit Roemenie. — Voordracht over Nederlandsch Volksleven te Stockholm, door J. Rippe, — Ned erand: Het Vile Groot-Nederl, Studenten-Congres, — Van de Afdeelingen, — Voor Afdeelingsavonden. — Oostrndie: Ontmoediging en bemoediging, door Dr. W. van 'n n. — Zuid-Afrika: Het Nederlandsch te Kaapstad.
— Afd, Kaapstad, — ingezonden: De Nederlandsche weermacht, door Ch, C. v. d. Vlis, met naschrift van v. L. —
iulp gegeven, door K. Reinhard, — Nederland op z'n best, door J. v. d. Have, — Taalcommissie. Mededee'ingen en Allerlei. — Comite voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde, — Advertentien,

PORTRET VAN 1907.

Dr, A. KUYPER. t
Neerlandia, dat gaarne Neerland's groote
mannen eert om wat zij deden voor de eer en
den roem van het Nederlandsche yolk en voor
Rijn beschavingstaak in de gemeenschap der
volken, mag niet achterwege blijven in hulde
aan de nagedachtenis van D r, Abraham
K u y p e r, die 8 November j,l, op 83-jarigen
leeftijd te 's-Gravenhage is overleden.
Niet als vergood en gevreesd partijleider,
-niet als geweldig kampvechter voor de anti-

revolutionaire beginselen, niet als theoloog en
staatsman van den eersten rang worde hij hier
herdacht.
Het Aig, Ned, Verbond, dat Kuyper's sympathie had, omdat het aan de grootheid onzer
voorvaderen mede de kracht tracht te ontleenen om tot nieuwe grootheid aan te sporen
en ook de stamverwanten in zijn omhoogstreving wil meevoeren door den band der gemeenschappelijke belangen, is aan deze groote figuur dank verschuldigd voor de ongavenaarde wijze, waarop hij als welsprekend redenaar en geheel eenig stylist onze mooie
taal beheerschte en er de beeldende schoonheid van deed uitstralen; voor de wijze ook,
waarop hij in heel zijn levenshouding de vrijheidstraditie van het Nederlandsche yolk
heeft voortgezet; niet het minst voor zijn
krachtige medewerking aan de verbreiding
van de Verbondsbeginselen in het buitenland,
De Boeren in Zuid-Afrika, in hun onverzwakt geloof der vaderen hem dierbaar boven
alle stamverwanten, vonden in hem een der
krachtigste verdedigers hunner belangen, toen
Engelsche overmacht hen naar het Leven
stond. Men denke aan zijn opzienbarend artikel „La Crise Sud Africaine" in de Revue des
Deux Mondes, dat met behulp van het A.N.V.
in verscheiden talen werd verspreid 1); aan de
openstelling der Nederlandsche Hoogescholen
voor Afrikaansche studenten onder zijn ministerschap, aan den door hem ingestelden
leerstoel voor het Romeinsch Hollandsch
recht aan de Leidsche Hoogeschool,
Ook de verheffing der Polytechnische School
te Delft tot Technische Hoogeschool is Dt,
Kuypers werk geweest.
1) In een beperkt aantal nog verkrijgbaar aan het kantoor van het A.N.V. te Dordrecht, in boekvorm, priis
f 0.75.
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Urn dezelfde reden als de Boeren, konden
de Nederlanders in Noord-Amerika, voor de
overgroote meerderheid zijn geloofsgenooten,
op zijn belangstelling en steun rekenen, Zijn
reis door Noord-Amerika 2 ) in 1899, toen hij
onze afstammelingen, die er als Christen-pioniers moeilijke tijden hadden beleefd, in geestdrif t wist te brengen, had de stichting onzer
Groep Noord-Amerika ten gevolge, die toen`
niet beklijfde maar thans weer herleven gaat.
Ook voor de Vlamingen en hun taalstrijd is
hij herhaaldelijk in de tires gesprongen. En
voor al deze stambelangen zou hij nog veel
meer hebben willen doen, indien de partij, die
hij had groot gemaakt en herhaaldelijk ter
overwinning voerde, niet dit schitterend talent, dien grooten geleerde, dien stoeren strijder geheel voor zich had opge6scht,
Maar dat hij zijn naam gaf aan ons Verbond door zijn bereidverklaring om zitting te
hebben in den Raad van Bijstand van Groep
Nederland, heeft ook aan zijn vele kerkelijke
en staatkundige volgelingen vertrouwen ingeboezemd voor ons Verbond en onze taak in
en buiten het vaderland, Hem ook dankt het
A,N,V, de eerste rijkssubsidie,
De Groot-Nederlandsche beweging ontleende gezag aan zijn voorgang en heeft profijt gehad van zijn vele groote haven en talenten,
't Was wel vooral het Calvinistische Nederland, dat Dr, Kuyper op 12 November j,1,
in diepen roues ten grave heeft gedragen,
maar heel Nederland is zich bewust, dat met
hem een zijner grootste zonen is heengegaa.1

De heer Schänstedt vraagt het woord voor een aangenaampersoonlijk feit, Spr, wenscht namens Groep Nederland den voorzittergeluk met zijn te verwachten weder intreden in de Tweede Kamer, het een niet anders
dan het Verbond tengoede kan komen,
De Voorzitter dankt voor deze waardeerende woorden
en stelt aan de order
Punt Notulen der vergadering van 17 Juli.
Deze worden zonder wijziging goedgekeurd.

Punt IL Mededeelingen o.a.:
Dankbetuiging namens H. M. de Koningin voor aangebodengelukwenschen op 31 Aug.
Dankbetuiging van het bestuur van den Studentenlanddag te Tilburg voor den steun van f 100,—.
Mededeelingen dat een rondschrijven aan de Groepen
isgezonden in zake de noodzakelijkheid van verhooging
der jaarbijdragen,
Verzoek van den beer Teppema, consul der Nederlanden te Sydney, om lichtbeelden over Nederlandsche
kunst voor Australia, (Aan Ned, in den Vreemdeovergedaan).
Mevr. v, Breemen—Kruyt heeft bedankt als lid van
het Hoofdbestuur voor Groep Ned, Antillen we ens haar
a,s, vertrek naar Oost-Indict,
Besloten wordt haar een dankbetuiging te zenden voor
het een zij ondanks hoar kort lidmaatschap van het
Hoofdbestuur voor het Verbond heeftgedaan,
Ontvangen: Gedenkpenning met diploma voor onze
deelneming aan de Gentsche wereldtentoonstelling in
1913,
Verzoek uit Middelburg (Transvaal) om boeken.
(Doorgezonden aan de Boeken-Commissie).
Idem van den beer Prof. G. v. d. Andel te Grand
Rapids.
Ontslagneming van den beer A. v, Hoogstraten als
vertegenwoordiger te Budapest, we ens vestiging te Amsterdam.
Naar een opvolger wordt uitgezien.
Besloten wordt den beer v, Hoogstraten een dankbetuiging te zenden voor de goede diensten gedurende vcle
j aren aan het Verbond bewezen,
HOOFDBESTUUR.
Punt III. De verhouding van het Hoofdbestuur tot de
redactie van Neerlandia.
Enkele leden achten -het in het algemeen gewenscht
dat stukken in Neerlandia onderteekend worden en dat
goed uitkome, wie in redactioneele artikelen met 14
Beknopt overzicht der Hooldbestuursvergade- bedoeld
wordt; het Hoofdbestuur kan in dezen niet verring van 16 October 1920 te 's-Gravenhage,
antwoordelijk gesteld worden,
Van D. B,-zijde wordt opgemerkt, dat redactioneele
Aanwezig: de heeren P, J. de Kanter, Voorzitter; Jhr, artikelen natuurlijk door een lid worden ontworpen,
Mr, J, W, C. v, Weiler, onder-voorz.; Mr. B. de Gaay maar aan het oordeel van de heele commissie onderFortman, Secr,-Penningm,; Mevr, A. C. Veen—Brons en worpen, Voortaan zal onderscheid worden gemaakt tusde heeren Ch, R, Bakhuizen v. d, Brink, Dr, W. v. Lingen, schen wat van Redactie en Hoofdbestuur uit gaat,
Ka t, K. E. Oudendijk, Mr. Dr. C. F. Schoch, Kol, W. C.
In het reglement voor de Redactie is de onderlinge
Schiinstedt, Th, G. C. Valette en C, v. Son, Administra- verhouding duidelijk geregeld,
teur, alsgast de beer C. X, Kesler , Bestuurslid der
d
Punt IV, Hetplan tot uitgave van een Nederlandsch
Groep Suriname,
Aiwezig met kennisgeving: de heeren Dr. M. Alvares weekblad voor het buitenland.
Correa,
J. S. C. Kasteleyn, Dr, Th, Lens, Jhr, Mr. G. A.
Medegedeeld wordt dat het proefnr, binnenkort kan
K. Michiels van Kessenich en C Statius Muller,
worden verwacht,
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering met een Punt V. Hervatting der Vacantieleergangen.
woord van welkom, in het bijzonder aan den beer BakGegevens over de zeven voor den *oorlog gehouden
huizen v, d, Brink, wiens gezondheid bijwoning der ver- Vacantieleergangen vanwege het A.N.V. zijn verstrekt
gadering weder mogelijk maakt en den beer Kesler, op aan enkele senaten, die medewerking overwegen,
wiens tegenwoordigheid als Bestuurslid der Groep SuPunt VI. Aanvraag om medewerking tot. stichting van
riname bijzonder prijs wordt gesteld,
een bibliotheek voor Hollanders te Londen.
Besloten wordt een afwachtende houding aan te ne2) Zie zijn „Varia Americana", in het bijzonder hc.t men en eerst te zien wat de belanghebbenden zelf tot
stand brengen.
hoof dstuk „Onze Stamgenooten in Amerika",
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Punt VII, Voorstel tot verhooging der toelage aan den
der Boeken-Commissie van I 600.— tot
Directeur

gelegenheid een bijdrage van f 1000.— aan het Kapitaalfonds heeft toegezegd,

f 1000.—.

Constantino el, De heer Mr, J, H. Kramers, oud-bestuurslid Stud. Afd. Leide thans drogman aan het consulaat te Constantino el wordt benoemd tot vertegenwoordiger.

Opgemerkt wordt dat hieronder verschillende uitgaven,
o.a. reis- en verblijfkosten zijn begrepen, Het voorstel
van het Dag. Bestuur wordt goedgekeurd,
Tevens wordt besloten met den directeur in overleg
te treden over de aanstelling van een plaatsvervangend
dire cteur,
Punt VIII, Voorstel om steun te verleenen aan de Aid.
Rotterdam van Volkszang voor een nieuwe uitgaaf van
Liederbriefkaarten.
Besloten wordt f 100.— steun te verleenen,
Punt IX, De re elan der jaarbijdrage voor leden in Neder-Duitschland, in verband met de koers der Marken.
Gewezen wordt op de artikelen van een Hamburger,
Dr, H. F. Blunck, in de Haagsche Post, waaruit blijkt dat
de Neder-Duitschers zich na verwant voelen aan de
Nederlandsche cultuur, Oprichting van een Afd, PlatDuitschers van het A.N.V. met gemakkelijke betalingsvoorwaarden wat de jaarbijdrage betreft in verband met
de valuta, ware te overwegen.
De Seretaris-Penningmeester merkt op dat dit laatste
reeds wordt toegepast voor de leden van het A.N.V. in
Duitschland, die het verlangen, Verscheidenen is toegestaan in Marken hun bijdrage te voldoen.
Besloten wordt Dr, Blunck in overweging te geven
zich tot den vertegenwoordiger van het A.N.V. te Hamburg te wenden voor samenwerking,
Punt X. Groep Indie.
Nieuwe formuleering van het do vsh, A.N.V, ten opzichte van Ned. Indies
Deze wordt aldus vastgesteld:
„In het besef van saamhoorigheid behartiging van de
belangen der bevolking van de overzeesche deelen van
het Rijk met gelijke toewijding als die der bevolking van
Nederland zelf,
Indische aangelegenheden.
De Voorzitter brengt in herinnering dat den heer Kasteleyn verzocht is op zijn reis door de Oost met het Bestuur van Groep Ned. Indie een samenspreking te hebben
over verschillende Verbondsbelangen en ook te willen
nagaan in hoeverre de Oost in aanmerking komt voor
inzameling van fondsen ten bate van het A.N.V. en een
ropagandareis door den Administrateur,
P
Punt XI, West-Indie.
De Koloniale boekerij te Paramaribo,
Er wordt op gewezen , dat er in Paramaribo wel Brie
bibliotheken bestaan. Men wil ze concentreeren in de Koloniale boekerij.
De vergadering is van oordeel, dat wij onzen zelfstandi en we moeten gaan, tot het Gouvernement in staat
blijkt een goede openbare leeszaal en bibliotheek te
kunnen inrichten en onderhouden, dan is combineeren
te overwegen met behoud van eigen beheer.
Kabelnieuws voor West-Indie,
M.aatregelen worden besproken om vlugger en goedkooper kabelnieuws voor W, I, te verkrijgen,
Als straks de draadlooze instelling op de Veluwe
klaar is en Paramaribo en Willemstad hebben hun ontvangstations, dan zal beter aan den wensch kunnen worden voldaan,
Ook acht men het tijdstip gunstig om voor W. I. ook
het instituut der uitgestelde telegrammen te verkrijgen,
die zooveelgoedkooper zijn,
Hierover zal een adres tot den Minister van Kolonien
gericht worden,
Punt XI I. Vertegenwoordigers.
Bezoek van den heer Duwaer, vertegenwoordiger te
Maracaibo aan Dordt.
Medegedeeld wordt dat de vertegenwoordiger bij die

Rome, Ontslagneming van den heer C. Fledderuss
Aan dezen a getre en vertegenwoor iger zal dank worden betuigd voor bewezen diensten, Het Dag, Bestuur
zoekt eengeschikt opvolger,
Singapore, Tot vertegenwoordiger wordt benoemd de
heer H, M, Boelen,
Nagerecht.
Voorstel van het a B,om 100 dollar beschikbaar te
stellen voor de oprichting der Groep Noord-Am
Goedgekeurd. Er wordt op aangedrong,
en dat Nieuw
Nederland toch vooral de invloedrijkste Nederlanders
in N. Am. voor onze belangen moet winnen,
Voorstel om steun te -verleenen aan het Ned, onderwijs
in Salamanca (Z.Am,),
f 100,— subsidie wordt verleend en besloten een brief
aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te richten
om op regeeringssteun aan te dri p en.
Rondvraag.
Mededeeling van een pas ingekomen schrijven van Dr.
M. J. van der eer t e ran or , ie me ewering vraagt
voor de oprichting van een Nederlandsch Instituut aldaar, voornamelijk voor het stichten van een Nederlandsche bibliotheek, Hi' denkt ten minste f 1000,— noodig
te hebben.
Besloten wordt f 500.— beschikbaar te stellen, wanneer Nederland in den Vreemde, welke vereenigin zich
ook voor deze zaak interesseert, een gelijk bedrag gee&
Mededeeling van een pas ontvangen brief van den heer
H. G, C. Cohen Stuart te Delft, die steun vraagt voor het
in Maart 1921 aldaar te houden Groot-Nederlandsch
Studenten Congress Het programma belooft ook een Vondel-voorstelling van Royaards, Daarvoor is echter een
waarborgfonds noodig.
Besloten wordt voor f 250,— in het waarborgfonds deel
te nemen,
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering,

BUITENLAND.
Uit Roemenie.
Men schrat ons nit Bucarest:
4 Oct, 1920 vond hier een bijeenkomst plaats van zoo
goed als alle Nederlanders, die op het oogenblik te Bucarest vertoefden en van eengeheel anderen aard dan
ooit te voren. De Gezant, Dr, Hendrik Muller, had reeds
vroeger den wensch _kenbaar gemaakt, dat, nu in Rumeniegeen Hollandsche predikant te vinden is, een Nederlandschegodsdienstoefening zou worden gehouden, voor
allegezindten geschikt, door een der Hongaren, die zooals men weet sedert veel meer dan een eeuw aan de
Utrechtsche universiteit hun opleiding hebben ontvang
en, Voor een geheel ander doel beyond zich hier een
week lang Ds, Lodewijk Nagy, die aldaar gestudeerd
eeft en thanspredikant is in een Hongaarsch grensdorp van Nieuw-Rumenie, HA was het, die op bovenvermelden dag de eerste Nederlandsche godsdienstoefening heeft gehouden in Rumenie,
Behalve de Nederlandsche kolonie en ook vreemden,
die met Hollanders of Hollandschen zijn gehuwd, en hun
kinderen, was een talrijk publiek aanwezig, dat de kerk
vulde en bestond uit belangstellende Rumenen en Hongaren. De Gezant spreidde persoonlijk in den aanvang
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de Nederlandsche viag uit over de kleine tafel aan den
voet van denpreekstoel, terwijl het or el zich liet hooren, Daarop hield de predikant, die met een Hollandsche isgehuwd, in goed Nederlandsch een schoone en
pakkende rede, waarin hi' wees op den band met het
vaderland,
op de plichten van den Nederlander in den
vreemde, ook ten opzichte van zijn land en op de noodzaak van het vasthouden aan degoede zeden en gebruiken aldaar. Hi' hield ons daarbij het voorbeeld voor, gegeven door onze Koningin en Haar Huis, en bad daarop
voor Haar en de Haren, ons yolk en ons alien.
Een nieuwe band is op dien dag om ons geslagen,
De Gezant hoot ook andere geestelijken, van verschillenden godsdienst, voor het leidert van dergelijke
bijeenkomsten bereid te vinden en heeft thans aan eenigen onzer de wenschelijkheid en de mogelijkheid ter
overweging voorgelegd om een Nederlandsch geestelijke
te beroepen, die op afwisselende plaatsen algemeene
odsdienstoefeningen zou houden en tevens bereid zou
g
e geven
aan Hollandsche kleine
zijn om eenig onderwijs
t
kinderen in dit land in de Nederlandsche taal, geschiedents en aardrijkskunde, Misschien zou hi' ook enkele
voordrachten kunnen houden in de Fransche taal over
Nederland en Nederlandsch-Indie voor een Rumeensch
publick. De moeilijkheid doet zich gelden, dat de Nederlanders in Rumenie zeer verspreid wonen en de verkeersmiddelen hier sedert den oorlog uitermate gebrekkig zijn, terwijl voorts de kinderen grootelijks verschillen van leeftijd.
De enkele R.-C. geestelijken van Hollandsche nationaliteit wonen ver van de plaatsen, waar wij gevestigd zijn,
***

Voordracht over Nederiandsch Volksleven te
Stockholm.
De beer D. J. van der Ven, uit Arnhem, die dezer daen als gast van het Zweedsche Toeristtrafiek Verbond
g
Zweden bereist hield, daartoe aangezocht door het Bestuur der Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging alhier,
den 8en November eene door licht- en filmbeelden opgesc
helderde lezing over het onderwerp: „Het Hollandsche
volksleven en het Hollandsche Skansenl.
De heer Van der Ven be on in zijne in het Duitsch gehouden rede, uiteen te zetten wat Holland op cultuurhistorischgebied van Zweden geleerd had en herdacht
met dankbaarheid dengrooten Hazelius.
elkdat
yolk, dat zichzelf
Na erop te hebben gewezen,
eerbiedigt, verplicht is, zijn cultuurgeschiedenis in eere
te houden, gaf hi een overzicht van alles, wat op dat
gebied in Nederland is gedaan en hoe, vooral op aanstichting van den heer F. A. Hoefer in 1912 de Vereeniging Het Nederlandsche Openluchtmuseum" tot stand
kwam,
Wij kregen een plan te zien van het door de gemeente Arnhem afgestane terrein de Waterberg, waar elke
provincie hare eigene afdeeling heeft.
Door moose en duidelijke lichtbeelden kreeg men eene
voorstelling van plattelandswoningen uit de meest verschillende streken van ons land, van de oudste ti den af.
Ook an merkwaardige voorwerpen werden vertoond
en daarbij de historische trekschuit natuurlijk niet vergeten,
O
volksfeesten enz,
Oudezoomede
zeden en gebruiken,
werden aan de hand van lichtbeeld en in film verklaard,
onze schilderachtige kleederdrachten vertoond, in het
kort de Zweedsche en vermoedelijk ook vele Nederkennis met din en waarlandsche toehoorders ma
van zij waarschijnlijk vroeger nooit hadden gehoord,
Dankbare toejuichingen beloonden den spreker,
Na afloop hood het Bestuur der Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging aan den heer en mevrouw Van der Ven

een avondmaal in Grand Hotel Royal aan, Daarbij sprak
de Voorzitter, Oud-Minister Ericsen, uit naam der Vereeniging den heer Van der Ven een woord van dank toe,
voor diens welwillendheid, aan de uitnoodiging der Vereeniging te hebben willen gehoor geven, en daardoor
te hebben medegewerkt aan het doel der Vereeniging:
Nederland en zijne Kolonien alhier bekend te maken en
de banden tusschen beide landen op kultureel- en handelsgebied nauwer aan te knoopen,
Stockholm, 10 November 1920,
J. RIPPE,
Vert, Al g, Ned, Verb.

NEDERLAND.

Het VIIe Groot-Nederlandsch StudentenCongres Delft 1921.
Zooals den leden van het A.N.V. bekend zal zijn, werden sinds 1910 jaarlijks Groot-Nederlandsche Studenten-Congressen
beurtelings in Holland en Vlaanderen
,
gehouden.
De bedoeling van deze Congressen is, de toenadering
tusschen de Hollandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Studenten te bevorderen en vraagstukken te bespreken, die voor de Nederlandsche beschaving van groot
gewicht kunnen worden.
De oorlog onderbrak de Conoressenreeks, door de onmogelijkheid, waarin de Vlaamsche Studenten verkeerden, om de Congressen bij te wonen,
Na den oorlog echter zijn onmiddellijk pogingen in het
werkgesteld om de rij der Congressen wederom voort te
zetten en in Maart ',Lheeft te Leuven het VIe GrootNederlandsch Studenten-Congres plaats gehad. Dit Congres is echter door de Belgische regeering zoodanig tegengewerkt, dat het voor de Hollandsche deelnemers onmogelijk was, een v' um voor hun paspoort te verkrijgen.
Slechts enkelen zijn er in geslaagd om zonder pas het
Congres te bereiken,
Ondanks de geweldige tegenwerking van Franskiljonsche en Waalsche zijde is het Congres prachtig geslaagd.
Het volgende jaar is Delft aan de beurt om het Con
astvrijheid te verleenen.
g
Onmiddellijk na de zomervacantie is het bestuur van
het Algemeen Nederlandsch Studenten Verbond (Tevens
Congresbestuur, secretariaat Oostsingel 12c Delft) aan
het werk getogen om plannen te ontwerpen en toebereidselen te treffen, Het heeft vast besloten het Congres te
houden op 18, 19 en 20 Maart 1921.
We kunnen reeds mededeelen dat we van Prof. Pont
een toezegging mochten ontvangen om als spreker op te
treden, terwij1 Prof. P. J. Blok voorloopig toestemde,
Nadere bijzonderheden zullen zoo spoedig mogelijk
worden bekendgemaakt.
De Propaganda-Commissie voor het
Vile Groot-Nederl. , Stud. Congres
1921,

Delft,
8 November 1920.
***
Van de Fifdeelingen.

Delft (Stud. AM.).

D e sec retaris schrijft:
Op 2 November herdacht de Stud Afd. Delft feesteis
het
bekende
Stockholmsche
Openlucht,
lick
haar tien-jarig bestaan. Na eenige jaren van meer
Skansen
1
museum, op aanstichting van den beroemden Dr. Haze- 1 of minderen bloei, scheen het alsof de oorlog, die zooveel
1 vernietigde, ook onze afdeeling ten doode had gedoemd.
liuz tot stand gekomen.
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Veel en taai volgehouden werk is toen noodig geweest en de literatuur, 3, Het hede—daagsche 'one meisje in
en ook gedaan am de Aid, er bovenop te houden en de de hedendaagsche letterkunde gespiegeld.
Elk desgewenscht gevolgd door de voordracht van 1
uitslag heeft degenen, die meehielpen, beloond, Van een
45-tal leden in 1917 groeide zij tot 216, En niet het aan- of 2 novellen,
tal leden alleen geeft recht op voldoening, ook de lief de
T. Brondgeest Sr., Heerenweg 199, Haarlem.
die men koestert voor de hoogste idealen van het VerWat wij van Indie moeten weten; wat van hem, die
bond, groeit. Een krachtig vereenigingsleven is het ge- daarheen
wil, verwacht wordt; klimaat, gezondheid, levolg. Kenmerkend is nog, dat de toenemende bloei be- venswijze; de Europ, vrouw in Indie, Indo-Europeanen;
e
regint, nadat men (La, ook door eenige uitstekende sp
omgang met inboorlingen, zedelijkheid. (Met lichtbeelers, de lden meer bekend maakte met de Vlaamsche den).
k
en Afrikaansche beweging.
Liederenavond, Tekst en melodie van Rene de Clercq.
Een woord van huldepast hier aan hen, die de ten
doode opgeschrevene vereeniging weer deden opleven en Bewerking van Lieven Duvosel (o,m, 3 bundels van 6
zich door de schijnbaar hopelooze vooruitzichten niet liederen uitgegeven bij Alsbach en Co,, Amsterdam).
lieten ontmoedigen, zelfs niet toen het hun voorafgaan- Inleider; Dr, Rene De Clercq, begeleider; Lieven Duvode bestuur als zijn meening te kennen gaf; „Het is hier sel, zanger; G. Dils, Inlichtingen geeft Dr, Rene De
in Delft onmogelijk een eenigszins levende afdeeling te Clercq, Prinsenstraat 8, Bussum,
krijgenu . Op het door deze personen begonnen werk,
Mr, J. F, Flor Heuvelmans, Valkenboschkade 620, Den
bouwen we nog steeds voort, Zoo kon dan ook het 10- Haag.
jarig bestaan feestelijk worden gevierd,
1, Albrecht Rodenbach te Leuven in 1880. De Studen's-Middags werd door een 3-tal sprekers, Nederland, tenbeweging, Studentenschetsen uit „Jan Blokkeru . 2.
Vlaanderen, en Z.-Afrika vertegenwoordigende een kor- Vlaamsche Studentenschetsen. (vooralgeschikt voor
te toespraak gehouden, die prachtig de Groot-Ned- Stud, en Jgl, Afdeelingen). 3. Vlaamsche novellen, 4, Oorlandschegeest, die in de Aid. heerscht, weergaven. Een logsnovellen.
eenvoudige gemeenschappelijke maaltijd telde bijna 60
C, K, Kesler, Kostverlorenstraat 81, Zandvoort.
deelnemers, De stemming was prachtig, De avond werd
Lezing over West-Indie,
zooals het thans is en zooals
ingezellig samenzijn doorgebracht, waarbij we door de
zeer op prijs gestelde medewerking van Mej. Schoep uit het vroeger is geweest,
Rotterdam, op verscheiden buitengewoon in den smaak
H. Michelsen, Galileistraat 8, Den Haag.
vallende Groot-Nederlandsche liederen werden ontEen reis naar en een verblijf in de kolonie Curacao
haald. De Vlaamsche toondichter Duvossel luisterde door (met lichtbeelden).
zijn prachtig spel den avond mede op. Ook de leden lieHerman Poort, Koninginnelaan 5a, Groningen.
ten zich niet onbetuigd, De hartelijke belangstelling die
Waarde en wezen onzer nieuwste literatuur; realisme
de Afd. van vele zijden, waarbij we in een eerste plaats
de Burger-aid. Delft noemen, mocht ondervinden, gaf en romantiek, romantiek en humor; de literatuur als
reden tot vreugde. Mocht ook deze Afd. tot meerderen spiegel van ons leven; kunstenaar en maatschappij; de
bloei komen (en de vaste wil van haar bestuurgeeft poezie, haar karakter en -haar beteekenis; twee dichters
daartoe alle hoop) dan kunnen er bij goede samenwer- van . dezen tijd (Henriette Roland Holst en P. C. Boutens); de Russische geest in de Russische literatuur,
king, nog groote din en in Delft gedaan worden,
Twee punten waren er die een schaduw wierpen over
J. L. Walch van Beuningenstr. 61, Den Haag.
de feeststemming: le, dat ons eerelid mevr, Cohen Stuart,
1. Van den Vos Reinaerde, 2. Ontwikkeling en ontdie zulkegroote verdiensten heeft voor onze Aid. door staan van hetgeestelijk spel in de Middeleeuwen, 5. De
ziekte verhinderd was tegenwoordig te zijn; 2e, de nood- Hoogste Wet.
toestand, waarin Vlaanderen verkeert en het besef, dat
het A,N,V, hier zooveel zou kunnen doen, Pijnlijk werden we hieraan herinnerd door den Vlaamschen spre• ker. Voor dit vervullen van ziin Vlaamschen en GrootNederlandschenplicht zijn we hem dankbaar, als goede
A.N.V.-leden ho en we van harte dat er spoedig vera nOOST-INDIE.
dering komt,
***

's-Gravenhage.
23 Novembergaf deze Afd. weer een Dietschen Kunstavond, ditmaal gewijd aan Vlaamsche kunst, o.a, aan
den dichter Willem Gijssels, Me ewer waren; het
Dubbel Gemengd Kwartet „Caecilia", Directeur de beer
J. Bartelsman, dat dit jaar te Delft een lste prijs behaalde, de Vlaamsche toondichter C. Hinderdael, de zangeres Mevr, E. Monjou en de zanger F. van School-. De
heeren J. Borms en D, Hermans zegden gedichten van
Gijssels.
***

Stud. Aid. Leiden.
Bestuur; Mej, F. van Lissa, voorzitster; Mej. E, H.
Korvezee, le secretaresseVreewijkstr. 1; W. Bisschop,
penningmeester; J. C. Ligtvoet Jr., 2e secretaris; Mej, E.
Prins, ondervoorzitster.
* * *

Voor aideelingsavonden.
J. van Ammers.-Kiiller Oegstgeesterlaan 7, Leiden,
1, De techniek van het tooneel en hetontstaan van een
tooneelstuk. 2. De verhouding van ouders en kinderen

Het is zeker weinig opwekkend als ik in Neerlandia's
laatste aflevering van 1920 kom aandragen met een voor
Nederland en Insulinde
Ontmoedigende mededeeling.
Reeds herhaaldelijk, o.a, in het vorige nummer, wees
ik op de geringe belangstelling van de Nederlandsche
jongelieden in Indische betrekkingen,
Nu deelt Ir. R. A. van Sandick in de Ingenieur 't volgende mede;
„Aan ingenieurs van den Nederlandsch-Indischen staatsdienst zijn voor het tijkvak van 1 Januari-20 September
1920:
Nederl, Buitenl,
reeds vertrokken . .......
9
21
reeds aangenomen, doch nog niet vertrokken
......... . 15
23
en worden in dienstgenomen, indien zij
geneeskundig zullen zijn goedgekeurd, —
33
in behandeling is de uitzending van
.
—
7 en
verscheidenen.
Totaal • , 24
84 en
verscheidenen.
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De werving van ingenious voor Indie is echter geenszip s afgeloopen Want aan de behoefte is niet voldaan,
De behoefte voor 1920 is nog 162, die voor 1921 is nog
slechts onvolkomen bekend, doch is, volgens de bekende
cijfers, reeds 40, altijd in de onderstelling dat er geen
onvervulde wenschen van . 1920 moeten worden overgenomen,
Het totaal van 108 (zie boven) is dus zeker minder dan
de helft van de behoefte,
Men bedenke daarbij, dat al deze cijfers alleen aangeven de toeneming van vreemdelingen, van af 1 Januari
1920. Maar er waren er reeds velem Bovendien worden
er in Indie zelf aangeno rnen, Er zijn thans sommige regeeringsbureaux, waar men meer Duitsch hoort dan Nederlandsch, (De Scandinavi6rs beginnen ook met Duitsch
te sprek en, al leeren zij spoedig Nederlandsch),
We konden niet vermoeden,dat het zoo erg was,
Onzesc
geringe schrik is geworden tot een hevigen
schrik",
Geen wonder, dat de heerv, S. schreef:
„De geringe schrik is geworden tot een hevigen schrik",
Want de toestand is heel verdrietig voor allen, die den
band tusschen Nederland en Insulinde nauwer willen
toehalen.
Schrik doet opschrikken, maakt wakker, Moge dat
thans bewaarheid worden!
Eerst de vraag;
Wet is er aan te doen?
Het is niet zoogemakkelijk, die vraag te beantwoorden, Want het kwaad'heeft enorme afmetingen aangenomen, Men bedenke, dat 's heeren v. S.'s mededeeling alleen Ingenieurs betreft en dat het er bij alle takken van
den Staatsdienst even somber uitziet.
In de eersteplaats zal het Departement van Kolonien
die er in 's lands beurs moeten tasten, al is de Indische
begrooting voor 1921 reeds coed op we naar het milliard. Dat Departement deed reeds veel; bekendmaking
van de Indische dienstvoorwaarden overal in Nederland,
ook in 't buitenland — het stichten van talrijke studiebeurzen — verhooging van salarissen, En — 't moet erkend
worden — dat bij de opgetreden groote dutute in Indie
de moeilijkheid dubbel groot is.
Voorwaar, hen, die met de leiding dezer zaken belast
zijn, behoeft men niet te benijden!
Naar veler meening is, vooral in onze dagen, voor jonge menschen, die gehuwd naar Indie gaan, de eerste ti'
de moeilijkste; 't leergeld, dat de pas aangekomene moet
betalen, is zoo ontzaglijk groot, dat men er jaren lang ondergebukt gaat en ..... met dit doel gaat toch zeker
niemand naar Indie, Zoo komen de raadgevingen aan
vrienden en kennissen in 't moederland; „Bedenkt U
honderdmaal voorgij uw land verlaat".
Aan te bevelen zou dus zijn een flinke verhooging van 't
aanvangssalaris en een ruime tegemoetkoming in geld
niet alleen bij 't vertrek uit Nederland, maar ook een
tweede bij de vestiging in Indie,
Dat zou weer veelgeld kosten, maar 't doel op een
andere manier te bereiken zal zeer bezwaarlijk gaan,
n dat de aankomende
En zou 't een„vrome wensch” zij,
gezinnen in een eenvoudig en goedkoop hotel, door de
Regeering op te richten en te exploiteeren, tijdelijk herberging vonden? Reeds voor den oorlog was die eerste
tijd voor velen om wanhopig te worden, hoeveel te meer
thans — nu de duurte der hotels in Batavia schrikbarend is toegenomen.
Zoo zou er naar mijn bescheiden meening door de
Regeering nog meer kunnen gedaan worden om den
van Nederland naar Insulinde voor onze jonge
over van
lieden m?er aanlokkelijk te maken, Om nog een ding te
noemen, zouden kortere verbintenissen, met aan het einde
een flinke gratificatie, velen kunnen overhalen, die nu
huiverig zijn om bijna hun geheele leven aan een onbekende toekomst te verbinden.
Een en ander wordt door mij neergeschreven niet als
raadgevingen van een betweter maar naar aanleiding

van bedenkingen, die ik zoo van tijd tot tijd door studenten hoorde maken,
Er is nog een andere bedenking, waarover wij 't vroeger reeds hadden; deze dat 't met Nederlands' taak in
Indie spoedig gedaan zal zijn", Wij trachtten toen aan
te toonen dat men zich deswege niet te bezorgd behoeft
te maken; Nederland en Indie hebben elkander noodig
tot in lento van dagen, „Ja maar", zegt men, „werpen
andere mogendheden, b.v. Japan, niet al te begeerige blikken naar Insulinde?" Indertijd was dat een relletje voor
courantenschrijvers, die gaarne wat stof opjagen. 't Was
aldoor; de wolf komt; de wolf komt" en van zoo iets
blijft maar al te veel hangen,
Sedert is dat . alarm roe en gelukkig geluwd en wij
mogen ook in dit opzicht wizen op
bemoedigende verschtjnselen.
Depogingen, die in de laatste twee j aren door vooraanstaande Nederlanders zijn gedaan om de banden met
andere volkeren nauwer toe te halen, ook door een einde
te maken aan het onbekend maakt onbemind" waren
allesbehalve te vergeefs; droegen rijke vruchten; de uitland wel eens een dreigenden toon tegen Insulinde aangenomen,
Zooging het ook met Japan. Hadden „Jingo's" in dat
land wel eens een dreigenden toon tegen Insulinde aangeslagen, het bleek en blijkt duidelijk genoeg, dat men
daar niets anders verlangt dan, tot wederzijdsch profijt,
in waarachtige vriendschap met Nederlandsch-Indie te
Leven, Ook in Neerlandia werd reedsgewezen op de alleraangenaamste verwelkoming van onzen voortreff eliken nieuwen gezant Jhr. de Graeff en op de meer dan
gewoon geestdriftige ontvangst van het Nederlandsche
eskader; bij die gelegenheid werd allerminst vergeten wat
Japan aan Nederland te danken heeft,
Nu weer is een afvaardiging uit Ned, Indie met den
goed-ronden Nederlander Zeilinga, president van de Jasc
vasche Bank , aan 't hoof d, daar op de meest schitterende
wijze ontvangen en gehuldigd,
't Is toch niet te onnoozel, hoop ik, uit zulke verschijnselen op te maken, dat Insulinde een waardige plaats
inneemt tusschen de nation van Oost-Azik,
Eengunstig verschijnsel ma ook genoemd worden de
neiging tot samenwerken in 't opbouwen van de Indische
maatschappij die zich aldoor openbaart van de ziide der
Chineesche burgers. Nu weder hebben eenige voorname
Chineezen opgericht de Centrale Vereeniging tot bevordering der Oogheelkunde in Nederlandsch-Indie. De ge, boortegeschiedenis dezer Vereeniging is aldus; De heer
Mr. Vissering, President der Ned. Bank, had aan Dr.
Yap voor dat doel ter hand ge isteld een in Nederland
bijeengebracht bedrag van f 20,000, Nu werd onder de
leiding van den heer Zeilinga, President der 3 avasche
Bank vergaderd en besloten dat 't Bestuur der Vereeniging zal bestaan uit 12 Chineezen gekozen uit den handel en 't Chineesche officierenkorps, terwijl de heer
Zeilinga het penningmeesterschap zal waarnemen, Ter
vergadering sprak de Majoor Khou Kim An de volgende
nobele woorden;
„Tot dusver is alle wat door de Chineezen tot stand
gebracht is, in 't uitsluitend belang van de Chineesche
gemeente geweest 1), nu bestaat de gelegenheid om iets
te doen in 't belang van het algemeen. Laat ons nu toonen, dat wi bier in Indie zijn, niet alleen om handel te
drzjven, om geld te verdienen, maar ook om het belang
van het land te dienee.
Doze flinke taal werd met geestdrift aangehoord en
besloten, dat de klinieken zullen
tengevolgedaarvan
•
worden opengesteld voor alle rassen en volken in Insulinde.
1 ) De brave Majoor doelt bier op het gestelde doel van
tot dusver opgerichte Chineesche Vereenigingen, Overigens is bekend (en ook onder deze rubriek herhaaldelijk
meegedeeld) dat reeds sedert jaren door Chineezen duizenden en tienduizenden werden geofferd voor algemeene menschlievende en maatschappelijke doeleinden.
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't Geld zal er wel komen; Stichters zijn zij, die f 10.000
ineens of f 1200 j aarlijks betalen.
Mogen wij het bovenstaande niet als een zeer goede
tiding beschouwen? 't zal steeds meer blijken, dat Insulinde in de Chineezen bezit; flinke staatsburgers, die
krachtigen steun zullen verleenen bij 't opbouwen van
het Indische Gemeenebest.
En , „ als Ned,-Indie de Japanners en de Chineezen
alsgoede vrienden ma beschouwen, dan kan het zonder
vrees voor buitenlandschgevaar (daarom nog niet zorgeloos) zich rustig en krachtig blijven ontwikkelen,
En nu komen wij ten slotte terug op de bovengestelde
vraag: Wat is er aan te doen? En dan wordt geantwoord:
Nederland) moet meer
g
Nederland (en vooral '1 j one
vertrouwen hebben in Indie's toekomst; Indie is het Nederland aangene zijde van den Oceaan, waar met durf
bezielde Nederlanders een schoonen en nuttigen werkkring kunnen vinden,
Mij dunkt ook, dat de leden van 't A.N.V. wel zullen
handelen door van dit vertrouwen in hunnen kring te
getuigen,
zullen zii een oed werk verrichten
't Welk doende
naar wij ho en ,
de verre toekomst,
voor 1921 en
v. L.
's-Gr,

ZUID-AFRIKA.

Het Nederlandsch in Kaapstad.
Emiel Hullebroeck, die zijn triumftocht in Zuid-Afrika houdt met het Nederlandsche lied, schrijft „Zuidrikaansche Indrukken" in de Wereldkroniek. Over de
Af
met het Nederlandsch in Kaapstad
weinige be
schrijft hi' 't volgende:
„Kaapstad in een totaal Engelsche stad en de Afrikaners en Hollanders, die er wonen, loopen er als verloren en kunnen die Engelsche atmosfeer zelfs niet
gedeeltelijk wegnemen, 1k heb beproefd het overal met
Nederlandsch gedaan te krijgen, zonder veel bijval.
In 't groote Postkantoor moest men er op mijn verzoek een Afrikaner, jong ambtenaar, bijhalen. In de
grootste maga zijnen en apotheken verstond men mij
niet",
Of ficieel zijn, zooals men weet, de beide talen
(frikaansch
en Engelsch) sedert de stichting der Z.
X
A. Unie op gelijke voet gesteld en in alles wat van
den Staat uitgaat, wordt daar met nauwgezetheid de
hand aangehouden. Er zijn echter te veel Engelsche
ambtenaren die in betrekking waren, toen die wet
wendgestemd en, hoewel men thans veel jonge Afrikaners aanstelt, zal het jaren duren, vooraleer Kaapstad den indruk zal kunnen leveren van een stad,
waar twee verschillende rassen op den zelfden voet leven engelijke rechten genieten",
Eenigszins anders is de ervaring van den heer J. Modest Lauwerys, die ook pas in Zuid-Afrika is geweest,
Hi' schreef in „Het Vlaamsche Land":
De stroom is niet meer te keeren. De Volkstaal is
f
Arikaans
engeen Nederlands; het wordt zonder noemenswaardige afwijking over heel Afrika gesproken,
Afrikaans isgeen verminkt-platneuzio krom Nederlands,
maar een eigen taal uit het Nederlands, Voor mij klinkt
zij welluidend, en door een Afrikaner gesproken zeer
muzikaal, Hoor wat de fine literator L. Baekelmans
reeds in het jaar 1910 schreef naar aanleiding van
Schartens artikel in „De Gids", waarin hi' 't Afrikaans
met klanken van eengebarsten viool vergeleek, „Neen,
Scharten bezit het juiste inzicht niet; de stoere taaiheid
van een ras dat wenst zich zelf te blijven; zijn eigen taal
le behouden, uiting te even aan de ziel en de geest in
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de .M oedertaal, so slicht en recht" zooals Klaus Groth
zong, Als Vlaming roe en wij de Afrikaners toe „Gij zult
niet ten ondergaan!"
Indien men het Afrikaans ter zijde zou le en omdat
het niet algemeen beschaafd Nederlands is, dan ontkennen zij tevens de zoet gevooisdheid van onze Gezelle, en
houde men op de Provencaalse dichter Mistral en de
Bretoense letterkunde te bewonderen,"

Afdeeling Kaapstad•
Het laatste door de nieuwe secretares, Mei. M. G. v.
d. Werff uitgebrachte jaarverslag dezer werkzame Afd,
brengt hulde aan de afgetreClen bestuurders Philip R.
Botha, die naar Europa in en den heer Fagan, die
totprofessor te Stellenbosch werd benoemd,
Lezingen werden voor de Afd, gehouden door den heer
Graham Botha over „
de dagen van Riebeeck" en door
den wnd, Consul-Generaal Dr, Lorentz over Ned, Indie,
met een mooie reeks lichtbeelden.
Ook werdengezellige avonden gegeven o.a, een, waarop de dames Le Roux, Tilanus en Menzies van hun
schoonen zang deden genieten en de heer en Mevr. De
Groot van hun voordrachten. Metgenoegen wordt teruggedacht aan een ontvangavond ten huize van den
heer en M.evr. Lorentz,
Omtrent de medewerking van Afd. Kaapstad aan de
plannen der Zuid-Afrikaners tot den bouw van een
Volkshospitaal meldt het verslag;
„Het bestuur hood aan om op een bazaar, die ten bate
van dit doelgehouden zou worden, voor een eigen tafel
te zorgen. Deze bazaar slaagde biezonder goed, In lange tijd was er niet zo'n rote samenwerking tussen de
leden van het Verbond onderling en met de zusterverenigingen geweest, Van alle zijden kwamen bijdragen
toegestroomd, ook allerlei vruchten en groenten of handwerken en anderegewilde artikelen, De Hollandse tafel
maakte dan ook op deze bazaar een eervolle vertoning.
Hetgrootste gedeelte van het werk was natuurlik weer
onze onvermoeide voorzitster mevr, Loopuyt—Maas ten
deelgevallen, maar het sukses was dan ook groot.
Voor hetzelf de doel hood mevr, Luyt aan om met
een veertigtal Hollands- en Afrikaanssprekende kinderen de kinder-operette Assepoester op te voeren, Met
geestdrift heeft mevr. Luyt dit moeilike werk op zich genomen, De uitvoering was een groot sukses,
Het eerstegedeelte van de avond werd in beslag genomen door Assepoester, terwijl het tweede gedeelte voor
Kaapstad jets geheel nieuws was; Hollandse trio's, duetten, solo's en voordrachten werden uitgevoerd in een
nieuwe vorm, De uitvoerenden n,l, stelden zoo nauwkeurig mogelik de groep voor, die door Dirk Hals vereeuwigd is in de „Muziekpartij". De schilder Roworth
verleende welwillend zijn medewerking. Hierdoor vestide men niet alleen de aandacht op Hollandse muziek,
maar tegelijkertijd op Hollandse kunst."
Uit de verdere mededeelingen teekenen wij nog op,
dat een krans werdgelegd op het graf van Generaal
Botha, dat het Hoof dbestuur sedert kort optreedt als
adviseerend comae voor de Ned, Zuid-Afrikaansche
Vereeniging h,t,l. en aanraking had met haar voorzitter,
Prof, Pont, toen deze Kaapstad bezocht,
Over de Openbare Hollandsche Boekerij en Leeskamer van het A,N,V, te Kaapstad, waarover een afzonderlijk verslag is uitgebracht,
deelen we een en ander
mee in het volgend nummer,

Nederlanders en Stamverwanten vraagt aan
het kantoor van het A.N.V. te Dordrecht het
proefnummer van ONS VADERLAND, Ned.
Weekblad voor het Buitenland.
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INGEZONDEN.
De Nederlandsche Weermacht.
„Neérlands kracht schuilt niet in een root leger, maar
in de achting, die het afdwingt door zijn roemrijk verleden", Aldus de heer v, L. in zijn artikel „De Pelgrimvaders" (Neerlandia Oct, 1920, blz, 130). Het is een feit, dat
men met depunten der bajonetten slechts vrees afdwingt,
en dat een cultuur, die zich met dergelijke machtsmiddelen moet handhaven niet de ware is, en nooit achting
zal verwerven, Gelukkig is het, dat de Nederlandsche beschaving, behalve door haar roemrijk verleden, vooral de
bewondering van een groot deel der wereld wekt door de
voortbrengselen van den Nederlandschen geest, door
strenge toepassing van een internationaal recht, door
durf in handelszaken, enz, Geheel afgescheiden daarvan
is de vraag of een weermacht gemist kan worden om
aans lagen op het vrije bestaan er van te verijdel,
en
Wanneer men de uitlatingen van vooraanstaande mannen in binnen- en buitenland mag gelooven, staat het
vast, dat Nederland, wanneer het niet beschikt had over
eengevechtsklaar leger, in den wereldoorlog zou zijn betrokken, Als het kanon spreekt, zwijgt de stem van het
recht! En waar de beer v, L, zelf schrigt:*Nederland
„ is
in die oorlogsjaren miskend, gehoond, verguisd" en opmerkt, dat „de oorlogsdolheid de menschen daarginds
verblindde" en spreekt van „met bloed beloopen oorlogsoogen" daar kan hij toch bezwaarlijk van oordeel zijn,
dat alleen een beroep op ons roemrijk verleden Nedlandgespaard zou hebben van verwoeste steden en dorpen, in puin geschoten kerken, ontelbare houten kruisjes,
En hoe dan nu de toestand van den Nederlandschen
stam zou zijn (ik heb hier vooral het oog op Vlaanderen), wanneer de kern daarvan zoo zwaar aangetast was
geworden, acht ik niet twijfelachtig, Reeds lang heeft
het mij dan ook verwonderd, dat in „Neerlandia" geen
woord van hulde isgebracht aan den Nederlandschen
soldaat, die lane oorlogsjaren in zenuwsloopend afwachfen de souvereiniteit van Nederland, maar tegelijk
van het voortbestaan van den Nederlandschen stam
waarborgde! De vraag of de beer v, L. ook niet vindt dat
ons „roemrijk verleden" van tijd tot tijd zwaar naar kruitdamp ruikt, moge hij zelf beantwoorden.
Waar nugebleken is, dat de te hooi en te gras naar
vorengeschoven aanslag op het bestaansrecht van deNederlandsche weermacht zeer terecht ook buiten de vereeniging aanstoot heeft gegeven, (Zie „Ons Leger", Oct.
1920, blz. 267) meende ik niet langer te mogen zwijgen,
Ch. C, van der Vlis.
's-Gravenhage, October 1920.
***

Degeachte inzender van bovenstaand artikeltje zocht
lets in mijn woorden, wat er niet in lit, Ze hebben met
ons legervraagstuk niets te maken; ze laten in het midden of ons leer klein of root moet zijn. Ze zijn bedoeld
alsgeruststelling en troost voor een klein yolk, welks
weermacht tegenover de groote mogendheden uiteraard
klein is (Wie zal dit ontkennen?)
Welnu, klein yolk, dwing achting of door Uw voorbeeld; door Uw optreden; door Uw geheele zijn; dat zij
Uw schild, ook alsgij, teen uw zin, gedwongen wordt
Uwgoed recht met de wapenen te verdedigen,
Het aantal lezers, dat zich aan mine woorden gargerd
heeft, zal dunkt me zeer gering zijn; en de beer v. d, V,
zal misschien willen toegeven, dat hij wel wat hard van
stal geloopen is. Ik zou het hierbij kunnen laten,. maar
wil toch even opkomen teen de beschuldiging, dat
Neerlandia geen hulde zou gebracht hebben aan den
Nederlandschen soldaat; de beer v, d, V. vrage maar
eens aan Dr. Van Everdingen te Bilthoven wat deze als

Directeur van de Boekencommissie voor onze„mennekes” deed. Dat waren daden; en ook met woorden — zii
't misschien niet in lane
g
artikelen — werd vaak hulde
gebracht; genoeg? Zeer zeker niet, want al was er een
d dan ware
geheel nummer van Neerlandia aan gewij,
zeker nog niet voldoende geprezen de houding van ons,
Nederlandsche leger in die eindelooze dagen van zenuwuitputtend wacht houden; dagen voor den Nederlandschen soldaat moeilijker te doorstaan dan de meest f elle
strijd.
Het artikeltje van Pro Patria", waarvan de beer v. cl.
V.gewag maakt, heb ik gelezen, Het gaat uit van dezelfde misvatting, als die den beer v. d. V. de pen deed'
opnemen,
Jets eigenaardigs is 't, dat de schrijver in den aanhef
verklaart nietgaarne een steentje naar Neerlandia te
willen werpen; en zie, hij gooit een „ . , steen,
V. L.
's-Gr.
***

Hulp gegeven.
In het October-nr, van Neerlandia blz, 137 onder het
hoofd„Hulp gevraagd”, staat het verzoek mede te deelen wat voor het vertalen van een Engelsch boekje voor
't herstellen van auto's kan dienstig zijn. 1k vestig de
aandacht van aanvrager op het volgend woordenboekje
waarin tal van woorden voorkomen, die men in later
verschenen woordenboeken niet vinden kan. Desgewenscht houd ik het ter beschikking van den belanghebbende. Het is „A New Pocket-Dictionary of the
English and Dutch and Dutch and English Languages;
containing also: a vocabulary of proper names and a.
catalogue of the irregular verbs, by A. Jaeger, — Gouda,
G. B, van Goor."
Heveadorp (Gld,). 12-XI-'20,Hoogachtend
K, REINHARD,
***

Nederland op zijn best.
In het Juli-nummer van Neerlandia las ik een artikel
van den heer H. C. F. Hennig over het Ned, fabrikaat in
het buitenland, Hier is een ander staaltje doch van een
werkman. 'k Ben hier aan 't werk aan een reusachtige
exportslachterij. Bij het aanleggen van de electrische
verlichtingen gebruikte men gloeilampen uit de U. S. A.,
(Japan) en ook Hollandsche gemaakt bij Philips, Eindhoven, Sprekende met een electricien aangaande de beste
lamp, zei hij; Praat me niet van U.S.A., de eenigste echte goede lamp, welke ik ooit ebruikte was de Philipslamp. Indien lets heel goed is dan is bun uitdrukking:
That old Dutch globe, will do me, En dat is wat hij zeide. Elke lamp die je thans bier ziet is een Philips made
in Holland."
J. v. d, HAVE.
Darwin, (Australie) 20-9-'20.

TAALCOMMISSIE.
Onder et en verantwoordelijkheid.
Ad res: Helen astraat 46, 's-Oravenhage.
Brievenbus.
Jhr. V. d. W. te 's-Gr. en Jhr. G. L. S. te D. H. — Dat
iemand onderzeeer en onderzeeboot niet als Germanismen voelt, bewijst (U wordt niet boos?), dat hij zijn
eigen, in dit geval Nederlandsche, taal niet goed voelt.
Dat deze woorden ouder zijn dan duikboot, bewij st aleen, dta waar is, wat wij al zoo vaak schreven n.l. dat
l
e Nederlanders veel te dikwijls klakkeloos vreemden
d
woorden een Nederlandsch uiterlijk geven, Ruimte verbiedt ons les te even in allerlei -ismen, zoodat U, hopen wij, nu maar op gezag gelooft, dat duikboot het
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,eenig goede Nederlandsche woord voor de 2 namaaksels uit het Duitsch is, evenals zoeklicht voor schijnwerper.
Ongenoemde. — poststempel Assen. U heeft zeker gelezen, dat het Hoof dbestuur zich tot de Regeering heeft
gewend met een verzoek om de ook door u gewenschte
verandering van defensie in landsverdediging.
A. H. te H. Indien u niet vermeldt, uit welk dagblad
uw uitknipsel is, mogen wij het niet opnemen,
Dr. A. D. F. te D. Vindt u „zaktafels" voor een deskundige zoo gek? En logarithmentafels dan? Waar er
bovendien bijstaat „in 4 decimalen" en alleen de boekhandel ze verkoopt, achten wij het juist heel goed gevonden; tabellen (dat u wil) is zeker onjuist, want tabellen
zijn toch heel andere din en,
W. H. te R. Natuurlijk helpt elke daad meer dan schrijyen. Doch dit is noodig, om de aandacht te vestigen op
het noodeloosgebruik van vreemde woorden, Wij ho en
dat iedere Nederlander, voordat het Kurhaus zelfs Badhuis is, zich als u inschrijft in het Nederlandsch, indien
hi'j in een Nederlandsch sprekend deel der aarde is!
J. L. A. P. te A'dam. Ditmaal is ergeen plaats voor
een antwoord aan u. Wij ho en in Januari.
E. L. K. Schm. te 's-Gr. Uw artikel in de Nieuwe Ct.
van 4 Nov, had al onze aandacht en instemming, Gaarne
voegen we hierbij uw opmerking, dat gouvernement moest
wijken voor land. We bevelen den leden van het A.N.V.
ten zeerste het bovenbedoelde artikel ter lezing aan. —
Ja, dat departement plaats maakte voor ministerie, zagen ook wij graag. Of het gebeuren zal in ambtelijken
stijl?
A. K. te 's-Gr. De „spelregels", die u ons zond, zijn
zeker in slecht Nederlandsch geschreven, Dat een Duitsche zaak haar best doet, om haar waren voor Nederlanders gemakkelijker bruikbaar te maken, is o.i. lofwaardig. Zie „Penetration pacifique".
Wat voor de T. C, na 17 Nov, is ingekomen of nog in-.
komt, vindt op zijn vroegst een plaats in het Januarinummer.
* **
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tefeuille die men onder den arm draagt. Goed gekozen
vind ik dat woord niet: eenportefeuille is geen •tasch:
een tasch draag ik niet onder mijn arm, en de inhoud
van eenportefeuille kan wel uit akten bestaan, maar
meestal bestaat hi' uit andere stukken, dan die menten
onzent aktenpleegt te noemen,
***

House of Lords.
In de Hofstraat te 's-Gravenkage vindt men een -„American Bar" tevens House of Lords". Zoo heeft niet alleen En eland maar ook Den Haag — of als men wil
Amerika — tegenwoordig zijn heerenhuis,
***

Byoutier.
In Den Haag vindt men vele juweliers, die zich byoutier noemen. Dit is niet Hollandsch, en ook niet Fransch,
In Frankrijk bestaan niet byoutiers, wel bijoutiers.
***

Goede manieren,
De vierde druk is verschenen van'
boeke van
Jonkvr. H. A. Rappard over Goede Manieren,
Op blz, 2 lezen we: „als gij afscheidsvisites maakt,
moet gij voorzien zijn van visitekaartjes, waarop gij
P. P. C.(pour prendre cone hebt geschreven en deze
geeft gij af, alsgij „niet thuis" of „belet" krijgt".
Zeergeachte Jonkvrouw, dat noemen wij niet goede,
maar slechte manieren.
Een Nederlander, die zijn afkomst niet wil varloochenen, geeft in dergelijke gevallen een kaartje af met t.a.
of voluit ten afscheid.
Nu we toch over verkortingen op naamkaartjes schrijven, verzoeken we alien leden van het A.N.V. die er invloed op kunnen oefenen, te bevorderen, dat met Nieuwjaar op kaartj es en in aankondigingen niet pi, maar
m, g. of m414. voorkomt.
Zegt het voort!
T. C.

Penetration pacifique". Wel handig!
„Au bon Marche, debekende zaak te Parijs, zendt
naar Nederland haarprijscourant en sluit daarbij in 4
bladzijden vol mededeelingen voor de afnemers, In het
Fransch? Neen, in het Nederlandsch!! Zouden ze dat in
ons land verstaan en de bedoeling er van begrijpen?
* **

AlsMr. J. van Lennep dat eens had gehoord!
Een Delftsch studentberichtte ons, dat een zijner hoogleeraren het volgende Nederlandsch (van vreemde smetten lang niet vrij!) sprak: „En nu zullen we zien, mijne
heeren, hoe we een hall changeeren in een corridor".
* **

Dat lastige Nederlandsch ook!
Een nieuwe kapperszaak te 's-Gravenhage kondigt
zich aan als coiffeurgenerale? Is de coiffeuse daar sours
le general?
* **

Om.
Dit woordje kanbij vele schrijvers vanonze dagen
maargeen genade vinden, Dit kan blijken uit de volgende zinnen, waarin het m.i. niet ma g ontbreken: „Zeer
velen oordeelen
den'
ti gekomen, de toelatingseischen
aanmerkelijk te verzwaren", .... „tot ze weergenoeg
kracht voelde het leven weer op haar schouders te nemen".
***

Aktentasch
wordt welgebruikt om het een men een portefeuille
pleegt te noemen, niet een zakportefeuille, maar een por-

Mededeelingen en Allerlei.
I

Ons Vaderland,
Onder dezen naam is hetproefnummer verschenen van
het Nederlandsch Weekblad voor de Nederlanders en
Stamverwanten in het buitenland,
Het wordt in eengroote onlaag over heel de wereld
verspreid, Leden van het A.N.V. vraagt aan de Adm, van
't A.N.V. te Dordrecht exemplaren ter verspreiding onder
uw vrienden in het buitenland,
Aileen bij genoegzame inteekening kan tot de ere elde uitgaaf worden overgegaan,
***

Nederlandsche belangen in het buitenland.
Het vervolg van het artikel onder dit hoofd in het vorig nummer begonnen moet we ens plaatsgebrek tot het
volgend nummer worden uitgesteld.
We hebben ten opzichte van I iets goed te maken.
Daarin stond een opgaaf van de Nederlandsche Kamers
van Koophandel met haar adressen, welke ons van officieele zijde waren verstrekt. Bij het overnemen hebben
wij verzuimd voor de Brusselsche Kamer het Nederlandsche adres op te geven, welke fout we bij dezen herstellen: Het is: Laekenstraat 35b.
Voorts verzoekt de Ned. K. v. K. voor Duitschland te
melden dat haar indeeling en adressen de volgende veranderingen hebben onder aan:
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Afd, Noord-Duitschland: Berlin W. 8 Behrenstr. 20;
Dordtmund, Betenstr, 9,
Aid, Zuid-Duitschland: Frankfort a, M. Elbestr, 60
Afd, Rijngebied: Dusseldorp Humboldstr, 45; Keulen,
Roonstr, 13; Krefeld, Hochstr, 85,
***

Amnestie.
Tak Leuven van het Ali Vlaamsch Hoogstudentenverbond heeft zich in een motie uitgesproken ten gunste van.
onmiddellijke en algeheele amnestie voor staatsmisdrijg
yen, als middel om in Belie
rust, orde en welvaart te
doen wederkeeren
***

Landsbond der Dietsche Trekvogels,
Het is met dezen nieuwen bond niet naar wensch gegaan, zoodat de stichter en voorzitter, prof. dr. H. Wirth,
een verbeterd en versterkt gilde heeft samengesteld,
waarmede hi' een wereldreis gaat ondernemen, Het plan
is Noord-Amerika. Japan, China, de Philippijnen, Nedlandsch-Indi en Zuid-Afrika te bezoeken,
De werking van den Landsbond wordt dezen winter
11.0, voortgezet door' mevr, Wirth, de eerste luitspeelster en luitzangster. ingeleid door een lezing met lichtbeelden vanprof, Wirth.
Als bewijs van belangstelling in het streven schonk H.
M. onze Koningin-Moeder een gift aan het bestuur.
*

*

Koninginnerolprent.
Op Vrijdag 24 Sept. had eene kostelooze vertooning
plaats van de rolprent: „De zegetocht van Hare Ma'teit de Koningin door Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen"
in het Kino Theater „Bellevue" aangeboden door de
groep Suriname van het Alg. Ned, Verbond aan de leerlinen van de kostelooze openbare scholen voor gewoon
lager onderwijs en van de gesubsidieerde scholen te Paramaribo en omgeving, die naar het oordeel van den Inspecteur voor het Onderwijs daarvoor in aanmerking
kwamen,
Ruim 2000 kinderen woonden de opvoering bij in drie
groepen van 1000, onder geleide hunner onderwiizers
Militaire muziek luisterde den feestavond op, Er was
groote geestdrift bij de kinderen, Dapper zongen zij de
vaderlandcche liederen mede, die ten gehoore werden
gebracht, Het was een golf van vaderlandsliefde, die over
de jeugd ging en de lief de voor Vaderland en Vorstin
werd in die 3 malen drie kwartier meer aangewakkerd
en tot uiting gebracht dan op menige andere wijze.
Aldus schrijft „de Surinamer" van 26 September.

A.

op 29 Augustus van dit jaar, bij Point Reyes, op de kust
van Californié, zijn de volgende bijzonderheden bekend
geworden:
Toen op 31 Augustus de golven over de „Arakae
braken, het schip in een toestand verkeerde, dat het
slechts door een wondergered kon worden en de gehle bemanning in erns ti levensgevaar verkeerde, zond de
gezagvoerder, kapitein Van Ronkel, den consul—generaal
der Nederlanden te San Franciscoper draadloos bericht een gelukwensch met den verjaardag der Koningin..
Hetgedrag van den gezagvoerder, of ficieren en bemanning was moedig en volhardend en heeft niets te
wenschen overgelaten.
Een jong Nederlander, de heer J, H, van Hoboken,
kanselier aan het onsulaat-generaal te San Francisco,
be of zich aan boord van het schip, toen het gestrand
in de branding lag en bleef daar, tot het schip veilig in
de haven was gebracht.

Hollanders te Emden gehuldigd.
De vorige maand zijn een 50-tal Groningsche ouders
en kinderen in Emden, de Duitsche stad aan gene zijde
van den Dollar, op bezoek geweest, omdat Emdens burgerij behoefte had hun dank te zeggen voor alles wat
zij in dagen van nood en gebrek hadden gedaan,
Zij werden ontvangen met het Nederlandsch Volkslied,
in optocht ging men door de feeqelijk versierde straten naar het raadhuis, waar de beeltenis onzer Koningin
p
rijkte, De burgemeester voerde het woord en de heer
Vroeg, redacteur van de N, Pr, Gr, Ct, herinnerde er aan
wat Emden als toevluchtsoord voor de Groningers in
den 80-jarigen oorlog was geweest,
's Middags werd een dankstond gehouden waarin Prof.
Jaeger, predikant der Oud-Ger. Kerk in Pruisen, voorging in het Nederlandsch,
De Ostfriesische Zeitung bevatte een welkomstgroet,
die aldus aanving:
De Fla en weihn van d'Rathustoorn,
De Trummel klingt
wat schallt dat Hoorn!
De Minsken all tausamenstromen.
Mr Hart is vull van Dank un Trau,
flOr Mund de rOppt ju alle tau:
Willkomen!

Comite voor Ned. Kinderen in den Vreemde.

(Hoofddoel: Verzorging in Nederland),
Tegenover de ontvangsten in de afgeloopen maand 1 ) van
f 4188,75 (waaronder f 930 voor voedselvoorziening) en
Mrk, 170, waardoor het totaal der ontvangsten sedert den
*
aanvang van ons werk steeg tot f 314342.22i en Mrk.
31730,— waren de uitgaven f 5316,75i en Mrk 368,65,
Nederl. op en best.
het een dus een tern an onzer kasmiddelen van on— De Ned, Havenbouwwerken Mij,, te Port Said werk- geveer f 1200 beteekent, De winter nadert, de nood neemt
zaam zal in Ma art 1921 een aanvang maken met het toe! De toestand, vooral in Duitschland, waar vele duibouwen van een haven te Jaffa voor rekening der Pales- zenden Nederlandsche kinderen wonen, die dri p end
tijnsche regeering, De kosten worden berekend op onge- ook onze hulp behoeven, is nog zoo critiek, dat van teveer een kwart millioengulden. Met den bouw zal drie rugzending der kinderen, die hier verpleegd worden, nog
jaar gemoeid zijn en een duizendtal arbeiders er geen spraak kan zijn, Integendeel, ons werk heeft
werk door vinden,
dringend uitbreiding noodig, ook over de grenzen in den
vorm van zendingen levensmiddelen en kleeding, ter— Vol ens de Nieuwe Courant heeft Kapitein de Jong, wiji het aantal kinderen, dat wij hier te lande verplegen,
een der Nederlandsche schermers op de VIIe Olympiade uitbreiding vraagt, Om dit te bereiken hebben wij noote Antwerpen, een schrijven ontvangen van den heer G. dig en kasmiddelen en adressen van eenvoudige gezinTrombert, kampioen der kampioenen 1920 en vice-pre- nen, die bereid zijn onze kinderen teen matige vergoesident van den Franschen schermbond, waarin hi' den ding onderdak te verschaffen, Dankbaar erkennen wij,
te zijner beschikking gestelden prijs voor sportiviteit toe-, dat in menig recht Nederlandsch gezin onze kinderen
kent aan hem en zijn kameraden, Deze spreekt de mee- eenigen tijd kosteloos lief derijke opname vonden, Dit
ning uit, dat inzonderheid de heee Doorman 't schoonste moge tot voorbeeld strekken,
voorbeeld van sportieven geest heeft gegeven door zijn
Bijdragen worden gaarne ontvangen door den Penningkameraden te beoordeelen met eengestrengheid, die niet meester S. VAN LIER Ez, Nassaukade 358, Amsterdam.
nagevolgd is door andere rechters, zoo vaak hun landPostcheque en Girodienst No. 22889,
gonooten er bij waren betrokken.
— Omtrent de stranding van het stoomschip „Arakan", 1 ) De opsomming moet ditmaal wegens plaatsgebrek achvan de stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd," terwege blijven, — Red,

