NEERLANDIA
MAANDBLAD

VAN HET

ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.

29sTE JAARGANG
(1925).

BOEKHANDEL 8 DRUKKERIJ W. D. MEINEMA — DELFT.

Inhoud van den 29 sten Jaargang (1925).
Blz.
Blz.
Antillen, Groep Ned. - Al g. Vergadering
22 Hutschenruyter, Wouter - Nederlandsche muziek in
Uit het jaarverslag over 1924
140
concerten in Nederland
151, 172
Barnouw, Prof. dr. A. J. - De Hoofdstad van Nederland 198
Jager, P. J. - Spelling van Aardrijkskundige namen .... 181
Beets, Dr. A. - Vertalingen uit Hollandsche Dichters 187
Johannes - Zuid-Afrika: De Taal
170, 193
Bergh, W.. van den - Politiek en A. N. V.
13 Kamerbeek, J. - Naar aanleiding van een Dietsche kant27
Het A. N. V. en deJongeren
teekening
79
Alphabetisme en Analphabetisme
160 Kanter, P. J. de - Onze taal in Vlaanderen en ZuidBrander, A. - Germanisme of teutoriisme 2
78
Afrika
97
Het Verdrag tusschen Nederland en Belie van
ajlo, J. E. - Samenwerking van A.N.V. en I.E.V.
120
3 April 1925
129
Cneudt, Rich. de - Aan Vlaanderen
36
Keet,
Dr.
A.
D.
Aan
my
moedertaal
51
Cortryck, Hen van - Ons Dietsche Dicht 19, 38, 50, 84, 102
Kielstra,
Prof.
Dr.
J.
C.
Ingezonden
13
13
Dekker, F. - Geenpolitiek in het A. N. V.
Klevant,
F.
Afd.
Oostkust
van
Sumatra
45
77
Driessche, G. van - Wat willen de Vlamingen ?
124
142 Kruisinga, E. - Onze Taal in den Vreemde
Es, Mr. W. J. L. van - Het leelijke jonge Eendje
Langemeyer,
R.
C.
L.
Ons
postzegelwerk
29,
47
Eybers, Ds. G. J. - H. Meerdink t
6
Leyds,
Dr.
W.
J.
Paul
Kruger
146
Gerke, P. J. - De Nederlandsche leergangen van het
157 Leys, J. J. - Van Hollanders in Canada
25, 40
A. N. V. in den Volksraad
Lier Ez, S. van - Een mooie taak voor het A. N. V.....
6
Haesaert, V. - Hoe men zich hoeden moet tegen al te
Comite. voor Ned. kinderen in den Vreemde 14, 30,
eenzijdige inlichting, en hoe het noodig is met zijn
47, 63, 79, 95, 109, 124, 161, 182, 199
107
tijd mede te leven
141
Er niet naast.
Liesenborghs, M. J. - Vlaamsche toestanden.... 10,
42, 76, 118, 155, 191
HerckenrathJr, Mr. Chr. M. - Oproep. Groepsraadsvergadering
42
Lingen, Dr. W. van - Verbroedering van Oost en West
9
Voor de Boekencommissie
32
Los, Dr. S. 0. - „Reisindrukken„" door Dr. H. H.
Jaarverslag van Groep Nederland over 1924
90
Kuyper .
140
Lezingen met lichtbeelden
106
President Kruger te Mentone
148
Aan de Afdeelingen van Groep Nederland
139
157
Liitkebillz1 Jr., C. L. - Krtigerhulde
Heusden, Johanna G. van - Beknopt Jaarverslag van het
44
'n
Lied
vir
Dietsers
Martins,
Harper
29
Comite voor Ned. kinderen in den Vreemde
Matthijsen,
P.
F.
Hollandsche
Landverhuizing
naar
Hoist-Hendrix, Henriette - De Hoofdstad van Nederland 159
75
Brazilie .
56,
Hoofdbestuur - Alg. Vergadering en Stamdag
1
Adres aan Z.Exc. den Minister van 0. K. en W
2
Meer, Prof. Dr. M. J. van der - Holland-Instituut te
Hoofdbestuursvergadering van 22 Nov. 1924. .
Frankfort .
18
3
Begrooting voor 1925
16
Nederland, Groep - Oproeping Groepsraadsvergadering 22
17,
Berichten .
72
Landverhuizing
43
Stamdag en Algemeene Vergadering
33
43
Voor de Boekencommissie
Hoofdbestuursveradering
van 28 Febr. 1925
g
52
15, 30, 47, 59, 74
Van de afdeelingen
Jaarverslag over 1924
66
59
Vlaamsche „Petekinderen" .
71
De Statutenwijziging
90
Jaarverslag over 1924
82
Hoofdbestuursvergadering 24 April 1925.
105
Lezingen met lichtbeelden .
Rekening en Verantwoording over 1924
95
139
Aan de afdeelingen
119
Hoofdbestuursveradering
g
van 20 Juni 1925
85
Noord-Amerika, Groep - Afd. Nieuw Nederland
Motie.
135
28
161
Ntjland
, Mr. M. C. - Hollandsch aardewerk 2
Hoofdbestuursvergadering van 29 Aug. 1925
163
Huishoudelijk Reglement
78
Ontkenning - Wel niet onnoodig
170
Adres in zake den Nationalen Radio-omroep
10,
22,
106
OostIndie,
Groep
Afd.
Semarang
173
Huldetelegram aan Hare Majesteit de Koningin
45, 158
Afd. Oostkust van Sumatra
Adres aan Z.Exc. den Minister van Onderwijs,
183 Oudschans Dentz, Fred. - Rolprentvertooningen te
Kunsten en Wetenschappen
23
200
Paramaribo
De Hollandsche School te Singapore

INHOUD VAN DEN 29sTEN JAARGANG (1925).
Biz.
Overhoff, F. A. - Zesde Congres van den Nederlandschen Bond in Duitschland
Pattist, f. N. - Fransch Vlaanderen
122,
Picard, Leo - Het Nederlandsch-Belgisch Verdrag ......
Redactte - Het A. N. V. en de jongeren
Bernard Zweers t
Boekencommissie .
De Nederlandsche vlag op alle zeeen
Naschriften
14, 28, 79,
Mededeelingen
14, 30, 47, 62, 79, 95,
110, 125, 144, 163,
Samenstelling van het Hoofdbestuur ,
Nieuwe leden 16, 31, 48, 63, 96, 111, 126, 165, 183,
Hollandsch naam - Lof en blaam
De Leidsche Universiteit 350 jaar
Prof. Dr. P.J. Blok 70 jaar
Saamhoorigheid van Afrikaners en Hollanders
Dr.Johannes Brill t
Adreslijst vertegenwoordigers in het buitenland 32,
Aan Vlaanderen
Adreslijst Groepssecretarissen 39, 53, 104, 137,
Vraag om inlichting
31, 41, 80, 140,
Vereeniging „Oranje Nassau-Museum"
Een nationaal museum voor de visscherij
Bericht . '
49, 164, 150,
Het welkom aan Prof. J. J. Smith
Achtste vacantieleergang en Tiende Studentencongres .
Wat wil de Nederlandsche Bond in Duitschland ?
Holland Instituut
Vertalers noodig
Afd. Kaapstad
De nieuwe tijd
De Stamdag .
Tiende Grootnederlandsche Studentencongres
„Nederlandsch Fabrikaat" 10 jaar
Ruiling van Predikanten .
De mondigheid van het Afrikaansch en Onze
Toekomst
81,
De dood van Louis Bouwmeester
De huldiging van Hugo de Groot
Afscheid van Prof. Smith
Verwijt afgewezen
Ons nieuwe kantoor
Afscheid van Prof. Blok
Geschenken voor ons kantoor
120, 139,
Mr. P. Hofstede Crull t. Tergedachtenis
Kriigerherdenking
De Stormramp
Gouden Feest
Kriigers Doopbewijs
Adreslijst Secretarissen Zelfstandige afdeelingen in
het Buitenland
Radio en Algemeen Nederlandsch Verbond
Paul Kruger herdacht .
174,
Pioniersarbeid
Ons Stammuseum
Oranje en Maastricht
Een Oranje-Nassaumuseum
Het Nederlandsch en het Vreemdelingenverkeer

188
177
122
1
6
7
10
94
182
15
203
17
20
22
24
24
168
36
154
164
43
44
157
49
53
58
58
62
62
65
72
73
74
75
113
89
89
100
100
102
105
200
129
135
135
141
150
168
169
00
185
187
189
190
190

MeltJacobus Brink t
De wortels

Biz.
193
195

Dietsche Kantteekeningen:
Buitenlandsche belangstelling voor Oost- Indie . , . .
8
Moeten Hollandsche boeren naar Argentinie ?
8
Wat weet men van Nederland 2
21
Verdere inlijving
21
Het daghet in het Noorden
21
Het Nederlandsch „een doode taal" in Zuid-Afrika 21
Het A N. V. en de Vereenvoudiging
37
Vlaamsch leven in Fransch-Vlaanderen
37
Zuidafrikaansche liederen
37
De bewakers der vrijheid
37
Mededinging uit Nederland
37
Onze Sleepvaarders
37
Nederlandsch Tooneel in Londen
54
„Lucifer" te Rotterdam
54
Een stem uit Suriname
54
Fransch Vlaanderen
88
Nederlandsche Leergangen voor Dagbladschrijvers
in Antwerpen
88
Diplomatieke taal Belgie-Nederland .
88
Onze taal in Ned. Indie
88
Gekgedoe
88
Hier spreekt men Nederlandsch
88
Waalsche beschaving
103
Nederlandets in Argentinie
103
Zuidafrikaansche oudheden
103
In Vlaanderen Vlaamsch
103
Afrikaansche Studenten in Nederland
104
Het 300-jarige New-York en Jubileerende Nederlanders .
104
Miangas Nederlandsch gebied
104
Belangstelling der dagbladpers
t
116
Nederland in den Toeristentijd
116
Gelukskaarten .
116
Nederland in den Vreemde
117
ZOO kunnen wij het ook
117, 137
Haarlemmerdijkjes .
117
Leert denken over de lands revs heen !
136
Onzegeducbte tegenstander
136
Katholieke eenheid en Vlaanderen
136
Cultuurwerk in Vlaanderen
137
Nederlandsch te Brussel.
153
Vermuilezeling van het yolk
154
En loch winnen wij !
154
Nederland-Amerikastichting .
154
Een Zuidafrikaansche vlag .
154
Geloof in de toekomst .
176
In den doolhof dergeleerden
176
Een Engelsch commandant, die Nederlandsch
spreekt .
176
De Vlamingen in de Kongokolonie
177
Nederlandsche landontginners in de V. St.
196
Hun taal verloren !
196
Nederland en Amerika
196
Molensgevraagd .
197
Vernederlandschte Italianen
197
Loyaal.... tegenover wie 2
197
Nederland op zijn best
197

INHOUD VAN DEN 29STEN JAARGANG (1925).
Blz.
Blz._
7 Vlaanderen, Groep — Tak Brussel.. . . 11, 24, 61, 91
Rippe, J. — St. Nicolaasfeest in Zweden
Roessingh van Iterson, J. W. — Waardeering
Afd. Semarang
De Compagnie
Strijdkreet-Nederlandsch
Residence .
Aanteekeningen
Nederlandsche Streektalenavond
Nederlandsche Leergangen
Spelling van Aardrijkskundige namen...... 91,
S. A. A. M
Godsdienst en Taal
Schaap, Mr. H. P. — Spelling (en vorm) van aardrijkskundige namen
Onverdiende lof
Aardrijkskundige namen .
Schmiilling, E. — Het groote werk op Onderwijsgebied
Simons, L. — Politiek
Straaten, G. H. van — Het bezoek van H. Ms. „Tromp"
en „Heemskerck" te Genua
Suriname, Groep — Jaarverslag over 1924
Taakommissie — 12, 26, 45, 61, 78, 92, 109, 125, 159, 182,
Adres aan Z. Exc. den Minister van Financien.. .
Jaarverslag
Adres aan den Directeur Generaal der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie
Torley Duwel, Mr. Dr. C. L. — Nationaliseering van
plaatsnamen .
Vessem, Mr. A.J. van — De Vlaamsche Stad Gent
Een Eereschuld

De Distel
12, 23, 42, 61, 91, 178
Een nieuw tijdschrift
23
Tak Lokeren
23
Algemeene Groepsvergadering
60
Berichten .
61
11 juli
91
Reizen in het Vlaamsche land
91, 106
De Vlaemsche Stemme in Vrankrijk
106
Beroemde Vlamingen
106
Leve de tweetaligheid .
106
Dr. A.J. van de Perre overleden
137
Ter herinnering aan wijlen Hippoliet Meert
138
Paul-Kriigerherdenking
138
123
Tak Antwerpen
138, 178
141
Belangstelling voor het A. N. V. te Mechelen.... 138
199
Een Nederlandsche leerstoel te Tokio
138
Een gelukkige kentering
138
178
Een merkwaardig gedenkboek
139
78
Werk der Vlamingen in het Walenland
156
De bedevaart naar den Uzer
156
Een Vlaamsche geneeskundige week
157
58
Het grafgedenkteeken van Hippoliet Meert
157
121
Oostende en Ieperen
178
202
Kruger herdacht te Brussel
178
27
Hetgrafgedenkteeken voor wijlen H. Meert
192
46
Uit de Afdeelingen
192
Berichten .
193
182
Wakh, Jan — Wat is het Nederlandsche Volk ? Wat is de
Nederlandsche Taal ?
34, 55, 86
161
Wall, J. van de — Dr. J. van der Valk t
105
14 Waller Zep,
er Dr. S. A. — Fiandra fara da se?
94
14
Niet klagen,
maar doen !
123
9
10
45
45
45
92
158
181
158
121
181

Afbeeldingen.
131z,
Raden Adipati Aria Achmad Djajadiningrat, Regent van
Batavia
J. H. Pierneef

9
15

Prof. Dr. P.J. Blok

22

Dr, Johannes Brill t

24

Geref. kerk met consistorie der nederzetting Neerlandia in
Canada
25
De heer W. van Ark, een der leiders en hoofd dergouvernementsschool te Alberta, Canada, met zijngezin
voor zijn woning
Het landbouwbedrijf in de Holl. Kolonie te Alberta in
Canada
Degasten op . de 25-jarige bruiloft van Arie de Geus
te Carambehy
Marken en °Volendam aan boord van de „Heemskerck"
Prof. J. J. Smith

Blz,
Hugo de Groot
Dr. J. van der Valk

89

t

Koninginnedag te Padang

120

Vrouwengedenkteeken te Bloemfontein

140

De Zuidafrikaansche landbouwers, die een studiereis
maakten door Nederland
144
Stephanus Johannes Paulus Kruger

40 Kriigersgeboorteplek
Kruger op omstreeks 30-jarigen leeftijd
41

Louis Bouwmeester

121

Mr. P. Hofstede Crull t

Kruger in den eersten vrijheidsoorlog

57 Die Nagmaal te Pretoria

145
146
147
147
148

59 Paul Kruger (Naar een houtsnede van Pierneef)

149

74 Woonhuis van President Kruger te Pretoria

149

6e Bedevaart naar de IJzer
Hollanders in het oerbosch aan het werk ......... . . . .

105
4

156

75 Groep feestvierende Nederlanders te Rio de Janeiro op
89
Koninginnedag .
184

29ste Jaargang.

No. 1.

Januari 1925.

NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Gij zonen van Oud-Holland,
Houdt Hollands taal in eer!
(Uit een lied van Zweers).
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Algemeene Vergadering en Stamdag.
Ten einde een degelijke behandeling der
Verbondswet te waarborgen, is besloten Zaterdag 28 Maart geheel voor de Algemeene Vergadering te bestemmen en den Stamdag op Vrijdag 27 Maart te houden, De verdeeling der
werkzaamheden wordt daardoor als volgt:
VRIJDAG 27 MAART:

Stamdag in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15,
's-Gravenhage.
10 uur: Rede te houden door een Vlaming,
nader op te geven.
Half 11: Rede te houden door den heer Noto
Soeroto over Indie en Nederland.
11 uur: Rede te houden door Prof. Dr, G,
Brom over dans- en volkskunst.
Half 12: Toespraken van Mevr. Loopuyt-Maas,
Prof. J. J. Smith en Dr, T. C. Visser,
alien uit Kaapstad, over Zuid-Afrika.
Half 1: Rust.
2 uur: Vertooning der zomerfilm door den
heer D. J. van der Ven, met muzikale
begeleiding van Prof. Jul, Röntgen.
Half 5: Voordracht van het Wilhelmus door
den heer Albert Vogel.
5 uur: Thee,
8 uur: Dietsche Kunstavond in den Schouwburg, aangeboden door de Afdeeling
's-Gravenhage.
ZATERDAG 28 MAART:

Algemeene Vergadering van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, 's morgens 10 uur in
Diligentia, Lange Voorhout 5, 's-Gravenhage.
Te behandelen:
Voorstel tot wijziging der statuten.
Het ontwerp der nieuwe Verbondswet vindt
men in het Septembernummer van 1924,
Half een: Rust.
Half twee: (zoo noodig) voorzetting der behandeling van de dagorde.
6 uur: Gemeenschappelijke maaltijd.
HET HOOFDBESTUUR.

Het A. N. V. en de jongeren.
Het wordt tijd met alien ernst de vraag onder de oogen
te zien, op welke wijze wij den toevoer van het jongere
geslacht tot het Verbond kunnen bevorderen en de
noodige maatregelen te nemen, om ,dien toevoer op
afdoende wijze voor nu en latertot een felt te maken.
Dat het noodzakelijk is, spreekt van zelf, Het Verbond
heeftgeen toekomst, wanneer degelederen niet regelmatig worden aangevuld met het opkomend geslacht, Wij
hebben daarbij niet in de eerste plaats op het oog i dat
het ledental op peil moet worden gehouden, maar denken
vooral aan deze algemeene levensvoorwaarden voor elke
instelling, dat de leiding geregeld den invloed ondergaat
van jongeren, wier denkbeelden nog frisch en vrij
zijn, nog niet vertroebeld door de aanhoudende inwerking
van eene harde levenservaring en die bovendien nog den
moed hebben hunne meening zonder omwegen te zeggen,
een moed, dien zij danken aan hun jeugd en vooralsnog
behouden hebben, omdat teleurstelling in de menschen
hun nog werd bespaard.
De vraag, waarop het aankomt, is echter, op welke wijze
de band moet wordengelegd,
Groep Nederland had Studenten- en Jo
en
afdeelingen. De eerste zijn door een aaneenschakeling van
misverstanden, welke zeker niet alleen aan de studenten
te wijten zijn en ook wel gevolg van het luisteren naar
slechte raadgevers, te niet gegaan. Van de laatste zijn
nog slechts twee over, Den Haag en Rotterdam,
De eenvoudigste oplossing schijnt te trachten de studentenafdeelingen weer terug te krijgen en eene krachtie propaganda te voeren voor de oprichting van jongeliedenafdeelingen, Aangenomen dat deze oplossing de
eenvoudigste en de juiste is, dan stuiten wij toch nog op
het bezwaar, dat de studenten, die voor de Stambeweging
voelen, inmiddels zich vereenigd hebben in een eigen
bond, Het Hoofdbestuur van het A. N, V, onderhoudt met
Bien bond vriendschappelijke betrekkingen, Wellicht leidt
dit op den duur tot nauwere aansluiting. In elk geval is
er veel voor te zeggen, dat de studenten, 't zij dan in of
buiten het A. N. V., ook in den strijd voor de Stambeweging in een eigen organisatie vereenigd zijn,
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Ten opziehte van hen, die niet tot de studenten behooren, staat de zaak eenigszins anders, omdat zij niet eene
maatschappij op zich zelf vormen, Zij begeeren niet in de
gewone afdeelingen van het Verbond te worden opgenomen, omdat zij niet ten onrechte vreezen, dan niet te
kunnen werken, zooals zij meenen, dat noodig is om de
belangstelling der jongeren te behouden, Zij zullen dan
immers meestal verplicht zijn mede te loo en in het
gareel der groote-menschenafdeelingen,
word
worden
Op gron
ervarma echter ,de vraag
d vande ing
gesteld of zij, vereenigd in eigen afdeelingen, hun doel
bereiken, Zij hebben zich te hoeden voor het nadpen van
de werkwijze der gewone afdeelingen, Het doen optreden
van sprekers bijv, die hunne voordracht even goed --of
lecht — in eene gewone afdeeling kunnen houden,
evens
moet vermeden worden,
De jongeliedenafdeeling ma g- niet een nabootsing zijn
van de gewone, Haar bestuur mist de ervaring en het
doorzicht der ouderen, zal zich derhalve licht laten verlead tot de eene of andere onderneming of daad, die
beter achterwege ware gebleven, De jongeliedenaf deelingen moeten dus Naar eigen werkwijze volgen, passend
bij den leeftijd harer leden, Houden zij zich hieraan, dan
zijn jongeliedenaideelingen op Naar plaats, Maar dan ook
alleen in degroote steden, Er is immers nog een
practisch bezwaar teen zulke afdeelingen, Het geldt hier
jongelui, in den regel zonder eigen inkomsten, veelal ook
in den opleidingStijd, De ouders hebben bezwaren tegen al
dat vergaderen, terwij1 dezen ook weer voor de jaarlijkse bijdrage worden aangesproken, Alleen in de grootste
gemeenten kan men derhalve een voldoend aantal jongelui
verwachten om eene afdeeling te vormen,
Hoe moet de zaak dan aangepakt worden?
Deze vraag komt hierop neer, dat onder de jongeren,
studenten en anderen, een voortdurende propaganda moet
wordengevoerd door de bestuurslichamen van het Verbond, met het doel hen vertrouwd te maken met de
beweging, welke door het Verbond wordt geleid, hen te
doordringen van de overtuiging, dat het Vaderland en
onze Stam moeten worden hoog gehouden en ieder, daartoe, op hoe bescheiden wijze ook, in staat moet meewerken om de belarAgen van beide te bevorderen, zooals dat
door het A. N. V. wordt opgevat, In de meeste plaatsen,
waar inrichtingen van Hooger en Middelbaar onderwijs
zijn, hebben de leerlingen der hoogere klassen zich vereenigd in eene club, Men zoeke aanraking met die clubs en
trachte gedaan te krijgen, dat sprekers worden toegelaten,
die onderwerpen behandelen, met het streven van het
A, N, V, verband houdende en dat kunstavonden worden
in elkaargezet, waarvoor het A. N. V. menschen en
materiaal Levert, Men bevordere het doen vertoonen van
rolprenten over de Nederlandsche Stamgebieden, De
besturen der Groepen en der afdeelingen vinden hier een
mooie en dankbare taak, mooi en dankbaar, omdat men
aan de jeugd de leiding geeft, welke zij naar onze overtuiging noodig heeft, en tevens de belangen van het A.
N. V. rechtstreeks bevordert, want wanneer de tijd daar
is voor de j ongeren om in de gelederen van het Verbond
te treden, vindt men hengereed ,
reeds vertrouwd met het
Verbondswerk, en bezield met werklust om aan de belangen van het Verbond hun krachten te geven.

Het Dagelijksch Bestuur uit het Hoof dbestuur te Dordrecht is te alien tide bereid aan de besturen der
Groepen en Afdeelingen hulp en voorlichting te geven,
Men zal hebben opgemerkt, dat wij in dit opstel niet
een be Groep op 't oog hebben. Het werkplan, dat
wij hier ter overdenking — en naar wij vertrouwen ook
ter uitvoering voorleggen, behoort in elke Groep te
worden toegepast, zij 't dan ook naar de in elke groep
anders zich vertoonende omstandigheden,
Overal behoort men zijn voile aandacht te schenken
aan het belangrijke vraagstuk, hoe men de belangstelling
der jongeren kan opwekken en hen voor het Verbondswerk
kan winnen,

Adres,
Aan Zijne Excellentie den Nederlandschen Minister
cto
Ob
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , is inOctober
j .1, de volgende brief verzonden:
Excellentie,
Nederlands c h Indie bereikt ons een klacht van
Uit
een belanghebbende over de verordening van Uwe Excellentie en den Heer Minister van Financien d.d. 9 Mei
1924, bevattende de re elfin voor de heffing en invorder van school geld enz, aan de Rijkskweekscholen
voor onderwijzers en onderwijzeressen (Ned, Stsc, 4.Juni
1924 No .108), De bedoelde bepaling is die van art 3,
waarin het school geld voor leerlingen, wier ouders of
verzorgers buiten het Rijk wonen, met 100 % wordt verhoogd, terwijl onder „Rijk" hier wordt verstaan het Rijk
in Europa.
Wij zijn het met onzen briefschrijver eens, dat deze
bepaling ondanks de mogelijkheid, die het tweede lid
opent, niet vrij van onbillijkheid is tegenover de Nedlanders in Oost- en West-Indie in de eersteplaats. Het
komt ons n,l, voor, dat hier een onderscheid wordt
gemaakt tusschen ouders en verzorgers in Nederland en
daarbuiten, datgeen steun vindt in een bestaand verschil
tusschen die beiden,
Daar de redenen voor het gemaakte onderscheid ons
niet bekend zijn, valt het moeilijk daartegen argumenten
aan te voeren. U veroorlove ons slechts deze opmerking
een voor
,
— waarvan het ons voorkomt
dat zijlthans
a
de hand liggenden grond der be paling raakt — dat het
verschil in uiterlijken welstand dit onderscheid niet wettigt, daar hier zoowel als in de Indien meer- en minderegoeden wonen,
g
Wij vreezen ook verkeerde gevolgtrekkingen, die in bitterheid over deze achterstelling kunnen gemaakt worden,
alsof Hr. Ms, Regeering de Nederlanders en Nederlandsche onderdanen in Nederlandsch Oost- en West-Indie
nietgelijkgerechtigd zou achten met die in Nederland,
Wij verzoeken derhalve Uwe Excellentie wel te willen
overwegen, of er geen aanleiding bestaat tot wijziging
dezer bepaling, opdat voor het minst het onderscheid,
dat hier tusschen Nederlandsche onderdanen naar elan
van hun woonplaats gemaakt wordt, kome te vervallen.
Met de meeste hoogachting
Uwdienstwillige dienaren
(w.g.) DE KANTER, Algemeen Voorzitter.
(w.g.) FORTMAN, Al g, Secr.-Penningmeester.
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Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 22 November 1924,
Het Dagelijksch Bestuur was vertegenwoordigd bij de
Aanwezig: de Heeren P. J de Kanter, al g. Voorzitter;
hulde
aan Dr, Coster gebracht 21 October te Leiden, en
g.
Ondervoorzitter;
Jhr, Mr, J. L. W, C. von Weiler, al
M, B. de Gaa y Fortman, al g. Secretaris-Penningm.; Dr. hechtte een krans aan zijn gedenksteen,
Mr,
Het Dag. Bestuur schonk f 25,— voor het gedenkteeken,
H. J. Kiewiet de Jonge, eerevoorzitter; J. E. Bijlo; Jhr,
C. M, E. R. C. von Bose; Ph. R. Botha; Dr, H, Ferguson; dat te Elandslaagte zal worden opgeric ht voor de in dden
S. G. L. F, Baron van Fridagh; 0, L. Helfrich; J. S. C, Boerenoorlog gevallen Nederlanders,
Het Hoofdbestuur heeft zich door iden heer v. d, Werff
Kasteleyn; K. E. Oudendijk; Mr, K. M. Phaff; L. L. W. van
Soest; Th. G. G. Valette en C. van Son, Administrateur, te St. Anna ter Muiden (Secretaris der Afd, West
Zeeuwsch-Vlaanderen) doen vertegenwoordigen bij de
Afwezig met kennisgeving de Heeren: G. van Driessche;
enkteeken voor J. H. van Dale te
Mr, P. Hofstede Crull; Dr. Th. Lens; M. J. Liesenborghs; onthulling van het ged
Dr, W. van Lin en Dr. H. W. E. Moller; Prof, Dr. A, A. Sluis en daarbij een krans doen le en,
De voorzitter en de ondervoorzitter hebben bij de hulv, Schelven; Mr, W, Thelen; Omer Wattez; J. van Windi in van Van Deyssel het A. N. V. vertegenwoordigd
ckel; Jhr, E. J, M. Wittert,
De Voorzitter opent te een uur de vergadering en en een bloemstuk aangeboden,
Het legaat van wijlen Me', Sjoers, groot f 1000.— is
spreekt de volgende, door de aanwezigen staande aangehoorde, woorden ter nagedachtenis van de heeren door overlijden van de personen, die er het vruchtgebruik
van hadden, aan het A. N. V. ten deel gevallen.
Kesler en Meert:
Voor deelneming in de Vondeluitgaaf der WereldAlvorens aan onze werkzaamheden te beginnen, is het
mij een behoefte en een die gevoelde plicht, het groute bibliotheek is f 400,— beschikbaargesteld,
De Voorzitter nam zitting in het Comite voor het
verlies tegedenken, dat onze stam en in het bijzonder
het A N. V. hebben geleden door het overladen van de Jubileum van den heer Albert Vogel,
De voorzitter is toegetreden tot het Vaderlandsch
heeren Johan Kesler en Hippoliet Meert, twee Vlamingen, die ten voile beseften wat het is in geestelijke onder- Comite van den Nederlandschen Bond in Duitschland
drukking te leven, nooit versaagd hebben en hun geheele (Secretariaat te Amsterdam).
Van het Bestuur van Groep Nederland kwam een overleven hebbengewijd aan de verheffing der Vlaamsche
zicht in van den uitslag der pogingen om vertelmidcultuur,
De heer Kesler was doorgeboorte feitelijk een Ned- dagen door de afdeelingen te doen instellen; de deellander, maar door zijn jarenlang verblijf in Brussel in neming is niet groot,
Aan de directie der Ho11, Amerika-Lijn werd ,• naar
de Vlaamsche gemeenschap opgegaan, Hi was gelukkig
als hi' iets kon doen voor het A. N. V. aan welks wor- aanleiding van een ingekomen klacht, verzocht te overding hi' mee den stoot gaf in 1895 in het Kunstgenoot- we en of het niet mogelijk is de spijskaarten harer
schap „De Distel", Een dag voor zijn dood was hi' nog booten ook in het Nederlandsch te doen drukken,
Een Koninginnefilm is aangeschaft en ter vertooning
op zijn post in het Groepsbestuur,
Met den diepsten eerbied en de grootste sympathie naar West-Indiegezonden,
Aan verschillende aanvragen om steun voor viering
herdenken wij ook Meert, die het Verbond zelf was, In
Vlaanderen heeft hi' het eerst de gedachte aan een A. van Koninginnedag door Nederlandsche vereenigingen in
N. V,geopperd door een roe uit Amerika te beant- Duitschland, is zooveel mogelijk voldaan, Zoo in en
woorden, Hij sloot zich later aan bij Dr, Kiewiet de naar Essen Nederlandsche zangboekjes, naar RecklingJonge, die in Noord-Nederland in 1897 gelijksoortig plan hausen oranjestrikjes, naar Duisburg portretten van de
koesterde, Hi' begreep dat de zetel der beweging in Koningin en werd Ds, Bax uit Maastricht afgevaardigd
Nederland behoorde te zijn, Hi' verloor niets van zijn om een voordracht te houden te Stockheim,
Het Groepsbestuur te Brussel heeft zich bereid vertoewijdingn
werkkracht voortaan
, toen
hi uitsluitend
zij
aan de Groep Vlaanderen wijdde, waar hi' de ziel onzer klaard onze uitstalling in het Holland-Huis in te richten,
beweging bleef tot de wereldoorlog uitbrak, die oorzaak waarvoor aan het Holland-Huis een jaarbijdrage moet
werd zijner ballingschap, Hi' was een bekwaam man, een worden betaald,
Voor het Koninginnefeest te Croix (Fransch-Vlaandeonvermoeid werker; hi'ad
h Vlaanderen en den Ned, Stam
ing aldaar, steun verleend.
lief als weinigen en het valt zeer te betreuren, dat hi' ren) is aan de Nederl, Vereenig
Een verzoek van Nederlanders te Teheran om een
na veel lijden in den vreemde slechts zoo kort heeft
kunnen genieten van een minder zorgvol leven, dat hem Nederlandsch Gezant te zien benoemd, is aan den Minisdoor tusschenkomst en met steun van het A, N. V. in ter van Buitenlandsche Zaken doorgezonden,
Het Dag, Bestuur heeft ingeteekend op het blad VlaamNederland was bereid en dat hem in staat stelde zich
weer tegaan widen aan het A. N. V. Ik stel U voor sche Koloniale Studiekring en 10 inteekeningen genomen
aan zijn weduwe, die trouwe steun in zijn moeilijk leven, op Oedaya (Opgang) ter verspreiding,
Mededeelingen over het onderwijs in geschiedenis en
een brief van rouwbeklag te zenden, den algemeenen voorzitter en den al g, ondervoorzitter of te vaardigen naar aardrijkskunde in Indie (ingezonden door het bestuur
de begrafenis te Gent en een palmtak namens het Hoof d- onzer Groep Ned. Indie) zijn overgebriefd aan de Vereeniging
Nederl
and
in den Vreemde,
bestuur te doen neerleggen op zijn graf,
Uit een brief van den heer Roessingh van Iterson,
Algemeene instemming,
De Voorzitter brengt verder in herinnering, dat de Secretaris der Groep Ned. Indie, over de geneeskundige
Nederlandsche viiegers,
die den Luchttocht Amsterdam examens, blijkt, dat de klacht over het gebruik daarbij
—Indie ondernamen, in Indie zijn aangekomen en stelt van de Japansche taal op een vergissing berust,
Een klacht over het voortrekken van vremdelin;en
voor een ihuldetelegram namens het A. N. V. te verzenden,
Het volgend telegram wordt verzonden: „Hoofdbestuur boven Nederlanders bij benoemingen van ambteno ren in
Nederlandsch Verbond brengt U hulde voor totstand- Ned. Indie is door den beer Roessingh van Iterson
brenging nieuwe verbinding Europeesch en Indisch afdoend beantwoord,
Aan den Minister van Onderwijs, Kunsten en WetenNederland. De Kartter, Voorzitter."
schappen is een brief gezonden naar aanleiding van een
Punt I. Notulen der vergadering van 5 hill.
klacht uit Ned. Indie over de regeling voor de belling
Deze worden onveranderdgoedgekeurd,
van schoolgeld voor de kweekscholen, in het bijzonder
Punt II, Ingekomen stukken en mededeelingen ter ken- over het feit dat daarbij Indie met het buitenland gelijk
wordtgesteld.
nisneming, °an.:
Dankbetuiging van het Bestuur der Afd. Kaapstad voor
Aan Mevrouw de Wed, Kesler te Brussel is deelneming
betuigd met het overlijden van haar echtgenoot, ons degastvrijheid aan de Afrikaansche studenten betoond
op de Z. Afr, studentendagen,
medelid Job. Kesler,

NEERLANDI A,
De Voorzitter kan hieraan toevoegen, dat het Dag.
Btstuur in samenwerking met het Hoofdbestuur der N. Z.
A. V, zich in verbinding gesteld heeft met de besturen
der Afdeelingen Haarlem van het A. N. V. en de N. Z.
A, V„ daar de keuze voor den volgenden studentendag
op Haarlem is gevallen, De Haagsche commissie, die tot
dit jaar de voorbereiding der studentendagen in handen
had, heeft zich teruggetrokken en laat de zaak verder
r stelt voor
aan het A. N, V. en de N. Z. A, V, over. Sp,
wederom een crediet van f 250,— beschikbaar te stellen.
Aangenomen,
Naar Carambehy (Brazilie) zal een groote partij Christelijke leer- en leesboeken, welwillend door verschillende
uitgevers beschikbaar gesteld, gezonden worden, voor de
Nederlandsche kolonie aldaar, Ook heeft het Dag, Bestuur
verbinding gekregen met een Nederlandsche Kolonie te
Alberta (Canada).
Ontslagneming van den heer Mathijsen Gerst als vertegenwoordiger te Point Fortin (Trinidad), we ens
vertrek, Eengeschikt opvolger, is niet gevonden.
Voorzitter en Ondervoorzitter hadden met den Gouverneur van Suriname een samenspreking over de belangen
der Groep.
De Voorzitter ideelde mede, dat bet een aangenaam
onderhoud was, degouverneur een warm voorstander van
het A, N. V, bleek te zijn en den toestand in Suriname,
de meest Nederlandsche Kolonie, ten opzichte onzer
beweging zeer gunstig noemde,
Mededeeling van den Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, dat de Regeeringssubsidie aan het
A. N. V, voor 1925 is verminderd met f 1000,—.
De Voorzitter spreekt ,hierbij een woord van waardeering voor Min. De Visser. Spr, heeft hoop, dat bij verbetering van den algemeenen toestand de subsidie zal
vermeerderd warden, Ze moest niet 10, maar 100,000gld.
zijn, Eerst dan doet de Regeering Naar plicht ten aanzien
van degroote belangen, die het A. N. V. ook voor Nederland behartigt en kan het A, N, V. op eenigszins bevredigende wijze zijn taak vervullen,
De heer Jac, Post heeft alspropagandist van het A. N.
V. 1 October zijn werkzaamheden aangevangen, met bevredigenden uitslag,
Punt III, Begrooting voor 1925, in ontvangst en uitgaaf
sluitend met een bedrag van f 29510,—,
Deze wordt onveranderdgoedgekeurd.
Punt IV, De Algemeene Vergadering en de Stamdag op
27 en 28 Maart te 's-Gravenhage te houden.
Ingekomen zijn een brief van den heer Van Vessem met
de vraag of leden het recht hebben amendementen voor
le stellen op het ontwerp Verbondswet en een brief van
Mr, H, P. Schaap over dit wetsontwerp
De Voorzitter meent op de vraag van den heer Van
Vessem over bet recht van amendement der leden ontkennend te moeten antwoorden,
De heer Oudendijk deelt mede, dat den vorigen avond
de Afdeeling Den Haag heeft vergaderd over de voorgestelde nieuwe Verbondswet en dat men van oordeel was,
dat het stemrecht over dergelijke ,belangrijke vraagpunten
niet goed geregeld is. De meening van ,groote Afdeelingen
komt daarbij niet tot haar recht, Den Haag voelt veel
voor de voorstellen vanprof, Gel
en Van Vessem cis.
Y
Waarom zouden zij, die een raadgevende stem hebben,
ook niet.mogen amendeeren?
De Voorzitter is het hiermede niet eens, Het geldt
hier een Algemeene Verbondsvergadering, waarin alleen
• Groepen en Zelfstandige Afdeelingen stem hebben. Nu
wil men ineens, dat personen rechtstreeks invloed op
dengang van zaken moeten kunnen oefenen. Dat behooren ze in hun Groep of Zelfstandige Afdeeling te doen,
Zoo zalprof, Gel zijn voorstellen kunnen doen uitgaan
'van de Afdeeling Londen,
idie wel tot stand zal komen,
De heer Botha acht het toch democratischer, datersonen op de algemeene vergadering ook hun meening
kunnen kenbaar maken,

De Voorzitter zest dat dit ook volkomen geoorloofd
is, maar dat dit jets anders is dan het recht om amendementen in te dienen, welk recht uitsluitend toekomt
aan de stemhebbende onderdeelen van het Verbond, in dit
geval de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen, Dit staat
in onmiddellijk verband met de inrichting van het Verbond, waarbij als beginsel op den voorgrond staat, dat
het A, N, V, wordtgevormd ,door de Groepen enZelfstandige Afdeelingen, welke samen de groote linen vaststellen welke het Verbond moet volgen, Wijkt men van
dezegrondgedachte of door het recht van amendement
ook aan niet-stemhebbenden toe te kennen, dan vreest
spr, verwarring,
De beer Oudendijk zegt ook, dat niet te willen, maar
alleen herziening der wijze van stemmen,
De beer Phaff is het met den voorzitter eens,
dat
persoonlijke amendementen een slechten invloed op de
beraadslagingen kunnen oefenen,
De .heer Van Soest geeft als tegemoetkoming in overweging, dat Groepsafgevaardigden een amendement van
een persoon overnemen.
De Voorzitter acht dat ongeoorloof cl. Een Groep stemt
als zoodanig, niet de persoon des afgevaardigen, Spr, stelt
-voor aan den heer Van Vessem te antwoorden,dat
hi' zijn voorstellen bij ide Groep Nederland kan inzenden, desnoods aan het Hoofdbestuur, dat dan zal overwe en of het die voorstellen wil overnemen, of wel kan
afwachten of in . de algemeene vergadering een of meer
stemhebbende onderdeelen van het Verbond zijn amendementen steunen of overnemen,
Aldus besloten,
Punt V. Het voorstel om in de bladen een bericht
te doen opnemen over ontwapening.
Het Dag. Bestuur stelt voor deze zaak verder te laten
rusten en alleen, desverlang,
d de ingezonden stukken
over dit onderwerp op te nemen in Neerlandia,
Aldus besloten,
Punt VI, Degeldelzjke verhouding tot Groep Nederland.
De Secretaris-Penningmeester leest een brief voor van
den Groep spenningmeester
, waarin deze weer nieuwe
tegemoetkomingen vraagt van het Hoof dbestuur,
De Voorzitter stelt voor aan ,de overeengekomen verplichtingen niet meer te tornen, maar aan het Dag.
Bestuur over te laten te overwegen of nog een subsidie
in den loop van 1925 kan worden verstrekt tot ten hoogste
f 800,—,
Aangenomen,
Punt VII. Van vertrouwelijken aard.
Punt VIII. Nota van den heer Botha over Zuid-Afrika.
Het Dag, Bestuur heeft over de voorstellen van den
beer Botha hetgevoelen gevraagd van de Afdeelingen in
Zuid-Afrika,
De Voorzitter zegt den heer Botha dank voor 'het uitnemende werk, De notagetuigt van groote kennis en
warme belangstelling voor het werk van het A. N. V. in
Zuid-Afrika, Ze gaat uit van de goede grondgedachte, dat
zooals in Vlaanderen de Vlamingen, in Afrika de Afrikaners vooraan moetengaan, De Nederlanders moeten
er niet willen overheerschen maar zich tot medewerking
bepalen, We moeten nu afwachten wat ,de Aldeelingen
in Zuid-Afrika zullen antwoorden,
Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur om aan den
tooneelspeler Arbous voor zzyn voorgenomen kunstreis naar Zuid-Afrika f 100.—
steun te verleenen, mits zijn plannen de
goedkeuring van het Dag. Bestuur kunnen
wegdragen.
Goedgekeurd,
Punt X. Van vertrouwelijken aard.
Punt XI, V er§lag van de besprekingen van het Dag.
Bestuur met het Bestuur van Groep Vlaanderen, gehouden te Antwerpen, 18 October.
Correspondentieonderwijs voor Vlaanderen.

NEERLANDIA,
De Voorzitter doet verslag van de gehouden besprekingen over de Verbondsbelangen,
Punt XII. Van vertrouwelijken aard.
Punt XIII, Voorstel van den heer Dr. H. Moller om aan
de Leuvensche bibliotheek Nederlandsche
werken te schenken.
De heer Phaff vraagt of men er zeker van is, dat de
Leuvensche Hoogeschool onder de tegenwoordige omstandigheden boekgeschenken van het A. N. V. zal aannemen.
De heer Van Soest herinnert er aan, dat Leuven op 't
oogenblik het brandpunt is van anti-Vlaamsche drijverijen,
Verscheiden studenten zijn reeds van de Hoogeschool
verwijderd we ens Vlaamschgezindheid; het verzet
neemt dagelijks toe, Onder die omstandigheden geeft
het Dietsch Studenten Verbond er de voorkeur aan
den Vlaamschen studenten een Nederlandsche boekerij
aan te bieden, welke onder leiding zal staan van den
Vlaamschen Hoogstudenten Bond. Reeds is een partij
technische boeken verzonden, Genees- en letterkundige
zijn eveneens zeer gewenscht, Spr. raadt het A. N. V.
aan ook aldus te hdndelen,
De heer Valette geeft ,de voorkeur aan een schenking
aan de Hoogeschool, waar de werken een vast onderkomen zullen vinden,
De heer Oudendijk voelt veel voor het voorstel-Van
Soest. Zelfs de Brusselsche Standaard schreeuwt moord
en brand over de ergerlijke toestanden te Leuven, Zou het
dangeen zonderlingen indruk maken, als het A. N. V.
aan die Hoogeschool boeken ging schenken? Het
Vlaamsch Hoogstudenten Verbond zal toch de schenking
ook welgoed kunnen beheeren, Spr, voelt niet veel
voor het bezwaar van den heer Valette en acht het
oogenblik al zeer ongunstig om een beleefdheid aan de
Leuvensche Hoogeschool te bewijzen,
De Voorzitter stelt voor Dr. Moller's oordeel over dit
voorstel te vragen ons te vergewissen of het Vlaamsch
Hoogstudenten Verbond zoo goed ingericht is en over
zoo goede bergplaats beschikt, dat we zeker kunnen zijn
van goed beheer en beantwoording aan het doel der
boekerij,
De heer Kiewiet de Jonge raadt aan, aan de schenking de voorwaarden te verbinden, dat elk jaar een
verslag worde uitgebracht aan het Hoofdbestuur,
De vergadering vereenigt zich met de voorstellen van
den voorzitier en den eerevoorzitter,
De Voorzitter stelt nog voor een crediet van f 200.—
te openen.
Goedgekeurd,
Punt XIV, Van de dagorde afgevoerd,
Punt XV. Hervatting der Vacantieleergangen in samenwerking met het Dietsch Studenten Verbond.
Soest herinnert er aan, hoe goed deze
•
De heerVan
leergangen voor den oorlog door het A. N. V. werden
ingericht. Het Dietsch Studenten Verbond heeft een paar
weken geleden vergaderd over hervatting en wil den
10en Vacantieleergang do houden te Leiden in April
1925, al is het in bescheidener afmeting. Slechts 3 dagen
zal hi duren en besloten worden door een Ned. Studten-Congres, am, zal een college worden gegeven over
Hugo de Groot en een tentoonstelling betreffende dezen
za dan
g eleerde zal te Delft worden ingerieht, Daarheen zal
een uitstapje worden ondernomen. Ook van de geneeskundige en de letterkundige faculteit wordt medewerking verwacht, De kosten zullen voor de Vlaamsche
studenten zoo laag mogelijk worden gehouden, De Afd,
Leiden van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
heeft ook medewerking toegezegd, De studenten rekenen
op veler steun, ook op dien van het A. N. V.
De Voorzitter stelt voor dat het Dag. Bestuur worth
gemachtigd den 10en Vacantieleergang met het Dietsch
Studenten Verbond voor te bereiden,
Aangenomen,
De Voorzitter deelt nog mede, dat ook in de laatste
mkomst van het Dag, Bestuur met de Vlaamsche
sae

leden van het Hoofdbestuur voor Vlaanderen te Antwerpen maatregelen besproken zijn om Vlaamschen en
Afrikaanschen studentengelegenheid te openen in de
groote steden van Nederland te worden ontvangen en
rondgeleid, Afd„ Amsterdam van het A. N. V. heeft zich
bereid verklaard in dezen werkzaam te zijn,
Punt XVI, Het adres aan den Minister van Financien
over belasting op vreemde opschriften.
De Voorzitter merkt op dat de Taalcommissie to enwoordig onder het Hoofdbestuur staat en het dus niet
vreemd is dat dit het adres steunt Om echter aan het
bezwaar tegemoet te komen
,
dat het bier een zuiver
Nederlandsche aangelegenheid betreft, zal het Groepsbestuur mede instemming betuigen,
Punt XVII, Voorstel van het Dag. Bestuur om aan het
Kapteynfonds te Groningen een bijdrage
van f 25.— te schenken.
Aangenomen,
Punt XVIII, Voorstel van het Dag. Bestuur om als stichter toe te treden tot het Oranie-NassauMuseum, gesticht te 's-Gravenhage, hetgeen een schenking in eens van 100.—
eischt.
Aangenomen,
Punt XIX. Van huishoudelijken aard.
Punt XX, Brief van den heer A. v. C. P. Huizinga over
den toestand van Groep Amerika.
Ditpunt wordt aangehouden in verband met een
bericht van den heer Huizinga, dat hi' weer naar Europa
is vertrokken en spoedig den toestand met het Dag,
Bestuur hoot te komen bespreken.
Punt XXI, Onderhoud met den heer G. S. de Clercq Jr.,
over de Nederlandsche belangen in Rio de
Janeiro.
De Voorzitter doet in het kort verslag van zijn onderhoud, De Nederlanders te Rio de Janeiro wonen te zeer
verspreid om in een club vereenigd te zijn, Leestrommels
zouden er veel nut kunnen doen, Met den heer De Clercq
is overeengekomen, dat hi' zal trachten een Zelfstandige
Afdeeling van het A. N. V. te stichten, die dan ook op
der Nederlandsche kolonie kan
andere wijze de Bel an
dienen,
Punt XXII, Voorstel van het Dag. Bestuur om den
eer E. Colaco Belmonte te benoemen tot
h
Vertegenwoordiger te Sydney.
Goedgekeurd,
Punt XXIII, Voorstel van het Dag. Bestuur om het
reglement der Aid. Praag goed te keuren.

Goedgekeurd,
Punt XXIV. Vaststelling van den norm van een nieuw
naamplaatje voor de vertegenwoordigers
van het A. N. V.
De Voorzitter wijst op het ter tafel aanwezige model,
ontwerp H. A. Reus, dat nog eenige verbetering in de
afwerking moet onder aan"
De vergadering stelt f 150.— beschikbaar voor aanschaffing,
Punt XXV. Verslag van het bezoek van den Voorzitter
en den Administrateur aan Londen.
De Voorzitter duet verslag van het aangenaam onderhoud in de consistorie der Nederlandsche Kerk te Londen met het Bestuur der vereeniging Winteravondvoordrachten, waar uitzicht we geopend op aansluiting bij
het A. N. V. als Zelfstandige Afdeeling,
Punt XXVI, Het instellen van eenpenning van verdienste vanwege het A. N. V.
De Administrateur geeft een uiteenzetting van het doel:
uitreiking van een Verbondspenning aan personen, die
zich in de lijn onzer beweging zeer verdienstelijk hebben
gemaakt voor yolk en stam.
Tot het instellen van een penning van verdienste wordt
met 9 to en 2 stemmen besloten, en het gevraagde crediet van f 150.— verleend.
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Rondvraag.
Een briefwisseling tusschen den heer Botha en Mei.
Roza de Guchtenaere over de aanstelling van den heer
Meert tot directeur van het Stammuseum, Het Hoofdbestuur had ditplan reeds ,
zoo men weet, Helaas kan
ergeen uitvoering meer aan gegeven worden,
Een voorstel van den heer Botha om den dag van
Krutersgeboorte, 10 October 1825, het volgend jaar tot
een herdenkingsdag te maken,
De vergadering betuigt algemeene instemming met dit
plan en besluit in dezen met , cle N, Z. A. V, samen te
werken,
Aangenomen,
De heer Botha merkt nog op, dat deze herdenking kan
samenvallen met die der zending van de Gelderland aan
Kruger, 25 jaar geleden, door H. M. Koningin Wilhelmina,
Verzoek van de Wereldbibliotheek om haar adres aan
den Minister van Waterstaat voor verlaging der vracht
voor drukwerken met bestemming naar het Buitenland
te steunen,
De heer Oudendtjk is daar zeer voor, niet alleen
uit een oogpunt van geldbesparing, maar ook voor het
gemakkelijker maken der verspreiding van Nederlandsche
leesstof in het buitenland,
Besloten wordt een adres aan den Minister van Waterstaat te zenden,
De beer Phaff breekt nog eens een Tans voor de Indische
lezingen, die in 's-Hertogenbosch zeer hebben voldaan en
weinig kosten met zich brengen, Hi' dringt er op aan,
dat ze in Neerlandia nog eens worden aanbevolen met
verwijzing naar het Deventersche adres: Dr, H.
Zeijlstra,
De Voorzitter zegt inwilliging van dien wensch toe,
De heer Van Soest raadt nog aan in verband met de
boeken, die voor Leuven zullen worden bijeengebracht,
den uitgevers medewerking te vragen,

H. Meerdink. t
Ter nagedachtenis,
Door hetplotseling weggerukt worden van den heer
H. Meerdink heeft Curacao een zwaar verlies geleden.
Na te Paramaribo een vijftal jaren te hebben gewerkt,
heeft (hij sedert 1914 de moeilijke taak van Inspecteur
van het Onderwijs op loffelijke wijze vervuld, Zijn heengaan heeft droefheid en zorg verwekt bij allen, die hem
gekencl hebben en zijn arbeid gedurende die jaren hebben
gade geslagen,
Wat hij voor het Openbaar Onderwijs geweest is, kunnen slechts zij, die op de hoogte zijn van de moeilijkheden, daaraan verbonden, op de juiste wijze waardeeren.
De takt en hetgeduld, waarmee hij altijd optrad en de
liefde, die hij zijn arbeid toedroeg, waren bewonderenswaardig,
Misschien zou de Regeering eenmaal zijn verdiensten
,
erkend hebben, maar in elkgeval
al is het dan niet
met een uiterlijk teeken, in de harten van velen op
Curacao is hij geridderd en zal ongetwijfeld zijn nagedachtenis in dankbare en waardeerende herinnering
voortleven en zullen velen met de hoogste pieteit altijd
aan hem denken,
De enkele jaren, dat hij voorzitter is geweest van de
Groep Ned, Ant. van het A. N. V,, heeft hij belangrijke
diensten aan het Verbond bewezen en als voorzitter van
de Boekencommissie van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, heeft hij op zeldzame wijze de belangen van de
Nederlandsche taal bevorderd, Zijn arbeid zal nog langen
tijd een lichtend spoor nalaten,
Moe hij in vrede rusten, na een leven, wel kort, maar
geheel vervuld met nuttigen, trouwen arbeid,
Wij brengen hem hier eerbiedig, den laatsten groet
der eere!
Curacao, 22 November 1924,
G. J. EIJBERS,

NEDERLAND.
Bernard Zweers. f
Toen Zweers op zijn zeventigsten verjaardag te Amsterdamgehuldigd werd,
heeft minister De Visser hem
geroemd als root-Nederlandsch kunstenaar, wiens werk
zuiver Nederlandsch van aard is, En bij de overhandiging
van het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw,
sprak de Minister de hoop uit, dat de gehuldigde deze
onderscheiding vele jaren zou mogen dragen,
Die wensch is niet vervuld; maar wanneer ook het
Algemeen Nederlandsch Verbond met heel de Nederlandsche muziekwereld rouwt om het verscheiden van een
man van zijn beteekenis en voor het leven der Kunst en
voor hetgeestelijk leven van ons yolk, dan mengt zich
in dien rouw toch een gevoel van diepe erkentelijkheid
voor de afronding van dit bestaan, de voltooiing van
zijn levenstaak die een der beste van onze groote mannen
heeft mogen beleven, Zweers heeft school gevormd; tot
zijn leerlingen behooren vele der beste onzer tegenwoordige toonkunstenaars: C. en W. Andriessen, Henr,
v. d. Brandeler, Bertha Frensel—Wegener, Dresden,
Mulder
Anna Lambrechts—Vos
Landre,
Loman
, , , Roeske,
Schoonderbeek e,a, Hi' laat een belangrijk muzikaal
levenswerk na; nog na zijn huldiging heeft hij zijn Ode
aan de Schoonheid" en zijn laatste werk „Rozen" door
Johan Schoonderbeek mogen hooren uitvoeren; zijn (3e)
" zijn voorspel en reien
symphonie „Aan mijn Vaderland,
bij Vondels „Gijsbregt" zullen, wanneer er ooit een kenschetsend Nederlandsche muziek mocht ontstaan, in alle
ti den Zweers aanwijzen als den grondlegger daarvan.
Cook het A.N.V. heeft hem op zijn feestdag den 18den Mei
hulde gebracht en in Neerlandia herdachten wij 1 ) de verdiensten van dezen man van echt Hollandschen stem el
wiens geboortedag — 18 Mel — een n ation ale
gedenkdag moge blijven,

BUITENLAND.
Een mooie taak voor het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
Ik had het genoegen te Dusseldorp het Congres van den
Bond van Nederlandsche Vereenigingen in Duitschland
bij te wonen, Daar werd, zooals men in het verslag van
den vertegenwoordiger van het A.N.V. in het Decemberrummer iheeft kunnen lezen, menig belangrijk punt behandeld en menig mooi woord gesproken, waarin warm
nationaalgevoel en vooral de oprechte wensch „Nedlander te blijven" tot uiting kwam,
rouw Octavie Blaauw
Zeer trof mij de rede van Mejuff
als volt:
g
s
uit Hagen in Westfalen, Zijprak
„Onze vereeniging vatte in het afgeloopen voorjaar het
plan opgg
in de
taal in te
,
een
an Nederlandsche
leer
richten. De klas zou uit niet meer dan 12 deelnemers
bestaan, die elk 1 Mrk, de les betaalden, Reeds dadelijk
werd een klas gevormd en 15 April be on de leergang, Na
zeer korten tijd vielen 5 deelnemers af, daar het hun
geldelijk te moeilijk viel en, hoewel de vereeniging zich
bereid had verklaard, voor den duur van 6 maanden
b
voor hen, voor wie het lesgeld te hoog was, bij te springen, werd daar an geen gebruik gemaakt, Bij onderzoek
bleek, dat zij zich tegenover de anderen, die het wel
konden betalen, schaamden en dat zij om die reden we
gebleven waren, Hoe dwaas een dergelijke opvatting ook
was, tochgelukte het het bestuur niet hen tot verdere
deelneming te bewegen; toen werd de leer an tenslotte
met een 3-tal leerlingen, die uitstekend van het onderwijs
1 ) Blz, 87, Jrg, 1924,
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geprofiteerd hadden, gesloten, Om den leeraar een schade te berokkenen heeft de kas der vereeniging het verschil voor de ontbrekende leerlingen gedekt, maar dit
was een maatregel, dien zij niet kon voortzetten.
Wij wendden ons tot de regeering met het verzoek om
geldelijken steun. Doordat verreweg de meeste Nederlanders, die reeds jarenlang in Duitschland gevestigd zijn,
Duitsche vrouwen hebben gehuwd, en doordat Nedlandsche scholen niet best an, verstaan de kinderen, die
vanonbezoeken, de NederDuitsche inrichtingen van
landsche taal veelal niet, Het gevaar lit dus voor de
hand, dat, vooral het jongere geslacht, voor het Vaderland
verloren zal gaan, wanneer er niet ernstig gewerkt wordt,
hun hun Vadertaal bij te brengen, Voor Nederland zelf,
dat toch, wanneer de tijd daartoe gekomen is, zijn Hollandsche jongens uit den Vreemde haalt, om voor hun
Vaderland te dienen, is het van het grootste belang die
pogingen te ondersteunen, Want, verwacht men Vaderde Vaderland de gelelandsliefde, dan moet ook datzelfde
genheid openstellen voor het komende geslacht om zzjn
taal te leeren spreken. Door idealisme kan veel tot stand
komen en zeker kunnen de vereenigingen er toe bijdragen
de liefde voor het Vaderland aan te kweeken door leiding
te even bij de gemeenschappelijke samenkomsten of door
de inrichting van leesavonden, Maar naast het idealisme
staat de harde strijd om het bestaan; het hier en daar te
zamen komen van Nederlanders brengt niet tot gevolg, dat
hun de half vergeten of somtijds in het het geheel niet
gekende taal bijgebracht wordt, Daarvoor is een stelsel
noodig en tot onderwijs een behoort ervaring. Op de
regeering rust dus de plicht er voor te zorgen, dat in de
verschillende Nederlandsche vereenigingen onderwijs in
de Nederlandsche taal gegeven wordt aan hen, die het
noodig hebben en, om de kosten tot een zoo klein mogelijk bedrag te beperken, moet zij er naar uitzien, of er
Lich onder de leden deer vereenigin g en niet krachten
bevinden, die daartoe geroepen en in staat zijn. Ze zijn
er zeker! Behalve de kosten, die hieruit voor den Nederlandschen stam zouden ontstaan door de overplaatsing
van in Holland gevestigde leerkrachten, bestaat het bezwaar, dat die personen door den nog steeds heerschenden woningnood, niet onder dak kunnen komen, aangezien de vele Duitschers, die seen woning kunnen vinden,
in de allereerste plaats voor een woning in aanmerking
komen, wat trouwens ook billijk is, Bovendien, waarom
zou men in de verte zoeken, wat dichtbij te vinden is?
Wij verlangen dus met kracht, dat de Nederlandsche
Regeering ons niet met woorden afscheept, doch tot daden
overgaat Dan kunnen we bereiken, dat de hier te lande
gevestigde Ned hun taal even goed maehtig zijn
als de even die niet om stoffelijke redenen het Vaderland behoef den te verlaten,"
Het verlang en der in Duitschland wonende Neder-

andes,
r om in staat te worden gesteld hunne kinderen
l

Nederlandsch onderwijs te doen genieten, is niet alleen
zeer begrijpelijk, maar verdient vollen steun, Daardoor
alleen is het mogelijk de 'one kinderen voor onzen
stam te behouden.
De Regeering begrijpt dit ook en doet reeds wat in
haar macht is; helaas echter schijnt het, dat zij, onder
den drang der omstandigheden, slechts weinig geld beschikbaar kan stellen, n.1, slechts f 7,200,— 's jaars.
Daarvoor zijn leergangen geopend te Aken, MunchenGladbach Dusseldorp, Goch, Kleef, Emmerik, Essen en
Gronau, Deze leergangen worden geleid door gepensioneerde of in dienst zijnde Nederlandsche onderwijzers,
die uit Heerlen, Simpelveld, Venlo, Nijmegen, Winterswijk en Losser komen,
Zij ontvangen daarvoor eene vergoeding van f 125,—
voor elk jaarlijksch lesuur, behalve reiskosten en f 3.—
daags teerkosten, Elk kwartaal wordt daarvoor ruim
f 1500.— uitgegeven en dan moeten nog alle leermiddelen, lokaalhuur, verwarming, enz,, enz,, betaald worden,
Het behoeftgeen betoog, dat een bedrag van f 7.200,—
zeer onvoldoende is, vooral omdat het aantal der leer-

gangen belangrijk moet worden uitgebreid, De leer an
vinden eenmaal 's weeks in den middag plaats (in Aken
2 maal) en worden verdeeld in 2 roe en n. 1. voor
kinderen van 8 tot 11 en van 11 tot 14 jaar, De vakken
van onderwijs zijn: Nederlandsche taal, Vaderlandsche
geschiedenis, Aardrijkskunde van Nederland en Nederlandsche liederen,
Het toezicht oefent de Heer A. Rienks, Hoof dinspecteur van het Lager Onderwijs uit, die regelmatig de
leergangen bezoekt, onderwijzers aanstelt, enz„ enz, Zijn
groote ijver en toewijding, zijn belanglooze arbeid, verdienen hier wet een woord van dank en waardeering,
Enkele Nederlandsche ingezetenen en firma's in
Duitschland verleenen nu en dan geldelijken steun, welke
hoofdzakelijk wordt aangewend voor schoolbibliotheeken,
Zooals uit bovenstaande duidelijk blijkt, is het een,
wat nu uit de beschikbare gelden gedaan kan worden,
veel te weinig in verhouding tot het een gedaan moet
worden voor ditgroote stambelang en daarom doe ik
een beroep op het Algemeen Nederlandsch Verbond, om in
de eerste plaats te trachten van Regeeringszijde meer
steun te verkrijgen, indien zulks mogelijk is, doch bovenal
om een blijvend fonds te stichten, teneinde in gevallen
als hierboven, zoowel in Duitschland, als elders, steun te
kunnen verlee nen.
Amsterdam, 17 November 1924,
S. VAN LIER hz,

Sint-Nicolaasfeest

we en,

Wederom heeft de Zweedsch-Nederlandsche Vereenig in te Stockholm op waardige wijze het Sint-Nicolaasfeestgevierd,
Ook thans heeft het Bestuur alles in het werk gesteld,
om den avond van den 5den December een echt Nederlandsch karakter tegeven,
Het programma begon met een Solosche Serimpidans,
Javaansche
uitgevoerd door eene Zweedsche danseres,
als Jhe
gekleed, Deze dans was ingestudeerd onder leiding van
Mejuffrouw Pyra Kleen, een Zweedsche schrijfster, die
langen tijd in Nederlandsch-Indie heeft doorgebracht en
van dezen dans, die o,a. aan de ,hoven van Solo en
Djokdj a worden vertoond, een bijzondere studie heeft
gemaakt, Me j, Kleen gaf verklarende inleiding,
Daarop vereenigden zich de ongeveer 80 aanwezigen
aan een avonddisch, waaraan ook Z.Exc. de Nederlandsche Gezant en de Gezantschapsraad Graaf Bentinck
deelnamen,
Na afloop van den maaltijd liet een kwartet (2 dames
en 2 heeren-solisten aan de opera alhier) onder leiding
van den heer Wilhelmi, Consertmeester aan de opera,
en geboren Nederlander, in de Nederlandsche taal eenige
oude en andere bekende liederen hooren, o,a, bet „Wilhelmus" (oude zetting), het „Vlaggelied u en „Wilt heden
nu treden u , Als slot klonk het prachtige „Sverige, Sverige
fosterland'' van Stenhammer, dat evenals het Wilhelmus
door de aanwezigen staande werd aangehoord,
De liederen maakten op allen een die en indruk,
Daarna beon
het eigenlijke Sint-Nicolaasfeest met
g
plechtigen intocht van den 'heilige en zijn knecht,
Een gezellige dans besloot dezen welgeslaagden echt
ederlandschen avond , die ook door de vele Zweedschc
N
aanwezigen zeer op prijs werd gesteld,
Stockholm, December 1924,
J, RIPPE,
Vertegenw, Al g, Ned. Verbond,
Verlangen der Boeken-Cominissie.
Wie het Boekenhuis te Rotterdam, (van der Dui'straat63) wekelijks met een krantenzending wil bedken, wordt verzocht er geen bladen van ouden datum
bij te doen. Voor de verzending aan de buitenlandsche
adressen is de B. C. alleengebaat met kranten der
laatste week.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Buitenlandsche belangstelling voor 0. Indie.
Indien een groot deel van het Nederlandsche yolk
nog altijd een onverklaarbare onverschilligheid voor onze
prachtige Oost aan den dag let — in het buitenland
wordt dat meer en meer anders, Van de belangstelling
in Duitschland hebben wij juist kort geleden nieuwe
staaltj es gevonden,
Ten eerste een brief in de -Deutsche All g. Ztg. uit
Batavia over de regeeringsverklaring, dat het gelukt was,
de Indische begrooting in evenwicht te brengen. De schrijver verheelde zijn vreugde niet: de tijding had — schreef
hi' — de uitwerking van een frissche bries na langdurige
afmattende warmte,
Dan: een bespreking in het Hamburger Fremdenblatt
door Dr. Kempski van het verkeerswezen in Oost-Azie.
Deze schrijver die zich „landwirtschaftlicher Sachverstândi er" noemde, prees de uitmuntende verkeerswegen op
reizen is gemakkelijk gemaakt — zei hi' —
Java,—
zoo voor inlanders als voor Europeanen door 25000 K.M.
voor automobielengeschikte we en en 5000 K,M. spoorwe en die voortreffelijk beheerd worden,"
In hetgeheel loo en er op Java naar schatting 15000
motorrijtuigen, in de zoogenaamde Buitenbezittingen
ongeveer 7000, ruw geschat misschien wel 10,000, In
geheel Ned. Indie zijn er stellig 25.000 auto's,
Van de Buitenbezittingen staat Sumatra met zijn
wegennet bovenaan. „Onder ontzaglijke moeilijkheden
zijn door het bergland we en gelegd, die met vermetele
slingeringen de steilste hoogten beklimmen. De bestuurders moeten bier zeer bekwaam zijn," zegt de schrijver.
Onbevredigend is het gesteld met de sedert lang
gewenschte overlangsche spoorlijn, waarvoor de re geering het geld, het particulier initiatief den prikkel mist,
„Bood men hun, die zulk een spoorweg zouden aanleggen, op ruime schaal land aan, een breede strook links
en rechts van den spoorweg in vrijen eigendom en ter
vrije beschikkin,
dan zouden de ondernemers wel
g
komen. Ho en wij dat ide Nederlandsch Indische re geering zich zoo spoedig mogelijk voor dit breede gebaar
zal laten vinden."
„Goede verbindingswegen tot die in het land
worden in tegenstelling met den toestand op Java,
op Sumatra gevormd door de rivieren, voor zoover
zij Oostwaarts stroomen, Zij zijn over verre afstanden bevaarbaar voor stoomschepen, Hetzelfde geldt
voor Nederlandsch Borneo, dat nog volstrekt geen
spoorwegen of heerbanen bezit, maar uitmuntende
waterwegen,
Op Celebes leenen de rivieren zich minder voor
de scheepvaart, maar zij bieden goede vooruitzichten voor het gebruik van waterkracht. Er is een
kleine spoorweg aangelegd van Makassar uit, en in
het naorden en zuiden van dit mooie eiland vindt
men een aantal uitstekende heerwegen, dank zij de
voortvarendheid van het Nederlandsche Bestuur" —
merkt de schrijver op,
Ook uit de ontwikkeling van den handel is de Duitsche
belangstelling verklaarbaar, In het eerste kwartaal van
1924 betrók, naar de Berlijnsche correspondent van het
Handelsblad onlangs berichtte, Duitschland voor 60,4
millioen goudmark uit Ned, Indie teen 56,9 millioen in
1913, zoodat het vredescijfer met 3,5 millioen werd overschreden, Bedroeg het aandeel van Ned, Indie in 1913
slechts 2,1 pct. van den geheelen Duitschen invoer, thans
is het gestegen op 3,4 pct. Ter vergelijking diene, dat
Indie in dit eerste kwartaal even veel naar Duitschland
uitvoerde als Sowjet Rusland, Polen, Finland, Estland,
Letland en Litauen samen!
Een en ander moge een prikkel zijn voor onze 'on e-

lieden, Indie niet uit het oog te verliezen, Gelukkig neemt
bij de leerlingen onzer Handelsscholen onmiskenbaar
de lust toe, na korte voorbereiding op een Amsterdamsch
of Rotterdamsch kantoor in de Oast hungeluk te gaan
beproeven,
En in het algemeen mogen alle landgenooten in het
bovenstaande aanleiding vinden meer aandacht te geven
aan het eilandenrijk, dat „zich om den evenaar slingert
als eengordel van smaragd."
Moeten Hollandsche boeren naar Argentinie?
Metgroote belangstelling hebben wij kennis genomen
van het vlugschriftje van Ds, A. C. Sonneveldt, predikant
in Argentinie — tijdelijk te Aalsmeer — onder den titel
„Nederlandsche Kolonisatie in Argentinie", Wij voelen
veel voor zijn opwekking, om over de geheele wereld
Nederlandsche kolonies te stichten „met name in landen,
die op de wereldmarkt al meer zich doen gelden en wier
uit- en invoer van allerlei levensbehoeften zich snel in
stijgende lijn ontwikkelt". Het wordt nu eenmaal tusschen den Dollard en de Schelde helaas een beetje
benauwd, En zelfs zonder dat: ook onze voorvaderen
koloniseerden en het heeft hun en ons een kwaad gedaan.
Maar Argentinie schijnt toch voor Nederlanders niet
juist het geschiktste land te zijn,
De hear Sonneveldt noemde vele voordeelen op en
berekent de kosten, Maar buiten rekening laat hi' de
mogelijkheid van slechte oagsten en in zijn begrooting
vergeet hij verschillende debet-posten 1 ), tengevolge waarvan de som niet uitkomt, Zoo meent ihij, dat er maar
een uiterst gering bedrijfskapitaal noodig is, terwijl wij
van deskundige zij de vernemen, dat elk gezin, hetwelk
daarheen trekt, ten minste 5 tot 6 duizend gulden moet
bezitten. Het advies van den consul-generaal H. E. Jongewaard de Boer, zoowel als dat van den gezantschapssecretaris is, dat zij de verhuizing van Nederlandsche
landbouwers naar Argentinie niet aanbevelen, Deze raad
steunt vooral op de overweging, dat de landen van Zuidmerika bewoond worden door menschen van een ander
A
ras, van andere zeden engewoonten, Nederlanders voelen
zich onder hen niet thuis en krijgen bovendien als mcdedingers menschen to en zich, die aan het leven veel
lager voorwaarden stellen en daardoor een voorsprong
hebben op den zich krachtig voedenden en ruim levenden
Hollandschen hoer.
Hierbij komt nog iets. Kolonisatie-ondernemingen door
Nederlanders, hoe wenschelijk ook in theorie, mislukken
vaak in de practijk door het gebrek aan eenheid. De
godsdienst vermag wel eens zulk een groote verzameling
van landgenooten bijeen te houden; de kolonie van ds.
Van Raalte in de Ver, Staten en enkele anderegetuigen
ervan, dat ,hetzij het geloof hetzij het gezag van een sterk
en zeer hoogstaand man zulk een nederzetting kan doen
slagen, Maar in de meeste gevallen blijkt toch de zelfstandigheidszin van den Nederlander, de zucht van elk,
zijn eigen we te aan en zich niet te laten gezeggen, te
sterk,
Voelt men zich nochtans teen deze bezwaren opgewassen, dan komt het ons voor, dat Nederlanders in het
algemeen bete doen te verhuizen naar landstreken, waar
het klimaat, dat van het vaderland meer nabijkomt, en,
vooral waar de bevolking in aard en gewoonten meer
met de onze overeenstemt.
De Vereenigde Staten van N. Amerika, Canada en het
Zuiden van Australia zijn daarvoor beter geschikt dan
Argentinie, Men wikke en wee dus wel, alvorens den
grooten stap te doen!
1 ) Zie daarover „Ons Weekblad", orgaan van de Nedlandsche kolonie in Argentinie, van 18 Oct. '24.
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OOST-INDIA.
Verbroedering van Oost en West.

is opbouwend en degelijk, Bovendien is deze ui t
keurig verzorgd, ook de verluchting,
En daar de prijs zeer laag is (voor Nederland en
Indonesie 3,—, voor 't Buitenland f 5.— 's jaars) durf
ik wel den raad te geven, niet alleen aan leesgezelschapP en, maar ook aan de leden van 't Alg. Ned, Verbond

Oedaya, uitgave van de N. V. „Adi
Poestaka", Den Haag, Laan van Meerdervoort 60.
Met
groote ingenomenheid wil ik dit tijdschrift bij de
et
voor zoover dit nog noodig is —
lezers van Neerlandia
'leiden, Oedaya noemt zich:
„een rijk geillustreerd tijdschrift, staat onder geen
invloed van welke politieke partij ook, noch van
eenig particulier belang,
doch laat zich uitsluitend
leiden door een opbouwende gedachte ten opzichte
vane verhouding Nederland-Indonesia,
Het streeft er naar in de Nederlandsche taal onder
Nederlanders belangstelling te wekken voor Indonesie,
en voor de cult uur, de gaven en krachten van de
bewoners dezer landen.
Rust, geleidelijkheid en natuurlijkheid, gesymboliseerd in een zonsopgang (OEDAYA) zijn de richtlijnen, waarin het tijdschrift den opgang van Indonesia
wil dienen,
In de Maleische taal tracht het onder de massa der
I
Indonesiers begrippen te verspreiden omtrent yolksgezondheid, volkshuishoudkunde, techniek, kortom
die zaken, waarin Nederlanders hun aangewezen
voorlichters zijn.
Op deze wijze: naar vermogen bij te dragen aan de
bevordering van een wederzijdsche waardeering en
van wederzijdsch begrijpen tusschen Nederland en
Indonesie, tusschen Oast en West in het algemeen, is
het streven van het geillustreerde tijdschrift."
Met genoegen bespeur ik, dat deze uitgave van vele
zijden gewaardeerd en gesteund wordt,
Dat isgeen wonder, want velen zien in, dat het dien
kaat op moet, als Oost en West nauwer verbonden willen
worden,
In dien geest schreef ik zelf mijne eenvoudige artikelen in Neerlandia. Ik bestreed naar mijn beste vermogen
zelfoverschatting en gemis aan vertrouwen van Oostersche
en eigenwaan en winzucht van Westersche zijde, Dus
kan ik mij geheel vereenigen met het werkplan van
Oedaya. Voorts geloof ik, dat ook het A. N. V. zich, in
zijn verhouding tot Indonesie, op dat standpunt stelt,
De hoofdredacteur Radhen Mas Noto Soeroto is op
der letteren een onbekende. Menige dichter'te
like bijdrage van zijne hand is in de verschillende afleveringen opgenomen, Als men de teedere en fine Nieuwe
fluisteringen" leest, dan is wel de eerste indruk: verhazing,
omdat een Indonesier zoo volkomen onzz taal
beheerscht,
e vertegenwoordiger van het
Moge deze voortreffelijk
Javaansche yolk door zijne stamgenooten worden
gewaardeerd en in zijn streven nagevolgd, Dan bereiken
wij ons doel — dat ook het zijne is:
„De geleidelijke krachtige ontwikkeling van Indonesia
in enge verbintenis met Nederland."
Is dat alleen een Nederlandsch belang?
Wie even nadenkt komt dadelijk tot de overtuiging:
In geenen ,deele!
't Gel& hier wel degelijk een eeretaak voor den slam
en niet alleen voor wat wij Holland noemen, Daarom
moeten ook onze Vlaamsche en Afrikaansche broeders
evenzeer belang stellen in het een Nederland daar ginds
heeft gewrocht,
Zoo zouden ook de Nederlandsche stamgenooten met
bijzondere belangstelling vernemen, wat b.v. onze Vlaamsche broeders in den Congo kunnen tot stand brengen,
Ten slotte nog de opmerking dat Oedaya, blijkens den
inhoud der afleveringen, die ik toegezonden kreeg, zich
trouw houdt aan 't boven opgenomen werkplan. Alles

Raden Adipati Aria Achmad Djajadiningrat, Regent van Batavia.
Afbeelding uit Oedaya.

er op in te teekenen, Men vindt er nevens Nederlandschen ook Maleischen tekst in, Laat dat den lezer niet
afschrikken, Als wij er prijs op stellen, dat de kennis
van onze taal zich daarginds uitbreidt, dan mogen wij,
die zooveel aan Indie te danken hebben, er wel voor
zorgen, dat wij eenige Maleische regelen in huffs Ilebben.
En wie weet of niet een erlele er toe komt eenige studie
te aan maken van dit „Fransch van Indonesia,"
V. L.
Velp,

Waardeering.
De
Indische dagbladen leveren slechts zelden stof voor
D
een ru
briek „Holland op z i n best"; gesmaal en gevit schijnt
meer in den smaak van de lezers te vallen dan waardeering, Vandaar dat het ons zoo'n genoegen deed in de
Indische Courant (W, J. E. = West Java Editie), een
geestdriftig stuk aan te treffen naar aanleiding van een
bezoek aan de „prise d'eau" van Pamerajan in Banten,
het gewest waarin Rangkas Bitoeng l it d e de plaats, waar
eenmaal Havelaar woonde", Deze waterdam is een der
grootste werken op Java; ontworpen naar een BritschIndisch stelsel,
„Stelt u voor" — zoo begint de beschrijving — „twee
hooge vierkante torens aan weerszijden van de Tji
edjoeng, Welke dar
a een breedte heeft van bijna 150 M.
O
In de rivier een dam, waarover een prachtig verkeersvoor voertuigen gelegd wend, en waarin 12 sluizen
P
zijn gebouwd,
Boven tusschen de torens een breede gaanderij, waar
de
windassen staan en vanwaar men een schitterend
d
uitzicht heeft over het land,
„Hier zien we niet alleen een kunstwerk, waarop de
irrigatiedienst trotsch ma zijn, maar tevens een kunstwerk, dat architectonisch hooge waarde rheeft,
„Op het eerste gezicht denkt men een tempel te naderen,
inplaats van een stuwdam."
En dan vervolgt ze:
„Als men boven op die gaanderij staat en neerziet op
het toestroomende water, dat wordt opgestuwd door den.
stuwdam van Pamerajan, en hoort hoe het water klokkend en bruisend aan den linkeroever wordt opgeslurpt
in degroote afvoerleiding, en ge weet dan, dat met secundaire werkjes en verbeteringen in nevengebieden, dank
zij dit kunstwerk, straks ongeveer 50,000 bouws grond
zal worden bevloeid. 50,000 bouws, dat is 360,000.000 M2,
dan voeltge trots voor uw land, dat dit millioenenwerk
heeft gewrocht, ondanks bijna onoverwinnelijke moeilijkheden,
Want de bevloeiing van 50,000 bouws beteekent een
„
absolute bebouwing van Noord-Banten, een opkomst van
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dit arme land een opkomst van de bevolking; zij beteekent niet alleen rijst, maar ook geld, ook vertier, want
passers zullen verrijzen, en het verkeer zal toenemen, en
het credietwezen zal er bloeien en de veestapel zich
uitbreiden, terwille van het noodige ploegvee; nieuwe
dessa's zullen verrijzen, overal waar de gronden bevloeibaar worden,
„En niet alleen dat; want de irrigatiedienst zorgt niet
alleen voor den aanvoer van het bevloeiingswater, maar
ook voor den afvoer naar zee van het vele overtollige
water,
dat in den regentijd Noord-Banten maakt tot een
moeras, waar de malaria hevig heerscht, waar de wilde
varkens verscholen in de moerassen dengeringen oogst
nog trachten te vernielen,
„De bochtige, ondiepe, bij de monding verzande riviertj es en Beek' es worden geregulariseerd, uitgediept, van
dijken voorzien; nieuwe afvoerkanalen, vele boven het
niveau van het land, worden aangelegd om al het overtollige water zoo spoedig mogelijk of te voeren, en het
lage land daarvan te ontlasten,
„Maar al deze werken zijn maar niet zoo gekomen.
Daarvoor isgevochten; en het hart is den menschen wel
eens in de schoenengezonken,
„Als men de geschiedenis, eigenlijk een lijdensgeschieieschiedenis, over de Tji-Oedjoengwerken leest, dan
krijgt men nog meer respect voor die werkers, die met
faaie echt Hollandsche vasthoudendheid volgehouden en
tenslotte resultaten bereikt hebben"

Afdeeling Semarang.
De hoof dplaats van Midden-Java, waar jarenlang door
een afdeeling goed Verbondswerk is geleverd, was zonder
afdeeling, al maanden, Pogingen om hierin verbetering te
brengen, faalden tot de heer H, A, Kooy derwaarts werd
overgeplaatst, Wie, die eenige jaren het Verbondsleven
meeleeft, heeft niet van Kooy gehoord? Ik zal hi zijn
verdiensten niet opsommen, ik wil alleen zeggen dat
goede wil, doorzettingsvermogen en geestdrift in hem vereenigd zijn, Die eigenschappen hebben hem in staat
gesteld in het begin van November in samenwerking met
den Kunstkring een feest- en propagandaavond te geven,
die heeft geklonken als een klok: redevoeringen, Nedlandsche liederen van eengemengd koor, Nederlandsche
verzen enproza, een lezing met lantaarnplaatjes over
Nederlandsche en Indische stads- en landschapsbeelden,
Zelfs was er een Jasz-band, 1 ) Twee honderd bezoekers!
De afdeeling weer springlevend! '
Hetga der herboren afdeeling wel!
R, v, I,

De Nederlandsche vlag op alle zeefin.
Wat- wij de vorige maal over „de stip op de wereldkaart" schreven, wordt toegelicht door een beschouwing
in de New-York Times over de stijging van den
Nederlandschengulden, De verbetering in de toestanden
in Duitschland, misschien ook in niet geringe mate het
uiterst bekwame beleid der Nederlandsche Bank, hebben
dengulden te New York op pan gebracht. Het Aikaansche blad vindt hierin aanleiding, iets te zeggen
over de uitbreiding van onzen handel;
Sedert den wapenstilstand heeft Nederland den
„
handel naar alle oorden der wereld uitgebreid, en
evenals de Vereenigde Staten, verwacht het een verbetering van het herstel van Europa, De Nederlandsche ylag zal voortaan onder drie of vier landen
vooraangaan in de mededinging van het internationale zakenleven."
Aan het oordeel van een redactie, die zoo op den
uitkijk staat als die van het New Yorksche blad, ma g
waarde wordengehecht, Er is veel vragen en klagen in
Nederland, maar met dat al wordt er hardgewerkt, Er
zijn er nog genoeg, die 's anders klaagtijd nuttier
besteden!
1 ) Voor dit woord vraag ik de aandacht van onze
Taalwacht,

VL A ANDEREN.
Vlaamsche toestanden.
VIII,
Het hoeft wel niet meer bewezen te worden, hoe
moeilijk het is, voor een buitenstaander, hi' weze nog
zoo sympathiek gezind, „alle" toestanden en verhoudingen, in den strijd voor de handhaving van den Vlaamschen volksaard, het Vlaamsche wezen en — met een
woord— de Vlaamsche nationaliteit, geheel te begrijpen
chakeeringen in de gelederen van de
en te kennen. Des
Vlamingen zelf, de naar buiten uit, en naar binnen, op
de beweging, inwerkende invloeden zijn zoo talrijk en
verscheiden en wijzigen zich z456 snel, dat het vaak
moeilijk wordt alles bij te houden en menige factor bij
het beoordeelen van bepaalde feiten en gebeurtenissen
niet altijd tot zijn recht komt, Ook het verschil van
levensbeschouwing, het gemis aan temperament of aan
werkelijkheidszin kunnen verklaren, dat zekere uitingen
van den Vlaamschen drang naar recht en beschaving van,
soms lijnrecht tegenover elkaar gelegen hoeken uit, worden bekeken. Doch hoe men ook over feiten en personen
oordeelen moge, een terrein blijft alvast bestaan, waar
allen elkaar kunnen terugvinden; dat der algemeene
menschelijkheid,
Er is eengrens, welke zelfs
,
in den verwoedsten
veldslag niet wordt overschreden, de grens van het gebied
waar, in onzichtbare en toch, door al wie zich mensch
voelt, geziene letters de woorden; „Eerbied voor den
dooden viand" staan geschreven, Aan het Yzerfront,
in den verwilderenden, verbeestenden, vier-jaar-langen
strijd zijn wij, Vlaamsche soldaten in het Belgische leger,
trots alles, aan lien diep-menschelijken plicht nooit
tekortgekomen, het weze bier zonder pathos gezegd,
zooals het eveneens zonder declamatorischegedwongenheld, stil en eenvoudigebeurde,
,
eng
daarom ook kon
het niet anders of het breken met deze edele traditie,
in vredestijd, door de vijanden van het Vlaamsche yolk
en de bekampers van zijn rechtsherstel, bij de begrafenis,
te Gent, van den te Middelburg, gestorven uitgeweken
Vlaming, Hippoliet Meert
een der vaders van het
,
heel
aan
hlVlaanderen
Vld
Algemeen Nederlandsch Verbond , moest
door, en zeker niet het minst door de oud-strijders, als
een onnoembare daad worden beschouwd, Bij de beoordeeling van feiten als de bier bedoelde worden trouwens
allepolitieke grenzen, alle geschillen van taal, ras, godsdienst of wijsigeerige opvatting, van zelf opgeheven en
voelt ieder denkend wezen zich als het ware getroffen
en verminderd in zijn eigen menschelijkheid, Lijkschennis
blijft, waar ook ter wereld en onder om het even welke
cmstandigheden gepleegd, een laakbare tekortkoming aan
de beschaving van onzen tijd en het gaat niet op te
trachtenpolitiek fanatisme of verblindenden rassenhaat
ter verzachting aan te brengen van een oordeel dat wel
overal hetzelfde zal zijn, Wie bewust lijkschennis pleegt,
kan, voor het ,menschelijk geweten, niet worden yenschoond.
In anti-Vlaamsche bladen is, van degebeurtenissen,
welke zich, op 24 November j,1., bij de overbrenging
van het stoffelijk overschot van Hippoliet Meert, naar
Gent, voordeden, een voorstelling gegeven, welke, op
enkele bizonderheden na,geheel of nagenoeg geheel
gefantaseerd was. Schrijver dezes, van het begin tot het
einde ooggetuige, hecht er aan, op zijn woord, te verzekeren, mede in het belang van hem, die eens dit treurige hoof dstuk der geschiedenis van den Nederlandschen
g
stam te boek mocht stellen, dat, wat hieronder volt,
niets
anders is dan het droge, onopgesmukte, maar ware relaas,
zonder de minste toevoeging, van de wijze waarop, door
de burgerlijke overheid te Gent, belet werd Hippoliet
Meert, op waardige wijze, of zelfs alleen maar door zijne
weduwe en bloedverwantengevolgd, naar zijn laatste
rustplaats te brengen,
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Toen de Gentsche, anti-Vlaamschgezinde burgemeester
Zondag, 23 November, vernam dat de Vlaamsche vrienden
van den in het ziekenhuis te Middelburg gestorven Hip-,
poliet Meert, (gewezen leeraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent, gewezen professor aan de Vlaamsche
Universiteit, gewezen lid van den Raad van Vlaanderen,
na den wapenstilstand, om deze twee laatste titels, bij
verstek tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld) van
zips waren zijn stoffelijk overschot, na de overbrenging
te Gent, naar de stedelijke begraafplaats te volgen, waar
het in een grafkelder zou worden bijgezet, vaardigde hi'
een besluit uit, waarbij alle rouwbetoogingen bij deze
gelegenheid, ten strengste werden verboden, Zelfs waren
alle we en die toe an tot de stad verleenen, den Maandagochtend, heel vroeg reeds, door de politie en de gendarmerie bewaakt en mocht een wagen of auto de stad
binnen zonder eerst te zijn doorzocht,
In het Vlaamsch-nationalistische lokaal Uilenspiegel,
in het centrum der stadgelegen, was, door de zorgen van
vrienden van den gestorvene, een katafalk opgericht in
de, in een rouwkapel hers-chapen groote zaal, waar
tusschen een en twee uur in den middag, honderden
afgevaardigden van het Vlaamsche Front, van Vlaamsche
oud-strijders- en studentenvereenigingen, leden van talrijke Vlaamsch-nationalistische organisaties, van groep
Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsch Verbond enz.,
de weduwe en andere familieleden van Meert hUnne
ontroerde deelneming kwamen betuigen, De heele achtergrond vulde zich welhaast met geelzwarte ,
rouwomfloerste
leeuwenvaandels, terwijl kransen en bloemen werden
gelegd, aan den voet van de katafalk, uit naam van de
ewezen hoogleeraren van de Vlaamsche Universiteit,
g
van dr, Borms, het Vlaamsche Front, studenten- en oudstrijdersvereenigingen, bet hoof dbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond,
g roe p Vlaanderen van het A. N.
V,, enz, Nadat het orgel Vlaamsche liederen hadgespeeld
werd achtereenvolgens het woord gevoerd door den heer
Boudewijn Maes, uit naam van het Vlaamsche Front,
Partij van Vlaamsche Nationalisten, Me', Rosa De
Guchtenaere, voor de Vlaamsche vrouwen, den heer Van
den- Abeele, uit naam van het Dietsch Stucintenverbond,
en, nadat ik zelf, als secretaris vangroep Vlaanderen
A, N. V, aan de verdiensten van Meert als stichter en
bezieler van het Al g, Ned, Verbond had herinnerd, zette
het orgel state het Wilhelmus en daarna de Vlaamsche
Leeuw in, Hiermede was de rouwhulde in Uilenspiegel
afgeloopen en nu begaven de aanwezigen, verscheidene
honderden ingetal, zich, in een stillen optocht, de vaandels en kransen voorop, waardig en kalm, door de hoof dstraten der stad naar de Sint Lievenspoort, aan de grens
van de voorstad Ledeberg, waar de auto-l1 uit
Middelburg, eenige oogenblikken later, werd verwacht,
Ook de heeren De Kanter en Von Weiler, algemeen voorzitter en ondervoorzitter van het A, N, V,, waren inmiddels aangekomen, terwijl de deelnemers aan den rouwstoet, de familie en de kamerleden Picard en De Clercq
voorop, zich langs de Schelde, op de Brusselsche laan,
verscheen
geschaard en wachtten, Nauwelijks
h de
haddeneen
autolijkwagen op de brug of de Gentsche politiecommissaris van de eerste wijk gaf den bestuurder bevel te
stoppen, en deelde hem en den heer Maes mede, dat hi
onderhet lijk niet kon doorlaten en daaromtrent
richtingen had ontvangen, Toen hem dooren
den derlandschen autobestuurder het in de Fransche taal gestelde
vrijgeleide van den Belgischen consul te Vlissingen, alle
overheid'spersonen verzoekend, het lijk van .Meert, overal,
zonder oponthoud, door te laten, werd vertoond, verklaarde hi' alleen aan den burgemeester gehoorzaamheid
verschuldigd te zijn, Een aantal Vlamingen en ook de
familieleden waren inmiddels naderbij gekomen en verzochten den commissaris beleefd den lijkwagen verder te
den, Op het met breede gebaren en op
laten doorrijden,
schreeuwenden toongegeven weigerend antwoord be on
een groep oud-strijders aanstalten te maken om, desnoods
op hunne schouders, de in de Vlaamsche kleuren gehulde
lijkkist, toch naar de stedelijke begraafplaats te brengen,
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Hierop verloor de commissaris van politie al zijn zelfbeheersching, wilde den Nederlandschen autobestuurder
dwingen de auto te verlaten en gaf aan de politie bevel
de Vlamingen met den gummistok uit elkaar te slaan, wat
dan ook, doch niet zonder tegenstand, gebeurde, Ook de
familieleden van Meert,
zijne weduwe en andere dames
niet uitgezonderd, werden op hardhandige wijze door de
politie „bewerkt u , Geheel buiten zich zelf van woede deed
de commissaris de revolvers trekken, waarop een der
olitiemannen een schot loste in een der voorbanden van
P
den lijkwagen, en het doorrijden aldus onmogelijk werd
gemaakt, De lijkwagen stond op de brug en het verkcer
van auto's, trams en voetgangers was reeds ruim twintig
minutengestremd, toen de bereden gendarmerie, dertig
man sterk, opdaagde en onmiddellijk, zonder eenige waaran
schuwing, mannen , vrouwen en kinderen met de blanke
sabelging verdrijven. Dames en meisjes, die bloemen
droegen, konden zich niet tijdig uit de voeten maken en
vielen tegronde of werden bijna in de Schelde gedrongen; een 'one dame, me' Picard, zuster van het kamerlid, werd door een trap van een paard gewond; andere
lieden lie en kneuzingen op, Eindelijk, nadat de brug
was schoongevecgd en de commissaris had toegelaten een
reserveband op het beschadigde voorwiel van den autolijkwagen te plaatsen, werd aan de nabestaanden verzekerd, dat zij het lijk naar de begraafplaats zouden
mogen vergezellen, Toen de auto weer in beweging kwam,
werden echter alle dragers en draagsters van bloemen,
die de familie wilden vergezellen, brutaal, door gendarmen enpolitie, verwijderd en een paar honderd meter
verdergebood de commissaris den autobestuurder —
een Gentenaar die,
op bevel naast den Nederlander had
plaats genomen — in volle vaart door te rijden, Een paar
familieleden klampten zich krampachtig aan den lijkwagen vast, de weduwe en de andere bloedverwanten lie
hem nog eenigen tijd op een drafje achterna, doch
alien moesten het ten slotte opgeven en de auto in de
verte zien verdwijnen, door dertig bereden gendarmen
begeleid.
Op de begraafplaats waren, bij de aankomst van het
stoffelijk overschot van Meert, alleen vier grafdelvers
en eenpaar politiemannen aanwezig, Later verschenen
ook eenige familieleden en eenige vrienden per auto.
A/leenpersonen, die bloemen droegen mochten eerst
tot het graf naderen — men had de lijkkist reeds in den
put, voor den kelder, gelaten — ,doch naderhand verschenen zoovele Vlamingen dat de politie het raadzaam
oordeelde zich niet langer teen het stille voorbijtrekken
van verontwaardigde mannen en weenende vrouwen te
verzetten, De Vlaamsche vaandels verschenen in den
grijzen valavond en bogen over het graf, dat onder een
schat van bloemen verdween en honderden Vlamingen
bleven nog een lane wile roerloos en stilzwijgend
staan, als een klomp, een zware massa in, een gedachte
vereenigd, voor de laatste rustplaats van Hippoliet Meert.
De feiten, hierboven vluchtig geschetst, behoeven voorzeker een aanvulling; zij spreken, meen ik, voor zich
zelf een duidelijke taal, Over de houding van den noesten
Vlaamschen werker, tijdens de oorlogsjaren, kan men
verschillend oordeelen, over zijn karakteradel en zijn
gat verdiensten als Vlaming en Groot-Nederlander
is alle verschil van meening echter uitgesloten. Dat
zekerepersonen hun haat voor alles wat Vlaamsch is
op zijn lijk meenden te moeten botvieren, getuigt van een
treurige geestesgesteldheid en een bekrompen vooruitzicht, Iedere Vlaming, iedere Nederlander, die het hart
op de rechte plaats draagt, weet hoe hij, als Mensch,
hierover heeft te denken,
M, J, LIESENBORGHS.

Tak Brussel,
De avond, door den tak gehouden op 21 November,
s/aagde uitstekend. Alvorens den heer Geert Dils, uit
Amsterdam, het woord te verleenen, bracht de heer
Omer Wattez, voorzitter van groep Vlaanderen, hulde

NEERLA NDI A..

12

aan wijlen den heer Hippoliet Meert als grondlegger en
bezieler van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
Daarna verscheen de heer Dils, in middeleeuwsch minnezangerskostuum en dragend de oude ,
welluidende
theorbeluit. Hi'j zette eerst de historische en muzikale
beteekenis uiteen van het oude Nederlandkhe(Vlaamsche en Hollandsche) lied en zong, met zijn diepe, goedgeschoolde stem, het steeds graag gehoorde Van twee
Koningskinderen en andere liederen ter illustratie van
zijn gesproken woord; een paar werden zelfs door de
heele zaal herhaald. Tot slot zetten alien het Wilhelmus en vervolgens De Vlaamsche Leeuw in.

Gaarne verleenen we aan den onderstaanden brief
eenige plaatsruimte, Vooraf beantwoorden wij even de
vraag, of opname goed Nederlandsch is, een vraag, die
in den begeleidenden brief voorkomt, En dan luidt ons
antwoord zeer stellig ontkennend, Geen woord op name
is goed Nederlandsch (zie Woordenlijst blz, 14). Alleen
opname in de fotowereld zal wel niet meer te bannen zijn,
al is het ook namaak van het Duitsch, --Niet alleen onze
dagbladschrijvers en zakenmenschen zondigen in dezen,
Dr. S., zie een onze letterkundigen, U keert zich te
de Germanismen en niet tegen Gallicismen en Anglicismen?

— Vrijdag 19 December trad dr, J. 0. de Gruyter,
bestuurder van den Kon, Nederlandschen Schouwburg te
Antwerpen, voor den tak op en droeg voor; Van een
meisje (G, Priem),
Zielsleven is muziek (Uit Mei) van
H, Gorter, Het lied van Phaoon(fragment) v, Karel Van
de Woestijne, De Appel, van Rene De Clercq en, na de
pauze Verzen van Guido Gezelle, Beatrijs van P. C. Boutens, „Ik houd van het Proza" van L, van Deyssel, De
voordrachtkunstenaar had een overweldigenden bijval.

Schoone, doch beklagenswaardige Nederlandsche taal!
en dat onze schoone
Ik kan het niet langer verdrag,
Nederlandsche taal voortdurend op zoo gruwelijke wijze
verknoeid en verminkt worth,
Een zeer bijzonderen afkeer heb ik van de steeds talrijker en driester opdringende Germanismen; woorden,
uitdrukkinen,
zinswendingen aan het Duitsch ontleend.
g
Deze taal moge op zich zelf heel mooi zijn, voor de onze
is zij, wegens de tusschen beide bestaande nauwe verwantschap, bijzonder gevaarlijk, Onnadenkendheid, onverschilligheid en domme verwaandheid; het willen geuren
met de kennis der Duitsche taal, ziedaar de betreurenswaardige oorzaken van het door mijven,
aangegedroevig
verschijnsel,
En zelfs journalisten, die toch ook bier den goeden we
moesten wijzen, en niet vOOrgaan op het verkeerde pad,
maken zich aan dit euvel schuldig. Ik ken redacties,
welke er een bezwaar in zien, zinnen als deze te laten
drukken; Als de koning binnenkwam, stonden alle aanwezigen op." En woorden als „daarstellen", „vermilderend," „ditjarig," „deelname" voor deelneming, „billzje
voor goedkoop, „schtjnbaar" voor blijkbaar, en uitdrukkin en als „te gemoet brengen", „rijpere jeugd", „het is
vanzelfsprekend" worden neergeschreven, als ware dit
alles volmaaktin orde.
En wat men in de taal der zakenwereld voortdurend
te lezen krijgt, is eenvoudig verschrikkelijk!! Van uitdrukkingen als „ingevoerde reiziger", „goederen op lager
hebben," ,,effekten besfens verkoopen," en tal van andere
meer, schijnen velen in de verste verte niet te vermoeden,
dat het even zoovele taalkundige monsters zijn, Evenmin dat het voortdurend weglaten van het woordje
„dat", voor iederen werkelijk ontwikkelde geweldig binderlijk is. En dat men zich aan een verfoeilijk Germanisme schuldig maakt, wanneer men schrijft of zegt; „Ik
was aster bzj mi n oom in Breda", in plaats van „ik ben
geweest." En een zin als deze: „De vergadering ging niet
door we ens onvoldoende opkomst, en konden dus ook
een nadere inlichtingen worden gegeven," gaat in breede
kringen voor uitstekend Hollandsch door! leder Nederlander echter, wren nog eenig taalkundig besef is bijgebleven, zou bier met den geest van Hamlet's vader driemaal willen uitroepen ; „Afschuweltjk, afschuwelijk, afschuweltjk!! "
Ik heb dan besloten, het mine te doen, om, indien
mogelijk, het kwaad nog te helpen keeren, En zoo zal ik,
telkens wanneer ik weer op een Germanisme stoot, het
onderstreept schuldbewijs aan den zich vergrijpenden
schrijver toezenden, Laat iedereen hetzelfde doent Misezet
verweer
onze
schien dat
een dusdanig,
flink door
goede moedertaal nog redden kan van de steeds voortschrijdende verwording! En mogen alle bladen deze
regelen nu overnemen, Ongetwijfeld zullen dezulke, welke
zich niet schuldig weten, gaarne, ook op deze wijze,
dewerken aan het behoud der zuiverheid van onze
me
Dr, I. K. S.
schoone Nederlandsche taal!

De Distel,
De kunstminnende afdeeling van tak Brussel, De
Distel, bloeit weer als in de beste jaren voor den
oorlog. Letterkundigen, schilders, beeldhouwers, musici
engewone belangstellenden ontmoeten er elkaar om de
veertien dagen, telkens den Zaterdagavond, in zeer
druk bijgewoonde bijeenkomsten waar, door deskundi en en liefhebbers, over aan de orde zijnde onderwerpen van gedachten wordt gewisseld, gedichten
worden voorgedragen, proza gelezen of muziek ten gehooregebracht,
Degedachtenwisseling over oude en nieuwe romantick, ingezet in de Vlaamsche Club, werd op 29 November besloten in de bovenzaal van de Taverne des
Allie's. De heer Marcel Stijns, secretaris van tak Brussel en van De Distel, leidde de bespreking, De beer Paul
Kenis vatte bet zoo omvangrijke onderwerp in een flink
gedocumenteerde uiteenzetting samen, waarna de heeren
Omer Wattez, De Wette, Roelants, Van Asten, Stijns,
Leroux, Vriamont en Herreman hunne meening ten beste
gaven.
Zaterdag 13 November kwam De Distel bijeen in het
schilderachtige drankhuis „Le Diable au Corps", Koolenstraat. Ditmaal lie het debat over het door schilder
en beeldhouwer Servranckx ingeleid onderwerp; Moderne Kunst, Servranckx plaatste zelf zijn strekking tusschen Doesburgh en de groep van Het Overzicht in.
Aan de bespreking, welke eerst na middernacht ten
einde liep, namen o,a. deel de heeren Mennekens, C.
Verhavert, Hering, Van Mulders, Struys en Van Asten,

TAALCOMMISSIE.
Een wensch nit Zuid-Afrika.
Met de warmte van het zonnige Zuiden drukt een onzer
led in Zuid-Afrika den wensch uit, dat de slappe,
vale naam Handelsregister voor Indié, waar het bestuur
van plan is een boekhouding aan te le en van alle
firma's, die daar zaken doen, vervangen worde door
Naamlijst wan Kooplieden en Fabrieken. Neerlandia gaat
ook naar Indic en wie weet, wat ze daar doen, als de
betrokkenpersonen dezen wensch lezen.
Onverbeterlzjk?
rt voo
met bet
Nog steeds gaan de Kon. Ned. Posterijen
gebruik van stempels, waarop ook Fransch voorkomt.
Een Nederlandsch
advocaat zond ons een
briefomsla
sc
g,
waarop niet minder dan 3 zulke stempels staan en waarvan er een zelfs den voorrang geeft aan . . . . het
Fransch!

In het Ale Handelsblad kon men (gisteren)
lezen: „de Nederlandsche Bank heeft de Rotterdamsche
Bankvereeniging gesteund in haar liquidatie. Dit maakte
natuurlijk op allen, die in laatstgenoemde Bank belang
stellen, een vreemden indruk, Wat was het geval? De
Regeering heeft, in de Memorie van Antwoord op Hoof d-

N EER LAND I A,
stuk I der Staatsbegrooting aan de Tweede Kamer,
gezegd: „de Nederlandsche Bank heeft de Rotterdamsche
Bankvereeniging gesteund in haar liquiditeit".
De vergissing in het Hand elsblad is dus te verklaren
en vergeeflijk, Maar dat komt van het malle gebruik
van kunstwoorden, zelfs door de Regeering. Waarom niet
„werkkapitaal"? dat kan iedereen begrijpen; het woord
„liquiditeit" kan iedereen, die aan zulke kunstwoorden
nietgewoon is, in de war brengen,
(Ingezonden).
Een lid maakt de T. C. opmerkzaam op het ingezonden
stuk in het Decembernummer, waarvan de schrijver
liquiditeit wil veranderd zien in werkkapitaal. Het
bovenbedoelde lid vraagt, of liquiditeit niet beteekent
n inzien meent de T. C.
beschikbare kasmiddelen. Bijader
dat beschikbare kasmiddelen werkelijk de beteekenis van
liquiditeit beter weergeeft, Duidelijk is het zeker!
De macht van het voorbeeld.
Een onzerprovinciale bladen wijst er op, dat op sommige (vele) waarschuwingsborden aanwijzingen met
s. v. p. voorkomen in plaats van met a. u. b. en vindt dat
5, v,p, dwaas, Wij ook. Wat denkt het bedoelde blad van
momenteel, een woord, dat heel vaak voorkomt inplaats
van voor dit oogenblik, in dezen tijd7
Schrijven.
Een lid vraagt, of we den strijd teen het gebruik van
schrijven, indien er moest staan brief, bericht, mededeeling, enz, opgeven. Tevens merkt hi' op, dat zelfs op
stukken, uitgaande van Departementen van Mg. Bestuur,
dit woord gecirukt voorkomt, Op de vraag kunnen wij
volmndig neen antwoorden en hier bijvoegen, dat wij
in dezen strijd niet versa en getuige onze woordenlijst,
Ook ons moet een vraag uit de pen: zou te verdedigen
zijn, dat wij in en spreken van een zendschniven in
plaats van een zendbrief van Paulus of gekker nog van
de zendschrij vens van Paulus?
Ingezonden.
Ik meen niet te mogen nalaten Uwe aandacht te vragen
voor het volgende feit op taalkundig gebied, in de hoop
dat het U zalgelukken daarin verandering te brengen,
De „Economisch-Statistische Berichten" geven elke
week een verzameling van opgaven betreffende de circulatiebanken der voornaamste landen, Naast de Nederlandsche bank, vindt men daar degetallen in zake de
voornaamsteposten van de „Bank van En eland" de
„Duitsche Rijksbank," de Bank van Frankrijk" „ • •
maar van het eenige vreemde land, waar het Nederlandsch
een der officieele talen is, waar de circulatiebank dan
ook naast den vreemden een Nederlandschen naam heeft
en dien op haar biljetten afdrukt, Belgie, vinden wij
opgaven van de „Banque nationale de Belgique".
Niet twijfelend of U zal bereid zijn te streven naar
verbetering op dit punt, verblijf ik met de meeste hoogachting
Uw dw.
KIELSTRA.
Wij danken U er zeer voor, dat U niet twijfelt aan
onzen
goeden
gwil
, maar wij twijfelen wel aan dien van
de „Banque nationale de Belgique", omdat zij tot nog toe
doof bleef voor ons verzoek in dezen, Misschien heeft
deze openlijke poging beter gevolg!

INGEZONDEN.
Geenpolitiek in het ANN.
Als eerst kortgeleden tot het A. N. V. toegetreden lid,
deed het mi j leed uit de ingezonden stukken in het
Decembernummer van het maandblad der vereeniging te

13

ontwaren, dat helaas ook in deze vereeniging de politiek
haar intrede hadgedaan, Ik had gehoopt althans hier
eendracht te vinden, waar het betreft de eerste vaderlandsehe belangen, Ik had verwacht hier te vinden het
streven naar de behartiging van die belangen, niet in en
nationalistischen zin, dock met waardeering voor het
streven van andere volken; welwillend en tegemoet
komend fie en ieder, die ons goed wil, zoo ver als zulk
mogelijk is; maar aan den anderen kant onwrikbaar voet
bij stuk houdend voor zoo ver het gaat om een zoo eminent belang als onze nationale onafhankelijkheid. De
lezing van het maandblad heeft mij deze illusie ontnomen,
Ik wil met de schrijvers aannemen
dat er onder de
,
voorstanders van de eenzijdige, nationale ontwapening,
inderdaad vaderlandslievende Nederlanders worden aangetroffen, hoewel ik voor mij zulk eene opvatting niet kan
deelen en zelfs niet kan begrijpen. Liefde toch sluit in
zich de bereidheid offers te breng,
en en waar deze
bereidheid niet aanwezig is, rijst bij mij ernstige twijfel
aan de kracht van die liefde,
Ik zal hier niet in beschouwingen treden over de vraag
in hoeverre eenzijdige ontwapening in dezen tijd de kans
op schending van ons vaderland in materieelen zin zal
verminderen of vermeerderen; die vraag is in den laatsten tijd herhaaldelijk uitvoerig behandeld door meer
bevoegden, op veel betere wijze dan ik dat zou kunnen
doen, Maar wel staat het voor mij onomstootelijk vast,
dat die eenzijdige ontwapening in dezen tijd ons een
geweldigen knak zou even in moreel opzicht; niet alleen
in eigen oogen maar ook in die van het buitenland.
De openlijke erkenning, dat wij als welvarend yolk,
met onze rijke hulpbronnen, ons eervol verleden, en ons
ook in menig opzicht eervol heden, niet bereid zijn offers
te brengen voor de handhaving van onze onafhankelijkheid, maar aan anderen willen overlaten, dat voor ons
te doen , zou voor een goed vaderlanderinziens
mijns een
ii
ondragelijk denkbeeld zijn; en ik kan mij ook niet begrijhoe een ander yolk, dat zichzelf respecteert, en wel
P
tot het brengen van offers bereid is, achting en sympathie zou kunnen gevoelen voor een natie, waar zulk
eene mentaliteit overheerschend is,
Gelukkig heb ik uit de ingezonden stukken ervaren,
dat de redactie van het maandblad eengeheel ander
standpunt inneemt dan de inzenders van bedoelde stukken; en ik hoop van ,harte, dat zij van dat standpunt
geen duim breed of zal wijken,
December 1924,
F, DEKKER.

Politiek en A.N.V.
Nu degemoederen in het A. N. V. warm beginnen te
worden voor het vraagstuk der al- of niet weerbaarheid
van Nederland, een onderwerp, waarmee de politiek in
het A. N, V. zou worden binnengehaald, gelijk in de
October- en Decembernummer. van Neerlandia de heeren P, van Overzee, J, W. Sprenger en Dr, J. A. Bruins
betoogen, leek het mij gewenscht om met betrekking tot
dat begrip 'politiek, onze grondwet, de statuten van het
A, N. V, eens te raadplegen.
Die statutengeven als Joel van het A. N. V,: „er
hooging van de zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen Stam," Nadrukkelijk wordt verder vastges
teld, en hierop komt het aan: Het Verbond kent
kerkelijke noch staatkundige partij.
Wat is de beteekenis van deze laatste bepaling? M.i.
geen andere dan dat het A.N.V. zich buiten godsdienstzaken meet houden en evenmin zich ma g uitspreken voor
of teen een staatkundige partly als zoodanig. Niets meer
en niets minder, Werd nugehandeld in strijd met deze
bepaling, doordat de beer C. K. Elout op het „Congres
inzake Neerlands Volkskracht" sprak over „Weerbaar
of Weerloos"? Maakte het Bestuur van Groep Nederland zich schuldig aan schennis der statuten, toen het
inzake de verplaatsing van de vlootbasis uit Vlissingen
naar Den Helder een brief richtte tot den Ministerraad,
met verzoek door een Regeeringsverklaring of anders-

N EERLANDIA,
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zins meer ,bekendheid te , geven aan de juiste beweegredenen, die tot de verplaatsing leidden?
Het vraagstuk der weermacht is van uitnemend Nedlandsch belang, Uit dien hoofde kan en ma het A, N. V„
dat uit zijn aard alles wat Nederland of Groot-Nederland raakt, moet behartigen, dit vraagstuk niet schuwen,
Immers, houdt het feit, dat het vraagstuk der weermacht zich den laatsten tijd ontwikkeld heeft tot de
scherpe tegenstelling weerbaar—weerloos, dat enkele
staatkundige partijen een volstrekt „weerloos u op hun
programma hebben geplaatst of als verkiezingsleuze
hebben aanvaard, in, dat nu eensklaps het A. N. V. dit
vraagstuk van de eerste orde buiten zijn, aandachtssfeer
moet bannen?
Treedt er dus, zoodra een of andere staatkundige partij
aan een zaak, die het Verbond behartigt of behartigen
moet, op een gegeven oogenblik meer dan gewone belangstelling schenkt, een rem in werking, die automatisch de
bevoegdheid van het Verbond om zich met deze zaak
bezig te houden, stopzet?
Veronderstel een oogenblik, dat een staatkundige partij
tot de overtuiging komt, dat in verband met economische enpolitieke belangen het voor Nederland als handelsland beter is,
indien alle Nederlanders in de eerste
plaats Engelsch leeren, Veronderstel dan verder, dat zij,
alsgevolg van deze overtuiging, op haar programma een
punt opneemt, dat tot strekking heeft de vervanging op
de la ere school van de Nederlandsche door de Engelsche taal, en de toekenning aan het Nederlandsch van
deplaats, die voor 1920 het Fransch op die school
innam,
Niets is onmogelijk, Evenmin als men tot voor betrekkelijk korten tijd kon bevroeden, dat het vraagstuk der
Nederlandsche weermacht zich tot de scherpe tegenstelling weerbaar—weerloos zou ontwikkelen, kan het nu
uitgesloten geacht worden, dat een vraagstuk, waarbij
de Nederlandsche taal de hoofdrol zal spelen eens door
een staatkundige partij tot programmapunt of tot inzet
van een verkiezing zal worden gemaakt„
Wat moet dan het A, N, V, doen ,
geachte inzenders?
Zoudtgij zelf niet op Uw achterste beenen gaan staan,
indien het Algemeen Nederlandsch Verbond daarbij werkeloos bleef toezien?
En toch zou het A, N, V, indien het zich mengde in
dien strijd, partij kiezen in een aangelegenheid, die door
politieke partijen tot geschilpunt zou zijn gemaakt, En
dat zou het A, N. V, ookgerust mogen doen,
Is het soms een onafwendbare noodzakelijkheid, dat
het A,N,V, bij bespreking van zaken van algemeen Nederlandsch belang zich uitspreken moet, voor of teen een
staatkundige partij als zoodanig?
En dat alleen zouden de statuten het A, N, V, verbieden.
e Dec, '24,
I s-Gravenhag,
W, J, VAN DEN BERGH.
Beide bovenstaande stukken zijn opgenomen, om te
doen zien, dat de leden van het A, N. V, ten opzichte
van het besproken vraagstuk verschillende meeningen zijn
toegedaan, Gelukkig zijn alle leden het hierin eens, dat
de hoofdzaak van ons streven is: den Nederlandschen
stam in ieder opzicht geestelijk krachtig te maken,
Wij sluiten hiermede de gedachtenwisseling over dit
onderwerp,
Red,

DeVlaanische Stad Gent,
Zonder twijfel ten gevolge eener uitglijding van de
pen wordt in de Decemberaflevering 1924 op biz. 175
Gentgenoemd „de overwegend Vlaamsche stall".
Gent is niet een„overwegend Vlaamsche stad” maar
een„Vlaamsche stad, Zooals Amsterdam een „Hollandsche stad is en niet„een overwegend Hollandsche u stad, al wordt daar ook door sommigen Chineesch
gesproken, Het is van belang, dat deze verschrijving
hersteld wordt, opdat niet kwaadwilligen het doen voorkomen alsof in het maandblad van het A.N.V. de Vlaan-

nsche theorie van Vlaanderen's
deren moordende franskiljo
zgn, tweetaligheid gehuldigd wordt,
A. J. van VESSEM.
recht, 12 December 1924,
Ut

Een Eereschuld,
Met warme instemming las ik in het artikel gewijd aan
de nagedachtenis van den grondlegger van ons Verbond, Hippoliet Meert, de woorden van waardeering
voor zijn echtgenoote, die strijd en leed met hem
deelde, Zelf heb ik bij een bezoek, dat ik in 1923 aan
het bannelingenpaar in hun eenvoudige woning te Hannover bracht, de gelegenheid gehad de die to van het
— onuitgesproken — leed te vermoeden, dat deze
Vlaamsche vrouw in de haargeheel vreemde Duitsche
omgeving, ver van haar Vlaamsche Vaderiand, moest
ver wren, De schop, waarmede de Belgische politicman haar wegtrapte van het lijk van haar echtgenoot,
stelt ons symbolisch voor den geest, dat deze Vrouw
bescherming behoeft en dat het Algemeen Nederlandsch
Verbond ook tegenover de Weduwe van Hippoliet Meert
een taak te vervullen heeft, De steun, dien het A. N. V.
met be van een aantal leden aan Hippoliet Meert
heeft verleend en verder verleend zou hebben, moge thans
onmiddellijk op zijn lijdensgenoote over aan; alien, die
daartoe hun medewerking toezegden,
zullen hiermede van
harte instemmen en naast hen zullen thans ook andere
leden den moreelen plicht gevoelen onverwijld een jaarlijksche bijdrage voor dit doel toe te zegg en, De bezorging zijner begrafenis zij niet onze laatste daad van piete it
tegenover den Grondlegger van ons Verbond,
Utrecht, 12 Dec. 1924.

A, J. van VESSEM.

Comae v. Nederl. Kinderen in den Vreemde.
Totaal werd ontvangen f 2560,75; maakt met det vorige
opgaven f 538642,43, De uitgaven waren ruim f 1000,—
hooger, n.1, ruim f 3600,—, Wij konden de voedselvoorziening weder krachtig ter hand nemen en zouden ruim
100 kisten melk naar verschillende Nederlandsche Consulaten in Duitschland om die kosteloos ter beschikking
te stellen voorgezinnen met zeer 'one en zwakke
kinderen,
Het behoeftgeen betoog, dat de wintermaanden onze
hulp meer dan ooit noodig maken, want de behoeften
zijn rooter en de gelegenheid tot verdiensten is schaarscher voor de Nederlandschegezinnen in het Buitenland en daarom doen wij wederom een krachtig beroep
op de offervaardigheid van het Nederlandsche Volk om
ons te helpen het ontzettende iced der Nederlandsche
en door hen naar
kinderen in het Buitenland te lenig,
het Vaderland te brengen en hen daar te verzorgen,
door den PenningGiften ontvangen
wordenS. VAN LIER Ez,
meester
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889.
Gemeentegiro L. 569,

MEDEDEELIN GEN.
Groep Noord-Amerika.
Het Dagelijksch Bestuur heeft tot vertegenwoordigers
der Groep voor hun woonplaats benoemd de H,H, Ysbrand
Mostert, Franklin Road, Deli N. Y.; G. G. Th. Leih Jr.,
South Dakota en Jacob Schenk , 516 Washington
A
Ave
Hoboken, N, Jersey,
De heer G, van Beek heeft zich doorgebrek aan tijd
genoodzaakt gezien te bedanken als groepspenningmeester, De Secretaris, de heer F, E, H, Gebhardt, 179 South
Trenchard Str, Yonkers N, Y. zal hem tijdelijk vervangen en daarin worden bijgestaan door den tweeden secretaris, den beer D. P. van den Bergh Sr, van Minneapolis
en den beer Th. Fabry de Jong,
e 1515 W. Monroe Str.
Chicago,

NEERLANDIA.
De afdeeling Minneapolis heeft een zangkoor, dat
31 October onder leiding van den heer D. P. van den
Bergh Sr, Nederlandsche liederen ten gehoore heeft
gebracht, welke door de radio over geheel Noord-Amerika
werden verspreid,
Afrikaansche kunst.
In de Decemberaflevering van Morks' Magazijn komt
een artikel voor over den Afrikaanschen etser en houtsnijder Pierneef, Wij ontleenen er bijgaand portret aan.
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ren, uitgevoerd door het emend koor der Evangelische
Broedergemeente, onder leiding van den heer M. F. Doesburg, zijn 4 en 10 November de vijf deelen der rolprent
Nederland te Paramaribo met grooten bijval vertoond,
De voorzitter onzer Groep Suriname, Mr, Dr, P. H. W.
van der Helm, sprak een krachtig opwekkend woord ter
inleiding,
Hetprogramma bevatte de zeer toepasselijke versregels
van He e:
Dwaaltgij in den vreemde
Denk aan Hollands beemden.
Wie volt?
g
Een trouwe vriendin van het A,N.V, schreef ons:„
Wilt
U zoogoed zijn mijn jaarlijksche bijdrage voor het lidmaatschap te verhoogen tot .....
Een zeer aangename vorm van waardeering van ons
streven,
Aanvullend bericht.
In het Novembernummer maakten wij melding van een
buitengewoon gunstig oordeel uit het buitenland over den
Nederlandschen scheepsbouw, Men maakt er ons nog
opmerkzaam op, dat van 4 der 6 bedoelde zeeschepen
van 10,000 ton voor Engelsclae rekening in aanbouw, ook
de motoren bij Werkspoor te Amsterdam worden vervaardid, en van de 2 overige de motoren in En and doch
naar het ontwerp van de Nederlandsche fabriek,
De slag van Magersfontein herdacht.
De vorige maand was het 25 jaar geleden, dat de slag
van Ma gersfontein werd geleverd, waarin o,m, de Skandinaviers, die aan de zijde der Boeren streden, zich
hebben onderscheiden, Dit feit is 12 December te Kristianiaplechtig en geestdriftig herdacht,

J. H. Pierneef,

Nederlandsch voor Duitschers.
Bij Nijgh en Van Ditmar's Uitgevers Maatschappij is
sedert het vorig jaar verschenen een maandblad, genaamd Spiegel van Handel en Wandel, onder leiding
van Dr, E, E. J. Messing,
In den nieuwen jaargang is een rubriek „Nederlandsch
voor Duitschers“geopend, welke verzorgd wordt door
onzen vertegenwoordiger Prof, Dr, M. J. van der Meer,
Directeur van het Holland-Instituut te Frankfort,
Afdeeling Kaapstad.
Deze Afdeeling heeft 7 October de leden der Synode
een ontvangst bereid, waarbij ° AIL de tachtigjarige oudP Reitz en Dr, P. B. Bosman, oud-raadgevend
lid van het Hoof dbestuur, het woord hebbengevoerd,
Wij komen op deze belangrijke bijeenkomst in ons volgend nuMmer terug.
Haarlem.
1 December heeft de heer F. C, L. Bosman uit Stellenbosch (Z, Aft,) voor de Afdeeling Haarlem een voordracht
gehouden over Zuid-Afrika's Letterkunde, Mejuffrouw
M. Hoog, begeleid door den heer J. H. J. Hoog zong
eenige Zuidafrikaansche liederen,
Rol rent Nederland.
Afgewisseld door het zingen van vaderlandsche liede-

Alkmaar.
Deze afdeeling is weder opgeleefd, In een 10 December
gehouden ledenvergadering
waar de heeren Mr, A. P.
,
H, de Lange (Alkmaar) en Overste Oudendijk uit 's-Gravenhage het woord voerden, is een nieuw bestuurgekozen, bestaande uit de heeren: Mr, A, P, H, de Lange,
H, P. Kluitman, Jhr, Mr, Dr, L, A, v, d, Brandeler, Mr,
A, J. M. Leesberg en Mr, F. A. Josephus Jitta, die de
werkzaamheden onderling zullen verdeelen,
Onzepropagandist, de heer Jac, Post, wist het ledtal reeds tot 53 op te voeren,
Samenstelling van het Hoofdbestuur,
Dr, H, J, Kiewiet de Jonge, Eerevoorzitter, 's-Gravenlandsche weg 50 ,
Hilversum.
Voor Groep Nederland hebben zitting:
P. J, de Kanter, Voorzitter, Statenplein 2,
Den Haag.
Mr, B, de Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester, Joh, Verhulststr, 77,
Amsterdam,
Dr, H, W, E. Moller, Huize Eik en Zon, Bredasche we g
Tilburg.
Overste K. E, Oudendijk, Gerard Reynststr, 52, Den Haag.
Mr, K. M, Phaff, Vuchterstraat 82,
's-Hertogenbosch,
Prof. Dr, A, A. van Schelven, Kenaupark 18, Haarlem,
Voor Groep Nederlandsch-Indict hebben zitting:
J, E, Bijlo, Geestbrugweg 58,
Rijswijk (Z,H,)
J. S, C. Kasteleyn, Noordeinde 39,
Den Haag,
Dr, W. van Lingen, Boulevard 29,
Velp (G.)
Th. G. G. Valette, Columbusstraat 89,
Den Haag.
Voor Groep Suriname hebben zitting:
Mr, P. Hofstede Crull, Stationsstraat 33,
Tiel,
Jhr, Mr, J, L, W, C, von Weiler, Ondervoorzitter, Joh v, Oldenbarneveldlaan 92,
Den Haag,
Voor Groep Nederlandsche Antillen hebben zitting:
Dr, H. Ferguson, Segbroeklaan 10,
Den Haag,
a L. Helfrich, Pension Huize St. Antonius Hove,
Oosteinde 50,
Voorburg.
Dr, Th. Lens,
Aerdenhout.
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W. A, P, E. L, J, Mendels, Arts, FrederiksVoor Groep Noord-Amerika hebben zitting:
Amsterdam.
plein 45,
Jhr, C. M. E. R. C. von Bose, Koninginnelaan 4, Voorburg. i
Allen opg, door den Heer Jac. Post, Utrecht.
Schoorl,
S. G. L. F. Baron van Fridagh, Burgemeester,
Voor Groep Vlaanderen hebben zitting:
Gewone leden,
Lokeren, Mr. R. van Woelderen, Adv, & Proc.,
G. van Driessche, Kapellestraat,
M. J. Liesenborghs, Eug, Demolderlaan 2, Schaarbeek—
Utrecht.
Catharijnesingel 47a ,
Brussel. C. Fred, Klokke,
Westerstraat 5,
Brussel, C. J. Simons, Notaris, Plompetorengracht 1,
Mr, W. Thelen, De Wijnantstraat 31,
Schaarbeek—Brussel, G. Elink Schuurman Jzn,, Dir. Utrechtsche Mg.
Omer Wattez, Ooststraat 49,
Lokeren.
Mr, J. van Winckel, Notaris, Luikstraat,
Brandwaarborg Mij., Mauritsstraat 102,
Raadgevende leden:
Mr. J. G. Brouwer Nijhoff, iNotaris, Kromme
Amsterdam.
Philip R. Botha, Wakerstraat 14,
Nieuwe Gracht 84,
Raadgevend lid voor Zuid-Afrika, H. J. Schutte, Prinsenstraat 16,
Bussum,
Delft. Dr, A, J, A. Oosterbaan, Tandarts, KeizersL. L. W. van Soest, Oude Delft 209,
Raadgevend lid voor het Dietsch Studenten Verbond,
Amsterdam.
gracht 323,
Arnhem, D. P. de Kup, in Verzekeringen, HeerenJhr, E. J. M. Wittert, Eusebiussingel 50,
Raadgevend lid voor den Nederl Bond in Duitschland,
,•
gracht 418,
J. A. Hoeting, Hofjuwelier, Koningsplein 11,
Mr, E, T, A. Hermans, Advoc, Heerengr, 399,
Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1925. N,V, G, A, Goldschmeding's Piano- en
Orgelhandel, Raadhuisstraat 48-50,
Mr, J. C. Sikkel, Advocaat, Heerengr. 334,
ONTVANGSTEN:
Mr, C. van Rij, Advocaat, Heerengr, 334,
Bijdragen der Groepen:
Mr. G, L, Broex, Advocaat, Paleisstraat 31,
f 5800.— Mr, S. J. van Royen, Nieuwendijk 121,
Nederland
500.Vlaanderen
1
„Insulinde”, Heerengracht 473,
If
„ 700.- Handelshuis
Oost-Indié
Osc, Lansberg, Tandarts, Sin el 147,
„ 250.— A, van Straelen, iDrukkerij, Sin el 102,
Suriname
,
„ 400.— L, Zelander, Koopman, Sin el 142/4,
Nederlandsche Antillen
330.- H, J. Koersen, Boek- en Kunstdrukkerij,
Noord-Amerika
„ 730.—
Zelfst, Afdeelingen
Sin el 281,
Bijdrage Buitenlandsche leden
)) 2200 - Mr, D. W. 0, A. Schut, Advoc, Vondelstr, 182,
Bijdragen Vertegenwoordigers
Mej. W. J. Binger, Leerares M.O. Spaansch,
Leden aangebracht door den heer Jac Post „ 2500,—
Sarphatistraat 33,
kantoorBijdrage Groep Nederland voor
S, Pe ink Arts, Keizersgracht 226,
„ 1600.— J Groene, Tandarts, Keizersgracht 284
werkzaamheden
Memorie Mr, G. Claessens, Advocaat, Keizersgr, 232,
Achterstallige bijdragen
I 100.— E, Landeweer, Koopman,
Rente in Rek. Crt
Aerdenhout,
Steunfonds
„ 5000,— Mr, A, Brand, Zonnelaan 13,
Hilversum,
„ 9000.— Mr, W. van der Chijs, Oude Delft 42,
Regeeringssteun
Delft.
„
200.—
Opbrengst Uitgaven
Alkmaar.
Mr, W. C, Wendelaar, Burgemeester van
„ 200.— Mr, A, J. M, Leesberg, Adv, & Proc Wethouder
Onvoorzien
„
Allen opg door den heer Jac, Post, Utrecht.
129510.— J. J, Leys, Chassestraat 27,
Amsterdam.
Dr, N, Japikse, Vivienstraat 70,
Den Haag.
UITGAVEN:
Groep Ned. lndie.
Salarissen
I 7460.— T. C. Sandrock, Dir, Esc, Mij.,
1000.— R, A, A, A. Djajadiningrat, Regent Batavia,Weltevreden,
Kantoorhuur, Onderhoud, Verwarming • • •
1500.— J. A. M. Bruineman, Adv. Chineesche Zaken,
Drukw, Kantoorbeh, Porti
1500.—
Onkosten Hoofdbestuur
Bisschop v. Tuinen, His p, v, Scheepvaart,
6500.— H,
Neerlandia
Dr. F. D, K, Bosch, Chef Oudheidk, Dienst,
2400.— Mevr,
Boekencommissie
Dorrenboom, adj, bibl, Kon. Bat, Ge200.—
Druk en Herdruk
400.— Ir,nootschap,
Lidmaatschappen
J. W. Halbisch, Leeraar K, W, S.,
1003.90 J. A,
Pensioenpremie
Monod de Froideville, Leeraar K. W.
3000,Werkzaamheden art, 3
III school,
1346,10 Ir, F. W, Th, v, Oordt, Leeraar K. W. S,,
Onvoorzien
100.— Ir, v, Overveldt, Leeraar K. W. S.,
Rentezegels
100.— J. J. Truyen, Leeraar K. W, III school,
Taalcommissie
3000.— R
Propaganda
M. Pranata, Onderwijzer,
A. Hottinga, Onderwijzer Hoogere KweekI 29510.—
Poerworedjo.
school,
Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned, Indie,
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Groep Noord-Amerika.
Minneapolis, Minn.
A, Vannes, 3815 Clinton Ave,
Opg. door het Bestuur der Afd,
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Beschermende leden,
Mr, Th, Snellen, Notaris, Muntstraat 4,
F, P, J, Kleipool ,
Directeur Firma Levert
& Co,, Jan Luykenstraat 14,
A. B, H. Gielen, Voorz. van G. en W. Heerengracht 415,
Mr. Eugene Vogels, Heerengracht 399,

Utrecht.

Buitenland.
F, J, J, van Nunen, p,a. Asiatic Petroleum Co. Ltd.,
Marine Department, Singapore S.S.
Opg door den heer H. Westers,
M. Borsboom, c.o. D. Spoor, Mundubbera, Queensland
(Austr.)
Opg. door den heer J. v. d, Have, Mundubbera,
land (Austr,)
11

Amsterdam.
•,
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Tijd, afstand en grens kunnen Vlamingen scheiden,
maar het Vlaamsch breken zij niet.
A. RANNAH.
INHOUD. Berichten, — Hollands naam; lof en blaam. — Holland-In stituut te Frankfort, door prof, M J. van der Meer. — Ons Dietsche
Dicht II. — Dietsche kantteekenmgen. — N e d e r l a n d: Prof. dr. P, J. Blok zeventig jaar, — Oproeping, door Mr. C. M. Herckenrath Jr. — 0 o s t-I n d i e Vereenvoudigde spelling. — Afd, Sema rang, door Roessingh van Iterson, — W e s t-I n d i e: Algemeene
vergadering der Groep Ned. Antillen, — Rolprentvertooningen in P aramaribo, door Fred. Oudschans Dentz. — V 1 a and er e n: De
Distel.
Een nieuw tijdschrift, — Tak Lokeren, — Tak Brussel. — — Z u i d-A f r i k a: Saamhoorigheid van Afrikaners en Hollanders.
— Dr. Johannes Brill. t A m e r i k a: Van Hollanders in Canad a I, door J, J. Leys, — T a a 1 c o m m i s s i e: Mededeelingen, —
Belasting voor vreemde opschriften, — I n g e z o n d e n: Het A.N. V, en de jongeren, door W. J, van den Bergh. — Hollandsch aardewerk? door Mr. M. C. Nijland. — Ons Postzegelwerk, door R, C. L. Langemeyer. — Comae voor Ned, kinderen in den vreemde, door
Joha. G. van Heusden en S. van Lier Ez. — Mededeelingen, — Nieuwe Leden, — Aankondigingen.

Berichten.

Hollands naam Lof en blaam.

Bij het Hoofdbestuur zijn van den heer H, E.
Steinmetz te Weltevreden en van de heeren
Mr, A, J, van Vessem c,s, wijzigingsvoorstellen
op het ontwerp der Verbondswet ingekomen,
Het Hoofdbestuur heeft deze met zijn voorloopig oordeel rondgezonden aan de stemhebbende Groepen en Zelfstandige Afdeelingen,
Voor leden zijn deze stukken op aanvraag
aan het kantoor Groenmarkt 9, Dordrecht, kosteloos verkrij gbaar,

Om, naar het bekende Schotsche spreekwoord, den
zegen deelachtig te worden,
onszelf te zien zooals anderen
ons zien, doen wij als yolk goed, ook te letten op minder
vriendelijke beoordeelingen,
Het Alg. Handelsblad had onlangs twee artikelen: „Hoe
buitenlanders ons zien" en een ander over„Nederlandsche energie”, Ook elders vonden wij het een en ander
dat niet juist vleiend en prijzend was,
De voorbeelden van Nederlandschegeestkracht, durf en
degelijkheid in het laatstgenoemde stuk gegeven " ) zijn
wel zeer verblijdend, De schrijver heeft treffende bewijzen
verkregen, hoe Nederlandsche ondernemingen in den
vreemdegewaardeerd worden, nu een niet in Indie --waarvan deprachtige rolprent der Bataafsche Petroleum
Mij. ons onlangs zoo'n treffend beeld heeft gegeven —
maar in de West.
Engelschen noemden de Nederlandsche stoomvaartverbinding naar Barbados — de K. W. I. M. — de beste en
vlugste, Nederlandsche reizigersschepen brengen in verhouding meer lading aan dan die van andere nationaliteit, Voor de thuisreisgeeft de koopman de voorkeur
aan de Nederlandsche lijn; hi weet op den dag af, wanneer degoederen in Europa zijn en ,dat op een nauwkeurige doorverscheping, zoo noodig, kan gerekend worden, In Trinidad, Venezuela, Curacao, Panama tot in
Costa Rica toe heeft Nederland den besten naam, welken
men zich maar denken kan, zegt de schrijver. Een Amerikaansch zakenman zei,
na eenmaal met een Hollandsche
boot te zijn gevaren, dat hi' in 't vervolg nooit meer een
ander schip zou kiezen,
Op Curacao is de kleinsteedsche tijd voorbij, men is er
„opgeschrikt door de Nederlandsche energie", de overheidspersonen moeten mee, huns ondianks meegesleept
door de voortvarendheid der zakenlui, Particulieren
toonen er op welke wijze een klein land root kan zijn,
zegt de schrijver,

Allen Groepen en Zelfstandigen Afdeelingen
wordt dringend verzocht, te zorgen, dat Naar
afgevaardigden voorzien van een geloofsbrief,
de bijeenkomst op 27 en 28 Maart te 's-Gravenhage bijwonen, waartoe alle leden van het
A, N,V, toegang hebben.
De heer Omer Wattez, voorzitter van Groep
Vlaanderen, zal spreken over: Geestelijke en
economische ontwikkeling en groei van het
Vlaamsche yolk van 1830 tot heden.
Prof. Dr, G, Brom (Nijmegen) heeft zijn onderwerp gewijzigd en zal spreken over Ons
mooie land.
De Algemeene Secretaris,
B, DE GAAY FORTMAN,

Hetpersoonlijk adres van den al secretarispenningmeester, Mr. B. de Gaay Fortman, is Johannes
Verhulststraat 77 boven, Amsterdam, telefoon 24777, In
spoedeischende gevallen kan men hiervan gebruik
maken.

Nederlandsche Energie, Handelsblad van 20 December 1924,
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„Hard, zeer hard wordt op Curacao gewerkt in
een warm klimaat door Nederlanders van elken
rang en stand, van den knappen handarbeider tot
den hoogsten leider en wanneer men als Hollander
in zoo'n hoekje van de wereld dat alles aanschouwt,
zou men wenschen dat velen hier te lande dit ook
eensgingen zien om op hun Nederlander-zijn
trot
sch
te worden , ,
Als dan een Engelschman je, als eenige Hollander
aan boord en, denkende, ,dat je van de Maatschappij
bent, ernstig komt vragen om eens ,bij de directie te
Amsterdam eengoed woordje te doen, .of deze niet
een lijn kan openen tusschen Jamaica(Engelsche
kolonie) en Curacao, dan ga je mijmeren en zoeken
naar de redenen van al die loftuitingen en je komt
tot het besluit, dat alles is toe te schrijven aan
Nederlandsche energie, durf en degelijkheid,''

Het eerste stuk blaam, hier bedoeld kwam in den
vorm van een brief uit Rome aan het reedsgenoemde
blad, De schrijver bracht gesprekken over, in een groat
gezelschap van vreemdelingen aan eh
Een Italiaansch ingenieur klaagde over de hotels in Holland, over
onbeleefdheid tegenover dames, over afzetterij in winkels,
over hetgebrek aan tucht bij de jeugd, over de kostbaarheid van openbare werken door verspilling, — en ach! we
behoeven niet over te vertellen wat de mangezegd heeft,
Overigens weten wij, weet ieder, die wel eens in het
buitenland konit, over afzetterij in hotels, over administratieven overlast ook (Mar mee tepraten!
Bedenkelijker is het volgende, dat de Canadeesche
corespondent van de Standaard eenigen tijd geleden aan
zijn blad schreef:
In Torontogaf een Nederlander, die reeds langer
dan 30 jaar in Canada woonde, en een flinke zaak
dreef, ons een klacht mee, die later door Hollanders
en Canadeezen herhaald is, De zaak is deze —
vertelde de landgenoot — dat wij zaken met vaderlandsche firma's doen, doch niet voor onspleizier.
Ik voer aardewerk in, maar het kost me
steeds moeite het te krijgen, Met opmerkingen wordt
g
een rekening gehouden, brieven worden soms niet
beantwoord en bestellingen lang niet steeds uitgevoerd.“ Een van Canada's invloedrijkste personen
had bloembollen gekocht voor zijn tuinen, waarin hi'
vele uit Holland ingevoerde bloemen plantte en
waarmede hi' zijn omgeving wilde laten zien hoe men
een mooi tehuis maakt, en had toen zulke minderwaardige soort ontvangen, dat hi ze terstond had
kunnen wegdoen, Anderen weer klaagden dat de
Hollanders zelfs de monsters lieten betalen.
En als tegenhanger daarvan de volgende opmerkingen
van een Duitsch handelsvakblad: *)
„Het getal gevallen, waarin Duitsche fabrikanten
en handelaarsgoederen zonder voorafgaande zekerheid aan bun onbekende firma's in Hollandgeleverd
en daardoor verliezengeleden hebben, is zeer groot,
Vele onbemiddelde of zeer kapitaalzwakke Hollandsche zakenmenschen hebbengetracht goederen
uit Duitschland te betrekken, Vele dezer zendingen
zijn onbetaald gebleven en zijn, daar het voeren van
een rechtsgeding door de hooge kosten niet loont, geheel ofgedeeltelijk voor de Duitsche leveranciers
verlorengegaan, Men kan daarom niet drip end
enoeg aanraden, aan onbekende firma's in Holland
g
Medegedeeld door G. F. Sch, in het Hbl, van 15
Nov, 1924,

indien eenigszins mogelijk, niet op krediet te leveren
en voor afsluiting van het contract resp, uitvoering
van den order nauwkeurige informaties in te winnen (Informatiebureaux:en dan worden de namen
van twee Ho11, bureauxgenoemd, inz,), Ook als
kleine bedragen van te vorenprompt betaald worden is voorzichtigheid bij grootere nabestellingen
gebo den,"
Dit is wel buitengewoon hinderlijk en schatlelijk
voor dengoeden Hollandschen naam, Men heeft moeite,
zoo lets overeen te brengen met de onmiskenbare teekenen van eengroote opleving van den Nederlandschen
ondernemingsgeest en den stijgenden roem onzer technici
engeleerden, waarvan o,a, het verzet getuigt, dat wij
dezer dagen in de Morning Post vonden, een verzet
teen het weghalen van winsten door drie, in En eland
zelf opgerichte 'Nederlandsche suikerfabrieken. Dit stukje
eindigde met de verzuchting:
„De nakomelingen van Tromp varen weer met
den bezem in den mast de Theems op'',
Hoe ri j mt dit alles samen? Ons dunkt, doordat Jan
Couragie en Jan Cordaat in den laatsten tijd een geweldigen aanloop hebben genomen, zoodat Jan Salie
en Jan Bedrog een nog jammerlijker figuur slaan dan
voorheen,

Holland-Instituut te Frankfort.
Voor een volle zaal hield Donderdag 15 Januari Dr.
Th, Metz de eerste der door het Holland-Instituut voor
1925 aangekondigde voordrachten. Hi' sprak over den
nieuwen Nederlandschen stedenbouw. Vol ens hem is de
Nederlandsche stedenbouw van vijf faktoren afhankelijk
geweest, ten eerste de onafgebroken overlevering, (Van
degouden eeuw af, slechts door de Napoleontische oorto en onderbroken, heeft de ontwikkeling van het Nedlandsche yolk zonder schokkenplaats gehad), Ten tweede
de a anhankelijkheid van het Nederlandsche yolk aan het
een-familiehuis, Ten derde de weder ontwaakte schoonheidszin, Ten vierde het hedendaagsch verkeer en ten
slotte de sociale'
der one
jg bouwmeesters, Al
deze faktoren tezamen hebben het aanzijn gegeven aan
die wonderbare scheppingen op het gebied der bouwkunst,
die wij nu in zoo vele steden kunnen bewonderen, Als
eerste begin van een nieuweren tijd noemde spr, de Amsterdamsche bears van Berlage, die zonder overbodige
versieringen in haar bouw de bestemming dadelijk doet
uitkomen, Oorspronkelijk was het vooral ,de bedoeling
van de nieuwe bouwkunst, gezonde en ook aan schoonheidseischen voldoende arbeiderswoningen te stichten,
Daargedurende den oorlog de woningbouw niet in dezelfde snelheid kon worden voortgezet, was de woningnood na den oorlog zeer root geworden en ten gevolge
daarvan heeft men ook aan hoogere eischen voldoende
woningen gebouwd en zoo zijn geheel nieuwe stadswijken ontstaan, waarbij de bouwmeesters onbelemmerd
hun denkbeeklen konden belichamen, Spr, gaf als voorbeelden o,a, Amsterdam-Zuid, het Agnetapark te Delft,
de uitbreiding van Hilversum door Dudok en Philipsdorp
bij Eindhoven, De voordracht, die van het begin tot het
einde met onverdeelde aandacht werdgevolgd, werd
door lichtbeelden verduidelijkt,
Frankfort a,d, Main,

M,

J, VAN DER MEER,

Gironummer.
Hetgironummer van het Hoof dkantoor te Dordrecht
is 38825.
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Ons Dietsche Dicht,
II,')
Dr. G, Kalif heeft de„literatuur der wording van den
Noord-Nederlandschen Staat” in forsche trekkengeschetst;
„Wat zien wij? Een drama, frisch en oorspronkelijk,
zoowel waar het vroomileidsuiting der gemeenschap, als
waar het spiegel van het dagelijksch leven was; dat in
de kunst van opbouw, samenstelling en karakteristiek
meer knoppen en bloesems dan vruchten toont, Een lyriek,
vol afwisseling en leven, in oorspronkelijkheid de mindere, in kunst van karakteristiek de meerdere van het
drama, in frischheid en schoonheid zijn gelijke, Een proza,
dat schoolgaand, vooral bij het Latijnsche en voorts bij het
Fransche en het Duitscheproza, uiting leerde geven aan
het innerlijkst van het OpIsdienstig gemoed".
Uit de Dietschsprekende bevolking in de
de Bur
disch-Oostenrijksche landen, kwam deze letterkunde op.
Zij droeg het kenmerk van het sterke gemeenschapsgevoel,
dat bezig was uit die verspreide menigten een yolk te
vormen, Zij werd bezield door het humanisme, dat de
oogen der kunstenaars opende voor natuur en leven.
Degrootste humanist, Erasmus, beheerscht dit tijdyak, Strevende naar het samenbrengen van humanisme en
Christendom, verwerft hi' zich een Europeeschen roem;
het nageslacht huldigt hem als een der grootste denkers van zijn tijd, een der fijnste geesten, die de Nedlanden hebben voortgebracht,
De schrijver van ,den „Laus Stultitiae" , (Lof der Zot heid), de beroemde„Samenspraken”, de Latijnsche
bijbelvertaling is, ofschoon het doel, dat hi' opstelde,
misschien anders had doen verwachten, geen kerkhervormergeworden, Eerlijk erkende hij, niet uit het bout
te zijn gesneden, waaruit men martelaren snijdt, Niet
de menigte wilde hi' hervormen, doch haar leiders: de
beschaaf den en ontwikkelden, de letterkundigen, Dat
doel bereikte hi' door zijn stria teen dogma en geestesdwang, Vorsten en pausen erkenden zijn letterkundig gezag en zijn macht over de letterkundigen van
zijn tijd en volgende eeuwen is root geworden en onbe-twist, Hi' steekt uit boven alle Nederlandsche humanisten van zijn tijd; Petrus Montanus, Gerard Listrius,
Mart. Dorpius, Huizinga noemt hem den verlichter van
een eeuw, Een breede lichtbaan straalde van zijn
geschriften uit, Hi' deed voor Noord-Europa, wat Petrarca
voor het Zuiden heeftgedaan en misschien met nog
schitterendergevolg. Niet om 'het een hi' voor Nedland heeftgedaan, eeren wij hem — hi' was aan het plekje
waar hi' bij toeval ter wereld kwam, niet meer of mindergehecht dan aan de andere plaatsen, waar hi' moest
vertoeven — maar we ens het verhoogen van Nederlands
roem in • de wereld door het een hi' voor de menschheid
isgeweest; de wegbereider van een waardiger, voile!,
vrijer leven, zachter zeden, rooter beschaving,
Erasmus' invloed bespeuren wij bij Coornhert, bij
Spiegel, Roemer Visscher, Vondel,
Van een algemeen Nederlandsch standpunt gezien,
gingen dezen verder, Evenals men in Frankrijk de man1 ) Zie I, Oct, nr, 1924 blz, 144.

nen der Pleiades Ronsard du Bella y ondanks hun
bewondering van de oudheid, zich ziet losmaken van de
Latijnsche mode en hun verzen schrijven in Fransche
alexandrijnen, zoo hebben Jan van Hout, Coornhert,
Spiegel onder den invloed der Renaissance den strijd
aanvaard voor de landstaal en door hun dicht, kloek
van bouw en welluidend van klank en maat, het Naderlandsch op gelijken rang naast het Latinj
verheven.
Coornhert moge vooral de echt Nederlandsche karaktertrek naar moraliseeren eigen zij,
n in het werk van
Hendrik Laurenszoon Spiegel *) treft on s een zuiverder
zangtoon der Nederlandsche taal dan de rederijkers
deden hooren en zien wij, naast de Nederlandsche lyriek,
het beeldend dicht zich ontwikkelen. Beiden Coornhert
en Spiegel, waren volgelingen van Cicero en Seneca; zij
lazen Petrarca naast Clement Marot en Montaigne. Beiden
hebben ook zij medegewerkt om
naar Italiaansch en
,
Fransch voorbeeld de zeden te verfijnen en te verzachten.
Bij den eerste treft men meer ernst en vroomheid, bij den
ander meer levenslust aan, Zoover Coornhert naarpuriteinsche zijde van Spiegel afweek, stond deze verwijderd
van den even blijmoedigen maar groveren Roemer Vasscher, De erotiek van Spiegel is, ondanks ,alle vrijmoedigheed van uitdrukking, fijn en vaak geestig en verschilt
daarin van de oud-Hollandsche boert der „Brabbeling" en
„Sinnepoppen" van Roemer Visscher, En toch — hoe
onzegebreken ons vaak van dienst zijn! — heeft Roemer
door zijn rooter bevattelijkheid en aantrekkelijkheid
bij de menigte meer dan de beide anderen kunnen doen
voor de verbreiding der nieuwe denkbeelden over het
leven en der nieuwe uitingsvormen van de Kunst. Als
hoof d der rederijkerskamer „De Eglantier" heeft hij met
Spiegel, mede een der leidende geesten dezer beweging,
invloedgeoefend op de ontwikkeling der jongeren, Spiegel, wiens leuze „deugd verheugt" was, wist hun vereering,
Roemer hungenegenheid te winnen, Bij een en ander
vergeten we niet ,dat de Nederlandsche letterkunde Roemer Visscher om zijn dicht nooit zoo dankbaar kan zijn.
als om degave zijner beide dochters Anna Roemers en
Maria Tesselschade die in den beroemdsten tijd het middel punt waren van het letterkundig leven, aanvankelijk
in haars vaders huis, later op het gastvrije slot van den
Muider drost, Pieter Cornelisz, Hooft,
zelf wel de meest
vertegenwoordigende dichter der Renaissance,
Maakten Erasmus' reizen hem tot wereldburger —
Hooft vond in de kennismaking met de verfijnde Italiaansche beschaving slechts een prikkel voor een beter
Nederlanderschap, Onze, wat in 't wild groeiende taal
ging hi' leiden en vormen; Hooft reeds heeft de
Woordkunstgediend, Aan de Romeinen ontleende hi' de
stevige taal, waaruit hi' zijn „Historièn" bouwde, Onder
Italiaanschen invloed verrijkt hi' zijn lyriek, maar het
is alles beeldrijk, klankrijk Nederlandsch, dat zijn muze
brengt, In zijn drama's; „Granida", „Geraerdt van
Velsen" Bate, geeft hij los van de strenge reels der
klassieke dramaturgie, zuiver Hollandsche kunst; zijn
*) Aldus schreef hi' zelf zijn naam en niet Spieghel,
zooals 'hi'j overal genoemd wordt.
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„Warenar" naar Plautus' „Aulularia" is een echt Amsterdamsch blijspel geworden, Een zuiver Nederlandsch letterkundig leven ontstond in den Muiderkring onder den
invloed van zijn fijnen geest. Heel zijn kunst getuigt er
van, dat hi' in zijn vaderlandsliefde
de zich ean waar noon
betoonde van den door Vondel om zijn burgerdeugd
geprezen burgemeester van Amsterdam,
Als blijspeldichter vond Hooft zijn meerdere in Gerbrand Adriaensz, Bredero den genialen realist, die
zonder de opleiding van Spiegel of Hooft te hebben
genoten, met zelfstudie van de klassieken, zijn aan brengaven aanvulde, Zijn blijspelen zijn nog zoo frisch
en levend, dat onze tijd ze zou kunnen genieten, indien
het fatsoen niet telkens vermanendtusschenbeide trad
en de taal het niet bemoeilijkte, Zijn „Spaansche Bbder" is niet alleen meesterlijk van teekening, maar ook
vol levenswijsheid en wordt door enkelen gesteld naast
het beste werk van Vondel,
In het werk van zijn jeugd heeft Breero zich nog niet
van de rhetoriek bevrijd; ondanks zijn naarstig streven
om met de Ouden bekend teraken, is hij in den geest
van hun werk evenmin idoorgedrongen als in het wezen
der Renaissance, Zijn grootheid als kunstenaar ligt in
zijn . „amoureuze", boertige en „aendachtige" liederen,
die hi' zelf juist „de meer dartele als treffelijcke kinderen van(zijn) blijden gheest" noemde, maar die zoo
echt en warm menschelijk en eenvoudig zijn, zoo we
luidend en zangerig van taal; en voorts in zijn blijspelen
en kluchten, waarin hi'j met vaste hand het volksleven
heeft uitgebeeld,
Degrootste in dezen kring is Joost van den Vondel.
Hi' is de rijkste en de diepste, In zijn lang leven vloeit
zijn dichtader gestadig en overvloedig, Met wetens- en
ontwikkelingsdrang bedeeld, voedt hij zich aan de bronnen der Oudheid, laaft hi' zich aan de stroomen van
zijn tijd, In zijn treurspelen vertoont hi' den grootschen eenvoud der Grieken, die hi' bewondert en naVolgt.
En al moge hi' daardoor den vorm allicht te strenge
wetten hebbengesteld, met den inhoud heeft hi' groote
oorspronkelijke schoonheid gegeven, Zoodanig in Fransche
studien verdiept, dat hi' zijn „Pascha" opdraagt in een
„Epistre a mon seigneur Jean Michiels van Vaerlaer,
mon singulier amy" schrigt hi' Fransche verzen en epigrammen en volt in zijn reien Robert Garnier en Du
Bartas na, wier treurspelen hem tot Seneca hadden gebracht, Op hun schouders staande nam hi' echter vaak
een hooger vlucht, De Fransche alexandrijnen als Du Bartas voor zij n treurspelen gebruikte en die Marnix van St.
Aldegonde hier het eerst bekend maakte, werden de
grondvorm voor den Nederlandschen versbouw, doch eerst
bij Vondel zijn zij breed en statig geworden, Vondel
belichaamt eenige der beste eigenschappen der NoordNederlanders: eenvoud, oprechtheid eerlijkheid levenslust bij strengheid van zeden, bij zin voor vrede en
vrijheid, In de breedheid zijner denkbeelden, zijn zin voor
studie speurt men den invloed van Erasmus, Hooft en
Vondel hebben, naar Huet heeft opgemerkt, gedaan wat
zij konden om het aan de rederijkers ontwassen Hollandsch tot een wereldtaal te verheffen en de voortreffelijkste geesten onder de aadere volken zedelijk te
dwingen voortaan ook het Nederlandsch te beoefenen,

Dat deze toeleg niet gelukte, is aan de veranderde staatkundige samenstelling van Europa te wijten. En eland
heeft de Nederlanden eerst in het staatkundige, later
ook met zijn taal overvleugeld en met de kansen van het
Nederlandsch als wereldtaal was het toen voor vele
eeuwengedaan.
Als zedenschilder heeft Vondelgeen verf op zijn palet
gehad, Groot echter was hi' als epicus en lyricus, Zijn
geest is verwant aan dien van Rembrandt door zijn die
en fijn voelen van alle menschelijke zielsbewegingen;
door hetgrootsche zijner verbeeldingen, Daar is evenals
bij Rembrandt een diepe waarachtige vroomheid tot
onder road en het leed, dat hem, na zijn veertigste jaar
zonder ophouden vervolgt, heeft dien grond nog te vruchtbaarder doorploegd, De reien zijner treurspelen behooren
tot het verhevenste dat in onze taalgeschreven is, Hij
heeft degrootheid van het oniienlijke aanschouwd en de
schoonheid ontdekt in het kleine en lieflijke, Roerend
heeft hi' de lief de tusschen man en vrouw bezongen en
gevoelig het leed uitgeklaagd, als de felle Dood getroffen had. Waar hi' het kwaad bespeurt, geeft zijn strenge
opvatting van christelijke deugd hem hekeldichten in de
pen. Nog in onze dagen kan zijn verontwaardiging over
Oldenbarneveltsgewelddadigen dood ons opzweepen, zijn
„Roskam" tegen het „raap- en schraapspelen" ten koste
van land en stad onsprikkelen tot verzet tegen euvelen
die steeds weer opgroeien,
Zoo wordt Vondel niet alleen door de overlevering,
welke zijn „Gijsbreght" vast eens per jaar te Amsterdam
op het tooneel brengt, om de levende schoonheid, in al
zijn werden verspreid, geeerd, Zoo kon hij, indien de gemiddelde Nederlander minder schuw was voor poezie, nog
in onze dagen een onmisbare huisgenoot zijn en vriend,

De LeidscheUniversiteit 350 jaar,
Wij vragen een Vondel om de beroemde plek te bezingen, waar op 9 Februari Koningin Wilhelmina met het
doctoraat honoris causa in de rechtgeleerdheid zal worden bekleed: Leiden, dat 350jaar geleden op voorstel
van Prins Willem I begiftigd werd met een hoogeschool,
Wolk een middelpunt van beschaving en geleerdheid is
het in die drie en een halve eeuwgeweest! Wat al beroemdheden zag het binnen zijn muren optreden, wat al
vruchtdragende wetenschap is van zijn collegezalen uitgegaan! Het Leidsch Athene heeft man voortgebracht
als Boerhaave en Scaliger, Buys, Kern en Fruin, Kamerlingh Onnes en Lorentz, Hartman en Huizinga, Snouck
Hurgronje, Bolland, Einthoven, Een beroemdheid als Einstein voelde er zich door de aanbieding van een leerstoel
geeerd „
Dat deplechtigheid, waarvan wij spraken, voltrokken
zal worden in de Pieterskerk herinnert aan den oorsprong
der School, die aanvankelijk bestemd was voor de opleiding der predikanten in de gewesten, welke de zijde der
Hervorming hadden gekozen,
Ook de Bond van Leidsche Studenten zal het 350-jarig
bestaan herdenken met een feestavond,waar een vaderlandsch stuk — „Het Huwelijk van een Oranjeprinses"
door Maurits Wagenvoort — zal worden vertoond. Met ingenomenheid zien wij ook hierbij weder den minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dr, J, Th, de Visser
aan het hoofd van het eere-comite,
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Wat weet men van Nederland?
De Vereeniging „Nederland in den Vreemde" heeft in
een vlugschriftje 1 ) de uitkomsten in het licht gegeven
van een onderzoek naar het onderricht op de scholen
in verschillende landen over Nederland. Het is zeer
belangrij,
k minder nog om de uitkomsten zelf dan
vanwege het onderwerp, Hier toch raken wij de kern
van vele vragen betreffende de belangstelling in den
vreemde in ons land; het oordeel van den buitenlander;
den omvang van onze betrekkingen met andere volken,
Uit veertien landen in en negen buiten Europa, worden
g
egevens mede ^„sedeeld, Welke voor een deel te danken
zijn aan de medewerking van het Al g, Ned, Verbond. De
verzamelaars aanvankelijk de beer J. Winkler, later
de beer J, Presser — moeten zich veel moeite hebben
getroost en we zijn dankbaar voor den voorloopigen
uitslag, Nog een of twee verslagen zullen volgen,
Over hetgeheel valt het onderzoek ons mee. Het is
bijv, verrassend, dat de schooljeugd in Polen zoo goed
over Nederland wordt ingelicht en dat van Chili kan
wordengetuigd:
„De wijze waarop de geschiedenis en de aardrijkskunde
van Nederland en kolonien in de Chileensche schoolboeken worden onderwezen, laat over het algemeen niets
te wenschen over,"
Daarentegen zijn de bevindingen, wat Denemarken,
Duitschland, Spanje, Servie, de Unie v. Z. Afrika, enz,
betreft zeer matig; is het onderwijs op dit punt in
Roemenie werkelijk gebrekkig; missen wij zelfs in
Zweden in degeschiedenisboeken de vermelding van de
namen van Tromp en De Ruyter; moet van Tsjhoec
Slowakije, een opkomend land, getuigd worden, dat
„sommige schrijvers er maar wat op los leeraren"; moet
de kennis van Nederland in Noorwegen bij het groote
publiek „vrij oppervlakkig" worden genoemd en treft
men overal een aantal onjuistheden aan, die voor een
rechtgeaard Nederlander te verduwen zijn, Zoo
heet bijna steeds Den Haag de hoofdstad, maar eigenlijk
is dat wel een beetje onze schuld, Sommige toestanden
bij ons zijn aan een vreemdeling niet zoo heel gemakkelijk uit te le den, Intusschen is het minder erg dat een
vreemdeling bijv, de Rijnmonding bij Rotterdam zoekt,
dan wanneer hi' plaatselijke of tijdelijke toestanden als
het voorkomen van koorts in een deel van Noord-Holland,
het wonen in„trekschuiten” (woningnood) een algemeen
verschijnsel noemt; of een begrip heeft van de groote
beteekenis der Ned, Kunst, Wetenschap en Nijverheid,
Onder de „Gevol g trekkingen" aan het eind van het
geschriftje vinden we den uitmuntenden raad niet alleen
fouten in schoolboekjes te willen verbeteren maar „ook
eens na tegaan, of de bronnen, waaruit die boekjes op
hun beurt zijn samengesteld, niet die fouten vertoonen"; n.1, de werken die aan universiteiten en opleidingsscholen voor onderwijzers en leeraren gebruikt
worden,
eeft ons aanleiding tot de
vraag
Het verslag
g
, of het
niet op den we der vereeniging „Nederland in den
Vreemde" zou liggen, met de regeeringen in overleg te
treden over hetgebruik in de scholen van een samen
te stellen beknopt leerboek over Nederland, waarin al
het voornaaste
van wat er over ons land te vertellen
m
h
valt, in onderhoudenden vorm wordt medegedeeld en
alle lei bijzonderheden, die wij misschien heel gewichtig
vinden, maar die niets toedoen aan de kennis van toestanden, of hoe die zoo geworden zijn, worde weggelaten. Men zou zoo'n boekje
in alle beschaafde tal
en
kunnen overzetten, en zoo zou het dan niet meer overgelaten worden aan de verschillende volken, uit ons heden
en verleden slechts over te nemen wat zij toevallig
1 ) Wat leert men in het buitenland over Nederland
en hoe kunnen wij daarin verbetering brengen? le dl.

er van vernemen of, zooals bijv, de Amerikanen zoo sterk
do2n: alleen wat in hun kraam teas komt.
Verdere
In het Julinummer 1924 vermeldden wij, dat de heer
J. W, Enschede in een bundel Duitsche nationale lie eren het Wilhelmus opgenomen had gevonden,
Later bleek, dat in het werk van een Duitsch kapitein
ter zee Michiel de Ruyter genoemd werd „ein Niederliinder und Deutscher von echtem Schrot und Korn",
In„Rembrandt als Erzieher” wordt Rembrandt voorgesteld als de vleeschwording van den Duitschen geest,
Vondel is bij de Duitsche dichters gebracht,
We zijn blijkbaar nog niet aan het eind; ook Erasmus
is nu ingelijfd, Een lezer van de N. R. Ct, schrijft:
In Wider die Pfaffenherrschaft, Kulturbilder aus
den Religions-kampfen des 16. und 17, Jahrhunderts" van Emil Rosenow vindt men in het lste deel
een houtsnede van Holbein, voorstellende Erasmus.
Onder dieplaat staat gedrukt: „Erasmus von Rotterdam, Der beriihmteste deutsche Humanist",
Inderdaad vonden wij dit op blz. 289 van genoemd werk.
Het is ons onverklaarbaar, hoe eengeleerd schrijver als
Emil Rosenow zijn werk ontsieren kan met een zoo tastbare font,
De lezer der N. R. Ct, voegt bier nog bij, dat in den
atlas der Al-Duitschers, uitgegeven te Gotha bij Justus
Perthes, Nederland reeds bij Duitschland ingelijfd was;
in de list der deutschen Grossstddte stonden Amsterdam
en Rotterdam boven Berlin wat de zuiverheid van de
Duitsche bevolking betreft,
Straks olgt nog Willem de Zwijger „
Is misschien de lachtigjarige oorlog „ is het herstel
van Nederlands onafhankelijkheid in 1813 , „ is heel ons
zelfstandig volksbestaan maar een Broom?
Het daghet in het Noorden.
De list der dozijnen Afdeelingsuitvoeringen, die den
leden van de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst
elken winter wordt toegezonden, bevat altijd veel Duitsche, minder Fransche en bijna nooit Nederlandsche
werken,
Leeuwarden maakt ditmaal eengunstige uitzondering,
Deze Afdeeling kondigt voor 9 • en 10 Februari aan:
Kollenbloeme van Tinel, De Lelie en Bij den dood van
Conscience van Benoit,
Kunnen onze leden op de Afdeelingsbesturen van Toonkunst in dezen niet eens invloed oefenen?
De Nederlandsche en Vlaamsche Toonkunst zijn in de
oude Maatschappij al zoolang veel te stiefmoederlijk
bedeeld,
Het Nederlandsch „een doode taal" in Zuid-Afrika.
Naar aanleiding van den brief van een Londenschen uitvoer-boekhandelaar in het Nbl. v. d. Boekhandel,
ingezonden , door den beer Wouter Nijhoff, waarin wordt
beweerd, dat het zgn. Hoog-Hollandsch thans een doode
taal in Zuid-Afrika is, merkt de drukkerij en uitgeverij
J, H, de Buss y op, dat naar hare meening dit oordeel
wel wat al te algemeen is,
„Het is niet teen te spreken — schrijft zij — dat voor
Nederlandsche woordenboeken de markt vrijwel gesloten
is, evenals voor lees- en taalboeken voor de la ere school,
Wat letterkunde engodgeleerdheid voor de hoogere
scholen betreft, worden evenwel nog heel wat Nederlandsche boekengebruikt, Dit weten de uitgevers, die geregeld onze bestellingen voor Z,-A, ontvangen, zeer goed.
Daar onze firma tegenwoordig de belangen van bijna
dengeheelen Zuidafrikaanschen boekhandel behartigt,
voor zoover het de levering van de Hollandsche boeken
betreft, gelooven wij beter tot oordeelen bevoegd te zijn
dan bovengenoemde Londensche boekhandelaar,"
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Prof. dr. P. J. Blok zeventig jaar.

Vereenvoudigde spelling.

Prof, Blok iheeft op zijn zeventigsten verjaardag (10
Januari) een openbare hulde gewild, Maar de stille
genegenheid en hartelijke bewondering van ons yolk
gingen dien dag tot hem uit,
Hi' is zoo'n echt vaderlander; zoo door en door nationaal; verknocht aan onze Koningin Wier leermeester in
de Geschiedenis hij is ,geweest, en aan het land dat hij
idiende door zijn voortreffelijken arbeid; door zijn „Geschiedenis van het Nederlandsche Volk'', datgij, of gij
wilt of niet, ieder oogenblik moet raadplegen; door zijn
rachtig boek over Willem den Eersten en vele andere,
P

Zonder hoofdelijke stemming heeft de Volksraad de
volgende motie aangenomen, gesteld door de H.H. Kies,
Ten Berge (Europeanen), Dindjosurojo (Javaan), Kayadoe(Ambonees)jons
(Javaan)
en Moelia (Batak).
,
Soe
De Volksraad,
van oordeel, dat het Indische Lager onderwijs ontlast moet worden van alle overbodigheden;
van oordeel, dat invoering van eene vereenvoudi de spelling en verbuiging voor de Nederlandsche
taal in het bijzonder het Indische Lager Onderwijs
buitengewoon ten goede zou komen;
van oordeel, dat aan de vereenvoudiging, dus
vergemakkelijking van het onderwijs in de Nedlandsche taal mede een politiek belang is verbonden;
spreekt als zijn wensch uit, dat de z, g, VS. zoo
spoedig mogelijk officieel zal worden ingevoerd voor
het Lager onderwijs;
verzoekt de regeering van dit oordeel en dezen
wensch mededeeling te doen aan het opperbestuur
in Nederland;
engaat over tot de orde van den chg."
Dat degezaghebbenden in Nederland, die in dezen hebben te beslissen, de beteekenis van deze motie mogen
verstaan!
Afdeeling Semarang.

PROF. DR. P. J. BLOK
(cliché Het Leven).

Van 1917 tot 1920 is Blok lidgeweest van het Hoof dbestuur van het A,N,V, Twee opstellen schreef hij in
ons Gedenkboek, Wie hem eeren wil, moet zijn stuk
over „
Aard en Wording van den Nederlandschen Stam"
eens aandachtig herlezen. Wat gloeit er een warm Nederlanderschap onder die koel-rustige woorden! Als wachter over het Nederlandsche volkseigen leeren wij hem
daar kennen. Een schijnbaar koel, inderdaad levendig
man volgeestdrift, gelijk hij zich als redenaar toont bij
nationaleplechtigheden!
Binnenkort moet Blok als hoogleeraar aftreden we ens
het bereiken van de leeftijdsgrens, Zal men hem dan een
„welverdiende rust" toewenschen? Of mogen wij niet
veeleer hem en ons hetgenot toebidden van nog talrijke
jaren van . . . welverdienden arbeid!

Oproeping,
Aan de Besturen der Afdeelingen van Groep Nederland.
Groepsraadsvergadering te houden te Amsterdam in het
American-Hotel, Leidsche Plein, op Zaterdag 21 Februari
1925 te 11 uur v,m, ter bespreking van de door het
Hoofdbestuur voorgestelde nieuwe Statuten en van de
daarop door Prof, Gel en andere leden voorgestelde
amendementen, Meer voor te stellen amendementen kunnen voor 31 Januari 1925 aan het Groepssecretariaat
worden toggezonden.
Tevens vestig ik Uwe aandacht op art. 11 van het
Groepsreglement en verzoek U mitsdien er voor te willen
zorgdragen, dat zoo mogelijk voor 15 Februari 1925 aan
het Groepssecretariaat zijn ingezonden
1o, Jaarverslag,
2o, Verantwoording,
3o, Ledenlijst,
Namens het Groepsbestuur,
C, M. HERCKENRATH Jr.,
Secretaris.
Amsterdam,

Het Bestuur van de herleefde afdeeling Semarang is
als volgt samengesteld: A, H. Maas Geesteranus, Eerevoorzitter; H. A, Kooy, voorzitter; H, Scharrenga, Secretaris; W. de Vries, Penningmeester; D. Raven, Ondervoorzitter; Mevrouw M, Haezao—Mac Gillavry en H. P.
Overduin, commissarissen,
R, v, I,

WEST-INDIA.
A lgemeene
Vergadeking der Groep Ned. Antillen.
In de Algemeene Vergadering der Groep in December j.l. gehouden en o,m, bijgewoond door den w.n gouverneur Mr, J, B, Gorsira, heeft de voorzitter, de heer
Ds, G, J, Eybers woorden van waardeering gewijd aan
wijlen de heeren Hyp. Meert, den grondlegger van het
r
voorzitter was
A.N.V. en H, Meerdink
,
die Brie jaa
der Groep,
De heer Dr, Polvliet werd in deplaats van Mr. F.
G. Schalkwijk, die naar Suriname is vertrokken, benoemd
tot bestuurslid,
Tot afgevaardigde naar den stamdag en de Algemeene
Vergadering op 27 en 28 Maart te s-Gravenhage werd
benoemd de heer W, G. de Haseth te 's-Gravenhage,
De beer Ockenburg, bedrijfsleider van de Curacaosche
Petroleum Maatschappij, ihield een belangwekkende lezing over de olienijverheid en vertoonde daarbij lichtbeelden door Pater Euwens afgestaan, Hi' kondigde voor
later een vertooning aan van de rolprent der Koninklijke,
De Hollandsche zangers onder leiding van den heer
R. Boskaljon oogstten vervolgens veel bijval met eenige
Nederlandsche liederen o,a, Hullebroecks A.N.V.-lied,
Tot slot van dezen welgeslaagden avond werden rolprenten vertoond met betrekking tot de regeeringsjubileumfeesten, welke het Hoofdbestuur in bruikleen
zond, De veelvuldige verschijning van H.M. onze Kingin op het dock verwekte veel geestdrift.
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Rolprentvertooningen te Paramaribo,
Dwaaltgij in den vreemde,
Denk aan Hollands beemden,
Dr. J. P. He e.
De vertooning van de rolprent „Nederland" is thans
achter den rug. In Augustus 1924 werd zij in Suriname
ontvangen, Zij zou op 18 September worden vertoond,
Op den dag der eerste vertooning
echter
ec was detoestand van den waarn, Gouverneur, bestuurslid der groep,
zoo ernstig, dat de vertooning moest worden uitgesteld,
Denzelfden avond overleed Mr, Rietberg, Van eenige
feestelijke bijeenkomst kon voorloopig een sprake zijn,
Daarna kwam de vacantietijd, zoodat het ten slotte November werd, voordat de lang verbeide rolprent kon
worden vertoond. De eerste vertooning, op 4 November,
hadplaats voor de leden van het A.N.V. en een aantal
genoodigden, in het afgehuurde kinotheather „Bellevue'',
Het bestuur had uitnoodigingen gezonden aan de leden
van den Raad van Bestuur, de leden van de Koloniale
Staten, de leden van de rechterlijke macht, de hoofden
van departementen van algemeen bestuur, en de Consuls
van vreemde mogendheden, Op een enkele uitzondering
na, waren al dezegenoodigden,
voor wie met hunne
damesplaatsen waren aangewezen en waarvan het grootste deel dankbaargebruik maakte, leden van het A.N.V.
De waarnemend Gouverneur, Mr, L. J. Nysingh, en zijn
gezelschap woonde met zijn adjudant de vertooning bij.
Om 8 uur opende de voorzitter,
Mr, Dr. van den Helm,
de bijeenkomst met een korte toespraak, uiting gevende
aan zijn leedwezen, dat de vertooning moest worden uitgesteld door den dood van Mr, L. J. Rietberg, een gewaardeerd bestuurslid van het A,N,V,, waarop alle aanwezigen zich van 'hun zitplaatsen verhieven,
Hierop volgde het „Wilhelmus van Nassouwe", gezongen door het emend koor van de stadszending der Evangelische Broedergemeente, onder de verdienstelijke leiding
van den heer Doesburg, en van Mevrouw Frey. Gedurende
de rust dozen tusschen de verschillende afdeelingen
bracht dit koor een aantal oud-Hollandsche liederen ten
gehoore, Aan de pers had ondergeteekende een en ander
tevoren medegedeeld over de totstandkoming van deze
rolprent en voor de vertooningen een programma ontworpen, waarop de korte inhoud der vijf deelen was
uiteengezet, Ook de tekst der liederen 'kwam daarop voor,
Voor hetpubliek had op 10 November de vertooning
plaats, waarbij het koor andermaal zijn gewaardeerde
medewerking verleende, Daarna werden twee vertoonn en voor kinderen gegeven, 14 en 17 November, Ten
slotte bood degroep een avond aan de hoogste twee
klassen van de niet betalende scholen, zoowel die van
het Gouvernement, als die van de Roomsch Katholieke,
de Evangelische Broedergemeente en de African methodist episcopal church, Het Gouvernement en de missies,
alsmede enkele vereenigingen, schonken een bijdrage in
de kosten; 13 scholen waren vertegenwoordigd door
1140 kinderen, De Inspecteur voor het Onderwijs had welwillend de geheele re elfin voorbereid en uitgevoerd,
Maar de belangstelling was nog niet van de lucht, De
Chef van den Mil, Geneesk, Dienst, Dr, P. Cool, huurde
gebouw en rolprent of en noodigde al het personeel uit
met 2 gezinsleden om ze kosteloos bij te wonen. Hetzelf de deed de heer A. F. C. Curiel, balataontginner, die
eveneens al zijn personeel en vrienden en kennissen een
avond aanbood, Tenslotte volgde nog een vertooning op
deplantage Mon Souci.
Meer dan zes duizend personen hebben de rolprent gezien en bewonderd, dat is een zesde van
Paramaribo's bevolking, Heeft ook een zesde deel van
de inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of
Haarlem de rolprent Suriname gezien en evenveel belangsteling getoond? 1k vrees van niet, Ik ben er van overtuigd, dat de vertooning goed ,heeft gedaan, den band
versterkt heeft tusschen moederland en kolonie en goede
vruchten zal afwerpen,
FRED, OUDSCHANS DENTZ,
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VLAANDEREN.
De Distel.
De ,om de 14 dagen, telkens den Zaterdagavond, in het
typische lokaal „Diable-au-Corps," Koolenstraat (Nieuwstraat) gehouden vergaderingen van De Distel, tak Brussels kunstafdeeling, worden druk biige-woond zoowel om
den ongedwongen, gezelligen tdon, die er heerscht, als
om de steeds belangwekkende onderwerpen en vraagstukken welke er worden besproken, Zaterdag 27 Decemberging de gedachtenwisseling, waaraan o,m, Me', Elza
Dewette, Cypriaan Verhavert, Pieter Ceoen, Marcel Stijns
en L. Schalckens deelnamen over het mooie boek in
Vlaanderen en de verhoudingen tusschen schrijver en uitgever, terwijl de ,daarop volgende vergadering, op 10 Januari, geheel gewijd was aan iden onlangs bekroonden
maar, zoowel in Vlaanderen als in Nederland, niet genoeg
naar waarde es en bij velen zelfs nog geheel onbekenden dichter Jan van Nijlen, Reimond Herreman
tussc en
plaatste Van Nijlen, in zijn zeer mooie lezing, tusschen
de tachtigers en de nieuwe dichters van na den oorlog.
Maurice Roelants droeg ter opluistering, een aantal
gedichten van dezen nederige onder de nederigen voor,
Een nieuw tijdschrift.
De bijeenkomsten van „De Distel", waar zoovele
jonge letterkundigen en kunstenaars uit Brussel en omstreken elkaar ontmoeten, hebben tot het in Vlaanderen
bijna onvermijdelijke gevolg geleid, dat weldra weer een
nieuw tijdschrift, „De Tiidspieger, zal verschijnen, Aanstichters van dit plan zijn Mr, Frans van Waeg, Marcel
Stijns, Luc. Peerenboom en Pieter Ceoen, iterwij1 verder
ook dr. W. van Eeghem, dr, F. de Pillecijn, dr, De Brune,
Karel Leroux, Paul Kenis, Reimond Herreman, H. van
Overbeeke, Dr, 0, Dambre, Urbain Van de Voorde, H. C.
Boert, A. M. Pols, Edw. Moreels e,a, reeds hun medehebben toegezegd.
we
Het nieuwe tijdschrift wit niet zijn een maandblad van
enkele letterkundigen, die een stelling of strekking in engeren zin zijn toegedaan, uit louter behoefte aan onderlinge bewierooking, Wat in De Tijdspiegel het bindend
element zal uitmaken, is de behoefte van alien om, op de
hun eigen wijze, bij te dragen tot de ontwikkeling van de
Nederlandsche kultuur zonder in het minst de buitenlandsche lichtstralen van zijn vlak te weren,
De gewone inteekenprijs bedraagt, voor twaalf aflevering en, slechts 25 frank,
Tak Lokeren.
In deze afdeeling van het Verbond is het vereenigingsleven wellicht sterker dan waar ook, Nederland niet uitgesloten, Na het optreden van den Nederlandschen minnezanger Geert Dils, uit Amsterdam, op 10 November,
sprak Dr, Fordeyn op 17 November voor de leden van
den tak over: Schilderkunst, Niet minder bijval had de
lezing van Mevr. Anna de Ro, op 1 December, over
Constance Teichmann als muziekbeoefenaarster, waarbij
ook een muziekgedeelte te pas kwam, Twee dagen later
leidde Mr, J. van Winckel, voorzitter van den tak, de
opera Hans en Grietje" bij de belangstellende leden
— en ze waren buitengewoon talrijk — in en op 7 December woonden 43 leden, in groep, de voorstelling ervan.
in de Vlaamsche Opera, te Antwerpen, bij, Dr, Roggen,
en
htb
uit Gent, Meld 23 December een lezing, met lichtbeelden,
over Toet-ankh-amen, dr, Franssen, docent aan de Universiteit te Gent, sprak, op 19 Januari, voor alle belangstellende inwoners der stad over Beroepsorienteering,
terwij1 Zaterdag 17 Januari ook nog een gezellige theeavond met muziek, dans en loterij wend gehouden, waar
Mr, J. van Winckel .de aanwezigen herinnerde aan de
banden van taal en kultuur, welke alle leden van den
Nederlandschen stam, waar ter wereld zij zich ook ma
bevinden, met elkaar vereenigen,
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Tak Brussel.
In den schoot van tak Brussel sprak eerw, heer pastoor
Jan Bernaerts Vrijdag 16 Januari over; Kinderpoezie,
Eengenot was het dezen knappen spreker op een
buitengewoon onderhoudende wijze dit onderwerp te
hooren behandelen en alien, aan de hand van verses
uit den volksmond en werk van Vlaamsche en Hollandsche dichters, als het ware zelf de vereischten, zonder
welke een kindergedicht bij het 'one volkje kan inslaan, te laten toetsen, Spr, besloot met een opwekking
om, mede door het verspreiden van goede kinderpoezie, vooral te Brussel, waar de jeugd stelselmatig
wordt verfranscht, bij te dragen tot de verdediging van
de Vlaamsche volksziel in het bedreigde Zuidelijke deel
van het Nederlandsche taalgebied in Europa,

ZUID-AFRIK A
aners en Hollanders.
Saamhoorigheid van Afrik
Onder dit hoof d vinden wij in de Afrikaansche pers
een overzicht van de ontvangst der Synode door de Afd.
Kaapstad van het A,N.V.
Aan het uitvoerig verslag ontleenen wij het volgende;
„Die verrigtings het 'n aanvang geneem met 'n
openingswoord van welkom deur die Voorsitter.
Dit was die Verbond 'n eer om die Sinode te verwelkom, Spr, gee 'n kort oorsig van die ontstaan
en werk van die Algemeen Nederlands Verbond,
Die Bond het baiegoeie werk hier gedoen, veral
op taalgebied. Die groot doel van die Verbond
was die belange van die Hollandssprekendes te
behartig
,
sel
oiAr bier in Suid-Afrika as ook oor die
hele wereld, Ook wys hy daarop wat die Ned Ger.
Kerk gedoen het vir die handhawing van die Hollandse taal, en duspas die A. N. Verbond en die
N. G. Kerkgoed by mekaar,"
Over Dr, D. B, Bosman,
die een pleidooi hield voor
herdenking door de Synode van Van Riebeeck's landing,
op het voetspoor onzer Aid, Kaapstad, wordt gezegd:
„
Toe hy in Holland en lid van die Hoofbestuur
van die A, N, Verbond daar was het hy bevind dat
daar taamlik onkunde bestaan aangaande die Afrikaanse taalbeweging, Hy het getrag lig te versprei,
en hy hoop dat die plaaslike tak hierdie werk sal
voortset, Verder wys hi' daarop dat Nederlands
bier alleen kan bly voortbestaan in die vorm van
Afrikaans, Hooghollands het hier geen kans van
voortbestaan nie,“
Ds. Roome bracht de Afd, uit naam van het bestuur
der Synode hartelijk dank voor de heerlijke ontvangst.
„Hy wys vervolgens op die bande wat die Afrikaners en die Hollanders so nou aan elkander bind.
Hy wys ook op die voortreflikheid van Afrikaans,
wat o,a, daaruit blyk dat as Hollanders hier kom
hulle binne die 6 maande Afrikaans begin praat,
Die Afrikaans was inlands net soos die Kanniedood,
en dit sal net so min doodgaan als die Kanniedood.
Spreker swaai ook mevr, Loopuyt baie lof toe vir
al diegoeie werk deur haar verrig in die Nedlandse Verbond sowel as daarbuite
verknochte vriend
Ook oud-president F. W. Reitz , de verknoc
van ons Verbond, heeft het woord gevoerd,
„Hy boor graag Hollands, maar dan moet dit
van° 'n Hollander kom, want ons Afrikaners kan
nie Hollandspraat nie, Spreker gee in alle beskeidenheid diepredikante ook so 'n bietjie daar van
langs weens hulle gebrekkige Hollands, Waarom
preek en bid hulle nie in Afrikaans nie; die Here
verstaan hulle net sogoed. Voortgaande toon hy
aan, hoedat die A.N.V. ook ihelp om die Afrikaanse
taal te handhaaf, Diegenootskap down baie goeie
werk en hy hoop dat die Sinode meer belang in
hierdiegenootskap sal aan stel, en dat daar in elke
gemeente 'n tak van die A.N.V. zal gestig word.""

Ds, Steytler bracht dank aan het Afdeelingsbestuur
voor den „baie aangename aand u , waarop muziek, zang
en voordracht zoo rijkelijk werden ten beste gegeven.
„Hy pleit vir nouere toenadering tussen Afrikaners en Hollanders en wys daarop boeveel die Hollanders in die verlede vir die Afrikanersgedoen het.
Dink maar daaraan wat hulle vir ons in die dae
van die Twede Vryheidsoorlog gedoen het, Dat die
Hollanders en Afrikaners bymekaar behoort blyk
weer uit die hartlike samesyn, Ook hy pleit vir die
stigting van takke van die A.N.V. in alle gemeentes. "
Het slotwoord werdgesproken door de Afdeelingssecretares, mevr, Loopuyt-Maas.
.... sy hoop dat die mooie woorde van vanaand nie
„
more weer vergeet sal wees nie, Verder praat sy oor
die boekery van die A.N.V. en se dat Dr, Van Everdin en in Holland aan die hoof daarvan staan, en
hy sou graag boeke verskaf as aan horn geskrye
wordt. Dit blyk dat die Afrikaners wel Hollandse
boeke lees, Verder maak sy die omruiling van Hollandse boeke wat bekend staan onder die naam van
die Rondgaande Boekery, duidelijk, Daar was baie
mooie en leersame boeke daaronder, So 'n kis boeke
kon Brie maande op een plek bly, en dan gaan dit
weer na I n anderplek, „Vergeet nie die Rondgaande
Boekery nie," was haar sluitingswoorde,"

Dr.Johannes Brill
Op bijna 82-j arigen leeftijd is, voor 1924 ten einde
spoedde, te Durban overleden Dr, Johannes Brill, een
Nederlander, die, 30 jaar oud, benoemd werd tot rector
van het Grey-College te Bloemfontein, dat onder zijn
leiding tot groote ontwikkeling kwam,
Dr, Brill was een noon van den bekenden Utrechtschen
professor Dr. W. G. Brill en ,huwde de laatste afstammelinge van het Dordtsche predikantengeslacht De Bevein 1906 zijn vaderland bezocht, bracht hi'
veren, Toen him
r us meldt de Dordrechtsche Couook een bezoek — ald
Archief en bood dit een
t — aan het Do
ran
schilderij aan, voorstellende Cornelis van Beveren, Dordrechts eerstenprotestantschen burgemeester (1572),
Dr, Brill heeft den Nederlandschen naam in ZuidAfrika steeds hoog gehouden, hi' was een sieraad van
onzen stam.
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AMERIKA,
Van Hollanders in Canada.
Er wordt altijd beweerd, dat de Hollanders zoo hokvast zijn, dat ze zoo moeilijk van moeders pappot kunnen
scheiden,
zijn afMeestalgebruikt men deze uitdrukking
keuring uit te spreken over het niet voldoende omitzwermen
uitzwermen
onzer landgenooten in vergelijking met Duitschers, Franschen of Engelschen,
Ik kan niet beoordeelen, of de Hollanders inderdaad
hokvast zijn, hokvaster dan de vertegenwoordigers der
genoemde volken,
Om dat te kunnen beoordeelen zou men overgegevens
moeten beschikken, waardoor aangetoond werd, dat het
aantal Nederlanders in den vreemde in verhouding tot
het aantal in eigen land gering is, geringer althans dan
dat der Duitschers, Engelschen of Franschen buiten de
grenzen van hun land in Europa in verhouding tot het
aantal, dat woont in Duitschland, En eland of Frankrijk,
Wat ik wel weet, is, dat men in de Nieuwe Wereld
Hollanders aantreft daar,
waar men allerminst verwacht
had ze te zullen vinden.
Van Chubut in Zuid-Argentinie tot Neerlandia in Centraal Canada is het aantal Nederlanders en afstammelingen van N ederlanders grooter dan men denkt,
n als al die stamverwanten
Wat zou het iheerlijk zij,
hun Nederlandsch karakter eens konden bewaren,
Datgaat echter uiterst moeilijk,
Uit onze schooljaren herinneren wi g ons nog, dat de
taal het middel bij uitnemendheid is, om de afstammelinen
van een yolk, die zich in ,den vreemde hebben
g
gevestigd, hun saamhoorigheid met de achtergeblevenen
in 't moederland blijvend te doen gevoelen,
Het A,N,V, werkt dan ook met onvolprezen ijver in
de richting, om het spreken, het schrijven en 't bestueeren der Nederlandsche taal in den vreemde of in de
d
kolonies te bevorderen,
Met dankbaarheid erken ik bi g dezen de hulp door
Verbond verleend aan de afstammelingen der Boerenkolonisten in Suriname,
Wie echter in de Nieuwe Wereld wat heeft rondgekeken, komt al heel spoedig tot de overtuiging, dat het
n om van de Nederlandsche
een hopeloos werk zou zij,
kolonisten te vergen, dat zij de Nederlandsche taal blijven
eesc in
spreken en de studie van 't Spaansch of Portugh
Zuid-Amerika of die van 't Engelsch in Noord-Amerika
en Canada maar te verwaarloozen,
Het is voor onze kolonisten van 't hoogste belang, zich
zoo spoedig mogelijk de vaardigheid in spreken en
schrijven van genoemde talen eigen te maken,
anders
loo en ze gevaar in den stria om bestaan het onderspit te delven, De handhaving van 't Nederlandsch als
spreek- en schrijftaal zou zijn een roeien teen den
stroom, daar zoowel degouvernementen van Argentinie
en van Brazilie als die van de Vereenigde Staten en van
Canada dwingende voorschriften hebben uitgevaardigd
inzake het schoolbezoek der kinderen,
Het zijn dan ook de scholen in de genoemde landen,
die het meest er toe bijdragen ,
om onze landverhuizers
in vrij korten tijd te veramerikaanschen,
De an g st der Amerikanen, dat deze nationaliseering niet
grondig genoeg zou plaats ,hebben, heeft hen er toe gebracht in zake het vrije of het bijzonder onderwijs regelinen te treffen, die men in een land als Amerika, dat
prat gaat op zijn vrijheden, niet zou verwachten,
In zake de handhaving van het Nederlandsch karakter
der landverhuizers is er echter nog een omstandigheid,
waar m. te weinig aandacht aan wordt geschonken,
een omstandigheid die langer haar invloed zal doen gelden dan de taal, Die omstandigheid is de godsdienst,
Eenige jaren geleden las ik te Bier zake eens een op-

merking , ik weet, of
niet
het wasmeer
in 't Koloniale
weekblad of in Neerlandia.
Een bekendpersoon had een bezoek gebracht aan tal
van Hollandsche nederzettingen in Amerika. 't Had hem.
getroffen, dat in die nederzettingen, waarin het godsdienstig karakter der kolonisten het best gehandhaafd werd,
de maatschappelijke toestand over 't algemeen het best
was,

Gereformeerc:e kerk met consistorie cer nederzetting Neerlandia
in Canada. Het brandhout voor den winter ligt naast het gebouw
opgestapeld.

Na de ondervinding, door mij opgedaan in Canada en
de Vereenigde Staten, kan ik deze opmerking niet alleen
bevestigen, maar zelfs eenigermate uitbreiden, door er
a an toe te voegen, dat in zulke nederzettingen het Nederlandsch karakter ook het best bewaard is gebleven, 1)
Het is mijn bedoeling niet deze uitspraak waar te
ma en voor de Hollandsche kolonisten in de Vereenigde
Staten,
De bedoeling van dit artikel is alleen iets mede te
deelen omtrent Hollanders in Canada, met wie ik in
't najaar van 1923 in aanraking kwam, Vanzelf zal ik
dan de gelegenheid hebben, om aan te toonen, dat de
bovenstaande uitspraak niet te gewaagd is,
Van bepaalde nederzettingen van Hollanders in Canada
is nog weinig sprake. Wel hebben zich in den loop der
jaren duizenden Nederlanders in dat uitgestrekte gebied
gevestigd, maar tot de vorming van bepaalde kolonies
is het maar op enkele plaatsen gekomen,
Het overgroote deel der Hollanders in Canada leeft
zoo al niet verspreid, dan Loch onafhankelijk van elkaar,
leder leeft zijn eigen leven, ieder werkt op zijn . eigen
terrein, zonder zich veel te bekommeren om zijn landgenooten,
Zoo althans heb ik het gezien in de streken, die ik heb
doorreisd, Al alles mij niet bedriegt, zal de toestand
ook nog lang zoo blijven,
De landverhuizersgaan als eenlingen van bier, Zijn ze
uitgezonden door de Emigratie Centrale of door de
C.P.R. of C,N,R,, dangaan ze veelal naar de groote
verspreid liggende boerderijen,
Noch de Emigratie Centrale, noch de genoemde Spoorwegmaatschapijen doen aan eigenlijk koloniseeren, Ze
helpen den landverhuizer op het paard en nu moet hi'
maar zien zich verder zelf te helpen,
1 ) In Zuid-Afrika v■Terd het Nederlandsch mede gehandhaafd door de vele Statenbijbels, Toen deze in den
Boerenoorlog voor een root deel vernietigd of ontvreemd
werden, had het Nederlandsch een belangrijken steun
N. v, d. Red.)
verloren.
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De stichting van kalonies, onder leiding van vooraanstaandepersonen, zooals dart in 1846 en volgende jaren
geschiedde in Noord-Amerika en zooals dat in 1845 beroefd werd in Suriname, is zeker te ouderwetsch,
P
In en om Toronto bijv, woont een vrij 'groat aantal
Hollanders, Geenerlei band verbindt deze menschen, In
dergelijke omstandigheden verengelschen, vercanadeezen is beter, die Nederlanders snel. Het iderdegeslacht
zal nauwelijks meer weten, dat grootmoeder en grootvader Hollanders waren,
Daar zal wel eens een enkele onder hen Nederlandsch blijven voelen, maar \het gros verliest zijn afstamming uit het oog,
De landverhuizing naar Canada is nog van te 'on en
datum, om dit met voorbeelden aan te toonen, maar wat
men in Canada nog niet ziet
dat ziet men wel in de
,
Vereenigde Staten,
Daar zijn streken genoeg aan te wijzen, waar de
landverhuizers verspreid wonen, of al wonen ze bijeen,
ieder toch zijn eigen we gaat, omdat de taalband alleen
n
te zwak is,
om ze bijee
te houden,
Geheel anders is het echter, als men komt in die
,
streken der Vereenigde Staten
waar wel is waar de
Nederlandsche taal niet meergesproken wordt, maar
waar de Nederlandschegeloofsbelijdenis nog in eere is,
waar de Nederlandsche Gereformeerde kerken nog bestaan, Daar is de band met het moederland nog duidelijk
merkbaar, Daar kan men dien band ook niet missen, omdart die Amerikaansche Nederlandsch Gereformeerde
Kerken voeling moeten houden met de moederkerken in
Nederland.
Zoogaat het ook in Canada, Men merkt dat, als men
komt uit Toronto in Winnipeg,
Daar wonen minder Hollanders dan in Toronto. Ze zijn
er ook minder welvarend, Als de maatschappelijke toestand in Winnipeg wat beter wordt, dan zullen de Hollanders in deze stad langer Nederlanders blijven dan in
Toronto. De Winnipegger Hollanders behooren voor een
grout gedeelte tot de Gereformeerde Kerk, Evenals overal eldersging het ook hier, Toen ze twintig tot dertig
huisgezinnen telden, begonnen ze aanstalten te maken,
om te komen tot kerkvorming, De behoefte aan kerkelijke
emeenschap is ander de gereformeerden zoo sterk, dat
g
ze soms eerst zorgen voor een behoorlijk kerkgebouw,
voor ze hun eigen huis afwerken,
Staat de kerk er ,
dan begint men uit te zien naar een
predikant, Gelukt het hun, al of niet met hul l) van andere
kerken, een predikant te krijgen, dan voelen zich die
naar de wereld zoo arme menschen, o, zoo rijk, Dan heet
het al ,gauw in hun brieven aan familieleden in 't moederland;„Kom maar over: we hebben al een eigen gemeente
en een eigen predikant!”
En werkelijk, de zekerheid, dat ze iederen Zondag
kunnen opgaan naar het bedehuis en daar Gods Woord
hooren verkondigen in den zin, waarin zij dat verlangen,
doet vele Hollanders eer er toe besluiten, om degroote
reis naar het onbekende land te ondernemen, In dat
vreemde land is toch lets, dat voor hen niet vreemd is
en dat is de kerk,
Zooging het in Winnipeg.
Na den oorlog waren de maatschappelijke toestanden
in en am Winnipeg slecht, Tal van Hollanders zagen hun
inkamsten verminderen en de een na den ander trok
naar Alberta of naar de Vereenigde Staten,
De meesten beschikten echter niet over het noodige
geld, om naar de Staten uit te wijken, Geldgebrek noodzaakte hen te blijven, waar ze waren ien er zich maar
doorheen te slaan,
Maar de strijd om 't bestaan is tegenwoordig voor die
menschen zwaar, Alleen zij, die in ,de stad een baantje
kregen, bij de waterleiding, bij de igasfabriek, de eleetrische centrale of den reinigingsdienst of bij particulieren
in 't houtbedrijf te werk gesteld werden, die hadden een
behoorlijk bestaan, Ook de tuinlui, die hun groenten in
de stad brachten, hadden het niet slecht, sommige zelfs
goed, De „homesteaders", de boeren, hadden het hard
te verantwoorden, De Hollandschegemeente van Winni-

peg ging dan ook jaar op jaar adhteruit in zielental.
Straks komt wellicht de tijd, dat zij een predikant meer
kunnen onderhouden; dan zullen de ouderlingen den
dienst in stand houden door voorlezing van Hollandsche
preeken, maar het tweede geslacht wil daar niet meer
aan, omdat het moeite heeft met het verstaan der Hollandsche taal, Dan valt de Hollandsche kolonie uiteen,
dan lossen de Hollandsche kolonisten zich op in de andere volken, die in Winnipeg vertegenwoordigd zijn en
met hun kerk verliezen ze ook hun Nederlandsche geloofsbelijdenis, den laatsten band met het moederland.
De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat de
maatschappelijke toestanden daar mettertijd verbeteren,
Geschiedt dat, dan zal de horizon ook voor onze stamverwanten opklaren, Misschien eer daar dan elders, omdat er reeds een kerk is,
In deprovincie Saskatchewan wonen de Hollanders
verspreid, De gemeente, die ze er hadden in Monarch,
is door den mindergunstigen na-oorlogstoestand dermate achteruitgegaan, dat ze weinig toekomst meer heeft,
Hetgrootste fdeel der leden is verhuisd naar de Vereenigde Staten.
(Slot volgt).
J. J. LEYS,

TAALCOMMISSIE.
Wederom mocht de Taalcommissie eengeldelijke bijdrage ontvangen als bewijs van erkentelijkheid, Dat zij
dit op hoogen prijs stelt, spreekt vanzelf; aangename
Licht is het der T.C.den geleerden schenker haar warmen
P
dank voor dit tastbaar bewijs van waardeering te mogen
brengen,
Mevr. Sch.-K. te 's-Gr. De T.C. zal zich rechtstreeks
tot de door U aangeskezen zondaars wenden; voor behandeling in Neerlandia zijn hunne zonden niet geschikt,
Toelaatbaar.
Reeds eenige weken geleden antvingen wij een uitknipsel uit „Het Vaderland" van 22 Nov, j.l. In dit uitknipsel staat een artikeltje over toelaatbaar, dat volgens
den schrijver een Germanisme is en herinnert aan het
Hoogduitsche zulassig. Wij willen niet ingaan op de onjuistheid van deze beide beweringen, doch wel opkomm
teen het „geliefhebber" van vele ondeskundigen op een
gebied, waarop men maar niet met een machtspreuk of
groote woorden een oordeel velt, Voor de zooveelste
maal vragen wij ons af, waarom men hier niet als op
elk ander wetenschappelijk gebied inlichtingen inwint
bij hen, die met kennis van zaken over hun yak kunnen
oordeelen,
Toelaatbaar is evenzeergoed Nederlandsch als draagboar, eetbaar en alle ,der bijv. n,w, en bijw. De dagbladen, die ze en (dat zij de openbare meening voorlichten, aan welke bedoeling wij geenszins twijfelen,
zouden wel doen, indien zij hun licht niet zelf opstaken,
althans niet bij stukjes als het hierboven bedoelde,
Nu wij hierover schrijven, hoe zeer ook teen onzen
zin, daar wij veel en veel liever de loftrompet steken,
moeten ons eenpaar andere opmerkingen uit de pen, In
een ander blad stand eenigen tijd geleden, dat voorwoord
een alschuwelzjk Germanisme is; welk gezaghebbend taalkundige heeft dat ooit er en beweerd? Wie dit .weet,
melde het ons, 0, i, zijn dan voordeur, voorhuis, voorzang, enz, niet minder afschuwelijke Germanismen!
Nederland ten voorbeeld.
De 'one Vereeniging Neerlandia te Londen, die haar
eerste jaarfeest vierde in het Bangor Hotel, het Nedlandsche hotel in Torrington Square, en dit deed samenvallen met het Sint Nikolaasfeest, had daarbij het Nederlandsch karakter volkomengehandhaafd, wat zich oan,
weerspiegelde in de spijslijst, welke geheel in de moedertaal was opgesteld, die een „filet de sole" kent maar
reepjes van zeetongen en een „chateau-briand" maar
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biefstuk van ossenhaas, met allerhandegroenten en Nederlandsche aardappelen, en ,die op vaderlandsche wijze het
maal begint en eindigt met voor- en nagerechten, in
laats van met hors-d'oeuvre en dessert.
P
Hollandsch in Holland.
Juffrouw, ik wou een theemuts zien,
Toe help mij even, gauw." —
Die hebben wij sinds lang niet meer;
Het spijt mij zeer, mevrouw. —
En (liar dan?" wijst mevrouw verbaasd,
„Ik zie er nog wel tien!" —
„0, dat zijn tea-cosies, mevrouw;
Bedoelt U die misschien?!"
C. H. in de Haagsche Post.
Een raadsel!
komt het onderstaande
In „De Ploeg" van 11 Jan,
bericht voor:
„Door de Vlaamsche nationalisten werd een vereeniing gesticht, die voor doel ,heeft het kultureel Leven te
g
Antwerpen te bevorderen „
„Dit jaar werd de eerste gezellige avond gehouden op
9 Jan, Hetprogramma bevatte: volledige uitvoering van
den Liedercyclus „Dichterliebe".
Toen ik het las, wilden mijn oogen eerst niet gelooven,
dat ze lazen, wat er staat, En toch staat het er; 16 Hoogduitsche liederen vulden hetprogramma. Terwijl in ons
land hoe langer hoe meer liederen van bekende Nederlandsche en van niet weinig bekende Vlaamsche took
Nederlandsche) toondichters op de zangavonden weerklinken, schitteren ze in Antwerpen op een feestavond
van de Vlaamsche nationalisten door — . algeheele afwezigheid! Een raadsel!
Raak!
Een kerkelijk blaadje schrijft;
"Dr. Bronsveld, die eens een lezing van een professor
in zijn „Stemmen" had opgenomen, een rede, die wemelde
van vreemde woorden, teekende in een onderschrift er
dit bij aan: Naar wij vernemen zal van deze lezing eerstdaags een Hollandsche vertaling verschijnen,"

Belasting voor vreemde winkelopschriften,
Aan Zijne Excellentie den Minister van Financien, te
's-Gravenhage, heeft de Taalcommissie in het begin van
December met instemming van het Hoofdbestuur het volend verzoek gericht:
g
Het zal Uwer ,Excellentie niet ontgaan zijn, dat hoe
Lan er hoe meer in ons land het vreemde het eigene
bedreigt, Dit is duidelijk zichtbaar tot in de kleinste
plaatsen, (in navolging van de groote steden) tot b.v. in
winkelopschriften toe. Ongetwijfeld is het Uwer Excellentie bekend, dat vreemdelingen meermalen hieromtrent
opmerken, hoe zij dit of belachelijk vinden of er gemis
aangezond volksbewustzijn in zien, Dit moet ook het oordeel zijn van alle Nederlanders, die een gepast gevoel
van eigenwaarde bezitten,
Wij doen daarom met vertrouwen een krachtig beroep
op Uwe Excellentie, om te trachten aan die onwaardige
hebbelijkheid een einde te maken, althans haar zeer te
beperken, Deze medewerking kan Uwe Excellentie wellicht in zoodanigen vorm verleenen
,
dat de schatkist er
een nietonbelangrijke bate uit ontvangt,
In Rio de Janeiro bestond een dergelijke toestand als
hier te lande, De Braziliaansche regeering zag daarin
o,i, terecht een tekort aangezond volksbewustzijn en
een zucht naar weelde, Zij ontwierp daarom een wet,
waarbij bepaald werd, dat winkelopschriften in de eigen
taal moeten gesteld zijn of worden en dat, wanneer bovendien opschriften in vreemde talen zijn of worden aangebracht, aan belasting moet betaald worden (naar Nederlandsche waarde berekend) f 700,— 's jaars voor elk
opschrift in een vreemde taal,
In Italie bestaat een dergelijke wet en, naar wij hebben

27

vernomen, heeft men hier en daar in Duitschlandeen
soortgelijken maatregel genomen,
Naar onze meening zou een dergelijke belasting in ons
land niet alleen niet misplaatst zijn, maar tevens en
terecht voor weeldebelasting in aanmerking komen,
Men zal teen de invoering dezer belasting opwerpen,
dat vreemde opschriften noodig zijn voor de vreemdelingen, die met onze taal — immers een wereldtaal —
in 't algemeen niet vertrouwd zijn, Wij willen hierbij opmerken, dat in de eerste plaats het aantal vreemdelingen
in ons land niet zoogroot is, dat al die opschriften enz,
in vreemde talen voor hen noodig zijn; verder dat zij aan
de uitstallingen wel kunnen zien, dat zij gedreven zilveren
voorwerpen b,v, niet bij een koekbakker moeten koopen;
en vooral, dat vreemdelingen. die ons land bezoeken,
weten — althans behooren te weten — dat onze taal uitsluitend de Nederlandsche is en dat zij zich daarnaar
hebben te richten. Het Italiaansch is toch ook niet een
taal, waarmede men buiten Italie algemeen vertrouwd
is en toch zal men daar te lande tevergeefs eenig opschrift in een andere taal dan de Italiaansche zoeken,
Naar luid van mededeelingen ondervinden vreemdelingenreizigers, zeker in Italie niet minder talrijk dan in Nederland, hiervangeen hinder en de zakenmenschen lijden
er niet van,
Men heeft bij het hierboven genoemde euvel dan ook
veel meer te denken aan een afkeurenswaardige hebbeliikheid bij ons yolk, een 'zucht naar deftigheid, vaak
„schijn, een wezen'', waarmede het zich echter alleen
belachelijk maakt en den vreemdelin g vooral den indrukk
bijbrengt, dat het den Nederlander ontbreekt aan. een
gepast gevoel van eigenwaarde,
De bedoelde wet zou moeten uitgaan van de volgende
gedachten:
1o, Voor alle opschriften aan of op gebouwen en inrichtingen van welken aard ook aan den openbaren
we g en voor alle mededeelingen in lokalen, welke voor
hetpubliek toegankelijk zijn, moet de Nederlandsche
taal wordengebruikt,
2o. Zij. die deze mededeelingen enz, bovendien in een
vreemde taal willen bekend maken, betalen hiervoor een
belasting ten bedrage van f . „ 's jaars voor elke mededeeling enz, in een vreemde taal,
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen, wanneer
Uwe Excellentie de vrijheid kon vinden, om de invoering eener belasting, zooals wij die bedoelen en welke,
om hetgewenschte gevolg te hebben, hoog zou moeten
zijn, te bevorderen. Deze belasting zou wellicht zonder
bezwaar in het in voorbereiding zijnde wetsontwerp voor
een weeldebelasting kunnen opgenomen worden.
's-Gravenhage, December 1924.

INGEZONDEN.
Het A.N.V. en deJongeren.
Het onder bovenstaand hoofd in het Januarinummer
van Neerlandia verschenen hoofdartikel moet degedutende lane jaren stiefmoederlijk met belangstelling
bedeelde jongeren wel een weinig hebben opgefleurd,
Want dit redactioneele artikel ibevat de erkenning van
de waarde van de jeugd voor het A.N.V. o,m, in deze
woorden: dat de leiding geregeld den invloed moet onder aan van jongeren, wier denkbeelden nog frisch en
vrij zijn,"
De belangstelling, die uit genoemd stuk voor de jeugd
spreekt, begroeten de jongeren met waardeering, Enkele
opmerkingen van onze zijde mogen hier misschien wel
laats vinden,
P
„De Jongeliedenafdeelingen moeten haar eigen werkwijze volgen, passend bij den leeftijd harer leden", De
noodzakelijkheid van een bepaald eigen werkwijze voor
de Jongeliedenafdeelingen wordt hier vastgesteld, zonder
dat men aangeeft hoe die werkwijze moet zijn, Dat zij
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moetpassen bij den leeftijd der leden is zonder meer
geen uitlegging, Een plannetje, eenigszins uitgewerkt,
zien wij gaarne van de redactie tegemoet, Sprekers, die
voorgewone afdeelingen kunnen optreden, ac de redactie voor Jongeliedenaldeelingen ongeschikt. Een nieuw
gezichtspunt! Toelichten doet de redactie deze stelling
niet, het een ons ontslaat van een uitvoerig wederwoord.
Aileen dit; het tijdperk van hoe el en springtouw is
voor de leden der Jongeliedenafdeelingen voorbij, zij
zijn 'one intellectueelen meest van 17 tot 23 jaar, De
redactie beschouwt hen blijkbaar als wezens, wier verstandelijke vermogens in embryonalen toestand verkeeren.
Wij stippen nog aan,‘ dat het verschil in ontwikkeling
tusschen de leden onderling bij de gewone afdeelingen
grooter is dan bij de Jongeliedenafdeelingen, aangezien
deze laatsten nagenoeg geheel zijn samengesteld uit leerlinen der hoogste klassen van inrichtingen van voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs en uit hen,
die deze instellingen hebben verlaten, Op welken grond
de redactioneele stelling juistheid zou bevatten, vermogen
wij niet in te zien,
De zienswijze, dat Jongeliedenafdeelingen alleen in de
grootste gemeenten kunnen bestaan, aan wij stilzwijgend
voorbij, omdat ook bier de gronden, waarop deze meening
steunt, nagenoeg niet zijn aangegeven, De praktijk immers
heeft andersgeleerd, De daling van het aantal Jongeliedenaideelingen van tien op twee heeft oorzaken gehad,
die met het door de redactiegeopperde praktische bezwaar weinig hebben uit te staan, Vrees om te uitvoerig
te worden belet ons om nu op dit punt vender in te gaan,
Thans nog enkele opmerkingen naar aanleiding van
het nieuwe, door de redactie aangeprezen stelsel,
Jongeliedenafdeelingen zijn niet meer van noode, „Men
zoeke in de verschillendeplaatsen aanraking met de
clubs der leerlingen van inrichtingen van Hooger en
Middelbaar onderwijs „ ," Wie is die „men"? „De bestuurslichamen van het Verbond u , in dit verband dus de
besturen dergewone afdeelingen. Die bestuurderen nu
moeten trachten vangenoemde clubs gedaan te krijgen,
„dat sprekers worden toegelaten, die onderwerpen behandelen, met het streven van het Verbond verband houdende en dat kunstavonden worden in elkaar gezet, waarU oor het A.N.V. menschen en materiaal levert.' Merkwaardig! De Jongeliedenafdeelingen hebben alleen reden van
bestaan indien zij met betrekking tot hen, die zij bereiken
moeten, een eigen werkwijze hebben, indien zij de werkwijze der gewone afdeelingen niet „nadpen ", zooals het
degeachte redactie belieft zich uit te drukken, De grootste en werkzaamste afdeeling van het A.N.V. munt uit
door haar kunstavonden, zij richtte onlangs ook nog een
congres in, dat klonk als een klok, Een gewone afdeeling
ma wel tot de jeugd aan met kunstavonden en sprekers
over onderwerpen liggend op stamgebied, een Jongeliedenafdeeling ma dat niet, want zij is alleen op haar
plaats indien zij een eigen werkwijze heeft, indien zij niet
„nadapt".
Wie mangelt het aan logica, geachte redactie??
Do afgezien nog van het bovenstaande, de redactie
wil voor den wagen paarden snannen, die zij niet heeft.
Het ware struisvogelpolitiek om den ernst van den toestand te verbloemen, Het ledental van Groep Nederland
is in weinige jaren tijds aanzienlijk gedaald, De afdeelingen daalden naar evenredigheid in aantal, Van de nog
overgebleven afdeelingen zonden er elf over 1923 een jaarverslag in, de rest zweeg, Van die elf verklaarde er een
dat jaar niets te hebben uitgevoerd, terwijl, op enkele
loffelijke uitzonderingen na, de toestand bij de overige
afdeelingen niet wees op een opgewekt leven,
Wil de redactie nu werkehjk aan ,deze kwijnende en
we werkzame afdeelingen opdragen zich in te spannen
voor de )g
Moeten deze afdeelingen geestdrift wekken bij de jonMoeten
geren?
Kan mengeestdrift wekken zonder zelf geestdriftig
te zijn?
Nooit is bewezen, dat Jongeliedenaideelingen bestaans-

mogelijkheid missen, Men zoeke eenige menschen niet
alleen met belangstelling,
doch vooral ook met liefde tot
de jeugd, Het Verbond heeft een propagandist, den heer
Jac. Post, In overleg met een met zorg samengestelde
commissie ontwerpe men een plan tot oprichting van
Jongeliedenafdeelingen alom in den lande, Het frissche
bloed moet van ,de jeugd komen. Reelame in het zaken'even, propaganda in het vereenigingswezen kost geld,
doch goed geleide reclame en doeltreffende propaganda
brengen 'hun rente wel op, Men zij niet schriel waar de
toekomst van ons Verbond op het spel staat. „De cost
gaet voor de baet uit,“ zei J, P, Coen,
De jeugd zal de aangeboden hand niet weigeren,
e Jan.. '25.
's-Gravenhag,

W. J. VAN DEN BERGH.

Naschrift.
Het ligt niet op den we der Redactie in bijzonderheden dente volgen we aan to even, De afdeelingen
moeten, rekening ,houdend met plaatselijke omstandigheden, naarde beste oplossing zoeken,
Hoof dzaak is daarbij dat bij de jeugd de liefde voor
land en stam wordt aangekweekt en zij wordt bekend gemaakt met de beteekenis van onzen Stam en de vele
vraagstukken, welke op dat gebied de aandacht vragen.
Debedoeling moet derhalve zijn de jeugd op te leiden
tot overtuigde, degelijk onderlegde medestanders voor
de belangen, welke ons Verbond te behartigen heeft.
Wanneer in een kleinere gemeente een Jongeliedenafdeeling wel reden van bestaan heeft, kunnen wij daarto en een bezwaar hebben, Wij meenden alleen te moeten
wijzen op het toch moeilijk te weerspreken feit, dat het
lidmaatschap van een vereeniging geld kost, en zij die
lid van een Jongeliedenafdeeling moeten worden, in vele
gevallen niet voor verschillende vereenigingen een jaarlijksche bijdrage kunnen afzonderen, Hierbij neme men in
aanmerking dat aan vele H.B,S,en en Gymnasia de oudere
leerlingen reeds in een club vereenigd zijn.
Het is zeker juist dat verschillende afdeelingen weinig
van zich laten hooren, Dit kan anders worden, o,rn. wanneer zij een werkdoel vinden in de taak, die wij ten aanzien van de jeugd geschetst hebben,
Er is een commissie ingesteld om de oprichting van
Jongeliedenafdeelingen te bevorderen, De inzender is
daarvan volledig op de hoogte en kan er veel toe bijdragen dat de Commissie met goeden uitslag haar taak
vervult,
Red.

Hollandsch aardewerk?
In de A.N.V. kalender voor 1925 wordt voor de week
van 11-17 Januari een afbeelding gegeven van den achterkant van den inktkoker der Hollandschegemeente te
Hanau(Duitschland) daar vervaardigd door een Hollandsche aardewerkfabriek in 1677, Ik vraag me af, wie
dan de vervaardiger kan zijn geweest,
In het werkje toch van E. Zeh; Hanauer Fayence, Marburg 1913, wordt aangegeven, dat het eerste aardewerk
er in 1661 werd gemaakt, maar de afbeeldingen der werken tot ongeveer 1760 duiden niet op het bestaan van een
Hollandsche fabriek. Toen bestond te Hanau een Hollandsche aardewerkfabriek van Hieronymus van Al hen
die zich later met een Duitscher verbonden heeft.
Kunt u mij eenige toelichting geven?
Rotterdam,

Mr, M, C, NIJLAND,

Volgens Zeitschrift des Vereins fur hessische Geschichte
Landeskunde, Band 48 (1915) S. 237-239 vertelt Ernst
and
Zeh in zijn Hanauer Fayence (Marburg 1913) dat de
aardewerkfabriek, die in 1661 te Neu-Hanau werd opgericht, gesticht is door Jacob van der Walle en zijn
zwager Daniel Behaghel, twee Nederlanders, die tot op
dat oogenblik te Frankfort a/d, Main gevestigd waren
geweest; en dat ook de eerste arbeiders aan die fabriek
Red.
uit de Nederlanden zijn gekomen,

NEERLANDIA.

Ons postzegelwerk.
Het zal eengrootsch werk worden! „Grootsch", ter
wille van de nagedachtenis van zijnen stichter, willen
Hippoliet Meert, „grootsch" omdat de Grootnederlandsche beweging een sterken steun zoo broodnoodig kan
gebruiken, Urn dit doel te bereiken, wenden wij ons
tot al onze stamgenooten in 'binnen- en buitenland met
de bede: steunt ons werk door allegebruikte postzegels
-voor vernietiging te bewaren en ze ons te zenden, Alle
zegels zijn welkom, ook Nederlandsche, van de kleinste
waarden tot degrootste zeldzaamheden, want in gebruikte
postzegels zit geld, dat willen wij U eens laten zien, en
geld kunnen wij, o zoo goed, voor ons streven gebruiken,
Komt, de eerste duizend zijn reeds binnen en dagelijks komen er nieuwe zendingen; werkt alien mede om
binnenkort de honderdduizend te overschrijden; dat gaat
toch zoogemakkelijk, Spreekt er eens over met Uwe kennissen, wellicht met leiders vangroote instellingen, opdat ook zij hun belangstelling toonen en een geregelde
stroom van zendingen ons adres van inzameling bereike.
Ja, eengeregelde stroom van zendingen, Met een
enkele bijdrage moot gij er U niet of maken, want dan
zouden de leden der Jongeliedenafdeeling te 's-Gravenhage, die de „verwerking" der hoeveelheden op zich
hebbengenomen, zonder werk zitten, en niets is zoo
verderfelijk als werkloosheid, niet waar? Zij allen wachten met smart op de din en die komen zullen; ieder van
hen heeft zijn eigen werkzaamheden en ten langen leste,
wanneer wij een voldoend aantal bijeen hebben, wenden
wij ons tot de groothandelaren en dan is ons doel bereikt: hetgeld vloeit binnen, Het gaat stroomen en blijft
ook stroomen, dank zij Uwe hulp, Op verschillende tijdstippen zullen wij U in Neerlandia berichten over den
loop van ons werk, terwijl nadere bijzonderheden te vinden zijn in ons afdeelingsblad: „De Drie Dietsche Barken."
Welaan dan, ter eere van zijnen stichter, voor het heil
van onze Grootnederlandsche Beweging, steunt ons postzegelwerk en zendt uwe bijdragen aan
R. C. L. LANGEMELTER.
Adres: Prinses-Mariestraat 38, 's-Gravenhage.

Beknopt Jaarverslag van bet
Comitè voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
Het 4de Jaarverslag, dat wij U kunnen aanbieden, loopt
over het tijdvak 1 Juni 1920-31 Augustus 1924, Dit keer
is de tijdruimte tusschen beide vergaderingen nog grooter
en wet 41 /2 jaar, De reden hiervan is, dat er een bijzondere veranderingen plaats gevonden hebben en het Comitegewoon zijn werk voortzette op dezelfde manier, als
het in September 1916 be on,
Degrootste verandering, die te noemen zoude zijn, is
dat het verblijf der kinderen in de laatste twee jaren
meestal op 4-6 maanden werd bepaald, met een enkele
uitzondering voor zwakke kinderen, die een half jaar en
langer bleven. Zij werden echter eveneens van kleeren
voorzien en ook de wijze van opvoeding en verpleging
bleef dezelfde, Dezen maatregel moesten wij nemen, omdat de aanvragen uit Duischland hoe langer hoe talrijker
werden, terwijl wij in verhouding steeds maar over een
beperkt aantal pleegouders beschikten, die een werkelijk
goed tehuis voor de kinderen hadden, Wij hebben steeds
zoo zorgvuldig mogelijk de gezinnen uitgezocht, het een
natuurlijk niet wegneemt, dat het een wet eens beter is
dan het andere, Een tweede verandering voor ons was,
dat wij R.K. kinderen in Protestantsche gezinnen moesten
plaatsen, aangezien wij helaas een medewerking van
gezinnen van den eerstgenoemden godsdienst ihadden,
Daar ook deze kinderen natuurlijk ,geholpen moesten
warden, besloten wij dezen maatregel toe te passen. Ook
is het een eigenaardig verschijnsel, dat de meeste families
meisjes willen huisvesten, terwijl de jongens overblijven,
Dit heeft er dan ook toe bijgedragen, dat wij maar een
beperkt aantal kinderen konden huisvesten,
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Zooals reeds in het derde Jaarverslag vermeld werd,
waren er steeds oorzaken voor een langzame afwikkelin,g
der Comitëzaken, zoodat het geduld der pleegouders
helaas opnieuw op de proef moest gesteld worden, aangezien nieuwe ellende door de waardevermindering van
hetgeld de toestanden in Duitschland nog steeds niet
beter maakte en wij zoodoende noodgedrongen ons werk
moesten voortzetten. Ons Comite heeftgelukkig steeds
voldoendegeldelijke hulp gehad, om het hoofd bover)
water te kunnen houden, ofschoon wij toch wel terdege
hebben kunnen merken, data toestanden bier in Nederland niet meer veroorloven steeds nog zulke groote bijdragen voor liefdadige doeleinden beschikbaar te stellen,
Wij moesten dan ook steeds kalm aan ons werk voortzetten, Wij brachten in het tijdvak 1 April 1920-31 Augustus 1924 1163 kinderen over degrens, waarbij worde
opgemerkt, dat dit de kinderen waren, die zulks het
hardst noodig hadden,
Helaas hebben wij in dit tijdperk weer ernstige ziektegevallen te betreuren, waaronder twee met doodelijken
afloop, Er brak namelijk in een plaatsje typhus uit,
waardoor idrie van onze kinderen aangetast werden en het
jongste, een knaapje van 10 jaar, aan de gevolgen overTeed, Ditgebeurde in het begin van het jaar 1921, Het
tweede sterfgeval was een meisje van 10 jaar, die in
April 1924 na een ziekte van 8 dagen eveneens overleden is,
zonder dat de dokter de juiste oorzaak kon
vaststellen, De verpleging in het Ziekenhuis en de begrafeniskosten worden in dezegevallen steeds door het Comitegedragen,
In den loop des tijds hielden de volgende Onder-Comite's op te bestaan: Baarn, Bremen, geldelijk Hulp-Comite
Den Haag, Gronau, Groningen en Munster, Daarentegen
werd te 's-Gravenhage een nieuw Onder-Comite opgericht,
hetwelk niet alleen voorgeldelijke hulp zorgt, maar net
als de andere Under-Comites, de hulp der kinderen op
zich neemt, Eveneens werden te Abcoude en Winschoten
Under-Comite's opgericht,
Te Leiderdorp heeft het Comae „Hu1p aan het Kind "
onsgeregeld enkele plaatsen toegewezen, waar wij vooral
jongens konden plaatsen en deze kinderen dan ander toezicht van hetgenoemde Comae staan, Het is wel jammer,
dat er steeds weer steden afvallen, diegeen kinderen meer
kunnenplaatsen, terwijl idiezelfde plaatsen toch steeds
weer aan kinderen van andere nationaliteitgastvrijheid
hebben verleend, Het zou evenwel eengemis aan waardeering zijn, indien niet een woord van bijzonderen dank
werdgebracht aan de Besturen dezer Comite's voor hun
hulp en krachtige medewerking, die zij ons steeds verleend hebben en tevens een van oprechten dank aan het
heele Nederlandsche yolk, dat nooit heeft opgehouden te
geven, zoo dikwijls de Penningmeester den geldnood aankondigde, En dan mogen daarbij therdacht worden de
schenkingen van H. H. M. M. de Koningin en KoninginMoeder, die uit vrije beweging ter beschikking van het
Comae werdengesteld, De geldelijke steun der Nederlandsche Regeering, die in ons derde Jaarverslag vermeld werd, moest ons helaas door de algemeen toegebezuiniging onttrokken worden,
P
Aan de Nederlanders in Duitschland, die zich steeds
er over beklaagd ,hebben, dat ons Comae zoo weinig
kinderen haalde, vooral aan de bewoners van het Rijnen Roergebied zij langs dezen we nog eens medegedeeld,
dat wij niet uitsluitend kinderen uit het Rijn- en Roergebied gehaald hebben, maar uit geheel Duitschland en
steeds uit de steden, waar onze hulp gevraagd werd, o.a.,
ook Hamburg, Berlijn, Chemnitz, Bremen, enz.
Ten slotte brengt het Comae een woord van waardeering en lof aan de Nederlandsche Pers, zoowel als
aan de Redactie van „Neerlandia", bet Maandblad van.
het Algemeen Nederlandsch Verbond, voor de bereidwilligheid, waarmede zij de berichten opnamen, die het
Comae over zijn werkzaamheden verspreidde, waardoor
zij op hunne wijze hebben bijgedragen tot het welslagen
van het werk,
Wij meenen haast met zekerheid te kunnen ze en
dat nu de tijd aanbreekt, dat ons Comite zal moeten op-
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houden te bestaan, Er zijn nu alreeds vele ousders, die
hun kinderen liever niet meer we g sturen en daarom zal
ons werk van nu of beperkt moeten worden tot uitsluitend
ziekelijke en werkelijk zwakke kinderen; uitgezonderd
hiervan zijn natuurlijk kinderen met besmettelijke ziekte, enz,
De wensch van het Bestuur van het Comae is dan ook,
dat de algemeene toestand zich spoedig in die richting
moge veranderen, dat ons werk overbodig wordt, niet
omdat wi j het moede warden,
maar omdat het een teeken
zou zijn, dat de algemeene toestand verbeterd is, Zoolang
als het nog noodig blijft en onze Kas het toelaat, zal het
Bestuur steeds met dezelfde liefde het werk voortzetten,
Algemeen Overzicht.
Van 1 September 1920-31 Augustus 1921 zijn er gekomen
286, vertrokken 250 kinderen,
Van 1 September 1921-31 Augustus 1922 zijn er gekomen
226, vertrokken 195 kinderen,
Van 1 September 1922-31 Augustus 1923 zijn er gekomen
192,
vertrokken 130 kinderen,
Van 1 September 1923-31 Augustus 1924 zijn er gekomen
471, vertrokken 388 kinderen,
Uit deze cijfers ziet U, dat we heusch niet stilgezeten
hebben; ik kan U dan ook berichten, dat wij steeds
100-150 kinderengeregeld bier hebben; wel zijn dit
de kinderen, voor wie een langer verblijf dan zes maanden
noodig is, Buiten dezen zijn dan nog de geregelde transporten, zooals hierboven is aangegeven, Eveneens zond
ons Comaegedurende 1923-'24 ± 200 kisten melk naar
verschillendeplaatsen in Duitschland, om te worden vercleeld ten behoeve van kinderen, die te klein zij,
n om door
ons Comae ter verzorging naar Nederland te worden
avergebracht,
JOH. G. VAN HEUSDEN,
Secretaresse.

Corn. voor Ned. kinderen in den Vreemde.
Totaal werd ontvangen f 1390,97, maakt met vorige
apgaven f 540033,40, De uitgaven overschreden ditmaal
de inkomsten met ongeveer f 200,—,
Wij verleenen onze hulp bijna uitsluitend aan Nedlandschegezinnen in Duitschland , door
hunne kinderen
naar het Vaderland ter verpleging aver te brengen, Volgens de laatste berichten zijn in Duitschland 160,000
werklooze Nederlanders, die wel voor den algemeenen
steun aan werkloozen in de belasting moeten bijdragen,
doch als Nederlandersgeen steun ontvangen. Dat de nood
groat is, behoeft, een betoog, want behalve deze 160,000
zijn er nog tal van personen uit andere kringen, die bittere
armoede lijden en uit den aard van hun werkkring niet
als werkloozen zijn ingeschreven en in geen enkelen vorm
steun ontvangen,
Onze arbeid is nog lang niet ten einde en daarom
verzoeken wij wederom dringend ons te helpen en bijdragen te zenden aan den Penningmeester
S, VAN LIER Ez,,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889,
Gemeentegiro L. 569.

MEDEDEELINGEN.
Afdeelin Londen gesticht.
Metgroote voldoening melden wij de oprichting der
Afdeeling Londen,
Mevrouw L. de Graaff en de heeren Dr, S, Baart de la
Faille, Prof, dr, P. Geyl, Dr, P. N. van Eyck, A. van
Anrooy, D. J. Steyn Parve (consul der Nederlanders Dr,
Dr.
C, De la W. Pinaar, R. J. Ortlepp en de beer W. van
Hasselt hebben zich bereid verklaard zitting te nemen in

het Bestuur, laatstgenoemde als secr.-penningmeester (1
Crutched Friars E.C. 3). Dr, Baart de la Faille is voorzitter,
Voor Afdeelingsavonden.
Aan de lijst, die in vorige Neerlandia's is openbaar
gemaakt, moeten nog de volgende namen warden toegevoegd:
Geert Dils, minnestreel en sprookspreker, Van der
Helstplein 9 III, Amsterdam,
Voordracht over en van het Nederlandsch lied door de
eeuwen heen, met begeleiding van de dubbelsnarige
theorbe luit,
August He tin Groothertoginnelaan 81, Den Haag.
Voordracht van eiders gedichten en tooneelwerk o,m.
Karel en Elegast, of de Koning en de dief, romantisch
ridderspel in verzen en vijf bedrijven,
Jan Sol, Leidsche Kade 103, Amsterdam, Concertzanger.
Afdeeling Maastricht.
Voor de leden dezer Afdeeling trad 16 Januari op
Prof, dr, Gerard Brom uit Nijmegen,
Dr, H, J, E, Endepols, voorzitter van het voorloopig
bestuur, leidde den spreker in met een woord van vol&ening over de herleving der Afdeeling en van opwekking om haar tot nieuwen bloei te brengen,
Prof. Brom schetste de verhouding tusschen „boven en
beneden den Moerdijk" en uitgaande van de kloeke betoo in der Limburgers, enkele jaren geleden, „een met
Nederland", wees hi' welsprekend op de gevaren, die
Limburg door zijn afgezonderde ligging ook taalkundig
bedreigen,
De Limburgers behoeven hun aard echter niet te verloochenen omgoede Nederlanders te ,blijven; in letteren,
kunst en wetenschap hebben zij aan de Nederlandsche
cultuur een belangrijk aandeel,
Het bezielend woord van dens
preker was wel geschikt'
om den Limburgers te doen gevoelen hoe noodig hun
medewerking is voor de versterking der Nederlandsche
stamgemeenschap,
Het vaorloopig bestuur der Afdeeling bestaat uit; Mr.
E, Baron van Novell tot Westerflier, eere-voorzitter; Dr.
H, J, E, Endepols, voorzitter; Mevrouw D. Bogaert-de
Stiirler de Frienisberg, secretares; J. H. Schopping, penningmeester; Dr, E. J. H. Jaspar, F. Brune, Murris, leden.
Donderdag 22 Januari hield de Vlaamsche dichter
Wies Moens een voordracht voor de Vereeniging Jong
Limburg, tot welke bijeenkamst ook de leden van het
A,N,V, toe an hadden,
'coed voor aan ...
Een der jongste tevens werkzaamste Afdeelingen is
West-Zeeuwsch Vlaanderen,
Zijtelt
te reeds 58 leder'. Haar
bestuur laat nu weer een reeks van 8 lezingen over Nederlandsche letterkunde te Oostburg houden, Sprekers zijn
Felix Timmermans, Ds, Van Ruytenberg (voorzitter der
Afdeeling) en E. P. van der Werff (secretaris); anderwerpen: Van den Vos Reynaerde, Dr, Boutens, Louis
Couperus, Adama van Scheltema, Herman Robbers, Henriette Roland Hoist, Vlaamsche Humor,
Degedrukte aankondiging dezer lezingen werd dibaargemaakt aan nuttige mededeelingen voor de leden,
Metgunstigen uitslag past Afdeeling Arnhem deze wijze
van het onderhouden der belangstelling reeds jaren toe,
Haar jongste rondzendbrief (Januari 1925) getuigt weer
van opgewekt Leven,
Laten de lauwe afdeelingen er een voorbeeld aan nemen,
Nederland in den Vreemde.
Het Hoofdbestuur der Vereeniging „Nederland in den
Vreemde" heeft besloten tot het doen vervaardigen van
een statistische voorstelling waarop aangegeven is de beteekenis van Nederland, uitgedrukt in plastieken, handel,
nijverheid, seheepvaart, landbouw, veeteelt, bevolking,
volksgezondheid, enz. enz., alles volgens aanwijzingen van
Mr, Dr, J, H. van Zanten, Directeur van het gemeentelijk
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Bureau van Statistiek. De heer Andre Vlaanderen zal
voor het artistiekegedeelte zorgdragen, De statistieken
zullen door voorwerpen van verschillende grootte aanschouwelijk voorgesteld worden,
Deze opstelling zal gemakkelijk verplaatsbaar worden gemaakt, spoedig in elkaar te zetten en uit elkaar
te nemen zijn, De opschriften worden in verschillende
talen op inschuifbare bordjes aangebracht, aanvankelijk
in de Fransche, Duitsche, Engelsche en Italiaansche talen.
Tevens is in beginsel besloten t,z,t, een zelfde opstelling voor de kolonien te doen vervaardigen,
De bedoeling is den vreemdelingen te toonen op welk
gebied Nederland's beteekenis in het heden van belang
is, Ook op het geestelijk Leven (kunst) zal de aandacht
wordengevestigd,
Uit Groep Amerika.
Het bericht in het Novembernummer over het Koninginnefeest te Nieuw York eischt verbetering. Het Groepsbestuur was n.1, vertegenwoordigd door den heer H. L.
Boissevain,
Voorts meldt de secretaris dat de Afdeeling Roseland
Donderdag 20 en Zaterdag 22 November uitvoeringen gaf
in haar eigen gebouw, Vooral de laatste was goed bezocht en de aanwezigen genoten van muziek en zang,
van voordracht en tooneelspel,
De Groepsraad was 1 Jan, aldus samengesteld:
Prof, A, van C, P. Huizinga, Voorzitter; Gen, Sam,
Pearson, 2e voorzitter; F. E. H. Gebhardt, (led, 3e voorzitter; F, E, H, Gebhardt, Secretaris; D, P, van den
Bergh, 2e secretaris; H, L, Boissevain, 3e secretaris; J.
F. W, Gebhardt, d,d,penningmeester; T. Fabry de Jonge,
d.d. 3epenningmeester; L. D. Wilten, griffier, Gerrit Pon,
J. H. Reurs en' J. F. Verhoorn, raadsleden,
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland,
Beschermende leden,
Utrecht,
A. Ph, Ridder, Notaris, Lucas Bolwerk 11,
H. K. de Wild, Steenfabrikant, Oudegracht 287, Alkmaar,
Mr, A. P, H. de Lange, Advocaat en Notaris, Langestr, 84,
M. S. de Jong, Kleedermaker, Heerengr, 440, Amsterdam,
C. Meyer, Directeur N,V. George W. van Biene,
Amsterdam,
Amstel 105,
Dr, Bodo Slingenberg, Keizersgracht 414,
B, H. Gijseels, Notaris, Keizersgracht 370,
Mr, A, 0, Heesterman, Advocaat en Procureur,
Amsterdam.
Adm, de Ruyterweg 208,
Utrecht,
Allen opg. door den beer Jac, Post, If

ff

Gewone leden,
Amsterdam,
C. van Uden, Sarphatistraat 5,
Mr, M. A. H. L. van Lier, Advocaat en Procureur,
Amsterdam,
Heerengracht 397,
H, Leerink, Arts, Keizersgracht 178,
A. C, van Wijlen, Tandarts, Heerengracht 211,
E. van Dien, Sarphatistraat 5,
A. A. Norden, Tandarts, Frederiksplein 41,
A. J. de Lint, Hoofdadministrateur der Mij, „Arti et
Amsterdam.
Middenweg 179 huis,
Mr, W. A, Moerel, Advocaat en Procureur,
Koninginneweg 243 huffs
Dr. C, Schaink, Rector Geref, Gymnasium,
Keizersgracht 495,
F. H. Roelfsema, Oogarts, Keizersgracht 501,
J. Steen, oud-officier en oud-inspecteur D,B.,
N,Z, Voorburgwal 300,
L, G, Keuth, P, C, Hooftstraat 138,
P. v, d. Kamp, Boekhandelaar Heerengr, 561, „
P. E, Brans, Fa. J, F, Pogge & Zn,, Heerengr, 257, „
Mr, Albert B, Gomperts, Heerengracht 390,
Gerard Muller,
Rokin 66,
Mr, Ph. J, van Vliet, Keizersgracht 315,
Mr, S. S. de Koe, Advocaat en Procureur,
Willemsparkweg 122b,
Mr. F, S. M. Rits, Keizersgracht 330,
J. Mes Jr,, Nieuweweg 13,
C, A, Struik Dalm, Notaris, Keizersgracht 416,
C, Bekker, Arts, Singel 494,
A, J, Over de Linden, Techn, Bureau Soenda,
Onbekende Gracht 8,
J. P, Bladergroen, Kantoorboekhandel,
Raadhuisstr, 30,
Mr, S. K. thoden van Velzen, Alex, Boersstr, 17, „
B van Mantgem Jr,, Muntplein 9,
M. L, van der Lucht, Holl, Kunstnijverheid,
N.Z. Voorburgwal 383,
D. Pont Jr., Meubelmaker en behanger, Singel 436,
Mr, J, F. I, M. Tielens, Advocaat en Procureur,
Heerengracht 588,
Mr, A, J. Guepin, Advocaat, Heerengracht 444,
Mr. F, J, Spikerman, Spui 14-16,
P, H, Vermeulen, Wetensch, Boekhandel,
Grimburgwal 11,
Mr, H, Schaapveld, Wouwermanstr, 4,
Joseph Rander, Hoogeweg 47,
Arn, van Amerongen, Diamantharidelaar,
Plantage Middellaan 58,
„
G. D, Margadant, Tandarts, Jan Luykenstr, 52,
Dr, G, C, v. Balen Blanken, Arts, Jan Luykenstr, 48 „
A, W, P, Sterkman, Notaris, Reguliersgracht 30,
Me', M. Holsmuller, Reguliersgracht 16,
Mr, E, Straat, Reguliersgracht 16,
W, H, Voskuil, Notaris, Keizersgracht 634,
A, Prins Azn,, Collecteur der Staatsloterij,
Alkmaar.
Langestraat 42,
A, R, A, Gerritsen Plaggert, Hotelhouder,
Geesterweg 1-2,
11

11

ff

Onderscheiding.
Het PetOfi-Genootschap te Budapest heeft Mevrouw
Beets-Damste te Leiden tot buitenlandsch lid benoemd,
Onjuiste of onvolledige adressen.
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Hetgebeurt wel weer dat verhuizende leden verzuimen
aan het bestuur van den tak, waartoe zij behooren, mededeeling te doen van ,hun nieuw adres. Zulks geeft dan
aanleiding tot veel overbodig geschrijf en allerlei nweilijkheden met de post, welke best kunnen vermeden
worden, Wiegeeft den secretaris van Groep Vlaanderen,
M, J, Liesenborghs, Eug, de Molderlaan 2, Schaarbeek, in
verband hiermede, het juiste adres op van:
Gerard Fopps, v,h, Ropsy-Chaudronstr,, 41, Anderlecht; G. F. Feikes-Boersma, v,h, Leopold Wienerlaan 47,
Groenendaal; Ed, Lenoir, v,h, Leopold II-laan, 82, Molenbeek; Vandenbossche, v.h, Gentsche Steenweg 184,
Brussel; Me', W. Swennen, Timmermansstr, 2, Vorst;
J. H. Nieuwenhuys, Crespelstraat 51, BrusseL
Wie kan het hoofdkantoor te Dordrecht het juiste adres
meedeelen van:
J. van Cittert, Civ, Ingenieur, vroeger Greenwood Park
bij Durban (Natal),
K. J, A. Roos, vroeger Jordensstraat 49, Haarlem,
Heer en Mevr, Milo, vroeger Oststr, 13, Probstdeuben
biGaschwitz Amtsb, Leipzig,
W, M, v. Griethuysen, vroeger Adr, Pauwstraat 18, Den
Haag .(thans in Zwitserland),
Dr. J, D. L. de Vries, vroeger Hoogleeraar, Stellenbosch
(Zuid-Afrika),
Me', H. Joukes, vroeger Walstraat 78, Vlissingen,
G, J. van Oppen, vroeger Consul der Nederlanden,
Rosario(Argentinie),
Me', N. Boorsma, onderwijzeres, vroeger Buitenzorg (NI),
J. G, van Hest,
Ass, Resident,
Y+
J, S, Corsen Jr., vroeger p,a, Fidanque & De Castro,
Panama,
J H, S, Wagener, vroeger Hooge der Aa 20a, Groningen,
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Alkmaar,
Dr, J, Formijne, Arts, Geesterweg 11,
Mr. J. Ph. Bosman, Dir, Mij, Alkmaar Packet,
Voormeer 35,
D. G, G. Margadant, Dir, Gemeentewerken,
Cabeljoustraat 2,
J. Holsmuller, K oopman, Zijdam 1,
C. Bosman Gzn., Kennemerpark 20,
W. Holsmuller, Koopman, Emmastraat 60,
F. H, Ringers, Aannemer, Oudegracht 222,
G. H. Krak, Uitgever, Voordam C 9,
M, C. Roos, Inspecteur Registratie, Nassaulaan 26,
J. Cloeck, Mr, Kleermaker, Laat 98-100,
J, A, to Winkel, Landmeter, Spoorstraat 84,
A, Kriebel, Contr. Grondbelasting, Ritsevoort 28,
W. G, Koch, Ontvanger Reg, en Domeinen,
Verdronken Oord D 99a,
J. Veenenbos, Bewaarder v,d, Hypotheken,
Kennemerstraatweg 103,
R. G, C, SchrOder, Oude Gracht 186,
Mr, P, Langeveld, Oude Gracht 275,
W, J. F, Wanna, Apotheker, Ritsevoort 3,
A. W. Hissink, Waarn, Directeur Postkantoor,
Laat 227a,
C, Ch. Walraven, Comm. v, Politie, Westerweg 99,
A. Koelma, Gemeentesecretaris, Emmastr. 6,
Mr, 0. W. Sikes Jr,, Baansloot 29,
Mr, G. J. van Deventer, Houtweg 13,
J. L, Stoit Dijck, Verdronken Oord 83,
Mr, J. W. v, d. Heide, Notaris, Oudegracht 289,
Ds, H. Cramer, Rem, Predikant, Zaadmarkt 40,
„
P. T. Po ens Ingenieur, Westerweg 35,
Mevr, Wed. S. M. van Wijck, Kennemerstraatweg 13,
Mr, H, Kusters, Nassauplein 14,
H, M, L. Posma, Handelsreiziger,
Oudegracht 63bis,
Utrecht,
J. H. van de Roemer, Notaris, Janskerkhof 5,
J, M, Blad, Pianohandelaar, Janskerkhof 11,
P, Davelaar, Notaris, Zuilenstraat 1,
D, J, Lindeman, Tandarts, Korte Jansstraat 15bis,
P, Gerbrands, Kunsthandel, Oud Kerkhof 46,
A, M, van Doorn, Instrumentenfabrikant,
Oudwijkerlaan. 33,
A. Wolcken Jr,, Wagendwarsstr, 2bis,
Dr, J. A, de Jager, Joh, ide Wittstr. 43 Dord,
Dordrecht,
Dr, P. Bierens de Haan, Valentijn, Rijsenburg bij
Driebergen.
Mr, J. F, Th. van Valkenburg, Advocaat en Procureur,
Rijperweg 3 ,
Bloemendaal,
C, J, Koopmans, Prins Alexanderweg 62, Huis ter Heide,
Mr, J, Tonino, Advocaat en Procureur, Vinkebaan A 6,
Santpoort,
D, IJ, Bakker, Ontv, Dir, Belastingen en Accijnzen,
IJsselmonde,
Mr, R, Plate, Loudelsweg,
Bergen (N,H.)
H, Langendonk , Directeur Kinderzorg,
Amersoort
f.
Allen opg, door den Heer Jac, Post,
Utrecht,
Mevr, Mekking, Trom, Schwenckestraat 27,
Den Haag,
Me', L. van Delden, Achterhakkers 1,
Dordrecht,
Jan Wils,
Voorburg,
W. F. de Ridder, Boksdoornstr, 6,
Den Haag.
Zuster E, Magnenat, Hendr, v, Deventerstr, 32,
Mevr, Reddingius, 2e Schuitstraat 127,
Mevr, A. A. Lintel, Edisonstraat 11,
A, de la Vieter, Barentzstraat 48,
Mej. Phine de Nocker, Obrechtstraat 467,
H, P, van Rede Jr,, Wagenaarweg 24,
G. J. Jonai, Smidtstraat 150,
Me', C, Wageningen, v, Bleiswijkstraat 117,
Me j, W. Ducro, v, Boetselaerlaan 23,
C, P. Simonsz, v, Stolkweg 4,
L. J, W, Gelenken, Eschdoornstraat 68,
Mevr, H. Hazenberg-du Puy, v. Boetselaerlaan 91,
Mr. Gerbert Scholten, Delistraat 29,
W. P, M, Riethoff, Gallileistraat 118,
H, Kroon, Bentinckstraat 105,
G, M, Engelbregt, Schenkkade 72,
J. F, B. Kalff, Jul, v, Stolberglaan 60,
I,

If

11

11

11
11

II

II

II
If

11
11

II

11

I,

Den Haag.
J. de Vries, Vogelkersstraat 40,
Mej. J. L. Domerghi, v, Breugelstraat 267,
Me', B. Schmitsz, Pijnboomstraat 13,
Mevr, Van West Keetell, de Carpentierstr. 154,
Mevr, Mijnlieff-de Tourton Bruyns,

Vertegenwoordigers van het
in het buitenland,
Ahwaz (Perzische Golf): P, P, ter Meulen, Consul der
Nederlanden.
Bangkok (Siam]: W. Blankwaard.
Baranquilla (Columbia): W. T. Pietersz„ Koopman.
Barcelona(Spanje): Ary Kriens, Consejo de Ciento 345,
Budapest: J. Vreede, Directeur van de Ungarisch-HolLindische Versicherungs Gesellschaft, VIII Ulloi
ut 4, Vice-Consul der Nederlanden,
Cairo(Egypte): W. J. Lugard, p.a. Societe Sultanienne
&Agriculture. P. B. 63.
Caracas (Venezuela): J, A. Hoekstra, m.i. c.o. The Caribbean Petroleum Company,
Colombo(Ceylon): E. Reimers,
Constantino el: H. Goemans,
p.a. Hollandsche Bank voor
de Middellandsche Zee,
Colon(Rep. Panama): J. J. Ecker Sr., Consul der Nederl.
Duinkerke: Emile Descamps, Groot Sythen bij Duinkerke.
Durban (Natal): H. Altmann, Bestuurder Ned, Bank, Postbus 24,
Emden: George Meinen,
Mittelwaldstr. 1.
Frankfort a. d. M.: Prof. Dr, M, J. v. d. Meer, Steinmetzstr. 24.
Genua: G. H. v. Straaten, Via Edmondo De Amicis 6-6.
Havana (Cuba): H. S. Brandt, P, 0, B. 74,
Hongkong: J. D. F. Mulder, P. Box' 249,
Ismailia: J, Boon Kapitein Loads bij de Suez-Kanaal
Mij., Rue de la Ha e,
La Guaira (Venezuela): A, J. F. de Veer, ViceConsul der
Nederlanden,
Londen: J. E. A. Reyneke van Stuwe Ty Canol, 34
Alwyne Road Wimbledon-Londen S. W,
Mananos (Brazilie): H, E, We ting
p.a., Adelbert H.
Alden Ltd, P. 0, B. 13,
Maracaibo (Venuzuela): J, Brommer, p.a. Curacao Trading Company,
Nice: E, R, Boumeester, Villa La Source, Avenue de la
Tour Lascaris.
Ntjlstroom (Distr. Waterberg) Transvaal: G. Bakker,
Postbus 22.
Panama(Rep. Panama): A. A. Sasso, P. 0, Box 383,
Potchefstroom (Transvaal): A, H. Koomans P. B. 123.
Puerto-Cabello (Venezuela): P. J, C. Lampe Jr., p,a, A.
Calderon e hijos,
Rio de Janeiro: G, S. de Clercq, Caixa, Postal 1895,
Rome: Pater Fr, Huisman, Penitenzeria Apostolica,
Piazza, Scossacavalli 145, RomeC 13,
Rosario(Argentinie): J. Lanser, Barrio Belgrano.
Santa Fe(Argentinie): J. A. Benraadt, Ingenieur, Calle
Gobernador Vera 273.
Shanghai (China): F. J. Blom, C. E. 150, Edinburghroad,
Singapore: Dr, R. van Beuningen van Helsdingen, Bougainville House, River Valley Road 74,
Stockholm: J, Rippe, Gep. Ka p, Inf. 0, I. L., Fryxellsgatan 4.
Sydney (N. S. W.): E. Colacc, Belmonte, Kon, Paketvaart
Mij, G. P, 0, Box 217.
Vertegenwoordigers van Groepen,
Nederlandsche Antillen.
Me', L. Slothouwer, Hoofd der school. Philipsburg
(St. Martijn),
Noord-Amerika.
Avon (South Dakota), G, G, Th, Leih Jr.
Delhi (N.Y.): IJsbrand Mostert, Franklin Road.
Grand Rapids (Mich,): N. de Vries, 720 Wealthy Str, S.E,
Hoboken (N.J.): Jacob Schenk, 516 Washington Ave.
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MAANDBLAD

VAN HET ALGEMEEN

NEDERLANDSCH VERBOND

De slappe nationale stemming bij ons yolk in rustige
ti' den brengt mede dat de rationale waardigheid niet
altijd wordt hooggehouden,
P. J, DE KANTER,
INHOUD: Stamdag en Algemeene Vergadering, — Wat is het Nederlandsche Volk? Wat is de Nederlandsche Taal?, door Dr. Jan Walch.
— Aan Vlaanderen, door Richard De Cneudt. — Dietsche Kantteekeningen, — Ons Dietsche Dicht III, — Van Hollanders in Canada II
(Slot), door J. J. Leys. — V 1 a an der e n: Vlaamsche Toestanden IX, door M. J. Liesenborghs. — De Distel. — Nederland
Vereeniging „Oranje-Nassau-Museum''. — Landverhuizing. — Voor de Boekencommissie, door Mr. C. M. Herckenrath, — Een nationaal
museum voor de visscherij. — I n Lied voor de Dietsers, door Harper Martins, — 0 o s t-I n d i e: Afdeeling Oostkust van Sumatra, doer
F. Klevant, — De Compa gnie. — Strijdkreet-Nederlandsch. — Residence, door Roessingh van Iterson, — T a a 1 c o m m i s s i e. —
Mededeelinge n. — I n g e z on de n: Comite voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde, door S. van Lier Ez. — Ons
Postzegelwerk, door R. C, L. Langemeyer. — N i e u w e L e d e n, — A a n k o n d i g i n g e n.

STAMDAG EN ALGEMEENE VERGADERING.
Vrijdag 27 Maart. Stamdag in Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 's-Gravenhage.
10 uur: Rede te houden door den heer Omer Wattez, voorzitter van Groep Vlaanderen
over: Geestelijke en economische ontwikkeling en groei van het Vlaamsche yolk van
1830 tot heden.
Half 11: Rede te houden door den heer Noto Soeroto over Indie en Nederland.
11 uur: Rede te houden door Prof, G, Brom over Ons mooie Land.
Half 12: Toespraken van Prof. J, J. Smith en Dr. T. C. Visser, beiden uit Kaapstad, over
Zuid-Afrika.
Half 1: Rust.
2 uur: Vertooning der Zomerrolprent in de Residentie-Bioscoop (Kettingstraat), door den
heer D. J. van der Ven, met muzikale begeleiding van Prof. Jul. Röntgen,
Leden vrij, huisgenooten 50 et.
Half 5: Voordracht van het Wilhelmus, door den heer Albert Vogel,
5 uur: Thee in de bovenzaal van het Koffiehuis Riche (Buitenhof).
8 uur: Dietsche Kunstavond in den Koninklijken Schouwburg, aangeboden door de Afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken,
Toegang voor leden en huisgenooten tegen 50 cent de persoon.

Zaterdag 28 Maart, Algemeene Vergadering van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, 's morgens 10 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5,
' s-Gravenhag e.
Te behandelen:
Voorstel tot wijziging der statuten.
Het ontwerp der nieuwe Verbondswet vindt men in het Septembernummer van 1924,
Half 1: 'Rust,
Half 2: (zoo noodig) voortzetting der behandeling van de dagcrde.
Indien de vergadering tijdig is afgeloopen: Thee in De Kievit bij Wassenaar,
6 uur: Gemeenschappelijke maaltijd in de Tent in 't Bosch. Prijs f 2.50. Aangifte voor deelneming tot 21 Maart bij de Secretares der Afd. 's-Gravenhage, Mej, H. P. van.
Nieuwenburg, Jan Pietersz, Coenstraat 30, bij wie ook kaarten voor de Bioscoopvoorstelling en den Kunstavond verkrijgbaar zijn tegen toezending van de gemelde
bedragen,
HET HOOFDBESTUUR,
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Wat is het Nederlandsche Volk? Wat isde Nederlandsche Taal?
„Niet: waar kom je vandaan? is de vraag, waarop
het in de eersteplaats aankomt; maar: wat beteeken je?"
Dat isgezegd van mer schen; het is ook gezegd van.
woorden; en het is in beide toepassingen, geloof ik, onbetwistbaar waar. Maar het is 66k waar, dat de wetenschap
waar iemand of iets vandaan komt, met andere woorden:
zijn voorgeschiedenis, een belangrijke bijdrage is om hem
juist to begrijpen, Zoo zullen we dan, indien we het
wezen van ons yolk en van onze taal duideli j k willen
maken, ook, en allereerst, iets moeten zeggen over hun

wording,
* * *

Van „Nederlanden" — lage landen — spreekt men
sedert de XIde eeuw; maar dan bedoelt men daarmee
nog geen eenheid, Het is een verzamelnaam voor een
aantal kleine feodale staatjes aan den benedenloop van
Rijn, Maas en Schelde. Geen eenheid, zoo min als bijvoorbeeld de tegenwoordige „Balkan-staten"; — eenvoudig
een aanwijzing van de plaats waar ze to vinden zijn: in
het, of dan: in een bepaald laag-land,
Die staatjes — hertogdommen, bisdommen, graafschappen, heerlijkheden — behooren noch staatkundig, noch
taalkundig, noch ethnografisch, bij elkaar; sommige zijn
Fransche, andere Duitsche leenen; kerkelijk behoort een
deel tot Fransche, een deel tot Duitsche bisdommen; men
spreekt in een deel Waalsche (d,i, Romaansche), in een
deel Dietsche (d,i. Germaansche) gouwtalen; de bewoners
zijn in hoofdzaak Germanen, maar ook voor een deel
Kelten, Van een Nederlandsche natie is nog een sprake,
Maar de taal; de taal die „gansch het yolk" is, de
natie zelve," zooals Halbertsma zegt , . , Heeft het verschil in taal niet reeds vroeg vanzelf scheiding, overeenkomst in taal iets als een nationaal besefgewekt?
Neen. Althans in de Middeleeuwen speelt de taal zoo'n
groote rol niet, Zoowel staatkundige als kerkelijke veren indeelingen geschieden blijkbaar zonder dat daarbij
op de taal wordt gelet. Gelijk ook van gehechtheid aan,
laat staan van cultus voor de eigen taal, in dat tijdvak
niet of ternauwernood blijkt,
Dit klinkt den modernen lezer wel heel vreemd: maar
inderdaad, men begaat een anachronisme, men projecteert
huidige toestanden en gevoelens in het verleden, wanneer men van een„taalstrijd” spreekt in de Middeleeuwen. Men bedenke hierbij, welk een ondergeschikte
plaats de landstaal innam ten opzichte van het officieele
Latin; — het duurde tot in het midden van de XIIIde
eeuw, voor men — en dan nog bij uitzondering — ten
onzent oorkonden in de eigen dialecten gaat opstellen,
Maar vooral houde men in het oog, dat de dynastieke
belangen in dien tijd zoo ontzachlijk veel meer invloed
hadden dan die der — spraakmakende — gemeente,
De taal mag men dus niet naar voren brengen als
een de Nederlandsche natie vormend element, Maar wel
mogen en moeten we letten op de rol, welke de invloedrijke Romaansche beschaving heeft gespeeld, Prof. Huizinga heeft eens gezegd: 1) „Wie de geschiedenis van het
1 In zijn opstel „Uit de Voorgeschiedenis van ons
nationaal besef." (In De Gids van 1912).

Nederlandsch nationaal bewustzijn wil verstaan, moet
beginnen met zich los to maken van de gedachte, die ons
het begrip Nederlandsch als zuiver Germaansch in tegenstelling doet zien tot al wat Romaansch is." En Prof. J.
W. Muller expliceerde nader — in zijn Leidsche intreereds (1915) —: „De eeuwenoude aanraking, aanvankelijk alleen der zuidelijke gewesten van Frankischen stam,
met de Romaansche beschaving is — zie ik wel — een
der voorname factoren, die de latere Nederlandsche
gewesten van het groote Duitsche geheel gescheiden
hebben,"
Dat zijn voor wie uit de wording het wezen van het
Nederlandsche yolk willen leeren begrijpen, belangrijke
uitingen. Ik behoef ze hier, na wat de genoemde — en
andere . — geleerden in dezen to berde brachten, niet
uitvoerig to beargumenteeren; ik wijs slechts op den
ontzachlijken invloed van de Fransche taal op de onze 1);
op het feit ook, dat onze letterkunde aanvankelijk slechts
vertaling, navolging — een enkele maal tevens uitbreiding — van die van Frankrijk was; en onder den machti en invloed van deze laatste nooit is weggekomen. Ja,
over heel West-Europa was de invloed van de Fransche
beschaving machtig; maar ten onzent in ongemeene mate,
Uiteraard is hi' het sterkst in de gewesten die het
dichtst bij Frankrijk liggen; vooral in Vlaanderen, dat,
behalve dat hetgrootendeels een Fransch leen was, voor
een deel Romaansch van taal, in het kerkelijke, weldra
ook in het wereldlijke,
door Franschen werd bestuurd.
En ook Brabant en Limburg komen dra sterk onder
Franschen invloed; — wat hun beschaving betreft.
Veel minder wat de taal aangaat; en dat geldt in nog
meerdere mate van het Noordoosten van ons land, Inderdaad is in de Middeleeuwen — al is het moeilijk een
nauwkeurige grenslijn to trekken — een sterk sprekend
verschil tusschen wat nu 't zuidwestelijk en wat nu het
noor,doostelijk deel van het koninkrijk der Nederlanden
vormt. Het zuidwesten: nederfrankischgebied,
vanouds
sterk onder Romaanschen taal- en cultuur-invloed,
het
noordoosten: saxofriesch van stam en taal; de Romaansche invloed is hier betrekkelijk gering; de samenhang
met de z.g, „overlandsche" en „oostersche" (Duitsche)
gebieden daarentegen is bier zeer nauw; — we kunnen
zeggen, dat we bier niet alleen naar afkomst, maar ook
naar taal en beschaving zuiver Germaansch gebied hebben, Het is dus vooral een verschil van romanizeering
dat in dien tijd Zuidwest onderscheidt van Noordoost.
Er zijn mogelijk nog andere invloeden; maar di is
ongetwijfeld de voornaamste, Het is van belang, dit in
het oog to houden.
Laten we nog even stilstaan bij de quaestie van de
taal. Van die nit de zuidelijke streken hebben we verreweg de meeste specimina over; daar toch bestond
reeds spoedig letterkundig leven, Die taal dan is, wat
we — als we onze behoefte aan een algemeene benaming
willen bevredigen, — „Middelnederlandsch" noemen; een
algemeene voertaal, die in de groote meerderheid der
overgeleverde documenten een overwegend Westvlaamsch
1) Door Prof, Salverda de Grave stelselmatig en in
bijzonderheden aangetoond,
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karakter heeft, — want in West-Vlaanderen bloeiden
beschaving en letterkunde het meest, en van daar verspreidden die zich verder —; wat we uit andere la
landen over hebben, vertoont, als begrijpelijk is, vrij
belangrijke Brabantsche, Limburgsche, later ook Hollandsche schakeeringen, Toch, er is ongetwijfeld een streven
naar een koine (algemeene taal), althans in de zuidwestelijke (sterkst geromanizeerde) Nederlanden,
En aan de andere zijde van de grenslijn, in de noordoostelijke streken? Bij eersten aanblik schijnt daar een
Middelhoogduitsche invloed op te merken, niet geringer
dan die van 't Fransch aan den anderen kant, Evenwel,
de onderscheiding tusschen de daar inheemsche en de
uit oostelijke gewesten overgenomen woorden is veelal
moeilijk te maken; wat ons niet verwonderen kan, wanneer we ons den zeer geleidelijken over an van Noordoost-Nederlandsch tot „overlandsch" en „oostersch" te
binnen brengen. Dit alles is echter, hoe interessant ook
voor de dialect-geografie, niet zoo heel belangrijk voor
de ontwikkeling van het Nieuw-Nederlandsch, di van de
algemeene spreek- en schrijftaal van ons land, We zullen
dan ook niet bij de beschouwing van deze noordoostelijke
dialecten stilstaan,
Want „ex oriente lux" gaat niet op voor de geschiedents der Nederlandsche beschaving, Voor ons komt het
licht — gelijk we reeds aangaven — uit het Zuidwesten.
tot de rol van HolEn nu komen we lag
land,
and, Holland, dat bestemd was, de verbindingsschakel
tusschen Zuidwest en Noordoost te worden; de beschaving
van het — een eeuw vroeger dan Holland bloeiende —
Vlaanderen over te nemen, door tegeven; dan, ten evolge van een reeks van politieke gebeurtenissen, van
die beschaving (die natuurlijk, wat wezen en voertaal
betreft, sterkgewestelijk geschakeerd is en ook nog
anderszins beinvloed wordt) het middelpunt te worden,
Een van de voornaamste oorzaken, dat Holland overbrenger moest worden van de zuidelijke beschaving,
was, dat het 't eerst van al de noordelijke gewesten
met de Bourgondische macht in aanraking is gekomen.
Reeds onder het Henegouwsche en het Beiersche
gravenhuis, die Holland respectievelijk van 1299 tot
1354 en van 1354 tot 1433 regeerden, en die, nadat
Zeeland reeds eerder door zoo'ripersoneele unie
met Holland verbonden was, een nauwer verband met
verschillende der zuidelijke gebieden tot stand deden
komen, waren allerlei staatsinstellingen van Fransche
herkomst naar Holland overgebracht, Maar de invloed
wordt het sterkst onder het Bourgondische Huis (1386—
1482), En in zekeren zin wordt die invloed dan ook
beslissend; hi' drukt dan een bepaalden stem el op de
aldus in en er verband samenkomende Nederlandsche
gewesten,
We behoeven hier niet uitvoerig de geschiedenis van
het Bourgondische huis in de Nederlanden te beschrijven,
Laat ik volstaan met de voortreffelijke samenvatting aan
te halen, die Prof, Gel ervan gaf in zijn „Nederland
en Belie" -1 ): „De hertogen van Burgondie, prinsen van
1 ) Een vertaling van „Belgium and Holland, Their
common history and their relations." (A. W. Sijthoff's
Uitg, Mij,, Leiden). De, hier geciteerde, Vlaamsche vertaling verscheen bij „De Sikkel" te Antwerpen,
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het koninklik bloed van Frankrijk, wisten zich te doen
erkennen als regeerders van de ene Nederlandse provino na de andere door een wonder samenspel van
geluk en handige vermetelheid, Vlaanderen eerst, dan
d
Brabant en Limburg, Henegouwen , Holland en Zeeland,
Luxemburg. Dan was er een pauze, gedurende dewelke
zij het land van hun oorsprong, Bu'rgondie, verloren, dat
de Franse koning, die zijn machtige neef door en door
mistrouwde, terugnam, Dit diende alleen om de familie
nog meer op de Nederlanden aan te wijzen, De dochter
van Burgondie huwde een Oostenrijks aartshertog, en
hun kleinzoon, Karel V, koning van Spanje en Duits
keizer, mastwat hi' in de Nederlanden bezat, volledigde
de Nederindse unie door de verovering van Gelderland
en al de provinties van het Noord-Oosten, 1543 is het
jaar van de unie van al de zeventien provinties."
Ziedaar in 't kort de voorgeschiedenis, Staatsrechtelijk
zijn de Nederlanden dan nog slechts een door een persoon band bijeengehouden complex van gewesten;
alle in een verschillende verhouding tot hun heer; alle
een
met hun afzonderlijke privilegien, Maar er is een eenheid
aan 't groeien; het besef van tot een staat te behooren.
Een staatsbesef dat nog steeds niets te maken heeft met
— minder nog: „wortelt" in — taalgemeenschap; in het
Bourgondische tijdvak althans voeren — hoe kon het
anders? — de Fransche taal, beschaving, staatsinstellingen den boventoon, Die beschaving dan is het — ik
duidde het reeds hierboven aan ---,, die ten slotte het
saambindende element vormt, dat dezegewesten tot een
eenheid maakt, de eenheid van een tusschenrijk tusschen
de Romaansche en de Germaanschegroote staten, Zij
het,dat door de laatste bijkomelingen, de noordoostelijke
rovincien, het Germaansche element sterk bleef,
P
De zetel van het centralegouvernement van al die —
— zuidelijke en noordelijke — gewesten was Brussel,
Daar is het, dat de vorst — of meestal zin gouverneur
— zetelt; en heel liens regeeringsapparaat; daar vergaoo der
gewoonlijk de Staten Generaal;.het symbl
derdener
langzaam groeiende eenwording; — j a, maar ook de
instelling, waar zich de stemmen van de bijzondere
provincien hoorbaar weten te maken; stemmen en belangen, die zich zeer vaak teen al te nauwe unificatie
verzetten.
Hoedit alles ware verloopen, indien deze eenwording
van al de zeventienprovincies ongestoord eenige eeuwen
had kunnen door aan — wie zal het zeggen? De 'tot
consolidatie dwingende kracht der landsheeren had men
wellicht aarkvaard; het was een politiek procede; dat in
hetgeheele beschaaf de Europa de XVIde eeuw kenmerkt, en dat succes heeft gehad, Maar wat de jonge
staat-in-aanbouw niet verdragen kon, dat was, dat de
zoon van Karel V boning Filips van Spanje, geheel —
in tegenstelling met zijn vader — naar geboorte, opvoeding en aard een vreemdeling in deze landen, bij zijn
wereldpolitiek de Nederlanden eenvoudig gebruikte waar
hem dit te-pas kwam, zonder eenigszins op de eigen
belangen van die gebieden te letten; terwijl hi' bovendien in dengrooten godsdienstigen strijd die begonnen
was deze noordelijke deelen van zijn gebied te beroeren,
ingreep op een wijze die te zeer den vrijheidszin der
Nederlanders stuitte, dan dat men zich daartegen niet
met alle middelen zou hebben verzet,
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Doch dit verzet, deze stria met zijn wisselende kansen,
bracht tevens in de nog nauw geboren staatseenheid
een scheuring to-wee tusschen Noord en Zuid; tevens
een hechtere aaneensluiting van het Noorden; en die
aaneensluiting deed een nader prototype van ons huidig
koninkrijk der Nederlanden ontstaan,
In 1568 be on dan die opstand, onze roemruchte „ac
tigjarige oorlog". Aanvankelijk had hi' een algemeen
karakter; hi' was een algemeen en spontaan verzet to 'en
den buitenlandschen onderdrukker, Hi' werd in den
beginne geleid uit Brussel, door den adel, de minst
provincialistische klasse van het toenmalige Nederlandsche yolk; want de edelen hadden hun bezittingen veelal
in verschillendegewesten, De hoof dleider werd Willem
van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht:
die groot grondbezit had in Holland, maar meer nog in
Brabant, Hi' kan gelden als een typisch edelman van
het Bourgondische hof; ook drukte hij zich het liefst en
van nature in het Fransch uit, zijn heele leven door; en
toen hi' in 1584, door een sluipmoordenaar doodelijk
getroffen, viel, waren zijn laatste woorden — een Bede
voor zichzelf en dit yolk" — in het Fransch,
Dit yolk , , . Dat was voor zijn besef het conglomeraat der Nederlanden; waartoe dan, gelijk ik opmerkte,
aanvankelijk ook het zuiden behoorde; zelfs in de eerste
plaats, Daar was de beweging begonnen; daar was ze
het heftigst; daar viel ze het eerst — gelijk bij de meeste
groote volksbewegingen het , geval is — den leiders uit
de hand; daar ,begon de z. g, „beeldenstorm" of „beeldstormerij," het vernielen der heiligenbeelden in de kerken
door het bandeloosgepeupel onder de Calvinisten, Want
in het zuiden was het Calvinisme het eerst doorgedrongen
en het sterkst verspreid,
Maar dan; — die beeldenstorm deed koning Filips
den hertog van Alva zenden met zijn leer dat
dat het
geloof wreken moest. Dan vluchten, reeds voor Alva's
komst, de meesten die zich schuldig voelden, naar Duitschland en En eland, Onder wie naar Duitsehland vluchten,
is Willem van Oranje, die daar een leer verzamelt om
de bedreigde gewesten te hulp te snellen. Dat was in 1568.
Maar die bevrijdingspoging heeft geen succes, Eerst de
tweede maal, als de Prins — in 1572 — weer oprukt,
ontstaan kleine volksbewegingen, En wel: in Holland
en Zeeland; in de Noordelijke Nederlanden dus, Doch de
Prins had iets van meer beteekenisgehoopt en verwacht;
hi' had al de gewesten in verzet gewenscht; en allereerst
Brabant, het hart des lands. Doch daar, en in het
heele Zuiden, gebeurde niets. Daardoor zijn dan de
Prins van Oranje en het idee van den opstand
in het Noordengelocalizeerd, Dan doet het Spaansche
leger, onder werkeloos toezien der andere provincies,
eenige jaren lang nog al het mogelijke om Holland en
Zeeland eronder te krijgen, Dank zij de taaie wilskracht
en vrijheidslief de der bewoners, tevergeefs,
Het is niet noodig, hier de wisselvalligheden van dezen
strijd te verhalen; noch stil te staan bij de kansen die
zich — in 1576 — een oogenblik vertoonden voor een
deelneming van het Zuiden 1 ); wat tot de „Pacificatie

van Gent" leidde, dat helaas maar zeer kortgeduurd
hebbende verbond van al degewesten,
Een korte duur, die voornamelijk aan een godsdienstige antitheze moet worden toegeschreven, Die was
gedurende de laatste jaren tusschen Noord en Zuid ontstaan, Want in het Zuiden was onder het bewind van
Alva en zijn opvolger Re het Calvinisme letterlijk uitgeroeid, In het Noorden was het geenszins overheersehend wat het zielental betreft,
maar het telde zeer
karaktervaste en energieke belijders, Immers wie dat
niet waren, hadden zich in den nood reeds lang weer tot
het oudegeloof bekeerd. En die krachtige Calvinisten
hadden dan in Holland en Zeeland stevig het heft in
handengenomen; een feit, dat tevens weer de andere
provincies — al hadden zij in politicis een even grooten
afkeer van de Spaansche overheersching — huiverig
maakte om met die kettersche mogendheidjes samen te
werken. Er waren trouwens nog wel andere factoren voor
het verschil in weerstand, door Holland en Zeeland ter
eene en de overige provincies ter andere zijde geboden,
Onder andere het optreden van den adel, In Holland
en Zeeland had deze klasse nagenoeg een politieke
macht meer; in de andere provincies, waar ze die wel
had, heeft ze door haar weifelmoedigheid — die goeddeels door afgunst op Oranje
's pozitie werd veroorzaakt
— den strijd teen den Spaanschen heerscher belangrijk
tegengewerkt,
In 1579 begint dan ook uiterlijk de verbreking van de
tijdelijke, door de Pacificatie van Gent tot stand gekomen, eenheid der Nederlanden, De nieuwe Spaansche
landvoogd, de hertog van Parma, slaagt er dan in, de
Zuidelijke gewesten Henegouwen, Artois en WaalschVlaanderen van de eenheid — door de te Brusseltide Staten Generaal vertegenwoordigd — los te maken,
Het is wel opmerkelij,
k dat deze provincies alle Waalsch
(Romaansch dus) waren; — gaat nu inderdaad het taalverschil mee eenpolitieke factor warden? Deze vraag
is zeer verschillend beantwoord, Zij die, als Pirenne, de
eenheid van de deelen van het tegenwoordige Belie
reedsprincipieel in de XVIde eeuw — en daarvOOr —
aanwezig zien, verklaren deze scheidingslijn voor louter
toeval,voor gevOlg van krijgskans en diplomatiek beleid.
En het tegendeel is te vermoeden, maar niet te bewijzen,
(Wordt vervolgd),
JAN WALCH,

1) Toen een muiterij van de Spaansche soldaten de
bewoners dergetrouwe Zuiderprovincies tot wanhoop
bracht, en zoodoende tot weerstand dwong.

1 ) Uit „De Stifle Bloei", een bundel verzen dit jaar
verschenen ibij de Maatschappij voor goede en goedkoope
lectuur te Amsterdam in de Afd, Vlaamsche Bibliotheek.

AanVlaanderen, 1)
O Vlaandren, Vlaandren, heilig land van mijn gedaehten,
land van mijn droomen en mijn lief den en mijn haat,
schoon in deglorie van uw dagen en uw nachten,
droef om uw yolk, dat blind zijn slavenwegen gaat.
O Vlaandren, Vlaandren, land der ongeboren krachten,
waar elke kruin des wouds volgouden vlammen staat,
maar dichters, arm en naakt, vergeefs een morgen
[wachten,
engansch een yolk verzinkt, en jubelt in zijn smaad.
O Vlaandren, Vlaandren, waar de vrije wolken zeilen,
zingende torens staan in blijden zonneschijn,
en steden vredig in den droom der eeuwen zijn,
gelukkig hij, die in uw beemden ma verwijlen,
en, wordt ge groot, met u naar 't rijzend licht ma g gaan,
en, zooge sterven moet, met u ma ondergaan • • . .
Richard de Cneudt,
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN,
Het A. N. V. en de Vereenvoudiging.

De bewakers der Vrijheid.

Het blad van de „Vereeniging tot vereenvoudiging van
onze schrigtaal" lucht in zijn
ummer
n
van 28 Januari
„nog eens (haar) ergernis over de slappe houding van
de redactie van Neerlandia" en speelt dan teen haar
uit , . • , het Hoof dbestuur van het A, N, V., dat ,zi
,j n
plicht heeft begrepen rblijkens de bemiddelingspoging bij
Minister De Visser."
Maar degeheele redactiecommissie van Neerlandia is
samengesteld uit leden van het Hoofdbestuur en de Secretaris der Redactie heeft met den algemeenen voorzitter
de bemiddelingsvoorstelle,n, die althans het spellingvraagstukgeleidelijk nader tot zijn oplossing zouden hebben
gebracht, in een adres aan den Minister be left,
Men dwaalt dus, als men veronderstelt dat Hoof clbestuur en Neerlandia niet een lijn zouden trekken,
Ons maandblad vestigt bij bepaalde gelegenheden,
zooals de vorige maand bij de bekendmaking der motie
van den Volksraad van Ned, India voor vereenvoudiging,
de aandacht op het streven der Vereeniging, het stelde
meermalen zijn kolommen beschikbaar voor gedachtenwisseling over dit onderwerp, het stond steeds medewerkers en inzenders toe desverlangd van de Vereenvoudi de Spelling gebruik te maken, maar het kan geen
strijdblad worden voor deze spellingbeweging,
Met slapheid heeft dit standpunt niets te maken.

Aan den vierden jaarlijkschen maaltijd der Vereeniging
voor Volkenrecht (International Law Association)
onlangs te New-York gehouden, heeft een Engelsche
vrouwelijke rechtsgeleerde, Mevr, Helena Normanton, in
een toespraak o.a, gezegd:

Dr, De Graeff, de Nederlandsche gezant bij de Ver.
Staten, maakte naar de N, Y. Times meldt, van degelegenheid gebruik, verzet aan te teekenen teen de neiging,
Hollands beteekenis in het Internationale verkeer te verkleinen, Hi'j herinnerde er aan ,
dat vele Amerikaansche
idealen in Holland hun oorsprong namen en haalde een
woord van Benjamin Franklin aan, die gezegd heeft, dat,
wat liefde voor de Vrijheid betreft, Holland Amerika's
voorbeeld isgeweest, Hi' geloofde dat zijn land een beteren naam verdient dan dien van het „lieve kleine Holland" (dear little Holland) zooals vooral Amerikaansche
dames het zoograag noemen,

Vlaamsch leven in Fransch-Vlaanderen.

Mededinging uit Nederland.

De berichten omtrent de opleving van de liefde voor
de oude volkstaal in Fransch-Vlaanderen blijven gunstig
luiden; de belangstelling neemt toe, de tegenkanting vermindert, in het Vlaamsch verschijnende maandschriftj es
als „De Vlaemsche Stemme in Vrankrijk", blijven bestaan
en zien het aantal hunner inteekenaars toenemen, TisjeTasje's almanak is uitverkocht, kortom er komt leven in
de brouwerij, „er roert entwat" in het oude Westland,
Het andere Vlaanderen, het Vlaamsche Vlaanderen, waar
het yolks- en stambewustzijn met den dag sterker wordt,
volgt, met toenemende sympathie, het verloop der ontwaking van de taalbroeders in het Fransche" en het
kijkt aangenaam verrast op wanneer het, zooals onlangs
nog in het Januarinummer van den Mercure de Flandre,
het te Rijsel verschijnend tijdschrift, op de eerste bladzijde, een Hulde van Vlaanderen aan een zijner zonen,
dichter Theo Varlet, aantreft en, in het Nederlandsch,
o,m, het volgende te lezen krijgt:
„De Mercure de Flandre weet zich het or aan van het
eerie in drie deelen verdeelde Vlaanderen Een wat betreft
beschaving en ras, In drieen verdeeld in zijn geheele uitgestrektheid, tengevolge van oorzaken van politieken en
van diplomatieken aard, namelijk Frankrijk, waarvan
Vlaanderen de hartader is, Belie
g
en Holland, Wanneer
de Mercure de Flandre spreekt, dan spreekt het Vlaamsehe hart, Het is alzoo als woordvoerder van Vlaanderen,
dat de Mercure de Flandre nu hulde brengt en eerherstel,
aan dengrooten schrijver Theo Varlet, aan een van de
beste Fransche schri j vers van Vlaamsche afkomst,"

Men weet uit een bericht in de dagbladen, dat de
Twentsche nijveraars sedert kort zich op het spinnen
vangarens zijn aan toeleggen. In En eland maakt men
zich over deze mededinging bezorgd,
Tot dusver was Nederland een van de beste afnemers
der spinners van Lancashire, Nu de Nederlanders zelf
gaan spinnen, zal Lancashire 'blijvend van een groot deel
van zijn afzet worden beroof d — zoo schrijft de Manchester Guardian. De Nederlanders hebben niet alleen
hun aantal spoelen (spindles) in de beide laatste twee
jaren aanzienlijk vermeerderd, maar hebben groote
fabriekengebouwd om garens te spinnen, die zij tot
dusver bijna uitsluitend in Lancashire kochten, En het
'Mad haalt uit een verslag aan, dat het aantal spoelen in
1923 vermeerderde van ruim 600,000 tot meer dan
1,000,000, Er zijn sommigen bier te lande, vreezen wij,
die hetgevaar niet zien," zoo voegt de Manch. Guardian
hierbij,

Zuidafrikaansche Liederen.
MevrouW Lambrechts—Vos, de bekende Rotterdamsche
toondichteres, heeft een aantal Afrikaansche liederen
op muziek gezet, Zij zullen binnenkort verschijnen,
Wij vestigen er nu reeds de aandacht op, omdat zij
zich ongetwijfeld zullen leenen om op Verbondsavonden
te worden voorgedragen.
Van Ds, M, L. de Villiers ontvingen wij eenige Afrikaansche yolks- en minneliederen, welke wij in een volgend nummer van Neerlandia zullen bespreken, De toondichter meldt ons, dat ze verkrijgbaar zijn bij Alsbach
te Amsterdam en Li chtenauer te Rotterdam,

„Amerika, En eland en Holland zijn de groote bewakers van de Vrijheid. Hoe klein is het aantal volken,
bij welke de Vrijheid veilig is! En hoe vele volken wantrouwen niet heden ten dage de vrijheid en de democratie!
Wij, in En eland zien naar U en naar Holland uit en
gelooven, dat wij drieen samen moeten gaan."

Onze sleepvaarders.
Ook het een het Liverpoolsche Journal of Commerce
voor eanigen tijd schreef over de Nederlandsche sleepvaart, getuigt ervan, dat buitenlandsche ondernemers
met het „lieve kleine Holland" rekening dienen te
houden.
Het Engelsche blad bracht hulde aan de Nederlandsche sleepvaart over den Oceaan. Nederlandsche sleepvaarders hebben, zoo schreef het, een wereldroem verworven met lange sleeptochten over de zeeen. Ten
bewijze werd herinnerd aan het sleepen van de Mauretania van Southampton naar Cherbourg; aan de kolossale reizen van L. Smit & Co's Internationale Sleepvaart Maatij,; aan vaarten van Rotterdam naar Konstantinopel, aan het vervoer van het 5,000 tons drijvende droogdok naar de Sabang-baai door booten van
het bureau Wijsmuller. De beide booten, de Willem
Barendsz en de Vlaanderen gingen door naar Australia
om de City of Singapore van de Ellemanlijn uit Adelaide
naar Rotterdam te sleepen en deze reizen van het dappere paar booten maakten tezamen den langsten en.
moeilijksten oceaantocht uit, dien deze soort van vaartuigen ooit volbracht.
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ONS DIETSCIIE DICHT.
III, 1)
De stroom, uit Nederlandsche bron ontsprongen en zoo
breed uitvloeiend in de zeventiende eeuw, is in alle
ti den door zij-aderen versterkt en verdiept. Ons yolk
yo had
niet alleen voor de stoffelijke voordeelen van andere
landen maar ook voor hungeestesschatten oog, De
Renaissance werd hier verwelkomd als een verwijding
van het vergezicht als een versterking van het menschzijn, Zoo wist men zich in te leven in de klassieke
schoonheid, dat het schoon van het eigen land er weleens
onder leed. De Franschegeest heeft al zeer vroeg zijn
bekoring doen gelden; later hebben onze dichters en.
schrijvers ook den Engelschen en Duitschers hun geheimen afgevraagd,
Uitheemsche invloeden zijn dikwijls heel machtig
lf
geweest, Wanneer de volksgeest verflauwde , weelde zecritiek in slaap wiegde, kreeg de bewondering voor buitenlandsche snoffen de overhand. In het bijzonder is de
vereering voor al wat Fransch is herhaaldelijk in het
buitensporige geloopen,
Reeds zeer vroeg werd de Fransche letterkunde hier
bekend en niet altijd vond men de kracht — waarvan
Jacob van Maerlant zich bewust werd, toen hi'j den brui
gaf van 't vertalen van Fransche ridderromans — om zich
aan de macht dier litteratuur te onttrekken. De dichters
van den Nederduitschen Helicon (1610) hebben zoogoed
als Jan van der Noot — die hem vertaalde — den invloed
van Ronsard onder aan, Spiegel volgde zijn „Abrege de
l'artpoetique" en Du Bella 's Defense et illustration
de la langue francaise" in zijn „Tweespraeck der Nedduitsche letterconste", Spiegel, zoowel als Hooft, danken
ne die hier evenals Rabelais bekend
veel aan Montaig,
werdgemaakt, Daarbij kon de Dietsche dichtkunst slechts
winnen. Na den vrede van Munster werd evenwel de
stroom zoo sterk, dat heel de Fransche tooneellitteratuur,
rijp en groen, bier werd binnengehaald, De talentvolle
kanselredenaars der emigranten brachten de zoetvloeiende en welluidende Fransche taal onder het yolk; de
beschaafden ondergingen den invloed van Pierre Bayle
en Jacques Basnage, van Corneilles Theories dramatiques", De drama's van Corneille, Racine en hun volgede
invloed
linen
werden hier bij en
menigte
vertaald
g
van het Fransche blijspel — schoon men hier te lande
niet boven hetpeil der kluchten uitkwam — is tot in
Krelis Louwen" en De Wiskunstenaars" van Pieter
Langendijk (1683-1786) na te speuren, Fnuikend voor
de kunst was de slaafsche navolging der Fransche kunstwetten, die Andries Pels' stichting Nil Volentibus
Arduum" met haargevaarlijke leus bier invoerde, Alsof
de Kunst ook ingelijf d kon worden bij de exacte wetenschappen,
die in de zeventiende eeuw in de Nederlanden
tot zoogrooten bloei waren gekomen!
Den kloeksten verdroot dit wel, In Noord Nederland
too Antonides van der Goes in „Ystroom" en „or
sprong van 's lands Ongevallen" over het binnendringen
van Fransche taal en zeden, die hier het pad voor den
eweldenaar hadden geeffend en Nederland aan den
g
1 ) Zie Neerlandia van 1 Febr, 1925,

rand van den of and hadden gebracht, In Vlaanderen
trachtte Jan Lambrechts te Brugge den Franschen geest
to en te werken in een reeks van gedichten op den
Fransch-Spaanschen vrede en een paar satirische tooneelspelen to en de toenemende afgoderij van het
Fransche, Zonder gevolg, bet zou nog wel er er loo en;
aan Napoleon zou gelukken wat stadhouder Willem III
aan Lodewijk XIV had belet,
Tot in de achttiende eeuw was het Fransche burgerlijk
drama hier in eere, Justus van Effen kon den invloed
van refugies als Prosper Marchand, Saint Hyacinthe en
Sallengre niet ontgaan; later volgde hij de Engelschen
na, Tom Aagje Wolff en Bete Deken hun roman
„Sara Burgerhart" in het Licht gaven, zetten zij de kenschetsende bijzonderheid „niet vertaald" op het titelblad.
Later hebben Chateaubriand, Lamartine en Victor Hugo
voor de Nederlandsche romantiekgroote beteekenis
gehad, Vernieuwingen der litteratuur in Frankrijk wekten
ook bier te lande een nagalm en de Tachtigers zouden
niet geweest zijn die zij waren zonder Flaubert, De
Balzac, De Maupassant en Zola,
Sterk en langdurig was ook de invloed van het klassicisme, Heeft niet Hubert Cz. Poot door zijn voorlief de
voor de Grieksche en Romeinsche halfgodenwereld den
roem verspeeld van de zuivere natuurdichter te worden,
den zijn eerste verzen schenen aan te kondigen? Een
uit velen! Wel opmerkelijk is het dat de navolging van
Duitschers en Engelschen op verre na nooit zoo algemeen
isgeweest,
Veeleer heeft Nederland aan Duitschland gegeven.
Beider lief de voor het klassisisme bracht Nederlanders
en Duitschers tot elkaar, In onze dichtkunst vonden
dezen een rooter volkomenheid van uitdrukking, meer
bezonkenheid van gedachten, Van de Leidsche hoogeschool ging een beschavende werking uit als tot dusver
alleen van Bologna, Duitschers kwamen te Leiden de
vrije kunsten
boaef enen en tot in de 18de eeuw behoorde
k
het tot de eerste eischen eener goede opvoeding, in
Nederland gestudeerd, althans gereisd te hebben. De
Nederduitsche poezie gaf den loon aan in het drama
zoowel als in de lyriek, Martin Opitz (1620) de vernieuwer der Duitsche dichtkunst, Chr, Hoffman v, Hoffwaldau, Chr, Warnecke, frhrr v, Canitz en, in de 18de
eeuw, Abr, V. Haller studeerden te Leiden, Opitz, Gryphius en anderen bewerkten Vondels treurspelen, Men
kan de oudste Duitsche letterkunde zonder kennis van
de Nederduitsche dichtkunst der 17de eeuw niet verstaan.
Op Opitz, die veel te danken had aan Hugo de Groot
en Jan van der Does, is deze invloed naar zijn eigen
getuigenis machtig en beslissend geweest; zijn landgenooten spoorde hi' tot navolging van de Nederlandsche
dichters aan, Vondels drama's zijn in 1662 en 1672 te
Leipzig, Hoofts „Granida", „Gerard van Velsen" en
„Bato" in 1666 te Hamburg gespeeld, Nederlandsche
tooneelgezelschappen traden op te Dantzig, Lubeck, Kiel
en zelfs te Kopenhagen en Stockholm, waar in 1661 een
Nederlandsche schouwburg gebouwd werd, Mocht het
niet zijn om sierlijkheid en zwier — om geleerdheid, dege-
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lijkheid en werkkracht kon de vreemdeling bij de Nedlanders ter scholegaan,
Tegen de zucht tot navolging van den vreemdeling
is het verzet nooitgeheel uitgebleven, Aan den naam
van Antonides van der Goes kunnen worden toegevoegd
die van Simon Stijl, die de „belachelijke" ingenomenheid
zijner landgenooten met alles wat uit den vreemde, met
name Frankrijk, kwam naar verdienste kastijdde en,
tevoren die van de Van Harens; Willem met zijn
„Friso", door Klopstock en Voltaire geprezen, Onno
Zwier met„De Geuzen”, Met overtuiging spoorden
deze dichters aan tot vaderlandslief de en terugkeer
tot de oude zeden en deugden,
die alleen in staat
warengeweest het land van zijn toen dreigende
vernederingen te redden, Nadat „de dag des jammers"
gekomen was, heeft Bilderdijk Hollands herrijzenis voorspeld, heeft vooral Pot Teter Jan Salie den mantel uitgeveegd, den volksgeest tot daden aangespoord, het
volksbewustzijn trachten te verlevendigen, Dit heeft
slechts langzaam doorgewerict, Eerst moest nog Multatuli
met zijn sarcasme de Slijmeringen en Droogstoppels
geeselen, voor het yolk als geheel zich be on op te richten zich bewust werd watgoeds en grootsch er in den
zandgrond was geraakt en vast besloot, zichzelf weer te
zijn,
* *
*

Een andere strooming, die onze letterkunde in het tijdyak, dat op onze „Gouden Eeuw" volgde, vertroebeld
heeft, is de leerings- en nuttigheidszin,
Vondels neiging tot het didactische, die hi' met Coornhertgemeen had en die uit ware en diepe vroomheid
or)tsproot, heeft zijn navolgers tot het preekerige verleid, De moraal, die bij Vondel zoo liefelijk en onbedwongen klinkt, bijv, in de laatste reels van „Wildzang";
hetgeloof, datt „Kinderlijck" tot een juweeltje maakte;
de ootmoed,
die zoo warm ons toestraalt uit de beroemde
rei van den „Lucifer";
0 Vader, diegeen wieroockvat
Nochgout noch lofzangh waerder schat
Dangodtgelatenheyt en stilte • . . .
verschieten van kleur in min-dichterlijke handen, bij
minder fijnvoelende geesten, Zoo zijn de meeste gedichten
van Elisabeth Hoofman, Jeremias de Decker, Joachim
Oudaen, Joannes Vollenhove slechts een flauwe nagalm
van Vondels forschen en helderen zang, De groote Antonides van Goes wordt dikwijls wijdloopig. Ook wel raakt
Pegasus op hol; Reinier Anslo, waar en vurig dichter
als hi' is, slaat door in zijn „Pest te Napels" en kwetst
dengoeden smaak in zijn doldriftige vaart.
Het is alsof Vondel hetgevaar der preutschheid
heeft zien aankomen, toen hi' den stria aanbond teen
depredikanten, die twee eeuwen lang ons letterkunde
leven zouden beheerschen, Van Vollenhove moet hi'
gezegd hebben; „Een groot licht, jammer dat hi' predikant is," De neiging tot leering en stichting, die den
Hollander in het bloed zit, krijgt van nu aan root overwicht en stijft de dichters in het kwaad; de eenen om
schoonheidszin te verwarren met zedelijkheid,
de anderen
om hun boertigheden in het kleed van vermaning en
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waarschuwing aan den man te brengen, Terwijl een groot
kunstenaar als Breero op den achtergrond raakt, dringen minder begaaf den aldus naar voren, vergenoegt een
fijne geest als Constantin Huygens (1596-1687) zich
met den roem van wijzen, degelijken godsdienstigen
Hollander, hoe kunstvaardig hi' ook schildert in zijn
„Scheepspraet"„ hoe knap hi' de zeden te teekenen weet
in „Trijntje Cornelis", dat Pot Teter „weergaasch aardig"
noemt.
Van zijn Engelsche refs brengt hi' een lief de voor
Shakespeare en Milton, alleen bewondering voor den
eering
voor
zedepreeker Donne mee, Heeft alleen zijn
ver
Erasmus hem er voor behoed, een figuur te worden als
J acob Cats? In pittig verwerkte wijsheid overtreft hi'
dezen; en veel dichter bij Vondel dan bij Cats staat hi'
wanneer hi' in zijn „Daghwerck" zichzelf en zijn vrouw
vermaant, bij alle leed te denken aan hetgeen het voorgeslacht voor de Vrijheid geleden heeft. Wij houden
van hem om zijn warme vaderlandslief de, al vertoont
zij zich in „Costelick Mal" weer in het gewaad der vermaning —; kleedt u in „eigen gesponnen linnen", doet
de overzeesche
prachten" in den ban! Teekent het niet
„
den tijd, dat juist waar Huygens zich het zuiverst kunstenaar toot — in „ Trijntje Cornelis" — de berijmde
critiek hem treft van Oudaen, die zich aan deze ruwe
schoonheden verergert:
„Ja, treur, want Huygens heeft de deftigheid verlaten"
en hem noopt, vol schaamte, het eigen werk te verloochenen?
Slechts in een vorm keurt die deftigheid deze dingzn
goed. In het verguldsel van waarschuwing of wizen raad.
Aldus vindt menig gewaagd vers van Starter genade, En
Cats'- lijvig berijmd levenswerk kon alleen tot een tweeden bijbel worden voor ons yolk, doordat bijbeltaal en
schijnvroomheid tot geleide dienden voor de platste
zedeleer,
Cats was dichter, Hi' was waar, want hi' gaf zich
overal onverschrokken zooals hi' was, Hi' was oorspronkelijk — zijn groote belezenheid heeft zijn persoonlijkheid nietgerimpeld, Hi' was nieuw, In zijn soort was
hi root, Maar doordat hi' ons yolk stijf de in zijn hoof dgebreken, is de invloed ten kwade van den dichter van.
„Trouringh", „Selfstrijt," „Houwelijck", „Twee-en-tachtigjarig Leven", den man, die, naar Huets zeggen „de taal
der goden uit den hemel in de keuken" bracht, ook zeer
groot geweest, Die invloed heeft onze letterkunde bedoryen tot in de negentiende eeuw,

Secretarissen der Groepen,
Nederland: Mr. Ch. M, Herckenrath Jr,, Heerengracht
375, Amsterdam,
Nederl. Antillen: J. H. Perret Gentil, Berg Altena 51,
Curacao,
Nederl. Indie: J. W. Roessingh van Iterson J. Azn,, Tandjonglaan 51, Weltevreden,
Noord-Amerika: F. E. H. Gebhardt, 179 South Trenchard
Str, Yonkers N, Y,
Suriname: Fred, Oudschans Dentz, Adm, Militair Hospitaal, Bus 339, Paramaribo,
Vlaanderen: M. J. Liesenborghs, Eug, Demolderlaan 2,
Schaarbeek-Brussel,
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VAN HOLLANDERS IN CANADA,
IT (Slot).
Wanneer, zooals in 1846 en volgende jaren, duizenden
Voor on Nederlanders zijn de Hollandsche kolonies
Nederlanders onder leiding van bekwame predikanten
in Alberta de merkwaardigste,
In de hoof dstad van Alberta had zich in den loop der naar Amerika trokken, er nu eens duizenden naar
Velen Canada trokken onder de bezielende leiding van predij zi ren een vrij root aantal Nederlanders gevestigd, Vel
dier kolonisten waren uitgekomen als landbouwers, En- kanten, dan zou er zeker in Canada een goede toekomst
kelen waren als „homesteaders" begonnen, De ongeloof- liggen voor honderdduizenden Nederlanders,
De Canadeesche regeering of de spoorwegmaatschaplijke inspanning echter, die van de „homesteaders", menschen, die een homestead, een stuk land ter grootte van pijen zien dat niet in en Nederland denkt er niet aan
de landverhuizing in die banen te leiden.
64 H,A. van de regeering of van spoorwegmaatschappijen
Zoo raken we onze overtollige be nooit kwijt
nemen, gevergd wordt, om zich door de eerste moeilijke
en zullen de Hollandsche kolonisten in Canada m,i, nooit
f ar heen te slaan, ging de krachten dier menschen,
die beteekenis krijgen voor 't moederland, die de Amedie veelal van huis uitgeen landbouwers waren, te
boven. Ze listen hun „homestead" voor wat het was en rikaansch-Hollandsehe kolonies hebben. Ook op Canada
trokken naar Edmonton, Anderen bleven in den land- zelf zullen ze niet een zoo duidelijken stem el drukken,
of in den tuinbouw of in de melkerij, Nog anderen als ze dat gedaan hebben op de Vereenigde Staten.
De refs van Edmonton naar Neerlandia is niet heel
oafenden een handwerk nit, of werken in 't houtbedrijf
gemakkelijk.
cf in een dergemeentebedrijven.
Met den trein reist men tot Westlock en van daar
De Hollanders in en om Edmonton leven, evenals die
most men maar zien, hoe men in het veertig mijlen
in en om Winnipeg, voor 't grootste deel op zich zelf:
gelegen Neerlandia komt.
West
er is een band , die hen samenbindt. Ze hebben een
Hoe de Hollanders daar, in dat eenzame Noorden,
wakkeren beschermer in den heer W. Kroon, directeur
der Holland Canadian Mortgage Bank, maar voor hem gekomen zijn, heb ik elders meegedeeld.*)
Ze zitten er, dat is voor ons op 't oogenblik genoeg.
is het ondoenlijk, om de wijd uit elkander wonende HolNeerlandia is in alle opzichten een merkwaardige
landers op de een of andere manier tot eendrachtige
kolonie,
samenwerking over te halen,
Daarom vend ik het zoo jammer, dat, Hollanders, die
eeformeerden vormen wel een eenheid, daar ze
Deer
Canada bereizen om den toestand der Nederlandsche
ook hier een gemeente en een kerk hebben gesticht. De
gemeente is klein en zwak. Gelukkig voor hen hebben landverhuizers te bestudeeren, niet of hoogst zelden
ze tegenwoordig een predikant, die ook de zorg op zich Neerlandia bezoeken,
Wie de kolonie in oogenschouw neemt, krijgt bewonenomen heeft van de gemeente in Neerlandia.
g
tiering
voor de stoere landbouwers, die in de onafzienjaren
is
het
getal
Nederlanders
in
en
om
,
In de laatste
Edmonton sterk verminderd. Die kan, trekt we g naar de
Vereenigde Staten, Velen trekken naar den staat Washington aan den Stillen Oceaan, waar ze de reeds volkrijke
Hollandsche kolonies van Everet, Bellingham en Oak
Harbor aanzienlijk versterken,
Het is over 't algemeen voor Hollanders zeer moeilijk
in de steden van Canada werk te vinden. Op het land
zijn zij welkom,
Die hebben er
one
Nu gaat dat wel voor mannen
'one
geen bezwaar in eenige jaren als boerenknechts te die. Als ze ouder worden , willen ze echter liever een
nen
zelfstandig bestaan hebben. Om daartoe te komen, staan
hun twee we en open, Ze kunnen werk zoeken in een
der roots steden of ze kunnen land van de Regeering,
cu
van de spoorwegmaatschappijen of van partilieren
bouwrijp maken,
Maar een stuk prairie ontginnen zonder kapitaal,
dat is een ontzaglijk werk, Daar hebben de landbouwers
in 't moederlandgeen flauw besef van, De Geldersche
boei tjes of daghuurders, die een stuk heideveld ontginnen, staan lang niet voor zulke bergen van moeilijkheden als de pioniers in de prairie, Behalve den zwaren
arbeid, dien men dagelijks te verrichten heeft, gevoelt
men de eenzaamheid der ontzaglijke prairies loodzwaar
op zich drukken,
Soms wordt het pionieren heerlijk beloond, maar dikwijls gebeurt het ook, dat de landverhuizer in de prairies
alles verliest, wat hij meegebraeht heeft uit 't moederland.
De beer W. van Ark, een der leiders en hoofd
Maar ik keer terug tot de Hollanders in Edmonton.
der gouvernementsschool, met zijn gezin voor zijn
woning, een blokhuis, van binnen met planken
Het kerkelijk Leven onder de Gereformeerden kan zich
beschoten.
De naden zijn aangevuld met mos om
weer . ontwikkelen, Dat zal voor enkelen een reden
nu
de koude tegen te gaan.
zijn, om niet naar de V. S, van Amerika te verhuizen en
voor anderen in Edmonton woonachtig, niet Gereforbare prairies van Centraal-Alberta worstelen tegen allermeerde Nederlanders zal het een reden zijn, om zich
lei onspoed, om 't hoofd boven water te houden en vooruit
bij de Gereformeerden aan te sluiten,
In de Hollandsche kolonies in Canada, evenzoo in die te komen.
Neerlandia, al is het klein en betrekkelijk onbelangrijk
in de Vereenigde Staten, heeft een werkzaam predikant
in vergelijking met tal van nederzettingen, die verspreid
een buitengewoon grooten invloed op den zedelijken,
godsdienstigen en maatschappelijken toestand der kolo*) Hollandsche emigranten in Canada door J. J. Leys,
nisten,
Uitgave L. Berrevoets, Doetinchem,
Dat wordt nog veel te veel uit het oog verloren.
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liggen in de oneindig schijnende prairievlakten van
Er zijn er nog al wat, die echter verspreid wonen. Op
Canada, Neerlandia is toch een merkwaardige kolonie.
Van-Couvereiland woont nog een Hollander, die als
Mij is een andere kolonie in Canada bekend, die,
predikant ijvert voor de belangen der Hollanders „in de
laat mij het zoo eens ze en gesticht is op denzelf den verstrooiing", Hi' dient echter een Engelsche kerk.
gr43ndslag,
Steun bieden van Holland uitaan de kolonisten
Een troepje Hollanders, in Ontario woonachtig, meende,
gaat moeilijk. Geld kunnen ze allen gebruiken, maar
dat in the far West" de toekomst voor kolonisten heler isgeen denken aan, dat wij bier in Holland, Canada
derder was dan in de Oostelijke provincies van Canada,
mee kunnen opbouwen met ons geld.
Ontario, Quebec en New Brunswick zijn een prairieMaar wij kunnen de Hollandsche kolonies in Winnipeg,
provincies, Ze zijn bergachtig; de grond, die met onaf- Edmonton en Neerlandia steun en door 't zenden van
zienbare bosschen bedekt is, is minder vruchtbaar,
boeken en tijdschriften,
Niet zoodra echter onverschrijdt men de grenzen van.
Dit zou bijvoorbeeld heel goed kunnen geschieden op
Manitoba, of het landschap neemt een heel ander karakdezelf de wijze, als waarop uit Holland de zendelingen
ter aan.
in de Oost wordengesteund.
Manitoba, met de hoofdstad Winnipeg
is de eerste
,
prairieprovincie, Daarop volt Saskatchewan en eindelijk
Alberta, Dit zijn de Brie prairieprovincien. Westelijk
hiervan lit Britsch Columbia, de bergprovincie bij uitnemendheid,
Dat troepje Hollanders uit Ontario, uit niet meer dan
twintig personen bestaande, trok dagreizen ver naar het
Westen, weerstond de lokmiddelen van spoorwegmaatsdhappijen en van landagenten, liet de beschaving ver
achter zich en vestigde zich in de eenzaamheid met de
uitdrukkelijke bedoeling als Canadeezen hun Nederlandsch karakter zoo lang mogelijk te bewaren,
Daarom vestigden zij zich niet tusschen kolonisten
van anderen landaard, maar bleven bij elkaar.
Ze vroegen een heele „township" aan, een stuk land
van 36 vierk, mijlen, waarop nog geen kolonisten zich
haddengevestigd.
Daar bouwden ze met vereende krachten hun eenvoudige blokhuizen en hun kerk, De regeering gaf toestemming om de kolonie Neerlandia te noemen,
Ook in dien 'naam sprak zich duidelijk uit de wensch
Het landbouwbedrijf in de kolonie. Een Hollandsche kolonist laadt
der kolonisten, om den band met het moederland zoo
tarwe over op een primitieven boerenwagen.
lang mogelijk aan te houden,
Ds. Jongbloed heeft gedurende eenige jaren de HolEr heeft zich n.l, een commissiegevormd, die aan
landschegemeenten van Edmonton en Neerlandia bearibelangstellenden in Nederland adressen opgeeft van zenbeid. Toen dezepredikant vertrok naar New-York
delingen op Java en de buitenbezittingen. Leest iemand
(Hoboken), werden beidegemeenten vacant tot 1924.
een tijdschrift, dat hij, na 't gelezen te hebben, gaarne
Met verlangen zien de kolonisten uit naar meer Holzenden wil aan een zendeling, teneinde dezen zijn eenlandschegezinnen, Ze wenschen het heele „township" zaamheid wat minder zwaar te doengevoelen, 'dan kan
vrij te houden voor landgenooten, die een van zin met
hi'j van de genoemde commissie een of meer adressen
hen willen samenwerken, om de kolonie in stoffelijken
krijgen, waaraan hi' het tijdschrift, dat, of de krant, die
engeestelijken zin tot bloei te brengen,
hi' missen wil, zenden kan. Het root aantal dankbetuiDegrond is vruchtbaar ,
de enkele bosschen bestaan gingen, dat reeds ingekomen is van zendelingen, die op
nit licht houtgewas en zijn niet moeilijk te ontginnen. die wijze tijdschriften en kranten ontvingen, bewijst, dat
Hetgrootste deel van de gronden is prairiegrond,
de commissie een heerlijk werk verricht,
Alle nieuw aankomende kolonisten kunnen rekenen op
Ik weet niet, of het A, N. V, ook in die richting
hulp en steun der opgezetenen, Geldelijken steun kunnen
k
werkt, Zoo niet,
dan moge ik bij dezen die manier van
ze nietgeven, `daartoe zijn ze te arm,
steunverleening aanbevelen.
De spoorwegmaatschappijen en de particuliere grondJ. J, LEYS.
uitgevers doen hun best, om nieuw geworven landverhuiHet
zal
den
lezers
van
deze
bijdrage
genoegen
doen
zers afkeerig te maken van Neerlandia. Daar is voor hen
te vernemen, dat de Boekencommissie op verzoek van
niets te verdienen aan regeeringsgronden, Dat is naar
alle waarschijnlijkheid de oorzaak, dat zich zoo weinig het Hoof dbestuur zich bereid heeft verklaard, naar
Neerlandia boeken te zenden,
nieuwe kolonisten in Neerlandia vestigen,
Red, Neerlandia.
Wanneer de kolonie echtergroeit en de kolonisten
hun beginsel trouw blijven, dan zal daar in CentraalAlberta mettertijd een kolonie van Nederlanders gevormd
Vraag om inlichting.
worden, daar hun Calvinistische beginselen er ook toe
zullen bijdragen, om de Grootnederlandsche gedachte tot
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van;
in lengte van dagen levendig te houden,
Me', N. Zur Haar, vroeger Ant, Duyckstr, 85, Den Haag.
Als Calvinisten moeten ze voeling blijven houden met P. A, Hesse, vroeger Regentesselaan 228,
het moederland, Geestelijk moeten zij gevoed worden
M. Fagginger Auer, vroeger Boreelstraat 14,
door de geschriften, uitgaande van de Calvinistische voorA. H. Geistdorfer, vroeger Soerabaia,
mannen werkzaam aan onze Universiteiten en onze F. J, Kroesen, Oud-Legercommandant, vroeger Indiê,
Theologische school, Zoolang ze Calvinisten blijven, zoo- M, F. Onnen, Leeraar, vroeger Semarang,
lang moeten ze den band ook aanhouden,
W. A, M. Scholte, vroeger Daendelsstr, 70, Den Haag.
Verliezen ze hun beginselen, aan ze op in de Engel„
H, F. van Os, vroeger Laan v, Meerdervoort 482,
sche kerken en secten zooals de eenling dat bijna altijd
Mej. Joh. Olifier, vroeger Scheldestraat 151,
doet, dan wordt ook de band met het moederland losser Me', T. van den Bijllandt, vroeger Crispijnstr, 25,
„
en losser en de Grootnederlandschegedachte gaat verJ. D. M, de Voogt, vroeger Rijswijk (Z,H.)
Loren,
G. Boissevain, vroeger Gramercy Hotel, Nieuw York City,
De Hollanders in Britsch Columbia heb ik niet bezocht, E. d'Hooge, vroeger Jan Steenstraat 22, Zandvoort,
11
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VLAAMSCHE TOESTANDEN,
IX,
Wie zelf Vlaming is of als met het streven der Vlamin en sympathiseerend Hollander of Zuid Afrikaner,
onder de Vlamingen komt,
zal allicht de klacht hebben
vernomen, dat het Noorden niet genoeg meevoelt met
het Zuiden en wee eens wat meer zou kunnen doen voor
het bedreigde deel van den Nederlandschen stam, dat
feitelijk de slagen van het opdringende Latijnendom
opvangt en Noord-Nederland toelaat, in vrede en rust,
van de eigen culiuur en de niet opgedrongen vreemde
beschavingen te genieten, De wijze waarop de Vlamingen
zich dat meer
voorstellen verschilt echter volgens
„doen"
volgens
hun temperament en de strooming in de Vlaamsche
beweging, waartoe zij behooren, Naar gelang men te doen
heeft met een Belgischgezinden Vlaming of een vooruitstrevend Vlaamsch nationalist — ook het Vlaamsche
nationalisme heeft trouwens nog zijn schakeeringen —
kan deze voorstelling aan van de meest doodgewone
belangstelling tot de cultureele medewerking, ja, zelfs
de werkdadige, politieke en diplomatieke inmenging van
den Nederlandschen staat als kernbestanddeel van den
Nederlandschen stam, in den strijd die, binnen de grenzen van den Belgischen staat,
tusschen een deel van
dien stam en de ontdietschende elementen wordtgestreden, De Vlaamsche klacht — en bier vast meer eensluidendheid waar te nemen —geldt ook de onbekendheid
van het Noorden met de bestaandegeschiedkundige,
economische enpolitieke factoren, welke, voor een aanzienlijk deel,
het Vlaamsche vraagstuk beheerschen en
verklaren, Niet alleen langs den we van de letterkunde,
de beeldende kunst en de folklore, kan men de ziel van
een yolk benaderen en zijn wezen werkelijk leeren
kennen, in dezen tijd, nu een root deel — ongetwijf eld
niet het minst belangwekkende — van de volkskracht,
ook op een ander gebied dan het letterkundige, naar
volmaaktheid streeft en mede deplaats van iedere natie
in de re' der volkeren helpt bepalen, moet het aanvoetusschen
lingsfront, als ik mij dit woord veroorloven ma tusschen
de volkeren die toenadering zoeken tot elkaar, heel wat
breeder worden uitgemeten dan, meestal, tot heden, het
geval is geweest, En wat waar is voor volkeren, weike
vreemd staan tegenover elkander, omdat zij verschillend
zijn van aard, taal en bloed, moet nog sterker naar
voren treden, waar het geldt loten van dezelf den stam,
alleen door min of meer willekeurige staatsgrenzen en
een aangeschiedkundige redenen te wijten verschil van
ontwikkeling, eenigszins van elkander gescheiden,
Het Noorden ziet in Vlaanderen nog te vaak het
e" en, sedert eenige
„
aardige"
, het „leuke", het „jolig
jaren, het „pallieterachtige" land en yolk en veel te
weinig het land van den geestdriftigen strijd en de
bezonken offervaardigheid; het weet nog altijd niet
genoeg van Vlaanderen's verleden, van zijn economische
verhoudingen en mogelijkheden en zijn maatschappelijke
toestanden, die heel wat minder stof tot jolijt en leute
bieden dan men, uit een oppervlakkige kennismaking
met zijn letterkunde, zou kunnen opmaken,
Maar omgekeerd, waar wij, van Vlaanderen uit, het
aangezicht naar Holland keeren, treft ons een nog grootere onbekendheid met de cultuur en de economie van
het Noorden, Ongetwijfeld hebben de besten onder de
Vlamingen, die de . oorlogsjaren in Noord-Nederland
doorbrachten, zich dit verblijf ten nutte gemaakt om het
Nederlandsche volkswezen in al zijne uitingen nader te
leeren kennen, maar duizenden en nog duizenden, zelfs
onder de Vlaamschgezinden uit de middenklasse, hebben
geen ander dan een zeer flauw be re van wat het Noorden beteekent als homogeen yolk, als cultuurvolk, als
modern yolk. Voor velen in Vlaanderen is Noord-Nederland nog altijd niets meer dan een uitgestrekt polderland met vee, molens, boeren, ,boerinnetj es en Volendammers; van het moderne leven, van degroot-stadsatmosfeer van Amsterdam, Rotterdam of Den Haag,
van
de Nederlandsche nijverheid en den Nederlandschen han-

del, van Nederlands beteekenis als land der wetenschap, 1)
als koloniale mogendheid, van de Nederlandsche pers,
de Nederlandschepolitiek, hebben zij nog vaak geen
andere dan een vrij vage voorstelling, Het onderwijs
in Vlaanderen is er nog altijd niet naar om dien
toestand te verbeteren, Bleek niet uit een onlangs door
groep Vlaanderen ingesteld onderzoek dat, in de middelbare scholen en athenea van het Vlaamsche land, nauwelijks meer belang wordt gehecht aan de aardrijkskunde
van Nederland dan aan die van het ver verwijderde
Japan bijvoorbeeld? En zelf mocht ik dezer dagen nog
ervaren, dat studenten aan een Belgische Universiteit
niet eens wisten, dat er ooit iemand als een Thorbecke
had bestaan en van Schimmelpenninck of Johan de Witt
b.v. nimmer iets hadden vernomen, Hoe het dan met de
verdere kennis van Nederland en alles wat met dit land
verband houdtgesteld moet zijn, laat zich makkelijk
raden, De Vlaming, die in Nederland zijn verstandelijk
achterland ziet, moet zich, waar het onderwijs in gebreke
blijft, dan ook maar zelf behelpen, vaak ten koste van,
mede in verband met den hoogen stand van den gulden,
zware geldelijke offers, Een Nederlandsch dagblad kost,
in Vlaanderen, 1 frank het stuk, een gewoon boek van
3 tot 4gulden 25 tot 30 frank; en aan een reis naar
Holland valt, voor den gemiddelden Vlaming, niet te
denken, Waarom echter zou men in Nederland het werk
der oorlogsmeters — en oorlogspeters — niet weer in
het leven kunnen roepen, ik bedoel een werk van intellectueelen steun geboden van mensch tot mensch , van
gezin tot gezin, door alle Nederlanders, die jets voelen
voor hun stam, aan de op het taalfront, in Belgié, strijdende Vlamingen? Boeken, bladen en tijdschriften
zouden, na lezing in het Nederlandsch gezin, aan het
Vlaamsche„petekind” kunnen worden gestuurd, brieven
zouden volgen en betrekkingen worden aangeknoopt,
welke, door hun streng persoonlijk karakter, de banden
wat nauwer zouden toehalen, dan met andere middelen
of langs een anderen we te bereiken wilt.
Wie maakt, in Nederland, dit plan tot het zijne?
De Vlaamsche afdeelingen van het Al g, Ned, Verbond
zouden, vrif spoedig reeds, een eerste list kunnen
opmaken en aan de Hollandsche afdeelingen overmaken.
Het werk der af deelingen zou zich trouwens bepalen tot
een minimum: het met elkaar in verbinding brengen van
peter of meter en peetkind; het werkelijk nut zou echter
kunnengaan tot het maximum van wat, op dit gebied,
door innige wisselwerking kan worden verkregen,
M. J, LIESENBORGHS,
De Distel.
Degeregelde bijeenkomsten van de kunstlievende
afdeeling van tak Brussel mogen zich verheugen in een
aanhoudende belangstelling. Zoo werd 7 Februari, een
zeer levendig debat gehouden over De Man zonder Liji,
het jongste tooneelstuk van Herman Teirlinck, De heer
Jef /Viennekens, een der voorzitters van de afdeeling,
leidde het onderwerp in en wist de wisseling van gedachten onder de leden steeds op het gewenschte peil te
houden, Voor allen was het dan ook een zeergenoeglike avond,
Zaterdag 7 Maart leest Mr, Van Waeg brokstukken
voor uit zijn humoristisch letterkundig werk,
De bijeenkomsten van De Distel hebben plaats om de
14 dagen, telkens te 8 uur 30 's avonds, in het typische
drankhuis Diable au Corps, Koolenstraat (nabij de
Nieuwstraat), Alle leden van het Verbond zijn er steeds
welkom.
neemt deel aan
1 ) Vlaamsche studenten en leeraren,
den a.s. Vacantieleergang te Leiden, die gehouden zal
Red.
worden 14-18 April,
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Vereeniging „Oranie-Nassau-Museum"
De groote bijval van de Oranje-Nassautentoonstelling,
te 's-Gravenhage gehouden ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum van H, ,M, de Koningin, heeft bewezen
dat een stuk Nederlandschegeschiedenis in beeld gebracht was, dat in hooge mate de belangstelling van
breede kringen van het Nederlandsche yolk trok,
Het Bestuur der Vereeniging, voor het houden dezer
tentoonstelling opgericht, had met de mogelijkheid eener
duurzame voortzetting van zijn arbeid in den vorm van.
een Oranje-Nassau-Museum van meetaf rekening ehden en heeft in dezen bijval te meer aanleiding gevonden
aan het aanvankelijk vage plan vasten vorm te geven.
Thans is men overgegaan tot de verandering der oorspronkelijke vereeniging in een Vereeniging „Oranj eNassau-Museum" waarvan het voornaamste doel, in over
eenstemming met het denkbeeld aan de Tentoonstelling
tengrondslag gelegd, is: een museum te stichten, dat de
ontwikkelingsgeschiedenis van het huis van Oran'Nassau, in het bijzonder in zijn verhouding tot het Nedlandsche yolk, zal laten zien,
Het Bestuur bestaat uit de Heeren Mr, A. J. E. A. Bik,
voorzitter; Dr, N. Japikse, ondervoorzitter; Jhr, Mr, Dr,
E, A, van Beresteijn; Mr, M. I. Du arc; Mr, E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop; Jhr. H. J. Repelaer
van Driel, Penningmeester; Mr, Dr, A, B. G, M, van Rijckevorsel; Mr, A, Staring, Barentszstraat 34, Secretaris.
In veleplaatsen in binnen- en buitenland zijn reeds
vertegenwoordigers benoemd,
De ruimte on reek ons om de lijst hier of te drukken,
maar enkelen willen we toch vermelden en de reden
daarvan zal den lezer duidelijk zijn:
J. W, Roessingh van Iterson J.Azn., Tandjonglaan 51,
Weltevreden (Java).
F, Oudschans Dentz, Bus 339, Paramaribo,
J. H, Pert et Gentil, Berg Altena 51, Curacao,
F, E, H, Gebhardt van Roonburgh, 179 South Trenchard
Str, Yonkers (N, Y.),
Prof, Dr, A. A. van Schelven, Kenaupark 18, Haarlem.
C, van Son, Groenmarkt 9rood, Dordrecht.
Men ziet hieruit dat leden van 't A, N. V., die voor het
behartigen onzer belangen werkzaam zijn, ook hun me
werking aan het Oranje-Nassau Museum hebben toegezed,
En dit brengt ons vanzelf tot de vraag aan onze over
de heele wereld verspreide leden, of ze bij het ontdekken
van een of andere belangrijke afbeelding, document of
voorwerp, welke voor het Museum waarde kunnen hebhen, bericht aan het bestuur willen zenden,
Het Haagsche gemeentebestuur heeft van zijn waardeering voor de vereeniging blijk gegeven door het oude
Waaggebouw aan de Prinsegracht voor het Museum
beschikbaar te stellen,
Wij bevelen deze vereeniging in den steun en medewerking onzer leden ten zeerste aan.
***

Landverhuizing,
Door vriendelijke bemiddeling van Jhr. J. C. C. Sandberg, directeur der Vereeniging Landverhuizing, wordt
onderstaande rondzendbrief ingesloten bij stukken te
zenden aan hen, die hem inlichting vragen over landverhuizing, Dat beteekent dat er duizenden van deze
brieven 's j aars onder de menschen zullen komen,
Geachte Heer, Waarde Landgenoot,
Nu U er over denkt te emigreeren ,
veroorlooft het
Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen Nedlandsch Verbond zich U eenpaar woorden te lezen te
geven!
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Op dit oogenblik houden .Uw gedachten zich vanzelf
bijna uitsluitend met Uw toekomstige woonplaats bezig.
Geen wonder! U hoot
daar het brood en de welvaart
P
te vinden, die hier te lande op het oogenblik, door de
ongunst der tijden, moeilijk te verkrijgen zijn, Maar er
zullen waarschijnlijk wel dagen komen in Uw leven, wanneer dat anders zal wezen, U zult de ondervinding wel
opdoen dat, als U eenmaal in den vreemde gevestigd
zult zijn, het vaderland zal beginnen te trekken. Meer
dan U misschien ooit voor mogelijk hebt gehouden, zult
gij U dan verbonden gevoelen aan wat U hier hebt achtergelaten, aan familieleden, vrienden, geestverwanten,
taal,
gewoonten: aan dat alles kortom wat den inhoud
van het begrip Vaderland vormt.
Nu zou het natuurlijk niet verstandig zijn U te verzoeken om onder de omstandigheden toch vooral Hollander
te blijven, Integendeel: zult ge slagen, dan zult ge U zoo
spoedig en zoo volledig mogelijk in taal en gewoonten
aan Uw nieuwe levensomstandigheden moeten aanpassen,
Gij zult moeten zorgen goed de taal van Uw nieuwe omg
eving te spreken enz. enz,
Toch: iets anders 'no en wij U wel vragen: vergeet in
Uw nieuwe woonplaats Uw oude moederland niet! Laat
het een ruimeplaats behouden in Uw hart! Zorg ervan
op de hoogte te blijven! Leer Uw kinderen dat zij van
Hollandsche afkomst zijn, zoodat zij onder alle landen
buiten hun nieuwe vaderland, Nederland het hoogst
hebben te stellen! En bevorder al die din en ook bij Uw
ruimere omgeving! Onder de mannen en vrouwen van
den Nederlandschen stain, die daar rond U zullen wonen!
Hebtge met het oog daarop dan mogelijk iets noodig:
wij bieden U gaarne onze hulp aan! Hebt ge bijv., gradg
een Nederlandsche courant: wij willen doen wat wij kunnen om haar U te bezorgen, Zou het U genoegen doen
nog eens een Hollandsch boek te lezen: schrijf er ons
over; misschien kunnen wij U daaraan helpen door stof
te zenden voor een leesbibliotheek in Uw omgeving,
waarmee dan tegelijk ook anderen geholpen zijn! Is er
iets anders, waarmee wij U in dit opzicht voldoening
zouden kunnengeven: meld het ons; wij willen voor zoo
veel mogelijk aan Uw wenschen tegemoet komen, daarbij
rekening houdend met Uw levens- en wereldbeschouwing.
Later, als Uw inkomsten dat zullen toelaten — wij ho en
dat dat spoedig zal zijn — steunt gij ons bij dit werk
door betaling, Voorloopig trachten wij U van dienst te
zijn zonder dat dat voor U onkosten meebrengt. Want
daar lit juist het doel van ons Verbond in: dat wij den
band levend houden tusschen het stamland hier en de
mannen en vrouwen van Nederlandsche afkomst, die zich
genoodzaakt zagen hun toekomst in den vreemde te
zoeken,
Terwijl onze beste wenschen voor een goeden overtocht
en een gezegende toekomst U vergezellen, noemen wij ons
gaarne Uw dw.,
Het Bestuur van Groep Nederland voornoemd,
Dr, A, A, VAN SCHELVEN, Haarlem, Voorzitter,
Mr, C, M. HERCKENRATH, Amsterdam, Secretaris.
*

**

Voor de Boekencommissie.
Aan de Besturen der Openbare en Bijzondere Leeszalen en Bibliotheken in Nederland heeft het Bestuur van
Groep Nederland den volgenden brief gezonden:
Het Bestuur van Groep Nederland van het Algemeen
Nederfandsch Verbond heeft de eer hierbij Uwe aandacht
te vragen voor het belangrijke werk van de Boekencommissie van dat Verbond, waarvan Directeur is Dr, W.
van Everdingen, Beyers-oord, Bilthoven, telephoonnummet; Utrecht 6589, welke Commissie — opgericht 18 October 1902 — een Boekenhuis heeft te Rotterdam aan de
Van der Duynstraat 63,
Zooals het Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat in het jaar 1924 als uitgave van
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dat Verbond, bezorgd door de Wereldbibliotheek, verscheen en dat verondersteld ma g worden in Uw bezit te
zijn, uitvoeriger op bladzijden 36-38 mededeelt, heeft
bedoelde Commissie tot taak de inzameling van Nederlandsche boeken, dagbladen, weekbladen en maandschriften en de verzending daarvan naar Oost- en West-Indie,
Zeemanshuizen waar Nederlandsche zeelieden toe an
hebben, Kolonies van Nederlanders over degansche wereld, Vlaanderen, Zuid-Afrika, enz., om zoodoende te
voorzien in de behoefte aan Nederlandschgeestelijk
voedsel,
Er is der Commissie begrijpelijker wijze zeer veel aan
gelegen, verzekerd te zijn van een regelmatige inzameling
van de noodige Nederlandsche leesstof, en het is aan
dit onderdeel van Naar taak, dat het voormeld Bestuur
U verzoekt Uw steun wel te willen verleenen.
Het zal daaromgaarne van U vernemen, of Gij in
beginsel bereid zijt, de Nederlandsche boeken, welke bij
de jaarlijksche opruiming uit Uw bibliotheek worden verwijderd,
en de Nederlandsche week- of maandbladen
een yak- of studiebladen), welke niet bestemd zijn bij
Uwe verzameling te worden gevoegd, aan bovengemelde
a of Gijnda
zelve de
Commissie af te staan en zooj,
regelmatige verzending aan die Commissie op U wenscht
te nemen, of wel op inzameling door bemiddeling van
deze zijde prijs stelt, In het eerste geval gelieve U zich
dan met de Commissie zelve in verbinding te stellen,
In het vertrouwen hiermede Uwe belangstelling voor
eengoede zaak te hebben opgewekt, teeken ik in afwachting Uwer berichten,
Hoogachtend,
Namens voormeld Bestuur

partijfje Noordzeevisschen in een paar natuurkundige
museums . . , .
Met de stichting van een vast museum was Noorweg
en met zijn
temuseum
Bergen, was Duitschland met
zijn museums te Altona en op Helgoland ons voor, In
En eland houdt men om de twee jaar belangrijke visscherijtentoonstellingen, Waarom bezit Nederland zoo'n
museum niet, bijvoorbeeld te Scheveningen? Het zou vermoedelijk druk bezoek trekken van vreemdelingen . ,
en van de Nederlandsche badgasten niet minder! Het
zou een afgerond en duidelijk beeld moeten geven van
de kust- en diepe-zeevisscherij 1 ) van het bedrijf en de
aanverwante bedrijven, Bijeenkomsten en lezingen, rolprentvoorstellingen zouden er kunnen gehouden worden
en misschien ook met vrucht die vreemdsoortig uitheemsche instelling, welke men in En eland „conversaziones" noemt, waarbij deftig publiek op een feestavond er zijn wijsheid komt opdoen onder muziek, thee
en vrijage. Hier slaat echter onze verbeelding te ver de
vleugels uit . . •
Maar is het te sterk om van een „eereschuld" te
spreken, die ons yolk heeft tegenover dit bij uitstek
nationaal bedrijf; om te wizen op den plicht van een
museum te stichten, dat het wezen,
de geschiedenis en
de ontwikkeling van dat bedrijf voor iedereen duidelijk
zal vastleggen?
Wij ho en dat deze tentoonstelling het besef van dien
plicht levendig zal hebben gemaakt en dat de Haagsche
wethouder van Onderwijs, de heer Van der Meulen overstelpende bewijzen van instemming zal ontvangen met
het nuttige, noodige, voortreffelijke plan voor een nationaal museum voor de visscherij!

C. M, HERCKENRATH Jr. Secretaris,

'n Lied vir Dietsers.

Amsterdam, Heerengracht 375,
***

(Ingezonden),

Een nationaal museum voor de visscherij.

Daar waar die Noordsee vrolik wieg,
en skepe op hom dra,
was eens een nasie moeg gewees,
gemartel en geja,

Er is buitengewone belangstelling geweest voor een
tentoonstelling, welke drie maanden lang in Den Haag
gehouden is in het Museum voor het Onderwijs aan
de Hekkelaan, Een tentoonstelling voor de zeevisscherij.
Zegt het den vreemdeling niet! Want zouden wij ons
niet moeten schamen over het ontbreken van een vaste
verzameling betreffende het bedrijf, waaraan Nederland
zijn opkomst en een deel van zijn roem en oude grootheld dankt?
De zeevisscherij — maar daar weten we toch alles
van? Voor wie dat mocht denken,
was een bezoek aan
deze verzameling wel het allernoodigst; wie het uitspreekt, zegt daarmee tevens, hoe gewenscht het is, dat
zoo'n museum er komt, Dat veel Scheveningers de tentoonstelling bezochten, toont ook
,
dat men er meer dan
alleen onderricht zocht, hoe leerrijk zij ook was,
Het schrijverstalent van Brusse, de groote gaven van
Josef Israels hebben ons het visschersbedrijf en de visschers zelf met andere oogen doen zien, Maar aan die
boeken en schilderijen ontbrak deze aanschouwelijke
voorstelling van het werk en het leven op zee, Met modellen van schepen, netten en tal van visscherijbehoeften,
in den staat waarin zegebruikt worden; met een zeer
natuurlijke nabootsing van het vooronder in een haringschuit, veitoonde men bier hoe de vischgevangen wordt;
de bezoeker kreeg een denkbeeld van het harde leven
van den zeeman en een kijkje op de andere bedrijven,
die met de vischvangst in verband staan. Het materiaal,
bier opgesteld, was vollediger, dan het ooit op eenige
andere Nederlandsche tentoonstelling te zien is geweest,
Trouwens, bij al zulke gelegenheden was de visscherij
meestal zeer stiefmoederlijk bedeeld.
En wat bezitten wij verder? Een zaal in het Scheepvaartkundig Instituut te Rotterdam, een historische
afdeeling in het Amsterdamsche Rijksmuseum, en een

En, waar die Noordsee nou nog slaan
teen dyk en oewerwal,
leef daar 'n nasie wat sal sorg
vir menig Alva's vat,
En na die soele suiderhoek
aan Tafelberg se strand
nasie heengevoer
is daar
van Noordsees oewerkant,
Uit Nederland tot Afrika
Sal daar 'n nasie staan:
Een taal en stem, een ideaal,
een yolk sepols wat slaan.
Dis Nederland en Flaanderland,
en Afrikanerland,
maar orals is dit Dietsers saam,
dis Dietsers hand aan hand,

Reirein:
Dietsers hand aan hand
Dietsers hand aan hand
In Afrika en Nederland,
en Flaanderland tesaam,
Is Dietsers, Dietsers hand aan hand,
Dietse roem en Dietse faam.
HARPER MARTINS.
Bulawayo, Des, 1924,
1 Wie helpt ons eens van die zee en dergelijke
(Red.)
Germanismen af?
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Afdeeling Oostkust van Sumatra,
Deze afdeeling, die eenigen tijd sluimerde, begint langzamerhand weer meer teekenen van leven tegeven. Zeker
is het voor een afdeeling in de „buitengewesten” niet
zoo makkelijk een krachtig vereenigingsleven te ontwikkelen, mede door haar zeer vlottende bevolking, waardoor
via zij, die bijzonder belang stellen in ons werk, slechts
korten tijd hun krachten daaraan kunnen geven, terwijl
bovendien alle vereenigingsleven in Indie, door ik weet
niet welke oorzaken, aanvankelijk een tijd van bloei
beleeft, maar dan vrij spoedig een inzinking vertoont
Ook is het voor ons altijd veel moeilijker dan op Java
om sprekers te vinden, die bereid zijn meestal kosteloos
voor de afdeeling op te treden,
gezien den toestand der
geldmiddelen, Pas in den laatsten tijd mocht het ons
gelukken eenige sprekers te krijgen, zij het ook, dat ons
te dezen teleurstellingen niet gespaard bleven, daar bijv,
het door den Gouverneur der Oostkust toegezegde onderwerp, hetwelk beloofde zeer belangwekkend te worden,
door ziekte van zijn H. E. Gestr, niet kon door gaan,
De Heer Van der Laan hield een lezing over zijn refs
met de Plancius naar de Molukken, terwiji Dr, Gunning
van het Amsterdamsch Lyceum gesproken heeft over:
Nationale Opvoeding,
de, Wel zijn in den
Het ledental blijft vrijwel hetzelfde,
laatsten tijd veel nieuwe leden toegetreden, doch velen
vertrekken naar elders, vaak zonder opgave van adverandering.
Het Bestuur is thans als volt samengesteld:
Voorzitter: D. Baron Mackay, Burgemeester van Medan,
Secretaris: F. J. H, Klevant, Residentsweg 10, Penningmeester; P. C. Hildering, Randerstraat 7, Leden; Mevr.
Van Unen,
en de Heer Bouman. Voor het Inlandsche lid
Soetan Mangkoeto, die dit jaar overleden is, zal zijn
zoon Moh, Hadjenat aangezocht worden zitting te nemen
in het Bestuur.
De van onze afdeeling uitgaande Nederlandsche leergang voornamelijk ten dienste van Inlandsche cranis
(klerken) beleeft thans een moeilijken tijd, De geldelijke
toestand der afdeeling laat een krachtigen geldelijken
steun niet langer toe. Reeds te veel geld is er bijgelegd.
Daar komt bij, dat de Gouvernementssubsidie in het begin.
van 1924gehalveerd is we ens bezuiniging. Het voortbestaan van den leer an kwam daardoor in gevaar en
hi' is dan ook gedurende eenige ma anden gesloten geweest, doch lion weergeopend worden doordat de aan
den leergang "verbonden onderwijzers genoegen wilden
nemen met een veel geringer bezoldiging, Een woord
van waardeering is hier zeker wel op zijn plaats, Van
de gemeente is gevraagd en verkregen een maandelijksche
subsidie tot ten hoogste I 50.— 's maands, ingaande
Januari 1925. Hierdoor is de geldelijke toestand van den
lee iets verbeterd, doch nog verre van gunstig, Toch
zou opheffing van den leer an zeer te betreuren zijn,
daar er te Medan gelqenheid te over is Engelsch te
leeren, terwijl deze avondleergang in een behoefte voorziet.
Laten we ho en , dat door de toeneming van het leden dder
tal en daardoor verbetering van de geldmiddel
afdeeling het zoover niet behoeft te komen. We zijn, blijkens de toenemende belangstelling wel op den goeden
weg.
F. KLEVANT,
Medan, Januari 1925.
Secretaris,

DeCompagnie,
In een bespreking van de Geschiedenis van Nedlandsch-Oost-Indie, door G. van Duinen, leeraar aan de
Kweekschool van het I, E, V., schrijft A. de G. de volgdie
weerklank
zullen vinden bij vele
ende woorden,
d
Verbondsleden;„Het heeft me veel genoegen gedaan, dat

45

de schrijver gebroken heeft met de modezucht om vooral
de misbruiken waaraan de Companie te gronde ging,
breed uit te meter" . Vooral bij onze Inlandsche me
burgers is de indruk gewekt, dat de V. 0, C. zoo ongeveer de samenvatting was van ,alle uitzuiging, knevelarij
en verdrukking, terwijl het verschijnsel over de geheele
wereld waar te nemen viel."

Strijdkreet-Nederlandsch,
Het is jammer dat in het or aan van den Indischen
tak van het Leger des Heils zooveel uitdrukkingen voorkomen die de Engelsche afkomst van dit Leger -verraden.
Vooral daarom, omdat dit blad voor een groot deel in
ha komt van minder ontwikkelde Europeanen en
van Oosterlingen, die zwak zijn in het Nederlandsch,
zoodat zij dit Engelsche krijt onbewust zullen opeten als
ware het beetwortelsuiker. Hier volgen enkele woorden
en uitdrukkingen, waaraan ik mij gestooten heb; Officieele mededeelingen bij volmacht van , • Envoy, Ensign,
ommandants, Territorie, Territoriaal Kommandante, is
K
geruimen tijd met rust en , . . Boardzaal, nootjes van
den Chef, Secretaris, Financieel Departement, in bevel
an • . . aanstellen , de officier in bevel.
v

Residence,
Verschillende vreemde banken brengen bier ter stede
hunpersoneel onder in woonhuizen, die dan een naambord krijgen; . , . Bank Residence. Een van de banken
heeftgevoeld dat het niet vriendelijk was op zijn naambord gebruik te waken van een andere taal dan die
van de Regeering, met als gevolg een marmeren plaat
met , • . Bank Residentie,
Erkentelijk voor de goede bedoeling, zijn de Verbondsmannen niet voldaan; residentie, dat voelt een ieder, is
hie fout, maar wat zou in dit geval de goede vertaling
van residence" wezen?
R. v, I,
Waarschijnlijk (immers residence zal wel van een
Engelsche bank of uit het Engelsch, zie ook den brief
uit Medan, afkomstig zijn) zal geen Nederlander bezwaar
Red
hebben teen woning.

TAALCOMMISSIE.
Zetel; Helenastraat 46, 's-Gravenhage.
Aangeteekende stukken; Charlotte-de-Bourbonstraat,
Mr. C. B. te 's-Gr. en H. M. J. B. te W. — Ook wij
wisten wel, dat N. Beets voorwoord als Germanisme heeft verworpen, Hieruit blijkt wederom, hoe moeilijk Germanismen te onderscheiden zijn. Mr. B. geeft
dan ook zelf toe, dat er teen de vorming van voorwoord niets ingebracht kan worden en wij geven eveneens de voorkeur aan voorbericht, voorrede, een
woord(je) vooraf.
Dr, A. It te V. — S. B, Jz, te Gr, — C. B. te A, —
De T. C. had reeds het bovenstaande antwoord persklaar
naar Dordrecht gezonden, toen uw brieven Naar van daar
toekwamen, Zij meent, dat zij uw opmerkingen reeds
voldoende met het bovenstaande heeft beantwoord en
voegt er alleen nog dit aan toe: de vorige voorzitter der
T. C,, wijien Prof. Dr. J. Verdam, heeft met zijn gezag
de vraag voor de T. C. gedekt.
Er lit een roofstaat aan de zee,
Tusschen den Dollart en de Schelde.
Deze woorden van Multatuli kwamen schrijver dezes
voor den geest, toen hi' onlangs een leeraar in het Nedlandsch (let wel!) hoorde zeggen: „Waarom zouden we
vreemde woorden en uitdrukkingen weren? Immers, allen
gaan op roof uit, ook groote staten!" Nu meende ik en
meen ik nog, dat roof zeer onfatsoenlijk is, Meer wil ik
er niet van zeggen; ieder lezer kan zelf zijn besluit
Z.
trekken,
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De Academie francaise heeft gesproken .. .
Op Naar gezag is in het Woordenboek der Fransche
taal haut-parleur opgenomen als echt Fransch woord
voor het vreemde, Engelsche loudspeaker. Welk
gezaghebbend persoon of lichaam helpt ons aan een goed
Nederlandsch woord voor dat werktuig?
Hulde, mzjnheer Sanders!
Bij den biljartwedstrijd, dezer dagen te 's-Gravenhage
geopend, heeft de voorzitter, de Heer Sanders, de Bel
Moons en Van Bellen in de gemeenschappelzjke taal, het
Nederlandsch, toegesproken,
Zeergeachte Redactie,
Ondergeteekende verzoekt beleefd opname van het
volgende stukje als Ingezonden in Neerlandia,
De stria voor Taalzuivering van het Nederlandsch,
dien Uw blad van maand tot maand voert, heeft mijn
voile belangstelling en instemrning, Het artikeltje van
Dr, I, K, S, in Neerlandia, Januari-aflevering 1925, blz, 12,
trok dan ook dadelijk mijn aandacht. Maar het stelde in
zooverre teleur,
dat de schrijver zich zeif schuldig maakt
aan het euvel, dat hi' bestrijdt en nog wel op de ongewone wijze, dat hi' tegelijk en een anglicisme en een germanisme bezigt.
Het woord Germanisme, ook zonder hoof dletter, is
on-Nederlandsch; ja, het deugt eigenlijk in het Engelsch
evenmin; geschiedkundig en taalkundig is het er moeilijk
te verdedigen,
Ik doe het voorstel niet meer te spreken van germanisme
,
maar van teutonisme. Het zal tijd kosten het
gewraakte woord uit onze taal te bannen en het betere er
in te krijgen, maar, als Neerlandia met zijn gezag voorgaat, is er toch wel kans van slagen,
Hoogachtend Uw dw,
J. BRANDER, leeraar Rijks H. B. S,
en 4 Febr, 1925,
Vlissing,
De T. C, wit Ugaarne helpen „op hoop van zegen",
— Wat denkt de inzender van opname? Zie Woordenlij,
st blz, 14,
Prov. Geld. en Nzymeegsche Ct. van 24 Jan. 1924.
Voor den ongevraagden steun, dien het bovengenoemde
blad der T, C. in het zeer goede en aangenaam leesbare
artikel Taalpolitie aanbiedt,
vinde bier een woord van
welgemeenden dank zijn plaats,
"Coziteque coiite"
is een rasechte Fransche uitdrukking, onlangs gebezigd
in een Hollandsche redevoering door een landraad op
Aruba" bij de verdediging der volksbelangen, een Ned,
bezitting, waar men, de woordvoerder er niet buiten gelaten, een Fransch kent, noch spreekt, leert of hoort,
Wat zou eigenlijk de reden geweest zijn, die dezen
landraad er toe heeft gebracht de deftige Nederlandsche
taal op zoo'n onbetamelijke wijze te "cofitequecoftteeren"?
Gebrek aangoede Hollandsche uitdrukkingen daarvoor
zeker niet. Evenmin la en hem die vreemde wanklanken zoo maar op de lippen!
Gaarne blijven we een volgenden keer verschoond
van dergOijke "cofitequecoiltaties!"
Aruba.
H.
Be . . .
Als iemand niet beter weet. denkt hij, dat uitportretteeren, optelefoneeren, veramuseeren goed Nederlandsch
is. Maar wat zegt iemand, die het wel beter kan weten,
van beeindigen, beinvloeden, becritiseeren, benutten,
benoodigd? Natuurlijk, dat goed Nederlandsch is: eindi en, invloed oefenen, beoordeelen, gebruik maken,
noodig.

Als staaltje van de slechte voorlichting der Franschen
omtrent Holland en de Hollanders, zendt een verbondslid uit Amsterdam ons ter inzage een aanbevelingsbrief,
dien hi' uit Parijs ontving en die aldus luidt:
Geehrter Herr!
Hier drunter finden Sie den Tarief meiner beiden
Hotel in Paris.
Hotel fur ldngeren Aufenthalt;
Hotel Cambon — volgt prijsopgaaf —
Hotel fur Durchreisende,
Hotel Apollo — volt prijsopgave —
Alles neu installiert, allerletzter Komfort and Fernverwehrtelephon",
In der Hotfnung, dass Sie mich mit Ihrem werten
BE,suche beehren and in der Ueberzeugung
dass Sie
,
zvfriedengestellt sein werden zeichne ich
mit vorziiglichster Hochachtung
D, POISSON.
Het slechte Duitsch nog daargelaten; Zou de man
inderdaad meenen, dat Amsterdam een Duitsche Stad
en Holland een Duitsche Provincie is?
Het verbondslid schreef hem, dat hi' nooit bij hem
zou komen!!
H,
Een letterlzjke vertaling!
Le grand specialiste francais en le ons de danse et
uiterlijke manieren, ayant ete verbonden dans les principaux dans- en eetzalen et schouwburgen pour vertooningen et uiteenzettingen,
Au fin de Janvier les
nouveaux courses commencent
(duree 3 mois).
Souscription journale de 11-4 et 6-9 heures,
Pendant le jour des le on privees.
Pendant le soir des clubs prives.
Toutes les le ons sont donnees par M ..... lui-meme
etpar ses helpers.
Met deze mooie taal, die noch Fransch noch Nederlandsch is, dient zich iemand aan , die van Nederlanders
geld wil verdienen! Taal- en stijlfouten zijn voor
rekening van M. „ .! Deed zoo iemand niet beter, als
hi' maar van alles Nederlandsch had gemaakt?!

Jaarverslag van de Taalcommissie,
Het jaar 1924 is voor de Taalcommissie een jaar van
vruchtbare werkzaamheidgeweest. Wel hebben niet alle
pogingen tot het gewenschte doel geleid, doch vooruitgang is merkbaar, In dit verband meent de T, C. te
moeten opmerken, dat heel dikwijls geliefhebber op taalkundig gebied verwarring sticht, die kon voorkomen zijn,
indien de T, C. van te vorengeraadpleegd was, Hierdoor
toch wordt soms als onjuist Nederlandsch veroordeeld,
het een volstrekt niet onjui
st Nederlandsch is, Dat zoo
jetsgebeurt, moet te meer verwondering baren, omdat
nu toch wel algemeen bekend is, dat de T. C. kosteloos
van raad dient.
Doordat de T, C, thans onder het Hoof dbestuur werkt,
raadpleegden velen buiten Nederland Naar, Uit hun vraag
om hulp sprak een gezond voksbewustzijn (nationalisme)
bij hen, van wie men het eerst dit ma verwachten,
In het begin van 1924 leed de T. C. een gevoelig verlies
door het vertrek van den Heer C. van Lennep,
die als
secretaris was opgetreden, Met leedwezen zag de T. C.
hemgaan, terwijl zij thans nog meer zijn vertrek betreurt,
omdat zij er nog niet in geslaagd is een opvolger voor
hem te vinden,
De vergaderingen hadden geregeld plaats, In de werkwijze der T. kwam een verandering, Van de belangrijkste bemoeiingen en Naar gevolgen maakte zij melding
in Neerlandia, waar alle belangstellenden er kennis van
kunnen genomen hebben. Met een woord van hartelijken
dank voor de medewerking van vele zijden ondervonden
en een vriendelijke aanbeveling voor verderen steun
eindigt de T. C. dit verslag harer werkzaamheden.

NEFRi AND, A

MEDEDEELINGEN.
Afdeeling Groningen en Omstreken.
Den 26sten Januarigaf deze afdeeling tezamen met
de afdeeling van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche
vereeniging en het Dietsche Studentenverbond een avond
aan leden en belangstellenden, De bedoeling was hiervan
eenpropagandaavond te maken voor Zuid-Afrika, De
heer W. C. de Wet Pienaar, med. doctorandus, zelf ZuidAfrikaander, of een korte inleiding over land en yolk,
die bij een talrijk gehoor zeer in den smaak viel, en
vervolgens korte toelichtingen bij een rolprent, die de
handelscommissaris van Zuid-Afrika te Rotterdam voor
dit Joel kosteloos had afgestaan,
De Brie besturen kunnen intusschen met voldoening
op dezen avond terugzien, niet in de laatste plaats om
de wijze, waarop de heer De Wet Pienaar zich van zijn
we ens den korten tijd der voorbereiding en de weinige
bekendheid met de rolprent lang niet gemakkelijke taak
heeftgekweten.
Maastricht en Omstreken.
Maandag 9 Februari hield deze Afdeeling haar eerste
algemeene ledenvergadering, Het op Bien avond gekozen
bestuur is als volt samengesteld: Dr. H. J. E. Endepols,
voorzitter; Mevrouw D, Bogaert—de Stiirler de Frienisberg, secretares; H. J. Schopping, penningmeester;
gewone bestuursleden: Z. Eerw. pastoor F. Brune, Dr,
W. J. M. Indemans, Dr, E. J. H. Jaspar en Murris.
Het huishoudelijk reglement werd vastgesteld, een uitvoerig programma van ledenwerving ontworpen, een
amendement op de ontwerp-wet van het A. N. V. aangenomen en een kascommissie benoemd.
Om 10 uur sloot de voorzitter de ledenvergadering van
de herleefde Afdeeling Maastricht,
Aldeeling Rotterdam.
Dinsdag 24 Februari heeft in de Tivoli-bovenzaal te
Rotterdam de Heer Emile Hullebroeck, ingeleid door den
Heer J. van de Wall, Ondervoorzitter van de Afdeeling
Rotterdam van het A.N,V, een reeks zijner liederen voorgedragen, afgewisseld door eene uiteenzetting omtrent
de beteekenis van den taalstrijd in Zuid-Afrika en Vlaanderen. Deze avond was ingericht in samenwerking
met de Jongeliedenafdeeling van het Verbond en is als
propaganda-avond in elk opzicht geslaagd, getuige de
voile zaal en de toejuichingen, die de Heer Hullebroeck mocht oogsten, Vooral voor het talrijk aanwezig
Jong-Nederland een nuttige en prettige avond, ook voor
het Verbond dat eenige nieuwe leden mocht boeken.

4i

luidde: „Volkscharakter and Presse in Holland, Erfahrun en aus der Kriegszeit" en de spreker was Prof. Dr.
F, Wichert, directeur der Kunstnijverheidsschool alhier,
die in den oorlog aan
an het Duitsche gezantschap in Den
Haag verbonden was en daardoor in de bests gelegenheid het Nederlandsch volkskarakter en de Nederlandschepers te leeren kennen. De zeer boeiende voordracht
werd door eengroot publiek met de meeste aandacht
aangehoord, een bewijs, dat men hier wel in Nederlandsche toestanden belang stelt en dat het HollandInstituut bier een zeer nuttige taak kan vervullen,
De spreker leidde uit de geschiedenis, de ligging en
de aardrijkskundige gesteldheid van het land, het van
het Duitsch zoo zeer verschillende volkskarakter of en
noemde als op den voorgrond tredende trekken: individualisme, konservatisme en liberalisme en beproef de
duidelijk te maken hoe deze eigenlijk elkander uitsluitende eigenschappen zich in het Hollandsche yolk vereenigd hadden, zij het dan ook, dat zij al naar de sfeer
beurtelings op den voorgrond traden.
Spr, behandelde in het kort ook de politieke partijindeeling en knoopte daaraan vast zijn beschouwing over
de"
pers, Hi' verdeelde de bladen in „Unternehmerblatter
en „fiihren de Blatter", tot welke laatste soort hi' vooral
depolitieke hoof dorganen rekent. Als kenmerkende
eigenschappen der Nederlandsche bladen, noemde hi' de
onafhankelijkheid der redacteuren en het hooge wetenschappelijke standpunt, dat daarmee samenhangt, Het
dagblad is in Nederland voor de lezers niet alleen een
nieuwsblad, maar het heeft ook letterkundige beteekenis.
Degroote bladen vooral zijn als „waterproof" teen
invloed van buiten,
De toejuichingen aan het einde van de rede toonden,
hoe zeer de toehoorders warengeboeid,
Gebruikte Postzegels.
Zending ontvangen van W. H. te Rotterdam,

INGEZOIDEN.
Comits v.Nederl, Kinderen in den Vreemde,

Totaal werd ontvangen I 3877.61, maakt met vorige
opgaven I 543.911.01, De uitgaven waren in de afgelooppn maand 3283,99, zoodat weer na langen tijd een
klein overschot valt te boeken. Dit moge echter toch geen
reden vangroote verheugenis zijn, want nu staat weer
eengroot aantal kinderen in verschillende plaatsen
gereed om in het Vaderland te trachten verloren gezondheid en levenskracht terug te krijgen en daar alles te
ontvangen, wet hunne ouders hun op het oogenblik in
Nederland in den Vreemde.
Duitschland niet bij machte zijn te geven,
De bekende rolprent Nederland dezer Vereeniging is
Daarvoor is veelgeld noodig, Wij ho en niet vergeefs
metgrooten bijval, dank zij vooral de medewerking van
een beroep te doen op de bekende Nederlandsche mildHr. Ms. Gezant Dr, Hendrik Muller, te Praag vertoond, dadigheid.
De vertegenwoor diger dezer werkzame vereengiing
S, VAN LIER Ez,,
Albert Oosterheerdt te Chicago heeft daar lezingen gehNassaukade 358, Amsterdam.
den over Nederland en zijn kolonien met rolprenten en
Postcheque en Girodienst 22889.
lichtbeelden, welke uitmuntend zijngeslaagd.
Gemeentegiro L. 569.
Pierneef.
Ons Postzegelwerk.
De vorige maand verleende de Rotterdamsche Kunst(Ingericht door wijlen Hyp, Meert.)
kring gastvrijheid aan een tentoonstelling van schilderijen
Onze jongste bekendmaking in „Neerlandia" heeft
en houtdrukken, etsen en teekeningen van dezen Afrireedsgoede vruchten gedragen, Zendingen zijn ontvankaanschen schilder, wiensportret we in ons Januarinr, opnamen, De bladen schreven er zeer gunstig over, gen van D. de J. Hoogkarspel; L. Kampen; J. C. J. Oosterbeek; D. & Co. Zaandijk, benevens een achttal uit
De beer Pierneef is op we naar Europa, waar hi'
's-Gravenhage, welke reeds verantwoord zijn in „De Drie
eenigen tijd in verschillende landen denkt te vertoeven
Dietsche Barken."
en studeeren,
Hartelijk dank voor de eerste bijdragen,
Woorden wekken, voorbeelden trekken,
Holland-Instituut te Frankfort.
Wanneer volgen onze stamgenooten in het buitenland?
Men meldt ons uit Frankfort:
Donderdag 12 Febr, had de tweede voordracht van het
R, C. L, LANGEMEIJER,
Holland-Instituut in dezen winterplaats. Het onderwerp
Prinses Mariestraat 38, 's-Gravenhage.
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Dr, H, J. Pos, Valeriusstraat 104,

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland,
Me j, C. de Waal, Sumatrastraat 237,
Den Haag,
Mevr, M. Maas-de Groot Zeestraat 65d,
Mevr, Wed, J, Reeringh-Beekhuis, Piet Heinstr. 119
Mevr, A, P, Sonius-Vogel,
Nassau Zuylensteinstraat 8,
Fr, Dekker, Burnierstraat 26,
A, Couwenhoven, Fred, Hendriklaan 225,
Me', M. Frankle, Laan van Meer dervoort 119,
P. de Roo de la Faille, Danckertstraat,
J. van Rij, Schenkweg 112,
Mej. S. ten Raa, Ger. Reynststraat 39,
Me', A. Oort, Ger. Reynststraat 37,
J. D, A, Lindhout, Statenlaan 119,
Mevr, F, J. Schmiilling-Lindhout, Statenlaan 19,
.Mevr. H, v. d, Graaf, Louise de Colignyplein 19,
Mr, Dr, G. W, F. ter Pelkwijk, ,Van Speykstr,,
Ph. W. Weber, Corn. Speelmanstraat 45,
J, W, J. Baron van Haersolte, Riouwstraat 176,
A, van Hen el Franakenstraat 85,
R, J. van Hulsker, Van Boetselaerlaan,
D, Johannissen, Keizerstraat 327,
E, R. Bijleveld, Ad. Pauwstraat 12,
.Mevr. Gonemans, Statenlaan 36,
Ylevr, Le Comte-Carbentus, Fr, Hen r' 44,
Mej. Koolemans Beynen, Rijklof van Goensstr. 31,
Mevr, G, de Waal, J. v. Riebeekstraat 29,
Mevr, A. E. van Braam Houckgeest, Sumatrastr, 54,
F. van Peski, Van Aerssenstraat 54,
Z, Exc, J. J, C, van Dijk, Minister van Oorlog,
Mevr, J, W. van Teyn, Banstraat,
J. F. v, d, Vijver, Van Hoornbeekstraat 61,
Charles Krienen, Begoniastraat 241,
Mevr, Krienen, Begoniastraat 241,
Me', W. M. Blankwaard, Malakkastraat 178,
Mevr, G, Strom, Vivienstraat 96,
H. N, A, M. Timmermans, Palmboomstraat 25,
G. J, Tinbergen, Bloys van Treslongstraat 25,
Allen opg, door het Bestuur der Afd.
Mevr, Van Genderen Wierts, Prinses Mariannelaan 61,
Voorburg,
Emigratie-Centrale „Holland'', Anna Paulownastr, 6
Den Haag.
J. C. Hoos, Plaats 10,
W. A, F. Fischer, Wilhelminastraat 147,
Opg, door Dr, M. A. van Weel,
if
Me', H, M. Chabot, Weverstraat 112,
Oosterbeek,
J. v, d, Molen Tzn., Bur em, van Renkum,
I, W, van Leusen, Evertsenlaan 10,
Velp,
F. J, Goedhart, v. Oldenbarneveltstr, 2,
Arnhem,
Mr. S. J, R. de Monchy, Burgemeester,
Allen opg, door het Bestuur der Afd,
G, H, Blok, Laanderstr, 55,
Heeirclen.
Opg. door den heer F. A. Kraayeveld,
Mej, A, Kuyper, Provenierssingel 27,
Rotterdam,
Opg, door het Bestuur der Afd,
R. L. Verstegen, 2de Middellandstr. 18,
B, A. Willemsen, Middenhoefstr, 5b,
W, van Baalen, Schietbaanlaan 74b,
J, Elferink, Vierambachtstr. 56b,
II
Allen °pg. door den Heer Ant. W. Baar,
W, C, L, Burgers, Beukelsdijk ,154a,
Opg, door Mr, Ch. M. Herckenrath,
Amsterdam,
Me', Dr, J. Greidanus, Prinses Marielaan 2,
Baarn,
Opg, door den heer W. A. Heynings, Soestdijk,
A. J, de Graaf, Wester Eng,
Bennekom,
Opg, door het Bestuur der Afd, Wageningen.
Me', M. J. J. de Raadt, W. Bilderdijklaan 11, Bussum,
Opg, door den heer J. J. de Raadt, Den Haag.
H, C. M. Edelman, Koningsweg 19,
Vlissingen.
Opg, door het Bestuur der Afd,
N. G. J, Hui en Bilderdijklaan 6,
Bilthoven,
Opg, door Mr, A .J. v. Vessem, Utrecht,
If

ff

ff

11

If

11

1,
II

N

I.

If

If

ff

,,

If
„

ff

If

ff

Amsterdam,

Jongelieden,
Mej. J. Kasteleyn, Noordeinde 30,
Leiden,
C. J. Versteeg, Groningschestr, 6,
Scheveningen.
Me', 0, SchOnfeld, Harstenhoekweg 129,
Mej. L. Kirchmann, Koninginneweg 18,
Wassenaar,
Mej. W. Sierenberg de Boer, Rusthoflaan 5,
Voorburg,
A, J, de Vries, Rusthoflaan 6,
J. de Vries, Rusthoflaan 6,
W. de Zwart, de Carpentierstr, 2,
Den Ifaag.
J. C. Binnerts, Fahrenheitstr, 737,
K. de Groot, Anna van Hannoverstr. 40,
B, v. d. Bergh, Westeinde 62,
Me', H. Oudendijk, Ger, Reynststr. 52,
Me j, E. van Harencarspel, Laan v, N. 0, Indie 4,
J. van Bemmel, Bezuidenhout 399,
Me', J. H. A. Muller, Koningsplein 13,
Mej. A. Dijkstra, Carel van Bijlandtlaan 19,
Allen opg, door het Bestuur der Jongel, Afd,
If

If

II

It

Groep Nederlandsch-Indie.
P. A, M. Beyaart,
Weltevreden,
Dr, B, Schrieke, Dir. Bat, Museum,
P, Gediking, Bibliothecaris,
Mr, H, G. J, Morshuis, Ref, Financien,
D, H. K, Mentel, Onderwijzer,
A, v, Liere,
J. G, Duyveller, Ambt, Opv, Inl, Jongelieden,
„
R, P, deQueljoe, Lid Volksraad,
Amboina.
P. A, Mandagi, Lid Volksraad,
Menado,
E. Lafontaine,
Mr, Cornelis,
J. Kooystra, Sf, Manishardjo,
Pedan-Klaten,
W. B, H. Francken, Sf. Manishardjo,
C. L, Moll, Sf, Manishardjo,
Th, Bergenthuin Jr., Sf, Manishardjo,
H. B, Stapel, Insp. S.C.S.,
Semarang.
R. Lokhorst, Onderwijzer,
Kota-Radja.
C. J. Dekker, Onderwijzer,
H W. Verboom, Onderwijzer,
M. Enserinck, Onderwijzer,
Allen opg, door het Bestuur van Groep Nederl,Indie.
J. H. Denee, Predikant lid, Prot. Gem., Palembang.
Opg, door den Heer A. Oosterveld,
It

ff

ft
It

ff

ft

If

If

ft

of

Groep Suriname,
Begunstigend lid.
J. A, K. v. Hasselt, Oranjestraat,

Paramaribo,

Gewoon Lid,
Dr, J, Broneger Onnekes, Gravenstraat,
Buitengewoon Lid,
J, J, S, de Vries, Knuffelsgracht 1,
Allen opg. door den beer Fred. Oudschans Dentz,
ft

Groep Noord-Amerika.
J. Heykoop, Ingenieur, 369 West 119de Str,
Nieuw York, City.
Opg. door den heer C. C. Doorn, Hoboken.
Buitenland,
Beschermende Leden,
P. Prins,p.a. Intern, Cred. & Handelsverg„
„Rotterdam,"
Bangkok.
J. W. Goedhart,p.a. Asiatic Petr, Co., Ltd„
Beiden opg, door den Heer W. Blankwaard,
ff

Gewone Leden
T, H, Jupp, 11 Connaught Road, Walthamstow
Londen E. 17,
H. A. E. J. Seemann, Kapitein Loods bij de
Suez Kanaal M.ij.,
Port Said.
Opg. door den heer J. Boon to
Ismailia.
J. Blauwboer, le Off, Kon, Paketv. Mij. Singapore.
A, R. Vermeulen, Box 217 G. P. 0., Sydney (N. S. W.)
Opg. door den beer E. Cola co Belmonte
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Wie zijn land lief heeft zal het best kunnen
meewerken aan den opbouw van een volkereng
emeenscha p.
Burgemeester J. A. N. PATIJN,

INHOUD: Bericht. — Het welkom aan Professor Smith, — Ons Dietsche Dicht IV. — Aan my moedertaal, door A, D. Keet. — Beknopt
verslag der Hoofdbestuursvergadering van 28 Februari te I s-Gravenhage. — Dietsche Kantteekeningen. — Wat is het Nederlandsche yolk?
Wat is de Nederlandsche taal? II, door Dr. Jan Walch, — Buitenland: Hollandsche landverhuizing naar Brazilie, I, door P. F.
Matthijsen. — Wat wil de Nederlandsche Bond in Duitschland? — Holland-Instituut te Frankfort. — Het bezoek van H,Ms, „Tromp'.
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BERICHT,
Het kantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond zal van 1 Juni 1925 al gevestigd zijn: LAAN 34, 's-GRAVENHAGE.
Men wordt verzocht gedurende de maand
Mei zoo min mogelijk brieven en andere
stukken aan het kantoor te richten, dear de
verhuizing dan alien tijd in beslag zal nemen,

Het welkom aan Prof, J. J, Smith,
Juist toen de Nederlandsche lente was aangebroken,
het tijdstip waarop de Afrikaansche winter begint, heeft
de stoere, geleerde prof, Smith van de Hoogeschool te
Stellenbosch te Amsterdam voet aan walgezet en reeds
Maandag 23 Maart boden de vereenigingen, die
zijn studiereis door Nederland hebben voorbereid, het
A, N. V, en de N. Z, A. V. hem
een noenmaal aan
,
in het Pavil j oen Vondelpark te Amsterdam. Behalve de
dischkaart was alles Nederlandsch en Afrikaansch wat
de klok sloe g,
Met bestuursleden der ontvangende vereenigingen zaten
eenpaar dozijn genoodigden aan, o,m, de professoren
Prinsen (Amsterdam), De Vooys (Utrecht), Albert Verwey (Leiden) en De Vreeze (bibliothecaris te Rotterdam),
Vertegenwoordigd waren ook de Zuid-Afrikaansche Voorschotkas, de Leidsche Maatschappij van Letterkunde en
de Zuid-Afrikaansche Studentenvereeniging te Amsterdam, Ook onze eerevoorzitter, Dr, Kiewiet de Jon e,
de beproefde vriend van Zuid-Afrika, zat mede aan,
Het eerst voerde het woord Prof. Pont, voorzitter der
N. Z, A. V,, die den gast het welkom toeriep en de
verwachting uitsprak, dat zijn verblijf de cultureele banden tusschen Nederland en Zuid-Afrika zou versterken
engeruststelling zou brengen over de verhouding tusschen het Afrikaansch en het Nederlandsch, De Afrika-

ners mogen nooit het woord van Steyn vergeten: „De
taal van den overwinnaar in den mond van den overwonnene is slaventaal." Dat bet Afrikaansch reeds zoo heeft
re er
gezegevierd , is mede te danken aan Prof, Smith. Spk
d dat Nederland armer zal worden
is er vast van overtuig,
als het de Hollandsch-Afrikaansche wereld zou moeten
los laten en Afrika niet zonder schade voor zijn eigen
waarachtig cultuurleven zich kan losmaken van het oude
Nederland,
Onze voorzitter, de heer P. J, de Kanter, herinnerde
er aan ,
dat de Afrikaners op Nederlandsch cultureelen
bodem staan en dat ons yolk dus denplicht heeft hen
zooveel mogelijk te steunen in den strijd voor een eigen
cultuur, De takken van onzen stam moeten bloeien als
deze zelf jong wil blijven, Dat geldt ook voor Zuid-Afrika.
Er moetgelijkgerechtigheid zijn en wisselwerking uit aan.
De taalhoogleeraren in onze stamgebieden kunnen daartoe
het hunne bijdragen en daarom stelde spreker een dronk
in op de vertegenwoordigers der faculteiten,
Prof, Prinsen heeft daarop geantwoord met een dronk
op Prof. Smith als den bewerker van het Groot Afrikaansche woordenboek, daarbij in herinnering brengend hoeveel vreugde hi' beleef de aan de Afrikaansche studenten
te Amsterdam,
die in de letteren studeeren.
Nadat Dr, Van Ronckel voor de Matschappij van
Letterkunde hadgesproken, heeft de hooge gast een
eersteproeve afgelegd van zijn welsprekendheid, Reeds
op zijn zeereis had hi' weer ervaren, hoe de Afrikaner
zich volkomen thuisgevoelt onder Nederlanders, Hi'
schetste de Afrikaners als een jong yolk, dat uit vaders
huffs wilde, om een eigen huishouding op te zetten,
Nadrukkelijk verklaarde hij, dat het Afrikaansch niet
anti-Nederlandsch is, dat het vooral behoefte heeft aan
volksliteratuur en dat het deel wil blijven van het Dietsch,
Verheugend was zijn mededeeling, dat er in ZuidAfrika weer meer navraag is naar het Nederl, boek.
's Avonds heeft Prof, Smith de reeks zijner lezingen
g
eopend in de aula der Amsterdamsche Universiteit met
„
een voordracht over Afrikaansch
en Hollandsch."
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OnsDietsche Dicht.
IV.
De omwenteling van 1880 — want dat was het! —
moeten we niet te veel aan buitenlandsche invloeden
toeschrijven,
Van Frankrijk ging oak toen zeer zeker weer groute
bekoring uit — we zeiden het reeds, Keats opende de
oogen onzer jongeren van toen voor de schoonheden
der Natuur en der Grieksche levensbeschouwing. En
hetgeluid van Goethe, Tolstoj, Dostojefski, Stendhal
drong tot onze lage landen door, Maar de werkelijke
kracht kwam van binnen,
Nederland is nog niet volgroeid, Onze ontwikkeling
als staat is niet voltooid, onze eenheid als yolk niet
bereikt, Na onze vrijvechting zakten we herhaaldelijk
weer in, Tot in onze dagen ontmoet men Franschgezinden en Duitschgezinden, om niet te spreken van hen
die En eland naar de oogen zien, Eens was het bijna
misgeloopen; het schip Holland zinkt'' luidt het onderM
gravure
uit eenaar
het jaar 1788.
de
schrift
van
sappen werken nog. Na 1830 be on een herleving, die
zich thans verder ontwikkelt,
Naar alle kanten slaat Nederland de vleugels uit,
Onze handelsvlag beschaduwt weer de zeeen; onze nijverheid verslaat meer dan eens den tegenstander op eigen
grond, In alle werelddeelen raadpleegt men onze elden, onze geldmannen, onze ingenieurs en worden hun
raadgevingen gevolgd, Er ontkiemt nieuw leven uit den
ouden scam,
Bilderdijk was de profeet van het herboren land;
„Holland
weer,groeit
Holland bloeit weer — Hollands
naam is weer hersteld", zong hi', Aan vader Cats zegde
ons yolk de gehoorzaamheid op; zijn opvoeders Rhijnvis
Feith en Hieronymus van Al hen keerde het den rug
toe, Welk een kloof ligt er tusschen den tijd toen Helmers zat te schreien op de (gedroomde) puinhoopen van
Amsterdam („De Hollandsche Natie") en de stichting
van de N. 0, T,! Tusschen den bijna klassiek geworden
Brave Hendrik" — het verhaal van een armoedig gezin,
dat zijn armoede in bed uitviert — en de sociale beweing, de sport van onzen tijd!
g
De wereld was vergiftigd door een meesterwerk, Tot
in China bracht „Werthers Leiden" levensmoeheid
teweeg onder de jongelingschap, Mevr, De Stael schreef
aan Goethes beroemd boek meer zelfmoorden toe dan aan
de oogen van alle schoone vrouwen samen, Ofschoon
haar eigen „Delphine" in tranen-overvloed niets toegeeft
aan den „Werther", noch aan de „Julia' en de „Ferdinand
en Constantia" van Rhijnvis Feith, die tranen beschouwde als„beken van onuitsprekelijke geneugte'', Er
moest en tijd komen, dat niet alleen de lezers, maar de
schrijvers zelf ergenoeg van kregen,
Nu zijn er gelukkig wel aldoor goede en frissche verzengemaakt, voortreffelijke romans geschreven, Evenmin als Bilderdijk vergeten wij Da Costa of Bellamy,
Heye of De Genestet, Staring leeft nog en zelfs van.
Tollensgaan nog andere verzen dan het „Wien Neerlandsch Bloed” (helaas!) van mond tot mond, Van de
romanschrijvers zullen mevr, Bosboom Toussaint, Jacob
van Lennep, Oltmans, Hendrik Conscience in alle tijden

g
enoemd, zoo niet gelezen moeten worden, Welke
bekoorlijke uren danken wij niet aan Cremers Dorpsvertellingen, aan Lindo („den ouden beer Smits"), aan
Hof dijk, Schimmel, de beide Lovelings, aan Ant, Bergman! Welk een schoonheid rees er uit de fine
opstellen van Allard Pierson; blijven die van Jacob
Geel niet een standaardwerk en trachten niet enkelen
zelfs nog in dezen tijd Busken Huet in juistheid en
scherpzinnigheid van oordeel — dikwijls vergeefs — te
evenaren?
Van Deyssel zelf heeft Nicolaas Beets weer overeind
gezet en zijn „Camera Obscura" geprezen, die trouwens
de onsterfelijkheid is ingegaan,
En toch — de beweging van 1880 moest een verandering brengen zoo volkomen, zoo ingrijpend als zelden
eenige letterkunde kon aanwijzen,
Het be on al met „Braga", het „tijdschrift heel op
dat de letterkundige bent van voor '40, de„Leuteroefeningen” en wat dies meer zij vermoordde met zijn
spot. In 1837 kwam „de Gids" — „die mettertijd professor wordt", zoo voorspelde de noordsche god opgericht door Potgieter en Bakhuizen van den Brink, —
Dat was slechts ver dondergerommel,
niet het onweer
zelf, Potgieter, practisch zakenman, stond nog te dicht
bij Camphuysen, wiens „Stichtelijke Rijmen" vol pittige,
zuivergevoelde treffende verzen zijn; van wiens
„Maysche Morgenstond" de slotregels zijn blijven leven,
maar die zoo op stichten uit was, dat hij, zoo noodig,
in het maken van slechte verzen zou hebben berust,
„zoo die verzen slechts een ziel gered hadden." Potgieter moge men een hernieuwer noemen — zijn werk
zou hem niet hebben voldaan, wanneer hetgeen nut
gesticht had, niet oordeelend, terechtwijzend, leidend
was geweest — gelijk zijn „Gids", Busken Huet, die
alleen, had met „Lidewyde" — waarin immers voor het
eerst de scheidingslijn werd getrokken tusschen kunst
en zedelijkheid — de voorlooper kunnen zijn van de
rart pour rart, de kunst om de kunst — als hi'
grout romanschrijver was geweest, Thans werd hi'
overstemd door hen die dominee waren gebleven: de
Beetsen, Ten Kates,- De Veers, Simon Gorters, Van
Nievelts, die — zoo had de kunst zich met den godsdienst vereenzelvigd — jaren lang in de letterkunde den
toon hebben aangegeven,
De ware bevrijder was Multatuli,
Als een stormging de „Max Havelaar" over het land;
de „Ideeen" striemden als stortvlagen op de versufte
hoof den, Ouderen werden opgeschrikt, de jongeren verstonden de stem van een nieuwen tijd.
Op de H. B. S. omtrent '80 dweepte men niet met
boeken. Vondel in de klas lazen we soms van onderen
naar boven — 't rijm kwam toch uit! — tot de grijze
dr, Doorenbos, een fijne geest en jonger dan menig onzer,
opgeschrikt werd uit ,den droom zijner zorgen en uitschreeuwde„Wat lees jij daar toch!” De Max Havelaar
ging van hand tot hand en de schuimende logica der
Ideeen was als champagne bij de zware wiskundige boerenkool, Multatuli's werk was een „kunst-orn-de-kunst."
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Hi' Wilde niet mooi schrijven, Maar wij hoorden een
mensch, een mensch met het hart vol en die schrijven
kon! Zijn invloed op het geslacht van '80 moet grooter
zijn dan dit zelf toegeeft; zijn invloed als wekker,
De Nieuwe Gids ontstond uit een nationale herleving,
waarvan Multatuli een der verschijnselen was, Een ander
was de sport, De dichter zat niet meer achter beslagen
ruiten te weeklagen over de arme lui in de kou, maar
stond midden in de Natuur en bezong den bloeienden
krachtigen mensch in zijn stria teen Natuur en Wereld.
In Gorters(waarvan de eerste reel ree:l s tot de
menigte is doorgedrongen) komt een prachtig beeld voor
van twee wielrijders, een ander vers bezingt hi' een
schaatstocht;
Toen bliezen depoortwachters op gouden horens
Buiten daar spartelde het licht op 't
' is
j
Toen fonkelden de hooge boometorens
Blinkend sloe g de Oostewind de zeis,
Gij hoort den maatslag van de schaats, die op het is
blinkt, En juist diezelfde frischheid vinden wij bij
lien zoo heel anderen dichter — een tegenvoeter welhaast: Albert Verwey wanneer hi' zingt over het Leven,
dat het 'one geslacht niet meer wilde ondergaan, maar
waartegen het opstond of dat het aanvaardde om ervan
te maken wat het kon;
En ben ik wreed omdat ik lachen deed
En mooi zijn voor een tijd wie zonder mij
Zich hadden doodgeleefd en nooit een blij
Half uurtjen kenden? Dan was 't Leven wreed
Dat eenen zelfden naakte in zijde kleedt
En rafels, en de zee die 't eene ti'
Mooi weer speelt en dan scheepje en yolk erbij
Aan stukken stormt,
Ginds de dichter, bier de wijsgeer, Sty aks de kunstrechter: Van Deyssel,
zonder genade voor wie voor '80
ongemerkt in de litteratuur zouden zijn geslopen en die
nu als„een muis boven op een hooge-hoed” aan de
wereld ten spot werden gesteld, De bres is gehouwen,
de 'one veroveraars stormen erdoor en ze planten
de via g op de stelling,
De eerste krachtproeven wekten verbazing en ergernis,
ook omdat er veel on-afs werd uitgegeven, De overwinnin e was echter zoo volkomen, dat de kunstbeoordeelaar
van de oude Gids zelf, na door Van Deyssel bont en
n een keurbundel uit het eerst
blauwgescholden te zij,
beschimpte werk deed drukken, De „Nieuwe-gidsers"
verree en
hebben, hoe ook later bun werk mo ge zijn verbreed
aangevuld, de onvergankelijke verdienste gehad, het
leven mpoier te maken door hun kunst — juist wat
omtrent denzelfden tijd de Haagsche schilders deden —
door opnieuw kleur en kracht te brengen in de Hollandsche taal en aan volgende geslachten nieuwe we en te
wizen, Zij bepaalden zich niet tot den schoonen schijn:
reeds in Gorters Mei vindt men die per levensuitbeelding dan in zijn Verzen — waarbij er echter zijn van
onsterfelijke klankschoonheid — en in „De vrouw van
het Woud" en Querido's epos „De Jordaan" is de
synthese van het groot,menschelijke ten voile bereikt,
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Onder de werking van den nieuwengeest is een nieuwe
roman ontstaan, waarbij de achtergedachte van een
betoog of leering voorshands moge het voorgoed zijn!
— ontbrak, De nieuwe schrijvers wilden niet uiteenzetten; zij beproefden niet, ons te leeren, of beter te maken:
zij wilden alleen het leven late zien „Want alle moraal
moet niet uit het boek, maar uit den lezer zelf voorkomen," zegt Willem Kloos.
Er ontwikkelt zicheen veelomvattendgeestesleven,
dat niet bij enkele verschijnselen van het leven blijft
stilstaan doch naar de die ere stroomingen en werkingen
zoekt, Wat het hart beweegt, wat de gedragingen der
menschen bestuurt, worth opgespoord en in dfchterlijke
vormen aan het lichtgesteld, De vreugden en smarten
van het bestaan, de moeilijkheden en bekommernissen
van het dagelijksch, het huiselijk leven worden blo.otgelegd en 's menschen houding daartegenover bepaald.
Wat ook de ouderen deden, maar anders. Thans op
eigen, lands-manier, De Camera Obscura blijft, ondanks
degebreken, die het geslacht van '80 erin ontdekte,
leven juist vooral omdat het boek zoo door en door
Hollandsch is, De — meestal jammerlijk slechte — vertalingen van buitenlandsche boeken werden verdrongen
en om een roman van Robbers of Top Naeff of Gorters
Mei uit een bibliotheek te leven, moet men in de rij
staan, Is het ooit vroeger gezien! Couperus, Heyermans,
Scharten-Antink, De Meester, Van EedenQuerido, Van
g
Schendel, Timmermans, Waenvoort
zi jn in andere talen
overgezet • . , Zou het mogelijk zijn, dat Nederland, nu
het zich meer en meer tot eenheidsstaat ontwikkelt, ook
cen eigen cultuur kreeg? Dat althans de ontwikkelden
vonden: cen band van mensch ziel tot ziel, een lied uit
eigen tijd gerezen, dat in eigen toon gestemd is?
Misschien vinden wij een aanduiding ervan in de
werken, welke wij in ons vol end stuk nader en op zichzelf zullen beschouwen,

Aan my moedertaal.
Dreun soos kanonne wat alles verdowe,
Dreun in die Iberge, oor kranze en klowe,
Echo en echo weerom?
Bulder en dreun met ,die waterval-strome,
Jubel enjuig met die voels in die borne,
Juig en ju
bel
Vlieg met die winde oor woude en rande,
Stijg met die kwartel aft koringlande,
Om in die bossies teskuil!
Sweef met die voels wat dwaal by die wolke,
Bruis in die strome en draai in die kolke,
Rondom die kafferskuil.
Klink oor die vlakte chelder en luide,
GaIm jou klank van die Noord tot die Suide,
Dwars oor Rhodesia!
Klink met die klank vandie kerkkloktoring,
Ruis in die ranke en ruis in die koring,
Taal van Suid-Afrika!
(Die Weste),

A. D. KEET.
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Beknopt verslag der Hooklbestuursvergadering van 28 Februari 1925 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-Pen
, Jhr,C
C.M
M.
E. R, C. von Bose, Ph, R. Botha, J, E. Bijlo, G. van
Driessche, Dr, H. Ferguson, S. G, L. F, Baron van
Fridagh, 0, L. Helfrich, J. S. C. Kasteleyn, Dr, H. W.
E. Moller, K. E. Oudendijk, Mr, K, M, Phaff, Prof, Dr,
A, A, van Schelven, L. L. W. van Soest, Th, G, G.
Valette, Mr, J. van Winckel, Jhr E. J. M. Wittert en C.
van Son ,
Administateur,
Afwezig met kennisgeving: de Heeren Mr, P. Hofstede
Crull, Dr, Th. Lens, M. J. Liesenborghs, Dr, W. van
Lingen, .Omer Wattez, Mr, W, Thelen,
De Voorzitter opent te 1 uur de bijeenkomst en stelt
aan de orde:
Punt I, Notulen der vergadering van 22 November 1924.
Deze wordengoedgekeurd met enkele verbeteringen,
Punt II, De inrichting van den Stamdag op Vrijdag
27 Maart.
De Voorzitter leest de oproeping en dagorde voor,
zooals die op blz, 1 van het Maart-nr, van Neerlandia
is afgedrukt en spoort alle Hoofdbestuurders er toe aan
tegenwoordig te zijn,
Punt III, De Algemeene Vergadering op Zaterdag
28 Maart.
De ingekomen voorstellen betreffende de Statutenwijzig
ing werden uitvoerig besproken; daarna wordt
besloten ze met het ontwerp der Verbondswet aan alle
bijwoners 28 Maart ter hand te stellen als leidraad voor
de besprekinge,n,
Punt IV. Brieven uit Zuid-Afrika (van aid. Bloemfontein en den heer Schoeler te Kaapstad)
over de nota van den heer Botha.
De Voorzitter deelt mede, dat inmiddels ook nog een
brief is ingekomen van mevr, Loopuyt—Maas de secretares der Aid, Kaapstad, die veel gunstiger oordeelt
over de nota van den heer Botha dan de heeren Schoeler, oud-secretaris der Afd. Kaapstad, en Schuur, Secretaris der Afd. Bloemfontein. Voorts deelt hi' nog mee,
dat het Dag, Bestuur een onderhoud heeft gehad met
Mr, Groenman, gewezen Ned, Consul te Kaapstad, die
zi j n inzichten en indrukken meedeelde over de kansen
van het A, N. V. in Zuid-Afrika, Over het algemeen
blijkt in Kaapstad de verhouding tusschen Afrikaners
en Hollanders beter dan bx, te Pretoria, waar de Hollanders op zich zelf wenschen te staan,
In Neerlandia zal dit vraagstuk uitvoerig worden
behandeld,
Punt V, Voorstel van het Dag. Bestuur om aan het
Comite New-York 1926 een steun te verleenen,
groot f 100.—.
Het voorstel wordt aangenomen,
Punt VI, Voorstel van het Dag. Bestuur om aan den
heer G. Brettani, voordrachtkunstenaar te
's-Gravenhage, voor zijn kunstreis naar ZuidAfrika de subsidie van f 100.— toe te kennen, welke eerst was toegezegd aan den heer
Arbous, die echter voorloopig niet gaat.
Aangenomen,
Punt VII, De vertegenwoordiging van het A. N. V. te
•
Berlin, de ontslagneming van den heer
Plemp van Duiveland.
De Voorzitter deelt mede, dat naar een geschikt plaatsvervanger wordt uitgezien,
Punt VIII, Nog niet rijp voor openbaarmaking,
Punt IX, De verplaatsing naar en inrichting van het
kantoor te 's-Gravenhage.
De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. van 's-Gravenhage een voor het A. N. V. zeer aannemelijk voorstel
aan den Raad hebben ingediend om het pand Laan 34
voor het A. N, V, te doen inrichten als kantoor ,
museum
en bibliotheek,

Het Dag, Bestuur wordt gemachtigd deze zaak verder
of te wikkelen en met degemeente een overeenkomst
aan te gaan,
Punt X, Bevordering der uit gave van bzjzondere Neerlandia-nrs.
De heer Van Schelven dringt er op aan dat de gewoonte
van vroeger om bepaalde nummers van ons maandblad
uit tegeven over gebieden en onderwerpen onzen stam
betreffend, worde hervat, Het is een uitstekende reclame.
In beginsel stemt de vergadering hiermee in,
Punt XI, Bevordering van een wettelijken maatregel
omtrent vrijstelling van examens in het bijzonder voor Zuidafrikaansche studenten.
De heer Van Schelven betoogt dat het zeer wenschelijk
is, dat uitsluitend voor Zuidafrikaansche studenten een
geheel zelfstandig besluit worde genomen,
De beer Moller dringt er op aan, dat het ook Vlaamschen studentengemakkelijker worde gemaakt aan
Nederlandsche Hoogescholen te studeeren,
Besloten wordt een nota tot de Regeering te richten.
Punt XII, Bevordering van het onderwijs in het Nederlandsch en de Nederlandschegeschiedenis
aan buitenlandsche Universiteiten.
De heer Van Schelven heeft van een collega vernomen,
dat hi' een j aar te Parijs heeft gestudeerd en daar
ervoer dat .er aan de Universiteitgeen gelegenheid was
onderwijs te ontvangen in Nederlandsche en Nederlandschegeschiedenis, Wel in de taal en geschiedenis van
andere volken, Spr, dringt er op aan dat het Dag.
Bestuur inlichtingen inwinne, hoe de leerstoel van prof,
Gel te Londen is tot stand gekomen en zich dan tot
de Regeering richte met een verzoek voor de totstandkoming van jets dergelijks te Paris, Ook Budapest,
Weenen enz, zouden in aanmerking komen,
De Voorzitter deelt mede, dat Nederland in den
Vreemde reeds onderzoek heeftgedaan naar de mogelijkheid van een leerstoel in het Nederlandsch te Parijs.
Men denkt, om te beginnen, over wintercolleges,
Ook voor andere hoofdsteden in Europa zal een onderzoek worden ingesteld,
Punt XIII De verhouding tusschen het Hooldbestuur
en het Bestuur van Groep Nederland;
afbakening der wederzijdsche werkzaamheden.
Van 'huishoudelijken aard,
Punt XIV. De uit save van een Gids betrekkekk het
Hooger Onderwijs in Nederland, voor
Vlaanderen.
De beer Van Schelven vraagt of nu gewerkt moet
worden aan de samenstelling van een studiegids voor
Vlaamsche studenten in navolging van dien voor Afrikaansche studenten, welke nu zoogoed als klaar is
en weldra terperse gaat, Daarin zou dan de Nijmeegsche
Hoogeschool moeten worden opgenomen, die voor ZuidAfrikageen doel trof,
De heer Van Soest (lid der Comm, van Schelven)
maakt bezwaar teen een Vlaamschen gids. Hi' gelooft
niet, dat er behoefte aan bestaat, omdat ook met het
oog op de valuta den eersten tijd weinig of geen
Vlaamsche studenten in Nederland zullen komen studeeren,
De heer Van Winkel is het hiermee eens, Hi'j heeft met
Vlaamsche studenten er overg
, en ook den
esproken
indrukgekregen dat er geen behoefte bestaat aan zulk
een studiegids.
De heer Moller meent, dat dit wel het geval zou zijn
als er wederzijds gelijkstelling van diploma's bestond
in Noord en Zuid,
De Voorzitter weet, dat daarop vooreerst geen kans
bestaat, Voorloopig zou een verslag over de hoogeronderwijstoestanden en -eischen in Nederland en Belie
voor verschillende faculteiten kunnen worden opge-
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maakt, SP r, verzoekt den heer Moller met enkele anderen een commissie daartoe te willen vormen,
De heer Moller verklaart zich daartoe bereid,
De heer Botha staat zeer twijfelachtig tegenover den
wensch dergelijkstelling van diploma's, Ook Belie
verlangt die niet en vreest overstrooming van advokaten
engeneesheeren uit Nederland,
Punt XV, Voorstel der commissie voor den Gids voor
Zuid-Afrika inzake Necterlandsche ingenieursdiploma's.
Nog in voorbereiding.
Punt XVI. Mededeelingen ter kennisneming, o.m.:
Dankbetuiging van de leden van het Koninklijk Huis
en Regeeringspersonen voor toezending van den ANN.kalender.
Dankbetuiging van Prof, Blok voor den hem gezonden
gelukwensch op zijn 70sten verjaardag.
Dankbetuiging van het Bestuur van het Kapteyn-fonds
voor de bijdrage (f 25.—) van het A.N.V.
Het voorstel van het Dag. Bestuur om een adres over
de Nederlandsche vertegenwoordiging in Perzie aan de
Regeering te zenden, (rondzendbrief van 12 Febr.) werd
aangenomen,
Mededeeling van Mevrouw Loopuyt—Maas, Secretares der Afd, Kaapstad, dat zij niet op den stamdag
aanwezig zal kunnen zijn,
In samenwerking met de Nederlandsche Zuid-Afr.
Vereeniging is de rondreis door Nederland van Prof.
J. J. Smith voorbereid.
In samenwerking met het Dietsch Studentenverbond
wordt een vacantieleergang voorbereid voor Vlaamsche
en Afrikaansche studenten, te Leiden in de Paaschweek
(14-18 April) te houden,
De voorzitter heeft in Januari te Parijs een samenkomst gehad met Jhr. Jan Panhuys over de voorbereiding eener Afd. A. N. V. aldaar.
Op het adres aan den Minister van Waterstaat om
verlaagd tarief voor tijdschriften voor het buitenland
een
in te voeren, ,heeft Z.Exc, geantwoord, dat hi' deze zaak
zal bevorderen.
Aan de besturen der Groepen Ned. Antillen en Suriname is verzocht een verzoek aan den Minister van
Marine te zenden om den kruiser „Java," die weldra
zijn eersten tocht naar Oost-Indie onderneemt, voor vlagvertoon West-Indie te laten aandoen.
Mededeeling van den heer Oudschans Dentz dat hi'
binnenkort naar het vaderland terugkeert en dus ontslag
moet nemen als Secretaris der Groep Suriname.
Aan den Nederlandschen Bond in Duitschland zijn
you wkaarten van Nederland en A. N, V.-kalenders
verstrekt alsprijzen voor de leden,
De heer Van Soest doet nog enkele mededeelingen
over den achtsten Vacantieleergang, die in de Paaschweek te Leiden zal wordengehouden, Reeds verklaarden
enkele tientallen Vlaamsche studenten zich bereid te
komen. Spr. noodigt het Hoof dbestuur uit den Senaat
der Leidsche Universiteiten te verzoeken zijn medewerking te willen verleenen; het D. S. V. zal zich dan tot
deprofessoren wenden van wie een voordracht wordt
verwacht.
De Voorzitter zegt zulks toe en deelt nog mede dat
roe p Vlaanderen reeds werkt om de zaak te bevorderen.
g
De heer Phaff vraagt nog, of Prof, Smith uit ZuidAfrika ook in Den Bosch een lezing kan komen houden.
De Secretaris zegt toe daaromtrent inlichtingen te
zullen ipwinnen,
De Voorzitter doet nog enkele mededeelingen over
Parijs, waar geen centralisatie der Nederlandsche belangen bestaat, Spr. heeft met enkele op den voorgrond
tredende Nederlanders daar de zaakgesproken ook met
het oog op een mogelijke Afdeeling van het A.N.V. De
heer Jhr, Van Panhuys acht een eigen lokaliteit noodig
en vraagt daarvoor steun ook aan het A.N.V. Spr, stelt
voor dit verzoek in te willigen en de bepaling van het
bedragezien
onze
fondsen bescheideng
zal moeten
,
dat
zij n, aan het Dag, Bestuur over te laten,
Aldus besloten.
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Achtsie vacantieleergang en Tieilde
Studentencongres,
Zoo men weet zijn de Vacantieleergang en voor Vlaamhe en Zidafrikaansche studenten weer hervat, Zij
sc
zullen ditmaalplaats hebben van 14 tot 18 April te
Leiden in aansluiting met het Grootnederlandsch Studentencongres.
Ziehier de list der werkzaamheden:
Dinsdag 14 April: 8 uur namiddag opening door de
hoofdbesturen van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
het Dietsch Studentenverbond, het Algemeen Vlaamsch
Hoogstudentenverbond, enz,
voor meWoendag 15 April: 10-12 uur leer an
ere on
di the en juridische studenten met bijzondere
ononderwerpen; 2-4 uur leergangen met al
derwerpen; des avonds 8 uur voordracht.
Donderdag 16 April: 9-12 uur leergangen met bijzondere onderwerpen; van 2-4 uur leergangen met algemeen onderwerp,
Vrijdag 17 April: 5 uur namiddag ontvangst der congresdeelnemers aan het station, 5.30 optocht met vaandels en fanfarekorps van Leuvensche studenten door
de stad naar den Burcht; toespraak; 830 opening van
het congres, verwelkoming, toespraken.
Zaterdag 18 April: Hugo-de-Grootdag, gewijd aan
persoon, werk en beteekenis van Grotius; 10-12 uur
lezingen; 1.15 vertrek met de electrische tram naar Den
Haag; 2,15 voortzetting der De-Grootcolleges in Den
Haag,
Na afloop sluiting van de vacantieleergangen en vermoedelijke ontvangst door de Afdeeling 's-Gravenhage
van het A.N.V. Daarna met de tram tern g naar Leiden;
8.30 des avonds opvoering van De Gecroonde Leersse
of De Verheerelyckte Schoenlappers, middeleeuwsche
burleske van Michiel De Swaen door het Vlaamse
Volkstoneel(leiding: Joh. de Meester, Wies Moens,
Gerard Rutten). Na afloop gezellig samenzijn en gelegenheid tot dansen,
Zondag 19 April: 's middags tocht per stoomboot naar
Kager- en Brasemermeren. Vriendschappelijk noenmaal,
toespraken, fanfaremuziek, Vlaamsche Leute (andere
g
ezelligheid bij slecht weer); 8 uur de Minnestreel Geert
Dils met Hollandsche, Vlaamsche en Zuidafrikaansche
liederen.
Maandag 20 April 10 uur voormiddag: lezing van dr.
N. B. Tenhaeff, Den Haag, over Idealisme en Nederlandsch besef; 11 uur E. H. Pater Callewaert (Gent)
over de Vlaamsche ziel; 12,30 noenmaal van het bestuur; 1.30 uur bezichtiging der stadsmerkwaardigheden;
van 330-5,30 voortzetting der congreslezing; des
avonds 8 uur E. J. Daled te Brugge over Brugge Die
Scoone(lezing met lichtbeelden),
Dinsdag 21 April: 9-10,30, algemeene vergadering
van het Dietsch Studentenverbond, van half 11 tot
half 1 congreslezingen, van 2-4 uur congreslezingen,
sluiting van het congres, 6 uur banket, na afloop bal.

Secretarissen der Groepen.
Nederland: Mr, Ch. M. Herckenrath Jr., Heerengracht
375, Amsterdam,
Nederl. Antillen: J. H, Perret Gentil, Berg Altena 49,
Curacao,
Nederl. Indie: J. W, Roessingh van Iterson J. Azn„ Tdjonglaan 51, Weltevreden,
179 South Trenchard
Noord-Amerika: F. E, H. Gebhardt ,
Str, Yonkers N, Y.
Suriname: Fred, Oudschans Dentz, Adm Militair Hospitaal, Bus 339, Paramaribo,
Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillenstraat 11,
Schaarbeek-Brussel.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Nederlandsch Tooneel te Londen.
De heer Jac, Grein, die zich reeds zoogroote verdienste verworven heeft door het bekend maken van
Nederlandsche letterkunst en Nederlandsche tooneellitteratuur te Londen, heeft opnieuw een wissel getrokken op onze erkentelijkheid, door te zorgen voor het
ten tooneele brengen van Prof. Gels overzettingen van
middeleeuwsche Nederlandsche stukken.
Dat was een ander heel verdienstelijk werk; dat vertalen doorprof, Gey,l hoogleeraar in de Nederlandsche
letterkunde engeschiedenis aan de Londensche Universiteit van den Lanseloet en Mar ken van Nimwegen. In
de laatste jaren wordt onze letterkunde in En eland
meer en meer bekendgemaakt en wanneer men hierbij
met zorg te werk gaat en het beste onzer kunstvoortbrengselen opzoekt, is dat een voortreffelijk middel om
Engelschen en Nederlanders tot elkaar te brengen, Beide
werken nu zijn meesterstukken uit hun tijd,
In een drietal Engelsche bladen wordt zeer waardeerendgeschreven over de voorstelling van de International Theatre Society tot welker bestuur de heer Jac.
T. Grein onlangs is toegetreden. De vertooning stond
onder leiding van zijn echtgenoote, mevr, Alix Grein.
De Lanseloet viel meer in den smaak dan het andere
stuk, Ergebeuren met die Mar ken zulke rare din en ...
en dan: men vond het blijkbaar een beetje lang.
De Referee noemde de vertooning van den Lanseloet,
zoowel als het stuk zelf „exquisite from beginning to
end"(keurig in alle opzichten), de vertaling door dr,
P, Gel uitmuntend, het werk van een bekoorlijken
eenvoucl." De Era erkende, dat beide stukken „juweeltj es" zijn en wenschte het gezelschap met deze
mooie voors telling geluk" De Stage roemde de „bijzondere kunstzinnige tooneelzetting", grootendeels bestaande uit schermen engordijnen, ontworpen door
mevr, Grein en de „bewonderenswaardig geschreven
8-lettergrepige verzen van dr, Gel,"
Ook de Westminster Gazette gaf een uitvoerig bericht
over deze voorstelling,
„Lucifer" te Rotterdam.
Op 22 Februari j.l. greep te Rotterdam een gebeurtenis plaats, die niet zonder vermelding in a g voorbijgaan,
In de Groote Doelezaal werd clayi hot Oraioriurn
„Lucifer" van Peter Benoit, door de Gemengde zangvereeniging „D.E.M.O,S,", onder leiding van den beer
P, N, Muus, uitgevoerd, De ruime zaal was goed bezet
met eengeestdriftig publiek, .dat herhaaldelijk door luide
toejuichingen zijn dank en bewondering betuigde, De
koren en de solisten, de dames Chr, H, Zillesen en Rie
Korsten (Het Vuur) en de heeren C, J. van Munster
(Het Water) en Leo Frederiks (De Aarde) hebben verdienstelijk werk geleverd, Vooral ,de Vlaming Frans
van Schoor, die de zware Luciferpartij zong, oogstte een
welverdienden bijval,
Aan den leider P, N. Muus werdengedurende de rust
twee kransen overhancligd, waarvan een met de Vlaamsche kleuren door Kring „Flandria", de Vlaamsch-Hollandsche Nereeniging te Rotterdam, De Voorzitter van
„Flandria", de heer Karel Angermille, herinnerde er
aan, dat dit een eerste uiting was van den „Broederband van Nederlandsche toondichters uit Noord en
Zuid": Het werk van de Hollanders Heinze, R. Hol en
Nicolai, en de Vlamingen P. Benoit,
Van Gheluwe en
Waelput, Hi' sprak de hoop uit, dat deze uitvoering te
Rotterdam wellicht het uitgangspunt zou worden voor
nieuwepogingen in die richting, die er ongetwijfeld toe
zouden bijdragen de twee broedervolken nog nader tot
elkaar te brengen,
Wanneer zullen de Nederlandsche zangkoorleiders en

orkestdirecteuren eens beginnen aandacht te schenken
aan de Vlaamsche toondichters? Een derbeste middelen
om den band tussclien Nederlanders en Vlamingen te
versterken is: uitwisseling van eigen kunst.

Een stem uit Suriname.
Er beef t een stemgeklonken uit Suriname en we
vatten weer moed voor deze zoo lang verwaarloosde
kolonie,
Wanneer, zooals de heer Van Heemstra deed, een gouverneur zijn verloftijd besteedt, om zijn zorg te widen
aan een heele reeks van belangen van zijn „geliefd
gebiedsdeel", kan dat land niet verloren zijn,
Onmiddellijk na zijn terugkeer in Suriname uit Europa
richtte mr. Van Heemstra een brief aan de Koloniale
Staten, waarin hi' zijn indrukken en ervaringen
opschreef,
Deze briefgaat teen de duistere vooruitzichten van
„gezaghebbende Nederlandsche kringen" in, Er ontwaakt een verlangen naar meer kennis van deze kolonie,
getuige de uitzending van prof, Kielstra; het plan om
voor den handel een ervaren clqskundige daarheen of
te vaardigen; de oprichting van een Westindischen
Ondernemersraad; het onderzoek in zake Surinaamsche
houtsoorten en andere voortbrengselen, de stroomwaarnemingen op rivieren. En de gouverneur maakt gewag
van verschillende verschijnselen, die van groote beteekenis kunnen worden voor de kolonie,
Zoo zal hoogstwaarschijnlijk de goudontginning met
meer kracht worden aangevat. De wetenschappelijke
onderzoekingen eener nieuwe maatscha iipij beloven, naar
degouverneur schrijft, van onschatbare waarde te worden voor het openleggen van het binnenland, voor
nieuwe ontginningen en dus voor werkverruiming,
Wat de beplantingen betreft, mogen we uit den brief
van baron Van Heemstra niets vernemen over de rijst,
die blijkens het laatstverschenen Koloniaal Verslag
(loopende over 1922) evenals de maisteelt sterk lijdt
onder de dure vrachten naar Europa of Amerika, Wel
komt er leven met betrekking tot suiker: er is eenige
kans op de stichting van een modern ingerichte ikfabriek,
Ten slotte heeft (om ons tot dit weinige uit den
belangrijken brief te bepalen) de gouverneur zijn
vacantie besteed om de belangstelling te winnen van het
Stinnes-concern, Wat wiltge! Wanneer Nederlandsche
geldschieters zoo huiverig blijken zich aan ondingen in Suriname te wagen, waarom zou men dan niet
de beproef de Duitsche geestkracht te hulp roe en? Zoo
dacht althans degouverneur en over de juistheid zijner
zienswijs matigen wij ons geen oordeel aan, De heer
Van Heemstra schrijft over de terughoudendheid in
Nederland:
„Het spreekt van zelf, dat gemaakte fouten en
ondervonden teleurstellingen uit het verleden hiertoe niet weinig hebben bijgedragen, maar ik heb
niet nagelaten bij herhaling er op te wijzen, dat de
in Surinamegeleden verliezen in een verhouding
staan tot de reusachtige offers, welke men in OostIndie heeftgebracht, voordat daar werkelijk van
een opbloei kon worden gesproken."
Het is jammer, Zullen buitenlanders ons voor moeten
zijn?
Dat ieder die kan, medewerke om over Suriname meer
kennis te verspreiden en dus meer belangstelling en
vertrouwen te wekken! Den voortvarenden bewindsman
wenschen wij in zijn pogen, de kolonie op te wekken
uit Naar langen slaap, van harte welslagen toe,
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Wat is het Nederlandsche Volk? Wat is de Nederlandsche Taal?
II
Hoe dit zij, de afbrokkeling van het Zuiden I, yacht de
Noordelijke provincies tot een inniger aaneensluiting, Dat
was de Unie van Utrecht; een defensief verbond tusschen
de zeven noordelijke provincies — de toetreding van
eenige der oostelijke had veel moeite gekost —; welke
overeenkomst ten slotte de —geenszins met dit Joel
opgestelde, en daardoor in vele opzichten op-den-duur
te kart schietende —grondwet der 'one republiek werd.
Aanvankelijk waren er ook nog Zuidelijke aanhangsels.
In hungeheel kon men Vlaanderen en Brabant niet tot
toetreding bewegen; maar verschillende steden in die
gewesten teekenden de overeenkomst mee,
De omstandigheden leidden er echter toe, dat dit
laatstepractisch niet veel beteekende, Want in de eerstvolgende jaren nam de macht van Spanje in het Zuiden hand over hand toe, De Oostelijke — ook de Noordoostelijke — provincies werden trouwens eveneens fel
door de Spaansche
d en Zeegers geteisterd; le
Hollan
land,goeddeels door de breede stroomen beveiligd;
werden steeds meer het bolwerk van den opstand; zij
droegen ook vrijwel alleen de lasten van den krijg:
en ook: de klacht dat zij de overige provincies niet
naar vermogen bijstonden, was niet ongegrond.
In het Zuidengaat dan de eene stad na de andere
verloren; en in 1585 valt Vlaanderen's hoof dstad, het
centrum van Dietsche taal en cultuur in het Zuiden:
Antwerpen,
Dit was een feit van beslissende beteekenis inzake de
scheiding van Noord en Zuid, De Staten-Generaal, die
zich stap voor stap hadden teruggetrokken, naarmate de
Spaansche troepen veld wonnen — van Brussel naar
Antwerpen, van Antwerpen naar Middelburg — kiezen nu
hun zetel in Holland zelf,
En dadelijk daarna kwam er een kentering in de
Spaansche aanvallen, Parma moest zijn le er splitsen;
een deel ervan moest op bevel van Filips II deel nemen
aan den Franschen burgeroorlog. Zoo kregen de opstandelingen, onder de schitterende leiding van Maurits, den
zoon van Willem den Zwijger ,
gelegenheid omstreeks
1590 van een defensief tot een krachtig offensief over te
gaan; de oostelijke grens wordt dan gezuiverd van
vijanden; Holland is veiliger dan ooit.
Vervolgens trekt men op naar het Zuiden; dat nu echter
— zoo volkomen was men daar in de macht van Spanje
— moest veroverd — niet langer; bevrijd — warden.
Staatsche en Spaansche troepen teisterden en plunderden die landen om s t zeerst, En hun krachtigste burgers
warengevlucht,
Naar Holland, Eengewichtig element was dat, die
toevloed van Zuiderlingen, die, vooral na den val van
Antwerpen, het Noorden waren komen versterken, Want
er waren zeer krachtige geesten onder deze Calvinisten,
die niet hungeloof wilden opgeven, maar liever met de
broeders in 't Noorden een hecht verbond sluiten, Groote
dichters, ondernemende zeevaarders, geleerden van beteekenis, heeft 't Noorden aan 't Zuiden, met zijn onder
beschaving, te danken gehad, Ik herinner aan Marnix,
dichter engeleerde, prozaist en staatsman, wiens Bienkorf eengrooten invloed op onze taal heeft uitgeoefend;
aan de dichters Peter en Zacharias Hens
en Daniel
y
Heinsius, den schrijver Karel van Mander, den wiskundie Simon Stevin, den geleerden boekdrukker Christoffel
.
an ijn, die zich , vanAntwerpen ge omen, te Leiden
vestigde, en zich, als Elsevier en Blaeu, een Europeeschen
naam heeft verworven; de predikanten en godgeleerdei,
Thysius, Walaeus, Baudartius en Gomarus , „ Last not
least: onzegrootste dichter uit den nu inzettenden blocitijd, Joost van den Vondel, is ook van Zuidelijke herkomst; zij is 'het dan, dat hi' niet onmiddellijk uit het
Zuiden naar Holland isgekomen, Zijn ouders hadden
namelijk de wijk genomen uit Antwerpen naar Keulen,
waar Joostgeboren werd; en vanwaar ze weinige jaren
nadien zich te Amsterdam vestigden,

En nu moeten we weer eens evengaan let op het
laatste lid van onze tweeledige taak; en iets zeggen van
de taal, Want die immigratie van een belangrijk, intellectueel Zuider-element in het Noorden beteekende de
toevoeging van een laatsten factor tot het zich vormende
Nieuwnederlandsch,
We zagen reeds, dat in de Middeleeuwen Vlaanderen
en Brabant — wier bewoners men in de XVIde en XVIIde
eeuw onder den naam van Brabandersplacht samen te
vatten, terwijl men hen tegenwoordig juist Vlamingen
noemt, hun dialecten, in tegenstelling met het Noordnederlandsch, Vlaamsch — 't vaderland der koinê waren.
Deze beteekenis verliest het Zuiden door de hierboven
saamgevatte politieke gebeurtenissen in de eerste kwarteeuw van den Vrijheidsoorlog, Dan wordt Holland,
gelijk we zagen, het voornaamste gewest van den in 1579
(Unie van Utrecht) gestichten on en staat. En dan
krijgt ook steeds meer de taal van Holland in dien staat
de overmacht; d.w,z, het aldaar — behalve in de kuststreken, waar men, tot heden, een bepaaldelijk Friesch
dialect is blijven spreken — gebruikelijke Francofriesch.
Hierin nu wordt door den invloed van de Zuiderballingen
het Vlaamsche — d,i, Frankische — element versterkt;
vooral, waar zooveel intellectueele krachten uit 't Zuiden
kwamen, in de zich vormende schrijftaal, In de groote
Holandsche steden werden, soms als eenige, soms naast
de daar bestaande, „Brabantsche" rederijkkamers opgericht; bovendien: de psalmberijming van den Gentenaar
Petrus Dathenus was in de Hervormde Kerk ook in het
Noorden ingebruik (tot 1772 toe); de woordenboeken
van de Zuidnederlanders Plantijn en Kiliaen waren,
vooral het laatste, hier te lande veelvuldig verspreid.
Eengroot aantal zuidnederlandsche termen verrijkte
zoodoende onze taal; speciaal dan de schrijftaal en den
„hoogeren" stiji; voor de omgangstaal klonken ze veelal
te ongewoon,
Echter u, er komt hiertegen, na een halve eeuw ongeveer — in 't midden vande XVIIde eeuw — een reactie.
Er zijn dan verschillende „Brabantsche" woorden, die
reeds het burgerrecht hebben verkregen, en die dus zich
handhaven; maar het toenemen daarvan wordt belet door
een echt nationale, speciaal van Amsterdam uitgaande
strooming,
Die Amsterdamsche taal was reeds als litteraire
schrijftaal gebruikt, o.a, in de blijspelen van Coster,
Bredero en Hooft; maar ze was goeddeels te gemeenzaam om voor alle letterkundige doeleinden toepassing
te kunnen vinden, Toch bevatte ze een menigte elementen, die daartoe konden dienen, ze kon worden veredeld,
En het is onze grootste dichter, Vondel, geweest, die, zich
aansluitende bij deze beweging, veel voor den opbouw
van het Nederlandsch heeftgedaan; — hoezeer hi' in
deze richting werkte, wordt ons duidelijk, wanneer we
de veranderingen na aan welke hi' in de tweede periode
zijner werkzaamheid — di, na ± 1640 — in vroegeren
arbeid aanbracht; tal van Vlaamsch-Brabantsche uitdrukkingen die hi' in zijn jeugd had gebruikt, vervangt
hi' dan door Noordnederlandsche termen; terwijl hi'
tevens
—meer
bij de allure
van de overgroote meerderheid zijner werken paste — de al te gemeenzame
volkstermen van het Amsterdamsch vermijdt, en de
gekunsteldheid, die eenerzijds den taalmeesters van de
inheemsche Amsterdamsche rederij kerskamer In Liefde
bloeyende" eigen was, anderzijds dreigde van hen, die,
61 te renaissancistisch — als Hooft in deperiode zijner
Historian — de Nederlandsche schrijftaal wilden vervormen naar de Latijnsche,
Maar er was nog een schriftuur die meer, en ontzachlijk
veel meer, invloed op de zich vormende taal heeft gehad
dan Vondel's werken: de Bijbelvertaling, die in 1619 door
de Staten Generaal aan een zeer deskundige commissie
van godgeleerden is opgedragen, in 1626 begonnen, en in
1635 voltooid, De invloed daarvan is te vergelijken bij
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dien van Luther's bijbelvertaling op de verbreiding der
Hoogduitsche schrijftaal,
Die commissie dan ,bestond nit theologen uit de verschillendeprovincien afkomstig; ook waren er verscheidene onder van Zuidnederlandsche afkomst, Ingemeen
overleg hebben zij zich nauwkeurig rekenschap gegeven
van het taalkundig gedeelte van hun taak. Men besloot
alleprovincialismen te vermijden, en zich van het algemeen Nederlandsch te bedienen; dat was dan, gelijk wij
g
ezien hebben, een vooral Hollandsch dialect met een
belangrijk aantal Vlaamsch-Brabantsche eigenaardigheden,
Dat kort nadien dat laatstgenoemde element, naar we
opmerkten, in de algemeene schrijftaal werd beperkt, en
die zich bijna uitsluitend ging richten naar het beschaafde
Hollandsch dergroote steden, ma ternauwernood als
een bezwaar worden beschouwd, Want daardoor kreeg de
taal van den z, g, „Staten-Bijbel" al spoedig een min
of meer bijzonder, archaistisch tintje, dat juist geschikt
was om het ontzag voor het boeken der boeken" te versterken,
Hierbij zij opgemerkt, dat in het algemeen het in onze
taal meer dan in andere talen waar te nemen verschil
tusschen schrijf- en spreektaal, hieruit moet worden verklaard,
dat de eerste nog vele Vlaamsch-Brabantsche
bestanddeelen bevat, terwijl de laatste zuiver Hollandsch is.
In bijzonderheden zullen we den invloed van den Staten-Bijbel op onze taal hier niet nagaan; we constateeren
slechts, dat die invloed ontzachlijk root is geweest.
Honderdduizenden toch lazen er dagelijks in of hoorden
eruit voorlezen. Van belang was het reeds, dat tal van
nieuwe woorden, termen, toespelingen uit den Bijbel in
het leven kwamen; terwijl anderzijds vele oude woorden,
waarschijnlijk vooral doordat ze in den Bijbel voor
men, nog zijn blijven bestaan; zij het dan veelal alleen
in dichterlijken- of kanselstijl; of in enkele uitdrukkingen.
Maar het belangrijke is, dat in-zake grammatica en
woordgebruik, na ampel overleg, besluiten zijn genomen,
waardoor het taalgebruik een belangrijke richtsnoer
gegeven is.
***

Wij zullen de verdere geschiedenis van de taal, welke
zich op deze wijze had verstevigd, niet in bijzonderheden vervolgen, Voor de beantwoording der vragen toch,
welke de titel van dit vlugschrift stelt, schijnt het niet
noodig, nauwkeurig na te gaan, welke de in hoofdzaak
dus Hollandsche taal — welke zich door de steeds stijg
ende overmacht van Holland steeds meer over de
geheele Unie deed gelden — overnam uit de Oostelijke
(Saxofriesche) dialecten ; gelijk het ons in dit verband
ook niet noodig scheen de anderlandsche invloeden
(Fransch, Latin die van ouds reeds tot de vorming van
ons taaleigen hebben bijgedragen, anders dan aan te
duiden. Evenmin is 't hier deplaats uit te weiden over
de verbreiding die onze taal in de XVIIde eeuw, in het
tijdvak van de macht en den stoffelijken en geestelijken
bloei van ons land, buiten de landsgrenzen heeft verkregen; toen ze zelfs een oogenblik de kans had, de taal
van heel de Duitsche laagvlakte te worden.
Maar bij dat tijdvak van bloei en van expansie zelf
moeten we wel even stilstaan, Want dat tijdvak is de glorie
van onzegeschiedenis, Wie die geschiedenis niet kennen,
zullen misschien in ons land — wanneer ze door ons zeer
groot koloniaal bezit niet tot nadenken worden gebracht
— niet meer dan een van die vele kleine staatjes zien, die
ompolitieke-evenwichtsredenen blijven bestaan, met niet
dan die, men zou haast Ikunnen ze en; negatieve raison
d'etre. Wie onze bloeitijd kennen, zij het oppervlakkig, wie weten dat de Nederlanden eens een ontzachlike beteekenis hadden in Europa en in de heel wereld,
een beteekenis die onmogelijk schijnt obi' zoo klein grondgebied, zullen begrijpen, dat bier een nationaliteitsgevoel
kon blijven bestaan van zeer nobele allure; zullen bij
't woord „Nederland" iets bijzonders voelen, een gewaarwording ervaren van verbazing en bewondering,
Inderdaad, is het niet iets verbazingwekkends, dat van
die kleine Unie, terwijl ze alle krachten scheen noodig

te hebben teen het wereldrijk Spanje, tevens nog wakkere zeevaarders uitvoeren naaralle oorden der wereld?
En dat met een kloeke kracht, waarvoor de andere naties
als met een zekere verbluftheid schenen te wijken! Van
Venetié, vanouds de roemrijke handelsrepubliek, werd
de vrachtvaart van Oost naar West radicaal overgenomen; in Indie, Australia en Amerika werden door enkele
schepen, door een handjevol menschen, nederzettingen
gesticht; waar Engelschen en Portugeezen zaten, werden
ze er — veelal, het is waar, met de niet altijd even
zachtzinnige practijken van dien tijd — eruit gewerkt.
Niet al die nederzettingen konden we vasthouden; maar
wij hebben de Europeesche macht in Noord-Amerika
geplant; later hebben daar de Engelschen ons weten te
ver- of althans terug te drip en,
In Zuid-Afrika hielden we langer stand, maar ook
daar stelde Engeland zich in onze plaats, Maar het
Hollandsch karakter bleef behouden, Tot in het begin
van deze eeuw waren daar onafhankelijke staten, Hollandsch van oorsprong, van volksaard, van taal; die
sedert dien althans hun staatkundige onafhankelijkheid
hebben moetenprijsgeven. Maar onze Zuidamerikaansche bezittingen behielden we; en we behielden onzen
Oostindischen Archipel, die „zich om den evenaar slingert als een gordel van smaragd," zooals een onzer
XIXde eeuwsche schrijvers heeft gezegd; een geweldig
bezit, We komen hierop nog even terug,
Wat onzeplaats in Europa betreft: haar groote positie
op staatkundig gebied moesten de Geiinieerde Pr ovincien
noodwendig verliezen, toen de route staten rondom
— En eland Frankrijk, Duitschland — die zooveel
rijker aan menschen en 'hulpbronnen waren, zich ontwikkeld engeconsolideerd hadden; maar in de XVIIde
eeuw blijft ons kleine complex van provincies, ondanks
zijn uiterst onvoldoende politieke inrichting, de Europeesche staatkunde beheerschen; Frankrijk en En eland
doen elk van zijn zijde steeds de uiterste moeite ons
mee te krijgen; ,daar wij dan den doorslag voor de
suprematie kunnen geven; in drie zeeoorlogen blijken
onze wereldberoemde vlootvoogden, De Ruijter en Tromp,
to en de Engelschen opgewassen; onze mannen varen
zelfs de Theems op en doen de Londenaars vol ontsteltenis uit hun hoof dstad vluchten, Onze groote staatsman Johan de Witt beheerscht de Europeesche politiek.
Als ten slotte onzestadhouder Willem III tevens koning
van En eland is, is het hoogtepunt bereikt,
Maar dan heeft Nederland ook op ander gebied
onsterfelijken roem verworven,en schatten voortgebracht die veiliger en hooger `staan dan landbezit: zijn
kunst, Dan zijn we ook geworden het land van Rembrandt; van Frans Hals, vanVan Dijk, Ruysdaal, Frans
,
Mieris, Nicolaas Maes
Gerard Dou . . , Ook — al is
dit een kunstglorie die uiteraard niet zooveel internationale waardeering vermag te wekken — we hebben
een bloeiende letterkundegekregen: Vondel, Hooft en
Breeroo hebben hun onsterfelijke werken geschreven, en
daarmee onze taal een monumentgesticht, om een onontvreemdbaar bezit van de hoogste waarde nagelaten • • .
(Slot volt),
g
JAN WAL CH.

BUITENLAND.
Holiandsche landverhuizing naar Brazilig.
De Vereenigde Staten van Brazilie met 'n gezamenlijke
oppervlakte bijna zoo root als die van Europa en een
bevolking minder talrijk dan die van Frankrijk, kunnen
nog vele millioenen van menschen uit de Oude Wereld
opslorpen. Zuid-Amerika in zijn geheel en Brazilié in
het bijzonder zijn dan ook landen der toekomst,
Voor den landverhuizer uit Noord- of Middel-Europa
komen de Staten: Sao Paulo, Parana, Santa Catharina
en Rio Grande do Sul het eerst in aanmerking, In deze
staten komt het klimaat ongeveer overeen met dat
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in Zuid-Europa, terwijl de landbouwvoortbrengselen ook
dezelf de zijn.
In Sao Paulo en Rio Grande do Sul zijn echter geen
regeeringskolonien meer to verkrijgen, Wel kan men
land verwerven van ide Spoorwegmaatschappijen en van
groote kolonisatiemaatschappijen, Koopt men van particulieren, dan is de grootste voorzichtigheid meer dan
noodig, want in Brazilie bestaat geen kadaster en het
eerwaardige gilde der „Landhaaien" is in de groote steden zeer talrijk vertegenwoordigd,
De internationale spoorweg,
die den over land reizende
brengt van Rio de Janeiro naar Montevideo, doorsnijdt
de staten: Rio de Janeiro, Sao Paulo Parana, Santa
Catharina, Rio Grande do Sul en Uruguay,
Een spoorreis van 40 uur brengt u van Rio de Janeiro
langs de stad Sao Paulo naar de hoogvlakte van Parana,
Ook verbindt een spoorlijn de kleine havenstad Para-
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Ter toelichting: Er waren er,
die de boonen eerst
kookten, om ze daarna to paten. Daarbij kwamen nog
drie jaren misgewas: re en ratten, sprinkhanen, De
moedigste gaf het op. De zeer weinigen, die bleven,
.
vonden aan zich bewaarheid: „Na lijden komt verblijden"
Jan
J en Ver
Enkele families, waaronder die van Leen
schoor, vertrokken 28 Maart 1911 naar Carambehy, (Jan
Verschoor is later in Holland overleden),
De kinderen dezer families zijn met later nagekomen
Hollandersgehuwd en wonen bijna allen nog in Carambehy. Carambehy is een station tusschen de plaatsen
Castro en Ponta-Grossa, De Hollandsche nederzetting
lit ongeveer een uur van dat stationnetje af, en halfweg tusschen Castro en Ponta-Grossa, van elk +
4 uurgaans verwijderd,
Het land is kaal, heuvelachtig en onvruchtbaar, evenwel groeit bij rijkelijke en doelmatige bemesting bier
alles, Bosch en bout vindt men alleen aan de smalle

De gasten op de 25-jarige bruiloft van Arie de Geus.
naqua met de hoofdstad Curityba en het zich zeer snel
ontwikkelde Ponta-Grossa, dat aan de internationale
lijn Rio-Montevideo het voornaamste station in
Parana is.
Eenige uren sporens in Zuidelijke richting van PontaGrossa lit het station Iraty en hier dicht bij de kolonie,
vroeger genaamd Congalves Junior, die in de jaren
1908-1909-1910 door de Hollanders zeer berucht is
geworden.
Toen woonden daar ruim 100 Hollandsche families,
De meesten zijn op 's lands kosten naar Nederland
teruggekeerd; velen werken nog als arbeiders in verschillende steden. De zeer enkele families, een 7-tal,die
gebleven zijn, zijn er nu boven op en leven in betrekkelijke welvaart.
Depoging tot landverhuizing, in de jaren 1908-1909
op tamelijk groote sohaal beproefd is jammerlijk mislukt, Geen wonder, dat men in Holland ten opzichte
van landverhuizing naar Braziliê zeer somber gestemd
is, De mislukking is hoofdzakelijk to wijten aan de Hollanders zelf. Mannen, die liever niet werkten, vrouwen
zonder eenige schaamte en bijna allen zonder eenige
kennis van landbouw,

oevers der riviertjes, die, zich tusschen de bergen slingerend, murmelend, klaterend, voortdurend stroomversnellingen, watervalletj es en watervallen vormend,
naar den Tibagy spoeden. Deze stroomt uit in de Paranapanema, een zijrivier van den Parana., die als Rio de
la Plata den zeearm vormt tusschen Buenos-Aires en
Montevideo,
Op deze hooge, (923 M. boven den zeespiegel) kale,
winderige bergen hebben de Hollanders, die hier in
1911, 1912 1913 kwamen, zich gevestigd en gehandhaafd.
Van diegekomen waren, zijn er ook weer gegaan,
(La. naar Noord-Amerika, maar, die bier thans nog zijn,
kunnen ze en; wij hebben geworsteld, wij worstelen
nog, maar — we aan vooruit, we winnen,
Die nagekomen Hollanders waren niet onbemiddeld en
— het waren boeren, op de hoogte van landbouw en
veeteelt, Zij kwamen uit 's Gravendeel, Zwijndrecht en
Nieuw-Lekkerland.
Ook hun zijn ontg000helingen en tegenspoeden niet
gespaard gebleven, maar ze hebben niet versaagd,
De talrijkste en invloedrijkste familie is die van De
Geus, afkomstig uit 's-Gravendeel, Hierbij het familieportret. Vader en Moeder De Geus met hunne kinderen
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en behuwdkinderen, Hier in Carambehy telt die familie
aan kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en
behuwdkin(deren, 36 personen, In November van dit jaar
zouden ze hungouden huwelijksfeest gevierd hebben,
doch Moeder De Geus is in September na een lang en
geduldig lijden overleden, De familie roe is in het
voorjaar 1924 genomen, toen de oudste zoon zijn
25-j arige echtvereeniging feestelijk herdacht, Bijna alle
Hollanders uit de buurt warengekomen (zie de andere
groep), dus al een tamelijk groot aantal, De families
hier, natuurlijkerwijze bijna alle door huwelijken aan
elkaar verwant, dragen alle edit Hollandsche namen;
De Geus, Voorsluys (Nieuw-Lekkerland) Los, (Zwijndrecht), Verschoor, Harms, Vriesman, Smouters, Van
Wilpen (Den Haag),
g
(Slot volt),
P. F. MATTHIJSEN,

Wat wil deNederlandsche Bond in
Duitschland?
Deze vraag op den kleurigen Ondergrond van de Nedlandsche vlag noope ieder, die het handige propagandaboekje voor zich krijgt, het antwoord te zoeken in de
veertig bladzijden, die een welversneden pen er aan
heeftgewijd,
Het isgeen droge leesstof en de verschillende hoold
stukjes warden aangenaam onderbroken door afbeeldin o,
o, m, de portretten van den eersten Bondsvoorzitter, Generaal Jhr, Wittert (die den Bond in het Hoof dbestuur van het A, N,V, vertegenwoordigt) en Minister
Dr, De Visser, wiens woord wordt aangehaald:
„Onze landgenooten in den vreemde zouden niet zijn,
wat zij zijn, als zij niet in dien Nederlandschen geest
waren opgevoed, of deze hun niet in het bloed zat, Hoe
meergij allen dezen levendig houdt, des te beter voor
U en voor ons, Vergeet daarom in Uw tweede Vaderland,
uw oude,
uw eigen Vaderland niet."
Ook eenpaar foto's van een Koninginnefeest, de deelnemers aan het eerste Nederlandsche Congres te Essen
(6 Aug, 1921) en een schetskaartje van de plaatsen in
Rijnland en Westfalen, waar een aangesloten vereeniging
bestaat, vetluchten den tekst, een iduidelijke uiteenzetting van de belangen der 160,000 Nederlanders in
Duitschland, die dat willen blijven, maar daarvoor dan
ook steun vragen van het vaderland, Hun goed geschreyen en opgesteld blad De Post van Holland onderhoudt de belangstelling wekelijks.
De beknopte geschiedenis der Nederlandsche btweging
in Duitschland en haar 5 congressen gehouden te Essen,
Hannover, Dortmund en Dusseldorf,
even een denkbeeld
van de moeilijkheden, waarmee de Bond in deze veelbewogen ti den te kampen had, Dank zij de voormannen
— we zullen maargeen namen noemen om niemand te
vergeten — heeft de Nederlandsche Bond in Duitschland
zich staandegehouden,
Om dat te blijven doen was een Vaderlandsch Steuncomite onontbeerlijk, Het boekje vermeldt de lange naamlist van het uitvoerend comae, de eerevoorzitters en het
eerecomite, tot welk laatste ook onze voorzitter is toeg
etreden, Leest men al deze klinkende namen, dan kan
men aan het welslagen niet twijfelen,
Het doel; de verlevendiging van het stambewustzijn
van de ingeheel Duitschland wonende Nederlanders en
de behartiging van hun gemeenschappelijke, stoffelijke en
g
eestelijke belangen, verdient dan ook den steun van alle
Nederlanders, waar ter wereld zij zich ophouden,
Uit de 'hoofdstukj es; „Wat wij reeds deden" en „Wat
wij verder zullen doen" blijkt, dat de leiding aan den
populairen dagbladschrijver en bondsvoorzitter met zijn
medewerkers ten voile is toevertrouwd,

Holland Instituut.
Men meldt ons uit Frankfort;
Woensdag 25 Februari had de laatste lezing in dit
half jaar van het Holland-Instituut plaats, Ook dezen
keer was de belangstelling zeer groot en de zaal over-

vol, Voordat met de lezing werd begonnen wijdde de
voorzitter van het Holland-Instituut, de Heer Ter Horst,
een woord aan de nagedachtenis van Prof, Dr, Julius
Ziehen, die lid van het Bestuur van het Holland Instituut was; ook voor dit Instituut beteekende zijn sterven een onherstelbaar verlies,
omdat de overledene veel
kennis van en eengroote liefde voor Nederland had
en steeds alle krachten , heeft ingespannen om de belangen van het Holland-Instituut te bevorderen.
Het onderwerp voor de voordracht was; Der niederlandische Schriftsteller Multatuli, Nadat Prof, v, d.
Meer zoo beknopt mogelijk een overzicht over de ontwikkeling en het leden van Multatuli tot aan het ontstaan
van den Havelaar"
gegeven en daarna in het kort den
„
inhoud besproken had, droeg de Heer A. Auerbach,
leeraar voor tooneelkunst in het Duitsch de toespraak tot
de hoofden van Lebak, degeschiedenis van Saida en
Adinda en het slot op bewonderenswaardige wijze voor,
Prof, v. d, Meer schetste in een kort slotwoord, den
invloed van Multatuli op het volgende geslacht.

Het bezoek van 1-1,Ms, „Tromp" en
„Heemskerk" te Genua.
De Nederlandsche feestweek in Genua is juist ten
einde, en ik heb hetgenoegen U eenige bijzonderheden
ervan mode te deelen, waarin de lezers van „Neerlandia"
wel belang zullen stellen,
De schepen kwam Zaterdag 14 Febr, in den loop van
den ochtend aan. Het binnenkomen in de haven was
vrij moeilijk, ten gevolge van de hooge zee, gepaard
met stormachtigen wind; maar dank zij de vaardigheid
der commandanten, wierpen de schepen al spoedig het
anker op de voor hen bestemde ligplaatsen bij de Molo
Guardian°,
Onmiddellijk daarop be of zich onze vice-consul, de
Heer L. J. Breman, aan boord, om de commandanten,
h uit naam van
de heeren Aronstein en Schenck ide Jong,
en Consul-Generaal en de Nederlandsche Kolonie te
d
verwelkomen en tevens de feestcommissie, waarvan ook
Uw vertegenwoordiger en die van „Nederland in den
Daarna
D
en
vreemde" deel uitmaakten , voor te stellen,
brachten de commandanten hun bezoek bij den ConsulGeneraal, die hen aan de plaatselijke overheden voorstelde,
Reeds bij de eerste ontmoeting heerschte er tusschen
de officieren en de leden der Nederlandsche Kolonie
een zeer aangename stemming, die zich in weinige
d agen met een voortdurendd e stijgin g, tot oprechte vriendmo
e
schap ontwee,
id
ante
kn.werd
d al het
gikk
Vanbeide
hike edaan om het bezoek (der schepen in onze haven
aan ieder van ons tot een aangename herinnering te
maken,
Zaterdagavond waren. de commandanten en de officieren op een bal in de „International Country Club"
genoodigd, 's Zondags vond een gala Opera-voorstelling
to hunner eere in (den Grooten Schouwburg plaats; Dinsdagmorgen 'n zeilwedstrijd op Lido, waarbij de Eerebeker van de Maatschappij Nederland"
verzeild werd;
„
's middags maakten (de onderofficieren en een deel der
bemanning, onder begeleiding van enkele hunner officieren en eenige Hollanders, een autotocht naar Portofino Vetta, in door de Nederlandsche Kolonie beschikbaargestelde auto's , Dien zelfden dag was er een
avondfeest met bal in de schitterende zalen van het
Hotel Bristol, aangeboden door onzen Consul-Generaal,
den Heer J, M. Hosang, en den vice-consul, waarop,
behalve de Etats Majors der beide schepen, de Nederlandsche Kolonie, (de stedelijke overheden en het Corps
Consulair verschenen, Tot laat in ,den nacht werd er
muziekgemaakt en gedanst en de stemming was alleropgewektst, Woensdagmiddag 'n thee met dans aan boord
van H, M.'s„Heemskerck” en tot slot der feestelijkheden,
's avonds een feestmaal aan boord van H.M.,'s„Tromp”,
waarbij de heeren commandanten, onzen Consul-Generaal en Vice-Consul, alsmede de leden der feestcommissie met hun damesgenoodigd hadden,
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Metgenoegen heb ik kunnen waarnemen, dat onze
officieren en manschappen hier ter stede een uitstekenden indruk hebbengemaakt en veel sympathie wisten
te verwekken; hun manier van optreden was steeds
-voorbeeldig en draagt er zeer zeker toe bij om in Italie
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stelt zichgaarne beschikbaar om Nederlanders, die .willen trachten in dezen trant voor ons ideaai te werken,
d
zouden
ru van zou
met de Vlamingen , die er gaarne gebik
maken, in aanraking te brengen,
leder, die voor de verwerkelijking ervan jets gevoelt,
geve zich dan aan onzen secretaris op, met vermelding
van nauwkeurig adres, beroep en wenschen betreffende
het onderwerp van briefwisseling; liefst ook met de mededeeling of hi' tot de ouderen of jongeren van dagen
behoort. Als wij dan vervolgens in Neerlandia een list
dier ingekomen opgaven openbaar maken, zoodat
peters en meters daaruit hun keus kunnen doen, is —
dunkt ons — deze zaakgenoegzaam aan het rollen en
kunnen wij onze tusschenkomst voor afgeloopen houden.
Practisch was misschien alleen nog dit; dat wij bericht
kregen van hen, die een petekind hebben gevonden; hun
naam kan dan van degenoemde list worden afgevoerd.
Het Dagelijksch Bestuur voornoemd,
A, A, VAN SCHELVEN,
voorzitter,
C. M. HERCKENRATH, (Heerengracht 375,
Amsterdam), secretaris;
S, VAN LIER, Ez,, penningmeester,
Maart 1925.

Van de Afdeelingen.

Marken en Volendam aan boord van de „Heemskerck“.

Nederlands roe p als beschaafd yolk te versterken,
Ook om deze reden spreek ik de hoop uit, dat de
Hollandsche Kolonie te Genua niet nogmaals 16 jaar
zal behoeven te wachten alvorens er weder eens 'n Hollandsch oorlogschip de haven van Genua bezoekt,
Genua,
19 Februari 1925.
G. H. VAN STRAATEN,
Vert, van het A. N.V.

NEDERLAND.
Vlaamsche „Petekinderen".
In het Maartnummer van Neerlandia heeft de hzer
M. J, Liesenborghs het denkbeeld opgeworpen, dat Nedland Vlaanderen in zi j n strijd om zichzelf te kunnen
blij ven en gelijk recht als Wallonie te verkrijgen zou
steunen, doordat Nederlanders zich beschikbaar stelden
om Vlamingen tot „petekinderen" aan te nemen, In dezer
voege, dat zulk een Vlaming van zijn Noordelijken stamgenoot de Hollandsche boeken, bladen en tijdschriften
zou toegezonden krijgen, die zijn peter of meter niet meer
voor zich behoeven zou en die hetpetekind, door den
slechten stand van het Belgische geld, zich tegenwoordig
niet of althans moeili j k meer kan aanschaff en. Of zoo
het op deze manier niet kan, dan kon er — zegt de heer
Liesenborghs — een briefwisseling tusschen die twee
stamgenooten aan weerszij den van onze zuidelijke grens
ontstaan, die de handhaving onzer Nederlandsche beschaving ten goede kwam.
Waarschi j nlijk zal dit denkbeeld onder de leden onzer
Groep wel instemming vinden, Het is ook inderdaad een
geschikt middel om jets in den geest van ons Verbond
te bereiken, dat er voor aanbevolen wordt, In alien
gevalle; het Dagelijksch Bestuur van Groep Nederland

Dordrecht en Omstreken.
Voor de leden dezer Afdeeling trad 16 Maart op de
bekende Vlaamsche schrijver Felix Timmermans, Hi'
vertelde op de hem eigen onderhoudende wijze over zijn
boek „Breugher, waaraan hi' werkt, en over het niysteriespel „En waar de ster bleef stille staan". Ernst en
kortswijl wisselden elkander of en de toehoorders
enoten blijkbaar van den Vlaamschen humor,
g
De Afdeeling had door dezen avond een aanwinst
van tien nieuwe leden te boeken,
's-Gravenhage en Omstreken.
19 Februarigaf deze Afdeeling haar vijfden Dietschen
Kunstavond van dit seizoen, Deze was in hoof dzaak
gewijd aan de herdenking van Guido Gezelle, waartoe
de Vlaamsche Voordrachtskunstenaar Hendrik Bulterys, die Gezelle prachtig voordraagt, zijn medewerking
verleende, Op boeiende wijze licht hi' zijn gehoor telkens
in, omtrent den inhoud en de strekking van het gedicht,
dat hi' zal weer even zoodat zijn voordracht met de
daaringevlochten gedichten een aaneengeschakeld,
schoongeheel wordt,
„Rust'' gaf de voorzitter
een beknopt overzic
Na
deht
van doel en streven der Grootnederlandsche Beweging,
teneinde de talrijke aanwezigen (de zaal was geheel
gevuld) tot een trouw bezoek aan den Stamdag op te
wekken.
Het Haagsche Dameskoor onder leiding van den Heer
Best luisterde den avond op door het zingen van eenige
liederen,
Vlissingen.
In de maanden Januari en Maart heeft deze afd. een
voor
leden
en belangtweetal avonden
in
elkaarstellenden, In de eerste, gehouden op Woensdag
28 Januari, hield de heer Van der Werff, bestuurslid
der Afd, W. Z, Vlaanderen, een lezing over de Sage
van den Vliegenden Hollander, Deze belangwekkende
voordracht volgden de aanwezigen met groote aandacht.
Vrijdag 6 Maart heeft dr, A. Martens uit Middelburg
een vrij talrijk opgekomen publiek geboeid met eene
lezing over Menschentypen, Deze lezing, hoewel een
wetenschappelijk onderwerp behandelend, hield, door
depakkende en zoo eenvoudig mogelijk gemaakte behandeling, de toehoorders eenige uren bezig niet alleen,
maargaf bovendien menigen nuttigen wenk,
Lichtbeelden verduidelijkten de lezing, Het puek
bli
dankte aan het slot der voordracht den spreker door
warme toejuichingen,
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Gouda.
Deze Afdeeling is herrezen, Donderdag 19 Maart
draaide de rolprent Nederland voor de Goudsche leden
en hungenoodigden, Dr, Hoogstra opende de bijeenkomst, overste Oudendijk hield een korte inleiding over
doel en streven van het A, N, V, De Afd, telt thans 60
leden, Een vast bestuur zal spoedig warden gekozen,

VLAANDEREN.
Jaarlzjksche algemeene Groepsvergadering te Brussel.
Zondag 1 Maart Meld groep Vlaanderen in het Hotel
de l'Avenue, aan de Bolwerklaan, te Brussel, haar
jaarlijksche algemeene vergadering. Nadat de heer Omer
Wattez,groepsvoorzitter, de aanwezige leden en
afgevaardigden uit Brussel en Lokeren welkom had
eheeten, verleende hi'eth woord aan den heer M. J.
g
Liesenbotghs, secretaris-penningmeester, die voorlezing
deed van het volgende jaarverslag:
„Het is mij, als secretaris van groep Vlaanderen, op
deze jaarlijksehe vergadering, een behoefte en een plicht,
alvorens het eigenlijke verslag onzer werkzaamheden
aan te van en een eeregroet te brengen aan twee veteranen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, twee
groote zaaiers van de stamgedachte, die ons alien hier
vereenigd bezielt, twee onversaagde Kampioenen voor
het behoud van de Nederlandsche taal en den eigen
Vlaamschen volksaard in het door ons bewoonde zuidelijke deel van het Nederlandsche taalgebied in Europa:
wijlen Hippoliet Meert en Johan Kesler, Met den die
sten eerbied herdenk ik hier — en u allen, ik ben er
van overtuigd, doet clit met mij — wat Hippoliet Meert
voor het Al g, Ned, Verbond is geweest: de werkelijke
vader en de lbezieler van het Verbond in latere, moeilijke
j aren.
„In „Neerlandia u is het mij vergund geweest op zijn
groote verdiensten te wijzen, en ook op die van wijlen
Johan Kesler onzen steeds werkzamen, altijd, tot op den
avond voor zijn dood toe,
voor het Verbond en de
algemeen Nederlandsche stamgedachte in de bres staanden ondervoorzitter,
wiens verscheiden en voor tak
Brussel en voor Groep Vlaanderen een onherstelbaar
verlies moet wordengeacht, Johan Kesler mochten wij,
waardig en kalm, te zamen met het lijk van zijn in den
ooriog gevallen zoon, naar zijn laatste rustplaats te
Ukkel-Calevoet vergezellen, Bij de teraardebestelling
van Hippoliet Meert,
te Gent, heeft de aldaar besturende
anti-Vlaamsche overheidgemeend zich zelfs met het
geweld der wapenen teen het begeleiden naar de
begraafplaats van het stoffelijk oversehot van dezen in
Noord-Nederland, in ballingsehap, gestorven Vlaming,
te moeten verzetten. Toch zijn wij er geweest en mochten wij er nog in slagen, uit uw aller naam, leden van
g
roe p Vlaanderen, een bloemenkrans met de Vlaamsche
en Hollandsche kleuren en eenpassend opschrift op zijn
grafkelder te le en op het oogenblik zelf, dat de
aarde van Vlaanderen zijn lijk in haar schoot ontving.
Zoo we nu een Iblik werpen op de werking van groep
Vlaanderen in het afgeloopen jaar, merken wij op dat
— trots de door ons in het werkgestelde pogingen om
ook elders weer vasten voet te krijgen — alleen Brussel
en Lokei-en, al s takken van het Verbond, werkelijk leven
en bloeien, Uit het verslag van den secretaris van tak
Brussel zultgij hooren dat, na een korte periode van
inzinking wat het aantal betalende leden betreft, thans
weer een hoopgevend zonnetje aan het dagen is gegaan,
De wederoprichting van De Distel, het kunstlievend genootschap, waaruit in 1895, de eerste afdeeling van het A.
N, V. werdgeboren, bevestigt deze optimistische voorspelling. Brussel gaat weer den goeden we op, Tak
Lokerengaf blijk van een buitengewone werkzaamheid,
welke nergens in het Verbond waar ter wereld ook, haar

weergade vindt, Hulde weze dan ook gebracht aan deze
wakkere afdeeling en haar voortvarend bestuur.
Antwerpen daarentegen is, na een kort ontwaken,
weer ingeslapen, De verdeeldheid onder de Vlamingen
blijkt de hoofdreden te zijn van de mislukking onzer
pogingen, om, ook elders, de slapende takken weer
wakker te schudden, Met Mechelen wordt onderhandeld. Vermoedelijk zal daar, in den loop van 1925, een
nieuwed
poging wel tot een bemoedigen succes leidenfr
Groep Vlaanderen telt volgens de opgaven der secretarissen van de takken Brussel en Lokeren 307 leden,
welke op 28 Februari 1925 hun jaarlijksche bijdrage hadden betaald, Verwacht wordt dat nog een vrij aanzienlijk aantal leden zieh binnenkort van hun geldelijken
plicht tegenover het Verbond zullen kwijten, terwiji
dezer dagen verder nog verscheidene nieuwe leden
toetraden, zoodat het werkelijke aantal leden van Groep
Vlaanderen op 400 ma worden geraamd.
Hetgroepsbestuur heeft, in den loop van het jaar,
in samenwerking met het hoofdbestuur te Dordrecht,
stappen gedaan om het Nederlandsch als diplomatieke
en ambtelijke taal tusschen Nederland en Belie en
omgekeerd te zien gebruiken. Een brief in dien zin
door ons op 16 Juli 1924 aan den Belgischen minister
van Buitenlandsche Zakengestuurd, bleef zonder
gevolg. De Minister achtte het zelfs niet noodig ons een
doodgewoon bericht van ontvangst te laten geworden.
Onze bezorgdheid ging ook naar het scheppen van
eengeestelijk tegenwieht, dat de gevolgen van het
Belgisch—Fransch cultureel verbond eenigszins zou
opheffen. Van ambtelijke Nederlandsche zijde kwam
men echter tot de overtuiging,
na een onderzoek ter
bevoegder plaatse, dat, het verschil van peil tusschen
het onderwijs in Nederland en in Belie in acht genomen,
degelijkstelling der academische diploma's en de uitwisseling van leerkrachten niet dan met groote practische moeilijkheden zou gepaard aan, Het plan rust
nu voorloopig, maar verliezen wij niet uit het oog,
Meer succes mocht wordengeboekt ten aanzien van
de hervatting der Nederlandsche vacantieleergangen te
Leiden. Door het A, N. V. en het Dietsche Studentenverbond is namelijk besloten van 14-18 April a.s., voor
de eerste maal sedert den oorlog, deze leergangen weer
in ite richten, Mede op aandringen van het bestuur
vangroep Vlaanderen zullen de kosten, welke ten laste
zijn van de Vlaamsche deelnemers, tot een minimum
beperkt blijven. Waarschijnlijk zal, door het verleenen
van huisvesting en het inrichten van gezamenlijke goedkoope maaltijden, van de Vlaamsche studenten en andere
,
belangstellende deelnemers
niet meer dan de reiskosten
wordengevraagd,
Met het Holland Huis te Brussel is een overeenkomstgetroffen waarbij bepaald is dat de leden van het
Verbond voortaan ook tot de belangwekkendste uitingen
van Nederlandsch leven aldaar worden uitgenoodigd.
In het Holland Huis zal binnenkort eengroot propagandabord voor het A. N. V. met daaronder een tafel,
een inschrijvingsregister en allerlei vlugschriften en.
anderegeschriften over doel en werking van ons Verbond wordengeplaatst.
Vlaamsche hoofdbestuursleden begaven zich, in het
het afgeloopen jaar, naar Nederland, ter bijwoning der
hoofdbestuursvergaderingen aldaar. Ook had een bijeenkomst met de heeren De Kanter en De Gaay Fortman,
algemeen voorzitter en algemeen secretaris van het
Verbond, te Antwerpen plaats, waar ook met dr. Van.
Ravenswaay, van de Vereeniging voor Correspondentie-Onderwijs, te Amsterdam, over de uitbreiding der
werkzaamheden van deze Vereeniging over het Vlaamsch,
tot een belangrijke wisseling van gedachten kon
worden overgegaan en verder een aantal voor het A.
N, V, belangrijke punten werden afgehandeld.
Herhaaldelijk mocht ons blijken dat Noord-Nederland
met bijzondere aandacht de werking van het Verbond
in Vlaanderengadeslaat en ons zijn sympathiseerenden
steun niet ontzegt, Laat ons, waar wij het kunnen, geen
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gelegenheid verwaarloozen om, op onze beurt, de zoo
gewenschte toenadering in de hand te werken, onze
kennis van het Noorden, waar een schat van cultuur en
wetenschap voor ons open ligt, te vermeerderen en
alreeds een eerste bewijs daarvan leveren met zoo
talrijk mogelijk aan den stamdag te 's-Gravenhage, op
27 Maart en de algemeene vergadering van den volgenden dag,
waar de voor de toekomst van het Verbond
zeer belangrijke statutenwijziging zal worden besproken,
deel te nemen,
Het bestuur van groep Vlaanderen bestond in 1924
uit de heeren Omer Wattez, voorzitter; Johan Kesler,
ondervoorzitter, M, J, Liesenborghs, secretaris-penningmeester, Mr, W, Thelen, dr, W, van Eeghem, Mr. Van
Winckel en G. van Driessche, leden, Met uitzondering
,
van den beer Van Eeghem waren
de leden van het
ook leden van het hoof dbestuur van het A. N. V.
b
best
De vergadering zal nu te beslissen hebben over de
samenstelling van het bestuur voor 1925, dat, ik houd
er mij van over tuigd, bewust van de schoone taak welke
het aanvaardt, zich welgemoed en met taaie volharding
bezield — want de toekomst verwacht, in Vlaanderen,
veel meer van ons dan we tot dusver hebbengegeven
— aan den zwaren arbeid zal zetten,"
$1,

Het verslag en ook de rekeningen over 1925, welke -nadat de takken het verschuldigde zullen hebben afgedragen — met een batig slot sluiten van frs, 323.40,
werden eenstemmig door de vergadering goedgekeurd, Het
volgende punt van de dagorder: Voorstellen tot wijziging de Verbondsstatuten, of aanleiding tot een langdurige wisseling van gedaehten, Met 1 stem meerderheid
verwierp de vergadering een voorstel tot het aanhangig
maken op de algemeene vergadering van het Verbond te
e op 28 Maart, van de amendementen Van
's-Gravenhag,
Vessem c,s,, maar besloot deze zaak in een op 15 Maart
te ,houden nieuwe algemeene vergadering nader te behandelen,
Ten slotte, nadat de beer Liesenborghs had verklaard
we ens drukke ambtsbezigheden niet langer meer het
secretariaat te kunnen waarnemen, werd overgegaan
tot de samenstelleng van het bestuur voor 1925-1926
en na afloop vereenigde een aantal leden zich aan een
gezelligen maaltijd, waarbij tevens gezorgd was voor
muziek, zang en dans,
* * *

Voor de tweede algemeene vergadering, in de bovenzaal van de Salle Nouvelle", op 15 Maart, was minder
belangstelling. Besloten werd, zonder bespreking, zich
in beginsel bij de door het hoofdbestuur voorgestelde
opstelling van ,de overgenomen amendementen Van Vessem c.s. en Steinmetz aan te sluiten en de afgevaardigden
naar de algemeene vergadering te 's-Gravenhage verder
vrij te laten, in den geest der groepsvergadering en naar
de omstandigheden te handelen,

Berichten.
Groepsbestuur voor 1925-1926.
Het bestuur van Groep Vlaanderen is, voor het dienstjaar 1925-1926, samengesteld als volt;
Voorzitter: Omer Wattez, rustend leeraar ,
gewezen
bestuurder van de Kon, Vlaamsche Academie, Brussel;
Ondervoorzitter: Mr. J, van Winckel, notaris te Lokeren; Secretaris-penningmeester: M. Stijns, journalist,
Brussel , ' leden: Mr. W. Thelen , advocaat; Dr. W. van
Eeghem, leeraar; M. J. Liesenborghs, journalist, allen
te Brussel en G, van Driessche, te Lokeren,
Tak Brussel.
In de, voor de groepsvergadering, op 1 Maart
gehouden jaarlijksche algemeene vergadering van tak
Brussel, bracht de beer Marcel Stijns, secretaris-penningmeester, verslag uit over ,de werkzaamleden in het
afgeloopen jaar en werden de rekeningen goedgekeurd.
In het bestuur van den tak hebben, voor 1925, zitting
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de heeren: Omer Wattez, voorzitter; Mr. W. Thelen,
ondervoorzitter; M. De Ceulener, sceretaris-penningmeester; Mr, W, van Eeghem, boekbewaarder; Mr. H.
Borginon, J, G, Hooijer en M, J. Liesenborghs, leden,
De Distel,
Ook in Maart zette de kunstafdeeling van tak Brussel,
De Distel, welke om de 14 dagen, telkens op Zaterdagavond, in het lokaal Diablenu-Corps, Koolenstraat,
bijeenkomst, hare werkzaamheden voort Zoo las Mr. Fr.
van Waeg op 7 Maart eenige der beste brokken uit zijn
terperse zijnde werk „Nap" voor, welke zoo zeer in
den smaak vielen van zijn gehoor dat dit er den schrijver
om verzocht later nogmaals een avond met zijn geestig
en onderhoudend woord te willen vullen.
Belangrzjke adressen.
Alle mededeelingen en brieven voor het groepsbestuur
bestemd, zende men voortaan aan het adres van den
nieuwen secretaris-penningmeester van groep Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillensstraat 11, Schaarbeek-Brussel,
Secretaris-penningmeester van tak Brussel is nu de
heer Marcel De Ceulener, Lijfwapenlaan 83, UkkelBrussel,
Voor Tak Lokeren bligt het adres van den secretaris:
J, Boelens, Statiestraat 3, Lokeren,
Vlaamsch leden in Noord-Frankrzjk.
In Fransch-Vlaanderen is dezer dagen opgericht een
Bond van Vlaamsche Vereenigingen in Frankrijk (Union
des cercles flamands de France) die zich voorstelt,.onder
de leiding van kanunnik Looten, uit Rijsel, „de studie
van al de vraagstukken die Fransch-Vlaanderen betreffen, in de eerste plaats de Vlaamsche taal en letterkunde te bevorderen."
Algemeen secretaris van den Bond is ide E. H. G.
Flauw, rue Jean Levasseur, te Rijsel,
Binnenkort komt, naast de reeds bestaande, populaire
Vlaemsche Stemme in Vrankrijk, een tweede Vlaamsch
tijdschrift tot stand, terwijl Mgr, Quilliet, bisschop van
Rijsel, de noodige vergunningen beef verleend om een
nieuwe uitgave van den Kleinen Catechismus voor
Fransche Vlamingen in het licht te even en vervolgens
voor een eenvoudige Vlaamsche Spraakkunst, een
Bloemlezing uit werk van Fransch-Vlaamsche prozaschrijvers en dichters en een Geschiedenis voor FranschVlaanderen zal wordengezorgd, Tevens houdt men zich
bezig met het samenstellen van een eerste Vlaamsche
Bibliotheek van Vrankrijk

TAALCOMMISSIE.
Zetel: 's-Gravenhage, Helenastraat 46,
Aangeteekende stukken: Charlotte-de-Bourbonstraat.
Mevr. C. N. K. te A. — In een enkelgeval kan pikant
wel ongeveer de beteekenis van scherpzinnig hebben,
b.v, een pikante opmerking. Een pikante saus daarenteen zal u met ons niet scherpzinnig noemen, Zooals in
vele dergelijke gevallen is onze taal rijk aan woorden
tegenover het Fransch, waaruit pikant toch afkomstig is,
Residence.
Met residentie is het bijna hetzelfde als met pikant:
het Nederlandsch laat nu eens toewoning, dan huis,
soms verblijf, ook hofstad, misschien nog wel meer l Alles
hangt hier ook als bij pikant of van de wijze, waarop
het in den zin wordtgebezigd.
Loudspeaker.
De oude, echt Nederlandsche benaming scheepsroeper
zou o,i, de voorkeur verdienen boven geluidsterker,
geluidversterker, klanksterker. Want scheepsroepers
werden en worden ook wel op den vasten wal gebruikt.

NEERLANDIA.
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Die zee.
Ongetwijfeld is die zee in onze taal gekomen onder
invloed van het Hoogduitsch Tiefemeer. Dat het hierdoor een teutonisme zou zijn, kunnen wij niet zonder
meer toe even, Woordvormingen als die zee laat onze
taal toe; wij wijzen hier op grootspraak, vroedvrouw. laagvlakte, van welke woorden het laatste lid
der samenstelling toch ook vrouwelijk is, Evenzoo yinden wij halfgod, hoogleeraar, oudgast, sneltrein, nieuwbouw, scherprechter (Haagsche en andere) bleekneuzen,
hoogmoed, enz,

wetsontwerpe te doen kry Hollands behoorlik magtig is
nie, Hierdie feltgooi 'n interessante lig op die tweetaligheid van die hoe amptenare na veertien jaar van Sapbestuur!
In een opsig het die vorige Regering in die besonder
die verwaarlosing van die Hollandse vertalings in die
handgewerk; van die groot meerderheid van belangrike
wette is n,l, onder die vorige Reg ering die En else teks
deur die Goewerneur-generaal onderteken, As die Hollandse teks onderteken moes geword het, sou hulle daarmee noukeuriger te werk gegaan het. Miskien is dit ook
ten dele hieraan te wyte dat dit vandag nog die ale
mene klag is dat vertalersgeen fatsoenlike besoldiging
Deutschland, Deutschland iiber alles!
ontvang nie. Ons meen dat self die StaatsdienstkomEr is zooeven een Register verschenen op het door de
missie enige 'are gelede 'n hoer salarisskaal aanbeveel
Nederlandsche regeering uitgegeven Jaarboek van het
het, maar daar het niks van tereg gekom nie,
mijnwezen in Nederlandsch-Oost-Indie, Dat boekdeel
'n Groot hoeveelheid vertaalwerk sal daar altijd in
prijkt met een „Autoren-register" waarmee bedoeld
ons tweetalige land moet wees, ook wanneer elke ampwordt een register naar de namen der schrijvers,
tenaar werklik, en nie net in naam nie, tweetalig is.
Uit: Het Boek. Afl, Jan-Fehr, 1925, Vandag is dit alleen in die belang van Afrikaans, maar
dan sal dit in die Bela ng van albei die landstale wees
Voorwoord.
dat die Sta at oor deeglike vertalers sal beskik. En dit
(Neerlandia XXIX, 45),
geld in kleiner mate ook vanpartikuliere ondernemers,
Om deeglike vertalers te kry, sal dit nodig wees om die
Het bezwaar van Nicolaas Beets tegen voorwoord was
mense fatsoenlike salaris aan te bied, maar ook
natuurlijk niet zoo verstandig was hi' wel, teen de
wanneer ditgebeur, rus daar nog 'n besondere plig op
vorming; het was, dat zag en voelde hi" zoo goed als ons skole en uniwersiteite,
c n Vreemde taal word nie
ieder ander, evengoed van samenstelling als voorbericht,
aangeleer deur lang stukke uit die een taal in die ander
voorrede, of andere in dit verband in Neerlandia (van
oor te sit nie; daardie manier van 'n vreemde taal te
Januari 11) genoemde woorden, Maar in dezen indrinleer isgelukkig reeds verouder, Maar die eise wat 'n
geling hinderden hem de klanken: de twee gelijkluidende
tweetalige land stel mag ook nie uit die oog verloor
00's in de elkaar opvolgende lettergrepen, die het Duitword nie. Die leerling en die student in Suidafrika sal
sche Vorwort (waarin de o's verschillen en waartegen
dikwels in hul latere levee stukke uit die een taal in
Beetsgeen bezwaar had), rbij overbrenging in het Neddie ander moet oorsit en om daardie rede behoort hy
landsch krijgt, Dat hier dit het bezwaar was, men leze
in sy studiejare oefening daarin te ontvang, dus nie as
en hoore maar!
n middel nie, maar as 'n doel.
Die Regering moet daarvoor sorg dra dat waar verGij hebt mij, lieve Buren,
Uw toonstuk niet te sturen (enz,
taalwerkgedoen moet word, dit op behoorlike wyse
geskied, En die skole en uniwersiteite moet daarvoor
Houdt, daar gij mij door 't oor boort
sorg dat die persone daar iswat sulke vertaalwerk
Met uw afgrijslijk voorwoord,
behoorlik kan uitvoer,"
Uw liedertalels thuis (enz).
„Germanismen", Dichtw. II, 16 (1848),
„Uw" is hier dan wel is waar eenigszins onbillijk, maar
ieder begrijpt de bedoeling: dat afgrijslijke „voorwoord"
waar men ons door overneming van u (uit uwe taal) mee
opscheept.
Ik kan hetgeschrevene, als 't noodig heeten mag, uit
bijna dagelijksche ondervinding uit mijn jeugd bevestigen.
Mijn Vader kon Voorwoord zoo dikwijls niet tegenkomen,
of hi' sprak de beide samenstellende deelen, afzonderlijk, met nadruk, en het geheel met kennelijk „afgrijzen"
ult.
Leiden.
A. BEETS.

ZUID-AFRIK A
Vertalers noodig.
Dat het Afrikaansch eengelijksoortigen strijd tegen
het Eng elsch moet voeren als het Vlaamsch teen
het
g
Fransch, blijkt uit de volgende klacht, overgenomen uit
Die Bupger:
Die Hollands van ons wette en wetsontwerpe is van
so'n aard dat met reg daarop gekla moet word, Maar
by kla durf idit nie bly nie; daar moet onmiddellik
stappe geneem word om met die minste moontlike versuim verbetering in die toestand te bring.
Ons het reeds 1,1, week terloops daarvan melding
gemaak dat die wetsontwerpe almal in Engels opgestel
word en dan oorgesit in Hollands, Van opstel in Holands kan daarglo een sprake wees nie, om in geen
Departement al die persone wat met die opstel van die

Afdeeling Kaapstad.

27 Februari hield deze Afdeeling haar jaarvergadering
in het Afrikaner Koffiehuis,
Voor de rust werden huishoudelijke aangelegenheden
behandeld, Na de rust sprak bij lichtbeelden de heer
W. van Overbeeke, een Vlaming, over Brugge.

MEDEDEELIN GEN.
P erzi
26 Febr, zond elijksch
het Dag
, na reeds ten
Bestuur
vorige 'are een zelfde poging te hebben aangewend, een
brief aan Zijne ,Excellentie den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken met verzoek te willen
overwegen wederom een vertegenwoordiging in Perzie in
te stellen,
5 Maart bevatten de bladeneen bericht, later hevestigd in een brief van den Minister van Buitenlandsche
Zaken aan het Hoofdbestuur, dat aan Mr, A, Van de
Sande Bakhuyzen, laatstelijk als Consul-Generaal in
algemeenen dienst werkzaam aangenoemd departement,
een dienstreis is opgedragen naar Perzie, om naar de
wenschelijkheid van een mogelijk te hernieuwen Nederlandsche diplomatieke vertegenwoordiging in Perziê,
welke sedert 1910 niet meer bestaat, een onderzoek in
te stellen,
Wij ho en dat hiervan de vervulling van den wensch
van het Dagelijksch Bestuur het gevolg zal zijn.
Nederland op z'n best.
Het Indisch Algemeen Handelsblad schrijft:
Een medewerker van „Mataram" had een onderhoud
met dengeoloog Stearns, lid van de Geological Survey
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van de Vereenigde Staten, die in opdracht van zijn
regeering een refs maakt over de heele wereld langs
alle vulkanen, Hi' gewaagde van de groote waardeering,
die hij koestert voor het werk onzer Indischegeologen,
Zijn achting voor onze menschen, waarbij hij met bijzonderen lof ir, Taverne vermeldde, steeg tot bewondering,
toen hij ze hier in de praktijk aan het werk had gezien,
De opbouw van onzen vulkanologischen dienst geeft een
grondig doorgedacht organisme te zien met een werkwijze, die aan de hoogste wetenschappelijke eischen
voldoet, Er ontbreken echter twee voorname din en;
instrumenten en . „ . menschen,
Voor wij scheidden, moest onze zegsman nog eerst zijn
bewondering uiten voor het schitterend werk, door onzen
luchtdienst in het ibelang van de vulkanologische wetensehap verrieht,
De resultaten met den stereo-photometer verkregen,
maar niet minder dephoto's uit de lucht genomen van
vulkanen en vulkanische streken dat alles is werk dat
overgeheel de wereld als onovertroffen wordt erkend.
Zie, dat zijn din en die den staf van onze wetenschappelijke mannen tot eer strekken en waarop wij met recht
trotsch mogen zijn. En het doet je als oprecht Nedlandergoed over dat werk met zoo groote en warme
waardeering, met zoo onverdeelden lof te hooren gewa.gen door een buitenlander van erkend gezag als deze
Amerikaanschegeleerde,
Nederlandsche leergangen in Ned. Indic.
De heer R. v. I, meldt ons:
Over dit belangrijke werk kan ik twee prettige berichten geven,
Uit Modjawarna, het bekende middelpunt van Hervormde Zending, is een verzoek gekomen om hulp te
verleenen bij de inrichting van een leergang in de Nedlandsche taal, onder vermelding dat belangstelling gebleken was bij Inlanders en Chineezen, dat bevoegd en
ervarenpersoneel beschikbaar is en dat het geen moeite
zou kosten eengoede schoolcommissie te vormen,
Van den leer an te Medan, voornamelijk ten dienste
van Inlandsche klerken, wordt bericht dat het bestaan
door de vermindering van de subsidie van het Land in
gevaar is gebracht feenige maanden is de cursus geslotengeweest) maar thans weer werkt, doordat de aan den
leer an verbonden onderwijzers genoegen hebben genomen met een veel la ere bezoldiging,
Aid. Bremen.
Als secretaris is de Heer A, van der Vliet, we ens
vertrek, vervangen door den beer J, A, Boursse, Georgestr, 64,
De bijeenkomsten zullen voortaan plaats hebben in
Kannes Restaurant, Markt 9
Crynssennummer.
De Periskoop, het nieuwe algemeen weekblad voor
Suriname, heeft zijn nummer 18 (van 28 Febr,) grootendeelsgewijd aan Abraham Crynssen, die 27 Fehr, 1667
de Prinsenvlag op Suriname's bodem plantte? De beer
Oudschans Dentz verleende er zijn medewerking aan.
Het nummer opent met een welkom aan den tern
gekeerden Gouverneur Baron van Heemstra,
Zilveren jubileum.
Het °KoIonia& Weekblad herdacht 21 Maart zijn
25-jarig bestaan. Het is wat jonger dan de vereeniging
„Oost en West", waarvan 't het blad is.
De opstelraad heeft te dezer gelegenheid de meening
van eenige ' der oudste leden, meest oprichters der vereeniging,
ge over de waarde van bet weekblad,
vraagd
Men vindt dies in het nummer van 19 Maart zeer waardeerende woorden van Dr, H. D, Benjamins, K, H. H.
van Bennekom, Mr. A, J. E. A, Bik, Prof, dr, H. Blink,
C, P. J. Blok, douair, W. C. Clifford Cocq van BreugelRoelofs, Prof, Mr. J. E, Heeres, Prof, Dr, J. H. F, Kohl-
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brugge, L. D, Petit Jr, W. Jac. Rander, Luit, Gen, C.
Rost van Tonningen en R. A. van Sandick,
De meesten herdenken ook den stichter, wijlen Kolonel
G, E. V, L, van Zuylen.
Neerlandia, reeds eenige jaren ouder, wenscht haar
perszuster van harte geluk en ihoopt dat zij nog veel
zal doen om haar lezers in te lichten over en hun
belangstelling te wekken en levendig te houden voor
Neerlanis schoone overzeesche bezittingen,
Oran 'e Nassau Museum.
Wij waren wat voorbarig, toen wij in ons vorig
nummer vermeldden, dat het Gemeentebestuur van
's-Gravenhage voor de Vereeniging Oran'- NassauMuseum het oude Waaggebouw aan de Prinsegracht
heeft beschikbaargesteld,
Burgemeester en Wethouders ,hadden zich alleen
bereid verklaard desgewenscht aan den Raad voor te
stellen lokalen van bet Waaggebouw voor genoemd doel
of te staan, Daarvoor is echter in de eersteplaats noodig, dat de vereeniging over voldoende geldmiddelen
voor de inrichting en exploitatie beschikt. Reden te meer
voor allen, die met de vereeniging sympathiseeren, haar
door hungeldelijken steun mede in staat te stellen van
hetgulle aanbod van het gemeentebestuur gebruik te
maken,
Wij kunnen nog mededeelen, dat Z,Exc, de Minister
van Onderwijs en de burgemeesters van Breda, 's Gra-venhage en Leeuwarden het eerelidmaatschap der Vereeniging hebben aanvaard,
Tot adjunct-secretaris is benoemd de heer H, W. G.
Ras; het adres van het secretariaat is: Nieuwe - Parklaan 63, 's-Gravenhage,

Comite V. Nederl, Kinderen in den Vreemde,
Ontvangen I 2637,30; maakt met vorige opgaven
I 546548,31; de uitgaven bedroegen ongeveer I 2200.—.
Een aantal kinderen kon weder, na een reeks van
maanden, goed verzorgd te zijn en weder op krachten
te zijn gekomen, naar hun ouders terugkeeren, om
plaats te maken voor anderen, die reeds lang reikhalzend naar onze hulp uitzagen, Nog worden tal van
kinderen verpleegd, die nog te zwak zijn, om terug te
gaan of wier ouders niet in de gelegenheid zijn ook
maar hetgeringste te doen, De strijd om het bestaan
is voor Nederlandschegezinnen, vooral in het Roergebied, nog uiterst zwaar, Zij kunnen niet naar het
Vaderland terugkeeren, want ook daar wacht hen geen
beter lot,
Voor een meis j e van 16 jaa
r uit beschaaf de familie
zoeken wij opneming in een beschaafd gezin, waar zij
zich in huiselijke bezigheden kan bekwamen, Haar
moeder, weduwe, leeft in kommervolle omstandigheden.
Wie helpt? Gaten worden gaarne ontvangen door den
Penningmeester.
S. VAN LIER Ez,
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque- en Girodienst 22889.
Gemeentegiro L. 569.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland
Beschermende leden,
M. E. H. Warendorf (fa, Van Holkema en
Warendorf), Uit ever Keizersgracht 333, Amsterdam.
Jan Sol, Apotheker, Leidsche kade 103,
N.V. C. C. Bender's Piano en Orgelhandel,
Beurspassage 3,
J, H. V. Riemens, Dir. Zuidafr, Handelshuis,
Raamgracht 4,
If
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H. A, J. & Jan Baanders, Bouwmeesters,
Amsterdam.
Heerengracht 495,
Fa, Dorens & Co. Groothandel in spiegelen vensterglas, Keizersgracht 12-14,
Mr. A, Diemer Kool ,
Scheurleur & Zoonen's
Gouda.
Bank,
Allen opg. door den heer Jac, Post, Utrecht,

Dr. A. C, A. Hofman, Arts, Bleekerssingel 55,
Gouda.
E. Arends, Suikefwerkfabriek,
Me', A. C, W. Westbroek, Turfmarkt 5,
P, H. Wijtenburg, Deken en Pastoor,
L, Brants, Ontvanger Registratie,
P, H. Dercksen, fabrikant, v. Beverningklaan 6,
P. B. Sips, Bouwkundige Prov. Waterstaat,
Nieuwe Park 5,
Gewone leden,
W. F. Heshusius, Dir. Middenstandsbank,
J. A. van Ketel, Tandarts, Jan LuykenTurfmarkt 120,
Amsterdam. A. C. Cosijn, Collecteur Staatsloterij, Turfmarkt 68,
straat 21,
Dr, T. A, Meijer, Tandarts, Jan LuykenR, N. v, d. Pool, Boekhouder, Korte Tiendeweg 20,
straat 27,
H. J. Mulder, boekdrukker, Kattensingel 30,
Dr, A. Norden, Arts, 0. Z, Voorburgwal 185,
J, H. Grotenhuis, Stationschef,
Fa, Wed. H. W. Ingenhoes & Zn, MeubelEduard Antheunis, Plateelfabriek, Crabethstr, 50,
fabrikanten, Hofleveranciers, Rusland 5,
A, GoedLwaagen Jr., Pijp- en aardewerkfabriek,
Jos, J, Bothe, Holl, Kantoorboekenfabriek,
Crabethstraat 49,
„
Linieerinrichting en Boekbinderij, H, B.
A, J. Sas, Machinefabrikant, Turfsingel 71-72,
K., 0, Z. Voorburgwal 189,
I. Noothoven van Goor, Uitgever, Kleiweg,
P, C. Grin, Vleeschhouwer, Joh, Verhulststr, 32
T, van Heuveln, Hotel „De Zalm",
Bureau voor Muziekauteurrecht, Jacob
F. L, J, Lafeber, Wethouder van Onderwijs,
Obrechtstr, 51,
Lange Tiendeweg 47,
W. F. v, d. Berg, Administrateur van de
E, Bik, Directeur Reederij „User, Gouwe 82,
Brandweer, Sarphatipark 81,
D, L. Wagenaar, Direct, Boaz-Bank, Oosthaven 58,
M. E. H, Tjaden, Dir. Gemeentelijk BouwIr, G. F. v. d, Want, Krugerlaan 55,
en woningtoezicht, Willemsparkweg 112,
J. P. Baerents, Directeur Postkantoor,
Dr, J. C, Schippers, Geneesheer, Directeur
H. F. Deur, Tandarts, Westhaven 51,
v. h, Emma-Kinderziekenhuis, Sarphatistr. 102,
Allen opg, door den heer Jac, Post, Utrecht.
Joh. Biet, Eerste Nederl, Piano Export Mij,
Mevr, Scherrer-van der Roest, MeersenerAmstel 294-296,
we g,
Maastricht.
P, C, Brun,
Vertegenw, v. d, Holl, Am.
Y+
S. M. J. Houben, Brusselschestraat 3a,
Plantage Mij., Dam 6,
J. W. H. Pinckaers, Tongerscheweg 17,
I, L, Cohen v. Delft, Handelsagent, Amstel 250,
P, Schefman, St. Pieterskade 17,
G, van Dam, Amstel 244,
W. Rutten, St. Servaesklooster 31,
C, J, de Wolff, Scheik, Ing, Generaal VetMr, E. Baron van HOvell tot Westerfier,
terstraat 30,
Commissaris der Koningin,
C. Gipon, Notaris, Keizersgracht 731,
Murris, Stationsstraat,
A, L, J. Adams, Chef fa, Wild & HardeMevrouw Dumoulin-Paulussen, Wilhelbeek, Utrechtschestraat 134,
minasingel 45,
Maurits Coronel, Directeur-Muziekschool,
A, J. Derks, Leuculenstraat 15,
Pianist, Andreas Bannstraat 14,
H. Bungenberg de Jong, St. Lambertuslaan 7,
Mr, M, de Mol, Advocaat en Procureur, van
Dr, E. J. H. Jaspar, St, Servaesklooster 20,
Beverningklaan 15,
Gouda, F. Brune, Plankstraat 23,
Mr, R, Rensma, Advocaat & Procureur,
P. Ramaekers, St. Hubertuslaan 41,
Regentesseplantsoen,
Al g, Overste Broeders der Onbevl, Ontvangenis
G. J. J. Pot, Gemeentesecretaris, Kleiweg 3,
Overste Klooster Broeders der Onbevl, OntDr, E. J. Hamburger, Arts, Crabethstraat 45,
vangenis, Brusselschestr.,
A. Vingerling, Brandst,handelaar, Crabethstr, 63,
Overste Klooster Broeders der Onbevl, OntS, Vingerling, Fabrikant, Crabethstraat 57,
vangenis, Lae Barakkenstr.,
P, A, Vingerling, Houthandelaar, Crabethstr, 35,
Directeur Kweekschool Broeders der Onbevl.
Mr, K. N. Hengeveld, Kantonrechter, CrabethOntvangenis,
straat 47,
W. P. T. Mali, Prof, P, Willemstraat 54,
H, T. C, de Balbian, Dir, Nationale Bank,
H. F. Keller, Prof, P, Willemstraat 40,
Crabethstraat 69,
P. Wingerden, Prof, Roerschstraat 7,
Ds. F. G, Hospers, Ned, Herv, Predikant,
Allen opg, door het Bestuur der Afd.
Crabethstraat,
C, Blankevoort, Minckelerstraat 14 ,
P, J. Kolijn, Dir, der Bedriifsvereen. Centr.
Opg. door Mevr, Scherrer-v, d, Roest,
bond 't Platteland, Park 13,
B. B. Borgart, Alex. Battalaan 66,
P, D. Muylwijck, Machinefabrikant, Wethouder,
Mevr, v. Beugen Bik-Korevaar, Franciscus
Ds, F, W. G, Verheul, Pred. Ned. Herv, Kerk,
Romanusweg 21,
Crabethstraat 7,
A, E. F. A, Baron v, Ittersum, St, LamberDs, Joh, E. Bijl, Pred. Ned, Herv, Kerk,
tuslaan 7a,
Crabethstraat 10,
Allen opg, door Mevr. D. Bogaert-de StiirL. E. Bicknese, Tandarts, Crabethstraat 4,
ler de Frienisberg,
Ubbo J, .Mijs, Burgemeester, Crabethstraat 2,
Ligtenberg, Wilhelminasingel 64,
Dr, S, S;Hoogstra Dir, H,B.S, 5 j, c, Crabethstr, 41
B, .Molenaar, St. Hubertuslaan 9,
Mej. A. Slop, Markt 9a,
Joz, Marres Tielens, Wilhelminasingel 73,
Joh, A, Roeseling, Oud-Katholiek Pastoor,
R, Lamers, Juliana Lein 3,
Gouwe 113,
Allen opg, door Dr. H. J. E. Endepols,
Ds, W. Veder, Predikant Geref, Kerk, Turfmarkt,
Mej. M. de Kruyff, Lingedijk T 38,
Tricht,
J. van Kranenburg, Notaris, Secretaris Kamer
Opg, door den heer C. Moulin,
van Koophandel, Bleekerssingel 56,
H. Th, Hirsch, Dijkstraat 11 ,
Wageningen.
Dr, D. E, Bosselaar, Rector v. h. Gymnasium,
W. J. Alsbach, Eekmolenweg 10a,
Bleekerssingel 74,
Mr, H, F, Hesselink van Suchtelen, Marktstr.
Dr, B. G. J. Evers, Arts, Oosthaven 11,
Allen opg. door het bestuur der Afd.
A. Bertheux, Commissaris van Politie, N. Park 9,
J, G. Hupkes, M.achinefabrikant, Kattensingel 24,
Wordt vervolgd.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Nederlanders, Uw beschaving heeft een hooge roeping
te vervullen in den opgang van Indonesia,
Rn, Ms, NOTO SOEROTO,
INHOUD: De Nieuwe Tijd. — Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1924. — De Statutenwijziging. — De Stamdag. — Tiende
Grootnederlandsche Studentencongres. — N e d e r l a n d: „Nederlandsch Fabrikaat'' 10 jaar, — Van de afdeelingen, — B u i t e n l a n d:
Hollandsche landverhuizing naar Brazin g II (slot), door P. F, Mathijss en. — V 1 a a n der e n: Vlaamsche toestanden X, door M. J, Liesenborghs. — Wat willen de Vlamingen?, door G. van Driessche. — T a a 1 c o m m i s s i e,
In g e z o n d e n: Politiek door L. Simons,
— Naar aanleiding van een Dietsche kantteekening, door J, Kamerbeek.
Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde, door
S. van Lier Ez. — M.ededeelingen,
Advertentien,

DE NIEUWE TIJD,
De minuutwijzer van den Tijd is versprongen en wij
moeten onze klokkengelijk zetten, Wat voor den Wereldoorlog goed en bruikbaar was aan leerstellingen en voorschriften, deugt veelal niet meer in de samenleving van
menschen en volken, Toestanden
,
die door het kanon
omver zijn geschoten, keeren niet terug,
Volkomen verdween ook een zekeregemoedelijkheid
in den omgang en dat komt nu en dan onder een schijnbaar rusts g oppervlak scherp naar boven, Soms zoudt
ge denken, dat de volken zich alleen tijdelijk verbroederen , omdat hun nieuwe vechtmiddelen nog niet
gereed zijn, In den omgang zij daarom dubbele waakzaamheid betracht, Degroote mogendheden staan als
vroeger met achterdocht tegenover elkaar, De kleine
volken zijn voorzichtig, prat op hun eer en zelfstandigheid enprikkelbaar, Voor y olk kan men hier ook yolksdeel lezen, Vooral denken wij aan Vlamingen en
Afrikaners.
De tijd dat deze takken van den Dietschen stam
geleid, gesteund, opgebonden moesten worden is voorbij
en voorgoed voorbij, Nederland als aller moeder —
g tgaat nog, Het Ai g, Ned, Verbond als hovenier —
dank u! Vlaanderen verdrukt of Vlaanderen strijdend —
men was het er op den Stamdag niet over eens — Vlaanderen zal het alleen wel klaren! Vlaanderen is jong en
voelt zich mansgenoeg, Met groote belangstelling volgt
Nederland zijn strijd, zijn worsteling, een belangstelling,
die, we bekennen het, in menig opzicht duidelijker aan
den dag kon komen, maar die zich toch nooit uiten ma
in iets, dat op inmenging zou liken, Jonge volken zijn
als one
jg menschen: zijeten
w het zelf het best.
Leerrijk was in dit opzicht een brief uit Polchefstroom,
die, daaks voor den Stamdag, in Het Vaderland verscheen, De schrijver le de naast elkaar
„
den sympathieken brief van Ph. R. Botha aan A.
N. Wers in Zuid-Afrika, waarin met kracht en
enthousiasme de tonen van het Grootnederlandsch
stambesef worden aangeslagen", en den brief van de
afdeeling Bloemfontein van het A. N. V., „waarin
op de meest besliste wijze wordt ontkend dat er
bij Afrikaners in 't algemeen eenige belangstelling
bestaat voor Nederland en de Grootnederlandsche
beweging Hollandsche boeken worden niet meer

gelezen, en stuur toch alsjeblief geen Hollandsche
boeken meer naar Zuid-Afrika, ze worden hier en
daar in massa verbrand,"
Gelukkig heeft het Hoofdbestuur Prof, J. J. Smith
bereidgevonden, om eens te komen vertellen wat daar
eigenlijk van aan is, Uit hetgeen deze te Amsterdam
zeide aan het feestmaal van de Ned,-Zuid-Afrik, Vereeniging en van het Al g, Ned. Verbond en op den Dietschen Stamdag in Den Haag, bleek dat Bloemfontein
noodeloos scherp is geweest. Hi' zeide o.m.:
„Wij zijn en blijven van dezelfde
de stof, maar zijn
van andere snit. We zijn Grootnederlandsch in den
ruimsten zin des woords, Spr. hoopt, dat ook in de
toekomst Nederland Zuid-Afrika zal steunen, En hi'
wees op het belang van het brengen van onze yolksliteratuur naar Zuid-Afrika, Die wordt beter begreP dan de hoogere letterkunde, De Boer heeft geen
tijd voor zielsuitpluizingen, Samenvattend noemde
spr. als zijn ideaal: een Dietsch Zuid-Afrika met
het Afrikaansch als medium,"
En, in Den Haag?
De Afrikaners zeide hij, willen geen tweedehands
Nederlanders zijn, In Zuid-Afrika Afrikaansch zooals in
Vlaanderen Vlaamsch! Zij hebben een strijd te voeren
teen een vreemde cultuur (juist als in Vlaanderen),
maar leven en streven naar Dietsche idealen, naar een
zelfstandige Dietsche beschaving,
„Noodeloos scherp" zeiden wij, hetgeen ook blijkt uit
de toenemende vraag in Zuid-Afrika naar Ned, boeken.
In den brief uit Bloemfontein zien wij niets dan een
terugslag op verkeerd begrepen pogingen van onzen
kant, Wij zien daarginds een opkomend volksdeel, dat
zich jong en krachtig voelt, een hulp wenscht of noodig
heeft en alles wat maar eenigszins op hulp kan liken
schuwt als een vernedering. Leerrijk noemen wij dit voor
onze houding tegenover de Vlamingen,
Kan er ten opzichte van Zuid-Afrika geen sprake zijn
van eenige bemoeizucht en berust de verontruste uiting,
hi er bedoeld, dus enkel op misverstand, di geldt ten
aanzien van Vlaanderen niet, De drang van sommige
kanten naar inmenging van het Verbond in de Vlaamsche
zaak is zeer sterk en kwam ook bij de statutenbehandeling op 28 Maart te voorschijn, In den belangwekkenden
bundel voordrachten, dienprof. dr. P. Geyl, one r de
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benaming „De Groot Nederlandsche Gedachte" in het
Licht gegeven heeft 1 ) komt een zekere spijt voor den dag
over de „klein-Nederlandsche traditie, welke de
afscheuring der Zuidelijke Nederlanden toeliet en goedvindt, Wel verwerpt de schrijver irredentisme, maar
nochtansgelooft hi „dat klein-Nederlandsch patrsme
langzamerhand te klein worth", Men leze deze opstellen, zij verruimen onzen kijk op de wording van toestanden, Maar zij even een raad, die practisch uitvoerbaar
is. En een ideaal opstellen zonder de mogelijkheid, erheen
te streven baat niemand, maar belemmert het streven
naar een bereikbare werkelijkheid.
Op vasten grond staat de Vlaamsche beweging, wannee zij in haar goed opgestelde bladen de grieven der
Vlamingen telkens en telkens tot uiting brengt; wanneer
zij in den verkiezingsstrijd, door den nood tot eendrachtig samengaan verplicht, het bewijs levert, dat het Vlaamsche nationalismegroeit, In een van die bladen lazen
wij als motto: „Wij Vlaamsche nationalisten, wij snakken
naar een Vaderlancr Is ditgeen kreet van het hart,
is hetgeen ideaal, dat offers waard is en dat een volhardend streven bereiken moet en bereiken zal?
***

Wat het Alg, Ned, Verbond dan kan doen? Zeer, zeer
veel, In „De Ploeg“ schreef dr, J. Laureijs onlangs in
een ander verband:
„In het belang onzer beweging hebben wij Viamin en te streven naar verfijning in onzen om an
in onzegebruiken, in onze gesprekken, Wij moeten
ons eigen aanzien en invloed doen gelden, door ons
niet in afzondering op te sluiten. Wij hebben vooral
te zorgen dat het gezellig cultuur- en verkeersleven
der hoogere standen, dat nu zoo geweldig verfranscht en ziekelijk is,
door en door verviaamscht
en weergezond worde
en dat daardoot het
,
aanzien van het Fransch vermindere, en zoo het
yolk weer eerbied krijge voor eigen Vlaarni.-ie
levensuitingen, Een inrichting die dat doel nastteeft
is een nuttige en noodzakelijke instelling voor
Vlaanderen, omdat ze oneindig bij kan dragen om
het huiselijk en openbaar Leven bier te vervlaamschen en op een hooger peil van beschaving te
brengen. Een hoogere invloedhebbende en vlaamschvoelende , stand is ook hoogstnoodig om al onze
wetenschappelijke kunstminnende en economische
ondernemingen te kunnen schragen."
Ligt o.m. hier niet een taak van het A, N. V, ontvouwd? Moet het niet allen, die naar dit doel streven
steunen, waar het kan?
De Zuidafrikaansche Boer wil, naar Prof. Smith zeide,
geen „zielsuitpluizingen“, De Vlaming verkeert evenmin
in volkomen hetzelf degeestelijke ontwikkelingstijdperk
als wij, Doch laten uit haar midden commissies voor kunst
en wetenschap ze en waaraan de Noord-Nederlanders,
die zoowat van alle boomen der kennis en kunstgeproefd
hebben, en Vlamingen en Afrikaners kunnen helpen; in
welk opzicht zij de broeders daarginds, die zoo veel tijd
geven moeten voor bun strijd, hier, uit een rustiger omgeving, 'hier uit allerlei bronnen en opgehoopte schatten
vangeestelijk avoedsel kunnen voorzien!
Dan zal Noord-Nederland een nuttier en waardiger
taak vervullen dan zich te men en in een strijd, dien
deze volksdeelen voor zichzelf moeten en ook willen
uitvechten.
Zulk een inmenging, welker uiterste gevolg — een
strijd met de wapenen — men toch nooit zou verlangen,
is uit den tijd,
1 ) Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink & Zoon,

Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1924.
Bij het overzien van den toestand van het Al g, Ned.
Verbond, zooals die zich in 1924 heeft ontwikkeld, komt
de verslaggever onwillekeurig tot een vergelijking met
het voorafgaand jubileurnjaar, dat alleen reeds belangrijk was door de welgeslaagde herdenking van het officieel 25-jarig bestaan van ons Verbond, Het jaar 1924
kon niet op zulk een belangrijkheid bogen, had echter
totplicht de herwekte belangstelling in het bestaan en
de welvaart van onzen stam levendig te houden en voort
te werken aan den herbouw van wat in de moeilijke
jaren gedurende en na den oorlog verloren was gegaan,
en naar nieuwe uitbreiding te streven,
Dat isgeschied, al ging en gxat 't nog langzaam, Maar
de tern an in ledental is tot stilstand gekomen, de
vooruitgang weer merkbaar, ,de belangstelling in ons
stamlevengroeiend. Dat stemt dankbaar en geeft hoop
voor de toekomst,
Toch moet dit jaarverslag allereerst een treurtoon doen
hooren, De dood ontnam ons Hippoliet Meert, den grondlegger van het A. N. V,, onder omstandigheden, die deze
onbaatzuchtige pionier der Dietsche
onverdroten ,
beschaving allerminst had verdiend, Het Hoof dbestuur
was bij de uitvaart te Gent vertegenwoordigd,
Wij behoeven bier niet in den breede uit te weiden
over zijn groote verdiensten voor onzen stam; die zijn
in Neerlandia, na zijn overlijden te Middelburg in
November, in het lichtgesteld en vastgelegd voor het
nageslacht in ons Gedenkboek, waarin hi' vooraan treedt
onder degenen, die een belangrijke rol in de wording
en ontwikkeling van ons Verbond hebben gespeeld,
Zijn naam zal een eereplaats blijven bekleeden in de
geschiedenis van den Dietschen Stam,

Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur vergaderde in 1924 driemaal, telkens
met omvangrijke dagorden, die op zich zelf reeds een
bewijs gaven van de velerlei bemoeiingen van het Dagelijksch Bestuur, dat in Dordrecht of Den Haag wekelijks
bijeen kwam,
Het Hoofdbestuur Teed eengevoelig verlies door het
overlijden van den Vlaamschen afgevaardigde, den beer
Johan Kesler, een veteraan in de beweging, die tot de
pioniers behoorde, welke te Brussel den eersten steen
le den,
De beer Dr, N. van Ouderaa(Antwerpen) werd als
afgevaardigde der Groep Vlaanderen vervangen ddor den
beer G. van Driessche (Lokeren),
Voor het overige bleef de samenstelling van het
Hoofdbestuur onveranderd, Het is thans samengesteld als
volt:
g
Dr, H, J. Kiewiet de Jonge, Eerevoorzitter,
Voor Groep Nederland hebben zitting:
P, J, de Kanter, Voorzitter, Mr, B. de Gaay Fortman,
O
Secretaris-Penningmeester, Dr. H. W. E. Moller,
Overste
K, E. Oudendijk, Mr, K. M, Phaff, Prof, Dr, A, A, van
Schelven.
Voor Groep Nederlandsch-Indie hebben zitting:
J. E, Bijlo, J, S. C, Kasteleyn, Dr. W. van Lingen, Th,
G. G. Valette,
Voor Groep Suriname hebben zitting:
Mr, P, Hofstede Crull, Jhr, Mr, J. L. W. C, von Weiler,
Ondervoorzitter,
Voor Groep Nederlandsche Antillen hebben zitting:
Dr, H, Ferguson, 0, L. Helfrich, Dr, Th, Lens,
Voor Groep Noord-Amerika hebben zitting:
Jhr. C, M. E. R. C. von Bose,
S. G. L. F. Baron van
Fridagh,
Voor Groep Vlaanderen hebben zitting:
G, van Driessche, M. J. Liesenborghs. Mr, W. Thelen,
Omer Wattez, Mr, J. van Winckel.
Raadgevende leden:
Mr, Ph, R. Botha voor Zuid-Afrika, L. L. W. van Soest,
voor het Dietsch Studenten Verbond, Jhr, E. J. M.
Wittert, voor den Nederlandschen Bond in Duitschland.
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Werkzaamheden.
Als blijvend teeken der werkzaamheid van het A. N. V.
dient in de eersteplaats gemeld te worden de uitgave
van ons Gedenkboek, dat door bizondere omstandigheden
niet in het jubileumjaar kon verschijnen, het een echter
o_p de waardeering een invloed had. De beoordeelingen
in deers en van koopers waren onverdeeld gunstig en
de verkoop gaat nog geregeld door, dank zij de blijvende
waarde,
Een uitgaaf van gelijksoortige strekking, zij het uit
den aard der zaak van voorbijgaand belang, was de
kalender 1925, waarvan de samenstelling een omvangrijken arbeid vertegenwoordigt, In woord en beeld, dicht
en ondicht, geschiedkundige bizonderheden en wetenswaardigheden eeft hi' een opwekkelijken kijk op het
breede veld van hefgrootnederlandsch stamleven, Ook
deze uitgaaf had een prachtige pers, maar , , de leden
van het A, N, V, hebben ze niet loonendgemaakt;
integendeel, hoewel slechts de inkoopsprijs werd
evraagd, Besloten werd dan ook met dit toch zoo
g
dagelijks werkende propagandamiddel niet door te gaan,
zoolang de leden er niet meer belangstelling voor
toonen,
Tot stand kwam de Verbondsstandaard, Brugsch
kunstnaaldwerk, naar een ontwerp van den Dordtschen
bouwmeester H, A, Reus, die ook het ontwerp voor de
groote vlag vervaardigde, welke thans in bewerking is
en eveneens in onderdeelen en kleuren de drieeenheid
van hetgrootnederlandsch stamgebied verzinnebeeldt.
Een der voornaamste motieven is ook hier„de drie
harken”,
de teekening van den Vlaamschen kunstenaar
Em, Jacques, welke ook ons drag teeken siert; en die
eveneens zijn. aangebracht op den in 1924 ingestelden
A, N. V.-eerepenning, welke kan worden uitgereikt aan
personen, die zich voor den Nederlandschen stam bizonder verdienstelijk hebben gemaakt,
Aan deze uiterlijke teekenen kan nog worden toegevoegd de samenstelling van een nieuwe naamplaat voor
de vertegenwoordigers van het A. N. V„ waarvan de
aflevering spoedig kan worden tegemoet gezien,
Deze uiterlijke verschijnselen hebben alle haar waarde
voor de propaganda, welke met het levende woord
sedert September weder gevoerd wordt door den heer
Jac, Post, die vroeger reeds zijn sporen op dat gebied
verdiend had en thans wedergoed werk verricht binnen
de landpalen, terwijl het Hoofdbestuur voortdurend er
op bedacht is land te bezeilen in den vreemde, En het
is verheugend te zien, hoe het werken ook weder doordringt tot de Nederlanders en stamverwanten in de verstrooiing, Zoo 'kregen we in het afgeloopen jaar voeling
met Nederlandsche nederzettingen Noord-Amerika
(de kolonie Neerlandia in Canada) en Zuid-Amerika
(Carambehy, staat Parana, Brazilie) en we mochten de
voldoening smaken door het zenden van geestelijk voedsel, dank zij de medewerking van den boekhandel, den
band met het oude vaderland te versterken,
Een uitstekend middel daartoe blijken ook rolprenten
betreffende onze stamgebieden, Het Verbond beschikt
thans reeds over: een exemplaar van de bekende film.
Nederland in vijf afdeelingen (waarvoor ook Afrikaansche opschriften beschikbaar zijn om in Z.-Afrika dienst
te kunnen doen) en over een kleinere met betrekking
tot Ned, Indie, terwijl ook eenige rolprenten werden
aangeschaft van jubileumfeesten ter eere van Koningin
Wilhelrhina, welke in de West metgrooten bijval werden
vertoond, In binnen- en buitenland bewijzen deze films
uitstekende diensten, Reeds hadden vertooningen plaats
te Brussel, Kaapstad, San Francisco, Paramaribo, Willemstad, (Curacao) Duisburg, Delft, Goes, Gouda, Middelburg,
Ook beschikt het Verbond over de volgende reeksen
lantaarnplaatjes: Groot-Nederland, Zuid Afrika (Boerenoorlog), 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, Geschiedkundige verzameling, Zaanstreek,
Allerlei,
Om oude beproef de middelen ter verbroedering van de
stamdeelen weer in eere te herstellen, zijn pogingen aan-
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&wend om de Ned. Taal- en Letterkundige Congressen,
die na 1912 niet meergehouden werden, en de Vacantieleergangen voor Vlaamsche en Afrikaansche studenten, sedert 1909 stilliggend, weer in gang te zetten,
Ten opzichte der laatste zal de poging gelukken, voor
de eerste is nieuwe levensvatbaarheid nog niet gebleken,
ige commissie
Een voorloop
, bestaande uit de heeren P.
,
J. de Kanter, Mr, H, de Hoon (te- Brussel)
K. J. L.
Alberdingk Thijm (Van Deijssel), Prof, dr, G, Brom, Dr,
J. B. Schepers, G. G. van As, D. Hans en C. van Son
kwam na rijp beraad tot het besluit dat de tijd voor herstel nog niet gekomen is, Vooral de in Belie en Nedland sterk uitloopende valuta is een belemmering, De
Grootnederlandsche beweging zal zich voorloopig met
Stamdagen en vakcongressen tevreden moeten stellen, De
Grootnederlandsche Studentencongressen kunnen als
gangmakers voor herstel der Ned, Taal- en Letterkundige
Congressen eveneens goede diensten bewijzen, Het Hoof dbestuur vond daarin aanleiding om in navolging van den
bij de jubileumfeesten zoo welgeslaagden stamdag, een
tweeden voor 1925 voor te bereiden en zijn medewerking
te blijven verleenen aan de Zuidafrikaansche Studentenmenwerking
met de Ned.
in sa
dagen, die de laatste jaren
Zuid-Afrikaansche Vereeniging worden gehouden, In 1924
was Rotterdam de ontvangende stad en werd een uitstapje naar Dordrecht aan de refs verbonden,
Voor Afrikaners,
die in Nederland wenschen te komen
studeeren heeft het Hoofdbestuur eengeillustreerden gids
doen samenstellen, welke binnenkort zal verschijnen,
Voor zoover het Hoofdbestuur zelf nietpersoonlijk
mede kan werken, verleent het zedelijken en stoffelijken
steun, 0.m,getuigde het daarvan bij het GroOtnederlandsch Studentencongres te Leuven, en voor de Vlaamsche studenten daar hoot het een boekerij beschikbaar
te stellen, onder voorwaarden, die eengoede verzorging
en een zoo nuttig mogelijk gebruik ervan waarborgen,
Aan het Vlaamsche Kankercongres schonk het een
bijdrage, evenals aan de nieuwe Nederlandsche stichtinen Kapteynfonds en Oranje Nassau Museum, Het
g
comae New-York 1926, opgericht op aanstichting van
het A, N, V. en waarin onze voorzitter en secretaris
ziting hebben, ontving van het Verbond een bijdrage en.
aan de Wereldbibliotheek werd steun toegezegd voor
een nieuwe Vondeluitgaaf, Waar in het buitenland grootnederlandschegedenkdagen worden ingericht, helpt het
Verbond naar vermogen,
Voor de stambibliotheek werd eenpartij Afrikaansche
leer- en leesboeken aangekocht, die op de Jaarbeurs te
Utrecht dienst haddengedaan om er een beeld te geven
van den Afrikaanschen boekhandel; voor de stamgebieden werd medewerking verleend aan het onderzoek, door
de zustervereeniging Nederland in den Vreemde ingesteld naar deplaats, die de Nederlandsche geschiedenis
en aardrijkskunde bij het onderwijs in verschillende landen inneemt,
dbestuur bemiddelend op
Op verzoek trad het Hoofdbestuur
voor herstel van een Nederlandschgezantschap te
Teheran, De Minister van Buitenlandsche Zaken droeg
sedert aan Mr, A, van de Sande Bakhuyzen op ter
plaatse een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkheid eener nieuwe diplomatieke vertegenwoordiging in
Perzie,
Door adressen aan de bevoegde macht steunden we
de beweging voor het verkrijgen van een verlaagd tarief
voor verzending van drukwerken naar het buitenland,
drop en we aan op gelijkstelling van diploma's in de
verschillende stamgebieden althans vergemakkelijking
van 't verkrijgen van graden en bevalen 't Nederlandsch
aan als aangewezen voor het ambtelijk verkeer tusschen
Nederland en Belgie, waar onze taal wettelijk gelijkgerechtigd is met het Fransch, al wordt aan de naleving
der taalwetten vaak slecht de handgehouden, Ook het
onverkort handhaven der rechten van Nederland in Nieuw
Guinea, toen Duitsch kapitaal er wilde aan exploreeren,
werd door middel van een adres aan de Nederlandsche
regeering bepleit,
Een verkenning van het Oost-Friezen-terrein om zuiver
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eestelijke belangen, veroorzaakte in de buitenlandsche
g
pers gevolgtrekkingen, die een openlijke verklaring van
het Hoofdbestuur noodzakelijk maakten, dat alle gedachte
aan imperialisme ons vreemd is en het Verbond niet
buiten zijn boekje gaat als het de cultureele stambelangen tracht te bevorderen, overal waar dat noodig blijkt,
Overtuigd van de waarde eener vriendschappelijke
verhouding met zustervereenigingen of instellingen, die
den Nederlandschen stam tot eer en voordeel strekken,
dbestuur blijk van belangstelling bij jubilea
gaf het Hoofdbestuur
bestaan der Nederlandsche Handelals het 100-i bestaan
Maatschappij. het 40-j arig bestaan van den Nederlandschen Journalistenkring, het 25-jarig bestaan van Oost
en West en liet het zich vertegenwoordigen bij de Dr,
Herman-Costerherdenking te Leiden en de onthulling
van hetgedenkteeken voor den samensteller van het
meestgebruikte Nederlandsch Woordenboek, Van Dale,
te Sluis, nam het deel aan huldigingen van kunstenaars
als Lod, van Deijssel en Albert Vogel,
En tot slot van dit zeer vluchtig overzicht der bemoeiingen van het Hoof dbestuur, ' die zich verder in de
andere rubrieken van dit verslag afspiegelen, moge als
een dergewichtigste en omvangrijkste worden vermeld
de voorbereiding der nieuwe Verbondswet, die kortelings haar beslag kreeg en moge worden beschouwd als
een bewijs van goede zeemanschap, die de bakens verzet
als hetgetij verloopt en die een open oog toont voor
de toekomst,
Groep Nederland.
Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit de heeren; Prof,
Dr, A, A, van Schelven, Voorzitter; Mr, Ch. M, Herckenrath Jr., Secretaris; S. van Lier Ez,, penningmeester; J.
Daman Willems,' Pater Fr, B. Kruitwagen; W. J. Lugard;
J. N, Pattist; Mr, K, M. Phaff, Dr. Felix Rutten,
De taak van dit Groepsbestuur en van het Hoofdbestuur is niet altijd nauwkeurig uit elkaar te houden,
Toch wordt zooveel mogelijk gewaakt voor bemoeiing
op wederzijdsch terrein en waar mogelijk samenwerking
gezocht.
Het nieuwe bestuur ontwierp voor de Afdeelingen een
gelijkvormig reglement, trachtte de Afdeelingen (voorloo pig met niet bevredigend resultaat) te bewegen tot het
inrichten van nationale vertelmiddagen voor de jeugd
en vond den heer W, J, Goslinga te Haarlem bereid
eenpoging te doen om door middel van de Volksuniversiteiten het streven van het A, N. V, meer bekend te
maken, Deze heeft een lezing in de Amsterdamsche
Volksuniversiteitgehouden met lichtbeelden uit onze
verzamcling, voor dat duel vermeerderd met verscheiden nieuweplaatj es, betrekking hebbend op de geschiedenis van het A, N, V, Moe deze geslaagde proef door
verderegevolgd worden,
Om te voorkomen dat Nederlandsche landverhuizers
bij het voor goed verlaten van den vaderlandschen
bodem hun afkomst vergeten, wordt hun door bemiddcling van de vereeniging Landverhuizing (directeur Jhr,
J. C. C. Sandberg, Bezuidenhout 30 Den Haag) een
rondzendbriefgegeven, waarin het Groepsbestuur aandringt op trouw aan onzen stam, En om de broederschap met de Vlamingen te bevorderen is het nog pas
in aan op het uit Brussel gekomen voorstel in Nedland een staf vanpeters en meters te kweeken voor
Via mingen, die zich door Nederlandsche geestelijke hulp
willen on.twikkelen, Ter algemeene verhooging van het
stambewustzijn in ons land ontwierp het voorts het plan
om, in samenwerking met de Wereldbibliotheek, in den
loop van het jaar 1925 een bundel beschrijvingen van
ersoon en werk van een aantal Voortrekkers van den
P
Nederlandschen Stam — Noord-Nederlanders, Vlamingen
en Zuid-Afrikaners — uit tegeven, met den druk waarvan spoedig een aanvang zal worden gemaakt,
Als bewijs voor de verlevendigde belangstelling in ons
streven, kangelden dat met hulp van den administrateur
en denpropagandist verloren terrein werd herwonnen;
zoo werden de Afdeelingen Alkmaar, Gouda en Maas-

tricht tot nieuw levengewekt en verschillende andere
afdeelingen gaven meer teekenen van leven, ook door
geldelijken steun van het Groepsbestuur. De Groep telt
thans 32 afdeelingen, gevestigd te; Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Brielle, Delft, Deventer,
Doesburg, Dordrecht, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage,
Groningen, Haarlem, Harderwijk, 's-Hertogenbosch,
Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg,
Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen,
West-Zeeuwsch Vlaanderen, Zaanstreek, Zutphen,
Zwolle,
De afdeeling 's-Gravenhage, onder aanvoering van
harengeestdriftigen en toegewijden voorzitter, Overste
Oudandijk, richtte in 1924 een Stamcongres in, dat beoogde bevordering der volkskracht en sterking van het
stambewustzijn der Nederlanders, 1)
Groep Vlaanderen.
Met deze Groep wil het nog niet zooals wij en alien,
die het wel meenen met onzen stam en zijn vertakkingen,
het zeuden wenschen, Het Verbond in Vlaanderen, waar
het eenmaal ontstond en een mooi aantal afdeelingen
had, lijdt onder dezelfde verdeeldheid die gansch het
Vlaamsche yolk, ondanks zijn getalsterkte, zwak doet
staan tegenover zijn vijanden, Wij danken onze mannen
in Brussel en Lokeren voor de wijze, waarop zij de Verbondsgedachte door geestelijk verkeer levendig houden,
maar wij mogen niet rusten voordat in de voornaamste
Vlaamsche steden weer takken zijn ontsproten aan den
alouden stam, En dat kan als Vlamingen van allerlei
slag, mits zij het gemeenschappelijk stambelang voor
oogen houden, zich weer in onze gelederen scharen, De
Vlaamsche belangen zullen er des te veelzijdiger door
tot hun recht komen, Voor den bloei van het Verbond
in Vlaanderen is het noodzakelijk, dat de Vlamingen het
Verbond buiten de binnenlandschepolitiek laten, het hoog
en zuiver houden als terrein van samenkomst voor allen,
onverschillig tot Welke partij behoorend, die willen samenwerken aan de verhooging van het beschavingspeil
naar Vlaamsche behoefte,
De heer M. J, Liesenborghs lichtte de lezers van Neerlandiageregeld in over de stroomingen in de Vlaamsche
beweging, zoodat men zonder partij te kiezen, kennis
kon nemen van wat er woelt en werkt in Vlaanderen.
De ziel onzer herboren Groep is en blijft, ofschoon
Lokeren zich ook krachtig weert, voorloopig Brussel,
waar het Kunst g enootschap De Distel weer onder de
vleugelen van het A. N. V. tot nieuw leven kwam en
voor de Nederlandsche cultuur een belangrijke factor is,
evenals de Vlaamsche Club en het Holland Huis, die
zelfstandig werkend, toch ook onze belangen zijdelings
behartigen en veel kunnen bijdragen tot verbreiding der
Nederlandsche beschaving en tot een betere verhouding
tusschen Nederland en Belie
g .
Daar het den afgevaardigden van Groep Vlaanderen
in het Hoofdbestuur vaak moeilijk blijkt de vergaderingen in Den Haag bij te wonen, werd overeengekomen,
dat het Dag. Bestuur van het Hoofdbestuur nu en dan
naar Antwerpen zou komen om de bizondere Vlaamsche
belangen, waaronder ook die van Fransch Vlaanderen,
waar de Stambeweging eveneens opleeft, beter te beharti en,
Het verlies, dat ook de Groep leed door het overlijden
van den beer Johan Kesler, vermeldden wiji reeds, Hem
kon bij de groeve, die zijn stoffelijk omhulsel zou bevatten, rustig de eer gegeven worden, die hem toekwam.
Niet aldus bij den in ballingschap gestorven grondlegger
van het A, N, V., den onvergetelijken, bescheiden beer
Meert, bij wiens begrafenis zich zulke onverkwikkelijke
tooneelen afspeelden. Ook Groep Vlaanderen is zich
bewust wat ze verloren heeft aan dezen Grootnederlander,
Het Bestuur der Groep is thans als volt samen1) Een volledig verslag van dit Congres is in bockvorm verschenen,
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gesteld: Voorzitter: Omer Wattez; Ondervoorzitter: Mr.
J, van Winckel; Secretaris-Penningmeester; M, Stijns;
leden; Mr, W. Thelen, Dr, W. van Eeghem M, J. Liesenborghs en G. van Driessche,
Moe dit bestuur er spoedig in slagen het getal takken te vermeerderen ten spijt van mislukte pogingen,
Groep Vlaanderen heeft thans 317 leden, zoolang haar
ledental niet wederom duizenden telt, is ergeen reden
tot voldoening,
Zuid-Afrika,
Ofschoon Zuid-Afrika nog niet als Groep weer
meetelt, laten wij hier toch dit gebied volgen als gelijkgerechtigd in den driebond, De laatste jaren scheen het
of door misverstand verwijdering zou ontstaan tusschen
Nederlanders en Afrikaners, Degroote afstand en onbekendheid hier met de on twikkeling van het jonge
Afrikanerdom werkte haar in de hand, De noodzakelijkheid van samenspreking werd gevoeld en na het bezoek
van Dr, Viljoen, den superintendent van onderwijs in
de Kaap, werd eveneens in samenwerking met de Ned,
Z, A, V, de komst van Prof, J. J, Smith, hoogleeraar te
Stellenbosch voorbereid, Diepersoonlijke kennismakin en en studiereizen brengen heel wat klaarheid, Wij
weten nu, dat de Afrikaners het ouderlijke stamhuis
verlaten hebben, omdat zij zich zelfstandig en krachtig
genoeg voelden een eigen huishouden op te zetten, maar
zullen
en als
ll zu
ook dat zij hun afstamming niet vergeten
belangrijk deel van den Dietschen stam blijven meewerken aan zijn groei, Wij verheugen er ons over dat de
Vlamingen naar het beschaafd Nederlandsch streven
(dat is zoo vlak aan onze deur ook van hetgrootste
belang), maar kunnen begrijpen dat het Afrikaansch,
dat zich langzamerhand ontwikkeld heeft tot een zelfstandige taal, het best de dreigende overheersching van
het Engelsch kan tegengaan en dat de Dietsche cultuur
er het best in Zuid-Afrika door bevorderd wordt,
Eengelijken geest ademde de nota, op verzoek van het
Dag, Bestuur door den beer Ph, Botha, over de toekomst
van het A, N, V, in Zuid-Afrika opgesteld, die wel
bestrijding vond bij onze vertegenwoordigers in ZuidAfrika, maar ook waardeering, De gedachtenwisseling
over dit belangrijk vraagstuk biedt het Hoof dbestuur
een richtsnoer voor zijn houding ten opzichte van ZuidAfrika, waar het van hetgrootste belang is — dat heeft
ook de door Afd, Kaapstad ontvangen Synode bewezen —, dat Afrikaners en Hollanders als goede Dietschen samengaan voor het gemeenschappelijk stamideaal, Het Nederlandsch zal in Zuid-Afrika niet verloren gaan, Dat het Nederlandsche boek er den laatsten
tijd weer meer gevraagd wordt, bewijst dat het voor
den Afrikaner zijn cultureele waarde behoudt, En de
Afrikaansche studenten, die in Nederland komen studeeren en hetgepromoveerd verlaten, zullen een levend
getuigenis zijn van de waarde der Nederlandsche beschaving ook voor jong Zuid-Afrika,
Dat het Verbond er nog zoo zwakken voet heeft, geeft
eengevoel van onvoldaanheid. Buiten Kaapstad is er
weinig leven, Mogen de afgezanten van Zuid-Afrika, in
hun vaderland teruggekeerd, bun land- en stamgenooten
overtuigen van den plicht tot eendrachtige scharing om
de Dietsche banier,
Een uitnemend middel tot uitbreiding onzer beweging
daar, zou zijn het tegenbezoek van welsprekende Nederlanders op het voetspoor van prof, Casimir, Tot de naaste
propagandistische wenschen van het Hoofdbestuur behoort ook een bezoek van een of meer Verbondsleiders
aan het land, dat nog altijd uitloopt in „De Goede Hoop."

Groep Ned. Oost-Indie.
Een zelf de wensch hebben we ten opzichte van Insulinde, omdat ook daar de groote afstanden, naast andere
onvermijdelijke oorzaken, belemmerend werken op
dengroei der Groep, Persoonlijke kennismaking en
besprekingen leiden zooveel sneller tot eenswillende
samenwerking, Het Groepsbestuur te Batavia is thans
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samengesteld als vole: H. E, Steinmetz, Eere-Voorzitter;
Ch, J, I, M, Welter, Voorzitter; J, W Roessingh van
Iterson J, Azn„ Secretaris-Penningmeester; J. A. Deknatel, Me', C. E. Draayer, F. G. J. van Emden, P. J.
Gerke, J, ,Hardeman, Raden Aria Prof, Dr, Hoesein
Djajadiningrat, P, A. Mandagie, W. Muurling, R, P, de
Queljoe, Dr. A. A. L. Rutgers, Mr, L. J. A. Trip, Ir, M.
H, C, Vreede, Leden; C. Hillebron, Administrateur,
Het ,doet wat het kan om belangstelling te wekken en
nuttig werk te verrichten in het bizonder door de leergangen, waarmede de Groep, ondanks de om geldelijke
redenen noodzakelijk gebleken inkrimping, op zoo
gelukkige wijze de Nederlandsche beschaving mede in
Insulinde helpt verspreiden,
Dat in het Groepsbestuur ook zitting heeft een zoo
hoogstaand Indonesier als de hoogleeraar, Dr, Hoesein
Dj ajadiningrat, wijst op het streven naar de zoo gewenschte samenwerking tusschen Nederlanders en Indiers,
welke hier te lande o,m, bevorderd wordt door
den Javaanschen dichter Raden Mas Noto Soeroto, wiens
tijdschrift „Oedaya" (Opgang) door het Hoof dbestuur
wordtgesteund.
Voor de beoefening van het Nederlandsch schijnt het
gewenscht voor N.O.I. een vereenvoudigde spelling toe
tepassen. De Nederlandsche Regeering moge dit in het
oog houden.
De Groep heeft nog maar 6 afdeelingen, van welke
Oostkust van Sumatra (Medan) weer meer teekenen van.
levengeeft, Semarang werd hero ht door de krachtie bemoeiingen van den beer H. A. Kooy, een beproefd
vriend van het A.N.V„ gelijk dat zich ook toonde de
beer Roesingh van Iterson,

Groep Suriname.
Dank vooral de onverdroten werkzaamheid van den
Secretaris, den beer Oudschans Dentz, handhaafde deze
Groep zich in het verband onzer organisatie, Bijeenkomsten als die, waarop de rolprent Nederland met grooten
bijval werd vertoond, zijn echter te zeldzaam; Dietsche
kunstavonden zijn ook voor onze overzeesche bezittingen
een uitnemend middel om de saamhoorigheid en belangstelling in het wel en wee der deelen van onzen stam
te onderhouden,
De Groep had het verlies te betreuren van haar
, die g
bemind bestuurslid Mr, L, J, Rietbergedurende
de waameming van het gouverneurschap overleed,

Groep Ned. Antillen.
Ook voor deze Westindische Groep geldt de zooeven
geuite wensch, Zij trachtte den band met het moederland hoof dzakelijk te versterken door het vertoonen van
de jubileumrolprenten der de laatste jaren gehouden
Koninginnefeesten, De bevolking van Willemstad bleek
zeer ingenomen met dit Koninklijk bezoek in bewegende
beelden en de „Hollandsche zangers" namen deze gelegenheid te baat om het Nederlandsch lied te bevorderen,
Ook deze Groep had het verlies te betreuren van een
warm Verbondslid, den beer H. Meerdink, die drie jaren
haar voorzitter Nasgeweest,

Groep Noord-Amerika.
Deze Groep, nog jong en dus in haar ontwikkelingsk aan onzen stam
tijdperk , zal wel een krachtige tak
worden, Ondanks de in en vooral van den Groepssecretaris, den beer F. E. H. Gebhardt van Roonburgh,
om de verbinding tusschen de 6 Afdeelingen (Boston,
Chicago, Chicago-Roseland, Minneapolis, Nieuw-Nedland, Paterson) te onderhouden, zijn de groote afstanden
in het land oorzaak, dat men daarmede slechts langzaam
ordert. Door gebrek aan contact is de band onder de
v
heeft
leden nu nog niet sterk genoeg, Het Groepsbestuur hee
ter versteviging van dien band een ledenlijst doen verschijnen, voorafgegaan door een opwekking van den
voorzitter, den beer A, v. C, P, Huizinga, die in 1924
eenpaar maal in Europa vertoef de, waardoor het Dag.
Bestuur in degelegenheid was de belangen der Groep
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Noord-Amerika met hem te bespreken, Een eerste voorwaarde voor haar bloei wordtgeacht dat de Nederlanders en stamverwanten in Amerika doordrongen worden
voor zich zelf en de verschillende Dietsche stamgebieden
van de noodzakelijkheid der bevordering van de Nederlandsche cultuur en het onderhouden der historische
banden van bloedverwantschap en geestesgemeenschap,
Zelistandige Afdeelingen.
Haar aantal bedraagt 10, Dat wijst op verhoogde
belangstelling in het buitenland, Zoo herleef de Leipzig,
dank zij medewerking van Consul Knobel, die in ver,
scheiden oorden van de wereld
waar hi'en
e consulair
ofgezantsambt bekleedde, zich steeds een goed vriend
van het A, N. V, toonde, evenals Dr. Hendrik Muller,
die eerst de voorganger was in Roemenié en in 1924
na zijn overplaatsing naar Praag als gezant den stoot
gaf voor de oprichting van een Afd, Tsjecho Slowakije,
De Nederlandsche Gezant te Londen, Jhr, Mr, R, de
Marees van Swinderen, toonde , ook zijn belangstelling,
tom de algemeene voorzitter en de administrateur zich
in het najaar naar Londen begaven om met het bestuur
der vereeniging Winteravondlezingen te beraadslagen
over de stichting van een Zelfstandige Afdeeling, welke
poging met gunstigen uitslag werd bekroond,
Het Hoofdbestuur waardeert zeer de medewerking en
belangstelling van Nederlands officieele vertegenwoordigers in het buiter land en hoot dat ook andere hoof dsteden zullen volgen in de wassende rij der Afdeelingen„
Afd, Parijs wordt voorbereid, Berlijn zou van veel grooter belang voor ons kunnen worden als de daar
bestaande Nederlandsche Vereenigingen een belangenemeenschap vormden binnen het kader van het A. N. V.
g
Diegemeenschap . behoort zich trouwens ook over andere
gebieden uit te breiden, waar nog onontgonnen terreinen
en :
o p bearbeiding w-achten, Zij vragen naar de middelen;
geld, werkkracht tijd, die in onvoldoende mate aanwezig
zijn, Toch doet het Dag, Bestuur naar vermogen, wat
het in dezen kan doen en het zou meer en sneller
zijn Joel bereiken als de over heel de wereld verspreide
Nederlanders, Vlamingen, Afrikaners en afstammelingen
in hungebied de harten warm en de geesten vaardig
maakten voor de Dietschegedachte,
Door zijn Zelfstandige Afdeelingen heeft het Hoofdbestuur buiten zijn roe en verbinding met; Berlijn,
Bloemfontein, Bremen, Kaapstad, Keulen, Leipzig, Londen, Roemenie, Tsjecho-Slowakije; door zijn vertegenwoordigers met Ahwaz, Bangkok Baranquilla, Barcelona, Barquisimeto, Budapest, Cairo, Caracas, Colombo,
Constantino el Colon, Duinkerke, Durban, Emden,
Frankfort a, M. `Genua, Hamburg, Havana, Hongkong,
Ismalia, La Guaira, Manaos, Maracaibo, Melbourne,
Mexico, Ni-e, Nijlstroom, Panama, Potchefstroom, PuertoCabello, Rio de Janeiro, Rome, Rosario, Santa Fe,
Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney,
Boekencommisie.
De ontvangsten bedroegen 4505,18, de uitgaven
f 3913,48, In hetgeheel werden 38 kisten4 boeken verzonden, sedert de oprichting in 1902: 2113,
De verzendingen hadden plaats naar: Philipsburg
(St. Mattijn) W, I., Mechelen, Emden, Sydney (Can,),
Kaapstad, Lichtschip Maas, (Nieuwe Waterweg), Hr, Ms.
Schorpioen, Gorcum, Duisburg, Recklinghausen, Berlijn,
Carambehy (Brazilie), Garoet, Ganda (Port. West-Afr,),
Iserlohn, Elten, Ternate (0, I,),
Het aantal adressen over de wereld, waarmee de Boekencommissie verbinding heeft is: 385,
Zij heeft vooral behoefte aan meer geldmiddelen en
bladen ter wekelijksche verzending,
Taalcommissie.
Deze Commissie, die sommigen liever Taalwacht
zagen gedoopt, omdat er nog meer haar streven door
zou tot uiting komen, werd in 1924 onder het Hoofd-

bestuur gebracht, omdat haar bemoeiingen langzamerhand de Nederlandschegrens ovetschreden. Wie met
haar kritische bemoeiing voor de eerste maal in aanraking komt, erkent meestal niet dadelijk haar goed recht
van bestaan, maar komt bij nadere kennismaking tot de
erkenning, dat er in bock, krant, tijdschrift en ambtelike stukken heel wat gezondigd wordt teen onze
schoone taal en eindigt vaak met bekeerling te worden,
De thans afgetreden Commissaris der Koningin in het
gewest Gelderland bewees het streven der Taalcommissie
en haar aanzien eengrooten , dienst door de gemeenten
in zijn gebied aan te schrijven zich ten dienste der
zuivere opstelling van ambtelijke stukken de bekende
Woordenlijst der Taalcommissie aan te schaffen, waarvan thans een vierde druk terperse is, Zijn voorbeeld
werd door verschillende ambtgenooten nagevolgd,
Het Hoofdbestuur heeft in dengeest der Taalcommissie bij de Nederlandsche Regeering aangedrongen om
een belasting te heffen op vreemde opschriften,
Door maandelijks in Neerlandia op „alledaagsche bokken in hetgesprek'', taalslordigheden en fouten, op het
van vreemde woorden en ongerechtignoodeloosheden te wijzen, onderhoudt zij den strijd teen verbasterinq onzer taal, De wedstrijden, die zij nu en dan
uitschrijft, vinden zelfs bijval in Zuid-Afrika, Zij vervult
dus met eere haar nederige taak in de veelzijdige werking van ons Verbond en dat dankt zij in de eerste
plaats aan haar voorzitter, Dr, M. A. van Weel, ter
zijde gestaan door de heeren Mr, C, Bake, D, Hans, Mr,
F, Heuvelmans en J. W, Oosterveen,
N eerkndia.
Ons maandblad voltooide zijn 27sten jaargang, De
redacteursproef werd na het vertrek van den heer J. J.
Bruna, wians Dietsche Kantteekeningen de veelzijdigheid
van het orgaan ten goede kwamen, niet vernieuwd, Het
kwam onder leiding van een Redactiecommissie, waarin
elke Groep vertegenwoordigd is, Voor een veregnigingsorgaan is dat ook een eisch van rechtvaardigheid en zijn
aard wordt miskend als men er een strijdschrift van wil
maken van een bepaalde partij. Het moat „van heinde
en ver een wereldkoor" doen ihooren, waarin de verschillende stemmen in de stamgebieden zelf aangeheven,
zoo zuiver mogelijk weerklinken, De redactie streeft
dan ook naar de leden van het Verbond doorgoecle
briefschrijvers uit die gebieden onpartijdig te doen
inlichten over het een er met betrekking tot ons stamlevengebeurt, getuige o,m, de reeks artikelen over
Vlaamsche Toestanden van het redactiecommissielid
Liesenborghs,
Ons tijdschrift zou, indien de middelen het toelieten,
een veelgrooter omvang moeten hebben, maar de
Redactie moet binnen het bescheiden budget roeien riet
de riemen, die ze heeft, Zij tracht met woord en beeld
een overzicht van het Verbonds- en stamleven te geven,
leder lid, waar ter wereld zich ook ophoudend, kan nu
en dan,gegevens verstrekken, die den inhoud van Neerlandia belangrijker kunnen maken en ieder die meent
iets in het belang van ons streven in het midden te
moeten brengen, vindt een beperkte plaatsruimte, mits
die meening op niet voor anderen krenkende wijze
wordt onder woordengebracht,
Geldmiddelen.
De begrooting beweegt zich de laatste jaren om het
eindcijfer f 30,000,— en spiegelt daarin de begrensdheid
of van ons kunnen, Gelukkig zijn er verscheiden leden,
die meenen met niet minder dan f 5,— als jaarbijdrage
te kunnen volstaan, Ons vast Steunfonds en ons zeer
bescheiden los fonds brengt 's jaars ruim 5000 gulden
op. De Nederlandsche Regeering verminderde bij de
algemeene bezuiniging de rijkssubsidie met 1000 gulden,
hoewel verhooging met tienduizenden voor het beharti en der taal- en stambelangen over heel de wereld geen
overbodige weelde ware geweest, Gelijksoortige verbonden in andere landen worden met ruime handgesteund
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in hun nationalepropaganda in het buitenland, Dat
mogen alien bedenken, die er van overtuigd zijn, dat
het A..N, V. eengrootsche taak te vervullen heeft in
de bevordering der Nederlandsche cultuur,
Het Hoofdbestuur zou daarom zeergoed groote giften
van kapitaalkrachtige Nederlanders in binnen- en builand kunnengebruiken en ook zeer gebaat zijn met
legaten,
die het veel te schaars ten deel vallen, In 1924
kwam het legaat van wijlen Me', A. Sjoers, groot
I 1000,—, vrij,
De verspreide leden in het buitenland, vroeger tot
Groep Nederland behoorend,
vallen sedert 1924 onder
het Hoofdbestuur, welks inkomsten daardoor vermeerderden, De schade, die de Groep er door leed, werd
door een subsidie vergoed, Het Hoofdbestuur steunt
trouwens, voorzoover het in zijn vermogen ligt, gaarne
alle Groepen en Afdeelingen voor een bepaalde werkzaamheid,
Wie het jaarlijksch budget mee wil opvoeren, gedenke
de kas bij wijlen of brenge nieuwe leden aan,
Alle beet' es helpen!
Het Kantoor,

Na 27 jaar in de oude Merwestad gevestigd te zijn
geweest, wordt het kantoor weldra naar de Hofstad verplaatst, De vestiging van den Algemeenen SecretarisPenningmeester te Amsterdam, nadat reeds geruimen tijd
de Algemeene Voorzitter door vestiging te 's-Gravenhage voor dagelijksche raadpleging over de loopende
zaken te Dordrecht niet meer beschikbaar was, heeft den
doorslag gegeven bij het desbetreffend besluit van het
Hoofdbestuur,
Wij kunnen ons voorstellen, dat in het bijzonder
Dordtenaars die verplaatsing betreuren, De woning van.
Dr, Kiewiet de Jonge en later een noodig gebleken zelfstandig kantoor zijn getuige geweest van vestiging, ontwikkeling, groei en bloei, voor- en tegenspoed en
Dordrecht was als tusschenstation tusschen Noord en.
Zuid de aangewezen plaats voor de hoof dbestuursveraderingen, Dordt had dus wel historische rechten,
g
Het Hoofdbestuur heeft deze rechten,
waarvoor het
zelf zooveelgevoelt, geèerbiedigd tot deze het tegenover
den drang der noodzakelijkheid moesten afleggen, Bovendien moet erkend worden, dat 's-Gravenhage voor de
uitbreiding van den Verbondsinvloed nieuwe mogelijkheden opent, Tevens wordt nu de noodige plaatsruimte
verkregen voor de inrichting van een Stammuseum en
Stamboekerij, En gelukkig aan de beproefde krachten,
die jaren lang het omvangrijke en zich steeds uitbreideride administratieve werk verrichtten,
mede.
Laat ons ho en dat de verplaatsing van het kantoor,
welke samenvalt met een nieuwe ontwikkeling, een
tijdperk van nieuwen bloei zal inluiden, Het zal te
sneller aanbreken naarmate de verschillende stroomingen
in onze beweging er in slagen dezelfde bedding te
bereiken om te zamen den grooten stroom te vormen,
die alle hindernissen zal kunnen overwinnen, welke de
bereiking van het doel in den we staan,

DeStatutenwijziging.
Het Hoofdbestuur deelt mee, dat in het Ontwerp-Wet
opgenomen in Neerlandia van September 1924, door de
algemeene vergadering van 28 Maart 1.1, de volgende
wijzigingtn zijn aangebracht:
Art. 2, lid 1 wordt gelezen:
Het Verbond beoogt verhooging van de geestelijke,
zedelijke en stoffelijke kracht van de volken en yolksg
pen
roe,
die tot den Nederlandschen of Dietschen stam
behooren, en versterking van hun bewustzijn van onderline verwantschap,
lid 3:
Tot den Nederlandschen of Dietschen stam worden
geacht te behooren de volksgroepen van de Nederlan-
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ders, de Vlamingen en de Dietsch sprekende Zuid-Afrikaners, voorts de verspreid wonende leden van die
volksgroepen, alsmede de afstammelingen van alle bovengenoemden; wat die afstammelingen betreft: voor zoover
zij niet het stambewustzijn verloren hebben,
lid 4:
Tot bevordering van een voortdurend goede verstandhouding tusschen hen, die geacht worden tot den Nedlandschen of Dietschen stam te behooren, en de hierna
bedoelde volken en volksgroepen, wijdt het Verbond
tevens in dengeest van het eerste lid van dit artikel
zijn belangstelling aan de volken en volksgroepen van
niet Europeesche afkomst, welke een gebied bewonen,
waar het Nederlandsch of een andere Dietsche taal als
landstaal .erkend wordt.
Art, 3, lid 1, 1ste wordt gelezen:
handhaving en verbreiding van de Nederlandsche taal
en de andere Dietsche talen ,
waaronder mede verstaan
worden de streektalen, alsmede vergemakkelijking van
het aanleeren en hetgebruik van deze talen,
en 4de: bij die volken en volksgroepen het bewustzijn
te verlevendigen, dat handhaving en versterking van het
Nederlandsche volkskarakter en de Nederlandsche beschaving mede in hun belang zijn; een en ander met
inachtneming van de schakeeringen, welke in den loop
der tijden zijn ontstaan en verder nog zullen ontstaan
door hetgescheiden leven in verschillend staatsverband
en te midden van andere volken,
Art, 4, 12de wordtgelezen:
het doen opvoeren en het steunen van de opvoering van
tooneelstukken
geschreven in het Nederlandsch of in
,
een andere Dietsche taal;
voorts 22ste:
samenwerking zoeken:
a, met andere instellingen, min of meer een overeenkomstig doel nastrevend als het Verbond, zonder te
nauw toe te zien op het blijven binnen eigen grenzen;
b. metgezaghebbende belangstellenden op verschillend
gebied,
en 23ste:
alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn aan het doel van het Verbond.
Artikel 7, lid 2 wordtgelezen:
Urn als lid van het Verbond te worden toegelaten,
moeten natuurlijke personen den leeftijd van 15 jaren
hebben bereikt.
Aan art. 11 zijn toegevoegd:
lid, 3, Men kan ook lid zijn voor het leven teen een
bijdrage ineens van ten minste f 100,— Nederlandsch,
lid 4, In de reglementen der roe en en zelfstandige
afdeelingen kunnen de genoemde grensbedragen hooger
gesteld worden,
Art, 13, lid 2 wordtgelezen:
Het aantal afgevaardigden van elke groep bedraagt:
twee, wanneer de Groep ten hoogste 500 leden telt;
vier, wanneer de Groep telt meer dan 500, doch niet
meer dan 1500 leden;
zes, wanneer de Groep meer dan 1500 leden telt,
In Artikel 27 wordtgelezen:
4: De aanwijzing van de afgevaardigden der Groep,
in het Hoofdbestuur
6: de bijdrage der Groep of Zelfstandige Afdeeling
aan de Algemeene Kas van het Hoofdbestuur, welke
bijdrage in den reel niet minder dan 40% van de jaarbijdragen en van de bijdragen ineens, bedoeld in het
derde lid van artikel 11 der leden en begunstigers van
die Groep of Zelfstandige Afdeeling zal bedragen, en
het tijdstip der storting;
In de Overgangsbepalingen III,
lid 2 en IV lid 2 wordt
gelezen in plaats van „zes maanden u „een jaar,“
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De Stamdag.
Kil is je nevel," zoo zong Mevrouw C, Drijfhout van
Hooff—de Meester ons land toe bij het begin van den
Dietschen Stamdag op 27 Maart, En in Pulchri's koude
zaal was dat op dien vroegen ochtend wel toepasselijk,
Ondanks het hartelijk openingswoord van den voorzitter,
den heer 13 0 J, de Kanter, bleef de kille nevel, dien de
zangeres poogde te verdrijven met haar warm geluid, nog
wel even hangen tijdens de rede van den beer Omer
Wattez, voorzitter van Groep Vlaanderen over „Geestelijke en economische ontwikkeling en groei van het
Vlaamsche yolk van 1930 tot heden," En wel — 't lijkt
vreemd — omdat men die rede te schoongekleurd vond,
Vol ens den heer Wattez worden de Vlamingen niet
verdrukt maar bestreden, zoodat zij in staat zijn, zich
te verweren, Dat hebben zij sedert 1830 gedaan, Daar
waargestreden wordt, kan worden overwonnen,en ook
zij hebben overwinningen behaald, Alleen door hun verdeeldheid hebben zij de macht niet in hun land verkregen.
Als bewijs voor zijn stelling voerde de beer Wattez
aan„het onvergankelijk werk” van Lodewijk de Raedt
over de geschiedenis
en den arbeid van Paul Frederic over
van Vlaanderen, Zulke boeken worden niet geschreven
waar een yolk verdrukt wordt, meende hij.
Niet algemeen was het gehoor dit met hem Bens, Wij
hoorden veel verzet en een rauwen tusschenroep, En toen
de vergadering „
De Vlaamsche Leeuw'' aanhief:
Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen Leeuw
riep de schrijver van zeker bekend Gidsartikel 1): „De
Leeuw is algetemd,"
In elk geval ,had de spreker zich allicht wat meer tot
zijn eigenlijk onderwerp kunnen bepalen, dat hi' teveel
naar het slot van zijn voordracht teruggedrongen had,
Een uiteenzetting van den huidigen toestand ware
belangwekkender pewees t,
Algemeen en langdurig werd toegejuicht wat de
Nederlandsch-Indische ,dichter Noto Soeroto vervolgens
vertelde over „Indiè en Nederland,"
Noto Soeroto ziet het Nederlandsche rijk als een groot
geheel en de toekomst in toenemende mate beheerscht
door de verlangens en redelijke behoeften der Indische
volken, Deplaats, de taak ,
de plichten der Indonesiérs
wees hi' aan tegenover deze ontwikkeling, die naar zijn
inzicht moet uitloopen op een statenbond tusschen moederland en kolonién, waarbij de onmisbaarheid der Nederlandsche taal ook in Indiè steeds meergevoeld zal
worden,
En toen kregen wij een lofzang, een voordracht in
gedragen proza van Prof, G. Brom te hooren over „Ons
mooie land". Dat deed menigeen goed! Die schoonheden
en schatten, zoo kwistig om ons heen verspreid, zien
zoovelen niet, Voor natuurschoon willen zij de grens
over.
Na Prof Bromgehoord te hebben zal men er wel
anders over denken, en „den vaderlant ghetrouwe" blijven, zooals wij ons toen haastten te zingen,
Nog meer was 's middags de zomerrolprent van den
heer Van der Ven, begeleid door Prof, Jul, ROntgens
schoone en uiterst belangwekkende toonzettingen, een
openbaring voor welhaast ceder onzer.

Maar het Zuidafrikaansch wil een eigen ontwikkeling
volgen, „Holland is altijd bekend gewees' om sij groot
siel, maar voor ons is het 't eenemaal onmoontlik om
tweedehands Nederlanders te wees: Ons yolk leeft nog,
en streeft nog na Dietsche idealen, naar een zelfstandige
Dietsche cultuur,"
stippen maar een paar zinsneden, die ons troffen,
aan uit dezepittige voordracht, waarop wij elders tern
komen en die eindigde met „een wenkie', dat de hoogleeraargeven wilde, Nederlanders moeten begrijpen:
„ons het daar een strijd te voer teen een vreemde cultuur, En daarom sij so goed as „in Vlaanderen Vlaams"
die leus: in Suid-Afrika Afrikaans."
De voorzitter onderstreepte dit betoog door er in een
toespraakje den nadruk op te le en dat de Nederlanders, die in Zuid-Afrika maar een klein „klompie "
vormen, niet moeten trachten propaganda te maken voor
het Nederlandsch, maar zich moeten aansluiten bij de
Afrikaners,
***

Zoowel Prof, Smiths improvisatie als het een de heer
Knoops, voorzitter van de Afdeeling Berlin van het
A, N, V, ons vervolgens kwam vertellen over het
werk in Duitschland leerden weer hoe goed het is ten
Stamdag op te aan en zich niet te bepalen tot het lezen
van een verslag in de krant, Het levende woord alleen
doet beseffen hoe noodig en hoe moeilijk tevens het
is, de Nederlanders in den vreemde ertoe te brengen,
Nederlanders te blijven of zich weer Nederlanders te
gevoelen, en welke middelen tot versterking van het
stamgevoel nuttig en raadzaam zijn,
***

De Dietsche Kunstavond, aangeboden door de Afd.
's-Gravenhage, heeft een talrijke schare naar den Kon,
Schouwburg doen opgaan, Men genoot van „de zangen
van het verleden" en „
de rijke taal van het heden".
De bekende Kon, Zangvereeniging Cecilia, onder leiding van Henk van den Berg, opende den avond met het
Valeriuslied „
O Nederland let op U saeck" en Bredero's
Boerenfeest, waarvoor Sem Dresden de muziek schreef.
De sopraanzangeres M.evr. Mak van Waay—Dooremans uit Dordrecht, heeft ons vergast op Vlaamsche
liederen van Jef van Hoof, door den toondichter zelf
begeleid, en Afrikaansche van Mevr, Lambrechts—Vos,
die ook zelve de begeleiding barer toonzettingen verzorgde. Zoo waren de drie groote stamgebieden toonkunstig waardig vertegenwoordigd,
Me', Geraerts droeg een reeks klavierstukken van B.
van den Sligtenhorst Meer
voor en Mevr, Zwierzina
Y
edichten in proza van Raden Mas Noto Soeroto, De
g
bekende voordrachtkunstenaar Brettani heeft„Middelburg's overgang” van Boutens gezegd, waarbij Koeberg
zelf zijn muzikale verbindingen speelde, Met Guido
Bran
Gezelles„Zegepraar , op muziek gezet door Brandts
Bus,
sloot het zangkoor den Dietschen Kunstavond.
Y+
Burgemeester Patin woonde dezen bij en zat ook met
mevrouw den volgenden avond bij den gemeenschappeliken maaltijd in De Tent in 't Bosch aan, Daar werden
de krachten, die tot het welslagen der beide dagen hadden meegewerkt door verschillende sprekers gehuldigd,
niet het minst ,de wakkere voorzitter dergrootste Afdeeling van het geheele Verbond,

***

Vervolgens kwam er een verfrisschende kloeke toespraak van den Zuidafrikaanschen hoogleeraar J. J.
Smith uit Kaapstad, Hi' gewaagde van de „geweldige
mOlikheën van daar die land" en van zijn grootte:
Kaapstad en Pretoria liggen zoo ver van elkaar als
Amsterdam van Rome. De Hollandsch sprekende bevolking groeit: aan de Kaap wonen er nu reeds 800,000.
1) „Nederland, Belgiè, Vlaamsch" door L, Simons in
De Gids van October 1924.

1PCF- Het kantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond zal van 1 Juni 1925 of gevestigd zijn: LAAN 34, 's-GRAVENHAGE,
Men wordt verzocht gedurende de maand
Mei zoo min mogelijk brieven en andere
stukken aan het kantoor te richten, daar de
verhuizing alien tijd dan in beslag zal nemen.
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Tiende Grootnederlandsche Studentencongres,
Het tiende Grootnederlandsche Studentencongres heeft
te Leiden vergaderd,
Op de Burcht, bij de verwelkoming op Vrijdagavond
17 April, sprak prof. Dads de deelnemers toe en vergeleek Nederland met Vlaanderen en Zuid-Afrika, Hi'
gewaagde van het lijden op de kopjes in Transvaal
en aan den IJzer,
Het congres, omvattende vertegenwoordigers van de
verschillende hoogescholen in Nederland en Vlaanderen
en de Zuidafrikaansche studenten in Nederland, werd
in het klein-auditorium der universiteit door den voorzitter van het congresbestuur, den heer J, B, Verhoef,
geopend, Deze verklaarde met nadruk, dat het
10e Grootnederlandsche Studentencongres de cultuur,
de roeping en den roem van Nederland wilde dienen.
Van politieke bemoeienis mocht en zou een sprake zijn.
Aan de Vlaamsche gasten zei hi in 't bijzonder,
dat zij niet alleen in Belgie, doch ook in het Noorden
hun bestrijders hebben, Als motief geldt, dat „wij niet
een gemeenschap zijn, dat gij anders zit idan wij,"
Spreker ontkende dit niet en voegde er aan toe dat
zoolang Belgie geen waarachtig Nederlandsche hoogeschool bezit de volksaard van de Vlamingen ook anders
blijven zal. Onvermijdelijk zal echter ,de zuiver Nederlandschegeest veld winnen en taalparticularisme zal
plaats maken voor het saambindend element van een
algemeene Nederlandsche taal, Eenheid van taal en
geest aan same n, In ,de rij der volken schijnen wij voorbestemd een gelijke roe in te vervullen,
VOOr alles de opbouw en de vrede naar het woord
van Hugo de Groot „ut omnes unum sint," Het zegel
van de hoogeschool draagt het stem el „Praesidium
libertatis", doch de paradox van alle groote levens sta
voorop, dat een vrijheid, vrijheid is zonder beperking
en zelfbeheersching.
Prof, Mr, A. Blok, rector-magnificus, heette namens
den academischen senaat de aanwezigen we om,
In een kort en geestig speechje sprak daarop prof,
P, J, Blok, voorzitter van de afdeeling Leiden van het
A. N. V. de congressisten toe, Toen de studenten zich
eenige jaren geleden van het A. N. V. afscheidden en het
D. S. V. geboren werd, toonde het zich een voorspoedige
baby door terstond een groote keel op te zetten, Maar
het zijn een zwakke kinderen, die gauw praats hebben
en spreker twijfelde er niet aan, of het D. S. V. zou dit
bewijzen,
Vrijdagavond spraken de heeren L. L. W. van Soest,
A, Beeckman en F. H. C. Bosman namens de Hollandsche, Vlaamsche en Zuidafrikaansche studenten,
De heer van Soest, begroette als voorzitter van het
Hoof dbestuur van het Dietsche Studenten Verbond het
Congres en herinnerde aan de congressen van Gent (1923)
en Leuven (1924), Hoeveel verschil ook met het huidige
Congres te Leiden, een verschil is er in hartelijkheid
en in eendrachtig samenwerken,
Door een ongelukkigen samenloop van omstandigheden
konden de vacantieleergangen van de Vlaamsche Studenten niet door aan, Spr, gaf een overzicht van den
stand der Dietsche Studentenbeweging op dit oogenblik,
besprak den strijd der Vlaamsche studenten in Gent en
Leuven en bracht hulde aan degenen, die met zooveel
offervaardigheid voor het hell van hun yolk werken,
De hqer Beekman gaf een uitvoerig relaas van de huidige Vlaamsche toestanden, schilderde de moeilijkheden
van de Vlaamsche studenten bij het streven naar hun
doel,
De heer Borman bra den
ten broedergroet der Zuidafrikaansche studenten.
„In vele opzichten — zoo zeide hi' o,m, verschillen
Vlamingen, Hollanders en Afrikaners; zelfs hun idealen
lijken vaak verschillend, doch wie weet door te dri p en
door den uiterlijken schijn vindt een eenheid, die tenslotte bindt en waaruit elk zijn krachten trekt.
geestdriftige rede met de woorden van
Spr, besloot zijn

van der Hout, secretaris van de stad Leiden in den
an
Jan
tachtigjarigen oorlog „houdt en wint."
Na een bestuursvergadering sprak Zaterdag de heer
G. Scholte over de beteekenis van Hugo de Groot. De
heer H. Ch, G. J. van der M.andereging de levensgeschiedenis van Hugo Grotius na.
Hierna begaven de congressisten zich in extra-tram
naar Den Haag. Het bestuur van de Afdeeling 's - Gravenhage en Omstreken van het Algemeen Nederl, Verbond
ontving de deelnemers in Riche, Namens het Bestuur
sprak overste K. E. Oudendijk een rede uit, waarin, hi'
het Alg. Ned, Verbond de belichaming noemde van de
Grootnederlandsche gedachte, Op de jongste algemeene
vergadering van deze wereldorganisatie was dat groote
grondbeginsel van het verbondslevea door verschillende
sprekers nog eens helder en duidelijk uiteen gezet,
Voor den Dietschen stam moet nog veel strijd gestreden zijn, en nog veel leed geleden zijn", zei spr, oan.,
terwijl hi het een eer noemde, „het Congres te mogen
begroeten, u onze hulde en sympathie, of nog liever,
onzen oprechten dank te betuigen voor uw moedig stamhouden op de Vlaamsche veste van het Grootnederlandsche of Dietsche geestelijk wereldrijk, Spreken wij
eerbiedig de Bede uit, die het slot vormt van Rodenbach's
ontroerendepsalm:
God onze Heer, wil 't jong geslacht aanhooren;
Red Vlaanderen uit zijn die en val.!
Zee den eed door allen trouw gezworen:
Vlaanderen Vaanderen
T1
bovenall"
Ook aan den verren Zuidafrikaanschen voorpost van
geestelijk wereldrijk bracht spr. hulde,
ons Diets
De heer Beeckman, voorzitter van het Vlaamsch Hoogstudentenverbond, betuigde dank namens de studenten.
Hi wees erop, dat het Alg. Ned, Verbond in Vlaanderen niet zeer bekend is en het verheugde hem daarom,
dat bier zoo'n sterke afdeeling is, die begonnen is met
het wekken van belangstelling ook voor Vlaanderen,
Jhr, Von Bose sprak de studenten toe als mannen der
wetenschap, aan wie is opgelegd de taak om binnen haar
grenzen vast te le en de Grootnederlandsche gedachte.
Van de overige redevoeringen noemen wij nog een
rdracht van Dr, C. Gerretson over het karakter der
voo
Grootnederlandsche beweging. Al gaat hi' niet zoo ver
als Prof, Geyl, to gelooft hi dat
dat men meer aandacht
dient te schenken aan de perioden, dat Noord en Zuid
een eenheid waren,
Prof, J. J. Smith uit Stellenbosch sprak over „Die
Dietse sta in Suid-Afrika", Dr. N, B. ten Haeff Cs-Gravenhage) over Idealisme en Ned erlandsch besef, Mr.
Edm, van Dieren (Leuven) over Vlaanderen na den oorlog, de heer Daled, dire cteur van het museum te Brugge,
Meld een voordracht met lichtbeelden over „Brugge die
Scoone".
„Waarin wij alien groot zijn en e'en" was het onderwerp van pater Borromeus de Greve, „De Vlaamsche
zer, dat van pater Callewaert (Gent),
In een rede over doel en werking van het A. N. V.
heeft de heer P. J. de Kanter, onze voorzitter, doen uitkomen, dat het A. N. V. aan veel critiek blootstaat, van
rechts zoowel als van links, De een veroordeelt het om
zijn lauwheid, de ander spreekt er over alsof het een
bolsjewistische organisatie was. Waar de meeningen zoo
uiteen loopen, maakte spr. zich niet al te ongerust.
Het A, N, V, heeft een moeilijke taak De radicalere
jongeren hebben zich afgescheiden, doch het was, als de
scheiding tusschen Noorwegen en Zweden, De vriendschappelijke verhouding werd niet verstoord en tal van
banden blijven binden.
De beer C. J. M. Verhoef dankte den spreker en in
hem het A. N V,, dat baanbrekend werk verricht heeft,
In beginsel is besloten dat het volgend congres zal
wordengehouden te Gent,
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NEDERLAND.
„Nederlandsch Fabrikaat" 10 jaar.
De nieuwe toekomst ontwikkelt zich metgroote snelheid onder onze oogen, Hoe de Wereldoorlog oorzaak
kon worden vangrooter krachtsinspanning leert o.m. de
geschiedenis van „Nederlandsch Fabrikaat" welker 10jarig bestaan aanleiding geeft tot een hartelijken gelukwensch,
Op 31 Ma art 1915 werd in Den Haag tot oprichting
van deze vereeniging besloten, In een geschriftje „Na
Tien Jaren," dat de feestvierende vereeniging uitgeeft,
lezen wij o.a.: „Wij leefden
den in een tijd datwemelde
het e
vanplannen, ten doel hebbend, Nederland economisch
te versterken • , Wat is ergebleven van al die plannen? Vrijwel niets , „ maar Nederlandsch Fabrikaat
heeft een uitzondering gema akt."
Nietgeheel zijn wij 't hiermee eens, Veel plannen zijn
wel weergauw verdwenen, maar ook menige andere bloeiende instelling is rechtstreeks uit den oorlog voortgekomen, En vooral isgebleven: de aandrang tot economische
versterkeng zooals de schrijver het noemt en van dien
aandrang kunnen wij voor de toekomst zeer veel verwachten,
Wat nu de feestvierende vereeniging betreft, zij heeft
ongetwijfeld veel nut gesticht, Nederland was het eerste
land op de wereld waar door haar toedoen, een nationaliteitskenmerk voor nijverheidsvoortbrengselen werd ingevoerd, Toen na den oorlog ons land overstroomd werd
metpersonen, die pier een bestaan poogden te vinden,
stichtte de vereeniging een arbeidsbemiddelingsbureau
voor die betrekkingen, waarvoor men zich niet tot de
arbeidsbeurzen kan wenden. Nog steeds wordt van deze
bemiddeling druk gebruik gemaakt, De Vereeniging werkt
samen met de Rijkscommissie Werkverruiming, welker
taak het is, overal op te treden waar blijkt dat Nedlandsche arbeid onverdiend wordt achtergesteld bij uitheemsche, En zij bezit een kloek or aan dat, mede dank
zij de stuwkracht van haar ijverigen secretaris-penningnkeester, den heer H, F, R, Snoek, van maand tot maand
voor
dennaam van Nederlandsche
voortbrengselen opkomt,
Toen de Vereeniging ook in het buitenland
bekend be on te worden (wij halen dit aan uit
bovengenoemd geschriftje) ontving het secretariaat
herhaaldelijk verzoeken van buitenlandsche handelaren om in verbinding te worden gebracht met
NederlandsChe exportfabrieken, Deze afdeeling heeft
zich sterk uitgebreid, een blik in de Exportrubriek
van het or aan bewijst zulks,
Maar naast hetgeven van inlichtingen bestemd
voor afzet in het buitenland, moet wordengenoemd hetgeven van inlichtingen, bestemd voor
afzet in het eigen land, een afdeeling van het
algemeen secretariaat, welke bijzonder veel werk
geeft, en waaruit zoo herhaaldelijk blijkt, dat onze
landgenooten lang niet altijd weten wat er in ons
eigen land wordt gemaakt en waar dit te verkrijgen is,
Ontstaan door het initiatief vanpersonen, welke
geen van alien met nijverheidsondernemingen in
verbinding stonden, is de Vereeniging geweest en
gebieven een bond voor allen, die ervan overtuigd
zijn, dat een ontwikkelde vaderlandsche industrie
een algemeen nationaal, economisch levensbelang is.
Maar het spreekt vanzelf, dat aanraking met en
medewerking van de Nederlandsche Handel- en
-Industrie werdgezocht, Want, om met praktisch
nut werkzaam te kunnen zij,
n is het een eerste
vereischte, dat op de medewerking en de voorlichting van deskundigen kan worden gerekend,
En die medewerking en voorlichting is gekomen.
Met instemming herinneren wij ten slotte aan de woor-

den door Minister De Vissergesproken bij de opening
van de Nijverheidstentoonstelling te Scheveningen op
31 Mei 1924: „leder die zich, gelijk zulks met mij het
geval is, in hart en nieren Nederlander gevoelt, verleentgaarne zijn steun aan zulk een vereeniging."

Van de Afdeelingen.
Rotterdam.
De Bestuurderen van de Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het Algemeen Nederlandsch Verbond, Afdeeling
Rotterdam, hebben op Dinsdag 31 Maart een gezamenlijken maaltijd gehouden in het Restaurant Hasenkamp ter eere en ter verwelkoming van Professor J. J.
Smith uit Stellenbosch, Mede zaten aan, o,m, de heeren
P Dr, G. A. F. Molengraaff uit Delft, Z. W. Sneller,
en W, de Vreese uit Rotterdam, verder verschillende
vooraanstaandepersonen uit den Rotterdamschen Handel,
eenige welke in Zuid-Afrika vertoefd hebben en ,een
tweetal Zuidafrikaansche studenten, De voorzitter van de
Afdeeling Rotterdam van de Z.-Afr, Ver., Mr, W. C.
Mees, opende de rij der sprekers en zette in een uitstekende redevoering de beteekenis van Zuid-Afrika voor
Groot-Nederland uiteen, Daarna vertolkte de heer J.
Van de Wall, ondervoorzitter van de Afd, Rotterdam
van het A. N. V., zijn gevoelens ten opzichte van het
stamverwante yolk en deed dit in onvervalscht ZuidAfrikaansch, waarmede hi' den bijval van het gezelschap oogstte, Voorts hebben Prof, Sneller, prof. de
Vreeze en Mr, H, J, Knottenbeltgesproken, Prof, Smith
dankte uitvoerig en welsprekend, Wat de Zuid-Afrikanen,
zoowel als de Vlamingen aan den moedercultuurstaat
Nederland danken en wat zij daarvan nog verwaChten,
heeft de voortreffelijke gast overtuigend uiteengezet.
Komt naar Zuid-Afrika, riep hi' den energieken Hollandschen jongelui toe,
maar weest er dan Zuid-Afrikanen
en tracht er naar onze levensopvatting te begrijpen en
te volgen, Evenals prof. Sneller waardeerde hi' het, dat

Prof, J. J. Smith.

(Cliche „Zuid-Afrika")
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aan onze Handelshoogeschool zoovele Zuidafrikaansche
studenten de colleges volgen en er promoveeren, Hi'
hoopte dat dit in toenemende mate het geval zal blijven.
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Moge dat toekomstige nieuwe gebouw het zinnebeeld
ervan zijn, dat ook in Carambehy op schralen bodem
: „ f t Is Holland niet meer vreemd,
or
bewaarheid
wdt
b
natuur de wet te stellen,"

Voor de derde maal in dit j aar hadden de leden onzer
afdeeling het voorrecht opgeroepen te worden voor een
afdeelingsavond, Ditmaal hadden zij de groote eer het
woord te hooren voeren door Z. H, G, Prof, J. J. Smith
van Stellenbosch, die van 7 tot 9 April op bezoek was
in Zeeland, De rede,
die in het Afrikaansch werd
gehoutlen, dat voor de aanwezigen makkelijk te volgen
was, werd aangehoord door een voor onze afdeeling vrij
talrijk publiek en werd voorafgegaan door eenige zangnummers van de alt-zangeres Mevr, R. Bor—Rovers.
die evenals haar begeleider, de heer S, Landsman, welwillende medewerking verleende,
Eenige nieuwe leden gaven zich op.

West-Zeeuwsch Vlaanderen,
Woensdag 18 Maart trad voor de afdeeling WestZeeuwsch Vlaanderen op Dr, De Hullu, oud-Rijksarchivaris met het onderwerp: Oost-Indische reizen in de
16e en 17e eeuw, De vergadering, door zeer velen bezocht,
volgde aandachtig de zeer belangwekkende uiteenzettin g,
Woensdag, 8 April, had de afdeeling een feestavond
belegd ter eere van het bezoek van Prof, Smith en ons
Hoof dbestuurslid Jhr, Von Weiler, Op dezen schitterend
geslaagden avond, waarvan de door prof, Smith uitgesproken rede het glanspunt vormde, kan de afdeeling met
vreugde terug zien, Zij vormde een waardig slot voor het
winterseizoen, waarin het ledental steeg van 56 tot 83,

BUITENLAND.
Hollandsche landverhuizing naar raze le.
II, (Slot,)
Het hoof dmiddel van bestaan is zuivelbereiding, De
heer J, Voorsluys, een boerenzoon, in het bezit van
eenige acten L. 0, en grondige kennis van Landbouw
en veeteelt stond en staat met raad en daad elk ter
zijde, die zijn bereidwilligheid inroept, terwij1 vader De
Geus door allen wordtgeacht en geeerbiedigd.
De taaie volharding,
waarmede de Hollanders hier
op deze kale bergen zich een bestaan hebben weten te
verwerven, de uitmuntende hoedanigheid van hun boter
en kaas, de stiptheid, waarmede de allermeesten aan de
eenmaal opgenomen verplichtingen voldoen, hebben den
naam Hollander in den Staat Parana volkomen in eere
hersteld,
Hier in Brazilie regeert seen Jan Kompanie, die met
ijzeren vuist zijn tuchtelooze broers Jan Gat, Jan Rap
Al Jan
en Jantje Goddome dwong tot nuttigenarbeid, Als
en Jannetje genoegen willen beleven van kroost in den
vreemde, dan moeten ze uitzenden Jan Solide en Jan
Cordaat, maar deze niet in uniform, Jan Crediet volgt
zelf getuige hier in Carambehy, De eerste Hoanvan ze
ll
ders in Congalves Junior konden de onbegrensde vrijheid niet verdragen en hun aangeboren weerzin om zich
te onderwerpen aan orde en tucht, deed hen van kwaad
tot er er vervallen,
De Hollanders in Carambehy brachten geen woordenboekj e mede van scheldwoorden uit de Rotterdamsche
en Amsterdamsche achterbuurten, maar bijna elk gezin
had zijn Bijbel,
In de eerstejaren werden des Zondags de godsdienstoefeningen gehouden in een leegstaand huis. In 1915
werd het houtengebouwtje, dat nu 's Zondags dient voor
kerk en in de week voor school, ingebruik genomen,
Sedert eenige maanden zamelt men in de godsdienstoefeL ing voor een kerk- en schoolfonds in, Zoo gauw
genoeg bij elkaar is wordt een nieuw, grooter en stevier gebouw opgericht,

Hollanders in het oerbosch aan het werk,

Trots den schralen bodem, het andere klimaat, trots
de overtalrijke kleine en groote vijanden van plant en
dier en mensch, onkruid, parasieten, giftslangen, roofdieren, trots een omgeving van menschen, met geheel
andere opvoeding, godsdienst, taal, zeden en gewoonten,
hebben de Hollanders zich hiergehandhaaid.
Tot nog toe .hebben zij zich in hun huwelijken van
vreemde smetten vrij gehouden, De band, die hen aan
't Moederland hecht, was wel Tosser geworden, doch nog
niet verbroken en zal door de bereidwilligheid van het
A. N, V, in hetgul verschaffen van leesstof voor oud
en j ong zeer zeker in hechtheid toenemen,
Moe door verdere briefwisseling: „Alle man van
Neerlands stam" blijven „voelen zich der Vaadren
zonen,"
P, F, MATTHIJSSEN.

Ruiling van Predikanten.
Naar „De Heraut" bericht heeft de kerkeraad van
Velzen aan zijn predikant ds, Boerkoel verlof gegeven
naar Zuid-Afrika te gaan, om daar tijdelijk den dienst
voorte
ds. Coetzee
te Johannesburg,
waar
nee
g, die
zich naar Nederland wenscht te be even om aan de
Vrije Universiteit zijne studien voort te zetten en den
doctorstitel te verkrijgen. Ds, Coetzee heeft zich bereid
verklaard gedurende zijn verblijf in Nederland den predikdienst te Velzen waar te nemen, zoodat feitelijk een
tijdelijke ruil van predikanten tusschen deze gemeenten
laats vindt.
p
„De Heraut" teekent hierbij ° mi. aan:
We waardeeren zeer het offer, dat de kerk van
Velzen wil brengen door haar predikant, dien zij
hartelijk lief heeft en waardeert, voor dat doel tijdelijk
of te staan, en we ho en dat zijn arbeid in Zuid-Afrika
voor de Kerk aldaar tot rijken ze en zal wezen, En
evenzoo zullen we ds, Coetzee, wanneer hi' tot ons overkomt, een hartelijk welkom toeroepen, Hi' behoort tot
de beste predikanten der Gereformeerde Kerk, met wie
we (prof, H. H. Kuiper, Red, „H.") in Zuid-Afrika
hebben kennis gemaakt, en zijn komst in Holland niet
alleen om te studeeren, maar ook om zich geheel in
onzen kerkelijken dienst te be even zal en voor hem
zelf en voor onze Kerken tot voordeel kunnen zijn."
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VLAANDEREN.
Vlaamsche toestanden,
X

In den stria der Vlamingen voor. het behoud en de
bevordering van hun eigen aard, wezen, taal en cultuur,
is het universiteitsvraagstuk sedert bijna dertig jaar
reeds een factor vangroot, j a schier overwegend belang,
Hiermede bedoel ik niet alleen depogingen, langs parlementairen we g gedaan, na een voorbereiding van het
terrein door middel van volksvergaderingen, openbare
debatten, verspreiding van propagandaschriften en artikelen in de dagbladpers, om tot de vernederlandsching
tegeraken van een der twee Belgische rijksuniversiteiten,
die van Gent namelijk, maar ook de vorming van een
nationalengeest en het scheppen van een eigen gemoedsatmosfeer onder de Vlaamsche studenten die, later, als
leiders van hun yolk, naar dengeest en in die atmosfeer
zouden handelen, Vlaanderen immers heeft nietgenoeg
aan een onderwijs: lager, middelbaar en universitair, dat
alleen maar Vlaamsch zou mogen heeten, omdat de lessen en colleges niet meer in het Fransch of in dialectVlaamsch, maar in ons algemeen gangbaar beschaafd
Nederlandsch wordengegeven, Vlaanderen heeft noodig
een eigen onderwijs, dragend zijn eigen karakter, steunend op zijn eigen geschiedenis, aangepast aan zijn
eigen aard, Het onderwijs in Vlaanderen — het universitaire onderwijs in de eerste plants — zou Vlaamsch
dienen te zijn zooals dat in Noord-Nederland Nederlandsch, in Afrika Afrikaansch, in Frankrijk Fransch,
in En eland Engelsch, Duitschland Duitsch is, d.w,z,
vormend Vlaamsch-bewuste wezens zich lavend aan al
de bronnen der beschaving en aldus wordend geestelijkrijker en cultureel-grooter dan de ontaarden, de ontvlaamschte franskillons die
in het licht van de ware
,
beschaving en ontwikkeling,
toch nooit lets meer kunnen
zijn dan de eunukken van een vreemde — op zich zelf
bewonderenswaardige — cultuur,
Wie dus in Vlaanderengeestelijke afstanden wil
meten en even tracht na tegaan of het Vlaamsche yolk,
op den we naar de verovering van de natuurlijke
basis, waarop, overal elders, bij alle andere volken, het
heelegemeenschapsleven is gevestigd sedert dertig, veertig
jaar min of meer aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt,
kijke zich niet blind op de gebrekkige Nolf-wet en haar
zoogenaamde toepassing aan de Universiteit te Gent —
rector Heijmans zelf iheette dit soort van vernederlandsching „schoenlapperswerk" — of zelfs niet op de, blijkbaar toch met wat meer welwillendheid en overtuiging,
vernederlandschte colleges aan de Katholieke Universiteit te Leuven, De objectieve waarnemer zal meer
belang hechten aan den gees t, die de te Leuven en te
Gent studeerende j eugd bezielt, dan aan Eden onwil en.
de tegenkanting van Belgisch-ocieele
ffi
of van bisschoppelijke en rectorale zijde,
Terecht trouwens, Want dezegeest, medegedragen in
het leven na de Universiteit, kan, door zijn propagandistische kracht, zoo sterk worden, dat hi'j eens alle
tweeslachtige en onbevredigende oplossingen beter dan
honderd wetten het zouden kunnen, geheel onmogelijk
maakt.
Vroeger mocht ik reeds wizen op de boycot-beweging door de Vlaamsche studenten teen de niemand
bevredigende Nolf-vervlaamsching van een deel der
Universiteit te Gent op touw gezet en met succes bekroond, Degebeurtenissen
welke zich sedert het te
,
Leuven, in April 1924 ,
gehouden 9e Grootnederlandsch
Studentencongres, aldaar aan de Katholieke Universiteit — de voornaamste van Belie
met haar ruim 3,000
g
studenten — hebben afgespeeld, stelden ons nogmaals
in degelegenheid te ervaren hoe groot het verschil is
tusschen het taalflamingantisme van 't Vlaamsche studentenvolk voor den oorlog en de heel wat verder strek-

kendegedachte, die het naoorlogsche geslacht bezielt,
Het kon niet anders of de tegenstelling, welke reeds
vroeger de Vlaamsche studenten van de Waalsch-franse
rectorale overheid te Leuven scheidde,
moest,
kiljonsch
bij een duidelijker naar voren treden van de Vlaamschnationale strekking van het Vlaamsch Hoogstudentenverbond, nog scherper worden en, ten slotte, tot een
botsing leiden, Deze botsing kwam naar aanleiding van
het op 12, 13 en 14 April 1924 te Leuven gehouden
Grootnederlandsch Studentencongres, waar een honderdtal anti-Vlaamsche en fascistische studenten herhaaldelijk tot baldadigheden overgingen, allerlei pogingen in het werk stelden om het congres te doen mislukken, de Vlaamsche en Hollandsche studenten uitdaagden en achtervolgden en, waar ook tot bekroning van
het werk, de leider der Waalsche fascistenvereeniging,
Colbacq, van achter een op een kier staande deur, naar
hi' zelf verklaarde „uit rassenhaat", den Vlaamschen
student engewezen frontsoldaat Berten Valleys neerschoot. Drie dagen later werd Colbacq door het gerecht,
voorwaardelijk, op vrije voeten gesteld en kort daarop
vaardigde de rectorale overheid — na overleg te hebben
gepleegd met den Waalschen aartsbisschop van Mechelen, Mgr. Mercier, — een besluit uit, waarbij alle studentenbetoogingen, welke verband mochten houden „met
politieke- of taalkwesties'', ten strengste werden verboden, Daar van eenig ander dan Vlaamsch vereenigingsleven
aan de Leuvensche Universiteit niet veel te bespeuren
viel, was het duidelijk dat deze maatregel feitelijk teen
de Vlamingen was gericht, De rectorale overheid achtte
het blijkbaar niet noodig Colbacq — trots zijn wandaad
— van de list der studenten te schrappen en. op het
proces in de eerste week van April j.1, door de boetstraffelijke rechtbank te Leuven, verzekerde Colbacq,
nog altijd niet, officieel, van de Universiteit verwijderd
te zijn.
Heel anders was de ihouding van dezelf de overheid
ten aanzien van den voorzitter van het Katholiek
Vlaamsche Hoogstudentenverbond, Paul Beeckman, die
hetgewaagd had in een open brief een woord van
verzet te laten hooren tegen wat de Vlaamsche studenten oordeelden te zijn een aanslag van de rectorale
overheid op de zelfstandigheid der studentenbeweging,
voor welke zelfstandigheid ook vroeger reeds mannen als
Dr, Laporta, Dr. De la prof. Vliebergh, Mr, Frans Van
Cauwelaert en dr. Ernest Claes in de bres haddengestaan,
Beeckman werd onmiddellijk uit de Universiteit gesloten,
doch bleef, op algemeen verzoek, voorzitter van het
Studentenverbond,
Bij de hervatting van de leergangen in October, le de
het bestuur van het Kath, V1, Studentenverbond, in een
eerbiedigen brief aan de Belgische bisschoppen, de
grieven der Vlaamsche studenten, die voor zich het recht
opeischten, buiten de colleges, de Vlaamsch-nationale
gedachte te mogen aankleven en verdedigen, bloot, Een
antwoord mocht het bestuur nooit ontvangen, Veertien
dagen later echter werden, naar aanleiding van een
door Mr, H. Borginon op een algemeene vergadering van
het Kath, Vlaamsch Studentenverbondgehouden rede,
en de weigering om zekere woorden, van Mr, Borginon,
welke verkeerd waren overgebracht aan de rectorale
overheid
schriftelijk of te keuren en een belofte van
,
volstrekte en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, op alle
ebied, te onderteekenen, ook de ondervoorzitter van het
g
Verbond, Romse, en een ander student, Herbert, van
•
de Universiteit verwijderd,
Op 10 December verbood de rectorale overheid alle
deelneming aan een vergadering waar aan den inmiddels herstelden student Vallaeys en de gedachtenis van
Dr, De la in Nederland gestorven, hulde zou worden
ebracht, Ruim 800 studenten stoorden zich niet aan
g
dit verbod en, drie dagen later, ondergingen ook de
studenten Lens en Christiaens hetzelfde lot als hun
drie reedsgenoemde voorgangers,
Naar aanleiding van een solidariteitsbetooging door
de vereenigingen van oud-studenten ingericht, werden
kort daarop nogmaals drie Vlaamsche studenten: De
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Vlieger, Daems en Flamee, uitgesloten en acht hunner
makkers voor een maand uit de colleges verwijderd.
Waalsche tegenbetoogers werden ongemoeid gelaten,
Vier dagen later hielden de Waalsche studenten een
vergadering met politieke strekking in een hun door den
rector bezorgde zaal en, in Februari j.1„ kwamen de
Walen en franskiljons, door bemiddeling van de academische overheid in de nieuw opgerichte Waalsch-franskiljonsche Union Generale des Studiants" vereenigd,
op straat en woonden eenige hoogleeraren de na de
betooging gehouden vergadering bij, waar o.m, het alles
behalve Vlaamschgezinde kamerlid Seers het woord
voerde teen het Vlaamsche nationalisme. In verband
met een Vlaamsche tegenbetooging werd een Vlaming,
E, Vandewalle, van de Universiteit weggestuurd, hoewel
hi' bewijzen kon bij de tegenbetooging niet aanwezig
te zij n geweest,
„Met spijt in het hart, dock gedwongen door den nood
der omstandigheden „richtten de Katholieke Vlaamsche
Studenten zich, alsdan in een manifest tot het katholieke yolk van Vlaanderen, en meenden het hun plicht
te zijn dit yolk aan te zetten „zoolang de Leuvensche
Universiteit op een zoo treurige wijze aan hare roe in
teen Vlaanderen te kort schiet, zoolang zij zich laat
gebruiken als een wapen teen de Vlaamsche beweging,
volstrekt, rechtstreeks of onrechtstreeks, alien geldelijken
steun aan deze instelling te weigeren." De Belgische
bisschoppen antwoordden ditmaal echter wel, In een
brief aan Mgr. Ladeuze, rector-magnificus werden de
Vlaamsche studenten door hen „opstandelingen" ehten, hun laatste daad aan de kaakgesteld als zijnde in
stria met het kanoniek recht en tevens aan de rectorale
overheid volmacht verleend om het Kath, V1, Studenverbond ontbonden te verklaren, van welke volmacht
onmiddellijk gebruik werd gemaakt,
De studenten dienden de bisschoppen op 'hun beurt
van antwoord, wezen er op dat hun geldelijke boycotbeweging slechts tijdelijk was en feitelijk niets anders
dan een tegenhanger van de bedreiging der franskiljonsche geldschieters, voor wie een mogelijke vernederlandsching der Universiteit of het officieel toelaten van
het verspreiden der Vlaamsch-nationale gedachte onder
de studenten een voldoende reden tot steunweigering zou
zijn, Toch verklaarden de studenten verder zich aan de
bisschoppen te onderwerpen en de boycot-beweging te
willen stopzetten, wat zij dan ook deden, Van een intrekking van het rectorale ontbindingsbesluit werd tot dusver
echter niets vernomen maar het Kath, V1, Hoogstudentenverbond liet weten, dat het zich niet ontbonden acht
en dus, evenals vroeger, van zijn taak tegenover Vlaanderen en het Vlaamsche studentenvolk wil blijven
kwijten,
Aldus is de toestand op het huidige oogenblik,
M, J. LIESENBORGHS.

Wat willen de

min en

Onder dezen naam heeft Mr, R, van Genechten in
Elseviers Algemeene Bibliotheek een werkje doen verschijnen, waarin hi' ons eene verdienstelijke uiteenzetting geeft van den strijd der Vlamingen en van de verschillende richtingen in de Vlaamsche Beweging,
Zoo teekent de schrijver het verschil tusschen de z.g.
Vlaamsche Minimalisten(Belgicisten) en Vlaamsche
Maximalisten (Nationalisten) als volt;
g
Wanneer men nu meent dat de invloed van den
staat op de cultuur niet zoo root is en dat de Vlamin wanneer
wanneer er ook maar geen krachten van
buitenaf zijn groei tegenhouden, zich ook wel zonder
politieke organisatie zal „nationalizeeren", wanneer
men terzelfdertijd meent dat het voortbestaan van
een Belgischen eenheidsstaat om de een of andere
reden van belang is, zal men in een dergelijke politrek de verzoenen g van zijn cultureel Vlaamsch
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streven en zijne gehechtheid aan de bestaandepolitieke orde vinden, Dezepdlitiek zullen wij in Vlaanderen dan ook door belangrijke groepeeringen, de
z, ,n, Vlaamsche Belgicisten verdedigd vinden . • ,
Anderzijds kan de inhoud der Vlaamsche politiek
bestaan in een bestrijding van den eenheidsstaat
zelf, omdat men deze als on verzoenbaar ziet met
de ontwikkeling der Vlaamsche natie. Daar zullen
zij toe over aan die meenen dat de belemmeringen
die de staat deze ontwikkeling in den we legt, zoo
innig met zijne constructie zelf samenhangen, dat alleen eene verandering hiervan uitkomst biedt, De
aanhangers van deze politiek de zgn, Vlaamsche
Nationalisten zullen wizen op de menigvuldige manieren waarop het Vlaamsche belang aan dit van
Wallonie wordt opgeofferd, en de onmogelijkheid dit
door fragmentarische maatregelen te keeren, die
men telkens teen een door den steun van enkele
afvallige Vlamingen en het grootelijks verfranschte
Brussel tot een meerderheid geworden, Waalsche
groep te verdedigen krijgt, Zij zullen een grootere
beteekenis toekennen aan den invloed van den
Staat op de cultuur en meenen dat de Vlaamsche
nationaliseering den steun van een eigen staatkundige organisatie behoeft, De algemeene Europeesche geestesrichting, die de zelfregeering der
kleine naties tracht te verzoenen met het bestaan
vangrootere staten door het Federalisme, doet
velen tot deze opvatting overhellen. Zij zijn voorstanders van een Federalistisch Belie,
Anderen
g
meenen, dat eene dergelijke constructie onhoudbaar
is en denken alleen door de oprichting van- een
zelfstandigen staat Vlaanderen de verder nationaliseering van het Vlaamsche Volk te kunnen verzekeren,
Ondanks een lofwaardig streven van den schrijver naar
zakelijkheid, schijnt hi' daarin niet altijd volkomen te
slagen; dit getuigt o,m, zijne beschouwing over het
Algemeen Nederlandsch Verbond, Wiens „meest vooraanstaande mannen„ „ , ,” juist die Vlamingen, die het
meest tot de verspreiding van kennis omtrent Vlaanderen
konden bijdragen, van zich vervreemd en afgestooten"
zouden hebben,
Met de „Vlamingen die het meest tot de verspreiding
van kennis omtrent Vlaanderen kondenbijdragen"
bedoelt schrijver waarschijnlijk de naar Holland uitgeweken Vlaamsche activisten,
Daargelaten dat deze door eene — dikwijls te begrijP — bitterheid, geneigd zijn de Vlaamsche toestanden
ietwat eenzijdig te beschouwen, ma ook niet uit het
oog verloren worden, dat zij sinds jaren niet meer in
Vlaanderen verblijven en zich dus uiterst moeilijk in de
tegenwoordige Vlaamsche verhoudingen kunnen inleven.
Zonder afbreuk te doen aan den eerbied voor de offers,
die de meeste Vlaamsche bannelingen aan hunne politiekegedachten hebben moeten brengen, ma hier toch
gezegd worden dat zij moeilijk kunnen in as me
komen als de eenige en aangewezen voorlichters van de
werkelijke toestanden in Vlaanderen, waarvan zij reeds
zoo lang verwijderd zijn,
Hetpast niet aan eene Vereeniging als het Algemeen
Nederlandsch Verbond, die alle leden van den Nederlandschen Stam in eengeestelijk verbond vereenigen wil,
tusschen de verschillende richtingen der Vlaamsche
Beweging stelling te kiezen.
De aanhangers dier verschillende richtingen hebben
overigens alle gelegenheid hun opvattingen en hun invloed
te doengelden, door zich bij Groep Vlaanderen aan te
sluiten,
G, VAN DRIESSCHE

Nederlanders, die in Belgie reist, spreekt in
Vlaanderen Nederlandsch!
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TAALCOMMISSIE.
Zetel; Helenastraat 46, nd 1 Juni a,s,: Laan 34 Den Haag,
Hoe zit dat?
NA ZIJN DOOD mocht hij niet ingewijde aarde
be raven worden, VOOr zijn dood wel?
Frischheid voor alles!
Op den onlangs gehouden stamdag achtte een der
leden het noodig zijn meening te „ventileeren", hetgeen een ander lid den uitroep ontlokte, dat die
meening dan wel zeer „duf'' moest zijn, Je moet maar
Grootnederlan.dsch j e uiten!!
0, dat Fransch in Nederland!
Gelezen op een uithangbord in de Javastraat te
's-Gravenhage;
The (met accent circonflexe!) salon,

el niet onnoodig,
Aan de Taalcommissie,
Hoewelgij zeker niet zult kunnen ontkennen, dat
ik Ugeen onbekende ben, twijfel ik toch of gij teen
het opnemen van het hierbijgaande niet eenig bezwaar
zult hebben, Het is namelijk bedoeld als voorbeeld voor
de kranten tot het inrichten van haar„Gemengde
berichten”, Sommige redacties zouden zoo iets misschien niet on-kwalijk kunnen nemen, Toch wil ik mij
hetgenoegen' van het in te zenden niet ontzeggen —
hetga dan, zooals het gaat,
„Een 'on en viel uit het venster, Men bleef niet in
gebreke ijlings een dokter te ontbieden, De geneesheer, die gelukkig niet ver uit de buurt woonde, kwam,
ofschoon niet weinig met andere bezigheden overladen,
ze wel niet wel was,
terstond, Hii verklaarde, dat hijlf
maar toch zijn hulp aan den niet weinig geschrokken
jongeling niet onthouden wilde, Natuur!ijk liet hi' niet
na, den 'on en man van zijn kleeding te ontdoen, Nadat
zulks niet zonder moeite wasgebeurd verzekerde de
dokter aan de niet-ontalrijke menigte, haar niet te willen verhelen, dat het weinig gescheeld had, of tengevolge
van de niet-onbelangrijke kneuzingen, die het jongmensch
bekomen had, zou het wellicht onmogelijk zijn gebleken
hem in het leven te houden, althans indien hij (de
dokter) niet zoo dug was toegesneld"
Het leek mij, geachte Commissie, niet onnuodig door
dit voorbeeld eens te laten zien, dat het volstrekt niet
onmogelijk is, het gebruik van ontkenningen Een hectic
te beperken, al erken ik, niet geslaagd te Lin (daarvoor
zit de krantenstijl mij misschien te Leer in het ;ioofd) ze
geheel we te werken, Vergis ik mij niet, dan zijn er
maar weinig berichtgevers, die hun zinnen niet telkens
zoo inrichten, alsof zij het tegengestelde wilden ze en
van het een zij meenden, niet te mogen ontkennen, En
men behoeft de HANDELINGEN der Staten-Generaal
maar op te slaan om te zien, dat ook vele Kamerleden
in dezen niet vri j uit aan — om van andere redenaars
niet te spreken,
Niet zonder bijzondere hoogachting en waardeering,
ONTKENNING,

Germanisme of teutonisme?
Een belangstellend lezer schijnt vast in zijn schoenen
te staan met zijn Germanisme, dat hij hardnekkig met
een hoof dletter schrijft, Ik begrijp daarom niet, dat hij
het noodig vindt,
zich schuil te houden,
Verder veronderstelt een belangstellend lezer, dat mijn
meening over de afleiding van germanisme al tamelijk
nchter is; ik verzeker hem, dat die nog veel nuchterder is, dan hij denkt, ja het toppunt van nuchterheid

bereikt, Het woord is doodgewoon op een goeden dag
klakkeloos uit het Duitsch in onze taal overgenomen.
De hoof dletter, die niet alleen een belangstellend lezer,
maar ook heel veel anderen moeilijk los willen laten,
bewijst de herkomst van het insluipsel, Ik kom dus in
zooverre op mijn meening van eerder terug; we hebben
hier te doen met een dubbelovergehaald teutonisme.
Maar nu is de vraag, hoe komt de Duitsche taai aan
het woord Germanisme?
Het is nietgewaagd te veronderstellen, dat het begin
te zoeken is in degeestesgesteldheid van de Duitschers,
om zich te vereenzelvigen met de geheele volkengr,3v
der Germanen waarvan zij immers het hoof dvolk vormen, Maar zijn de Duitschers dangrooter in getal dan
de Nederlanders, de Zweden, de IJslanders, daarom
zijn zij nog niet de Germanen, en zijn eigenaardige
Duitsche woorden, zinswendingen, enz, nog Been germanismen. Het echte Nederlandsch, Zweedsch, IJslandsch
zitten er ook vol van,
Zoo wetenschappelijk als een lbelangstellend lezer ben
ik niet, net zoo min als Vlissingen wetenschappelijk met
beiden op een lijn lit; en de „Al-Deutsche , die het
woord Germanisme bedacht heeft, staat natuurlijk wetenschappelijk ver boven mij, ook al omdat hij zijn Latin
zal verstaan hebben, wat ik niet doe, Maar niettemin
blijf ik bij mijn meening, dat de hedendaagsche Duitschers het best te vereenzelvigen zijn met de Teutonen,
en dat een Duitsch insluipsel in onze taal het best can
teutonisme te noemen is, En dan natuurlijk niet Teutonisme met een hoof dletter, waarmee die onverbeterlijk
hardnekkige belangstellende lezer nu ook al weer
begint,
Wel hoop ik, d 4t de even die het met mijn opvatting,
niet eens zijn, het goede voorbeeld van een belangstellend lezer vol en en steeds „den algemeen gebruikelijken
en verstaanbaren wetenschappelijken term Germanisme"
met een hoof dletter blijven schrijven en het woord daarmee het brandmerk op het voorhoofd laten behouden,
J, BRANDER,

INGEZONDEN.
Politick,
„Het Verbond heeft godsdienstige noch
Statuten 2 II.
staatkundige richting,"
Na de jongste Algemeene vergadering, waarin dit
punt slechts even kon worden aangestipt, lijkt het mij
toch wel zeer wenschelijk een poging te doen, om eindelijk tot volledige klaarheid te komen ten aanzien van.
deze uiterst belangrijke vraag van houding en gedragslijn,
Want het A, N. V, kan wel vastleggen; „Wij bemoeien
ons niet metpolitiek" ,
maar de Politiek bemoeit zich
ongevraagd met allerlei vragen, waarmee het A. N. V.
niet kan nalaten zich bezig te houden, op gevaar van
geheel uitgeschakeld te worden en te verschrompelen tot
volslagen onbeduidendheid,
In Vlaanderen, in Zuid-Afrika, zoowel als in ons
0,-Indie wordt de„versterking van de stamkracht en
stameenheid” meer en meer betrokken in den strijd
van alien dag tusschen duidelijk waarneembare „politieke"
groepen, Het Vlaamsch Nationalisme is er op uit zijn
tegenstelling tot het „Belgicisme" steeds scherper te doen
uitkomen! De zelfstandigheidsgedachte zou een „polltieke"gedachte blijven, ook al onttrok het Front zich
aan denparlementairen strijd; de houding der studten te Gent en te Leuven isgeworden tot een worsteling
teen
g
het Belgicisme, dat hun nationalisme naar de
keelgrijpt, Wij kunnen niet trachten in Vlaanderen het
stambewustzijn te versterken, en de aandacht onzer
eigen landgenooten op den strijd in Vlaanderen te vesti
zonder met handen en voeten in de politiek verzonder
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strikt te raken; immers de zich toespitsende tegenstelling Vlaanderen-Belie te ontmoeten. Hoe scherper die
tegenstelling wordt
des te meer komt ook het loutere
,
„cultureele ' binnen haar invloedskring, De simpele vraag,
die de heer Omer Wattez in zijn toespraak aanraakte:
wordt Vlaanderen in Belie al of niet „onderdrukt''
is er een van„politiek”, Door den heer 0, W. uit zijn
midden te laten optreden, om het peen" te verkondigen,
deed ons Hoofdbestuur willens of niet, bewust of niet,
aan„politiek'',
Bekijken wij nog nog eens nader, wat artikel 2 II der
Statuten vastlegt, dan blijkt heel duidelijk, dat het
verkeerd is, telkens weer te verklaren: Wij doen niet
aanpolitiek, en die verklaring als een schild te gebruiken, om zekere richtingen en stroomingen te beletten,
zich in ons bondsorgaan, in onze vergaderingen te doen
gelden, Want zoo dwingt men de slotsom op: alles wat
zekerengezaghebbenden personen binnen of buiten het
Verbond, onwelgevallig is wordt geweerd als — politick;
wat welkom is, wordt toegelaten, al is het in zijn wezen
— niet minder„politiek”,
De eenige juiste gevolgtrekking uit dit artikel der
statuten te maken is immers: Het Verbond laat, binnen
zijn kring, iedere richting vrij; het geeft iedere richting
gelegenheid zich te uiten, maar — de verbondsleiding
vereenigt zich met geen enkele,
Het Verbond als zoodanig is neutraal, onbevooroordeeld, onpartijdig; — het wijst elke eenzijdigheid af,
Het innemen van dit standpunt biedt allerminst zekerheld teen' aanvallen, want allen, die eenzijdig meenen,
dat zij alleen den waren we . bewandelen en die hun
tegenstanders „afvallige verraders” of dergelijke noemen,
zullen over zulk een onbevooroordeeldheid allerminst
gesticht blijken, Maar als wij werkelijk onbevooroordeeld
en onpartijdig zijn; elke groep gelegenheid geven zich in
ons midden te doen hooren, dan staan wij toch vast en
stevig genoeg op ons „zelfstandigheids"-standpunt, om
ons om aanvallen niet te bekommeren:
„bekoord door niemandsgunst, beducht voor niemands
haat ' zooals Vondel het zoo kernachtig-hoog teekende
in onzen Johan de Witt.
Den Haag, 5 April 1925.

L. SIMONS,

De redactie tracht zooveel mogelijk voor- en tegenstanders overgeschilpunten in den strijd voor stam en
taal aan het woord te laten en de lezers van Neerlandia
in te lichten over de verschillende stroomingen, maar
inmenging in de binnenlandsche politiek van een of ander
stamgebied kan nooit met een beroep op de Verbondswet
verdedigd worden,
Aangezien wij vooraf een waarschuwing deden hooren,
hebben wij den geachten inzender een plaatsruimte
willen weigeren, hoewel het vraagstuk, dat hi' andermaal
te berde brengt, reeds herhaaldelijk in Neerlandia is
besproken en van alle kanten bekeken, Ook het Hoofdbestuur heeft te dien opzichte zijn standpunt meermalen
en
uiteengezet, nog pas op de algemeene vergadering, Om
deze reden moeten wij bezwaar maken voortaan aan
artikelen over dit onderwerp gastvrijheid te verleenen.
Red,

Naar aanleiding van een Dietsche
kantteekening.
Het bcricht over de Luciferuitvoering op 22 Februari
te Rotterdam, in het Aprilnummer blz, 54, besluit met de
verzuchting: „Wanneer zullen de Nederlandsche zangkoorleiders en orkestdirecteuren eens beginnen aandacht
te schenken aan de Vlaamsche toondichters?"
De schrijver is blijkbaar in het geheel niet bekend met
degeschiedenis van het muzikaal gebeuren te Rotterdam. Hi' zou dan weten, dat reeds tientallen van jaren
geleden groote feestuitvoeringen van Benoits oratoria
met zeer bekende Vlaamsche solisten, onder leiding van
den toondichter zelfgegeven zijn (de firma Lichtenauer
wil hem wel nader inlichten!), Uit de laatste twintig
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jaren dagteekenen uitvoeringen o,a, van: „Jolande" van
Wambach, de Rubenscantate en de Kindercantate „de
Wereld in" van Benoit, gegeven door Gemengd Koor,
onder Georg Rijken en van Benoit's „de Lee" door de
Toonkunstafdeeling, onder leiding van wijlen A. B. H.
Verhey,
Ik wil bier in het midden laten of ergroote nee in
is,
ook nu nog die werken uit te voeren,
Maar tegenover de uitvoerende vereenigingen acht ik
het noodzakelijk het bericht te verbeteren,
Den Haagril
, 1925,
4

Hoogachtend,
Ap
.M
J. KAERBEEK.

Wij danken den geachten inzender voor zijn opmerking, De steller van den gewraakten zin wist een en
ander, maar weet ook dat er tegenwoordig in NoordNederland zeer weinig aandacht aan Vlaamsche orkestwerken en oratoriageschonken wordt, De bedoeling was
de wenschelijkheid van ,blijvende aandacht nog eens
naar voren te brengen, Moeg
ook het bovenstaande
daartoe meewerken,
Red.

Comite voor Ned, kinderen in den Vreemde.
In de afgeloopen maand bedroegen de ontvangsten
12533,30 maakt met vorige opgaven f 549.181,61,
terwijl de uitgaven ruim I 2000.— bedroegen, Wij zien
nog steeds geen eind aan onzen arbeid, Nog regelmatig
wordt ons steun voor Nederlandschegezinnen in het
Buitenlandgevraagd, welken steun wij verstrekken, door
kinderen uit diegezinnen naar het Vaderland te breng
en en hun alles te g,even
wat voor gezondheid e n.
degelijke opvoeding noodig is, Om dit Nationaal liefdewerk te kunnen blijven doorzetten, moeten wij ook steeds
door aan een beroep op lief dadig Nederland te doen,
want over vaste inkomsten beschikt ons Comae niet.
Giften in kleeding,
levensmiddelen (bussen melk) en
geld worden gaarne ontvangen door den Penningmeester
S. VAN LIER Ez,
Nassaukade 358, Amsterdam,
Postcheque en Girodienst 22889.
Gemeentegiro L. 569.

MEDEDEELINGEN.
Mededeeling van het Hoofdbestuur.
De algemeene secretaris deelt mee, dat een uitvoerig
verslag der algemeene vergadering van 28 Maart 1,1 ter
perse is en op aanvraag kosteloos wordt toegezonden.
Zoolang de voorraad strekt, is eveneens kosteloos verkrijgbaar een overzicht van de oude statuten, het voor,
gestelde ontwerp en de ingediende wijzigingsvoorstellen
en amendementen voor zoover voor 2 Maart ingediend,
„
met nota Nederlandsch
of Dietsch,"
De lezing van den beer Noto Soeroto is verkrijgbaar
teen toezending van I 0.10.
Peters voor Vlamingen.
Dr. J. B. Manger Jr. te Purmerend,
E. A. Veen te Zaandam.
Meer opgaven worden gaarne ingewacht, Men leze er
Neerlandia van Maart en April op na,
Van Groep Noord-Amerika.
Verschenen is De Straal, Vlaamsch weekblad voor
Detroit(Michigan), In zijn eerste nummer staat oar'. een
groot artikel over het A, N, V, en zijn streven, Het blad
heeft de vertegenwoordiging van de Groep voor Detroit
op zich genomen, Mevr. Mathilde Herman en de beer
M, Willaert staan aan het hoofd,
de heeren R. Vreven
en A, van der Hagen maken deel uit der redactie,
De beer Willaert schreef: „De Straal zal met kracht
optreden voor den bloei en groei van Groep NoordAmerika,"
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Eenprachtige opleving van Grootnederlandsch besef
onder de stamgenooten in Amerika.
De leden in de Bronx en Yonkers noordelijke wijken
van New-York hebben zich 1 Maart, metgoedkeuring
van het bestuur der Groep Noord-Amerika, vereenigd
tot Afdeeling Dr, Kiewiet de Jon e,

De „Koningin Elisabeth".
Op een Engel‘che werf zijn in de laatste maanden
vier vrachtschepen van stapel geloopen, bestemd voor een
geregelden stoomvaartdienst van de Tyne en Antwerpen
naar Italiaansche havens. Aan de Rai Albert, die in
Maartgereed kwam, de Duc de Brabant en de Princesse
Marie Jose werd dezer dagen toegevoegd de Koningin
Elizabeth, het eerste schip voor deze lijn met een Nederlandschen naam,
Een kleine attentie, misschien, Maar „kleine geschenken onderhouden de vriendschap,"

Neerlands Volkskracht voorheen.
De heer J. B. Manger Jr. bespreekt in het tijdschrift
voor Geschiedenis 1925 I het tweede deel van Mathorez'
„Histoire de la formation de la population francaise",
dat handelt over de Hollanders in Frankrijk,
Hi' diet er belangrijke bizonderheden uit op, Zoo
b.v. dat de Hollandsche kolonie te Nantes in 1685 meer Groep Ned. Indie.
dan 500personen telde. Veel hebben de Franschen in Ter vervanging van Mr, Schumann, die in verb met
dien tijd van de Hollanders geleerd op het gebied van zijn aanstaand vertrek naar het moederland de leiding
de krijgskunst, ontginningen, aanleg van dijken, droog- van de Groep heeft neergelegd, is als groepsvoorzitter
makerijen en vlootbouw. In 1660 kwamen 600 Holland- opgetreden de heer Ch, J. M. Welter, Lid in den Raad
sche schepen te Bordeaux , die er den buitenlandschen van Indie,,
handel beheerschten.
Het boek, zoo eindigt de heer Manger zijn beschou- Nederland tot eer.
wing, let in zijn schier eindelooze reeks van verhalen In een rede te Londen heeft Ormsbygore, onder-minisover de verrichtingen der Hollanders een welsprekend ter van kolonien, nadruk gelegd op de behoefte aan
getuigenis of van Neerlands volkskracht in vroeger wetenschappelijk onderzoek, bijzonderlijk van de tropieeuwen,
sche rijksdeelen, Het was een schande, dat men tot
onlangs een scholen voor tropischen landbouw had
1676 of 1677,
gehad en dat men niets had, dat k on vergeleken worden
Dat men onzen kalender
alender Groot-Nederland nauwkeu- met
wat de Nederlanders op Java hadden gedaan.
rig leest, bewijst nu en dan de brief van een scherpzin- Een Keulsch bouwmeester, diepas Nederland bezocht,
nig opmerker, die een lout in de geschiedkundige aan- heeft in de
Kanische Zeitung een groot artikel geschreteekeningen ontdekt heeft, Zoo bevat het blad van y
en, waarin hi' betoogt, dat Nederland de laatste jaren
15-21 Maart een afbeelding van het begrafenisbriefje de leiding heeft in de tegenwoordige bouwkunst,
van Michael de Ruyter, waarop het jaartal 1677 niet
klopt met dat der aanteekening, Ter opheldering diene Davidslonds en A. N. V.
dat onze beroemde zeeheld in 76 te Syracuse is gestorDe Brusselsche afdeeling van het Vlaamsch katholiek
yen, maar eerst het volgend jaar in de Nieuwe Kerk genootschap voor volksontwikkeling het „Davidsfondsu,
te Amsterdam is bijgezet,
herdacht voor eenigen tijd, op plechtige wijze, haar
K ruger-herdenking.
50-j arig bestaan, Evenals bij een gelijkaardige herdenReeds in het begin van dit jaar besl oot het Hoof d- king van het vrijzinnige „Willemsfonds" stuurden groep
bestuur 10 October a,s, het feit, dat President Kruger Vlaanderen en tak Brussel een telegram van gelukwenhonderd jaar geleden geboren werd, plechtig te her- schen aan de feestvierende vereeniging, waarop het
volgende antwoord inkwam:
denken,
„Namens het Davidsfonds drukt het bestuur van onze
Het zal geschieden in de Groote Kerk te 's-Gravenha e, Enkele sprekers, een zanger en een zangkoor heb- vereeniging zijn hartelijken dank uit voor de gulle wenben reeds hun medewerking toegezegd, Nadere bijzon- schen, hem, ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan,
derheden zullen in een volgend nummer worden bekend door groep Vlaanderen, tak Brussel en het kunstgenootschap De Distel van het A. N. V. toegezonden, Zeer
gemaakt,
gevoelig voor dit blijk van sympathie, koestert het de
hoop ook uwe vereenigingen te zien voortbloeien, ons
Huldiging van het vlieger-driemanschap.
geliefd Vlaamsch y olk ten bate en biedt u tevens de
De drie befaamde Nederlandsche vliegers, die de lucht- uitdrukking aan van zijn bijzondere hoogachting,“
gemeenschap tusschen Nederland en Indonesiè tot stand
hebbengebracht, zijn in Amsterdam, Den Haag en Rot- Secretariaat van Groep Nederland.
terdam overweldigend gehuldigd. Afgevaardigden van Het adres van den secretaris dezer Groep Mr,
M. C.
ons Hoofdbestuur woonden 25 April te 's-Gravenhage de Herckenrath is veranderd in Ouden
, Enghweg 4, Hilgrootsche sportbetooging op „Houtrust u ter eere van Van versum, Tel, 1299,
der Hoop, Van Weerden Poelman en Van den Broeke
bij, Zij mochten ervaren hoe ons schijnbaar koel yolk
Vraag oin inlichting.
nog in geestdrift kan geraken voor kloeke daden van
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
moed, vastberadenheid en volhardingsvermogen, Onze J. C. Swarte, vroeger Leeraar R. K. Lyceum, Zuid Wilvoorzitter bood elk der vliegers ibij den eeremaaltijd in
lemsvaart 139, 's-Hertogenbosch.
het Hotel De Witte Brug den pas ingestelden eerepen- Mr. J. C. Baak, vroeger p,a, Krovopouskoff, Boulogne
ning van het A. N. V. in zilver aan, Zij zijn de eersten, bij Parijs.
die er mee begiftigd zijn,
J. F, Blankwaardt, vroeger La Tour des Louits, Berard 3,
Briancon(Frankrijk),
Een moos gebaar.
J. A, Da Silva vroeger Neptuno 2a, Havana (Cuba).
Toen het Nederlandsche Vliegerdriemanschap op zijn J. Baron Fa el vroeger Huize Ave
bij Dieren. (thans
schitterenden tocht naar Indie Bangkok aandeed, hebben
in Zwitserland),
de Nederlanders daar hun een hartelijke ontvangst beMevr, de Wed, J. F. F. Moet, vroeger Plein 19, Den
read en een feestmaal aangeboden, Onze vertegenwoorHaag (thans Indie).
di er de heer W. Blankwaard, meld ons dat toen L. J. Tempelman Jr„ vroeger Charlotte de Bourbonenkele spijskaarten bij opbod verkocht zijn ten bate van straat 114a, Den Haag,
het Dorus Rijkersfonds, Hi zond ons de vorige maand M. Pardo, vroeger Beeklaan 388 Den Haag.
de opbrengst, root f 140,—,
A, H, v, d, Vliet, vroeger Hohenlohestr. 30, Bremen,
Het is niet de eerste maal, dat de Nederlanders in B, J. van Pritzelwitz van der Horst, vroeger Middelbur g
Siam zulk
lk een aangenaam blijk geven van offervaardig(Transvaal).
held voor een Nederlandsch belang.
Ernst Beernink, vroeger Overt
126, Amsterdam,

29ste Jaargang.
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N EERLAN DIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
,Of 'n ding goed kom-of 'n ding sleg komTop, s e Jan Brand jou, alles sal re kom,
BOSHOFF.

Het hoofdkantoor van het Q.H .V. is thans gevestigd Laan 34, )s-Gravenhage.
TELEFOONNUMMER 12508. — GIRONUMMER 38825,

De Mondigheid van het Afrikaansch en Onze Toekomst,
Wat moet de kip doen, die een eend heeft uitgebroed?
Loa en kakelen langs den waterkant? Dan maakt ze
zich alleen belachelijk, Er is maar een verstandige raad:
Laat zwemmen!
De vergelijking is gelukkig niet geheel en al toe passelijk op Nederland en het jonge Zuidafrikaansche yolk,
dat zich van hem schijnt of te keeren, Nederland kan
en ma g zeker wel jets meer doen dan berusten — gelijk
wij zullen zien,
Bovendien is ergeen reden voor weemoedigheid en
zorg, maar voor hoop en blijdschap, De Afrikaners hebben een overwinning behaald op het Nederlandsch — het
zij zoo — maar die ten goede kan komen aan den
Dietschen stam,
Want het is een teeken van kracht, wanneer een yolk
zij n eigen taal krijgt, En dit olk is van ons bloed.
In de wetten enparlementaire stukken der Unie
van Zuid-Afrika zal, krachtens besluit van de beide
wetgevende Huizen, het Nederlandsch vervangen worden door het Afrikaansch. Hoofdschuddende bezorgdheid bij velem is het Afrikaansch al volwassen,
al ontwikkeld en rijk genoeg om als voertuig te dienen,
niet slechts voor den omgang, maar in de wet; de rechtspraak? Zal men over eenige jaren niet een mengelmoes
krijgen van Afrikaansch en Nederlandsch in dezelfde
wet? Moeten dan niet aanstonds alle wetten van de Unie
in het Afrikaansch worden overgezet? Is de stap niet,
gelijk een Z.-Afr, blad schreef 'n bietjie te oorhaastig
geneem"?
De Volksvertegenwoordiging heeft het aangedurf d;
heeft zich vereenigd met de slotsom van het „Gezamenlike Kom.itee op het Gebruik van Afrikaans" onder voorzitterschap van den staatsman-dichter F. W. Reitz, welk
comite „over de noodzakelijkhei d om dadelik over te
gaan tot het vervangen van het Nederlands door het
Afrikaans in Wetsontwerpen en Wetten van het Parlement alsook in officieele stukken van beide Huizen . •
geen twijfel" koesterde, En wanneer men de notulen
leest en degetuigenissen raadpleegt door dat comite
verzameld, verkrijgt men sterk den indruk: beter nu dan
later.

,

y

l

Dat is echter iets, dat de Afrikaners zelf moeten we ten,
Wat ons betreft — er isgeen reden, op en Nedlandsch standpunt, te treuren, als men van den Grootnederlandschen uitkijkstoren de kim ziet opklaren,
Is het zoo moeilijk, ons te verplaatsen in het gevoel
van rechtmatigen trots van den Afrikaner?
In deparlementszitting, die het rapport van het
comite aannam, zei Advocaat De Waal,„dat de laatste
vesting van Nederlandsch nu gevallen was en dat dit een
van de heerlijkste dagen van zijn Leven was,” Dat is
maar zoo'n toostzinnetje, ontsnapt aan een gemoed, dat
zichgewroken acht. Misschien niet geheel ten onrechte,
Nederlanders hebben vermoedelijk wel aanIeiding gegeven tot de meening dat zij het Afrikaansch als een
streektaal beschouwden en de Afrikaners zelven als niet
heelemaal mondig. Het besluit der Volksvertegenwoordiging maakt hieraan een eind,
Maar hetgetuigenverhoor van het comite vermeldt
uitspraken genoeg van Nederlanders (van een uitmuntend kenner van taal en letterkunde alsdr, R. A, Kollewijn bijv.), waaruit blijkt, dat zij, die in Nederland tot
oordeelen bevoegd zijn, wel degelijk de kracht, de
schoonheid en het recht op zelfstandigheid van het
Afrikaansch als volkstaal erkennen, Wij voor ons
komen telkens onder haar bekoring, zoo dikwiils wij het
Zuidafrikaansche dicht — te zeldzaam verspreid — in
Nederlandsche bloemlezingen onder de 0o en krijgen of
de taal hooren spreken, die zoetvloeiender is dan de
ooze,
Trouwens met ons Hoognederlandsch durven we haast
niet meer aankomen, zoo verslijmerd als het wordt door
de(Binnen-)hofj estaal, die over de kranten been de
volksspraak binnenkruipt,
Menige kernachtige en beeldrijke uitdrukking, menig
saprijk woord kunnen onze dagbladschrijvers aan het
Afrikaansch ontleenen zooals erook uit Vlaanderen,
sinds daar letterkundigen van naam ingroot aantal
opstaan, teekenachtige woorden naar Nederland overkwamen,
Het Nederlandsch heeft het Afrikaansch niet te vreezen, het Engelsch heeft dat wel. Dr. Pienaar, hoogleeraar

82

NEElkLANDI A.

aan de Universiteit te Stellenbosch, zeide tot de cornmissie, dat er in de laatste lien jaren meer geschriften
in het Afrikaansch zijn uitgekomen, dan in het Engelsch;
dat sedert het ontstaan der Taalbeweging, zeg maar van
1905 tot 1925, meer boeken verschenen zijn in het Afrikaansch dart er in de laatste honderd jaar aan Engelsche
boeken in Zuid-Afrika zijn uitgegeven,
Wij winnen dus.
Dr, Viljoen, Superintendant-generaal van Onderwijs
van de Kaapprovincie Lei:
„Mijn
likeeer
opinie is, 'dat Nederlands en Afrikaans
niet moeten worden beschouwd als twee zelfstandige
talen, heelemaal van elkaar verschillend, maar dat Afrikaans moet worden beschouwd als een zelfstandige
ontwikkeling van die vorm van het Nederlands of Nedduits, zoals het toen genoemd werd, dat naar hier overgeplant is in 1652 en in de ' loop van de ti' den een
zelfstandige ontwikkelingsgang heeft gehad."
De Afrikaansche letterkunde beschouwde hi'chts
sle
als„een deel van de algemeene Nederlandse letterkunde,”
Wat aldus uitgroeit is Grootnederlandsch.
Dat deze jonge, groeiende taal reeds nu het Nederlandsch als bron en voorraadschuur zou kunnen missen,
is niet vol te houden, Alle leden der commissie waren
overtuigd dat het Nederlandsch nog noodig is voor den
opbouw van het Afrikaansch en de Nederlanders hebben
nu een dringende taak: te zorgen, dat het Engelsch niet
aan dien opbouw mee gaat doen, Waar tot vervanging
van Engelsche woorden en uitdrukkingen het Afrikaansch
te kort schiet, moet Nederlandsch te hul komen. Die
hulp zal de Afrikaner, dunkt ons, niet afwijzen, In de
zitting zeide de heer Joel Krige, dat het Hollandsche
taalvraagstuk er een was van die gevoel en het afstandd
doen van de Hollandsche taal een zaak, welke velen
van het yolk die p zouden voelen! Een der hoof dbestuursleden van de Transvaalse Vroue Nasionale Partij,
mevr. Armstrong, spoorde, naar wij in Die Weste lezen
de aanwezigen op het in April te Ermelo gehouden congres aan, op te komen voor de tweetaligheid, voor de
rechten van het Afrikaansch, „want sodoende kry die
Afrikaners hul re to wat neergele is in die GrondWet.
Sy stel dit root op prys dat ons Goewerneur-Generaal
en sy vrou die goeie voorbeeld aan ons En else burgers
sit om Afrikaans aan te leer en so ons taal te eerbie-

dig,"
Tot nadenken stemt vooral het een de redactie van
Die Weste van 17 April 1.1. aanteekent bij een schrifteschil tusschen prof, Le Roux en den heer G. S. Preller
g
over „die veels te vroee invoering van Afrikaans as voertaal van ons onder s; te haastige vertaling van die
Bybel, voordat die taal nog sy beslag gekry het en nou
weer did wetlike aanwending daarvan as taal van ons
wetgewing, Hierdeur (schrijft zij) word Hollands verdring
uit sy allerlaaste skuilhoek in ons openbare lewe, en die
gevolge van die ander wat reeds geblyk het in die verbranding van Hollandse skoolboeke op Rustenburg. Die
gevolge sien ons iedere ,dag in die jammerlike koerantetaal van die meeste van ons Afrikaanse joernaliste, wat
vanself al meer en meer oorhel na Engels in woordvorming sowel as sinsbou,
wat 'n regstreekse uitvloeisel

is van die gevaarlike stelling onlangs nog deur Die
Burger verkondig: Nederlands is vir ons 'n vreemder
taal as Engels! Ons is op pad om ons moedertaal te verbaster tot 'n koeterwaals, wat maar 'n weinig beter kart
e es as die Neger-Hollands van die Deense Antille."
w
Hier is zeer veel voor het A, N. V, te doen, Hier staat
een Grootnederlandsch belang op het spel; de sprong
der Afrikaners is heldhaftig maar gevaarlijk. 't Is best
k dat het Afrikaansch er onder raakt! Het is
mogelij,
een moeilijke maar noodige taak, dit den Afrikaner te
doen begrijpen, en zijn medewerking te winnen, ten
behoeve van zijn Taal en zijn Stam,
(Wordt vervolgd).

Hoofdbestuursvergadering van 24 April '25.
Aanwezig de Heeren P. J. de Kanter, voorzitter, Jhr,
Mr, J. L. W, C. von Weiler, ondervoorziter,
Mr. B. de
Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester, Jhr, C. M. E.
R. C. von Bose, Mr, Ph, R. Botha, J. E. Bijlo, Dr, H,
Ferguson, 0, L. Helfrich, J. S. C. Kasteleyn, Prof, Dr, A.
A. van Schelven, L. L, W, van Soest,
Th, G. G. Valette
en C, van Son, administrateur,
Afwezig met kennisgeving: G, van Driessche, S. G, L. F.,
Baron van Fridagh, Mr, P. Hofstede Crull, Dr, Th,
Lens, M. J. Liesenborghs, Dr, W. van Linen Dr.
Dr, H. W.
E. Moller, Overste K. E, Oudendijk, Mr, K. M. Phaff,
Mr, W. Thelen, Omer Wattez, Mr, Joz. van Winckel,
Jhr, E. J. M. Wittert,
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en ,doet
mededeeling van de ingekomen berichten van verhindering, waaronder een telegram van den eerevoorzitter,
Dr. H. J, Kiewiet de Jonge, van den volgenden inhoud:
„Mijne gedachten zijn bij Uw laatste vergadering van
het Verbond met Dordrecht als zetel en mine beste
wenschen zijn voor zijn groei en bloei in zijne nieuwe
standplaats, Kiewiet de Jon e;'"
Van den beer Dr, Van Linen kwam een brief in,
aan den Voorzittergericht en luidend:
„Tot mijn leedwezen kan ik de vergadering op 24 April
a.s, niet bijwonen, Ik troost mij met ,de gedachte, dat_
de vergaderingen gewoonlijk zoo ,druk bezocht zijn,
dat mijn tegenwoordigheid eigenlijk niet noodig is,
Inmiddels is het toch beter dat een ander ,
jon ger van
jaren en dichter bij Den Haag wonend, mine plaats.
inneemt, weshalve ik U beleefdelijk verzoek aan Groep
Ned, 0, Indié mede te deelen, dat ik mij niet herkiesbaar stel.
Ik erken dankbaar, dat ik aan mijn lidmaatschap veel
aangenaams te danken heb en dat ik er veel door heb
geleerd,
Met de betuiging van mijn bijzondere hoogachting voor
Uwpersoon en voor Uwen veelzijdigen nuttigen arbeid
enz,
De Voorzitter acht hetgewenscht deze ontslagaanvrage aan te houden tot de Nieuwe Verbondswet in
werking treedt; dan zal moeten bepaald worden hoeveel leden Groep Ned. Indié in het Hoofdbestuur ma g
benoemen.
Punt I. Notulen der vergadering van 28 Febr. 1925.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd,
De beer Van Soest vraagt of het wel aanbeveling
verdient de notulen voor rondzending en goedkeuring,
in Neerlandia openbaar te maken,
De Voorzitter toont aan dat dit sours , al naar den
dag van vergaderen, meer of minder gevorderd in de
maand,
noodzakelijk is , daar Neerlandia anders te ouden
kost zougeven. Er ma een lane tijd verloopen tus--
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schen ide vergadering en het verslag ervan in ons
den heer Jac. Oving te Hamburg.
maandblad.
A, H. Koomans te Potchefstroom (Trans,+
vaal).
De heer Van Soest beaamt dit, maar betreurt dat het
Aangenomen.
door hemgesprokene in de vorige vergadering over het
lan om ook een studiegids voor Vlaanderen uit te Punt VII. Verzoek der Aid. Berlin om vrzjstelling der
P
geven, in den vorm, waarin het in het April-nr. van
afdracht over 1925.
Neerlandia is vermeld, ofschoon niet onjuist, aanleiding
Wordt ingewilligd.
heeftgegeven tot een aanval op zijn persoon in het
Punt VIII. Verzoek van den Heer M. J. Knoops,
weekblad „Vlaanderen" Spr. heeft een verweer geschrevoorzitter der Aid. Berhjn, om steun voor
yen, dat hi' aan de vergadering voorleest, Hi' zou alsde jeugdorganisatie.
nog gaarne zien dat de studiegids voor Zuidafr, stuHet Dag. Bestuur stelt voor een crediet van I 100.-denten met eenige wijziging ook dienstbaar weed gemaakt
te verleenen,
aan de belangen van studeerende Vlamingen,
Aangenomen,
De Voorzitter stelt voor ditplan in handen der stuDe
Administrateur deelt mede met den heer Knoops
diecommissie te stellen.
te Dordrecht op het kantoor een onderhoud te hebben
De heer Van Schelven wil ook het oordeel vragen
van Dr, Moller en de commissie, die deze zou samen– gehad over de belangen der Nederlanders in Duitschland en die te Berlijn in het bizonder, De samenwerking
stellen,
. tusschen de Nederlandsche vereenigingen daar . laat te
Aldus besloten,
wenschen over en om verduitsching teen te gaan acht
De Voorzitter doet nog mededeeling van zijn onder- de heer Knoops een stelselmatige bewerking der Nederhoud met den heer Beeckman, voorzitter van het landsche jeugd onmisbaar. Daarom stichtte hi' de jeugdVlaamsch Hoogstudenten Verbond ter gelegenheid van. organisatie, waarvoor hi' leesstof vraagt, Het D. B. zal
het Grootnederlandsch Studentencongres naar Neder- trachten degevraagde boeken te verschaffen. Ook de
land overgekomen, In verband met zijn bewering dat medewerking der Boekencommissie zal worden gevraagd,
het A. N, V. zoo weinig bekend is in Vlaanderen, heeft
De Voorzitter deelt mede, dat hi' in Mei Berlin zal
spr, hem toezending van propagandamiddelen toegezegd,
bezoeken en van dezegelegenheid gebruik hoopt te
het A, N, V, in ,de belangstelling van het Vlaamsch maken om den toestand daar te bestudeeren en een
Hoogstudenten Verbond aanbevolen en op samenwergeschikt persoon te vinden om als vertegenwoordiger
king aangedrongen,
van het A, N, V, op te treden,
If

Punt II, Jaarverslag over 1924.
De Voorzitter deelt mede dat verschillende leden
schriftelijk enkele kleine wijzigingen hebben voorgesteld, die zullen worden overgenomen,
Na nog eenige mondelinge op- en aanmerkingen wordt
het jaarverslag vastgesteld zooals het in het Mei-nr,
is verschenen.
De hear Van Soest, die ook enkele opmerkingen
maakte, vindt in het verslag aanleiding het Dag. Bestuur
te verzoeken een afzonderlijke vergadering van het
Haofdbestuur te willen beleggen, teneinde hem gelegenheid te even zijn bezwaren teen het A. N. V. uiteen
te zetten, In verband met de huidige stroomingen in
de Grootnederlandsche beweging, heeft spr, zooveel te
zeggen, ,dat hi' daar thans een tijd voor ma opeischen.
Besloten wordt aan het verzoek van ,den heer Van
Soest te voldoen,
Deze zegt toe eerst schriftelijk de punten te zullen
zu ll
opgeven, welke hi' wil behandelen en daarbij een korte
toelichting te zullen voegen, Aan de leden van het
Hoofdbestuur zal hiervan afschrift wardengezonden,
Punt III. Rekening en Verantwoording over 1924.
Deze sluit in uitgaaf en ontvangst met een bedrag van
I 28.834,49 en worth onveranderdgoedgekeurd,1)
Punt IV. Voorstel van het Dag. Bestuur om aan Prof.
Blok te Leiden blj zijn aftreden als hoogleeraar den A. N. V.-penning in verguld
zilver aan te bieden.
Wordt met algemeene stemmen aangenomen,
De Voorzitter deelt mede, dat de aanbieding zal
plaats hebben 27 Mei te 3 uur in het Groot Auditorium
der Leidsche Universiteit,
Punt V. • Voorstel van het Dag. Bestuur om I 100.—
subsidie te schenken aan het Grootnederlandsch Studentencongres, in April te Leiden
gehouden.
Aangenomen,
Punt VI. Voorstel van het Dag. Bestuur om tot vertegenwoordigers te benoemen:
den heer J. W, Gehle te Ermelo (Transvaal.)
1) Zie dit nummer van Neerlandia blz, 95.

Punt IX, De keuze van een drukkervoor Neerländia.
De Voorzitter deelt mede, dat de overeenkomst met
Firma Geuze & Co, voor het drukken van Neerlandia
in Augustus a,s, afloopt en het Dag. Bestuur met het
oog op de verplaatsing van het kantoor aan verschillende, voornamelijk Haagsche, drukkerijen prijsopgaaf
heeftgevraagd,
Aan het D, B. wordt overgelaten deze zaak of te
wikkelen,
Punt X, Mededeelingen ter kennisneming.
1. Brief van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken
met mededeeling dat Mr, A. v. d, Sande Bakhuysen
een dienstreis naar Perziè onderneemt om de wenschelijkheid te onderzoeken van het herstel van een
Nederlandsch Gezantschap te Teheran.
2, Nieuwe dankbetuigingen kwamen in voor toezending
van onzen kalender o,a. van Z, Ex. Jhr, Van Nis en
tot Sevenaer te Rome,
3. Onze rolprenten Nederland en Ned, Indie worden
meer en meergevraagd voor vertooningen (Middelburg, Goes, Delft, Duisburg, Gouda),
1 Bericht van Groep Ned, Indie dat het denkbeeld am
portretten van de Koningin door middel van sigarettenplaatjes te verspreiden, niet kan warden verwezenlijkt,
5. Aan onzen Vertegenwoordiger te Durban, den heer
H. Altmann, zijn op verzoek gegevens verstrekt over
de droogmaking der Zuiderzee,
6 . De uit ever van het Nieuwe Vlaamsche Weekblad
„De Straal" te Detroit (N, Am.) is in verbinding
getreden met het Bestuur der Groep Noord-Amerika
over het stichten van een afdeeling in die plaats,
Rondvraag.
De Voorzitter deelt nog mede dat pas een verzoek
van Afd, Kaapstad is ingekomen om nieuwen steun
voor de Openbare Leeszaal.
Besloten wordt 15 X te schenken over 1925,
De heer Bijlo spreekt een woord van dank en waardeering voor de voortreffelijke wijze, waarop de voorzitter de Algemeene Vergadering op 28 Mar heeft
geleid,
De Voorzitter zegt hiervoor dank en sluit de vergadering,
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ONS DIETSCHE DICHT.
V.
De Vrijheidszin was weer ontwaakt; alle banden
werden afgeschud, allereerst de knellende band der
overlevering, die het dichterlijke langs platgetreden
Paden zocht, Het Dietsche dicht ontwaakte tot nieuw
leven, zoodra het de Verbeelding ontving, die de
„Lakists": Shelley, Wordsworth, Coleridge had bezield.
Ook hadden de jongeren die onbegrensde verachting
voor al wat niet waar en echt was, welke men toen bij
de Franschen, vooral Flaubert aantrof.
Van Deyssel (K. J. L. Alberdingk Thym), een vrijgeest, die zijn onafhankelijkheidszin tot het eind heeft
mogen uitvieren, was tegelijk de heraut en de kampvechter van de nieuwe beweging, Hi' heeft een doortocht °
gebaand en open gehouden, al heeft hij den tegenstand
niet geheel kunnen breken, niet kunnen beletten, dat
nog telkens slechte romans een eerste-klas uit ever
vinden, De impressionistische critiek, waarvan die op
den roman „Porcelein" zoo'n sappig voorbeeld is, was
in den kentenngstijd even noodig als een storm; op
den duur mist men in haar toch de koele rechtvaardigheid van den blinden rechter,
De Verbeelding vindt men bij Van Deyssel in „Een
Liefde" en „De Kleine Republiek", Hi' begint als
scherp waarnemer van het leven, als naturalist en volgeling van ZOla, maar vertoont zich in „Frank Rozelaar" als denker en beschouwer, Het leven te onder aan
en te beschrijven in schoonheid, afgescheiden van alle
moraal — dat was wat hij en Willem Kloos wilden, Wie
zijn vertaling van Akedysseril verstaat, prachtig van taal,
ondanks de bezwaren van mr, Van Hamel, begrijpt
wat '80 onsgebracht heeft, Van Deyssel wendt zich of
van Victor Hugo, den redeneerende, maar aanvaardt
Goethe, „Medelijden en medestrijden," schrijft hij, is
edel, maar er is jets edelers: aan zijn yolk te doen beseffen, dat er eigenlijk een lijden en een strijden is.
En om dit te bewijzen, niet het Goddelijke te bezingen,
maar zoo te zingen, dat het Goddelijke zelf zingt in uw
zang, Dit heeft Goethe gedaan, Een groot deel van zijn
werk, ook van zijn kleiner werk bevat, alleen omdat het
zelf schoon is, alleen door dengraad der deugdelzjkheid
der factuur, dien geest, dien wij het „Goddelijke" zullen
noemen en die den lezer, door hem in aanraking te
btengen met het Schoone in de gemoedsgesteldheid brengt
in welke hij zich verheven gevoelt boven strijd en lijden,"
Daarom staat Kloos naast van Deyssel, Daarom waardeert deze Marcellus Emants, ondanks zijn koele natuur.
Want Emants was, onder den invloed van Multatuli en.
Busker). Huet een der
eerstenom
het zoetsappige zedelijkheidsstreven, de weee aanprijzing van het
„goede,. schoone en ware" overboord te werpen en niets
te zoeken dan de kunst, Van zijn „Lilith" zegt Verwey:
„Dit was het begin: de vreugde over de Schoonheid".
Voor onze dichtkunst was het verschijnen van dat werk
van ongewone beteekenis, als een eerste poging, de poezie
tieplaatsen in de sfeer van het eeuwige en goddelijke,
Van nu aan bloeide onze letterkunde op t' alien kant.
Eischte de veroverde Vrijheid strenger zelfcritiek, zij liet
toch ieder toe, die jets te zeggen had, die dat goed
zeide en op zijn eigen manier. Een weelde van schoon-

heid heeft zij voortgebracht. In den Mathilde-cyclus van
Jacques Perk, in „Beelden en Stemmen" van Helene
Swarth hoorden wij de ontroering tot schoonheid verklankt, De eerste stierf jong, de andere stort nog steeds
haar vol hart uit, haar lief de en haar haat, haar twijfel
en haar wrange smart, Van haar balladen — „'s Hoveniers
Dochterken" „Van een Koningskind", „Een lied van de
Zee" — is de laatste zoo zuiver Hollandsch doorvoeld ,
zoo
gelukkig van beeld- en woordenkeus als weinig andere
edichten. In haar liederen toont Helene Swarth zich
g
een echte dichteres, zingende omdat zij zingen moet.
Minder overvloedig, maar soms tot grooter hoogte stijgend is de muze van Kloos. Albert Verwey maakte aanstonds opgang met „Persephone en andere gedichten"
en zijn nog meer Hollandsche „Verzen", waarin de
cyclus „Van het Leven" en „Van de Lief de die Vriendschap beet", Frederik van Eeden, wiens gedicht in proza
„De Kleine Johannes" een wereldroem verwierf, gof
„Ellen, een Lied van de Smart" en andere lyriek, maar
munt toch vooral uit als leerdichter, Voorts heeft hijzichibijzondere verdienste verworven door de denkbeelden der „Nieuwe-gidsers" tot de menigte te brengen in zijn „Studies" en andere opstellen en lezingen,
In Vlaanderengeven Guido Gezelle en Albert Rodenbach, verwante naturen, den toon aan, Gezelle is inniger,
Rodenbach wijdlufter, meer dichter voor de menschheid
dan voor een bepaald land. Naast hen: Rene de Clercq,
gezond en krachtig volksdichter
dicht
, wiens saprijk
dic zich
vaak wat overmoedig in de zon koestert nabij de grillige
kasplanten, waarmee men de gedichten van Karel van
de Woestijne zou kunnen vergelijken, een warme, rijke
natuur, wiens verhitte verbeelding en droefgeestige, vaak
bittere zinnelijkheid naar het ziekelijke neigen, („De
Gulden Schaduw"),
* * *

Naast dengebonden stijl kreeg het proza een beteekenis als het nog niet had bezeten. Het zuiverst wordt het
nieuwe vuur bewaard in de kunst van Jac, van Looy:
kunstenaars-verrukking in mooie taal, Zijn „Proza" is
in hooge mate beeldend, deels dicht, deels schilderij.
Meesterstukj es zijn „De Nachtcactus" en vele Spaansche
schetsen,„Feesten” heeft blijvende waarde , „Jaapje,
" de
uitbundig door den tijdgenoot geprezen natuurgetrouwe
vertelling van het alledaagsche leven van een weesjongetje, is een voorbeeld van volmaakt objectieve waarneming,
De kunstenaarsverrukking in romanvorm vinden wij
het zuiverst in het bloedrijke „Een Passie" van
Vosmeer de Spie (Maurits Wagenvoort), een prachtige
impressie, zoo op het doek gesmeten als een schilderij
van Breitner en even doorleefd en overlacht. Een boek
uit een stuk, de levenservaring van een enkeling, waar
slechts eenpaar figuren meer op den achterg! ond naast
staan, Een tegenhanger is het van de sombet a verhalen
van gemoedsgebeurtenissen, die Aletrino in „Uit 't Leven"
opschreef, En verwant aan het eerliike, gave werk van
Brandt van Doorne, die in „Het onvermijdelijke", een
zielsontleding gaf als Emants er vooral zoo vele voortbracht. Frans Netscher schonk in zijn eersteling „Schet-
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sen naar het naakt model" een der beste uitingen van
realistische kunst, naar het voorbeeld van Emile Zola,
Frans Coenen heeft het realisme tot het uiterste doorgevoerd in Een Zwakke",
Tegelijk kwam de in ons land zoo gelief de gezinsroman weer op,
Een onzer echtste Nederlandsche romanschrijvers is
Herman Robbers, Met zijn door en door gezond en krachtig talent heeft hi' het vaderlandsche familieleven
getrouw en met route natuurlijkheid uitgebeeld, In zijn
meesterwerk „De roman van een gezin" bleef ook in zijn
beschrijving van ram en die het gezin treffen, de beheerschte stijl van den beschouwer bewaard. Zelfs het
sombere„Een Einde” drukt door de zuiver epische
behandeling, den lezer niet neer. Met niet minder meesterschap schreef Top Naeff, fijn menschkundige, levendig en
talentvol romanschrijfster
,
wie men slechts wat meer
eerbied voor onze taal zou toewenschen, „Voor de
Poort", waarin het gemoedsleven van een meisje uit een
neergaand adellijk geslacht is ontleed. Ina Boudier—
Bakker vol de haar met Het Spiegeltje" op eenigen
afstand,„Sprotje” van mevr, Scharten—Antink is het
slechts weinig minder voortreffelijke zielsverhaal van een
dienstmeisje, en ,;Een Huis vol Menschen", waarin
de eenheid mindergoed bewaard is, munt uit door
knappe plaatsbeschrijving,
Johan de Meester won zijn plaats in de nieuwe litteratuur met zijn Parijschen roman „Een Huwelijk,
" werk
zijner jeugd en schreef als rijper kunstenaar, be aan met
het onrecht, dat onze samenleving zoo veelvuldig aan de
vrouwpleegt, den wel wat zwaren naturalistischen, echt
Hollandschen roman „Geertje", Querido, milddadig
woorden-millionair, bracht de misdadigers-psychologie
in onze litteratuur en schlep in zijn root epos „Jordaan",
gevolgd door „Manus Peet'' Nederlandsche typen van
groot-menschelijke gestalte.
Een zeer merkwaardigen vorm heeft de geschiedkundie roman onder de nieuwe invloeden aangenomen.
Boeken, zooals Arthur van Schendel en Arie Prins
schreven, zijn meer een samenstel van historische vizioenen dan een romantischgeheel, maar ze zijn zeer zuiver
van atmosfeer en mooi van beelding en stemming. Van
den eerste hebben wij „Drogon", „Verhalen", „Een
Zwerver verliefd", van Arie Prins, „Een Koning",
dat door zijn archaische taal niet aanstonds genietbaar is, De kunstenaar heeft er zeer veel tijd voor
genomen om het te schrijven en wij moeten ons die
moeite ookgetroosten om het te lezen, Gij waardeert
Prins eerstgoed, wanneer ge tracht, die vreemde taal in
gewoon Nederlandsch over te brengen, Hoe flauw en
traag vloeit dan dat alledaagsche Hollandsch, terwijl de
taal van Prins spartelend en fonkelend opklatert!
Eengeheel eenige plaats neemt Louis Couperus in. Na
onbelandrijke verzen te hebben gemaakt — hopeloos
ouderwetsch — komt hi' met zijn Haagschen roman
„Eline Vere'', een meesterstuk van bevallige en kunstvoile levensuitbeelding, Zijn „Boeken der Kleine Zielen"
behooren tot de leesbaarste werken die in onze taal
geschreven zijn, „Wereldvrede" en „Majesteit" hebben
ook in het buitenland aandacht getrokken, „Psyche" is
een fijn juweel, Berg des Lichts" een forsche en fantastische schepping uit den Romeinschen keizerstijd,

85

En dan hebben wij onze gezapige vertellers en dat zijn
vaak Vlamingen: Cyriel Buysse, Lode Baekelmans, Stijn
Streuvels, die echter meer beschrijver is, Herman Teirlinck, alleen in schijn romanticus, doordat hi' met grooter
bewogenheid dan onzen landaard kenmerkt het zooveel
hartstochtelijker landleven van Zuid-Nederland beeldt.
De ernst, die de kunst in het noorden zoo sterk kenmerkt,
wordt daar veel meer door een smakelijken lach verbroken, In Felix Timmermans(„Pallieter") vinden wij een
waar levensgenieter, In het Noorden is, afgezien van v.
Loo Samuel
Samuel Falkland (Herman Heijermans) een der
weinigen met levensblijheid. En die dan nog wat zuur.
De tooneelschrijfkunst is mede een nieuwen bloeitijd
ingegaan. Marcellus Emants verrijkte de litteratuur met
geestige, schoon wat koele zedenteekeningen, met scherp
in 't lichtgestelde karakters („Domheidsmacht"), Mevrouw Simons—Mees verraste met keurig werk o,a, „Een
Paladijn", C. P. van Rossem schreef het geestige „Pommarius" en andere blijspelen. Het vruchtbaarst was
Herman Heijermans met „Op Hoop van Zegen", „Schakels", „Allerzielen", „Uitkomst" en tallooze, de
groote menigte tot in het diepst van haar lichtbewogen
gemoed treffende tooneelwerken, die tot ver buiten onze
grenzen bekend zijn geworden,
(Slot volgt).

AMERIKA,
Afdeeling Nieuw Nederland,
De heer I, Spetter, Secretaris der Afdeeling „Nieuw
Nederland'', schrijft:
Onze Afdeeling had, in samenwerking met de Netherland-American Foundation en de Vereeniging „Eendracht maakt Macht", het genoegen op 11 April j.l. Prof,
Dr, A, J, Barnouw bereid te vinden een voordracht te
houden over „De Hollandsche Schilders in de 17de
eeuw,"
Hoewel de opkomst der leden van de genoemde vereenigingen en genoodigden niet schitterend genoemd lion
worden, was het een voldoennig, dat er een verbetering
in het aantal belangstellenden voor dergelijke voordrachten was waar te nemen,
Na voorgesteld te zijn door den beer A. Berends,
be on Prof, Barnouw zijn zeer belangwekkende voor.
dracht, welke door lichtbeelden werd afgewisseld,
De spreker deed uitkomen, hoe de groute talenten uit
dien tijd door hun nederigheid, vaak in poovere omstandigheden verkeer den.
Nederlandsche kunststukken zijn in dien tijd op doek
gebracht, die naam noch andere teekenen dragen, welke
den meester zouden kunnen doen kennen, en verscheidene schilderstukken zijn over de wereld verspreid.
Inderdaad was het een leerzame en boeiende voordracht, zeergewaardeerd door de aanwezigen, het gem
bleek uit de toejuichingen, Wij zijn Prof, Barnouw hoogst
dankbaar voor dezen avond en ho en dat hi' nog menigmaal voor ons moge optreden,
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NEERLANDIA.
Wat is het Nederlandsche Volk? Wat is de Ned erlandsche Taal?

III (Slot )
dreven. Het Vlaamsche yolk stootte hi' of en door zijn van
weinig tact getuigende godsdienstpolitiek, de liberalen,
doordat hij, door-dik-en-dun gesteund door de Hollandsche parlementsleden, den eisch van ministerieele ver, Want
in het noorden was, na
antwoordelijkheid
afwees
al de partijveeten der Republiek en de op enkel ellende
uitgeloopen revolutionnaire bevliegingen, een zekere
„lassitude sociale" ontstaan, waardoor men liefst maar
alles aan het„vaderlijk” bestuur van den eersten koning
overliet. Zoo kwamen dan zelfs de twee antipoden in het
zuiden, de Katholieken en de liberalen, tot een verbond;
in Augustus 1830 brak de opstand uit, die na enkele
maanden een voldongen feit bleek. De Europeesche
politiek bracht op dat oogenblik nu weer mee, dat men
de - scheiding van Noord- en Zuid-Nederland wel
wenschte; — de laatstepoging om Noord en Zuid
nog eens te vereenigen, was mislukt, En toen eindelijk
— na negen jaar — de Koning de macht der
feiten zijn sanctie gaf, werd, op een enkele kleine uitzondering na, de grens van voor 1795 hersteld, d.w,z,
de noch op ethnografische, noch op taalkundige gronden
berustende grens ten zuiden van de oude generaliteitslanden, Staatkundig zijn Noord en Zuid dan weer gescheiden. Wel komt er, vooral na + 1880, wanneer het
Dietsch sprekende Belgie, met het voortschrijden van
de democratie, meer naar voren komt (Vlaamsche bewen zamerhand
sterker intellectueele toenadeeen lang
ging),
ig tusschen dat deel van Bel gié en het Noorden, Een
r
, welke
intellectueele toenaderingeenszins
herstelg
van
staatkundige_ banden ten gevolge behoeft te hebben,
Want hoezeer Nederland en Vlaanderen ook verwant
zijn, hier evenmin als daar wordt de behoefte aan hereeniging
in ruimen kring gevoeld, Vlaanderens taal en
cultuur hebben onder de verschillende vreemde overheerschingen een paar eeuwen nagenoeg stilgestaan;
de taal is in al dien tijd niet of ternauwernood gebruikt
als voertuig voor hoogere cultuurwaarden, terwijl het
Noordnederlandsch steeds zich ontwikkelde en verfijnde,
Dat verschijnsel was symptoom en symbool van het heele
cultuurverschil.
Toch — het is ontegenzeglijk waar, dat de Vlaamsche intellectueele beweging in de laatste kwart eeuw
zeer sterk is toegenomen, onze taal wordt door de meer
ontwikkelden onder de Vlamingen even zuiver gesproken
als in ons land. Het verlangen onder de Vlamingen naar
kennis van de Nederlandsche letteren neemt sterk toe.
Aldus worden degeestelijke banden tusschen Nederland
en Vlaanderen belangrijk versterkt. De Vlaamsche 'on
volksche kracht en de Hollandsche intellectueele, maar
wel wat naar 't gevoel verarmde, verfijning kunnen elkaar
dan ookprachtig aanvullen en met wederzijdsche beinvloeding kan een hechtere Grootnederlandsche cultuur
opbloeien,
Dat echter voor een zoodanige vereeniging geen
staatkundige ineensmelting wordt vereischt, wordt duidelijkZwitsersche
, als we eens letten op de Zw cultuur, die
1 ) Die tot 1795 steeds — eenpaar onderbrekingen
eenerzijds
tot de Fransche, anderzijds tot de Duitsche
uitgezonderd — als voornaamste functionarissen onder
zeer waardevolle elementen levert, zonder dat iemand
den titel van „stadhouder" de Republiek hadden gediend.

Belie werd met 't noorden vereenigd; dat was zelfs een
voorwaarde, die En eland gesteld had voor zijn deelneming aan het Congres: de zuidelijke en de noordelijke
Nederlanden moesten, onder de dynastie der Oran' es 1)
een krachtige mogendheid van den tweeden rang vormen. Het was een eisch, gegrond op de historische ervaring: zoo moest een Oostenrijksch- of Spaansch-Habsburgsche hegemonie worden voorkomen; zoo zou het
van
slagld
zuiden de noodlottige beteekenis, hetveld
n verliezen; zoo zouden tevens de monden
Europa te zij,
dergroote Westeuropeesche rivieren worden bewaakt
door een niet al te onbeduidende mogendheid, van wie
kon worden verwacht, dat zij — ook, en vooral, uit
eigenbelang — deze voor den vrede in Europa zoo
ewichtige taak blijvend zou willen vervullen,
g
Maar de saamkoppeling van wat nu twee-en-een-halve
eeuwgescheiden was geweest, bleek niet duurzaam,
Hoever hungeschiedenis van het einde der XVIde eeuw
of ingodsdienstig, staatkundig en cultuteel opzicht was
uiteengeloopen, schetste ik hierboven, Daarbij kwam
nu, dat de inlijving bij Frankrijk, die voor het
zuiden twintig jaar had geduurd, de verfransching van
de regeerende klassen, welke al in de XVde eeuw was
begonnen, geheel had voltooid; het „Vlaamsch", dat
onder al de .vreemde overheerschingen eeuwen had
stilgestaan, had nu wel volkomen de pozitie van een
keuken- en achterbuurttaalgekregen, Ook hadden de
voornaamste klassen der bevolking, reeds zoo lang
gewoon aan overheersching van elders, in de inlijving
bij — het gelief de — Frankrijk nog een soort promotie
gevoeld; terwijl die inlijving in Noord-Nederland algemeen wasgevoeld als een ramp, En die inlijving had
voor het zuiden dan ook nog een economischen vooruit an beteekend; voor het noorden — ten gevolge van
Napoleons oorlogen met En eland — achteruitgang en
verarming, (Aileen in godsdienstige kringen was er in
Belie meer verzet geweest teen de regeering der revolutiemannen , dan bij ons), Zoo schikte Belie zich niet
dan morrend in 'het besluit van het Congres van Weenen;
ook het katholieke deel toch, dat teen
de Fransche
g
overheersching was geweest, kon kwalijk de toevoeging
aan eengrootendeels protestantschen staat onder een
protestantschen vorst een verbetering achten, En in het
noorden beschouwde men de zuiderlanden als achterlijk,
als landen zonder nationaal besef, waarvoor men weinig
meer dan minachting had. De vereeniging was eigenlijk
nlemand van harte welkom dan Koning Willem I, die
gtaag een root rijk wilde hebben; en zijn kleinen kring
van raadslieden, Maar dynastiek belang kon in de
XIXde eeuw niet meer op-den-duur den doorslag geven,
Die rrieest-belanghebbende Koning — die een bijna
autocratische macht had — beging, al deed hi' veel voor
't onderwijs en de nijverheid, helaas eenige misslagen,
die zijn onderdanen-in-het-zuiden nog meer van hem
vervreemdden, en hen steeds meer naar Frankrijk
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eraan denkt, dat hieruitpolitieke gevolgtrekkingen zouden moeten wordengetrokken.
Dat wil Nederland ook niet doen, Met de nuchterheid
die ons yolk kenmerkt, dat in zijn worsteling teen de
onvriendelijke elementen het dadeloos mijmeren verleerde, zien wij zeer klaar onze pozitie in de wereld.
Wij vinden die heelemaal niet zoo min; o neen, wij
gevoelen zelfs, dat wij waarlijk een zekere grootheid
vertegenwoordigen, Maar ook: dat wij die thans niet
meer moeten zoeken in de sferen derpolitieke macht.
Dat is voor ons een afgedaan verleden; onze scheepvaart
moge nog de derde der wereld zijn, die tijd, waarin wij
overal onze via g plantten; toen wij Nieuw-Amsterdam (nu
New-York) en Batavia stichtten, is voorbij; al is, gelijk we
reeds opmerkten, het koloniaal bezit dat wij toen verwierven, ook in het heden nog voor ons van het grootste
belang; het moederland is slechts een staat van zeven
millioen inwoners, maar als we de bewoners van onze
kolonien in Oost en West meetellen, heeft onze Koningin
vijftig millioen onderdanen, En daarvan is verreweg het
grootste deel Javanen en Maleiers; volkeren van een oude
en hooge beschaving; welke wij de laatste eeuw met een
humaniteit, die kracht niet uitsluit, steeds nader aan ons
zoeken te verbinden, Was de Oostindische Compagnie,
die onze betrekkingen met den Archipel tijdens de republiek der Geunieerde Provincien onderhield, zuiver een
handelsonderneming, die met soms bedenkelijke krachtdadigheid teen de inboorlingen optrad, en was in de
eerste helft van de XIXde euw onder het koninkrijk
de kolonialepolitiek ook nog vrijwel uitsluitend op
batige saldo's gericht, ongeveer in 1870 begint een
humane richting steeds meer veld te winnen; die ons
koloniaal beheer tot een veel bewonderd voorbeeld voor
andere naties-met-kolonien heeftgemaakt. De waarde
onzer Westersche beschaving wordt den inlandschen
bevolkingen niet opgedrongen, maar als-'t-ware in overwe in gegeven, Geen ander land heeft in zijn kolonien
— men schuwt tegenwoordig dat woord, en sproekt liever van„gebiedsdeelen over zee” — zoozeer de moederland-taal en de moederland-cultuur doen doortlringen;
— drie vierden van het aantal inlanders, die lezen en
schrijven kunnen, lezen en schrijven ook Nederldh.
an sc
Ze studeeren aan onze universiteiten, ze nemen in hun
landgroote verantwoordelijke pozities in; ze gaan om
met de blanken op een wijze als in een kolonien
van
eenigen anderen staat.
Veel, helaas, van wat in de XVIIde eeuw aan ons
vetbonden was, raakte politiek los van het moederland;
ik noemde reeds Zuid-Afrika, waar althans nog een in
haar hoofdbestanddeelen Nederlandsche taalgesproken
wordt, en in het Nederlandsch geschreven bladen verschijnen, Di geldt ook van een deel van den staat
New-Yersey, niet ver van New-York; ook in Michigan,
Illinois, Wisconsin, Ohio, Minnesota wonen vele afstammelingen van Nederlandsche kolonisten, zij het uit later
tijd, 1)
Maar die laatste verwantschappen althans missen alle
politieke beteekenis, Wat onze staatkundige plaats in
Europa zelf aangaat, hebben we van de dubbele taak,
het Koninkrijk in 1815 door het Congres van Weenen
opgedragen, n.1, de bewaring der riviermonden en van
het terrein, dat steeds slagveld was tusschen 't Romaansche en 't Germaansche ras, na 1839 slechts het minst
gevaarlijke, maar toch stadig politieke voorzichtigheid
en aandacht eischende eerste deel overgehouden; een
taak die Turkije lang in het Oosten vervulde.
Doch de groote taak, die wij in de wereld vervullen,
1 ) 1847 en volgende jaren, Toen weken vele Nedlanders, behoorende tot de Chr, Geref, Kerk, hierheen
uit, Tal vanplaatsnamen herinneren daar aan ons vaderland. Aileen in Grand-Rapids zijn meer dan twintig
kerken, waar nog iederen Zondag in het Nederlandsch
wordtgepreekt, In deze stad alleen wonen dertigduizend
Nederlanders, In Amerika verschijnen dan ook een twintigtal dag,
- week-, en maandbladen in het Nederlandsch,
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is een andere; een van cultureelen aard, En men kan
ze en dat wij — na de periode van 1830 tot 1880, die
van degrootste verslapping van den Nederlandschen
geest — dit waarlijk beseffen,

Wat is dan nu het Nederlandsche yolk? Een yolk van
zeven millioen Europeesche inwoners, Germaansch van
oorsprong, met een eigenaardige grensland-cultuur,
waaraan de Romaansche invloed een volkomen eigen
kleurgaf. Een yolk, dat driehonderd jaar lang zijn eigen
leven leidde en zijn eigen karakter ontwikkelde. Zijn
stage stria teen het water, waarop het zijn polderrijk
land goeddeels veroverde, waartegen het gestadig
wa akzaam moest en moet zijn, waaraan het steeds
nieuwe brokken ontwoekert (het laatst dengrooten
Haarlemmermeer-polder; terwijl sedert 1918 de drooglegging der Zuiderzee wordt voorbereid) hield het
yolk koel en nuchter; deed ook ten onzent een wereldvermaarde school van waterbouwkundigen ontstaan;
groote havenwerken in Chili bijvoorbeeld, baggerwerken
in Venetié werden door Nederlanders uitgevoerd, De
staag ree te houden kracht en 't steeds vaardig te
blijven eigen initiatief maakten ons yolk vrijheidlievend;
tot aan, en soms over, degrenzen van het anarchistische,
De regeering heeft daardoor vooral, en in een mate als
wellicht nergens elders, een administratief karakter• niet
dan in exceptioneele omstandigheden — bijvoorbeeld
tijdens den grooten Europeeschen oorlog — laat de
Nederlander zich beperking van zijn persoonlijke vrijheid
welgevallen. Ook in een consequent — slechts in noodtoestand in zeergeringe mate verbroken 2 ) — vrijhandelsstelsel openbaart zich die vrijheidszin; in het
geestelijke is de kerkelijke versnippering er een symptoom van, Dat die vrijheidszin in staatkundig opzicht
zich vooral vertoont als een allen internationalen sym- en
antipathieén te-boven-gaande zin voor onafhankelijkheid,
bleek in de laatste kwarteeuw in bijzonder sterke mate:
Nederland heeft voor den oorlog, ondanks het aandringen van Belie geenerlei militair verbond gewild; tijdens
den oorlog heeft het in uiterst, uiterst moeilijke omstandigheden, en met opoffering van veel materieele waardenzijn neutraliteit gehandhaafd,
De vrijheid is geen onvruchtbaar bezit, De werken des
vredes zijn groot en bloeiend in Nederland. Er is een
wetenschap, ook van eigen karakter, het grenslandkarakter alweer, die de Duitsche degelijkheid en de
Fransche elegantie, van methoden gelijkelijk waardeert,
en met veelgeluk weet te vereenigen, Vooral op natuurwetenschappelijk gebied is de laatste halve eeuw
grootsch geweest; Nederland is het land, dat dan ook
in verhouding tot zijn aantal inwoners de meeste Nobelprijzen heeft verworven; nemen als Van 't Hoff, Van
der Waals, Zeeman, Lorentz, Kamerling Onnes, Asser en
Einthoven hebben een wereldbeteekenis,
Wat ide kunst betreft, Mauve en de Marissen herinneren aan de XVIIde eeuwscheglorie van ons schildersland; ook op muzikaal gebied nemen we tegenwoordig in
de wereld een eersteplaats in (Mengelberg),
En dan nog — lest best — onze beteekenis voor
internationale besprekingen, Het land van Grotius
is hetgeboorteland van 't internationaal privaatrecht; de vredesconferenties van 1899 en 1907 hadden
hierplaats; hier verrees in 1913 het Vredespaleis,
en werd in 1922 het Internationaal Scheidsgerechtshof
geopend, Inderdaad hier, in een land, dat niemand meer
kan verdenken van eigen politieke machtsbegeerte, waar
door de ligging kennis van vreemde talen een algemeen
bezit isgeworden, wordt,
naast de andere werken des
vredes, de internationale rechtsgedachte bevorderd als
nergens elders op de wereld,
Heeft dit yolk dan niet zijn welgegrond recht bewezen
op zijn bescheiden laats t e onder de zon?
JAN WALCH
2 ) Schoenwetje,
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN,
Fransch Vlaanderen.
Uit Brussel ontvingen de N. R. Ct. en Het Vaderland
goede tijding: de leer an in de Vlaamsche Nedlandsche) taal en letterkunde in het klein Seminarie te
Hazebroek (Fr. Vlaanderen) zullen metgoedkeuring van
Mgr, Quilliet, bisschop van Rijsel, hervat worden,
V erder is in 'de Institution du Sacre Coeur te Tourcoing een Vlaamsche klas ingericht. En de „Vlaamsche
Studiekring," die in December aan de Vtije faculteit
L mgr.
werd
Lesne
d
van letteren te Rijsel door dent rector
ingesteld, ma g zich volgens denzelfden berichtgever
verheugen in steeds toenemende belangstelling,
Van den kant zijner vertegenwoordigers in de Fransche volksvertegenwoordiging zou Vlaamsch Frankrijk
wel wat meer waardeering en ,steun kunnen ondervinden.
Ergaat bijna een week voorbij zonder dat een
Baskisch, Bretonsch Provencaalsch of Normandisch
Kamerlid van zijn spreekbeurt gebruik maakt om de aandacht te vests en op het eigen karakter en wezen en
de daarmee samenhangende behoeften van zin gewest,
Maar (zoo zegt de Mercure de Flandre, een tijdschrift
dat te Rijsel verschijnt) de afgevaardigden van Fransch
Vlaanderen hoort men er nooit, Nochtans levert deze
provincie het ,grootste aantal soldaten aan de Republiek
en in ditgewest lit het zwaartepunt van de economische macht van het land, zonder welke Frankrijk als
Europeesche mogendheid beneden den rang van Italié
zou dalen,
De redactie van hetgenoemde tijdschrift heeft nu
een onderzoek ingesteld naar deze houding van de
Fransch-Vlaamsche afgevaardigden, Zij heeft den toestand, hierbovengeschetst, uiteengezet in een brief aan
alle Kamer- en Senaatsleden van de departementen van
het Noorden en het Nauw van Calais en hun de vraag
gesteld:
„waarom zij de eenigen zijn in het Fransche parlement,
die nooit, ten bate van bun gewest, de sympathie opwekken, welke het verdient, nooit zijn naam uitspreken en
zelfs vermijden dien naam te schrijven, alsof zij er zich
over te schamen hadden,"
Ned. Leergangen voor Dagbladschrzjvers in Antwerpen.
De Journalist vermeldt eenplan tot oprichting van
een Instituut voor Vlaamsch-schri j vende journalisten te
Antwerpen, Deze poging is te moediger, omdat de ervaring met een soortgelijke instelling voor Fransch-schrijvende journalisten te Brussel niet gunstig is, De uitkomsten idaarmede behaald, waren tot dusver niet aanmoedigend,
Reeds in Mei moeten de leergangen begonnen zijn,
Aan wie nog niet bij het yak ziin, zal vooraf een

stijlproeve worden gevraagd, Volslagen kennis van
de Nederlandsche taal is een eerste vereiscnte,
Geleerden, tot verschillende politieke partijen behoorende, zullen Nederlandsche en uitheemsche letterkunde,
handel, kunst, geschiedenis en in 't bijzonder met het
dagbladbedrijf verwante vakken onderwijzen,
Indien ditplan doorgaat, is het zeker een voortreffelijk middel om het Nederlandsch in Belie beter
bekend te maken, gelijk dat Nederlandsche leergangen
voor andere volksklassen reeds vroeger deden.
Diplomatieke taal Belgie-Nederland.
In verband met de jongste onderhandelingen tusschen
de Nederlandsche en Belgische regeeringen betreffende
het Scheldevraagstuk en eenige andere punten van
bijkomenden aard, welke onderhandelingen tot het sluiten van een diplomatieke overeenkomst hebben geleid,
is, van Vlaamsche, ookparlementaire, zijde, nogmaals
betreurd dat, bij het voeren van deze onderhandelingen
en het opstellen van de overeenkomst, niet het in beide
landen ambtelijke Nederlandsch is gebruikt, maar wel
het Fransch, dat in Nederland een geheel vreemde taal

is en in Belgiê, volgens de wet althans, op gelijken voet
gesteld is met het Nederlandsch. Naar te Brussel, in
gezaghebbende kringen, wordt verzekerd, zou de re geering te 's-Gravenhage zelfs een enkele maal op de
w enschelijkheid van het gebruik van het gemeenschappelijke Nederlandsch hebben gewezen,
Het bestuur van Groep Vlaanderen wacht trouwens
ook nog steeds op het antwoord, of het kleinste bericht
van ontvangst, van zijn, op 16 Juli 1924, aan den Bel.gischen minister van Buitenlandsche Zaken, Mr, P.
Hijmans, gezonden brief, waarin de wensch werd uitgesproken „het Nederlandsch als diplomatieke en ambtelijke taal tusschen Belie en Nederland te zien gebruiken," Groep Vlaanderen zal, bij ide nieuwe regeering,
nogmaals in dien zin aandringen,
Onze taal in Ned. Indie.
De beer L. K. Eloul, redacteur van het„Handelsblad”
en medewerker aan „De Locomotief" is met Indii komen
kennis maken, Zijn refs strekt zich uit over Java, Bali,
de Molukken, Zuid-Celebes, Balik Pa an en Sumatra;
zij is dus meer dan een vluchtig rondzien, Het heeft den
beer Eloutgetroffen,
dat de kennis van de Nederlandsche
taal zich zoo algemeen en degelijk verbreid had, Hij had
getracht met behulp van een „boekje" wat van de Maleische taal op te steken, dock het was vrijwel overbodig
ebleken, daar men met Nederlandsch overal terecht kan,
g
Inderdaad — zoo teekent Oost en West hierbij aan —
is in dit opzicht Indie, met vroeger vergeleken, zeer veel
veranderd.
Gek gedoe.
Dat tijdelijk in Brussel verblijvende Nederlanders wel
eens een straatnaam in het Fransch opgeven of schrijven is sommige verzachtende omstandigheden als b.v.
onbekendheid met de aldaar bestaande toestanden, in
aanmerking genomen, nog eenigszins verschoonbaar. Heel
anders *is het echter, wanneer het instellingen geldt als
de Nederlandsche Kamer van Koophandel in Belie die,
blijkens het adres voorkomend op de briefomslagen en
op het Handelsoverzicht Nederland—Belie orgaan
or
van
dit lichaam, gevestigd is in de „rue de Laeken", te
Brussel, terwijl toch ten minste evenveel inwoners van
de Belgische hoof dstad spreken van de Lakenstraat
als van de rue de Laeken,
Er er is het nog gesteld met sommige in geheel
Vlaamsche steden wonende correspondenten dezer K,v,K,
Zoo woven; de beer H. Liebregts procuratiehouder
van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Brugge, op het
Boulevard Philippe-le-Bon! en niet op de Filips-de
Goedelaan; de beer A, Noest, cargadoor, in de rue
CharlesQuint, en niet in de Keizer-Karelstraat te
Gent en de beer H, K, Roessingh zelfs op ide Place de
Meir, en niet de Meir, zonder meer, te Antwerpen!
Waarom in hetzelfde Handelsoverzicht nietgewaagd
wordt van de rue aux Veaux te Amsterdam of de rue
Haute te Rotterdam is ons een raadsel van stelselloosheid, Als men nu eenmaal malgaat doen, moet men
het niet ten halve laten!
Hier spreekt men Nederlandsch.
In den loop van verleden zomer, toen zoovele Nedlanders naar Brussel kwamen, verschenen aan tal van
winkelramen borden met: „Hier spreekt men Nederlandsch".
In den winter verdwenen ze weer met de bezoekers.
Nu degoede dagen weer in aantocht zijn, worden de
bedoelde bordj es ook weer uitgehaald,
Moeten wij daaruit besluiten, dat ze te Brussel onze
taal wel kennen in den zomer en niet in den winter? ,
Als wij Vlamingen maar wat meer praktischen zin
hadden, zou Brussel, gelijk in de verloopen eeuwen, wel
onze taal, — zijn eigen taal — weer kennen het heele
jaar door,
(Het Laatste Nieuws).
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De dood van Louis Bouwmeester.
Dat de meestegroote mannen eer te laat dan te vroeg
heengaan, kan niet van Louis Bouwmeester worden gezed, Hi' behield zijn groote gave tot het einde, zijn
populariteit tot over het graf, Hi' vertegenwoordigde geen
leer, stelsel of kunstsoort, die voor veroudering vatbaar
was. Die p menschelijk als de gevoelens waren, die hij
vertolkte,
kon men alleen meer of minder instemmen met
den vorm, dien hij eraan gaf — de uitbeelding zelf was,
kon zulks ooit van een zoo vluchtig werk als het tooneelspelen gelden, monumentaal. En hij, op wien de Tijd geen
vat scheen te hebben; die als tachtigjarige nog speelde
als in zijn krachtigste jaren — hij verj ongde het werk van
de oude meesters, maakte Shakes Bares drama's zoowel
als die der oude Grieken weer zoo levend alsof zegisterengeschreven waren. Wie zijn „Oedipus" gezien heeft,
weet welk eengeweldigen indruk hij maakte met den
kreet van den ongelukkigen koning „O Goden wat hebt
gii met mij voor?" Het treurspel zelf, heel de Grieksche
noodlotsleer sidderde in dien kreet, Zijn Richard III,
Shylock, Coriolanus, Lodewijk XI staan evenals zijn uitbeeldingen uit later kunstwerken: Narcis, Voerman Henschel, Julius Caesar, Napoleon, Pancras Duif, Hardouin
(„De Greep'') e. a, scherp belijnd in het geheugen en er
zal een heelgroot speler moeten komen om die beelden
weg te wisschen en door andere te vervangen,
Louis Bouwmeester „kon zoo mooi sterven" zei de
schouwburgbezoeker, Zijn laatste stervenscêne is mooi en
liefelijk geweest en de Natuur gaf met donderslagen een
grootsche begeleiding, Ge6erd door binnen- en buitenland
— hij droeg het officierskrus a N. en het Legioen
van Eer; speelde met triomf zoowel in En eland als in
het beroemde Weensche Burg-theater — heeft hij thans
ons land voorgoed verlaten waar het hem wel eens te
benauwd. isgeweest, welks roem hi' mede heeft helpen
verhoogen,
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wel ma g gekropen zijn, toen hij aan wereld beduidde,
dat hij op Loevestein niet hoorde, Ons yolk heeft wat
goed te maken,
Zullen we nu te Delft hooren spreken over „het land
van Grotius"; De Groot hooren aanduiden als den eigenliken ontwerper van een Statenbond, waartoe de Vredesconferenties dengrondslag le den? Dit zou niet juist zijn,
Daarvoor waren De Groot en de Nederlanders van zijn
tijd te nuchter. De Groot stond met de twee beenen op
den vastengrond, Bij de ontwikkeling van Hollands zeevaart en handel bleek telkens de noodzakelijkheid van
vaste rechtsregelen in het volkenverkeer, Zooals mr. G.
Scholten (Den Haag) in zijn voordracht op het Grootnederlandsch Studentencongres uiteenzette, was de Rede
het.begin en eind van het beroemde „De Jure Belli ac
Pacis", dat Hugo de Groot na zijn ontvluchting te Parijs
schreef en aan Lodewijk XIII opdroeg, Hi' ontwikkelde
daarin vier nieuwegrondbeginselen aangaande recht en
gerechtigheid:
le. een zich ontworstelen aan het middeneeuwsche scholastieke beginsel, , dat de Goddelijke
Openbaring de eenige bron van het Recht is;
2e. het vooropstellen van den individu als het
oorspronkelijke, het primaire tegenover de gemeenschap als het afgeleide, het secundaire;
3e, de rationalistische methode van onderzoek;
4e, de zedelijke opvatting van het Recht met
— in verband hiermede — een begin tot een poging
(meer kan bij De Groot nog niet worden gezegd) om
eenprincipieele scheiding te vinden tusschen recht
en zedelijkheid,
Ook Hugo de Groot heeft voorloopers gehad, o. a, de
Roomsche scholastieken als Albertus Bolognetus, Hobbes,
Spinoza, Puffendorf, Leibnitz, Rousseau hebben zijn denkbeelden verder ontwikkeld, De viergenoemde beginselen
zijn de grondslagen geworden van de natuurrechtelijke
school.
Degroote wijsgeeren van den nieuwen tijd: Kant,
g
Fichte, Heel
steken met hoofd en schouders uit boven
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De huldiging van Hugo de Groot.
Op 6 Juni zal de nagedachtenis van Hugo de Groot
gehuldigd worden, Nederland voelt, dat het zijn belangstelling nog op andere manier moet doen blijken dan door
twisten over de vraag in welke kist de groote man toch
1) Ons vorig nummer was bij Bouwmeesters overlijden
• reeds terperse.
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Hugo de Groot, En toch — van zijn plaats in een overgangstijdperk, toen op de afstervende middeleeuwsche
scholastiek de rationalistische rechtsbegeerte be on te
groeien, kan niemand hem verdringen,
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Hij is een Nederlandsch geleerde geweest, die den
nieuwen tijd heeft aangekondigd en ingeluid,
Het Delftsch orakel strekt ,de Nederlandsche geestkracht tot onvergankelijke eer,

Jaarverslag van Groep Nederland over 1924,
Het eerste jaar van zelfstandig optreden der Groep,
zelfstandig zoowel in de samenstelling als de werkwijze
van het Bestuur, is zonder moeilijkheden verloopen, dank
zij mede de goede verstandhouding, die heerscht in de
noodzakelijke samenwerking van Secretaris en Penningmeester met de Administratie te Dordrecht, Een gerezen misverstand met betrekking tot de geldelijke administratie werd spoedig opgelost,
Herziening van het Groepsreglement, welke reeds in
het vorige jaarverslag noodig werd geoordeeld, is nog
niet tot standgekomen met het oog op de voorgenomen
wijziging van de Verbondswet in Maart 1925. Aan de voornaamste bezwaren werd intusschen tegemoet gekomen:
Ten aanzien van de geldelijke verhouding van de
Groep tot het Hoofdbestuur, werd in overleg met dit
laatste bestuur de navolgende regeling getroffen: met
het oog op het afzonderlijke secretariaat van de Groep
met zijn eigen kosten, werd de tegemoetkoming in de
algemeene kantooronkosten met I 400.— verminderd en
g
en wat
betreft
het beschikbare
—
ebracht
op f 1600,
gedeelte der ledenbijdragen werd bepaald, dat de Burgerafdeelingen, zoowel aan het Hoofd- als aan het
Groepsbestuur 30 % zouden afdragen en de Algemeene
Leden in Nederland 50 %, terwijl de Jongeliedenafdeelie en 20 % harer inkomsten uit ledenbijdragen in de
Groepskas storten en 80 % voor zich zelf behouden,
Op aanstichting van ,de Jongeliedenafdeeling 's-Gravenhage we een inleidende bespreking gehouden op
5 April, tusschen den Voorzitter van het Hoof dbestuur,
afgevaardigden van het Groepsbestuur en de Jongeliedenafdeelingen 's-Gravenhage en Rotterdam ter herziening van de plaats der Jongeliedenafdeelingen, waarna
deze zaak ter afdoening aan het Groepsbestuur werd
ov
erg elat en , dat een Commissie tot dit Joel benoemde.
Als voorloopige uitslag werd de volgende regeling
getroff en:
1, de afdracht der bijdragen van leden aan de Groepskas bedraagt 20 %; die aan het Hoofdbestuur vervalt.
2, de leeftijdsgrens worth bepaald op 23 jaar, terwijl
automatische overschrijving zal plaats hebben op 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de leeftijd
van 23 jaar wordt bereikt; behoudens ontheffing van
deze bepaling door het Groepsbestuur.
3. getracht zal worden een eigen tijdschrift voor de
Jongeliedenafdeelingen op te richten, Tot einde December werd „Neerlandie door toedoen van het Hoofdbestuur kosteloos aan de leden toegezonden,
Ten slotte werd ter vergadering van het Groepsbestuur
van 8 November een nieuw comae samengesteld,
h J. H. L.
bestaande uit de heeren W, J, van den Berg,
Daman Willems en Ds. N, J, Pattist, aan hetwelk werd
opgedragen de voorbereiding tot wederoprichting en
uitbreiding der Jongeliedenafdeelingen, De aanvankelike samenwerking, die te dezer zake gezocht werd met
Dr, P, Vrijlandt te Alkmaar, heeft tot niets geleid.
Met de Vereeniging voor Nationale Opvoeding kwam
nog een nauwere samenwerking tot stand, hoewel zij
hierop aandrong. Het Groepsbestuur besloot toch de
beslissing daaromtrent aan te houden, totdat de vereeniging een tijd land gewerkt zal hebben en de richting,
d
welke zij opgaat, zich duidelijk zal hebben afgeteeken.
Aan het Comae tot oprichting van een gedenkteeken
voor Van Dale werd een bijdrage gezonden, evenals aan
het Comite tot huldiging van Bernard Zweers op diens
70stengeboortedagl
aan het Davidfonds te
, terwij
Brugge ter gelegenheid van de herdenking van het afsteryen van Guido Gezelle, 25 jaar geleden, een telegram
werdgezonden, Op het verzoek om geldelijke onder-

en den Bond van Ned.
steuning door het Ka to Y
Tooneelschrijvers heeft het Groepsbestuur gemeend afwijzend te moeten beschikken.
Aan de Propaganda werd ruime aandacht geschonken.
Gaarne werd op aanstichting van en in overleg met het
Hoofdbestuur de heer J. Post te Utrecht met in an van
1 September tot propagandist van het A. N. V. in
Nederland
beijoed,
m die aanstonds vruchtbaar work
N
verrichtte: getuige de maandelijksche ledenlijst in N,:erlandia,
De heer Van Son heeft na zijn aftreden als Groepssecretaris zich vol ijver bemoeid met de heroprichting
van slapende of werkelooze afdeelingen: Alkmaar, Schiedam, Nijmegen, Maastricht, Gouda, Breda, ZeeuwschVlaanderen en Delft werden bewerkt, De afdeelingen
Alkmaar en Maastricht werden weder opgericht, Voor
Nijmegen is de gunstige tijd nog niet aangebroken.
Op aanstichting van de Afdeeling Utrecht werd:
1, aan den Ministerraad een verzoekschrift gericht
inzake de opheffing van de vlootbasis te Vlissingen;
2. deed het Groepsbestuur onderzoek naar de in het
Frans gestelde „attestaties de Vita " , afgegeven door
de Nederlandsche Re eerie aan Nederlanders in.
Belgie, Het bleek, dat deze stukken werden uitgegevendoor de Kamer van Koophandel te Brussel, welk
lichaam los van de Re eerie staat;
3, heeft het Groepsbestuur het vraagstuk der Landverhuizing onder de oogen gezien en tracht thans met
medewerking van de Boekencommissie en de Emiratio-Centrale te 's-Gravenhage den band met het
g
moederland voor de landverhuizers te behouden en
zoo, om noodig te herstellen,
Op het voorstel der afdeeling Utrecht een adres tot de
re eerie te richten inzake het verleenen eener vergunning
aan een Duitsche Mij, tot ontginning van Nederlandsch
Nieuw-Guinea, heeft het Groepsbestuur gemeend niet te
moeten in aan nu het de toelichting van den Minister
tijdens de behandeling van dit onderwerp in de Tweede
Kamer voldoende oordeelde. Het Hoofdbestuur heeft
deze zaak in behandeling genomen,
Het Groepsbestuur uitte nog een wooed van verzet tot
de Regeering, naar aanleiding van de in het Fransch
uitgesproken begroetingsrede van den Commissaris der
Koningin in de Provincie Noord-Brabant te Gent in het
na) aar,
Aan Mevr, de Wed, Hyp, Meert betuigde het Groepsbestuur zijn deelneming bij het overlijden van haar echtgenoot.
Na aanvankelijke voorbereiding door het Groepsbestuur
werd het vraagstuk der bevordering van Nederlandsche
Muziekuitvoeringen door het Hoofdbestuur ter afdoening
overgenomen,
De talrijke aanvragen om de woordenlijst, samengesteld door de Taalcommissie, door degemeentebesturen
der Provincie Gelderland, alsgevolg van een rondzendbrief van den Commissaris der Koningin dier Proviencie,
deed het Groepsbestuur besluiten aan de overige Commissarissen een verzoek te richten eenzelfden brief aan
hunne onderhoorige ,gemeenten te zenden, waarop de
meesten hunner zijn ingegaan, Het aantal aanvragen uit
alle oorden des lands vermeerderde aanzienlijk,
Een door den Alg, Secretaris samengesteld Ontwerp
voor eengelijkluidend reglement voor de afdeelingen
heeft het Groepsbestuur nader uitgewerkt en na vaststelling aan de besturen der afdeelingen als voorbeeld toegezonden.
Het door den heer Liesenborghs opgeworpen plan:
door een Nederlander in Vlaanderen lezingen te doen
re
houden, heeft niet tot eenig gevolg geleid bij gebk
aan medewerking van de zijde van den voorsteller!
In voorbereiding zijn nog;
1, De inrichting van Vertelavonden voor de Nederl.
Jeugd, die de la ere school heeft verlaten en nog niet
oudgenoeg is om bij haar het gewone vergaderingsleven, met het doel bij haar het stamgevoel aan te kwee-
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ken en te versterken, door op die avonden vooral groote
persoonlijkheden en bewegingen uit onze geschiedenis en.
die d er
stamverwante volken te behandelen, De afdeelingen zouden zich hiermede moeten belasten en medewerking kunnen zoeken bij instellingen, die zich met de
volksopvoeding bezig houden, Intusschen zal vanwege
het Groepsbestuur getracht worden een proefleergang in
een kleinere gemeente in te richten.
2, Door de ouderen wordt in dien geest samenwerking
gezocht met de Volksuniversiteiten.
3, Het samenstellen van een Bundeltje „Voortrekkers
en
van den Nederlandschen Ram ," waaraan verschillende
bevoegde personen reeds hunne medewerking toezegden.
4. Een onderzoek naar de Duitsche scholen in Limburg.
5. De bestudeering der nieuwe Verbondswet werd ter
handgenomen,
6. Steunverleening aan de Boekencommissie is in voorbereiding,
7, Een poging, om in aanraking te komen met de vele
Nederlanders, den laatsten tijd vooral uit ZeeuwschVlaanderen naar Fransch Vlaanderen getrokken, heeft
aanvankelijk geen gunstig gevolg gehad, Langs anderen
we zal thans getracht worden voeling met die vele
Nederlanders te verkrijgen,
Op het Nationaal Congres, door de Afdeeling 's-Gravenhage bijeengeroepen, dat zoo'n schitterend verloop
had, was het Groepsbestuur vertegenwoordigd door den
enningmeester.
P
Met de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer is een
wederzijdsch lidmaatschap aangegaan,
Het Groepsbestuur, aanvankelijk samengesteld uit de
heeren: Prof, Dr. A. A. van Schelven, voorzitter; Mr,
C. M. Herckeniath Jr, secretaris; E. van Lier Ez, penningmeester; W. J. Lugard, Dr, B. Kruitwagen 0.F.M.,
Mr, K. M. Phaff, Ds, J. N, Pattist, J, A. L. Daman Willems en later aangevuld met Dr Felix Rutten voor de
open p loots van Dr, Van Weel , vergaderde drie malen
te Amsterdam, terwijl voorzitter, secretaris en penningmeester herhaaldelijk te Amsterdam en Haarlem bijeenkwamen.
Te Rotterdam werd op 28 Juni een welgeslaagde
Groepsdag gehouden, voorafgegaan door een Groepsraadsvergadering,
Mr, C, M. HERCKENRATH,
Secretaris.
Naschrift.

In het volgend nummer zal een kort overzicht worden
gegeven van de Afdeelingsverslagen,

VLAANDEREN.
11 Juli.

Uit vele Vlaamsche steden en groote dorpen komt het
bericht, dat .het nationale feest der Vlamingen, 11 Juli,
dag der herdenking van den in 1302, onder de muren
van Kortrijk geleverden veldslag, waar de Vlaamsche
poorters-democratie het won van de bloem der Fransche
ridderschap en feitelijk het Vlaamsche nationaliteitsbe grip werd geboren, dit jaar met veel luister zal wordengevierd,
In verscheidenegroote plaatsen wanhoopt men er niet
de verschillende Vlaamschegroepeeringen die, sedert
den oorlog, ieder afzonderlijk, 11 Juli herdachten, ditmaal te vereenigen tot een gemeenschappelijke hulde
aan het verleden en eengemeenschappelijke betooging
van hoop en vertrouwen in de toekomst van het
Vlaamsche yolk,
Te Antwerpen, Brugge, Turnhout, Aalst, Kortrijk, enz,
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A.

zal 11 Juli ambtelijk door het stadsbestuur worden me degevierd en de Vlaamsche leeuwenvlag aan de gevels der
openbare stadsgebouwen worden geheschen, Te Brugge
worden de Halletoren en het standbeeld van Jan Breijdel en Pieter De Coninck, de volkshelden van 1302,
electrisch verlicht en zal, na een optocht, waarin nagenoeg al de plaatselijke vereenigingen zullen medemarcheeren, een cantate worden uit d, Ook te Antwerpen en te Kortrijk zal de herdenking een grootsch
karakter dragen,
Het ontstaan van De Distel.

Toen, voor een paar jaren, de Brusselsche afdeeling
van het A. N. V. tot de wederoprichting besloot van het
kunstgenootschap De Distel, werd vruchteloos gezocht
naar het stichtingsjaar van deze vereeniging die, indertijd, de meest vooraanstaande Vlaamsche kunstenaars
en letterkundigen groepeerde en, in wier schoot, in 1895,
tot de oprichting van de eerste afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond werd besloten,
In het archief vangroep Vlaanderen werd thans
echter een stuk teruggevonden, dat deze zaak bij
benadering oplost, Het is namelijk een kwijtschrift d,d,
22 Februari 1902 en onderteekend door den heer H. T.,
betreffende de levering van kunstdrukwerk voor de
feesten, ingericht ter gelegenheid van het 20-'are
bestaan van De Distel. Deze vereeniging zou dus einde
1881 of begin 1882 tot stand zijn gekomen,
Reizen in het Vlaamsche land.

Ter herinnering voor de reislustige Noord-Nederlanders, die ook het Vlaamsche volksleven naderbij willen
leeren kennen,
11 en 12 Juli: Gulden-Sporenherdenking; Vlaamsche
optochten, openluchtuitvoeringen van volksliederen en
andere feesten te Brugge, Antwerpen, enz,
Juni, Augustus en September: iederen Maandagavond.
beiaardconcert te Mechelen,
31 Augustus: Vlaamsche bedevaart naar het slagveld
van den IJzer te Diksmuiden, Volksvergadering, optocht
en toespraken door prof, Daels en andere Vlaamsche
leiders,
Inlichtingen van allerlei aard over het reizen in.
Vlaanderen, worden gaarne verstrekt door den Vlaam schen Toeristenbond, secretariaat Dambruggestraat 116,
Antwerpen en door den secretaris van groep Vlaanderen van het A. N.V.; Marcel Stijns, Ernest Descaillesstraat 11, Schaarbeek—Brussel,
Adresverandering secretariaat tak Brussel.

Alle leden van tak Brussel en andere belanghebbenden gelieven kennis te nemen van de adresverandering van
het secretariaat van tak Brussel, De heer Marcel de
Ceulener woont niet meer Lijfwapenlaan 83 Vorst, maar
eirstraat 10 Anderlecht—Brussel,
M

00ST-INDIt.
Spelling vanAardrijkskundige namen.
Min
stukje in het Decembernummer over de nieuwe
j
spelling van Indische aardrijkskundige namen is bestreden (laat ik niet toonen ouderwetsch te wezen: aangevochten bedoel ik 1 ) door een inzender in de Locomotief.
Het is niet mijn plan hi er punt voor punt den aanval
af te slaan, maar ik meen dat er reden is om in Neerlandia de vraag te bespreken; Welke reels gelden voor
het Nederlandsche yolk in zake de spelling van aardrijkskundige namen?
1) Ook zulke spottende aanprijzingen hebben Naar
Red.
waarde voor de bestrijding van germanismen.
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De Commissie, die ons met de nieuwe spelling opknapte,
heeft de spelregels van het Departement van Onderwijs
Eeredienst voor de voornaamste Indonesische talen
en
gevolgd, terwijl mijn bestrijder mij verwijt geheel uit het
oog te hebben verloren dat men btj het aanleeren van
iedere taal aan de gebruikelijke spelling moet wennen.
Voor mijn gevoel staat de zaak anders, De spelregels
van het Departement hadden ten doel eenheid te brengen
in de wijze, waarop de verschillende Inlandsche talen
met Latijnsche letters geschreven worden; in dezen werd
naar het zoo zuiver mogelijk weer even van die talen
gestreef d, terwijl de eisch, dat men om een aardrijkskundi en naam te gebruiken eerst aan de gebruikelijke spelling van die taal moet wennen, mij wel heel zwaar lijkt.
Voor een verzameling aardrijkskundige namen geldt m, i,
slechts een reel; Zij worden door elk yolk zoo geschreven als voor dat yolk de uitspraak in de landstaal
klinkt.
Parrs en Londen zijn onze namen voor de steden,
die in de landstalen met Paris en London worden aangeduid, Wie zal ons het recht daarop willen betwisten?
Of wie zal Engelschen willen beletten de stad, die wij
ten vermoedelijk ook de Italianen) Livorno noemen, aan
te duiden met Leghorn?
Wij Nederlanders schrijven dus aardrijkskundige
namen, zooals wij dat het best vinden; lit het nu op
den we g van een door de Regeering ingestelde Commissie om bij de samenstelling van een list van aardrijkskundige namen spelregels te volgen, welke alleen
toe tepassen zijn door die, betrekkelijk zoo weinige
Nederlanders, die jets van Indonesische talen weten?
Immers neen, Teens
praak in deze verwacht ik alleen
g
van hen, die slechts oog hebben voor het zoo getrouw
mogelijk weer even van de Inlandsche talen. Aan dezen
geef ik toe, 'dat er ,duizenden namen in de list
staan, die alleen hier te lande wordengebruikt,
maar moet toch wizen op de honderden Indische namen,
die nu al eeuwen in het Nederlandsch zijn gedrukt en
uitgesproken, Fout misschien van Inlandsch standpunt,
maar die namen hebben hetzelfde recht van bestaan als
de namen Parijs en Londen, welke volgens Franschen en
Engelschen heel zeker fout zijn.
Ik zou mijn bedoeling willen verduidelijken door te wijzen op een stukje over de spelling van den naam van
zekere haven op de noordkust van Afrika, dat ik las in
de Haagsche Post; moest men schrijven en uitspreken
Tan er of Tandjer? Ik heb den naam wel eens met
Arabische lettersgezien en ik ben er zeker van, dat
de tweede spelling de uitspraak in de landstaal het
best weergeeft, maar toch heb ik vrede met bet antwoord van het lichtroode weekblad:gebruik de eerste
spelling; z66 spreken alle Nederlanders, die gegregeld op
deze haven varen, den naam uit, Dat is voor mij de zaak;
niet hoe inboorlingen en bestudeerders van hun taal een
inheemsch woord weer even,
In denzelf dengedachtengang lijkt het mij fout, dat
wij Nederlanders er ons aan storen als een of andere
potentaat een aardrijkskundigen naam verandert; het
overboord zetten van namen als St, Petersburg en Christiania is voor mijn gevoel iik bedoel: zooals ik de zaak
voel) alleen van kracht voor Russen en Noren, voor
de menschen voor wie de wetten van dezepotentaten
gel den,
Het voorschrijven door de Regeering van de veranderingen van de Indische aardrijkskundige namen is m,i.
evenmin- te verdedigen als de invoering van de spelling
Kollewijn, buiten de Nederlandsche Regeering om, het
zoude zijn.
Ten slotte nog een opmerking over de internationale
beteekenis van de Lijst: de Engelsche taal kent het woord
„bantam", in mijn woordenboek omschreven als een
kleine vogel, vermoedelijk het eerst aangebracht van
Bantam op Java, Maar de Regeering eischt nu de spelling Banten!
R. v. I,

Aanteekeningen.
Engelsche ziekte.
Christian Science Society
Koningsplein Noord 21, Weltevreden
Regular service:
Sunday
.
9.45 a.m.
( Dutch .
. 11.— a.m.
( English .
6,30 p.m.
Last Wednesday, (
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every month.
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Ziet hier, geachte lezers, een advertentie uit mijn
krantgeknipt, die U kan leeren, dat te Batavia een
vereeniging van Christenen bestaat, die godsdienstoefeningen boudt, ook in het Nederlandsch, maar de
Engelsche taal meent te moeten gebruiken voor de
aankondiging van die diensten,
Voor de Nederlandsche leden is ditgewoonweg belachelijk en voor de Engelsche, menschen dus die hier
hun brood verdienen, ouderwetsch „beleefd",
Eendergelijke aanbidding van alles wat Engelsch is,
doe t me denken aan een meisje, opgeknapt met het
liefkozende naam 'e Troeli
,
dat in ernst volhield een
Engelschen naam te hebben, toen ze in haar verlovingsaankondiging prijkte met den voornaam Truly,
Onze Leergangen.
In een lezing voor het Indisch Genootschap te fs-Gravenhage heeft Dr. G. J. Nieuwenhuis, genoemd als
aanstaand hoogleeraar in ,de opvoedkunde te Amsterdam, bij het opnoemen van maatregelen die, buiten de
school, onze taal in Indié tengoede kunnen komen, het
volgende over onze leergangen ,gezegd:
„Daar is ten eerste het mooie werk van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, dat met zijn cursussen bonderden jongelui elken avond onze taal onderwijst en nieuwe
ontwikkelingskansen opent, Het verdient onzen ,grootsten lof en onzen krachtigsten steun."
Een aanklacht.
In dezelf de voordracht heeft Dr, Nieuwenhuisgeze d, „Ook aan andere geschikte boeken ontbreekt
het nog vaak. Onze bibliotheken op de Inlandsche
middelbare scholen (kweekscholen bx.) zijn nog alles
behalve bij, Op {een hoogere Kweekschool wist voor
enkele jaren niemand van het bestaan der Wereldbibliotheek af," Is dit, zou ik willen vragen, de schuld
van den Indischen boekhandel, 'die zich geen voldoende
moeite heeft gegeven, om de W.B. algemeen bekend te
maken, omdat er niet genoeg aan te verdienen was?
Zijn de hoofden van de Kweekschool, wat ze ik, van
de Hoogere Kweekschool, schuldig, omdat zij voor het
geweldige nut van een goede boekerij een oog hebben
gehad, of is het de schuld van de Regeering, die geen
voldoende fondsen voor de schoolboekerij heeft beschikbaargesteld, zoodat de schoolhoof den zich geen moeite
voor de boekenverzameling gaven?
"onverschillig wie in deze schuldig is, de
Hoe het zij,
mededeeling van Dr. Nieuwenhuis is wel een bewijs dat
er op dit gebied ergerlijke toestanden bestaan.
R. v. I.

TAALCOMMISSIE.
Zetel: Laan 34. 's-Gravenhage,
Mevr. C. N. K. te A. — 0,i, beteekent pikant nooit scherpzinnig, Hoe pikant ook pikant zijn moge, de T. C. kan er
nu verder niet op terugkomen Wil de Heer A. met deze
mededeeling ook zijn voordeel doen a. u. b.?
H. v, W. C. te 's-Gr. — Tot haar spijt kan de T. C, Uwe
inzending eerst in de volgende maand opnemen.
Mevr. 1.—Sch. te 's-Gr. — Aan uw zeer billijk verzoek
heeft de T. C. gevolg gegeven, Moe het helpen!

NEERLANDIA.
De Postcheque en Girodienst.
Wat deze dienst met de T, C. heeft te maken? Wel,
vele lezers van Neerlandia zullen zich nog herinneren,
dat in de dagbladen ergernis over de slechte taal van
den 8sten druk van den Gids van dezen dienst isgeuit,
De T. C, zocht den regelrechten we g; zij zond den gids
verbeterd aan den Directeur met het verzoek bij een volgenden druk met de aangegeven verbeteringen rekening te
houden, Enkele dagen geleden heeft de T. C. den nieuwen
druk ontvangen, vergezeld van een vriendelijken brief en
daarin met heel veelgenoegen opgemerkt, dat zij bij
dezen tak van dienst niet aan doovemansdeur heeft
eklopt. Hulde daarvoor aan den nieuwen Directeur!
g
Welke tak van dienst bij Rijk, Gewest en Staat volgt
nu? Het kost niets! En dat in dezen tijd!!
Grappig en loch juist!
Grappig is de „belegging van boterhammen" in het
advies van iden Nijverheidsraad over de Weeldebelasting.
Moet dit nieuwe fonds niet in de Beurskoersenlijst?
Autarchie.
Wie bedenkt eengoede vertaling voor het woord
„autarchie", dat in nieuwe staatkundige programs is binnengeslopen?
Helicoptére.
De Heer Ir. Von Baumhauer heeft in de Industrieele
Club te Amsterdam een voordrachtgehouden over „hellcopteres" d,z, vliegtuigen, die rechtstandig kunnen stijgen
en dalen, Het is zeergewenscht, dat deskundigen voor
deze toestellen , een Nederlandschen naam bedenken, De
spreker deed zelfs een poging om de zonderlinge uitheemsche benaming te verklaren,
(Ingezonden).
Nederlandsch met een Injsmaak.
In „Het Volk" schrijft iemand over „Onze opgaven voor
de komende cultuur", Opgaven en cultuur zijn bier zuiver
Duitschgedacht; komende is vertaald uit het Engelsch.
(Ingezonden),
Chapelle ardente.
In een bericht over de uitvaart van Bouwmeester, dat
zoo maar klakkeloos in de krant isgekomen, lezen wij
iets over een „chapelle ardente'', Het is maar gelukkig,
dat de kunstenaar dat ten minste niet heeft kunnen beleven! Hi' zou er een stevigen „knoop" op gezet hebben ....,
maar die zougoed Nederlandsch zijn geweest!
(Ingezonden).

Abschrift
aus;„Muttersprache” Ztschr, d. Deutschen Sprachvereins No, 1 vom 20, Januar 1925, S 516,
Hochdeutscher Einfla auf das Niederlandische.
So oft, leider allzuoft muB in diesen Blattern die Rede
sein von idem EinfluB der fremden Sprachen auf unsere
hochdeutsche Sprache, Da ma denn auch einmal
gesprochen werden von den Einwirkungen unserer
Sprache auf eine fremde und zwar die niederlandische,
Es ist b.egreiflich, daB diese Sprache fremden Einfliissen
auBerordentlich stark ausgesetzt ist. Das Gebiet, in dem
das Niederlandische als Schriftsprache gilt — in Europa
im wesentlichen Holland und Belgien —, liegt mitten
zwischen dem deutschen, franzOsischen und englischen
Sprachgebiet und hat mit diesen Gebieten einen sehr
lebhaften,
zumal geschaftlichen Verkehr, Dazu 1st die
Kultur jenes verhaltnismaf3ig kleinen Gebietes, so Sellazenswertes, sie auch selber hervorgebracht hat und noch
hervorbringt, stark abhangig von der der machtigen
NachbarvOlker. Es istgeradezu ein Beweis fur die zahe,
kraftvolle Art der Niederlander, daB sie trotzdem ihre
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Sprache verhaltnismaBig so rein erhalten haben, Besonders ist das Niederlandische natiirlich dem EinfluB des
verwandten Hochdeutschen ausgesetzt,
so daB wiederholt
Vorkampfer fur die Reinhaltung der Sprache von deutscher Einwirkung hervortraten, so De Vries, der Mitherausgeber des groBen „Woordenboek", eines Seitenstiicks zu Grimms WOrterbuch, Nun haben nach dem
Weltkriege Tausende von deutschen Kindern, Dienstmadchen, Angestellten in Holland furkiirzere oder —
was meist der Fall war — langere Zeit Unterkunft
efunden, in groBen scharen sind ferner niederlandische
g
Kaufleute in , der Entwertungszeit zum Einkaufen zu
uns heriibergekommen, Dadurch scheint mir der EinfluB
der deutschen Sprache auf das Niederlandische starker
geworden zu sein, So liest man denn jetzt Ofters Klagen
iiber die Sprachverderbnis,
besonders soweit sie durch
diesen EinfluB verursacht ist, Auf verschiedene Weise
auBert es sich. Zunachst werden hollandische WOrter
immer haufiger in dem Sinne gebraucht, pden die entsprechenden deutschen WOrter haben, z,B, billijk (statt
goedkoop) im Sinne unseres „billig, wholfeir, Oder ein
hollandisches Wort wird mit anderer Betonung gesproChen; mamagegen friiher mama, Ferner werden hollandische WOrter und Wendungen nach dem Muster von.
deutschengebildet, wie met terugzicht op (= mit Rucksicht auf), Oder endlich, es werden deutsche Wärter
hiniibergenommen; allgemein bekannt und viel gebraucht
sind; Schieber, Ersatz, Hetze,
So klagt denn das Handelsblad, daB billijk im Sinne
wholfeil, benut (statt gebruikt) im Sinne von „benutzt"
verwandt werden; dazu batten billijk und benut einen
haBlichen Kiang. Dann mache sich die Betonung -mama,
papa breit. Friiher sei es „schick" gewesen, mit den
Franzosen mama
,
papa zu sagen. Wahrend man aber
jetzt in den besseren Standen varier moeder, sage, seien
mama, papa in die unteren Schichten hinabgesunken,
wo sie aber nach deutscher Art mit der „schweren trochilischen' Betonung gesprochen wiirden, Das sei vermoffrikaand Fransch (Mof = Spitzname fur den
Deutschen, Moffrika = Deutschland), Einem Mitarbeiter des Surabajaer Handelsblattes klingt der Satz
Amerika wil zich aan de concessie bedeeligen (= dtsch,
sich beteiligen statt deelnemen aan) wie das Kratzen
eines Griffels fiber eine Schiefertafel, Und der Kommissar der KOningin in Geldern (etwa unser Regierungsprasident) verweist es den Biirgermeistern seines Bezirkes, daB sich in amtlichen Schriftsatzen, soviele fremde
Ausdriicke finden, besonders „Germanismen", wie er sich
etwas schief ausdriickt. So tadelt er LB. met terugzicht
op, nieuwbouw (Neubau), veebestand (Viehbestand),
bemerken, daarstelling, toeslag (Zuschlag;) fur die guten
hollandischen Ausdriicke verweist er auf die Liste von
WOrtern und Wendungen, die Het Algemeen Nedlandsch Verbond verOffentlicht hat, ein Bund etwa von
der Art des Deutschen Sprachvereins, Was die deutschen
WOrter und Ausdrticke betrifft die Ofters in niederlandischen Zeitungen, gelegentlich auch sonst im Schrifttum
begegnen, so handelt es sich, abgesehen von rdenen, die
der Krieg und seine Folgen gelaufig gemacht haben, wie
„Schiebe, Ersatz, Hetze" meist urn Eigenschafts- und vor
allem urn UmstandswOrter. So begegnen sehr oft; rucksichtslos, allgemein gebrauchlich mir nichts dir nichts,
iiberhaupt, im groBen ganzen, endgiiltig, aus einem GuB.
Von HauptwOrtern seien noch genannt; Fingerfertigkeit,
Satz(Musik, allgemein gebrauchlich), Weltschmerz,
Uebermensch, Konkurrenzfahigkeit, Griechenland,
Trier,
FRANS MEN N I CKEN.
Met volle instemming geeft de T.C. dit stuk een plaats
in Neerlandia, Als een vreemdeling onze landgenooten
in zoo bezadigde bewoordingen opmerkzaam maakt op
de verwording, waaraan onze taal nog steeds bloot staat,
maakt dit misschien meer indruk, dan wanneer Nederlanders het doen. Jammer is het, dat de schrijver het doel
van het Algemeen Nederlandsch Verbond niet juister
weergeeft. Een taalverbond is het A. N. V. niet, althans
niet alleen,

NEERLAND1A.
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INGEZONDEN.
Fiandra fare da se?
Eene aanhaling uit „De Ploeg" in het vorig (Mei-)
nummer van Neerlandia (blz, 66) bevatte een uiting,
die
het onvoortgankelijke van de Vlaamsche beweging aanze zonder dit te bedoelen, Dr.
toont op treffende wij,
Laureys schrijft daar (ik breng het den lezer nogmaals
onder de oogen); „In het belang onzer beweging hebben
wij, Vlamingen, te streven naar verfijning in onzen
omgang, in onze gebruiken, in onze gesprekken, Wij
hebben vooral te zorgen, dat het gezellig cultuur- en
verkeersleven der hoogere standen, dat nu zoo geweldig
verfranscht en ziekelijk is,
door en door vervlaamscht
en weergezond worde , . , Een hoogere invloedhebbende en vlaamschvoelende stand is ook hoogst noodig
om al onze wetenschappelzjke, kunstminnende en economische ondernemingen te kunnen schragen". (Ik cursiveer W, Z,) En zie, ^de schrijver noemt dit nog als ter
loops: „ook hoogst noodig!" Maar die hoogere vlaamschvoelende stand is voor ,de Beweging altijd het eerst
noodige geweest en na een eeuw van strijd welhaast
heeft men dat hoog noodige nag niet kunnen aankweeken; daarin lit Vlaanderen's machteloosheid, Als wij
zien, hoe in Brusselgeen Vlaamsch onderwijs meer gegeyen wordt, hoe de mijnindustrie zich meester gaat maken van het Noord-Oosten van het land en het Vlaamsch
ook daar verdringt 1), ja, is het dan geen zelfmoord,
dat nog langer zitten wachten op dat hoog noodige?
Z
Er is toch beschaafd Vlaamsch , zal men zeggen,
Zee?
zeker, en dat het van Nederlandsch zoo uiterst weinig
meer verschilt, nu terecht, in 1913 en thans opnieuw,
voor ide algemeene Vlaamsche taal, de „koine", de
Nederlandsche uitspraak is vastgesteld, opent zich geheel
Nederland, hoog en laag, voor den Vlaming, Weet de
Franskilj on dit wel? Of de Waal? Voor hen is het
Vlaamsch de taal, die in 'de straat en de achterbuurten
behoort; de Waal weet in den reel niet beter, de
Franskiljon wel, Als men nu bij elke rede van een
Vlaming in parlement of elders aanduidde, dat zij
gehouden was in Vlaamsch (N, U,), derhalve in de taal,
die in Noord-Nederland gebezigd wordt aan het Hof,
in de Hooge Colleges van Staat, in de wetenschap,
overal, men ontwapende den Franskiljon, die er belang
bij heeft, dat blijft voortbestaan de an bare meening,
dat er maar een soort van Vlaamsch is,
dat van de straat.
Die aanduiding N. U. is een zeer eenvoudig middel,
dat niets kost. Doch de Vlaming wil nu eenmaal niet
aarne erkennen, dat hi'nva
g
Nederland wel eens iets
noodig heeft. Maar alles wat helpen kan, is noodig, want
hetgebruik van het Vlaamsch is in Belie niet „comme
il faut". Dat behoort bij Vlaanderen's noodlot, Zal een
vrouw nu var. hoogere beschaving, er ens ter wereld,
gehoord willen worden, een taal sprekende, die niet is
„comme il faut"? Een Vlaamsche moet het Vlaamsch
(N, U.( nog als zoodanig leeren beschouwen; bovendien kent zij het Vlaamsch (N.U) niet eens — al zullen
er wel eenige uitzonderingen zijn, natuurlijk.
Waar kan zij die Nederlandsche uitspraak zich eigen
maken en tegelijk leeren haar taal te beschouwen als
volmaakt „comme il faut"? Het is duidelijk, in Nederland en 'daar alleen,
Welnu, men voede telkens een vernieuwd aantal
Vlaamsche 'one meisjes, vlug van hoofd en kinderen
nog, op in Holland, waar de opleiding van meisjes uit
de middenklasse zorgvuldig is
waar ieder van haar
,
het Fransch, Engelsch en Duitsch vrij behoorlijk leert
hanteeren en ,dus in dit opzicht zeker meer ontwikkeld is dan een Waalsche, En dit is van belang voor die
1 ) Geyl, De Groot-Nederlandsche gedachte, Haarlem 1925, blz, 30 v.v.

Vlaamsche uitgezondenen (Noormeisjes zou men ze kunnen noemen): in kennis de meerderen zich wetend zullen zij, in haar land teruggekeerd, en gewend aan den
omgang, op volkomen gelijken voet, met hoogontwikkelde vrouwen,
nooit ofte nimmer zich in een hoek laten
schuiven; zij voelen zich, Ik heb dit middel aangegeven,
nu bijna Lien jaren geleden, in een boekske. 2 ) Het
eenige, dat ik er van Vlaamsche zijde op heb vernomen
— alleen van dien kant natuurlijk had beoordeeling
voor mij waarde — was toen een brief van den beer
Leo Picard, die met Prof, Persijn mijn boekje had
besproken, die de lichte uitvoerbaarheid en de draagkracht van het middelprees, Dat is alles! En dit „licht
uitvoerbare" middel was in 80 jaren tijd nog nooit uitgevonden, of althans stelselmatig beproefd! Het is het
eenige voor de hand liggende, ,dat langzaam werkt wel,
maargewis; het eenige, waar Brussel nietsvertemag, het eenige bovendien, waarbij Nederland krachtdadig steunen kan, En zall Want in B elie kan het
niets en hetpopelt om te steunen. Waren de vluchtelingen niet welkom? Hoezeer zullen dan die kinderen
welkom zijn! Als eenige Vlaamsche ouders maar beginnen! Dan helpt Vlaanderen toch zich zelf, zooals het
ook zal moeten,
naar de woorden van den Voorzitter
van ons Verbond in de rede, waarmede hi de laatste
Algemeene Vergadering besloot,
Want hoe wil Dr. Laureys een „hoogere invloedhebbende en vlaamschvoelende stand" doen ontstaan,
zonder de Vrouw? Zij alleen kan Vlaanderen redden,
Overal, waar ras strijdt teen ras, staat ook de vrouw op
de bres,
behalve in Vlaanderen!
„Maar Nederland is zoo ver!" zucht een Vlaamsche
ouder, Ja, bijzonder ver weg! „Het is een land van enkel
geuzen!" Jawel, een derde van het Nederlandsche yolk
is Katholiek en o,a, het hoofd van het Kabinet! Of is
er een macht, die dit „licht uitvoerbare" middel niet
wil? Maar wie en wat kan Vlaanderen dan nog helpen?
De Vlaamsche Universiteit, zij kome; zij komt zeker.
Toch, wat werkt het uit als de mannen geheel zijn opgeleid in Vlaamschengeest, doch hunne vrouwen niet medewerken en in hunne gezinnen het Vlaamsch toch nog
"n'en deplaise" die Universiteit, de omgangstaal zal
zijn • . . in de keuken alleen? En waarom wachten op
die Universiteit? Bestuurlijke scheiding! Dat is zoo eenvoudig niet, Hoe denken de groote buren van Belie
daarover? 0! zoo! Dus komen wij ooit wel zoover? En
dan nog! Dan is daarmee in Vlaanderen het Vlaamsch
nag niet in tel bij de vrouw, dus de ontwikkelde kringen
spreken het nog niet in hun gezin, Waarom, in afwachting van dat alles, maar alvast niet be onzen aan een
anderen kant, bij wat voor de hand ligt, dus eigenlijk
toch bij het begin? Een licht uitvoerbaar middel acht
ik zelf het ook niet, want de Vlaming wil nu eenmaal
niet erkennen, dat hi' Nederland bij iets noodig heeft.
„De mannenwereld roert. De vrouwenwereld blijft stil.
Ons ,dringendste werk is de vrouwenwereld en wel
bijzonderlijk de vrouwenopvoeding te vervlaamschen!"
Het zijn woorden vanpastoor Hugo Verriest. Het „dringendste werk"! Hoe lang geleden heeft hi' dit al gezegd,
de zachtmoedigaard! „Niet kletsen, maar , doen!" Dat is,
kortaf, Hollandsch in een kantteekening van Generaal
Van Heutz, 01 als die een Flamingant was geweest!
Vlaanderen „zal het zelf doen!" Welnu, awel zulle!
bier is iets dat „hoog noodig" is, het „dringendste
werk"!
Leeuwarden,

S, A, WALLER ZEPER,

Het verheugt ons, bovenstaande belangrijke opmerkingen te hebben uitgelokt. Wij ho en dat de geachte
schrijver zijn denkbeeld zal uitwerken tot een uitvoerbaar
plan.
Red,

2 ) „Nele, het hert van Vlaanderen", Leeuwarden
(Meyer & Schaafsma) 1916,

NEERLANDIA.
MEDEDEELIN GE N.
Nieuwe Afdeeling.
22 Mei is door degoede zorgen van een voorbereidingscomite, bestaande uit de heeren J. L. v. d, Moer,
Voorzitter, Mr. Joh. H. Scheurer, Seer, Penningm„ A,
F. van Beurden, H, A, C. Fabius, Dr. B. Keulen, H.
Langendonk, Dr. F. Perot en Mr, L. Stadig de Af deeling Amersfoort gesticht, De heer Van der Moer Meld
de openingsrede, Overste Oudendijk zette in een door
de rust onderbroken rede de beteekenis van het A, N.
V, uiteen en he koor van Mevr. Schreuder—Nijland
zong Nederlandsche liederen van Hendrika van Tussenbroek en Zagwijn, Mevr, Gerlach—Van Rhin vergastte
de talrijke aanwezigen op liederen van Nicolai, Zweers
en Cath, Van Rennes, Het was een echt Nederlandsche
avond,
Tot Bestuursleden werden benoemd Mevr, SchreuderNijland en de heeren J. L. v. d, Moer, Ds. M. G. Gerritsen,
A, F, van Beurden en Dr. Ph, H. Perot,
Y
De Afdeeling telt,
dank zijk oo den arbeid van onzen
den heer Jac, Post, reeds meer dan 100
P
leden,
Wij roe en Amersfoort een hartelijk welkom toe en
verwachten dat zij een sieraad' zal worden onder de
werkzame Afdeelingen,
Leuven.
Het Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond heeft
eengeschrift het licht doen zien, genaamd: De strijd der
Vlaamsche studenten aan de Katholieke Universiteiten te
Leuven van Mei 1924 tot Maart 1925."
Hetgeeft een zakelijke uiteenzetting der gebeurtenissen
en verschillende stukken en brieven, die er betrekking op
hebben,
Na het onpartijdig overzicht,
dat onze medewerker voor
Vlaanderen, de heer M. J. Liesenborghs, van den stria te
Leuven in ons M.einummergaf, zouden we in herhaling
vervallen, als we den inhoud van het geschrift in en
meedeelen,
We vermelden daarom alleen, dat het teen betaling
van 75 cent verkrijgbaar is bij den beer L. L. W. van
Soest, voorzitter van het Dietsch Studenten Verbond,
Oude Delft 209 Delft,
Vreemdelingenverkeer.
In de eerste week der vorige maand zijn te 's-Gravenhage eenige samenkomsten gehouden van vereenigingen
voor vreemdelingenverkeer uit verschillende landen om
te beraadslagen over de gemeenschappelijke belangen,
De Algemeene . Nederlandsche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer heeft met deze bijeenroeping weder
eengoed werk verricht en het doet goed te zien, dat ons
land ook op dit gebied weder vooraan gaat.
Besloten is totgeregelde jaarlijksche bijeenkomsten en
het mag als een hulde aan de voortvarendheid van de
A, N, V. V. worden beschouwd, dat haar directeur, de
heer W. P. F. van Deventer, is benoemd tot„blijvend
secretaris.”
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Giften worden steedsgaarne ontvangen door den
Penningmeester
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358,
Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889.
Gemeentegiro L. 569.

Rekening en Verantwoording van het
Hoofdbestuur over 1924.
ONTVANGSTEN,

1

Batig slot van 1923
1.087,871/2
Bijdragen der Groepen
7.664,371/2
Bijdragen Al g, Leden Buitenland I 747,26
Vertegenwoordigers
„ 808,20
1.555,46
Bijdragen Zelfst. Afdeelingen
40,—
i,
Bijdrage Groep Nederland voor
kantoorwerkzaamheden
1.600,—
Achterstallige bijdragen
1.313234:3176111/22
Rente in rek, crt,
Steunfonds
4.859,35
Steunfonds II
122 46
egeeringssteun
R„
10,000,—
Opbrengst uitgaven
304,83
Onvoorzien
142 , 60
If

11

ff

If

11

If

ff

I 28,834,49
UITGAVEN,
Salarissen
Kantoorhuur enz,
Drukwerk, Postzegels enz.
Onkosten Hoof dbestuur
Neerlandia
Boekencommissie
Druk en Herdruk
Lidmaatschappen
Pensioenpremie
Werkzaamheden art. 3
Onvoorzien
Rentezegels
Taalcommissie
Propaganda
Batig slot

28.834,49
Goedgekeurd door het Hoofdbestuur in zijn vergadering
van 24 April 1925,
(w,g,) DE KANTER, alg, voorzitter.
(w, g,) FORTMAN, al g, secr.-penningm.
De ondergeteekenden verklaren de Rekening en Verantwoording over 1924 te hebben nagezien en in orde
bevonden,
(w,g.) W. F. GERDES OOSTERBEEK,
voor Groep Nederland.

Comae voor Ned, kinderen in den Vreemde.
In de afgeloopen maand werd ontvangen I 719,30,
maakt met de vorige opgaven f 549.900,91; de uitgaven
bedroegen echter f 1460.—; zoodat onze kasmiddelen
ruim I 740,— achteruitgingen, Deze cijfers spreken
voor zichzelf,
Onze hulp wordt nog steeds dri p end gevraagd en
wij kunnen die niet verleenen, zonder versterking onzer
kasmiddelen, waarvoor wij met den meesten drang den
steun van liefdadig Nederland inroepen, want het geldt
hier een ernstig nationaal liefdewerk; het zijn Nederlandsche kleintjes uit den Vreemde, 'die zonder hulp
van het Vaderland tengronde gaan.

7,279,92
1.106,98
1.566,761/2
1.552,69','2
6.202.32
2.400,-1,080,—
290,571/2
1.003,90
2,056,68
1,448,13
91,50
100,773,00112
1,882,02 1)

H, J. M, TIJSSENS
voor Groep Vlaanderen,
A. DE BRUIJN
voor Groep Ned.-Indie,
A. J. KRONENBERG,
voor Groep Suriname.
L. WELLING,
voor Groep Ned. Antillen.
Dordrecht, 2 Mei 1925,
1 ) Nog na te komen verplichting voor de uitgave van
het Gedenkboek I 2.168,391/2.
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Groep Ned, Indie,
H. Augmayer, Gemeente-ambt.,
Semarang.
Be Sik T' on
Breunisse,
Groep Nederland,
P. Clignett,
E, P, de la Croix, Onderwijzer,
Gewone leden,
S. P. J. C. v, Dam v. Hekendorp,
A, Luteyn-Risseeuw,
Oostburg. H, J, Fuchs,
Bevin,
A, Gleysteen,
Majoor der Infie.
Me', Baggerman,
P, Hees,
Mej. Beekes,
A, A. Hagendorp,
Me', Van Eldik Thieme,
Me', R. A. H. van Hoorn,
, Dir, Rijkskweekschool
Van der Worpkskweekschool
Ir. Dr, de Jongh,
Van Roosendaal, Leeraar Rijkskweekschool,
W. P. Klaus,
Van Nieuwenhuysen Leeraar Rijkskweekschool,
T. Kruithoff, Onderwijzer,
Hagen, Leeraar Rijk'skweekschool,
G. F, H. Lakke,
J, de Zeeuw Jr, Brouwerijstraat,
Mej. N. Lips,
Zuidzande. P. Macht,
Ocki, Onderwijzer,
Allen opg, door het Bestuur der Afd, West-Zeeuwsch
Van Os,
Vlaanderen,
Mevr, T, G, Overduin-Pavli,
Dr, J, D, Otten, Emmastraat 28,
Amsterdam. Ch, Penning,
P, v. d, Sloot, Roerstraat 29D,
Scheveningen. Ranneft,
Den Haag, D, Raven,
W. Collard, Balistraat 92,
Me', J, J, Poulusse, Bosschestraat 168,
Ir, H. P, van Reen,
W, Lampe, Eschdoornstraat 62,
L. D. J, Reeser, Dir, H. B. S,,
Ir, H, Thunnissen C. v, Bijlandtlaan 6,
W, H, Ridderhof, Onderwijzer,
Mr, P. H, Zaayer Laan C. v, Cattenburgh 60,
H. Saaltink,
Mevr, H, M. Bakker, Weimarstraat 60,
H. Scharrenga
Mr. N. v, Hasselt, Vivienstraat 86,
G, Schouten,
Mej. C. A. v. Dusseldorp, Joh, Camphuysstraat 275, „
W, L. Th. van Soest,
E, Schut, Copernicusstraat 40,
Me', S. Slot,
J, L, Ch, van Beetum, Laan v, Meerdervoort 60,
H, P. N. Taylor Kraay,
Mevr. A. Conradi-Zaalberg, Acaciastraat 53,
W. B. Volkers,
Mevr, Lantzendorffer, Nassau Odyckstr, 17,
G, J, van Wagensveld,
A. v, d. Wall,
R, M, Noto Soeroto, Laan v. Meerdervoort 60,
W, P, C. We man
Me', R, Goedman, Prins Mauritslaan 11,
A, P. F, Michel, Accountant,
Allen opg, door het Bestuur der Afd,
A, H, v. Lessen, Frankenslag 329,
Allen opg, door het Bestuur v, Gr. Ned, In die,,
Latoir, Medan Hotel,
J. H, Poelman, Stadhouderslaan 92,
Medan.
Smeets, Ond, M. U, L, O.,
Beiden opg, door den heer 0, L. Helfrich, Voorburg,
Zuster J. E. Jacobson, Theresiastraat 14,
Den Haag. P. Visser, Labooeanweg,
's Hertogenbosch. H. C, v, d. Brink, Kroesenstr, 8,
J, L. Brekelmans, Choorstraat 1,
C, v. d, Valk, Padang Boelanweg,
J, L. J, J. Tervooren, Vughterstraat 98,
H, Batenburg, Contr. B. B.,
H. J, E. A. Gerris, Hinthhamerstr, 44
J, M. Broekmeyer, Manggalan 19,
E, H, J, M. van Heeswijk, Julianaplein 5,
A, J. L, Bruinier, Nieuwstraat,
Allen opg, door het Bestuur der Md.
J. M. F. van Zee; Sin el 143,
Dordrecht. S. Bouman, Controleur B. B,,
J, J. le Clercq, Residentsweg 12,
J, Brouwer, Bleekersdijk 4,
C. Baron d'Auluis de Bourouill , Heemstede. A, A, Mrs, Paleisweg,
B, E, Ruys Jr., p,a, Ho11, Australia Lijn,
Rotterdam. Mr. A, v, Doorninck, Randerstraat,
Opg door den Heer E. Cola c ° Belmonte, Sydney. G, Groeneveld, Nieuwstraat,
Ds, K. Kastelijk, Manggalaan,
W, B, Hofman, Burg, Meineszlaan 99,
H. Melis, Poloniaweg,
Opg, door den Heer W. J. Klunne,
C. Ruyckhaver,
Controleur B, B,
Jongelieden,
J, M, Soeters, Ned. Handel Mij,
J, A, Apon, Hoogstraat 279,
Rotterdam. Mevr, Thisten-Beudien, Wilhelminastr.,
Me', E. Koert, Oostzeedijk 118a,
Me', Teensma, Residentsweg 10,
Me', E. Goemans, Jonker Fransstraat 87,
H. Rotier, Serdangweg,
Allen opg. door het Bestuur der Jan el, Afd,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Sumatra's Oostkust.
Groep Suriname,
Buitenland,
A, Hermans, Hoofdopzichfer v. Plantage Marienburg.
Carlos Perret Gentil, a,c, Perret & Co„
Opg, door den Heer Fred. Oudschans Dentz,
La Guaira (Venezuela).
Paramaribo.
Opg. door den Heer E. Cola co Belmonte,
„
'
Groep Ned, Antillen,

NIEUWE LEDEN.
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Me', S. Waymouth,
Philipsburg (St. Martijn).
Me', C. J. Buncamper,
Me', E. Buncamper,
Me', E. E. Labega,
J. A, Gravenstein,
L. C. J, Nunes, Arts,
Me', A. Philipszoon,
C. G. Buncamper,
J. Boskeljon,
W, Huieth,
Allen opg, door Mej. Slothouwer,
1/

11

11

11

INHOUD: De Mondigheid van het Afrikaansch en onze Toekomst,
- Hoofdbestuursvergadering van 24 April '25. - Ons Dietsche
Dicht V. -- Wat is het Nederlandsche Volk? Wat is de Nederlandsche Taal? III (Slot), door Dr, Jan Walch. - Dietsche Kantteekeningen. - N e d e r 1 a n d: Louis Bouwmeester. t - Huldiging
van Hugo de Groot. - Jaarverslag van Groep Nederland over 1924,
door Mr. C. M. Herckenrath, - Vlaanderen. - 0 o s t-Indi'd:
Spelling van Aardrijkskundige n.amen, - Aanteekeningen, door
Roessingh van Iterson. - T a a l c o m m i s s i e. - I n g e z o nd e n: Fiandra fara da se?, door Dr. S. Waller Zeper. - M e d ed e e 1 i n g e n, - Comite voor Nederl. Kinderen in den Vreemde.
- Rekening en Verantwoording van het Hoofdbestuur over 1924.
-- Nieuwe Leden.

29". Jaargang.

Juli 1925.

No. 7.

N EERLAN DIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De Afrikaner is die draer van die Dietsche kultuur
in Suid-Afrika,

Prof, J, J. SMITH,

Het hoofdkantoor van het N.V. is thans gevestigd Laan 34, )s-Gravenhage.
TELEFOONNUMMER 12508- GIRONUMMER 38825.

Onze taal in Vlaanderen en Zuid-Afrika.
Afrikaansch
Het bericht uit Zuid-Afrika, dat het
Afrikh in
van het Nederlandsch daar tot officieele taal is
pl aats
ru kk
verheven, heeft in Nederland zeer gemengde indrukken
gewekt. Instemming werd hier betuigd; men heeft zelfs
juichtonen kunnen hooren, Er zijn geestdriftigen, die onmiddellijk hun geduld verliezen, wanneer iemand het
waagt bedenkinen op te werpen: Zwijg toch, gij bekromP Nederlander! Ziet gij dan niet dat de Afrikaners een
zelfstandig yolk zijn, volkomen in staat hun eigen we g
te gaan! Gij hebt niet anders te doen dan toe te juichen
en verder te zwijgen!
Vergis ik mij, wanneer ik in de uitlatingen van die
eestdriftigen ook eenige bitterheid meen te beluisteren?
g
Bitterheid klinkt in elkgeval duidelijker in den toon
van anderen, die in het in Zuid-Afrika gebeurde de doodsklok van onze taal hooren luiden, Het is uit met de
Nederlandsche taal, zoo zeggen zij, een taal heeft haar
opkomst, bloei en verval, evenals de volken,
noch dat van
Noch het standpunt van de eerste roe noch
de tweede is het mijne. Wat in Zuid-Afrika geschiedt,
gaat ons, Nederlanders, rechtstreeks aan. Het is verzaking van onzen plicht, als be woners van het Stamland,
zonder meer ons daarbij neer te leggen, In elk geval
kan Zuid-Afrika ons nooit ten kwade duiden een eigen
oordeel te hebben over het een daar op stamgebied geschiedt; wat gansch jets anders is dan te trachten ons in
Afrikaansche aangelegenheden te men en, Men kan van
hier uit niets anders doen dan wizen op bezwaren en
gevolgen, rechtstreeks verband houdende met algemeene
belangen van onzen Stain en voor die algemeene belangen
pal staan.
Inmenging zou trouwens een nut kunnen stichten, integendeel gemoederen in Zuid-Afrika slechts kunnen
prikkelen. Men wil daar immers tot elken prijs vrij
blijven van de verdenking feitelijk, zij 't dan ook alleen
op cultured gebied, een aanhangsel van Nederland te zijn,
Het is het gewone verschijnsel bij 'one volken, die
zich bewust zijn van hun groeiende ontwikkeling en zelfstandigheid, Met dit verschijnsel heeft het ANN., vooral
in dezen tijd, duchtig rekening te houden,
Gelukkig is de organisatie van het AN.V. van dien

aard, dat zij aan die geestesgesteldheid in de stamgebieden niet in ,den weg staat. Zij huldigt immers het beginsel, dat het A.N.V. in elk stamgebied voor dat gebied
de zaken zelfstandig regelt voor zoover zulks mogelijk
is, zonder de eenheid van het geheele Verbond gevaar te brengen.
Hetgebeurde in Zuid-Afrika heeft de aandacht gevestigd op de positie van onze taal ook buiten Zuid-Afrika,
in de eerstplaats dan in Belie,
Zoowel Belie als Zuid-Afrika is een tweetalig land, In
Belie staat het Nederlandsch naast het Fransch, in
Zuid-Afrika naast het Engelsch, Geen wonder, dat er op
sommige punten overeenstemming is in den loop der geschiedenis van onze taal in beide landen. Slechts op
sommige punten, want het feit, dat in het eene land de
Franschegeestesgesteldheid en in het andere het Engelsche volkskarakter de tegenvoeter is, heeft in vele opzichten eengeheel ander verloop gegeven. Ook de ligging van Vlaanderen naast Nederland, met veelal dezelfde belangen en aanhoudend onderling druk verkeer,
had een invloed op de taalontwikkeling, die in ZuidAfrika, z66 ver van ons of en niet meer behoorend tot
ons staatsverband, zich niet kon doengelden,
Het streven om na de afscheiding in 1830 het Fransch
de taal in Belie te doen zijn, zat er dik op, en het is
langen tijd ook feitelijk het geval geweest, maar de Vlamin en hoe zwak - ook, hielden vol aldus bewijzend een
van de sprekendste karaktertrekken van onzen stam te
bezitten: taai doorzetten, En de gevolgen bleven niet uit,
tot groote ergernis van de voorstanders van het Fransch
als eenige taal, die met een ongelooflijke vrijmoedigheid
de onzinnige stelling verkondigden, dat het Nederlandsch
niet geschikt is voor „hooger gebruiku , vooral niet op
wetenschappelijk gebied,
Niet de Walen in de eerste plaats staan hier schuldig,
maar vooral de Franskiljons, dat zijn de Vlamingen met
een Fransch vernis, die, als alle veel feller
zijn dan de Walen,
De Franschgezinden, verwend door jarenlange overheersching, winden er dus een doekjes om, waarvan 't
gevolg noodzakelijk was het verzet van de Vlamingen,
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sterkeprikkeling van hun moed en doorzettingskracht.
Hoe de toestand in Belie zou zijn, wanneer de Viamin en zich niet deden gelden, kan men het best waarnemen in Belgisch Congo, waar het Fransch in onaangevochten heerlijkheid de alleenheerschappij voert. Blijkbaar zien de Vlamingen geen kans zich daar te doen
gelden, Veel minder 'dan in Belie zelf zullen daar in
voldoend aantal onafhankelijke Vlamingen zijn, die voor
hun rechten kunnen opkomen zonder gevaar voor hun
levenspositie,
Hoe anders was de houding der Engelschen in ZuidAfrika,

zendengeleerden de vruchten hunner kennis op schrift
hebbengebracht,
Er bestaatgeen „Vlaamsche taar, De taal der Viamin en is de Nederlandsche, die in Vlaanderen Naar
bakermat had en daar heerschte toen hier in Nederland
de taalvorming nog moest plaats hebben,
In Vlaanderen, evengoed als in Nederland zelf, bestaan echter streektalen(dialecten),
die daar veelal
minder van het zuivere Nederlandsch afwijken dan sommige streektalen in Nederland, Zij hebben in Vlaanderen
meer dan in Nederland een zelfstandig karakter gekregen,
gevolg van invloed der omgeving in een tweetalig land.
Streektalen hebben veelal eengroote aantrekkelijkheid,
Zeker: ook van hun zijde kwam verzet tegen de erkenning van onze taal naast de Engelsche, maar nimmer zij munten ‘dikwijls uit door sappigheid, gemoedelijkheid en juistheid van uitdrukking, Ook in streektalen kan
nam dit verzet zulke scherpe vormen aan als in Belie,
De Engelschman handelt anders dan de Fransche BeIg, goed letterkundig werk verschijnen. Ik denk o,m, aan de
Hi' is evenals de Nederlander geschoold in het besturen Betuwsche en Over-Betuwsche Novellen van Cremer, de
Overijselsche van Heering, de Limburgsche van Seipgens,
van vreemde volken onder zijn vlag, en weet dus uitde Groningsche tooneelstukken van Geert Teis, Maar een
stekend dat men niet, zonder de kans om alles te vereigenaardigheid er van is dat zij niet die beschaafden,
liezen, moet trachten teen het eigen krakter dier volken
verfijnden indruk maken, die van de algemeene taal,
in tegaan. Zoo kostte erkenning van het Nederlandsch
als officieele taal in Zuid-Afrika op verre na niet de waartoe zij behooren, uitgaat,
Men moet dit in het oog houden bij de beoordeeling
moeite, die zij in Belie afdwong,
Maar dit verschil in volkskarakter tusschen de Fransch- van de houding 'der voorstanders van het Fransch als
eenige, althans overheerschende taal in Belgié, die met
Bel en en de Engelschen maakte de laatsten ten slotte
veelgevaarlijker, Hun betrekkelijk zachte houding prik- allegeweld vasthouden aan -den naam „Vlaamsche taar,
d.w.z. aan de Vlaamsche streektalen, om aldus de medekelt niet tot waakzaamheid, drift de Afrkaners niet op
een hoop, bevoi: dert
een el wanneer men niet op- dinging tegenover het Fransch te verzwakken,
De intellectueele Vlamingen hebben dit reeds lang
een geleidelijke opslorping,
P
begrepen, bevorderen niet alleen het gebruik van zuiver
Bijna ongemerkt, met magnetische kracht, trekken de
Nederlandsch, maar velenonder hen verlangen ook dat
Engelschen de Afrikaners tot zich, Het Hollandsche
het
kind bij zijn naam genoemd wordt: de Nederlandsche
volkskarakter toont evenwel ook in Zuid-Afrika zijn
taal.
De sterk toenemende bewustwording van het
taaie vasthoudendheid, zoodat het pslorpingsproces
Vlaamsche yolk is een red en te meer om de toekomst
geen snelle vorderingen scheen te maken,
\ an onze taal in Vlaanderen met vertrouwen aan te zien,
De Engelschen bleven vrijwel onbewogen toen een
Waren de Vlamingen politiek niet zoo hopeloos versterkepartij in Zuid-Afrika opkwam voor volledige zelfdeeld — een verdeeldheid die eenheid van handelenvoor
standigheid,
zuiver Vlaamsche belangen belet en daardoor de VlaamEn nil?
sche beweging zwak doet blijven —dan zou het proces
Diepartij is aan het bewind, maar haar regeering verzich veel sneller ontwikkelen, Wanneer echter dejongeklaarde met nadruk, dat zij een losscheuring van En eren, die thans zoo forsch voet bij stuk houden, daarin
land wil, De Prins van Wales hield een zegetocht door
volharden, wanneer zij in de positie zullen zijn gekomen,
Zuid-Afrika. Hij woonde den dienst bij in een Hollanddat hun loopbaan er bij in 't spel komt, dan ma men
sche Kerk, en degemeente zong hem daar het Engelsche
met allegerustheid het beste verwachten. Het algemeen
volkslied toe,
gebruik van zuiver Nederlandsch is daarbij onmisbaar,
Ik heb dit alles in de herinnering willen terugroepen,
Daarnaast is het voortbestaan van streektalen in Vlaanomdat het nauw verband houdt met het taalvraagstuk in deren evenmin uitgesloten als in Nederland zelf,
zijn tegenwoordige gedaante,
Maar evenzeer als in Nederland moet in Vlaanderen
Reeds wees ik op den stria van Fransch-Belgische en de bevolking met de Nederlandsche taal vertrouwd zijn.
van Engelsche zijde teen erkenning van de NedEn thans Zuid-Afrika,
landsche taal als degelijke in rang met de Fransche en
In den aanvang heb ik enkele indrukken weergegeven,
de Engelsche, In Belgie spreekt men meestal niet van de
die door het besluit ten aanzien vanhet Afrikaansch in
Nederlandsche taal als taal van de Vlaming,
en maar van Nederland zijn gewekt. Ik behoef daaraan slechts toe te
de Vlaamsche taal, Ditgeschiedt zonder eenigen twijfel voegen, dat hier een zeer verklaarbare ongerustheid
opzettelijk, De Nederlandsche taal heeft als volkomen geheerscht,
like in rang haar plaats naast de andere talen der volken
Inplaats van het Nederlandsch is het Afrikaansch
van oude, hooge beschaving. Zij wordt dan ook zeer
naast het Engelsch tot officieele taal van Zuid-Afrika
terecht als mededingster gevreesd in de landen, waar het
verklaard. Het Afrikaansch is dus een zelfstandige taal
Nederlandsch een der officieele talen is. Zij is de taal van
en het Nederlandsch is in Zuid-Afrika een vreemdetaal
ten minste 13 millioen menschen, over dengeheelen
g
eworden,
aardbol verspreid, de taal waarin de kinderen leeren
Wil het Afrikaansch als zelfstandige taal recht van
spreken, maar ook de taal waarin, de eeuwen door, dui- bestaan hebben, dan moet het zoodanig van het Neder-
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landsch a fwijken, dat het niet noodzakelijk is met het
Nederlandsch eenigszins vertrouwd te zijn om het Afrikaansch te kunnen leeren.
Maar dat is niet de eenige eisch.
Het Afrikaansch was reeds lang de naam van de taal,
die 'de Afrikaners onder elkaar spraken, terwijl het Nederlandsch nog de officieele taal was. Dezelfde toestand
dus als in Belie; Nederlandsch en Vlaamsch, ook als in
Nederland: Friesch, Groningsch, Zeeuwsch, enz, en Nederlandsch.
Dit Afrikaansch was dus uitsluitend spreektaal, En nu
heeft men in Zuid-Afrika de — door aanraking met het
Nederlandsch — verfijnde spreektaal als schrijftaal erkend,(„Ons Land s ' van 5 Mei 1925), Wij Nederlanders,
die onze taal liefhebben, huiveren bij de gedachte, dat
de Nederlandsche spreektaal tot schrijftaal zou worden
„verheven", De ongeevenaarde slordigheid waarmede de
groote massa in Nederland onze mooie taal spreekt —
streektalen heb ik hierbij niet op 't oog — maakt een
dergelijke erkenning of verheffing in Nederlandsche
oogen volstrekt onmogelijk,
Het moet ieder duidelijk zijn, dat een officieele landstaal, dus tevens schrijftaal, aan geheel andere en hoogere
eischen moet voldoen dan waarmee een spreektaal kan
volstaan,
Dit spreekt nog veel sterker in een tweetalig land
zooals Zuid-Afrika, waar de andere officieele taal nog
wel het Engelsch is, de taal van een geweldig wereldrijk, die op grond daarvan en om haar eenvoudige taalregels ook steeds meer wordt gebruikt bij internationale
gedachtenwisselingen,
Om zijn plaats naast het Engelsch te kunnen handhaven, moet het Afrikaansch aan een van deze twee
factoren voldoen: het moet uit zich zelf rijk genoeg zijn,
althans even rijk als het Engelsch, of wel het moet zoo
dicht bij het Nederlandsch staan, dat uit deze taal geregelde voeding kan plaats hebben,
Wanneer het Afrikaansch aangeen van deze voorwaarden voldoet, zal insluiping van Engelsche woorden
in steeds sterkere mateplaats hebben, De gevolgen daarvan behoeven niet in het licht te wordengesteld.
De berichten uit Zuid-Afrika luiden niet bemoedigend,
en vandaar een ongerustheid, die zelfs Prof, Smith, hoe
schitterend zijn rondreis door Nederland ook geslaagd
is, niet heeft kunnen wegnemen, Hi' le de den nadrukk
op de stamverwantschap tusschen de Afrikaners en de
Nederlanders, die zich ook in de taal weerspiegelt, en
hi' verzekerde dat zijn yolk zou voortgaan met kennisneming van de Nederlandsche letterkunde, zooals ook
Nederland zich op de hoogte moet houden van het geen
in 't Afrikaansch verschijnt,
Met eenigen goeden wil kunnen wij Nederlanders het
Afrikaansch wel volgen, maar of het omgekeerde ook
zoo eenvoudig is, waag ik te betwijfelen, Ik denk daarbij niet aan de intellectueelen, die grootendeels voldoende vertrouwd zijn met het Nederlandsch, maar vooral
aan de leerlingen der inrichtingen van onderwijs, die
zonder bijzondere studie het Nederlandsch niet voldoende zullen beheerschen,
Men zal mij tegenwerpen dat tegenwoordig de Nedlandsche boekhandel eengrooteren afzet heeft in ZuidAfrika dan een langen tijd het geval was. Maar ik vraag
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of die afzet nog niet uiterst onbeteekenend is voor een
stamverwant yolk met stamverwante taal?
Zou diegrootere afzet ook niet verband houden met
g
het verzet van sommigen teen
het Afrikaansch, of liever:
met hun verlangen het Nederlandsch een plaats van
beteekenis in Zuid-Afrika te doen behouden?
Laat ergeen misverstand zijn.
Niemand denkt er aan te verlangen dat de Nederlandsche taal de algemeen gebruikelijke in Zuid-Afrika zou
zijn, Geleidelijk heeft zich daar na de scheiding van een
eeuw, en feitelijk reeds vroeger, onder geheel andere
levensomstandigheden, een afzonderlijk yolk ontwikkeld,
met andere denkbeelden, andere eischen en andere plichten, Degroote afstand maakt, anders dan voor Vlaanderen, een voortdurend nauwgeestelijk verkeer niet mogelijk, Dit alles moest zijn invloed op de ontwikkeling
der taal doengelden, Toch waren er steeds vele Afrikaners, die onze taal onberispelijk spraken, en nog zijn
er zoo, Ik denk aan President Reitz, Dr, Vil j oen en
Prof, Smith, om slechts een paar in Nederland goede
bekenden te noemen.
De vraag , dringt zich dan ook op of het onmogelijk
waregeweest onze taal in Zuid-Afrika te handhaven,
Dat het antwoord bevestigend luidt,
is ook de schuld
van Nederland zelf, La ten wij erkennen, dat de ingewikkelde spelregels van de officieele Nederlandsche taal
een sterke belemmering vormden, Onze taal mist het
soepele en eenvoudige van het Engelsch, Zelfs in Nederlandsch-Indie, nu onze taal daar zulke snelle vorderingen maakt, wordt geroepen om althans eenige vereenvoudiging, Men behoeft daarvoor nog niet voorstander
te zijn van de z. g, Kollewijnsche spelling, Het is een
groote lout van Nederland, dat het niet heeft gelet op
de belangen van zijn uitgestrekt taalgebied buiten zijn
grenzen ten aanzien der spelling, idaarbij niet rekening
heeftgehouden met het felt, dat het is een groot koloniaal
Rijk met groote kans op de uitbreiding van zijn taalgebied, Vereenvoudigingen zijn mogelijk zonder te vervallen in uitersten, 1)
Dat Nederland tot dusverre vasthield aan zijn onnoodig ingewikkelde spelling, wreekt zich in ZuidAfrika, niermede is niet gezegd, , dat het Nederlandsch in
Zuid-Afrika te redden zou zijn geweest, maar de mogelijkheid van aanpassing, die 'de geestelijke wisselwerking
bevordert, ware veelgrooter geweest,
Ik hoor mijn Afrikaner vriend Prof, Smith mij reeds
toeroepen: „Maar 't was de hoogste tijd om het Afrikaansch als officieele taal te aanvaarden, wilden wij
ons nietgeheel door het Engelsch laten verdringen."
Het is -mogelijk, maar ik vraag mij toch of of het hierdoor verkregen voordeel wel van langen duur zal zijn,
of het derhalve niet beter zougeweest zijn het Afrikaansch zijn ontwikkelingsproces te doen voortzetten
en daarnaast het Nederlandsch te handhaven totdat
het Afrikaansch een voldragen taal kan worden genoemd, Men bedenke dat dit voor het Afrikaansch in
't bijzonder als eisch moet worden gesteld, niet alleen ten
behoeve van zijn stria to 'en het Engelsch, maar oak om1) Ik verwijs naar mijn brief aan den Minister van
Onderwijs van 12 April 1922 (zie Neerlandia van Juni
1922, biz, 73).
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dat het de taal is van slechts 3/4 millioen menschen.
Hiermede is het zwakkepunt in het besluit van ZuidAfrika aangegeven,
ac ht dat de
Ik kan mij niet los maken van de gede
verheffing van het Afrikaansch als officieele taal — nu
reeds — verband houdt met degeestesgesteldheid op
politiek gebied van het Afrikaansche yolk, dat zich volkomen in staat acht zelfstandig zijn eigen zaken te behartigen, derhalve alles wil verwijderen wat op eenigen
band, zelfs met het stamland, wijst,
De meening van gezaghebbenden in Zuid-Afrika, dat
men daar, geleid door die zelfstandigheidsoverwegingen,
niet heeftgewacht, tot de bloesems der eigen taal zijn gerijpt tot voldragen vrucht, kunnen velen in Nederland
als j uist aannemen,
Dan is er, overhaast werk gedaan, dat zich wreken zal
in den strijd, dien het Afrikaansch teen het Engelsch
moet voeren, En dan is ook de medewerking der Engelschen om het Afrikaansch tot officieele taal te verheffen,
verklaarbaar,
Het is volkomen onjuist, maar typisch Hollandsch, om
in het gebeurde in Zuid-Afrika het verval van het Nederlandsche taalgebied te zien,
In de eersteplaats is het nog de vraag hoe de toestand
zich in Zuid-Afrika zal ontwikkelen, Trots vermengingen
en bestrijding heeft het Hollandsche ras zich daar gehandhaaf d en ontwikkeld. Het is geenszins onmogelijk,
dat de oogen zullen opengaan na deze „Sturm-undDrangperiode", en aldus het Afrikaansch meer zal wordengepolijst en geschaafd in de richting van het Nedlandsch.
Dwaas is ook de j ammerklacht over het besluit van
Zuid-Afrika, waar in hetgroote Ned, Indie onze taal zoo
snelle vorderingen maakt, in Vlaanderen steeds zuiverder wordtgesproken,
en in andere landen onder de
Nederlanders en Stamverwanten krachtiger dan ooit
wordtgehandhaald,
Het heeftgeen nut te overwegen wat Nederland in
Zuid-Afrika zou doen, wanneer het nog de weegschaal
van Europa hanteerde. Vooral onder de Vlamingen zijn
er, die dit ten aanzien van hun eigen land niet begrijpen.
Het zou ook volkomen nutteloos zijn, waar de ontwikkeling der taal rechtstreeks verband houdt met de ontwikkeling van het yolk, Maar het A.N.V. kan in verbinding blijven met de Afrikaners,
die de waarde van het
Nederlandsch voor het Afrikaansch erkennen, en door
hen trachten het verband tusschen beide talen te bevorderen,
Het hoof dbestuur zal ongetwijfeld in deze richting zijn
plicht doen, Maar niet alleen voor Zuid-Afrika, ook
voor Vlaanderen moet deze voorwaarde worden vervuld:
in die landen zelve moeten de voorstanders zich vereenigen onder de vlag van het A.N.V,, om in samenwerking met het Hoof dbestuur te strijden voor de zedelijke, geestelijke en stoffelijke ontwikkeling van den
Nederlandschen Stam,
P, J. DE KANTER,

Afscheid van Prof. Smith.
Na een verblijf van een paar maanden in Nederland,
na in veleplaatsen voor wetenschappelijke en andere
genootschappen en vereenigingen te zijn opgetreden en

verhelderende kennis over land, yolk en taal van ZuidAfrika te hebben verspreid en zich vele vrienden te
hebben verworven, is prof, Smith Dinsdag 16 Juni met
de Madioen van Rotterdam naar zijn geboorteland vertrokken om te Stellenbosch zijn taak als hoogleeraar
in .de Afrikaansche taal en letterkunde te hervatten.
Tot afscheid boden de ontvangende vereenigingen, de
N.Z.A,V, en het A.N,V,,
hem in de officierensocieteit in
het Park te Rotterdam een noenmaal aan, waarbij het
woord voerden de heeren Prof, Pont, voorzitter der
N.Z,A,V,, De Kanter, voorzitter van het A.N.V„ Jhr.
Von Weiler, ondervoorzitter en Jhr, Von Bose, hoof dbestuurslid van het A,N,V, Ook Mr, Mees, voorzitter der
Afd. Rotterdam van de N.Z,A,V, sprak een afscheidswoord, De scheidende dankte alien voor de hartelijke
ontvangst en de vele voorkomendheden hem geboden gedurende zijn verblijf in Holland, 't Werd een lofrede op
de Hollandsche deugden en een verzekering van de onverbreekbaarheid der historische engeestelijke banden
tusschen Nederlanders en Afrikaners, waaraan de zelfstandigwording van het Afrikaansch geen kwaad zal
doen,
Professor,
goede reis en wel thuis!

Verwijt afgewezen.
Het Vaderland is een maandoverzicht begonnen onder
het hoofd „Van den Nederlandschen Stain' • Wij waardeeren dat zeer al moeten we ons aanstonds verweren,
De schrijver beweert n,l, dat het AN,V, niets heeft
gedaan ten einde in Nederland een openbare meening
te vormen betreffende denpositieven inhoud van de toch
onvermijdelijk geworden nieuwe reeling tusschen Nederg
land en Belie
betreffende de tusschen beide landen
hangende vraagstukken,"
Blijkens den verderen inhoud van het artikel zou de
redactie wenschen: toepassing tusschen beide landen van
het beginsel van ,den vrijhandel en van het vrije verkeer,
ten einde de onvermijdelijke mededinging tusschen de
groote continentale havens aan de Noordzee, die op
Nederlandsch stamgebied liggen, van alle politieke factoren en van alle verbittering te zuiveren.
Aan dit verwijt laat de Redactie voorafgaan woorden
van waardeering over het optreden van het A.N.V. destijds teen het annexionistisch driven in Belie,
Op den voor road stellende, dat zonder eenigen twijfel
bevordering van het verkeer tusschen Nederlanders en
Vlamingen op den we van het AN,V, ligt, moeten wij
het verwijt van Het Vaderland met nadruk afwijzen.
Toen hetging teen
g
het annexionisme had Nederland
geheel Vlaanderen aan zijn zijde. De Nederlandsche Stam
kwam op voor zijn belangen; niet stond toen Nederland
tegenover Belgie,
Thaits, bij het verdrag tusschen Nederland en Belgie,
staat de zaak gansch anders, Tenzij men staat aan de
zijde van het weekblad Vlaanderen, dat zich zuiver op
Nederlandsch standpunt plaatst, is van een algemeene
Vlaamsche beweging teen
g
de Belgische eischen omtrent
de Schelde en de kanalen nietsgebleken,
Bij deze vraagstukken staan de belangen van den
eenen Staat tegenover die van den anderen.
Hetgevoel staat er buiten, En onzedelijk, zooals de
annexionistischepropaganda, zijn de Belgische eisehen,
zooals die nu in het verdrag tot uiting komen, zeker niet,
het een nog niet beteekent, dat Nederland ze moet inwilligen,
En tenslotte, aannemende dat het A,N,V, zich had
moeten doengelden, vragen wij, hoe dat mogelijk zou
zijn geweest, daar het Hoofdbestuur, evenmin als wie ook
buiten de onderhandelaars, iets wist van het verloop der
onderhandelingen, Nadat Belie door zijn eisch omtrent
de Wielingen de totstandkoming van een verdrag had
onmogelijk gemaakt, stond, alles op losse schroeven en
lion men van voren of beginnen,
Hoe het ook zij, wanneer niet stambelangen in hetgedrang komen, behoort het A.N.V. zich van inmenging te
onthou den,

. . . .,
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ONS DIETSCHE DICHT.
VI, Slot ),
Het leven diep in schoonheid te ondergaan en weer te dikwijls in de herinnering verwijlen, tot, in een stil oogenvan de Nieuwe-Gidsbeweging. blik, de schoone beteekenis als een beeld voor u opblinkt.
geven — dat was het we
Op Leo olds „Verzen" bezitten wij een sleutel in het
De bloei van de Nietzwe Gids heeft twee geslachten
voorwoord dat Boutens ,:rvoor schreef, nadat hi' met
geheel omvat en eindigde met Frans Coenen,
Maar met deze beide geslachten was de vernieuwing het herlezen „wekenlang gelukkig was geweest", Boutens
onzer dichtkunst niet afgeloopen, Zij onderging een ver- noemt den Loon „hoorbaar peinzen" „Zelfs de klanken,
Jere ontwikkeling van de natuur naar den geest, En is die bij anderen schallen of jubelen -, schrijft hij, „worden ingetogen, zooals zij medegaan op den sidderenden
sedert 1910 weer een nieuw tijdperk ingetreden,
Vraagt men nu, of de nieuwe dichtkunst het lied ge- maatgang ,dezer gedachtenstrofen", Het leven is hier „tot
gebracht heeft, dat Carel Scharten verlangde, „het lied, schoonheid verpeinsd",
dat rijst uit eigen tijd, dat ons aangrijpt en dat wij nazingen", het lied, dat den inwendigen band zou kunnen
Rondom Albert Verwey schaarden zich een aantal
vormen tusschen den Rotterdammer en den Bosschenaar,
dan vreezen wij, dat dit lied nog niet uit ons yolk is jonge talenten; P. N. van Eyck, Nine van der Schaaf,
voortgekomen; dat wij nog altijd een ideaal onzer een- Aart van der Leeuw, Maurits Uyldert, Alex. Gutteling,
die vele jaren lang hun werk zagen verschijnen in „De
heid missen, waaruit het zou kunnen ontspruiten,
Henriette Roland Hoist en Herman Gorter hebben Beweging", een bijna zuiver letterkundig maandschrift,
naar zulk een ideaal gezocht en Mama van Scheltema dat in den Wereldoorlog tenonder ging, Op 't oogenblik
d het terstond in het socialisme, Deze idealistische staat vooral Dirk Coster op den uitkijk; met Just Havevon
levensbeschouwing was hun een bronaar en steun der laar oprichter en leider van „De Stem", die zich reeds
poezie omdat zij daardoor tot de harten konden spreken een aantal jaren lang fink staande houdt, Alle jongeren
van zoovelen, die voor de zuivere natuurpoezie niet van eenige beteekenis treffen wij in dit maandschrift aan,
gevoelig zin, Zoo gaf H. Roland Hoist in „De Vrouw in Ook heeft hi in een bloemlezing „Nieuwe Geluiden" van
het Woud", „Verzonken Grenzen" en ander werk prach- een dertigtal hunner verzen bijeengebracht en deze van
tige en ontroerende verzen • „ die denkelijk even schoon een inleiding voorzien, die ons aanstonds wegwijs maakt,
In deze poezie treffen verscheidenheid en frischheid
en ontroerend zouden zijn geweest op ' elken anderen
idealen grondslag, Voor Gorter was de stap van „Mei" en voortdurende vernieuwing, De generatie, waartoe men.
den geestelijken stoicijn Van Eyck, den schuwen, weemoetot„ Pan” een vooruitgang,
Adama van Scheltema („Van Zon en Zomer", „Uit dig somberen J. C. Bloem, den smartvollen Jacob Isr,
Stilte en Strijd", „Zingende stemmen", „Amsterdam") had de Haan, den oproerigen Geerten Gossaert, den romanhet gemakkelijker: men merkt niet zoo veel van zijn tischen; be A. Roland Hoist brengen kan, moge
socialisme, hi zingt zoo frank en vrij, zoo vanzelf, zoo door bewondering en vereering van Boutens, Leopold en.
echt als een Holland vogel, zich verlustigend in de Henriétte Hoist zijn bevangen — na hem kwamen dichzon, de weiden, de koeien; in modder en re en en al wat ters, die zich aan deze macht wisten te onttrekken en —
verder zoo door en door Hollandsch is, Hi' is niet alleen blijkbaar vaak onder den invloed van het expressionisschilder, gelijk Verweij, maar ook lyrisch. Als yolks- me — zoodanig zichzelf even wilden, dat zij hun innigste, grilligste gedachten openbaren, Zoo Mart, Nijhoff in
dichter is hi' een steviger Beets,
Wandelaar", „Vormen", „Pierrot aan de Lantaren",
D
Kenschetsend voor hem is het motto zijner „Gevleu- „e
een
sarcastisch-wijsgeerige fantazie, die, gelijk meer van
gelde Spreuken"; „Zooals de leeuwerik stijgt uw stem
in den stralenden hemel, ,dat ceder aangezicht verrast zijn werk, aan Baudelaire doet denken, Coster kennaar Naar jubeling hoort. — Zooals de leeuwerik drage schetst deze kunst als een aanhoudende poging om tot
zij dan over zingende treden weer tot de aarde den zin den kinderdroom weer in te keeren; daarbuiten is alles
waan, wanhoop en verwarring, Geen heeft zijn die vervan uw gevleugelde woord,"
Uit dezelfde sfeer als Gorter, de natuur-mysticus, de wikkeld Leven zoo prachtig in levende gestalten ontleed,
dichter van den bandeloozen maatslag zijn P. C. Bou- Zoo Jan Dideriksz, die in „De Keten" zijn vroeger zelf
tens en J. H. Leopold voortgekomen, Het is een sfeer van afwerpt en verloochent en als een nieuwe mensch te
levendig natuurgevoel en zangersverrukking, die evenwel voorschijn treed t, Zoo J. Slauerhoff en H. Marsman, die
ernstig en peinzend van het gevoel of naar de gedachte onder buitenlandsche modernistische invloeden de weleidt, Uit het voile buitenleven en de sport trekt hen reld en de menschelijke ervaringen als met radiostralen
weer meer de binnenkamer; hun dicht is over het geheel beschouwen en dan een nieuwe eenheid trachten samen
minder . als voordracht geschikt dan om genoten te wor- te stellen uit wat aldus uiteenviel,
Dat na 1910 een nieuw tijdperk begonnen is in de
den in eenzaamheid en in een stil uur, Voor Boutens is
geschiedenis
der Nederlandsche dichtkunst, toont menig
gen
„zich
bell
den
in
naakte
heimlijkheid",
een
„zich
zin
versteken in schoonevindbaarheid", Zelfs de aandachtige mooi vets in „In Memoriam" van J. W. F. Werulezer heeft vaak moeite met dat vinden. Wel treffen zijn mous Buning, die als dichter aan Leopold verwant is.
gedichten veelal terstond door bijzondere zegging en maar den vorm met rooter bezieling beheerscht, Wij zien
rhythme. De maat van het kwatrijn, Boutens zoowel als het in de ontroerend uitgezongen vroomheid van Willem
Leopold zoo eigen, sleet mee en hun verzen, ook die de ./Ylerode, in de bewogenheid, die H. Bruning en Do p
niet aanstonds begrepen worden, blijven daardoor toch Bles brengen in de tragiek hunner Parijsche vizioenen,
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in de fine beschrijvingskunst van Martien Beversluis, 1)
Vlaamsche dichters treffen wij hier aan, die de aanraking van het leven fel en die voelen en dat scherp
kunnen uiten: Marnix Gi j sen (Met mijn Nicht in den
tuin"), Wies Moens, den 'on en Vlaming, die in zijn
kerkering we ens Vlaamschgezindheid zijn ontroerende
„Cel-brieven" schreef (Knielen zal ik'', In Memoriam
Herman van den Reeck"), Paul van Ostayen, den zanger
van het verlangen naar een nieuwe cultuur, A. J, M.ussche, Urbain van de Voorde, Het is een waan, dat de
moderne Vlaamsche dichtkunst achterblijft bij de onze,
Ten slotte Zuid-Afrika.
Hier moeten wij der poezie een anderen maatstaf
aanleggen, Hier is een jong yolk met een korte, felle
ervaring, dat het volle leven meeleeft, hard werkt en
luid lacht en niet weet van mijmeren en peinzen.
Diep uit het Afrikaansche volksleven zijn fabels, „dierees opgekomen; letterkundige
stories'', sprookj es, liedjes
motieven en ander onverwerkt materiaal liggen in de
rijke bibliotheek van Kaapstad opgestapeld. Het dicht
groeit nog met de taal, Het huppelt nog, en stapt niet
met zwaren tred en eeuwen-van-peinzen op het gefronste
voorhoofd,
Rijmpjes, raadsels en liedjes waren onder het yolk in
omloop, voor iemand aan het vervaardigen van Afrikaanschegedichten dacht,
Dr, H, P. N. Muller vermeldt een verse op den verraderlijken moord, 6 Febr, 1838 aan de Bloedrivier gepleegd op Piet Relief. Uit denzelfden tijd stamt het
„Voortrekkerslied" dat in de Unie Kantate van Jan Celliers wordtgenoemd. Krachtig werkten voor de taal
vooral de volksliederen Een ieder Nasie ..." en Die
Vierkleur". In 1878 verschenen de eerste „Afrikaanse
Gedigte"
waarvan er enkele reeds een derden druk
,
hebben beleefd. En sindsdien zijn vele dichters opgestaan en heeft het Afrikaansch het recht veroverd op
een zelfstandig bestaan,
Daar ispresident Reitz, nog werkend ondanks zijn
tachtig jaren, wrens verzenbundels door het yolk versionden werden. Daar is Melt Blink, de Afrikaansche Conscience, die soms 4an J, J. Cremer en den Schoolmeester
herinnert. Daar zijn W. H. Maskew, H. H. Joubert, Dr,
Mansvelt, J, F. E. Celliers, Totius(prof. Du Toit, zoon
van dengrooten prediker), Dr, F. Malherbe, die sterk
den invloed der Tachtigers heeft onder aan en Leipoldt.
Een voortreffelijk overzicht van hun werk en hun beteekenis vindt men in het boek van Dr, G. Besselaar M. A.,
hoogleeraar de nieuwe talen aan het University Natal
College te Pieter-Maritzburg, 2), Goed komt daarin uit,
hoe de losse omgangstaal, het aanvankelijk ongewone om
die zwart op wit te zien, het treffende van allerlei kernachtige zegswijzen de door Reitz en anderen verzamelde
verzenpopulair hebben .gemaakt. Na de „groote verdrukking", na Vereeniging (1902) kwamen ernstiger gedichten
(„Bij die Monument" door Totius, „'n Winternag" van
Eug, Marais e.a..). Ook Celliers heeft kunst geleverd. Du
Toit heeft schoonheden ontdekt in het Boerenleven
1) Voor anderen verwijzen wij naar Costers bloemlezing,
2) Zuid-Afrika in de Letterkunde bij J. H. de Bus
1914,

(Verse
„
van Potgieter's Trek"), Al deze dichters hebben
een sterkpatriottisch gevoel gemeen; zij spraken uit wat
er leef de in de harten. Hunpoezie treft door eenvoud
en ingehouden gevoel, Dikwijls verschenen gelegenheidsgedichten of kwam het leerdicht naar voren zooals in
„Sewe Duivels en wat hulle gedoen het" deur Ou' Oom
Jan (Jan Lion Cachet), preeken over de nationale hoof dzonden,
maar zonder den preektoon.
Gezond is dit dicht meestal en ieder wenscht, dat het
dit zal blijven, „De ongeoefende smaak," zegt Prof.
Besselaar terecht, behoeft niet in melodramatische
richting geleid te worden," Verder geeft hi' een list van
wetenschappelijke werken in het Afrikaansch ten bewijze,
da dit yolk ook zijn
nderzoekers
ernstige o
en
t
geleerden telt,
Naast het vaderlandschgevoel, dat overheerscht, treffen twee eigenschappen in de Zuidafrikaansche letterkunde: haar vroomheid en haar humor. Vroomheid die
aan de opvattingen onzer 17de eeuwsche vaderen doet
denken, Humor, die eengelukkig tegenwicht vormt, Velen
denken zelfs, zooals Jan Celliers eens in een toespraak
zeide: „die Afrikaanse taal is nou net geskik om mekaar
grappies te vertel en mekaar lekker te laat lach," Lan
tijd zijn er werkelijk steeds „grappies" verkocht, Met een
studie over den humor in ,de Zuidafrikaansche letterkunde behaalde de Afrikaner F, Malherbe in Nederland
den doctorsgraad en aantrekkelijker proefschrift werd
zeldengeschreven, Oorlogen en verdrukking mogen meer
ernstgebracht hebben, .die humor is zoo onsterfelijk als
het Veldt en van zulk een kracht, dat de Nederlandsche
litteratuur er haar voordeel mee kan doen, en het Afrikaansch, als het zich tegenover het Engelsch staande
houdt, een eigen bloei ma verwachten.
Groot-Nederland heeft een eigen letterkunde, die haar
plaats in de wereldlitteratuur verdient en die, zoo de
taal het niet verhinderde, naar waarde zou worden
erkend en hoog gehouden,
HEYN VAN CORTRYCK.

Ons nieuwe kantoor.
Sedert 1 Juni is het hoof dkantoor van ons Verbond
gevestigd in het and Laan 34 te 's-Gravenhage.
Dank zii de medewerking van het gemeentebestuur is
dit heerenhuis, middenin de hofstad nabij de Prinsengracht gelegen en toch in een stille buurt, inwendig
zoo opgeknapt
,
dat ieder die den administrateur er
bezoekt en hetpersoneel bezig ziet, zijn voldoaning uitspreekt over de nieuwe huisvesting, en wanneer ook de
gevel zal zijn geschilderd, kan het A.N.V. met zijn nieuwe
kantoor voor den dag komen.
Het leent zich met zi j n vele kamers uitstekend voor
bijeenbrenging van alle onderdeelen (Stammuseum,
boekerij,
Boekencommissie, Taalcommissie en biedt ook
een welkome ruimte voor het steeds omvangrijker en
belangrijker wordende archief,
Het zal natuurlijk nog eenigen tijd duren, voordat
alles ingoede orde is gerangschikt en voor belangstellenden kan worden toegankelijk gesteld,
Tot hen richten wij echter thans reeds een verzoek,
Degang- en kamerwanden bieden ruimte voor schilderijen, platen of andere versieringen.
Wie iets dergelijks te missen heeft, zende het als welkomgeschenk voor het nieuwe kantoor.
Wij zijn natuurlijk het meest gebaat met toe passelike voorstellingen, althans wandversieringen, die verband houden met doel en streven van het ANN.;
b.v, een ets of teekening van een Vlaamsche belfort, een
Oost- of Westindisch landschap, een beeldje of foto van.
een dergroote figuren uit onze stambeweging, afbeeldin en van werken der 'groote meqsters van de Nederlandsche en Vlaamsche schilderschool, lieft ingelijst.
Reeds ontvingen wij van de Schefferdrukkerij te Dordrecht eengezicht op het Groothoofd aldaar, een aangename herinnering aan de historische plek, waar ons
Verbond meerderjarig werd.
Wie volt?
g
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Waalsche beschaving.
De briefschrijver der N.R.Ct. te Brussel meldt, dat de
Vlaamsche kruisen, tijdens den oorlog door „Heidenhulde", een vereeniging van Vlaamsche frontsoldaten,
op de graven van hun gesneuvelde makkers geplaatst
en sedertdien door den dienst der militaire begraafplaatsen verwijderd, thans door denzelf den dienst worden verbrijzeld, om gebruikt te worden voor den aanleg van een grintweg te Adinkerke.
Men weet dat een aantal idezer kruisen, naar een teekening van Joe English vervaardigd, en waarop de letters
A, V, V,—V. V. K, (Alles voor Vlaanderen — Vlaanderen voor Kristus), in kruisvorm, tijdens den oorlog o,m,
op de begraafplaats te Oeren, schandelijk werden geschonden, Hetplan bestond, 4e overgebleven kruisen van
„Heldenhulde" b1 een te brengen rondom een reusachtig
aldaar op te richten herdenkingskruis, op een stuk grond,
dat de trouwe deelnemers aan de jaarlijksche Vlaamsche bedevaart naar de graven aan den IJzer nabij Dixmuidengekocht hadden,
Prof, Daels heeft, als voorzitter van de IJzerbedevaarten, telegrafisch -bij het departement van landsverdediging te Brussel, verzet aangeteekend tegen de verbrijzeling van deze kruisen, maar kreeg tot dusver geen
antwoord,
De bladen hebben wel vermeld, dat het bevel is ingetrokken, maar dit kan het schandelijke feit niet on edaan maken,
Nederlanders in Argentini.
De Gereformeerde Gemeente te Buenos Aires bestaat
25jaar, en hoot dit jubileum op 9 Juli aanstaande
feestelijk te herdenken, Tegelijk zal dan een
bazaar
b
gehouden worden, waarvan de opbrengst zal dienen
tot aankoop van een stuk grond, om daarop een kerk
te bouwen,
Ons Weekblad schrijft;
Op het oogenblik is de toestand der gemeente
verre van rooskleurig. Sinds Augustus 1923 is de
plaats van voorganger vacant, en de begeerte, om
weer een eigen voorganger te krijgen, is natuurlijk
groot, De verwezenlijking hiervan stuit echter grootendeels op financieele bezwaren, en de gereformeerde kerken in Nederland zijn wel bereid, hun
steun aan degemeente in Buenos Aires te verleenen, dock daar hun werk zeer uitgebreid is, kunnen
zij niet veel doen, en een root gedeelte zal door
degemeente zelve moeten worden gedaan,
De terugkeer van Ds. Sonneveldt uit Nederland heeft
weer eenig nieuw leven in de gemeente gebracht.
Hi' heeft besprekingen gehouden met de gemeenteleden
en in die bijeenkomsten is o,m, besloten, dat weer geregeld Zondagsschool gehouden zal worden, Onder leiding
van de Heeren D. de Boer en W. Millenaar zal aan de
kinderen dergemeenteleden zoowel in het Nederlandsch
als in het Spaansch Bijbelsche Geschiedenis worden
verteld en zoo mogelijk zal ook het jeugdwerk weer worden aangevangen, Is er belangstelling genoeg, dan zal
ook een Nederlandsche Jongelingsvereeniging opgericht
worden,
Ook daargaat de drang tot daden weer vooral van
een man uit. Moe hi' medewerkers vinden met geestkracht en bekwaamheid om den Nederlandschen stam in
Argentinie te handhaven!
Zuidafrikaansche oudheden.
De heer J, V, Coetzee vraagt in „Die Weste" medewerking tot oprichting van een „Voortrekkersmuseue
te Potchefstroom,
de oude Transvaalsche hoofdstad. Daar
boort zulk een museum uiteraard het meest thuis, Met
lector A. J, H. van der Walt en de heeren K. Geertsema en Chs, Read heeft hi' een comite gevormd, om dit
museum op en in te richten. De Historiese Kommissie,

waaruit dit comae ontstaan is, omvat predikanten, studenten, onderwijzers en voorname ingezetenen; de Raad
van het Universiteitscollege van Potchefstroom is voogd.
Van dezen raad tracht men een jaarlijksche toelage te
verkrijgen en van den gemeenteraad een gebouw,
De eerste en voornaamste afdeeling van het museum
zal moeten bevatten voorwerpen uit het VoortrekkersLeven, Hier kan bijkomen een Kaffersafdeeling, daar de
Voortrekkers zeer veel met de Kaffers in aanraking
kwamen, een Boschjesman-afdeeling en afdeelingen voor
de kennis van het vroegere leven aan de Kaap; voorwerpen van krijgsgevangenen uit de Engelsche oorto en en uit den Opstand, enz,
Een verslag vertelt wat er alzoo reeds aanwezig is:
1. Die ou Bloedrivier-wa, wat volgens die vorige
eienares die Groot Trek meegemaak het en nog
aanwesig was in die slag van Bloedrivier, Hy het
op sy ou dag 'n seereis gemaak na En eland om
op Wembley tentoongestel te word,
2. Die remskoen van die ou Bezuidenhoudt-wa
uit die Transvaalse Vryheidsoorlog in 1881.
3. 'n On Sanna wat deur Inspekteur v. d, Linen
uit die Makapaans rot gehaal is.
4, Bybehore by die ou Sanna soos; 'n kruithoring,
koelvorms, kruitbussie, loodlepels ens.
5. 'n Voortrekkersbybel en ander ou boeke,
6, Enige Ikledingstukke uit die dae van die Voortrekkers en later.
7, Enkele voorwerpe uit die huishouding soos b.v.
'n blaker, vysel, kersvorms, 'n snuiter, kommetjies
ens.
8, 'n Paar versiersels soos 'n harenet, borsspelde
ens.
9, 'n Asgaai nou later op Vegkop opgetel,
10, 'n Taamlike versameling van Boesman klippe.
11, Enkele krygsgevangene artiekeltjies.
12. 'n Ou Boeremaak Saal, die ou niertjie-saal,
Verder is ons beloof 'n ou Voortrekkers-houtploeg
en 'n model van 'n ouperdemeul,
Die dooie voorwerpe sal in 'n lewende taal tot ons
„
spreeku , schrigt de heer Coetzee in pittig Afrikaansch,
en die Afrikaanse volksgesehiedenis vir ons dierbaar
„
maak, Hulle sal by ons 'n nasionale trots en vurig patriotisme kweek,“
Op zulk een warmen oproep zal zeker een kloek bescheid volgen; ongetwijfeld zullen er heel wat herinneringen aan het stoere voorgeslacht, thans weggesloten
of verwaarloosd, langs dezen we volkseigendom worden.
In Vlaanderen Vlaamsch.
Noord-Nederlanders, die dezen zomer onze zuidgrens
overtrekken,
zullen goed doen, vooraf eens wat Vlaamsch
te herlezen; schetsen van Lode Baekelmans, bijv, en de
Vlaamsche woordenlijst nog eens in te kijken, die men
achterin een werk van Streuvels vindt, En als het kan,
nemen zij nog het een of andere middeleeuwsche werk
versc
en
erbij: zij zullen dan zich een genOt te meer verschaffen
door het kunnen beluisteren van den Vlaamschen longval,
het vergelijken met het oorspronkelijke Nederlandsch, het
zich verlustigen in kernachtige uitdrukkingen en aardige
zegswijzen.
Nederlanders beginnen meer en meer de dwaasheid of
te leeren, in Vlaamsch Belie Fransch te spreken (een
dwaasheid, waarmee zij den Vlamingen kwaad doen),
“ zeide eens een oud
„Gij spreekt scone Vlaamsch,
vrouwtje tot ons, toen wij gewoon Nederlandsch spraken,
met verwijdering alleen van in Vlaanderen ongebruikelike woordvormen en zinswendingen,
Wie zich in het Fransch wil oefenen, moet liever wat
zuidelijker aan, Wie de eigen taal spreekt, bemerkt
bovendien telkens tot zijn verrassing, dat er zooveel ontwikkelden onze taal zuiver spreken. Een briefschrijver
van de N. Rott. Ct. wees daar onlangs op:
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Vaker ook dan hij ongetwijfeld verwacht, schreef
hij, zal de Nederlandsche toerist, die er zich niet
voor schaamt in het Vlaamsche land Nederlandsch
te spreken, het genoegen mogen smaken, waar zeer
velegestudeerden; geneesheeren, notarissen, geesteliken en andere notabelen in Vlaanderen overtuigde Vlaamsch-gezinden zijn, op een Nederlandsche vraag een antwoord in even zuiver Nederlandsch te krijgen en ook dit kan, als een rustpunt
voor het oor te midden van veel nieuws en vreemds,
wel jets bijdragen tot het veraangenamen van een
tochtje in dit, door Noord-Nederlanders en door
de Vlamingen zelf, veel te weinig bereisde land,"

In Vlaanderen Vlaamsch! Als wi j willen, dat dit in
Belie een algemeene leus worde, dienen wij haar zelf
voor oogen te houden,

Afrikaansche studenten in Nederland.
Metgroote ingenomenheid lazen wij het laatste verslag van het „Studiefonds voor Zuidafrikaansche Studten", waarvan voorzitter is ' dr. J. H. Gunning Wzn,,
secretaris dr. J. W. Pont, Voor Zuidafrikaansche studenten, die een Nederlandsche universiteit willen bezoeken, zijn beurzen beschikbaar en in „De Zuid Afrikaan'
van 30 April deelt juist dr. D. F. du Toit, secretaris van
het „Beurskomitee", de voorwaarden mede, waaronder
die te verwerven zijn, alsook de gunstige beschikking van
de Ned.-Z, Afr. St. Mij,. die behoeftige studenten voor
den halven vrachtprijs vervoert.
In 1924 voltooiden twaalf heeren hier te lande hun
studien en keerden naar Zuid-Afrika terug, Een vijftal
Afrikaners verlieten met den doctorsgraad ons land.
Den 23sten Junipromoveerde de heer F. E. J. Malherbe, geb, te Paarl, tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over „Humor in die algemeen en sij uiting in die
Afrikaanse letterkunde",
De heer S, J, du Toit, geb, te Wolvenspruit, Boshof,
werd den 2den October tot doctor in de letteren en
wijsbegeerte aan dezelfde
de Universiteit bevorderd op een
proefschrift over „Suid-Afrikaanse volkspoesie, bijdrae
tot die suid-afrikaansche volkskunde
De heer G. T, T. Kikillus, gel). te Mosselbaai, promoveerde den 12den December tot doctor in degodgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met een proefschrift over „De invloed van het Christendom op de
Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor
het kind"; de heer B. de Loor, geb. te Kampen, promoveerde tot doctor in de Wis- en Natuurkunde op een
proefschrift over „Die hoofstelling van die algebra van
intuisionistiese standpunt" en de heer M. E. Lang aan de
Rijksuniversietit te Leiden tot doctor in het Zuidafrikaansche recht op een proefschrift over Codification in
the British Empire and America, '
Een groote verrassing, zegt het verslag, werd ons
door den heer H, J, , Emous bereid, die ons uit de
liquidatie van het Chr. Nat. Boeren-Comite I 2018.33
ter hand stelde voor de studie van een Afrikaner
aan de Vrije Universiteit, Wij zijn hiervoor zeer
dankbaar, al betreuren wij het, dat op dit oogenbilkgeen Afrikaner aan deze Universiteit in de
theologie studeert, Intusschen vernemen wij, dat er
weldra twee studenten zullen komen,
In deze mannen begroet de Dietsche stam helpers om
het stamgevoel te versterken en mede te werken aan de
uitwissering van beschaving tusschen Zuid-Afrika en
Nederland.

Het 300- j arige New York en Jubileerende Nederlanders.
In 1926 viert Nieuw York zijn derde eeuwfeest: het
300-jarig bestaan van Nieuw-Amsterdam. Tegelijk herdenkt de Netherland Club aldaar haar 25-j arig bestaan,
Wij brengen in herinnering, dat ter aanbieding van
eengedenkteeken voor eerstgenoemde viering een algemeen Nederlandsch comite is gevormd, bestaande uit

de heeren W. Westerman, voorz., P. J. de Kanter, ondervoorz., Gen, A. Hoogeboom,
penningmeester en Prof. dr.
W, Martin, secretaris, Van het Amsterdamsche comite,
dat zich tot dit doelgevormd heeft,
is secretaris de heer
G, C. Vattier Kraane,
Voor Nederlanders, die tijdens dit feest te Nieuw
York zullen vertoeven en die aanraking willen zoeken
met de Nederlandsche vereeniging, deelen wij mede, dat
haar secretaris is de heer H, Crommelin, 3 Gramercy
Park West,
New York,
Toen deze vereeniging in Mei 11 haar oprichting herdacht met den jaarlijkschen maaltijd, deed de Ned. gezant, Jhr. A, B, D. de Graeff, haar eerevoorzitter, in een
toespraak uitkomen, dat men zich niet door de onvermijdelijke bezwaren moet laten weerhouden, toe te treden
tot deze club,
,,Er zijn, zeide hij, voordeelen verbonden aan het
lidmaatschap van eeri Nederlandsche club, die men
niet dadelijk ziet, doch die later blijken van groote
waarde te kunnen zijn, In de eerste plaats is het
goed om ten minste eens in de maand met elkaar
saam te eten, Men hoort daar hoe alles inpatria
reilt en zeilt, De band, die ons alien aan het vaderland bindt, gaat verloren, wanneer wij geen contact
houden met hetgoede Nederlandsche element in
New York,"
Onze gezant gaf daar voor alle Nederlanders in den
vreemde een algeneenen leefregel aan! Blijft bijeen! Houdt
aanraking met elkaar
,
al is het maar door nu en dan
samen te eten! Men leert elkaar nooit beter kennen
en waardeeren, dan wanneer men nu en dan tegelijk de
beenen onder tafel steekt,

Miangas Nederlandsch gebied.
Een Amerikaansch oorlogsschip heeft eens bij vergissing de sterren- en strepenvlag geplant op het eilandd
Miangas, een der Sangi-eilanden ten noorden van Celebes, De vergissing was begrijpelijk: een Amerikaan is nu
eenmaal niet sterk in de aardrijkskunde, Trouwens de
fout lag oorspronkelijk bij de Spanjaarden, die Miangas
tot de Philippijnen gerekend hadden, toen zij die eilanden
in 1898 aan Amerika moesten afstaan,
Toen nu Nederland de Amerikaansche vlag in beslag
nam, vond de regeering der machtige N. A. Republiek
het toch wat bar ,
een flater van dezen aard voetstoots
te erkennen, En Nederland, goedmoedig, stemde toe in
een beslissing door arbitrage (Oranjeboek 1915).
Terwijl nu dit geschil de gemoederen in Nederland in.
spanning houdt (ir,) brengt Aneta een bericht uit Batavia, dat in het Landsarchief aldaar een mededeeling is
gevonden, die de Nederlandsche rechten op Miangas ten
overvloede nog nader bevestigt. Dit eiland heeft, naar
uit die stukken blijkt, vroeger toebehoord aan Radja
Taboekan, Wiens gebied eigendom van den Nederlandschen staat isgeworden na de ontbinding van de Oostindische Compagnie,
Het blijkt dus wel zonneklaar, dat op Miangas niemand anders te maken heeft dan de Nederlanders.

Secretarissen derGroepen.
Nederland: Mr, Ch, M. Herckenrath Jr., Ouden Enghweg 4, Hilversum.

Nederl, Antillen: J, H, Perret Gentil, Berg Altena 49,
Curacao.

Nederl. IndiU: J, W, Roessingh van Iterson J. Azn., Tandjonglaan 51, Weltevreden.

Noord-Amerika: F. E. H, Gebhardt, 179 South Trenchard
Str. Yonkers N,Y,

Suriname: Jhr, C, L, B, W, van Suchtelen van Haere,
le Luit NIL, Paramaribo.

Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillestraat 11,
Schaarbeek-Brussel,
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jongeliedenafdeeling en het groepsbestuur hebben op 16
Juni den overledene de laatste eer bewezen En bij de
teraardebestelling bleek in hoevele kringen Van der Valk
betreurd werd, Daar waren verschillende vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke kringen van Rotterdam,
gezaghebbenden op velerlei gebied, afvaardigingen van
vereenigingen van allerlei maatschappelijken aard, maar
er waren ook talrijke mannen en vrouwen uit het yolk om
tegenwoordig te zijn bij de uitvaart van den vriend van
velen.
Maar het meest werd ikgetroffen,
toen ik Van der
Valk zag uitgedragen door zijn eigen leerlingen, Dat was
wel het mooiste zinnebeeld der beteekenis van het leven
van dezen harden werker: zijn arbeid onder Jon -Nedland,
Moe de geest van mannen als Dr. Jacob van der Valk,
jong Nederland bezielen voort te gaan op den we dien
dien
hi'j het wees,
dan is de Grootnederlandsche zaak in de
toekomst in sterke handen!
J. VAN DE WALL,
Ondervoorzitter der Afd, Rotterdam,

Afscheid van Prof. Blok.

Dr. J. van der Valk -IDe Afdeeling Rotterdam heeft een gevoelig verlies
geleden door het overlijden van haren voorzitter, Dr. J.
van der Valk, in leven Rector van het Marnix Gymnasium,
aldaar, Niet alleen is met hem heengegaan een buitengewoon bekwaam letterkundige, maar ook een merkwaardig man, Men moet met hem hebben samengewerkt
om deze merkwaardigheid te kunnen omschrijven en ook
te kunnen begrijpen, Van der Valk was, voor wie hem
niet kenden, eengesloten man, die zelfs bij de eerste
kennismaking een stuggen indruk maakte, .Maar die stugheld week naarmate Van der Valk voor de betrokken
zaakging medegevoelen en dan ontpopte hi' zich als een
man met een warm hart en bovenal als een echte betrouwbare vaderlanden Hi' had zijn taal lief, maar ook
zijn land en als er iets voor de nationale zaak gedaan
moest worden, .dan waren de comite's niet voltallig, wanneer zijn naam daarbijiet
n vermeld werd,
Een merkwaardig man vooral, omdat hij, als geleerde,
de zaken zoo *zakehjk kon behandelen. Zijn raadgevingen
waren kort, maar AL Hi' hield niet van veel gepraat,
zijn lijfspreuk was: niet praten maar doen, teekenend
voor een inwoner der werkstad Rotterdam,
Van der Valk was ook een denker, Ik herinner mij een
geval, waarin het Bestuur onzer Afdeeling hem en mij
de oplossing opdroeg, Het was een uiterst moeilijke zaak,
waarbij tact, menschenkennis en vooral menschenlielde
teas kwamen. Toen heb ik den Mensch en menschenkenner in Van der Valk leeren waardeeren en bewonderen en toen zag ik in dien „norsche" een man met een
uiterst fijn gevoel en buitengewoon Scher en kijk op
menschen en zaken, Deze mangevoelde zich waarlijk
Groot-Nederlanden
Onze Afdeeling betreurt zijn heengaan in velerlei opzicht. In deze materieele tijden is het moeilijk om idieele
gevoelens op te wekken, De Grootnederlandsche Gedachte heeft ervaren en beproefde
,
maar ook bekwame
striders van noode, Door zijn groote wetenschappelijke
en letterkundige kennis was Van der Valk voor de zaak
van ons Verbond van onschatbare waarde, al kwam die
waarde niet tot voile ontplooiing in het Verbondsleven,
omdat hi' een zeer bescheiden man was,
Eenige leden van ons bestuur, van het bestuur der

27 .Meigaf de schrijver der Geschiedenis van het
Nederlandsche Volk te Leiden zijn afscheidscollege, een
terugblik op eigen leven, een balansopmaking, die duidelijk deed uitkomen welk een warm vaderlander de
thans 70-jarige hoogleeraar altijd is geweest,
Vele sprekers, hooggeleerden, zeergeleerden en studenten voerden het woord en le den getuigenis of van
hungroote vereering voor Bloks levenswerk,
Onze voorzitter, de beer P, J, de Kanter. had de aangename taak hem den kortelings ingestelden eerepenning van het A.N.V. in verguld zilver te overhandigen,
daarbij professors warme liefde voor land en yolk prijzend en hem dankend voor al wat hi'j ook ten bate
van het A.N.V. heeftgedaan.
Zulks blijkt ook uit de te zijner eer door een huldigingscomite uit
even bibliographie zijner talrijke werken, geschrif ten en sciftartiken
tijdhrel,
Dat onder de laatste Neerlandia herhaaldelijk genoemd
wordt, vermelden wij met voldoening,

Lezingen met lichtbeelden.
Het Groepsbestuur vestigt hierbij de aandacht der
afdeelingsbesturen op de lezingen met lichtbeelden, welke
de bekende folklorist D. J. van der Ven, „De Meihof",
Oosterbeek, reeds in tat vanplaatsen van ons land met
grooten bijval heeft gehouden, Vooral zijne onderwerpen
over „Nederlandsche Folklore" of Oudnederlandsche
Gebruiken in Stad en Lande" met de daarbij behoorende
schitterende verzamelihg lichtbeelden zijn bijzonder
geschikt voor de leden van het A. N. V, en zullen niet
nalaten bij hen groote belangstelling te wekken,
Is degeldelijke vergoeding voor een afzonderlijke
lezing van den beer Van der Ven vastgesteld op I 75,—,
verhoogd met refs- en verblijfkosten, bij een rondreis
hoot het Groepsbestuur een belangrijke vermindering dier
kosten te kunnen verkrijgen,
waartoe zich de heer Van
der Ven reeds van te voren in beginsel bereid verklaarde,
Mochtengenoeg afdeelingen een dergelijken Folkloreavond op hun werklijst voor het a,s. Winterseizoen wenschen op te nemen, dan is het Groepsbestuur gaarne
bereid een A, N, V,-rondreis voor te bereiden en in te
richten,
Berichten hieromtrent wacht de Secretarisgaarne voor
15 Augustus a,s,
In aansluiting aan het voorgaande bericht geeft het
Groepsbestuur aan de Afdeelingsbesturen in overweging
voor het a.s. winterseizoen op een of meer avonden het
onderwerp van het Gedenkboek van het A. N. V. te do2n
behandelen ingeschiedkundig verband, waartoe het
Hoof dbestuur de bijbehoorende verzameling lantaarnplaatjes gaarne ter beschikking stelt,
Zooals bekend zal zijn, heeft het Hoofdbestuur indertijd,
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in overleg met den voorzitter van het Groepsbestuur,
den beer W. J, Goslinga te Haarlem, in staat gesteld
voor de Volksuniversiteit te Amsterdam met dit onderwerp op te treden. Voor het publiek, dat gewoonlijk de
V olksuniversiteiten bezoekt, lijkt het onderwerp minder
geschikt; in de kringen der A. N. V. leden zal er daarentegen ongetwijfeld belangstelling voor bestaan en met
het oog op den leerzamen aard van het onderwerp zal
het bijzonder aanbeveling verdienen aan alle plaatselijke
jeugdvereenigingen vrijkaarten voor die lezingen te verstrekken,
Vooral op dit laatste vestigt het Groepsbestuur de
aandacht en het zalgaarne vernemen, wanneer hiertoe
besloten wordt,
Namens het Groepsbestuur
C. M. HERCKENRATH Jr, Secretaris,
Hilversum, Oude Enghweg 4,

VLAANDEREN.
De Vlaemsche Stemme in Vrankrzjk.
Het te Wormhoudt, in Fransch-Vlaanderen verschijnend maandblad De Vlaemsche Stemme in Vrankrzjk,
dat, met taaie volharding en nooit verminderde geestdrift, voor het behoud en de verspreiding van onze taal
in dezen verren hook van ons stamgebied strijdt, opent
een inschrijvingslijst tot steun van zijn werk en tot uitbreiding van zijn uit gave, Thans verschijnt de Stemme,
die reeds in het derde jaar van haar bestaan is, nog
maar steeds in .4 bladzijden,
Wie het zijne wil bijdragen om haar te helpen uitbreiden, neme een 'abonnement (fr. 3,50 's jaars) of teekene
in op hare inschrijvingslijst aan het adres: Grand' Place
51, Wormhoudt, Nord, Frankrijk,
Beroemde Vlamingen.
Het secretariaat van Groep Vlaanderen kwam in het
bezit van eenige vrij zeldzaam ,geworden exemplaren
van de Brie reeksen Beroemde
Vlamingen 1 , ti'
de
„
oorlogsjaren door de firma Nels gedrukt. Iedere reeks
bevat tien afscheurbareprentbriefkaarten,
In Reeks I komen voor: Keizer Boudewijn IX, Jan
van Maerlant, Ruusbroec, Jan en Huibrecht van Eyck,
Hans Memlinc, De La ens Van Ruysbroeck, Quinten
Matsijs, L. van Bade hem en Adriaan Willaert.
Reeks if: B. van Orley; Karel V; Mercator; Vesalius;
Dodaens; Cornelis de Vriendt; A. Colin; Ortelius; Hendrik van Brederode en Marnix van St. Aldegonde,
Reeks III: Pourbus; Justus Lipsius; Simon Steven;
P, P, Rubens; K. de Crayer; Vondel; van
J. B. Helmont;
Fr, Duquesnoy; Jacob Jordaens; Antoon van Dijk,
Teen toezending van 55 centimen in Belgische postzegels het stuk, aan het secretariaat, Ernest-Discaillestraat 11, Schaarbeek, worden deze reeksen vrachtvrij
toegezenden.
De belangstellenden kunnen aan hetzelfde adres ook
nog eenige exemplaren verkrijgen van het bekende antwoord van Hip. Meert op den brief door Jules Destree
indertijd aan den Belgischen koning gericht. (Lettre
au Roi),
Reizen in Vlaanderen.
Van het Gentsche Bureel tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer ontving het Algemeen Nedlandsch Verbond een aantalplattegronden en propaganda-vouwbladen van de Arteveldestad alsook den Gids voor
den Vreemdeling te Gent (vier wandelingen), kundig
opgesteld door den heer A. van Werveke, conservator
van de musea van oudheden en van degeschiedkundige
monumenten alwaar,
Verbondsleden, die Gent wenschen te bezoeken, kunnen dezepropagandaschriften kosteloos verkrijgen op
het secretariaat van Groep Vlaanderen, gevestigd Ernest

Discaillenstraat 11, Schaarbeek-Brussel, alwaar ook uitvoerige verluchte programma's voor de beiaardkoncerten, die gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus
en September door den beroernden beiaardier Jef, Denijn, te Mechelen zullen worden gegeven, verkrijgbaar zijn
to gen den prijs van fr, 1.50 (voor Nederland 25 cant),
Een en ander is ook verkrijgbaar aan het Hoof dkantoo van het A,N.V,, Laan 34, 's-Gravenhage.
Leve de tweetaligheid.
In de Vlaamsche tad Gent, pardon Gand, wordt een
„exposition triennale" gehouden, De catalogus is hoofdzakelijk in het Fransch opgesteld, Men heeft de namen
der schilderijen in het Nederlandsch trachten te vertalen
in dezen trant:
Interieur au bouquet rose, — Binnenste met rozen
versierd.
Eau forte. — Sterk water,
Vieuxpignons, — Oude spitsen.
Het kostelijkst komt een schilderij van Ops.omer er af,
een gezicht op Lier, dat in het Fransch „Lierre" werd
genoemd en terugvertaald met . „ Klimop.

OOST-INDIA.
Aid. Semarang,
Men meldt ons uit Semarang:
17 April ji, hield ,deze Afdeeling haar j aarvergadering, waarop o,m, de taak van het A. N. V. in Ned- Indie
werd besproken, Het oude doel is bekend en van het
nieuwe was nog niets nader vernomen; toch meende
de afdeeling niet te moeten wachten op wat ten stamdag zou worden besloten, doch met eigen oogen te moeten zien Het was de aftredende Voorzitter, de hear
H. A. Kooij, die dit punt inleidde en daarbij het eerst
de aandacht vroeg voor dat belangrijke d.eel van den
Ned. Stam, dat hiergeboren en getogen is, min of meer
vermengd met het bloed van de dochteren des lands,
maar juist daardoor in staat „blijvers" te vormen, De
belangstelling onder de trekkers" in Verbondszaken
is buiten eene kleinegroep geestdriftigen nu nict zoo
bijster groot en dat komt waarschijnlijk, doordat men in
den regel niet voor ideeele doeleinden naar Indié gaat,
do om de boterham, Daarbij is de blanke broeder nog
degene, die het meest te zeggen heeft, zoodat de nationaliteitsprikkel minder spreekt, dan bijv. in eane Hollandsche kolonie in Hongkong, Doch de Indier is de
„blij",
voelt zich naar verhouding meer Nederlander
ver
dan „blanda". En nu is er sedert lang een groote
strijd, ook in tden boezem van de I, E, V.(Indo-Europeesch Verbond) voor opheffing van den „Indo" en om
hem sterk te maken in de steeds toenemende mededinging met den ontwikkelden Inlander, die de Nederlandsche taal machtig is. Dat aantal is niet gering en menige
„Indo" heeft al zijn plaats zien innemen door ontwikkelde Javanen e,d,
Doch wanneer het te eeniger tijd gaat om den ,stam",
om de loot van den Nederlandschen stam, in Indié
geplant, dan zullen het juist die blijvers moeten zijn,
van wie degrootste kracht zou dienen uit te gaan om
zich te handhaven op het verworven plekje onder de zon
der tropen. Hoe mooi nu een streven ma zijn om mede
werken aan een opbloei der Javaansche cultuur en
te
kunst, dit is een ethische taak, dock een stambelang.
Het stambelang eischt steun in den strijd om het
bestaan, overal, waar die strijd ongelijk is en dit is hi'
in de eerste plaats inzake het agrarische vraagstuk.
Ofschoon de Indier hier geboren en getogen is, kan hi'
geen rechten op den bodem doers gelden, hoewel hi' in
dezelfde omstandigheden verkeert als de eveneens hier
geboren Inlander,
Dot is een zees belangrijk punt, omdat lang niet
iedereen ,geschikt is voor schrigtafel, handel en bedrijf,

NEERLANDIA.
Daarnaast is een anderpunt en wel dat wij, „trekkers", hen te hulp moeten komen. De Indo heeft een
root gevoel van eigenwaarde, heeft met den inlander
g
behoedzaamheid om niet
e
emeen cene natuurlijk
g
maloe' 1) te worden en lijkt voor ons dan min of meer
„
wantrouwend, wat niet hetzelfde is, Vandaar degroote
ehechtheid onderling, volkomen verklaarbaar als we
g
den ongelijken strijd der geestesgesteldheden beschouwen, Terecht werd dan ook ter vergadering opgemerkt,
dat onze leden zoo veel mogelijk ook lid moeten worden
van de I, E, V, om het vertrouwen weer te herwinnen
en tot samenwerking te komen. Eerst dan zal menig
Indier het nut en ook de noodzakelijkheid inzien ook
lid te worden van het A, N, V,
Dit werk eischt takt engematigdheid en vooral een
zich onthouden van elken schijn tot overheerschen, En
al is het A, N. V,geen vereeniging tot werkverschaffing,
door broederlijke uitwisseling van gedachten, kan meer
vastheid wordengegeven aan levensinzicht en eigen
bewustzijn,
Hier isgeen taalstrijd of onderdrukking tengevolge
van de taal, maar juist de verbreiding van de taal en
de algemeene cultuur heeft deze botsing tengevolge
gehad, Nu komt het er op aan, dit stamdeel zelfbewust
sterker te maken, behulpzaam te zijn in het vormen van
karakters,
De inleider acht ditpunt van nog rooter stambelang
dan de Ned, Leergangen voor Inlanders en V. 0, Vat
er eerst moet wordengedaan is het wantrouwen overwinnen, ,dat een hartelijk samenwerken nu nog belet.
Eenmaal „koppen bij elkaar" zal ook de we gevonden
worden,
Met dezeplannen gaat Aid, Semarang een nieuw
vereenigingsjaar in met een ruim arbeidsveld,

INGEZONDEN.
Hoe men zich hoeden moet tegen al te eenzijdige inlichting, en hoe het noodig is met
zijn tijd mede te
Driepunten heb ik te weerleggen uit het artikel
„Fiandra fara da se?, van den Heer S. A, Waller Zeper
in het Juninummer van Neerlandia.
Ten 1ste. In weerwil van wat S, A, Waller Zeper beweren durft zeg De op zijn doel afgaande Vlaming,
en erkent dat
de Groot-Nederlander onder de Vlaming,
hi' van Noord-Nederland veel noodig heeft, hi' heeft
telkens met klem 'gevraagd naar dat Hoogstnoodige, waarover de schrijver het heeft.
Ten 2de, Vlaanderen tracht zichzelf te redden, door het
middel, door den schrijver aangeduid,
Ten 3de, In Vlaanderen staat de Vrouw wel degelijk op
de bres,
en is in veel gevallen de man ver voor,
Die drie beweringen zal ik staven door enkele
gegevens.
Uit diegegevens moge blijken, dat er in Vlaanderen
sands den oorlog veel veranderd is, dat Nederland, dat
popelt om te steunen, dit sands den oorlog maar bitter
weinig heeft gedaan.
Ten 1ste, De Vlaming erkent, dat hi' Nederland noodig
heeft, Om tot die overtuiging te komen is het voldoende
de jaargangen van het weekblad „Vlaanderen" te lezen
of te herlezen, Daarin zijn telkens protesten verschenen,
wanneer in Vlaanderen, een Noord-Nederlander als
vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering
waar aan het hof Nederlandschgesproken wordt „ het
Fransch verkoos ... en de Vlaamsch-verfranschte adel
daardoor kwam sterken in zijn afkeer voor de minderwaardige gouwtaal der kaasboeren,
De verfranschte Vlaamsche adel en aristocratie is
1) beschaamd.
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enkel nog te redden door den Noordnederlandschen adel.
„De Nederlandsche besehaving vergelijken met de Fransche, is de Fransche besehaving verlagen, en door de
Nederlandsche beschaving toe te passen in Vlaanderen,
loopt men het gevaar onze nationale eenheid te vernietigen, en zondert men de Vlamingen van de rest van
de wereld af,"
Deze woorden gebruikte Pastur in 1919 in de Belgische
kamer; dat is nog zoo erg niet, maar hi' steunde verder
zijn betoog op een gezegde in 1906 van den volgens hem
Nederlandschen minister: M, de Mare y,
„Nederland's zwakte komt voort uit de en held van
ijn taalgebied, en Bel gié'S sterkte uit het bezit van een
z
wereldtaal,"
Prof, Van Houtte, in een vlugschrift kort na den wapenstilstand uitgegeven teen het Nederlandsch, bewijst aan
de hand van idergelijke gezegden en handelingen van
Noord-Nederlanders, dat de Vlamingen idioten zijn, wanneer zij meenen in het Nederlandsch een beschaafde taal
te bezitten, daar, zegt hij, de grootste Nederlanders die
taal zelf voor minderwaardig houden,
Zoo kan U wellicht beter zien, dat Vlaanderen zijn
nood erkent, maar dat Nederland de hulp weigert. Eerder de verfranschte Vlamingen steunt,
Ter toe hiervan: De bloemententoonstelling in
Gent verleden jaar, de rede van Baron van Voorst tot
Voorst, de ontvangst bij de bloemententoonstelling jongstleden te Haarlem enz. „ , telkens heeft Vlaanderen verzet aangeteekend • , .
Zoolang idus Nederland zelf in zijn diplomatieke betrekkingen met Belie het Nederlandsch niet gebruikt,
onthoudt Nederland zelf aan Vlaanderen het Hoogstnoodige en het sterkste argument.
Vlaanderen heeft getoond Nederland noodig te hebben
en het erkend bij monde van het testament van wijlen
Dr, A. De la die enkel de redding van Vlaanderen zag
in een federatief verbond met Nederland,
Vlaanderen heeft een karig beroep gedaan op Nedlandsche hulp bij de oprichting van zijn Nederlandsche
Universiteit te Gent in 1916-1918 Niet minder dan
acht Nederlanders hebben er onderwijs gegeven,
a t heeft heel het leven van een Dr, H. Meert anders
W
te beteekenengehad?
Zoo du heeft Vlaanderen wel degelijk erkend Nedland noodig te hebben, maar heeft Nederland altijd het
n,00dige gegeven? Waarom wordt er niet getracht
het den Vlamingen mogelijk te maken aan de Nederlandsche Universiteiten te komen studeeren?
Waarom wordt er niet naar gestreefd om ook te Antwerpen, waar wel 20.000 Nederlanders wonen, een Nederlandsche school op te richten, die men ook voor Vlaamsche kinderen toegankelijk kan stellen?
en ,
Nederlandpopelt om te steunen
Ten 2de,

Vlaanderen redt zich zelf.
Daarom heeft het de Nederlandsche spelling aangenomen, daarom heeft het alle geliefhebber verlaten,
Dat het reeds veel bereikt heeft, moge blijken uit de
lezing van de Vlaamsche bladen, uit de taal, door de
studenten gesproken bij het laatste Kongres te Leiden.
Maar zijn er daartegenover niet veel Noord-Nederlanders, die het den Vlamingen kwalijk nemen, wanneer
zij hun Zulletaaltje niet meer gebruiken?
aaderen
redt zichzelf: Daarom heeft Prof, Dr. M.
n
Vl
Minnaert zijn werk opgericht bij den Dietschen Bond,
heeft
werk,el
dat
tot doVlaamsche en Nederlandsche
kinderen uit te wisselen,
Daarom heeft Dr, G. Brom onder Vlaamschen aandrang
een zelfde werk onder de Katholieken opgericht.
Maar werkt Nederland mede in de maat van het moeli j ke?
g
Doet het voor de Vlaamsche bannelingen, wat het eens
voor de vluchtelingen heeft gedaan?
Neen, Heer Waller, niet kletsen, maar doen
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Ten 3de,
De Vlaamsche Vrouw staat op de byes,
Is het niet 'n vrouwgeweest, ik geloof een ongekende
bij het A.N.V., die de fierste Nederlandsche taal gesproken heeft, toen zij voor den krijgsraad verschenen is?
Ik bedoel Me', Rosa de Geuchtenaere,
die heel Naar
leven wijdt aan de beschaving van de Vlaamsche Vrouw
door middel van het Nederlandsch,
Meer dan vier en twintig dames waren ingeschreven
als student aan de Nederlandsche Universiteit te Gent,
De Katholieke Vlaamsche meisj es hebben hun eigen
Nederlandsche Hoogeschool te Antwerpen,
Het tijdschrift (der Vlaamsche Vrouwen „Gudrun" is
een der kranigste Vlaamsche tijdschriften, die bestaan,
Herman van Reeck sneuvelde te Antwerpen bij het
verdedigen van het vaandel der Vlaamsche meisjesstudenten, die aan het hoofd van den optocht in en,
Een der mooiste boeken van den onverwoestbaren Pater
Callewaert is: De Sterke Vrouw van Vlaanderen", Het
boek kent reeds twee uitgaven en wordt met veel nut ook
door Noordnederlandsche vrouwengelezen.
Dat de Vlaming . . . de Vlaamsche Vrouw niet verwaarloost,
moge uit dit alles blijken.
Het isgevaarlijk, wanneer men al te eenzijdig wordt
ingelicht, om dan maar er op los te trekken,
Wie weet er in Vlaanderen niet, dat het juist de
Vrouwen-Komiteitengeweest zijn: Het Vrouwen-komiteit
voor amnestie en het martelarenfonds, die het , meest
geijverd hebben voor rechtschapenheid en recht. Maar
wat doen de Nederlandsche vrouwen voor Naar zusters?
Maken zij niet liever van hun reis naar Brussel gebruik,
om er Fransch te leeren, dan zich aan diegevoelskwestie
van de Vlamingen te storen. Neen, zij kunnen niet van
dat kleine voordeel afzien om iets aan de Vlamingen te
gunnen,
Hier kan men ook ze en; Vrouw wat doet gij?
Zou de heer Waller Zeper het aandurven den naam van
Rosa de GuchMevr, Westerman naast dien van Me', Rosa
tenaere te noemen?
In het beeld van die beide vrouwen kan men de tragiek zien van den Vlaamschen ontworstelingstrijd, waarbij
Noord-Nederland als een vreemde komt te staan,
Zoo vreemd zelfs, dat het niet eens meer begrijpen
kan, waarom die Vlamingen zich zoo druk maken,
dat zij durven ijveren voor dat een dat de dood bijna
geweest is van heel de Vlaamsche jeugd, dit terwijl in
Vlaanderen menschengekerkerd zitten omdat zij hun
yolk onttrekken willen aan hetgouden snoer der Franschgrootdoenerij, waarmede, al is het dan een snoer van
goud, men niets anders doet dan een yolk verwurgen,
Nederland heeftgeen gelijken tred gehouden met
Vlaanderen,
Vlaanderen snelt Nederland voorbij, Ik hoop dat niet
op het geschiedkundig oogenblik, waarop Vlaanderen zal
kunnen beslissen over zijn lot, Nederland uit berekening
of uit offervrees Vlaanderen in den we g zal staan. Vlaantleren heeft eenmaal uit onwetendheid zijn uur laten
voorbij gaan, dat is een root ongeluk geweest, waarvoor
wij nu nog boeten,
maar wat zou er van Nederland.
moetengezegd worden, zoo het halsstarrig het Vlaamsche vraagstuk langs zich heen liet gaan en daden verrichtte, die alleen uit berekening en met vooropgezet
doel aan de Vlaamsche beweging vijandig zijn?
. Het wordt hoog tijd, dat Nederland in heel zijn leven
Vlaanderen opneemt, als een waar bestanddeel van dat
leven.
Dat is het hoogstnoodige voor dezen tijd.
Ik heb bewezen, dat Vlaanderen het hoogstnoodige niet
heeft verwaarloosd, Maar verwaarloost Nederland op
dit oogenblik niet het hoogstnoodige?
.Ikgevoel het wel, men zal met het woord, het verderfelijke Fransche woord, Fransch van klank en beteekenis, voor den dag komen en roe en , , .. Politiek ....
Om voorgoed woord en beteekenis we te gooien,
gebruik ik liever het schoolsche woord: volkshuishoud-

kunde. Meteen zijn alle begripsverwarringen weg.
Niemand zal met recht ons ervan kunnen weerhouden,
dat we ijveren en uitzien naar alle middelen om onze
eigene Nederlandsche volkshuishoudkunde zuiver en sterk
te houden,
Verstandige, echt Nederlandsche volkshuishoudkunde,
zal Nederland dan voeren, wanneer het in al zijn binnenen buitenlandsche betrekkingen, rekening houden zal met
het Nederlandsche volkswelvaren over degeheele wereld,
dus ook met Zuid-Afrika en Vlaanderen.
Dat vragen wij Vlamingen met klem van Nederland.
Daaruit blijkt, dat er dringender werk aan de beurt is,
en bij dat werk roert mannen- en vrouwenwereld in
Vlaanderen.
Om dat werk te zien, aan dat werk deed te nemen,
moet waarwelgezegd worden aan oude denkbeelden,
moet „ , Kees de dilletant op refs gestuurd worden , —
Hoor! Keesje ... Hood De lamme goedzak van onzen
tijd draagt ... lacque schoentjes en so-easy's.
De tijd is nu eenmaal voorbij, dat men goed Nederlander was, door het lezen of zingen van 'n versje van
Guido Gezelle, of een vader Cats in zijn boekenkast
had staan,
„Genie en yolk zijn nooit gescheiden te denken," ze
Just Havelaar, Waar hetgeschiedt, ontstaat die persoonsverheerlijking, waardoor alle geestelijk leven in de
ijdelheid wegzinkt,"
Dit haal ik aan, voor hen, die soms mochten denken,
dat ze aan kultuurwerk doen, wanneer zij hun werking
enkel bepalen tot de inrichting van kunstavonden, en
die bx , een Timmermansavond het meest geschiktste
durven noemen, en het bestgeslaagde,
van wat een afd.
van het A,N.V, doen kan.
Die zich dan verder liever maar niet met dat yolk inlaten, waaruit de kunstenaars voortkomen,
Kunst in onzen tijd „ . is een weelde-artikel „ geen
stuk speelgoed voor groote kinderen, waarmede zij den
tijd verdrijven kunnen. Door de kunst openbaart ons de
kunstenaar zijn diepste wezen, dat een is met het yolk,
waartoe hi'j hoort.
Met de hem eigene macht wil hi' in ons liefde doen
ontstaan voor dat wezen, voor dat yolk, wie zegt lief dew.
zegt offervaardigheid, toewijding.
Degedichten van G. Gezelle hebben in Vlaanderen
menschen doen ontstaan, die uit lief de voor Vlaanderen,
allen boon en laster ten spijt, lijden en dood trotseerden,
dat isgeen verleugende persoonsverheerlijking, waardoor allegeestelijk leven in de ijdelheid wegzinkt,
Leven is er aan ontsproten en dat leven zijn wij, Vlamin en U komen mededeelen, Aan dat leven hebben
bx. in Den Haag de Dietsche kunstavonden hun oorsprong te danken — , aan dat leven ook hebben tai van
werkingen in de laatste jaren hun hero Leven te danken,
Zoo vervullen de Vlamingen voor (de zooveelste maal,
hun bijna historisch geworden rob het nationaal gevoel
wakker maken bij den Noord-Nederlander. Zij doen dat
telkens omdat zij niet anders kunnen,
De Nederlandsche jeugd moest blij zijn, dat zij in
Vlaanderen in ,dezen tijd van sportisme en materialisme,
eengezond terrein vinden kan, waarvoor zij zich offeren
kan, Door offervaardigheid wordt men mensch, leert
offers brengen voor Vlaanderen, voor dat gedeelte van
Uw eigen yolk, dat in nood verkeert, en aan Vlaanderen
zultgij het te danken hebben, dat uit de Nederlandsche
jeugd van heden weder groote menschen zijn opgestaan.
,
Wat een G. Gezelle, een Wies Moens geschreven
heeft . . . beleven „ , dat is het ware, de ware verheerlijking, waarop hun werk recht heeft,
De Heer Waller Zeper ze t: stuurt de Vlamingen naar
Nederland
opdat zij Nederland beter zouden leeren
,
, maar
ik ze
kennen, Dat is zeer noodigg:
Nederlanders,
gaat naar Vlaanderen op den Bedevaartdag naar den
Yzer, gaat even langs de gevangenis van Leuven, en
leert uit het medeleven met Vlaanderen ook het medevoelen, dat is noodiger.

NEERLANDIA.
Niet kletsen, maar ,doen , , en ik ze g niet theoretiseeren, niet philosopheeren, maar doen, je overgeven
aan het leven zooals het nu in Vlaanderen in het teeken
van het lijden,
het offer staat,
Als slot nog een paar woorden van Just Havelaar.
Door mijn verblijf in Nederland heb ik geleerd, dat
een Nederlander niets opgedrongen wil warden,
Maar dat hij ook erg er op gesteld is, als man van
plichtsbesef door te gaan,
Welnu luistert:„De Geest der toekomst,” zegt J. H,,
„leeft niet uitsluitend bij nog anon me geestelijk onontwaakte volksgroepen en bij een honderdtal begenadigden, maar bij allen, die gekweld worden omdat zij liefhebben, die niet berusten kunnen in wat anders wezen
moet en die uitzien omdat zij zich herinneren , . „
Er bestaat voor ieder redengenoeg zich in te spannen,
Niemand kan zich gerechtigd achten lijdzaam toe te
zien, Het is hetgeheel der menschheid, dat het lot der
menschheid bepaalt,"
Vlaanderen kan niet berusten in wat anders wezen
moet, zoo zeg ik hem na.
Met andere woorden, Vlaanderen kan niet berusten in
een afscheiding van Nederland, omdat die afscheiding
onnatuurlijk is,
Vlaanderen heeft lief en omdat het zijn Nederlandsch
wezen lief heeft, wordt het gekweld en is moe,
De honderdtallen, die naar verlossing zochten, die
uitzagen naar een hereeniging, omdat zij zich herinnerden , , zijn gestraft of verbannen,
Hier is dus reden te over voor iederen Nederlander om
zich in te spannen,
Hier kan geen enkel Nederlander zich gerechtigd
achten, om lijdzaam toe te zien,
Het is het geheel ider Dietschheid, dat het lot der
Dietsche Menschheid bepalen zal,
Eigen menschenwaarde alleen reeds moet ieder Nederlander aanzetten om met Vlaanderen mede te strijden
en te lijden,
Niet kletsen, maar doen ... , Geen verdragen laten
sluiten, idie den .dood van Vlaanderen inhouden , .. en
ondertusschen kletsen over het hoogstnoodige . , , dat
reeds volbracht is,
Nogmaals, niet theoretiseeren ... 't is misschien voornamer dan kletsen ..., maar doen .. „ Uw eigen waardigheid is er medegemoeid.
V, HAESAERT,
Den Haag, Juni 1925,

Com, voor Ned, Kinderen in den Vreemde,
In totaal werd in Mei ontvangen f 567.51, maakt met
vorige opgaven f' 550,468,42. Hiertegenover stonden de
uitgaven van f 2345.69, zoodat wij onze weerstandskas
voor een bedrag van f 1778.18 moesten aanspreken,
De afgeloopen maand was de slechtste in onzen bijna
9-jarigen arbeid. Zouden wij werkelijk onzen arbeid
moeten staken, terwijl er nog zooveel leed te lenigen is?
Wij verplegen op het oogenblik 74 kinderen, waarvan
velen degezondheid nog niet herkregen hebben en on,
weken
mogelijk reeds terug kunnen , terwijl over enkele wek
50 kinderengereed staan om naar hier te vertrekken,
wier ouders wij reeds toezegging tot opneming hebben gegeven; bovendien houden de aanvragen niet op, Wij
schenken onze hulp slechts in dringende gevallen en na
zeer degelijk onderzoek.
Komt er geen flinke kasversterking, dan zullen wij over
eenige ma'anden een hulp meer kunnen verleenen en
zal het aantal Nederlandsche kinderen, dat in den
Vreemde doorgebrek aan hulp uit het Vaderland, onherroepelijk ten gronde gaat, vermeerderen,
Moe ons krachtig beroep op de offervaardigheid van
liefdadig Nederland niet tevergeefsch zijn!
Giften worden zeergaarne ontvangen door den PenS. VAN LIER Ez.,
ningmeester
Nassaukade 358,
Amsterdam.
Postcheque- Girodienst 22889,
Gemeentegiro L. 569,
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TAALCOMMISSIE.
Zetel: Laan 34, 's-Gravenhage,

Wedstrijd,
Daar enkele leden het verlangen te kennen hebben
gegeven, om wedstrijden in Taalzuivering niet alleen
voor de leden der Jongeliedenaideelingen open te stellen,
heeft de T,C,gemeend aan dit verlangen te moeten voldoen, Ditgaf de T.C. ook aanleiding, om het onderwerp
ietwatgroote-menschachtiger te maken, Zij putte ditmaal haargegevens daarom uit een rondzendbrief van
een bankinstelling. Toch zullen ook de jongeren bij dezen
wedstrijd zeer welkom zijn,
De tijd van oplossing heeft door de bovengenoemde
vraag verlenging gekregen. Maar ook door het felt, dat
Prof, Smith uit Stellenbosch, , die Zuid-Afrika op den
Stamdag van het A.N.V. heeft vertegenwoordigd, heeft
meegedeeld, dat zijn studenten te Stellenbosch met groote
belangstelling naar deze soort van wedstrijden uitzien.
Ook met het -oog op belangstellenden in den Oost"
heeft de T,C, besloten:
1, dat de antwoorden met opgave van naam en woonplaats voor 1 November 1925 moeten ontvangen zijn ten
kantore van het A.N.V„ Laan 34 te 's-Gravenhage;
2, dat de T.C. door loting aan 10 (tien) prijswinnaars
f 2.50 (Ned, munt) zal toekennen;
3, dat in Neerlandia de namen der winaars in hun
beginletters met hun woonplaatsen bekend gemaakt
zullen worden,
Maak goed Nederlandsch van:
1, Het totale aspect van de beurs heeft deze week
eenige verandering ondergaan.
2. Zooals wij reeds meedeelden, brachten meerdere partijen een lageren prijs op,
3. Momenteel kunnen wij een verdere inlichtingen
geven,
4, Het wil mij interessanter voorkomen den verderen
loop of te wachten,
5, Alle beduidende veranderingen ho en wij vroeg
g
enoeg aan onze clientele mede te deelen.
6, Als deprijzen zich verbeteren, raden wij aan te verkoopen,
7, Waardoor de beurs thans beInvloed wordt,
kan door
ons nog niet beoordeeld worden.
8, Onomwonden moet door ons verklaard worden, dat
door ons nieuwe aankoopen liever niet daargesteld
worden,
9, Wij hebben met deze mededeelingen eerstens de benoodigde wenken gegeven en tweedens ho en wij ze
in achtgenomen worden,
10, De lage prijzen der aandeelen van de Kon. Nederl,
Petr, Maatschappij vallen zeer op,
Weer nreuwe Fransche woorden, in Nederland gemaakt!
CITY-LUNCHROOM
v,h, Lensvelt-Nicola
vraagt voor uitbreiding hunner keukens:
1 Rotisseur
1 Garde-Manger
5 Serveerjuffrouwen
Aanmelden: Kantoor Nieuwstraat 24,
Als wij ons Fransch niet heelemaal verleerd zijn, is
een garde-manger nooit een levend wezen! — Waarom
heeten deze meisjes niet never dienmademoiselles?
Separaat of disparaat?
Ik retourneer U separaat „ „ schrijven vele handelslui, als ze iemand iets afzonderlzjk terugzenden.
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NEERLANDIA.

Het schooierskleed der Nederlandsche Taal.
De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 18 April 1925 heeft een hoofdartikel,
datgeheel het standpunt der T.C. weergeeft en welks
naam zoo juist uitdrukt, hoe noodig het is, dat er maatregelen teen deze soort van bedelarij genomen worden,
Een Nederlandsch toondichtergehuldigd!?
Uit den oproep voor de herdenking van Spoels 40jarig leeraarsschap teekenen wij even aan: Het is onzen
wensch dat genoemden dag, met een stoffelijken blijk;
recht dankbaar, circuleeren.
We ho en dat onze vriend Spoel dit moose Nederlandsch niet heeft gelezen, want dan zou hij, die steeds
op het eigene aandringt (hoor maar op de Spoelavonden
te 's-Gravenhage!), zich stellig hebben geérgerd!
Hollandsche Franskiljons!
Geachte Taalwacht,
Van Vlaamsche zijde is er , reeds herhaaldelijk op gewezen, dat Hollanders, zich in Belie vestigend, er tot
ware Franskiljons verworden, en daardoor den goeden
naam van ons yolk stinkende maken bij onze Vlaamsche
broeders, Een treffend staaltje van dit alleszins droevig
verschijnsel gelieve U hierbij aan te treffen;
BELGIE, -- HOTEL TERMINUS,
La Hulpe 14 Kilometer van Brussel,
Hollandsche Directie. Pension van af 25 frank,
(Aankondiging uit „Het Vaderland", van Woensdagavond, 27 Mei '25).
Dat Walen en Belgische Franskiljons de goed-Vlaamscheplaatsnarnen verbasteren en zoodoende van Ter
Hulpen (het zesde station van Brussel (L.W.) naar
Gembloers) en De Panne maken; La Hulpe en Le Panne,
is reeds erg genoeg, maar dat een Hollandsche hoteldirectie in een Hollandsch nieuwsblad daaraan meedoet,
etuigt m,i, niet van veel nationaliteitsbesef!
g
(Nederlanders, alsgij in Belie reist, gebruikt dan de
goede Vlaamsche plaatsnamen, zoolang ge benoorden
enoor en de
taczlgrens zijt.) En spreekt dus dienovereenkomstig van:
Ter Hut en.
Mr, H. P. SCHAAP.
Weer een overwinning.
B. en W, van Enschede hebben besloten aan vergunningen voor buiten den gevel van een gebouw uitstekende uithangteekens exl, de voorwaarde te verbinden dat
de opschriften in behoorlijk Nederlandsch moeten wordengesteld,
Dit is een mboi begin, dat wij anderen gemeentebesturen ter navolging aanbevelen,
Wellicht komen dan spoedig ook de winkelruitopschriften aan de beurt.

MEDEDEELINGEN.
Scheeve voorstelling van zaken.
In De Post van Holland van 30 Mei komt een verslag
voor van de Bondspropagandavergadering van 18 Mei te
Amsterdam, gehouden. Daarin heeft o,m, het woord geh secretaris van Nederland in
voerd Dr, M. de Hartog,
den Vreemde en de oprichter van het Vaderlandsche
Steuncomite van den N, B. i. D.
Vol ens dit verslag moet deze spreker o,a, gezegd
hebben dat „het A.N.V. in Duitschland slechts 4 onbeduidende afdeelingen had, waarvan er 3 bereids gestoryen zijn, terwiji daarentegen de Nederlandsche Bond in
Duitschland kansgezien heeft 85 bloeiende vereenigingen onder een dak te brengen",
De heer De Hartogh, die lid is van het A,N,V., kan beter
weten, Hoe toch zijn de feiten?
Een Groep of Afdeeling van het A.N.V. is alleen dan
mogelij,
k wanneer zijpen
o staat voor alien die tot onzen

stam behooren, In Duitschland heeft men slechts in enkeleplaatsen zulks gewild, Toen ontstond daar, buiten
het A.N.V. om de beweging om de Nederlanders in
Duitschland in een bond te vereenigen, Het Hoofdbestuur heeft spoedig daarna pogingen aangewend dezen
bond zich als Groep Duitschland bij het A.N.V. te doen
a ansluiten, De Bond wilde ditgaarne, maar vooralsnog
,
bleek het onmogelijk
omdat de statuten anderen dan
Nederlanders van het lidmaatschap uitsluiten, Wellicht
wordt dit latergewijzigd, en dan staat aan het tot stand
komen der Groep niets meer in den weg.
Er bleef vooralsnog niet anders over dan zoo nauw
mogelijke samenwerking, welke uiting vond in de wederzijdsche benoeming van een vertegenwoordiger in de
hoof dbesturen,
Kosteloos verkrzjgbaar.
Het verslag der algemeene vergadering van 27 Maart
11 is thans op aanvraag kosteloos aan ons kantoor (Laan
34, Den Haag) verkrijgbaar,
De reden, dat het eerst nu kan worden geleverd is,
dat het Hoof dbestuur 't wenschelijk oordeelde de Verbondswet er bij op te nemen en daarmee moest wachten
tot ze in de Staatscourant verscheen,
het een eerst 19
Junigeschiedde, Zij werd goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 6 Mei 1925, No, 47,
Verdrag Nederland-Belie.
Naar wij te bevoegder plaats vernemen zijn dit Verdrag en de Toelichting gesteld in de Nederlandsche en
in de Fransche taal, beide als officieele tekst,
Wij verheugen ons in dezen vooruitgang en vertrouwen
dat voortaan in het schriftelijk verkeer tusschen Nederlandsche en Belgische Regeeringen uitsluitend van het
Nederlandsch, officieele taal in beide landen, zal wordengebruik gemaakt, Wij betreuren het dat sommige
Nederlandsche bladen bij de bespreking van dit Verdrag aanhalingen deden uit den Franschen tekst, waardoor de meening werd gevestig,
d dat het Nederlandsch
was veronachtzaamd.
Autotochten op Ceilon.
Een klacht van een onzer leden over de dure autotochten op Ceilon heeft het Dagelijksch Bestuur aanleiding
gegeven zich te wenden tot onzen vertegenwoordiger aldaar, den beer E, Reimers, te Colombo,
wien het mocht
gelukken eengoedkooper overeenkomst te treffen,
Deze overeenkomst, die gesloten is met The Ceylon
Auto-Carriers Company, Hyde Park, Colombo, tel.
2280, komt hierop neer;
De reizigers worden in de gelegenheid gesteld een
bezoek fe brengen aan al de plekken van geschiedkundige
bcteekenis op Ceilon, Daaronder behoort ook een bezoek aan the Dutch Burgher Club of Colombo, waar
versnaperingen kunnen gebruikt worden, de Hollandsche
kerk te Wolvendahl enz,
Op draadloos bericht, een dag of eenige uren van te
voren aan de Auto Carriers Co,, wier telegramadres is
„Dandico, Colombo", zullen de noodige maatregelen getroffen worden om de reizigers aan de haven van Colombo af te halen,
Het tarief is als volgt;
„Char-a-banc de luxe ' naar Kandy en terug; bij minder
dan 15 reizigers 15 roepies de persoon en 10 roepies bij
meer dan 15 reizigers,
Tochten naar Colombo en Mount Lavinia en terug 5
roepies voor iederen reiziger met „char-a-banc",
Wagens met 5 zitplaatsen voor 4 uren 40 roepies,
wagens met 7 zitplaatsen voor 4 uren 50 roepies, voor
ieder uur meer 7 roepies 50,
Wagens met 7 zitplaatsen naar Kandy en terug 100
roe pies, Wagens met 5 zitplaatsen naar Kandy en tern
60 roe pies,
De Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaartmaatschappij
Nederland, die wij hiermee in kennis stelden, hebben
ons meegedeeld, dat hunne agenten deze zaak in handen hebben.

NEERLANDIA.
Aanbieding.
Een onderwijzer in het bezit van de hoofdacte stelt
zich beschikbaar om in een of andere Nederlandsche nederzetting in of buiten Europa onderwijs te geven aan
Nederlandsche kinderen,
Nadere inlichtingen verschaft het A.N.V.
Afd. Middelburg.
Gedurende zi j n verblijf in Nederland is Prof, Smith ook
ontvangen door deze Afdeeling in samenwerking met het
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Z.H.G. werd
in degelegenheid gesteld de Provinciale Boekerij, de
Abdijgebouwen en het Museum te bezichtigen en een
autotochtje naar Veere te maken, 's Avonds sprak Prof,
Smith over de taal van Zuid-Afrika,
Tot lid van het bestuur der Afdeeling is gekozen de
Heer Dr, A, Martens,
Vlaamsche tentoonstelling in Noord-Frankrijk.
In het oude stadje Winoxbergen, in het Vlaamsch
sprekend gedeelte van Fransch-Vlaanderen, wordt een
tentoonstelling van Vlaamsche kunst, nijverheid en huiselijk leven ingericht, Deze tentoonstelling, welke vooral
op het gebied der volkskunde zeer belangwekkend belooft te zijn, zou. deze maand worden geopend.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Mr, J. C, Graaf van Randwijck, Burgemeester, P. C. Hooftlaan 2,
Amersfoort..
K, Kaan Jz,, Gemeente-Secr,, Berkenweg 14,
Mr, L, Stadig,
J, Meihuizen, Tandarts, Bergstraat 11,
Dr, A, C. Nicolai, Arts Bergstraat 41,
A. P. SchrOder, Notaris, Utrechtscheweg 12,
G, G, Veenendaal, Boekhandelaar, Langestraat 33,
Mej. J. M. Wijk, Boekhandel „Patria''
Utrechtscheweg 46,
Mr, H, Tydeman, Advocaat en Procureur,
Snouckaertlaan 19,
Mr. W, A. M, Kalkman, Advocaat en Procureur, Varkensmarkt 17-19,
Ds, M. G. Gerritsen, Ned, Herv, Predikant,
L. G, Ponne, Machinefabrikant, Vlasakkerweg 48,
Mr, R. P, v. d, Mark, Snouckaertlaan 2 B,
,,
J. Breedveld, arts, Kon. Wilhelminastr, 5,
L. Houbaer, Heerenkleedingmagazijn, Langestr, 64,
Prof. A, Rinkel, Pastoor, Zand *15,
A, F. Bateriburg, Arts, Utrechtscheweg 18,
Amersfoortsch Dagblad, Dir. J. Valkhoff,
Prof. C, Wijker, Kerkstraat 1,
A, F, van Beurden, Bewaarder van de Hypotheken
en van het Kadaster Nieuwstraat 21,
Drs, L, Leopold, Leeraar i, h, Nederl, a,d, H,B,S., .
„
Paulus Buyslaan 3,
Dr, R, Miedema, Predikant, Regentesselaan 5
J. B. v. d, Haare, Bouwmeester, Prinses Julianalaan 1,
A, Winter, Dierenarts Utrechtscheweg 91,
Mevr. Wolf-Berkelbach v. d, Sprenkel, Leerares
Nederlandsch a, h. Gymnasium, Paulus Buysl, 18 „
Dr, Ph, H. Peyrot,
Rector Gymnasium, de Wittlaan 3,
,,
Dr, B, Keulen, connector Gymnasium,
Hooglandscheweg 28,
Dr, F. C. Unger, Leeraar Gymnasium,
v. Asch v, Wijkstraat 17,
"
W, A. v, d, Bovenkamp, Apotheker,
Mr. G, J, van Harencarspel, Advocaat en Procu„
reur, Regentesselaan 2,
J. Mink Schol, Tandarts, P. Bothlaan 1,
E, H. Jans, Agent v, d, Stoomvaart Mij. „Nederland" Bergstraat 37,
Mr, Joh', H. Scheurer, Secretaris Kamer van Koop„
handel, Arnhemscheweg 260,
Mr. J. Frima, v. Limburg Stirumstr.,
H, A, M, Zwakenberg, Utrechtscheweg 165,
A. H. Martens, Directeur Middenstandsbank,
P, Bothlaan 40,
Fa. L. A, A, van Hamersveld,
Beynen, Arnhemscheweg 7,
E. Baron Heerdt tot Eversberg, Huize Lokhorst,
Leusden bij Amersfoort.
Delft.
Me', Toos Reynders, Markt 45,
Jhr, Mr, F. J. M. v, Nis en tot Sevenaer, advo,,
caat en Procureur, N. Plantage 63,
LeesD. de Wijs, Bibliothecares derenb,
Opb.
Lzaal, Kanaalweg 25,
Dr, Ph. B, Libourel, Notaris en advocaat, Oude
Delft 233,
A, J. Dekker, Houthandelaar, Oude Delft 45,
A. D. M. Post Uiterweer, Notaris, Oude Delft,
A, L. Oversluijs, Apotheker, Oude Delft 155,
Mr. M, G, J, Bevers, Wethouder, Voorstraat 60,
C. J. de Lussanet de la Sabloniere,
v, Leeuwenhoeksingel 32,
J. H. A. Duynstee, Kassier en Comm. in effecten,
C. W, de Rocheford, Inspecteur der Registratie,
Willem de Zwijgerlaan 21,
Of

ft
ft

ft

If
fc

Onze vertegenwoordiging te Sydney.
Gedurende de afwezigheid van onzen vertegenwoordiger te Sydney, den beer E. Colaco Belmonte, zal de
heer H. Eldering de belangen van het A.N.V. aldaar
behartigen,
Fransch oordeel over Ned.-Indie.
De heer Angoulvant, lid der Fransche kamer, koloniaal deskundige, heeft in de „Revue Politique et Parlementaire" zeer waardeerendgeschreven over Nederl,
Indie en Neerlands koloniaal beheer, De meerderheid
der Nederlanders acht hi'j op dit gebied onbetwistbaar,
Hi' vat zijn loftuiting aldus samen:
„Ten opzichte van de politiek jegens de halfbloeden,
van volkscrediet, grondpolitiek, arbeidskrachten, irrigatie, provinciale administratie, groote Europeesche cultures, wetenschappelijke instellingen, hebben zij bewijzen
vangroote eigenschappen gegeven en resultaten bereikt,
waarvoor wij slechts buigen kunnen, Het is niet voldoende, dat wij hun recht doen wedervaren, wij moeten
ons best doen hen na te volgen."
Zuidafrikaansche landschappen en oudkaapsche huizen.
De Aid, Rotterdam van de Ned, Zuid-Afr, Vereeniging
heeft de vorige maand te Rotterdam, een tentoonstelling gehouden van fotografieen van Zuidafrikaansche
landschappen en oudkaapsche huizen, opgenomen door
d
den beer Arthur Elliott, fotograaf te Kaapsta,
De bouwmeester J, C, Meischke hield in verband biermede aldaar een lezing met lichtbeelden over „Het historische Huis aan de Kaap."
Een voortreffelzj ke rede.
Aldus noemt Prof, Blink in de Vragen van den Dag
van Juni het vertoog, dat de dichter Rn, Ms, Noto Soeroto op onzen Stamdag te 's-Gravenhage hield over de
verhouding tusschen Nederland en Indonesie,
en sedert
als vlugschrift versaheen,
Wij herinneren er aan, dat het teen toezending van
15 cts, verkrijgbaar is aan ons kantoor, Laan 34, 's-Gravenhage. (Gironummer 38825),
Nederland in den Vreemde.
De Vereeniging „Nederland in de Vreemde" schonk
eenpartij Nederlandsche onderwijsboeken aan de Universiteit te Helsingfors ten behoeve van de Leerareninde
boekerij
,
teneeen overzicht mogelijk te maken van
het onderwijs in Nederland en de leesstof over Nederland in die boekerij uit te breiden,
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Firma L. C, Welter, Papierhandel en Drukkerij,
Vrouwjuttenland 21,
Prof, J. A. G. v. d. Steur, Hoogleeraar Technische
Hoogeschool, Noordeinde 21,
P. v, d, Tas, Directeur Boaz-Bank, Oude Delft 70,
H, R. Jansen, Directeur Post- en Telegraafkantoor,
H. P. Bok, Notaris, Koornmarkt 71,
J, Brinkman Wethouder v. Onderwijs,
Vrouwjuttenland 4,
J. V. Eck Directeur Incasso-Bank, Koornmarkt 41,
Mr, H. van Eekelen, Directeur Incasso-Bank,
Heemskerkstraat 5,
G, Niessen, Boekhandelaar, Oude Kerkstraat 5,
Firma J. H, van Wees Jr., Boekhandel, Bakkerstraat 21,
Utrecht,
J. A. L, M, Struycken, Dir. Levensverz, Mij.
„Utrecht", Emmalaan 11,
Nic, J. Landaal, Procuratiehouder der BoazBank, v. Humboldtstraat 2 ,
A, Terpstra, Muziekhandelaar, Lichtegaard 8,
Mr, C, Maris, Maliesingel 52,"
A, Stark, Tandarts, Westefstr, 1,
F, Kenninck, Aartsbisschop van Utrecht der
Oud-Kath, Kerk,
Mr, J, P, Timmer, advocaat en Procureur,
Janskerkhof 1,
C. de Lind van Wijngaarden, Arts, Mariahoek 7,
M. J, P, Vermooten, Lid Prov, Staten en
Gemeenteraad, '
A, J, Gijsen, Burgemeester,
Schiedam.
Mr, A. F. V, Sicken a + Gemeente-Secretaris,
Warande 93,
P, J. Meyer, Warande 26a,
A, Vogel, Broersvest 94,
W. Overweel Jr., Nieuwstraat 26,
P. J. v, d, Sman, Drogist, Hoogstraat,
H. J. D, Rebers, Boekhandelaar, Hoogstr. 146,
Me', Marie A, G. Rebers, Hoogstraat 146,
Me', P, A, Snoep, Hoofd der M,U.L.O. School voor
Gouda,
meisj es, Turfmarkt 111,
J, H, Mekking, Gouwe 79,
A. H. Teepe, Apotheker, Gouwe 136,
Anton Coops, Drogist, Wijdstraat 31,
Dr, H. W, Overbosch, Dierenarts, Bleekerssingel 1,
R, U, Jongenburger, Lid Prov. Staten van ZuidHolland, Bleekerssingel 70,
Hoof d Chr. School voor M.U.L.0„
D. Bijlsma,
Burg, Martenssingel 103,
E. Grendel, Apotheker, L. Tiendeweg 9,
Mej. N. Smit, Gemeente-Apothekeres, Oosthaven 10, „
W. de Mol, Bankier, Markt 38,
A, J, J, Vos, fabrikant, Park 6,
A, v. Beekum, Banketbakker en kok, Oosthaven 6, „
G, J, v, Burk, Boekhandelaar,
K. Wessels, Boekhandelaar,
M, Esser, Turfmarkt 117,
„
H, N. Valckenier de Greve, Fabrikant, Turfsingel,
R. H, van Eeghen, Directeur Amstel-Brouwerij, Amsterdam,
Arn, Drukker, Hoofd Ooster Parkschool L.O.,
's-Gravezandeplein 19,
Dr, H. Coo man Arts, Weteringschans 70,
G, H, de Jong, Hoofd eener Chr, M.U.L,O,
School, Sarphatistraat 116,
Mr, A, Sabelson, Advocaat en Procureur,
„
Weteringschans 84c,
W. L. •van Andel, Tandarts, Soestdijksche
Bilthoven.
Straatweg 83,
Allen opg, door den Heer Jac. Post, Utrecht.
Bloemendaal,
Me', F. H. A. Sabron, Koepellaan 4,
Me', T. Koopman, Koepellaan 4,
Mej. J. Smit, Koepellaan 4,
Me', F. M. Delfos, Koepellaan 4,
Allen opg, door Mej. A. Gratama,
Jos, v, d, Velden, 10 Korte Kleverlaan,
Haarlem,
Opg. door den Heer J. C. A. Croin,
Mevr, A, Gerzon-Caffe, Busken Huetlaan 10,
Bloemendaal,
11
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Mevr, Bouvy, Ter Hofsteedeweg 23,
Overveen.
Beiden opg. door het Bestuur der Afd, Haarlem,
Me', J. Baron, Houtplein 11rood,
Haarlem,
Mevr, C. S, de Veer-Blok Wybrandi,
Kleverlaan 50,
Beiden opg, door Mr, J. D. v. d, Plaats, Bloemendaal,
E, Blokhuis, Dubb, we 65 zw.,
Dordrecht.
M, C. Monfrooy, Toulonschelaan 15,
Mevr. Snel-v. d. Mark, Sin el 237,
Mevr, Wed, E. v. Hattem-Vermast,
Wolwevershaven 27,
J. Ph, v. d. Sandt, Voorstraat 358,
C, M. v. Gulick, Wijnstraat 116,
P. v, Rees J, Wzn., Burgemeester v, Papendrecht,
Mevr, Post, Adr, v, Bleyenburgstraat,
D, van Loon, Bolwerk,
G. J. Timmers, Reeweg 38,
Arie Visser, Civ, Ingenieur,
Papendrecht,
SC

Groep Noord-Amerika,
Beschermend Lid,
De Straal Publishing Co., 8015 Kercheval Ave,
Detroit (Mich.)
Opg. door den heer F. E. H. Gebhardt, Yonkers,
Gewone Leden,
P, N. Smoor, Francis Parker School,
San Diego (Cal.)
420 Rendorffstr„
Opg, door het Bestuur der Afd, Den Haag,
J, G. Boo man Brookside Dairy.
Redlands (Cal.).
J, A, Kentie,
Emerald, (Wisc.).
,
Beiden °pg. door het Bestuur van Groep Noord-Am.
A. Kors, 166, 15th, Str„
Brooklijn, N. Y,
Mevr, M. Sierevelt, 7920, 4th, Ave,
Beiden opg. door den heer D. G. Verschuur, N. York,
Joh, de Wolf, 17 Madison Ave,
Jersey City (N. J.).
Opg, door den Heer J. J. Antony, Hoboken,
Yonkers, N. Y.
Me', W, Krudenier, 3 Bainton Str,
Mevr. L. v, d, Goorbergh v. d. liorre,
Bronx, N. Y.
2925 Laconia Ave,
Beiden opg. door het Bestuur der afd, Dr, Kiewiet
de Jon e,
Salt Lake City (Utah).
W. v, Ee, 254 Paxton Ave,
Opg, door den Heer D. P. v. d, Bergh Sr., Chicago.
Grantwood (N. J.)
J. Bockman, Oakdene Ave,
Opg, door den Heer A. Berends, Hoboken,
II

If

Buitenland,
David Namias, a.c. Curacaosche Handel Mij,,
La Guaira (Venezuela).
P. J. Lampe Croes, a.c, J. v, Beelen Suc,,
La Guaira (Venezuela).
Beiden opg, door den heer A. J. F. de Veer,
La Guaira (Venezuela).
P. Eldering, p.a. Messrs Elder Smith & Co, Ltd, Sydney.
„
Opg, door den Heer E. Cola co Belmonte,
J. J. C. van Schayk, The Caribbean Petr, Co,, Maracaibo.
David Bolier, The Caribbean Petr, Co.,
Beiden opg, door den Heer J. J. Brommer, „
Carambehy (Brazilie).
P. F. Matthijsen,
M. M. Nolte, Vennoot i.d. Firma Louw
Ermelo (Transvaal).
& Collins,
Opg, door den Heer J. W. Gehle„.
II

fl
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VAN HET ALGEMEEN

NEDERLANDSCH VERBOND
Groot Nederland, niet in staatkundigen maar in
cultureelen zin, is een te kostbaargoed om ooit te
worden veronachtzaamd.

Alg, Handelsblad.

Het hoofdkantoor van het A.N.V. is thans gevestigd Laan 34, 's-Gravenhage.
TELEFOONNUMMER 12508, — GIRONUMMER 38825.

De mondigheid van het Afrikaansch en onze toekomst,
11 1)
Wij hebben even den sneltrein van onzen voorzitter 2)
zijn er nog vele duizenden stamverwanten en onze
laten voorbijgaan en hervatten onze refs,
gemeenschappelijke oorsprong maakt ons allen een..
Aandachtig moeten wij op de semen letten: er zijn
Wat in hetbijzonder Zuid-Afrika betreft, mogen wij
gevaren op den weg.
ons nietgekrenkt voelen over het een daar geschiedt,
Zuid-Afrika beleeft een hachelijken tijd in zijn geschie- maar trachten te begrijpen,
Mannen als Prof. Morrees, Dr. Viljoen, Prof. J. J.
denis. Het voelt zich sterk en zelfstandig genoeg,
maar kent het de buitengewone aantrekkingskracht, de Smith hebben het met het Nederlandsch beproefd in den
bekoring, zouden wij haast zeggen, van En elands vrije stria voor eigen volksbewustzijn, maar het is hun niet
instellingen en zeden? De macht der gemakkelijke, prac- gelukt, En dat kon niet anders. Een yolk — en Zuidtische engespierde Engelsche taal met haar doordrin- Afrika voelt zich thans een yolk — wilgeen andere
gingsvermogen? De heer De Kanter wees terecht op het taal dan zijn moedertaal.
gevaar van En elands betrekkelijk zachte houding en op
Ten einde de nieuwe taak, waarvoor het A.N.V. in
de meegaandheid der bevolking, getuige de zegetocht
Zuid-Afrika staat, - voor te bereiden, heeft ons Hoof dvan den Prins van Wales,
bestuur in het begin van dit jaar aan de afdeelingsbestuWij hier moeten er terdege rekening mede houden,
ren en vertegenwoordigers in Zuid-Afrika een „on
dat uitstooting van het Nederlandsch binnenhalen van het
zendbrief"gestuurd, waarin gevraagd werd om zoo volEngelsch beteekent,
overal waar het Afrikaansch tekort
ledig mogelijke inlichtingen over de of en
vragen:
schiet,
1. Of herstel vangroep Zuid-Afrika wenschelijk en
Niet zoo idat clit bewust en opzettelijk geschiedt. Da
mogeli j k was?
de Engelsche Prins Afrikaansch heeft gesproken, be- 2. Aan welke oorzaak , de kwijnende toestand der beschouwen depatriottische bladen als een bewijs .,dat hy
staande afdeelingen moest worden toegeschreven?
begryp wat vir ons heilig en dierbaar is" en „dat hy 3. Of de oprichting van meer afdeelingen mogelijk was?
4, Hoe die oprichting het best bevorderd kon worden?
onsgevoelens in hierdie saak respekteer," Op dit oogen- 5.
Ofgeestdrift genoeg gewekt kon worden voor het
blik is vangeen Engelschgezindheid of Engelsche voorA.N.V. ter verkrijging van een blijvende uitbreiding
keur sprake.
van het aantal leden en afdeelingen?
Wij moeten het felt onder het oog zien, dat men in 6. Welke bezwaren de Afrikaners in het algemeen hebben teen aansluiting bij het A. N. V.?
Zuid-Afrika Nederlandsche boeken verbrandt, dat men
7. Of er behoorlijke samenwerking bestaat tusschen
er op het oogenblik van Nederland en het A. N. V.
Hollanders en Afrikaners?
niet weten wil, Maar wij mogen, tot geruststelling, er 8, Of andere vereenigingen in de omgeving het stambewustzijn trachten te bevorderen en hoe het met
bij bedenken, waardoor dat zoo is: doordat de Nederlanhaargesteld is?
ders in Zuid-Afrika — en misschien hier te lane soms
9. In welk opzicht het werkplan van het A.N.V. verook — te weinig Groot-Nederlanders waren en zijn, En
beterd kan worden, om het in Zuid-Afrika beter aan
dat is te verhelpeni
zij n Joel te doen beantwoorden?
Over degrenzen been van ons klein land moeten wij
Tevens werd aan de afdeelingsbesturen enz, toe eleeren denken; over degrenzen zelfs van dat grootere
zonden een „Aanteekening over den toestand van het
Nederland, dat onze kolonien omvat want daarbuiten
Algemeen Nederl, Verbond in Zuid Afrika" door Philip
R. Botha, welke in hoofdzaken het volgende behelsde:
1) Zie Neerlandia van Juni 1925.
2) Zie Neerlandia van Juli 1925, „Onze taal in VlaanZuid-Afrika heeft een Dietsche bevolking van
deren en Zuid-Afrika" door P. J. de Kanter.
groot drie-kwart millioen met nationaal bewustzijn
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en, in haar hart, warme liefde voor den stam, waartoe zij behoort. Het Afrikaansche yolk zoekt op eigen
terrein dezelfde doeleinden te verwezenlijken, waartoe het Al g. Ned. Verbond in het leven is geroepen
en voor zich heeft het bewezen, dat een yolk, hoe
klein ook, zich kan handhaven, als het wil. Daaruit
is een zekere overmoed ontstaan, die tengevolge zou
kunnen hebben, dat Zuid-Afrika zijn natuurlijke
bondgenooten Nederland en Vlaanderen, de wortels
van den Dietschen stam, miskende, Zal degezamenlike strijd tot verwezenlijking van de Dietsche
stam- en beschavingsidealen slag,
en dan is er in het
Grootnederlandsche streven meer eenheid noodig.
Een commissie of zelfs een enkelepersoon zou
kunnen onderzoeken, waarom die eenheid ontbreekt,
waarom de afdeelingen van het A,N.V. kwijnen en
men den tijd voor de weder-oprichting van de groep
Zuid-Afrika nietgekomen acht.
De kracht tot uitbreiding van het A.N.V. is er,
maar moet worden opgewekt en geleid. Aan groepsvorming moet uitbreiding van het aantal leden en
de afdeelingen vooraf gaan, Het doel en streven
van het A.N.V. moeten daartoe beter bekend wordengemaakt; het Verbond moet aan alle echt-nationale iherdenkingen der Afrikaners meedoen en hen
steunen in hun strijd voor taal, zeden, geschiedenis;
helpen bij de oplossing hunner moeilijkheden. Het
Verbond moet samenwerken met de vele vereenigingen in Zuid-Afrika, die handhaving van de Dietsche
beschaving beoogen,
Op dit onderzoek werden zoo uiteenloopende antwoorden ontvangen, dat wij, door ze naast elkaar te plaatsen,
geen goed omlijnd beeld zouden even van de meening in
Zuid-Afrika over de mogelijkheden van het Alg. Ned.
Verbond en de toekomst van den Nederlandschen stam,
Het kenschetsende stippen wij er uit aan,
De eenen achten een Groep Zuid-Afrika van het A.
N.V. „onmogelijk" o,a, vanwege de groote afstanden, de
anderen zeggen: „wij Nederlanders zitten overal en kunnen leiding geven,"
Een afdeeling wijst op de ontmoedigende uitkomsten
harerpogingen , jaar in, jaar uit, om door vlughr
sc iften
en rondzendbrieven belangstelling te wekken en schrijft:
„Wij hebben elk jaar boekenprijzen uitgeloofd en werden
in ,de laatste jaren voor ooze prijze
n niet eens meer
bedankt . • . ,I;
Het zenden van boeken acht die afdeeling geld we
smijten, Niet omdat er bezwaren zijn, maar omdat de
zaak van het A.N.V. den Afrikaner koud laat. „Ze hebben
de Hollanders niet meer noodig, uitgezonderd nog in
enkelegevallen, waar er hard gewerkt moet worden."
Een andere wijst op de goede uitwerking der reis van
P Casimir en andere feiten, waarbij de aanwezigheid
vanpunten van aanraking is gebleken, „Maar hoe die
ten nutte te maken?" vraagt zij.
De voorkeur van het 'one geslacht voor het Engelsch
in eengroot deel des lands schijnt onmiskenbaar. Volgens sommigen is dat een tijdelijk verschijnsel en velen
ontkennen, dat er minder Nederlandschgelezen worth
dan vroeger, De Nederlandsche boekhandel heeft, naar
men weet, eengrooteren afzet in Zuid-Afrika dan in lang
en tijd het geval was.
Taal- en stambelang hap en ten nauwste samen.
Dat het Afrikaansch zich niet kan handhaven zonder
den steun van het Nederlandsch, voelen alleen de nuderen — en dan nog geenszins alle. Het 'one yolk weet
al lang veel beter tengevolge van een mengeling van

zelfgevoel, onwetenschappelijkheid en gemakzucht, Bovendien is er een verslapping en terugwerking tenevo
glg e
van het ophouden der werkzaamheid,
Kort na den Boerenoorlog werd , de Hollandsche taal
verdrukt en in dien tijd heeft het A.N.V. uitmuntend werk
gedaan, door den Afrikaner een riem onder het hart te
steken en door hem met durf en zelfvertrouwen bij te
staan in zijn strijd voor erkenning van zijn taalrechten,
welke toen nog Hoog-Nederlandsch betroffen,
Maar voor den Afrikaner bleef dit een aangeleerde
taal op school, waar men geen Afrikaansch onderwees.
Men schatte dit nietgering. Het verschil tusschen
Nederlandsch en Afrikaansch is voorons niet zoogroot,
Voor den Afrikaner met zijn beknopt eenvoudig taaltje
moet het Nederlandsch baje moeilijk zijn,
Nu had hi' van kindsbeen of Afrikaansch geleerd; hij
sprak niet anders. En op school wordt hem niet altijd
lesgegeven in die taal, zijn moedertaal! Het is waarlijk
geen
een)g
dit te voelen als een grief. Het zou
zeker geen wonder zijn, indien wij hierin een der sterkste
beweegkrachten Sadden te zoeken voor het verzet van
het Afrikaansch tegen het Nederlandsch,
Luister wat het maandblad „Die Unie" schrijft ove
over
de kampvechters voor het Afrikaansch: „Deur hulle werk
het ons onsigeboortereg bemachtig, kan ons van dag
glad nie besef hoe ons ooit daarsonder kon geleef het
nie.
ft

Dit isgeen kwaadaardigheid jegens het Nederlandsch!
„Ons stel nie Afrikaans in die plek van Hollands nie
(schrijft de „Unie") want Hollands het ons, as 'n volk,
nooitgehad nie. Ons juig oor ons gekry het, wat ons
s'n is en wat ons niegehad het nie,"
Dat men dit in Nederland niet algemeen heeft willen
begrijpen, heeft vele ontwikkelde Afrikaners tegengestaan,
Bovendien was, althans in de Transvaal,
de lie
voor
de Nederlanders niet bijstergroot seder t de bevoorrechtin g der Nederlanders in Republikeinschen staatsdienst
(ofschoon door President Kruger wijselijk bedoeld) en
door de aanmatiging van sommige Nederlanders vooral
bij de spoorwegen, De vijandschap, hier en daar duidelijk
merkbaar, moge nu zijn afgesleten --over het vriespunt
vangenegenheid zijn we nog niet ver been....
En de menigte, die nu eenmaal nooit scherp opmerkt
of nadenkt, beschouwt het A.N.V. eenvoudig als een
vereeniging van Nederlanders en ziet noch ken zijn veelomvattende bedoelingen,
Voor eengroot deel is dit mede de schuld der Nederlanders,
Dit 'is wel opmerkelijk: Nederlanders, die in den
vreemde meestal zoogemakkelijk hun nationaliteit verliezen, houden in Zuid-Afrika in den regel aan hun nationale neigingen vast, Juist daar waar de landaard in alle
opzichten behoorde voor te gaan!
De leden van ons Verbond, ddie tevens lid waren van de
Zuid-Afrikapartij, ergerden zich daaraan en in vele
bijeenkomsten werd in de laatste jaren de verhouding
zoo onvriendschappelijk, dat het bestuur van menige
afdeeling het vergaderen tijdelijk staakte.
Inmiddels ontwikkelde zich de Afrikaanschetaalbeweging en een van de logische gevolgen was, dat de Afrikaner meer en meer onafhankelijk en onverschillig werd
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ten opzichte van de Nederlandsche Taal en het A. N, V,
Aldus: verloop van het Afrikaansche element in de
afdeelingen en een neiging, , die afdeelingen te vervangen
door Hollandsche clubs. Dit ware een terugtocht, waartegen met alle kracht gewaakt moet worden!
De beer Ph. Botha heeft bij zijn beantwoording van de
verschillende bedenkingen toegegeven, dat de wind op
het oogenblik niet gunstig schijnt
nt en dat een sterke bewed vooruit" wil.
ging „zonder Holland
Waaraan is dit toe te schrijven? Wat leeren wij uit
het feit, dat degelden door het A.N.V. gestuurd voor
boekenprijzen niet werden besteed voor Nederlandsche
maar voor Afrikaansche werken?
Dat er een sterke nationale beweging is opgekomen,
maar dat die nationale beweging Dietsch (of Grootnederlandsch) is, Moeten wij dit betreuren? Is een Afrikaner
geen Groot-Nederlander omdat hi' een Hoog-Nederlandsch maar zijn eigen taal spreekt? Afrikaansch is de
vorm, dien het Nederlandsch in Zuid-Afrika heeft aan enomen en moest aannemen," zegt prof, J. J. Smith,
Aan veel Nederlanders ,kost het m&eite, zich in de
Grootnederlandschegedachte thuis te voelen, Zij vinden
in Zuid-Afrika een uitmuntend oefenveld!
Wanneer er bij de Afrikaners een zeer sterk stamgevoel
is ontwaakt — en dat zien wij klinkklaar voor ons —
mogen we ons uit echt Grootnederlandsch standpunt
verheugen, al richt dat gevoel zich voorloopig hoofdzakelijk op het plaatselijk nationale, Zoodra het yolk zijn
zelfstandigheid veilig acht, zal, naar men verwachten mag,
het stambewustzijn zich ook naar ibuiten, naar de andere
stamdeelen richten.
De taak van het A.N.V. is door de veranderingen, die
zich daarginds hebben voltrokken veel en veel moeilijker
geworden maar zij blijft dezelf de, onufat ons Verbond
niet zoekt zichzelf, noch eenig bijzonder Nederlandsch
belang, maar de belangen van den stain die — 'on
Zuid-Afrika heeft het nu voor altijd aangg
eeven — ook
die van de Afrikaners zijn,
Een onzer briefschrijvers geeft een kijkje op den toestand, dat van belang kan zijn voor onze beslissing over
de vraag, hoe deze zaak aan te pakken.
„De Afrikaner," schrijft hij, „is no al bedaard en
lijdelijk van aard en het vrije leven en de zon maken
bier een mensch luchthartiger dan in noordelijk Europa.
Bovendien werd hi' de laatste jaren voortdurend geboeid
door den belangwekkenden strijd tusschen de twee groote
politieke partijen, De Afrikaner mist echter nog opoffering en volharding in die mate, als de Europeaan die
kent in beginselzaken, Uitzonderingen daargelaten schijnt
hi' vergeten te zijn, dat in de dagen van zijn er
'n
hulpbehopvendheid en strijd, Nederland en de Nederlanders veel meer voor hemgedaan hebben dan eenig
ander yolk ter wereld en dat die sympathie van Nederland nog steeds blijft doorwerken, Of hijji neemt het op
als lets heelgewoons en natuurlijks en zou zich misschien
hooglijk verwonderd toonen, wanneer dit niet meer zoo
was,
„De Nederlander begint zich gekrenkt te voelen door
deze onverschilligheid en miskenning van zijn goede
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bedoelingen, maar draagt die teleurstelling gelaten en
zoekt zijn eigen pad,"
De schrijver gelooft, dat deze vervreemding niet blijvend zal wezen en dat er weer toenadering zal ontstaan,
wanneer de Afrikaner een beetje bekomen is van zijn
politieken en taalstrijd, van oorlog, droogte, sprinkhanen1
als anderszins, Maar op het oogenblik laat het Verbond
hem koud en ziet hi' in Nederland niet veel meer dan
in En eland of welk ander 'land ook.
„Afrika voelt zich mondig" zoo schrijft een ander briefschrijver, „wil we uit Vaders hues (op taal en ander
gebied) en met den overmoed, der jeugd er en meent
het nu ook hetgeheel zonder ouderlijke hulp en raad
te kunnen stellen. Later, daarvan ben ik zeker, komt
het weer terug om steun, mogelijk om leiding, Laten wij
het ingeen geval afstooten door een haastig uitgesproken
oordeel, integendeel ons steeds gBreed houden voor de
te verwachten toenadering en aansluiting."
Dit is, naar het ons voorkomt, de juiste houding,
Onze kracht lit in aansluiting bij de Afrikaners, niet
in afzondering, De Nederlanders in Zuid-Afrika vormen
maar een „klompje" en moeten dat steeds bedenken,
De Afrikaners willen als yolk zichzelf wezen. Niet
Nederlandsch maar ook niet Engelsch, Onze taak is dus,
hen in alles te helpen, wat hen in staat kan stellen de
verlokkingen van de Engelsche taal en de Engelsche
zeden te weerstaan; onzeplicht, gevolg te geven aan alle
wenschen en aansporingen, die daartoe uit het Afrikaansche yolk zelf opkomen, De taal, nog in vele opzichten
arm, zal overvloedig moeten kunnen putten uit de oude
bron. De beschaving, die zich nog gestadig ontwikkelt, zal,
wanneer zij trouw blijft aan zichzelf — en wie kan daaraan twijfelen? — zich willen voeden uit de Nederlandsche voorraadschuren. Wanneer het Afrikaansche yolk,
dat een yolk is van de daad, wetenschappelijke menschen
tekort komt voor het uitwerken van zijn problemen, zal
het in Nederland te kust en te keur krachten kunnen
vinden, Naarmate het wider om zich ziet, een wereldnatie wordt, zal het, beter tot vergelijken instaat, de
meerderheid van onze kunst, ons ingenieurs- en financierswerk en misschien nog wel van ander geesteswerk
boven dat van velegroote volken erkennen,
En een vernieuwde toenadering en samenwerking, die
reeds thans velen verwachten, mogen dan met vertrouwen
worden tegemoet gezien,
Maar Nederland moet,overeenkomstig de aansporing
van Prof, Smith medewerken om den band tusschen
Afrikaansch en Nederlandsch te stevigen, de geheele
Dietsche cultuur in Zuid-Afrika te handhaven en de
Afrikaners helpen, trouw te zijn aan zichzelf,
„U hebt een ding noodig, heeren van 't A.N.V. in
Nederland, om 't A.N.V. in Zuid-Afrika metgoed gevolg
te laten arbeiden," zoo schrijft een onzer briefschrijvers,
„en dat is toegewijd en hard werk". Wij maken die
woorden tot de onze, Enhierbij doen wij een beroep op
de sterke krachten in het Afrikaansche yolk, in 't belang
van de Dietsche cultuur, die ook de hunne is.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.

Belangstelling der dagbladpers.
Met ingenomenheid hebben wij melding gemaakt van
de nieuwe rubriek voor stambelangen in Het Vaderland
en hetpast ons thans op gelijke wijze hulde te brengen
aan het Algemeen Handelsblad , dat een afdeeling Nedlanders in het buitenland" heeftgeopend,
onder de leus:
„Groot-Nederland, niet in staatkundigen maar in cultureelen zin is een te kostbaargoed om ooit te worden
veronachtzaamd,"
In het eerste nummer vertelt de Brusselsche briefschrijver over ,de Nederlandsche kolonie in Belgiè. Zeer
opmerkelijk is de omkeer, dien hi' meent waar te nemen
in de verhoudingen tusschen de in Belie gevestigde
Nederlanders en de Vlamingen, Hi' schrijft:
„De oudste leden der kolonie, de ouden van dagen,
gaan haast nooit met Vlamingen om, doch liefst met
de verfranschte hoogere standen; de jongste leden
der kolonie verkeeren integendeel op vriendschapelijken voet met de Vlaamsche intellectueelen, En
P
ik houd mij overtuigd, dat, indien ,de alhiergevesti de Nederlanders zich in de laatste jaren meer
stambewust zijn aan toonen, dan in vroeger tijd
dit voor een deel is te danken aan het voorbeeld
der Vlamingen, die op eigen taal en eigen cultuur
trotsgaan en voor het ongeschonden behoud van
eigen taal en eigen cultuur offers weten te brengen."
Andere artikelen zijn over „Holland in Londen" en
de nederzettingen in Amerika.
In Londen is de zuiver Nederlandsche kolonie
thans te schatten op een 5000 personen, terwij1 dit
getal verdubbeld ma worden, indien men erbij wil
rekenen degenaturaliseerde Nederlanders, die wel op
weg zijn „verloren" te gaan, maar toch veelal nog
zeergeregelde betrekkingen met de „oude getrouwen" blijven onderhouden.
Er bestond in Londen een „Vereeniging voor Winteravondlezingen", Toen het bestuur van Londen meende,
in het werk dezer vereeniging een bevordering te zien
van de Nederlandschepropaganda in Belie en ZuidAfrika werd de vereeniging veranderd in een onderaf deeling van het Al g, Nederl, Verbond,
Aangaande de Nederlandsche vestigingen in Amerika
herinnert men zich de voordracht, in 1923 in het Aardrijksk, Genootschap gehouden door den heer J. Hinte
en medegedeeld in Neerlandia van Maart en April 1923.
Wij zien, dat de heer Hinte, ,die lid is van het Internationaal Instituut voor Anthropologie,
de voornaamste
bijzonderheden uit zijn studie thans ook bekend heeft
gemaakt in de April-Juni afl, van de Revue anthropologique, welke te Paris verschijnt,
De voormalige New-Yorksche briefschrijver van Het
Handelsblad deelt over de Nederlanders in Amerika
ook zeer veel wetenswaardigs mee. De landbouwers
zijn er ongetwijfeld in geslaagd, de hechtste nederzettingen te stichten, maar ,de belangrijkste instellingen
heeft New-York met de afdeeling „Nieuw Nederland"
van het Algemeen Nederl, Verbond.
Tenslotte is er een opstel uit Berlin van den heer
Max Blokzijl, waarin de schrijver, ofschoon hulde
brengende aan het een het Al g, Ned, Verb, voor de
stambelangen heeft gedaan en doet, betreurt, dat het
zich niet meer de belangen van ,Nederlanders in den
vreemde aantrekt, Hi' zou daarvoor een afzonderlijk
lichaam met eengroot subsidie wenschen, dat met het
A,N,V, en Ned.
in den Vreemde" zou samenwerken.
„
Ditplan ma niet tot uitvoering komen, omdat het
hier het werk van het A.N.V. betreft, Hetgaat niet aan,
dat onvoldaanheid van enkelen over de wijze, waarop het
A.N.V. zijn taak vervult, al weer tot oprichting van een
nieuwe vereeniging, dus verdeeldheid, moet Leiden,
Nederland in den Toeristentzjd.
Le Grand Tourisme, een verlucht blad met zeer

goeden naam, een der beste Fransche sportbladen, verrast ons in zijn no, 71 van Juni met een aantal welingelichte opstellen over Nederland.
In het eerste beschouwt de beer Van Deventer (Den.
Haag) ons land als bij uitstek toegankelijk voor toeristen. Een ieder vindt daar van zijn gading, schrijft hij:
de kunstenaar, de geleerde, de man van zaken, de
bouwmeester, de zeeman, de waterbouwkundige, en ook
de eenvoudige toerist,
die niet voor studie maar alleen
voor zijn genoegen Nederland bezoekt.
In het tweede stuk schrijft ede heer De Kanter, onze
voorzitter, met geestdrift over Het land der tulpen".
Terecht bepaalt hi' zich niet tot de bollen, Hi' wijst
o.m, op de uitgebreidheid van het Nederlandsche taalgebied, het werk van het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Vereeniging „Nederland in den Vreemde."
Het volgende in een kenschetsing van den Nederlandschen aard trekt ons aan:
„De Nederlander geeft wel eens den indruk ten
aanzien van zijn nationaliteit wat slap in de leer te
zijn, Men ziet dan echter slechts de oppervlakte.
Diep in zijn hart bewaart en koestert de Nederlander een groote lief de voor zijn land en wanneer
het er op aan komt, zal hi' zonder aarzelen zich
daarvoor opofferen, Hi' wil wel zelf eens smalen op
vaderlandsche toestanden, maar .den vreemdeling is
hetgeraden zich daarvan te onthouden, wanneer hi'
het niet op een hevige ruzie wil aanleggen,
Alleen zij, die groote oogenblikken in het Nationale Nederlandsche Leven hebben beleefd, . kunnen zich een denkbeeld vormen van ,deplaats, die
het Vaderland in het hart van het yolk inneemt;
zoo bijv, in de eerste dag van Augustus 1914 en
ook op andere punten in den wereldoorlog, toen
de nationale eer, zelfs het onafhankelijk yolksbestaan, op 't spel stond, Zoo ook in November 1918,
toen revolutieplannen ook in Nederland rondwaarden en in 1923 toengeheel Nederland met groote
geestdrift het 25-jarig Regeeringsjubileum van zijn
Koningin vierde."
De heer Dubois, seer, der K, v, K, te Amsterdam
ideelt een groot aantal . cijfers en andere wetenswaardigheden mede betreffende de hoof dstad, De heer J. Patijn,
burgemeester van Den Haag, vertelt onderhoudend van
de schoonheden en aantrekkelijkheden der hofstad,
Mr, Dr, J, Wijtema, burgemeester van Rotterdam, wekt
belangstelling voor die groote koopstad en met nog
eenpaar goedgekozen artikeltjes sluit de reeks, Menige
aardige en mooie verluchting licht den tekst toe.
Gelukskaarten.
Aan het feestmaal, dat de Nederlanders te Bangkok
indertijd aan 't Nederlandsche vliegdriemanschap hebben
aangeboden, werden, gelijk wij in ons Mei-nr, meldden,
enkele spijskaarten verkocht ten bate van het „DorusRijkersfonds", zoodat er voor deze voortreffelijke
stichting opeens 1140,— uit de lucht kwam vallen.
Onze landgenooten ma en hierin aanleiding vinden,
ook nu en dan eens aan dit fonds te denken.
Ditgaat te gemakkelijker, omdat de heer N. A.
Zilver, postbus 1055 te Amsterdam 1 ) „gelukskaarten"
van 10 cents te koop heeft ten bate van 'de stichting.
Het zijn briefkaarten met het portret van den
kloeken oud-schipper Dorus Rijkers van de reddingsboot te Den Helder, onder wiens leiding 511 schipbreukelingen van 42 gestrande schepen werden gered, Deze
kaarten zijn zeer geschikt, om er een gelukwensch op
te zenden,
Laten wij eens trachten, het moderne bijgeloof in
deze richting te sturen ter vervanging van mascottes
en andere toovermiddelen! Dat is wel zoogezond.
1 ) Secretaris-Penningmeester van het Hoofdbestuur is
de heer Mr, P, J. Jager, Delistraat 3 's-Gravenhage.
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Nederland in den Vreemde.
In Februari hebben wij verteld, dat de Vereeniging
„Nederland in den Vreemde" een onderzoek heeft ingesteld naar hetgeen men in andere landen over Nederland leert, Dit was maar een zeer klein deel van haar
werk.
Wij ontvingen thans het jaarversiag van die vereeniging over 1924 met overzicht over de tien jaren van
haar bestaan, Het is buitengewoon belangrijk,
Wanneer wij in dit verslag vermeld vinden, dat bijv.
in Canada zelfs meer ontwikkelden niet anders weten,
of Nederland behoort tot Duitschland en dat zij Amsterdam met Hamburg verwarren, leert zulk een kleinigheld eerstgoed beseffen, welk een berg arbeid er te
doen lit voor een genootschap, dat Nederland in het
buitenland bekend engewaardeerd wil maken,
Maar dit verslag wekt vertrouwen! De mannen, die
dit werk hebben aangepakt, kunnen het aan, Zij weten
het terrein te verkennen, plannen te ontwerpen, middelen te kiezen, die spreken tot een bevolking, Zij
werken metpersinlichtingen, tentoonstellingen, rolprenten, Holland-nummers, Vlugschriften, lezingen. Zij richten bezoeken van vreemdelingen in, om ons land en zijn
instellingen te laten zien en bevorderen de oprichting
van„Holland-Instituten” buiten de grens, In verscheiden landen werden, dank zij de bemoeiingen van „Ned,
i,d, Vreemde" vereenigingen gesticht
om ,de cultureele
,
betrekkingen tusschen de twee landen te bevorderen, Het
nieuwst bedachte middel van reclame — indien men het
zoo noemen ma g — is de inrichting van een „standaardstand" metplastisch-statistische voorstellingen aangaande invoer, uitvoer , koloniale voortbrengsel en en
andere wetenswaardigheden
,
gemaakt door den heer
Chr. Teders en voorzien van schilderingen van den beer
Andre Vlaanderen volgens opgaven en onder leiding
van mr, dr, J. H, van Zanten hoofd van hetgemeentelijk
bureau voor de statistiek te Amsterdam, Deze „stand"
(laten we datgemakkelijke anglicisme uitgesproken op
zijn Nederlandsch maar inlijven!) belooft krachtige pro paganda,
Nog een bijzonderheid uit dit rijke verslag,
In Japan had Nederland vroeger een „goede pers".
De Vereeniging nu stelde in 1917 een commissie in en
deze commissie heeft zich zoogunstig onderscheiden,
dat de Japansche Kroonprins in 1921 bij zijn bezoek
aan ons land haar een bedrag in geld schonk, om dat
voor haar arbeid te besteden,
, iNederland in den Vreemde" beoefent de vaderlandsliefde in nieuwen trant, niet met toosten maar met .daden.
Zoo kunnen wij het ook!
Het is om jaloersch te worden voor een Nederlandsch
schrijver, wanneer hi' op den omslag van een Fransch
romannetje, versch uit den inktpot, leest 50ste, 70ste,
100ste duizend,
Maar „de din en sijn niet als sij schijnen" en wie uit
zulke cijfers zou besluiten,
dat alleen Fransche romans
gelezen worden, zou zich gelukkig geheel vergissen,
Niemand minder dan Clement Vautel steekt in het
Parijsche weekblad „Cyrano" den draak met den bluf,
die onder dergelijke cijfers schuilt,
„Vroeger," zegt Clement Vautel, „werd de oplage
op den omslag van 't boek aangeduid door het getal
uitgaven, En men was overeengekomen, dat
een uitgave duizend stuks bedroeg, Doch het duurde
niet lang, of de uitgave began te dalen en ze
viel achtereenvolgens op vighonderd., op driehonderd,
op honderd, op vijftig stuks, En zoo verschenen er
boeken, waarvan de negenentwintigste druk de
eerste en trouwens ook de laatste was! Toen erhter
kwam een uit ever op het denkbeeld, om het aantal
uitgaven door duizendtallen te vervangen. Dat was
eerlijker en dat klonk beter! Doch op zijn beurt tuimelde het „duizendtal" naar beneden. Zoo hebben wij
thans in den boekhandel duizendtallen van vijfhonderd, van honderd! • ."
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Vol ens Vautel zijn er in Frankrijk een half dozijn
romanschrijvers, wier werken een oplage van honderdduizend stuks bereiken en overschrijden. Tal van
door hetpubliek en door hun uit ever geliefde schrijvers brengen het niet verder dan het twintigste, het
dertigste duizendtal,
En wanneer ik „tal van schrijvers" zeg, overdrijf
ik nog, want er zijn er misschien geen twaalf, En
achter hen komen „tien duizend", welke niet door
Xenophon worden geleid en welke trouwens ten
hoogste vijf en twintig man sterk zijn. Ten slotte
volt het ontelbare leer der vertrouwelijke schrijvers, die gelaten zijn in hun droevig lot en zich troosten met te verklaren, ,dat het nageslacht hen zal
wreken , • . . Maar toch bereiken hun boeken alle
het , , cent mille . ."
De Brusselsche Standaard heeft de aanmerking van
Vautel overgenomen en terecht erbij aangeteekend, dat
de Fransch-Belgische kranten, die zoo graag het geestig
proza van Vautel overnemen, een mooie gelegenheid
hebbengekregen, om bun lezers te beduiden, dat al dat
gescherm met duizendtallen niets anders is dan bluf,
Hoe vaak beweren ze niet, dat alleen in 't Fransch
geschreven werken gelezen worden, dat een Vlaming,
die Fransch kent, verkeerd handelt met zijn moedertaal
tegebruiken,
want het Fransch is een wereldtaal en
ansche boeken worden in duizenden en duizenden
stuksgedrukt en verkocht, Nu, daar denkt de nuchtere
Vautel wel wat anders over!
Het zou de moeite loonen na tegaan, welke de oplaag
is van de werken der beste en meestgelezen Vlaamsche
schrijvers als Timmermans, Streuvels, Teirlinck, Claes,
,
Vermeulen
enz. Of van Nederlandsche als Herman
Robbers, Top Naeff e.a. Konden wij hun oplage vergeliken met die van bun Fransche vakbroeders, dan zou
die vergelijking stellig niet te onzen nadeele uitvallen,
Op de door Vautel beschreven manier groote oplagen
maken isgeen kunst!
HaariemmerdzYkjes.
Een landgenoot zendt ons uit Italie de Empire Review
van Set,
1924, die hi daar in een hotel in een kleine
P
plaats in de gezelschapskamer had gevonden, Er staat
een artikel in over ons land met het opschrift „A cockney
in Holland" met een reeks van no al oppervlakkige
opmerkingen over het verkeer op straat, het een de
zakelijkheid der Hollandsche gesprekken en zoo meer,
Wel aardig schrijft deze reiziger-van-drie-dagen over de
g emoedelijkheid derscHaaghe
hingsbd
waarscuw
or en
voor wielrijders; hoe de politie voor elken wielrijder
nog een dag heeft trachten uit te zoeken, waarop hi'
een bepaald pad kan berijden; over de wonderbaarlijke
behendigheid der Hollandsche fietsers, die, in zwermen,
monogrammen om u been trekken, terwijl gij een volle
straat oversteekt in volkomen veiligheid; en hi' doet
recht aan de taalbedrevenheid en beschaving van ons
personeel, de geschiktheid onzer ambtenaren, de geriefelijkheid en stiptheid onzer treinen,
Wij zijn het met onzen landgenoot eens, dat over
Nederland en zijn toenemende beteekenis voor nijverheid, handel, kunst en wetenschap en de volkerengemeenschap wel wat meer en beters valt te vertellen.
Wij vinden het jammer, dat vreerndelingen, die de pen
kunnen voeren, niet vooraf gegevens aan halen bij
,;Nederland in den Vreemde" en begrijpen niet, dat een
blad dat zich „Keizerlijk-tifdschrift" noemt, zulk stukje
opneemt, dat bij ons nauwelijks plaats zou vinden in een
volksblaadje, Dat schijnt ook wel gevoeld te zijn, want
de schrijver noemt zich „cockney", d,i, voor Londen wat
wij vroeger in Amsterdam 'n „Haarlemmerdijker" noemden, En hi' steekt den draak met het cosmopolitanisme,
het wereldburgerschap van zulke lieden, die zich altend achten, wanneer zij een achtermiddag in Boulogne
zijn geweest en wier borst van ijdelheid zwelt, als zij
in Paris niet terstond verdwaalden, nadat zij voet haddengezet buiten de Rue de Rivoli!
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Vlaamsche toestanden.
XI,
Onder de tairijke factoren, welke sedert 1914, in ruime
mate hebben bijgedragen tot het scheppen van de huidige
to en verhoudingen in Vlaanderen en in Beigiè,
is ide beweging van de tijdens den oorlog, aari het Yzerfront onder de aldaar voor de onafhankelijkheid van den
Beigischen Staat (en, naar het later heette, ook voor het
zelfbeschikkingsrecht der kleine volkeren), strijdende
Vlaamsche soldaten ontstaan, ongetwijfeld een der voornaamste. Haar invloed op de vorming der geestesgesteldheid van het denkende, gestudeerde of nog studeerende
deel van de Vlaamsche jeugd, die vier jaar tang in de
loo raven stond, er bloedige offers bracht en nu stilaan,
naarmate de jaren voorbijsnellen en de twintigjarigen
van toen de dertigjarigen van heden zijn geworden, in.
Vlaanderen, waar vooroorlogsche misstanden op taalen beschavingsgebied nog steeds bestaan, zelf de leiding
van een belangrijk deel van het streven naar volksontvoogding in handen heeft weten te nemen, moet ongemeengroat genoemd worden, al hoede men zich ook, te
dien aanzien, voor overdrijving en eenzijdige beoordeeling,
Er is namelijk meer dan eens reeds beweerd, ja, zelfs
met nadruk, door Vlaamsche voormannen staande
gehouden, dat de Vlaamsche oud-strijders de Vlaamsche
beweging na den oorlog hebben gered. Wie zelf aan het
front was, er dag en nacht het leven van de Vlaamsche
„jongens" medeleefde en, na den wapenstilstand, bij den
terugkeer in het door de Duitschers ontruimde land,
de ontreddering van de actieven of activisten en de aarzelende houding van de passieven te aanschouwen kreeg,
is allichtgeneigd aldus te oordeelen en veel over het
hoofd te zien, dat ook aan anderen dan ,de gewezen
frontsoldaten te danken is. Ter anderer zijde hebben sommige naar het buiteniand, om staatkundige redenen, uiteweken Viamingen, de beteekenis voor de toekomst, van
g
de aan 't front onder de Vlaamsche soldaten (die er zich
hoewel zij 80 procent van het vechtende leger uitmaakten, als minderwaardigen behandeld voelden) geleidelijk
ontstanegeestesgesteldheid, misschien wel wat onderschat; loch ook zij geven, meen ik, volmondig toe, al is
het eengewezen frontsoldaat, die ideze regelen schrijft,
dat de van den Yzer teruggekeerde Vlaamsche soldaten
(tot heden nog steeds in hun 100.000 leden tellenden
Vlaamschen Oud-Strijdersbond of V. 0. S. vereenigd,
terwiji de Brusselsch-Waalsche Federation Nationale des
Combattants of F. N, C, zieltoogt) persoonlijk of gegroeeerd, bewust en onbewust van November 1918 tot heden
P
veel hebben bijgedragen tot de verdieping en. versterking
van den nationalengeest in Vlaanderen,
Dezegeest wordt nu door sommige kortzichtige overheidspersonen zoodanig gevreesd, dat zij, door. schrik
bevangen, de onbehendigste daden be aan welke men
zich in dezengedachtengang kan indenken, e3n onbehendigheid, om een harder woord te gebruiken, welke kort
geleden nog, op de scherpste wijze tot uiting kwam in
het bevel, om de Vlaamschegrafkruisen en zerken van
het werk Heldenhulde—Heldenfonds, tijdens den oorlog
op de militaire begraafplaatsen opgericht, te verbrijzelen,
ten einde ergrintwegen mede aan te leggen. De verontwaardiging door deze daad — zorgvuldig door een deel
van depers verzwegen — bij alle weidenkende Vlamingen opgewekt, was z66 groat, dat de minister van
Landsverdediging, op den herhaalden aandrang van prof.
dr, Daels en de kamerleden Staf De Clercq en Van
Severen, na een week, bevel gaf het toch reeds gedeeltelijk volbrachte vernielingswerk stop te zetten,
Het werk Heldenhulde kwam in 1916 door toedoen
van een aantal vertegenwoordigers van Vlaamsche studentenvereenigingen; prof, Daels,
dr, A. Debeuckelaere,
,dr, De Pillecijn, dr, J. Guldentops, Joris Van Severen,
ing, H. D'Haese, dr. R. Vandervelde, dr. H. Gravez en
dr, Verduyn, alien aan het front, in de vuurzone, tot
stand. De bekende Vlaamsche letterkundige, kapelaan

Cyriel Verschaeve, uit Alveringhem, een dorp achter den
sector van Dixmuiden, waar ide Belgische troepen vaak
wat rust kwamen nemen, aanvaardde het voorzitterschap
ervan en omschreef zelf het door Heldenhulde na estreefde doel als eenplicht van alien ten opzichte van
alien,
„Onzen plicht jegens .onze jongens," zeide hij, „moeten
wij vervullen, wij, hun yolk, en niet de Staat. Staatshulde is abstract, geschiedt met geld, dat ook anders kon
gebruikt worden; ambtelijk is onpersoonlijk en koud; zoo
was 't altijd en overal, en onze jongens hebben recht
op den waren dank, op de persoonlijke hulde, op 't eigen
gevoel van elkeen onder ons, dus op 't milde offer uit
de beurs van elkeen van ons,
„Dien plicht beginnen wij te vervullen met enkele
grafzerken te plaatsen, Ze zijn eenvoudig en schoon:
't kruis boven op met de hooge leus „Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus", daaronder de zwervende vogel van 't hoogvliegend ideaal, daaronder nog hun
naam thun naam die een zang is!) en heel van onder,
wat heel van boven zou moeten schitteren en schetteren: Heldenhulde.
„Een kruis op '1 gral van elken held. Elke zwaargekwetste krijgt van den Koning een eerekruis en neemt
het aan, omdat het kruis op de borst glorie beteekent.
Elk lijk krijge van 't yolk, wat zijn koning hem niet meer
geven 't kruis, omdat het op alle graven en alleen
glorie beteekent, en dat elk lijk daar recht op heeft.
„Geen gezamenlijke kruisen! Elke gesneuvelde heeft
recht op de voile beteekenis van zijn dood. Die straalt
in 't kruis alleen uit."
De oproep van den E. H. Verschaeve en de andere
leden van het Comae Heldenhulde bleef niet onbeantwoord; iedereen wilde het zijne bijdragen en zelfs de
" wisten op
schamele „piotten,
nederigsten onder alien,
hun uiterstgeringe soldij toch altijd nog wat uit te
sparen voor it ideate liefdewerk, Aldus konden een
duizendtal kruisen, naar Iersch model, door Joe English
ontworpen, en bijna evenveel zerken met den klauwenden leeuw, oP
de graven van Vlaamsche soldaten worden
g
eplaatst,
In Februari 1918 werden 36 deter graven, op de
begraafplaats te Oeren, door Vlaamschhatende handen
gruwelijk geschonden; een etmaal later waren zij echter
spontaan door een groepje infanteristen in eere hersteld.
Na den oorlog werden de kruisen van Heldenhulde,
op bevel van het departement van Landsverdediging,
door eenvoudige gedenksteenen vervangen, doch op de
vijfde jaarlijksche bedevaart naar de graven aan den.
IJzer, in 1924, te Dixmuiden, besloten de aldaar saamgekomen Viamingen tot den aankoop van een stuk grand,
waarop al de kruisen van Heldenhulde rond een groot
herdenkingskruis zouden worden verzameld, De verwezenlijking van dit plan heeft men van zekere zijde blijkbaar willen verhinderen, want op 27 Mei jongstleden
maakte de Dienst der rnilitaire begraafplaatsen,
„ingevolge de voorschriften van het ministerie van Landsverdediging," met het verbrijzelen van de heidenkruisen
een aanvang. De zesde jaarlijksche bedevaart op 30
Augustus a.s,, te Dixmuiden, zal dan ook, naar
het zich laat aanzien, een reusachtige verzetbetooging
worden tee een daad, welke de Vlaamsche oud-strijders en tevens zeer vele Vlaamsche burgers, als een
beleediging, het he le yolk aangedaan, hebben gevoeld.
Dergelijke daden zijn het trouwens, welke, meer misschien dan de bestaande misstanden, die men gaandewe gewoon is aan vinden, het hare bijdragen, om —
men moge het betreuren of er zich over verheugen, al
naar zijn persoonlijk standpunt — de nationaliteitsgedachte en den drang naar ontvoogding in Viaanderen te verspreiden tot in de diepste volkslagen.
M. J. LIESENBORGHS.
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Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 20 Juni 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; Jhr. C. R. E.
R. C. von Bose; J. E. Bijlo; S. G. L. F. Baron van
Fridagh; J. S. C. Kasteleyn; Overste Oudendijk; Mr.
K. M. Phaff; Prof, Dr. A. A. van Schelven (alleen
in de Middagbijeenkomst); L. L. W. van Soest en C. van
Son,
administrateur,
De Voorzitter opent te half elf de vergadering en geeft
het woord aan den heer L.L.W. van Soest, die in een
uitvoerig betoog ter toelichting van tien stellingen een
critische beschouwing houdt over het A.N.V., welke
htenw sse voornamelijk
gevolgd wordt door een gedaciling,
tusschen den voorzitter en spr, en waarin de middelen
worden besproken om het A.N.V. in samenwerking met
andere Grootnederlandsche vereenigingen meer aan zijn
doel te doen beantwoorden.
In de middagvergadering worden o.m. de volgende
punten besproken :
Notulen der vergadering van 24 April.

Deze worden na een enkele aanmerking goedgekeurd.
Studiegids voor Vlaamsche studenten.
De heer Van Schelven zegt, dat de Commissie voor

den Studiegids Dr. De Decker verzocht heeft mede te
erken am den ids voor Zuidafrikaansche studenten
w
zoo te wijzigen, .dat hi` ook year Vlamingen dienst kan
doen, 1)
De vergadering kan zich hiermee vereenigen,

Hoe moet de houding van het A.N.V. zijn tegenover de
zelfstandigwording van het Afrikaansch?
De Voorzitter vraagt, of de vergadering zich kan ver-

eenigen met de denkbeelden, die spr, in een in proef
rondgezonden hoofdartikel voor het Julinummer van
Neerlandia heeft ontwikkeld.
De heer Oudendijk zegt een bezwaar te hebben, te
meer daar het artikel onderteekend is. Persoonlijk staat
spr. eenigszins milder tegenover het Afrikaansch daar
hi' de invoering als ambtelijke taal van Zuid-Afrika het
eenig middel acht om den stria teen het Engelsch vol
te houden.
an zich in het algemeen met het
De vergadering kan
hoofdartikel vereenigen.
Motie van de Aid. Nieuw-Nederland over de Groep
Noord-Amerika.
De Secretaris-Penningmeester deelt mede dat het te

Nieuw-York nag niet naar wensch gaat. De heer Gebhardt van Roonburgh heeft na de aanvaarding van het
Groepssecretariaat de Aideeling Nieuw-York losgelaten
en sedert laat deze weinig van zich hooren. Zij schijnt
zich niet langer te willen scharen in het verband der
Groep Noord-Amerika en wil als zelfstandige Afdeeling
weer onafhankelijk worden. Namens het Dag. Bestuur
is onmiddellijk om raad geschreven aan het Groepsbestuur en zijn nadere inlichtingen aan de Afdeeling
gevraagd.
Besloten wordt de antwoorden hierop af te wachten.
Voorstel van het Dag. Bestuur om de Aid. Berlin op
te heffen en tot vertegenwoordiger aldaar te benoemen
den heer F. A. Overhoff,
De Voorzitter deelt mede bij eenpersoonlijk onder-

zoek naar den toestand der Nederlandsche kolonie te
Berlin tot de overtuiging te zijn gekomen, dat onze
zelfstandige Afdeeling daar niet kan geacht warden de
organisatie van het A.N.V. te zijn, Andere, betere
organisaties van Nederlanders te Berlin willen of kunnen daarvoor ook niet in aanmerking komen, Zoo staat
de Nederlandsche Bond in Duitschland niet op het stam1 ) Dr. De Decker heeft sedert zijn medewerking toegezegd,
Red.

standpunt. Voor het A.N.V. is het van 't grootste belang
te Berlijn een vertegenwoordigerschap te hebben, ,dat heel
het Nederlandsch leven in Berlin kan omvatten. De beer
aan
heeftanenhee
Overhoff is een man, die bij alien toe
wien dus de belangen van het A.N.V. veel beter zijn toevertrouwd,
De heer Oudendijk zegt, toen hi in Berlinonlangs een
spreekbeurt vervulde, dezelf de ervaring als de voorzitter
te hebben opgedaan.
Het voorstel van het Dag. Bestuur wordt aangenomen.
Voorstel van het Dag. Bestuur om aan den tooneelspeler G. Arbous voor zijn kunstreis naar Suriname en
Curacao steun toe te kennen.

Goedgekeurd.
Eenboekerij voor Vlaamsche studenten te Leuven.

Uit de gedachtenwisseling over de inrichting, waartoe
in een vorige vergadering in beginsel reeds besloten was,
blijkt dat het Vlaamsch Hoogstudenten Verbond bereid
is de boekerij in eigen vereenigingslokaal and te brengen en goed te verzorgen. Er moet nog door de cornmissie-Moller warden uitgemaakt welke boeken gewenscht
zijn en een reglement worden vastgesteld. Het Dag.
Bestuur zal het officieel antwoord afwachten ,
alvorens
verder in dezen handelend op te treden.
Studiebeurzen voor Vlaamsche Studenten.
De heer Van Soest wijst er op dat de eerste stap

in dezen isgedaan door den Dietschen Bond voor de
uitgeweken Vlaamsche studenten. In Delft hebben vijf
hunnergood gewerkt. Er waren iduizenden guldens mee
gemoeid,
Daar de diploma's van Hollandsche Universiteiten in
Belie niet gelden, gelooft spreker dat studiebeurzen
voor een volledige studie aan Hollandsche Universiteiten
door Vlaamsche studenten veel bezwaren opleveren. Met
den heer Beeckman heeft hi' echter een plan gemaakt
om Vlaamsche studenten die in Belie reeds zijn afgestudeerd, naar Holland te laten komen om daar nog
ar aan een Universiteit hun studies
edurende een ja
g
voort te zetten. Daarvoor kan uiteraard met hetzelfde
geld voor meer Vlamingen iets gedaan worden. Het A.
N.V. bevordere deze wetenschappelijke toenadering naar
de mate zijner krachten.
met den
dat hi'ierover
h
De Voorzitter ,deelt mede,
heer Beeckman,
voorzitter van het VI.. H. St. V. heeft
gesproken en gebriefwisseld. Er dient afgewacht, of en
welke candidaten zich zullen opgeven in het najaar.
De hoer Van Schelven zou om teleurstelling te vermijden, Bever niet willen wachten tot er candidaten zijn,
die dan mogelijk een teleurstellend antwoord zouden
krijgen. Wij dienen nu reeds in beginsel uit te maken
of we een som beschikbaar zullen stellen.
De Voorzitter stelt voor f 500.— beschikbaar te houden, dus in beginsel mee te werken, maar in elk geval
officieel antwoord af te wachten.
Aldus besloten.
Voorstel van het Dag. Bestuur om den heer P. A. F.
Appelboom te benoemen tot vertegenwoordiger voor
Paris.

Aangenomen.
De Voorzitter deelt mede in het begin van Juli te
Paris een samenkomst te zullen hebben met den heer
Appelboom en enkele vooraanstaande leden der Nederland he Kolonie daar, ter bespreking der mogelijkheid
een zelfstandige afdeeling Parijs in het leven te roe en,
oorstel van het Dag. Bestuur om goed te keuren dat
V
de heer H. Eldering te Sydney gedurende de afwezigheid
van onzen vertegenwoordiger aldaar, den heer Colaco
Belmonte, de A.N.V. belangen behartigt.

Goedgekeurd,
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Mededeelingen ter kennisneming, o.m.:

Op de nieuwe Verbondswet is de Koninklijke goedkeuring verkregen,
Dankbetuiging van het Dietsch Studenten Verbond
den verleenden steun aan het Grootnederlandsch
voor
Studentencongres te Leiden,
Dankbetuiging van den hoof dbibliothecaris der Tokyo
Imperial University Library aan den Voorzitter van het
ANN, voor zijn medewerking tot het herstel der boekerij,
Groep Nederland heeft een adres aan de Regeering
erdNederlandsche wetten,
ericht over den stijl
g
De j ongeliedenaideeling Rotterdam heeft in een motie
bezwaargemaakt teen den leeftijdsgrens van 23 jaar,
heeft
O P verzoek van het Bestuur der Afd, Kaapstad hee
het bestuur van Groep Nederland aan Naar afdeelingen
een rondzendbriefgericht om de Kaapsche Afdeeling
eldelijken steun te verleenen.
g
Het Dag. Bestuur heeft een afscheidsbrief gericht aan
Prof, J. J. Smith en hem verzocht in Zuid-Afrika teruggekeerd, blijvend de belangen van het A.N.V. te beharti en en de stichting van een Groep Zuid-Afrika voor
te bereiden.
DeVoorzitter trad toe tot het Eere-comite voor de
stichting van een standbeeld te Utrecht van wijlen President Kruger,
Aan den leider van het Nederlandsch Ondersteuningscomae te Dusseldorf zijn portretten . van 1-1,M. Koninin Wilhelmina gezonden,
g
om
goedkoopen
autodienst op Colombo
Over
eenvoor
Nederlandsche teizigers zijn brieven gewisseld met onzen
vertegenwoordiger aldaar en met de Rotterdamsche
Lloyd en de Stoomvaartmaatschappij Nederland.
Het Dag. Bestuur trad in onderhandeling met de pas
opgerichte Hollandsche Club te Ploesti, over aansluiting
bij het A. N. V. als Zelfstandige Afdeeling eveneens
met de nieuwe Nederlandsche Vereeniging te Keulen.

Geschenken voor ons kantoor,
Laan 34, 's-Gravenhage.
Onze oproeping om wandversieringen voor de inrichting van ons lsantoor heeft reeds uitwerking gehad.
Ontvangen werden van:
Me', C. H. te R. een houtsnede van Pierneef, voorstellend een Oudhollandsche woning te Stellenbosch;
H, D. H. B, te 's-Gr, twee lichtdrukken: Gezicht op
Delft van Joh, Vermeer en Vrouwenportret van P.
Moreelse;
Jhr, Mr. J. L. W. C. v, W. te 's-Gr,portret van Guido
Gezelle;
L, S, te 's-Gr. isografie naar een teekening van Vincent van Gogh;
Dr. S. A. W .Z, te L. Oude kaart der XVII Nederlanden, door Willem Jans op 't Water (Blaeu);
P. J, de K. te 's-Gr, een staande schoorsteenklok.
Aan de schenkster en de schenkers brengen wij onzen
hartelijken dank.
en maar ook andere
Niet alleen wandversiering,
geschenken als tafeltj es, beeldj es, penningen, geschiedkundige merkwaardigheden exl. vooral met betrekking
tot ons stamleven zi j n voor kantoor en museum steeds
welkom,

00ST-INDIA.
Samenwerking van ANS en LEV.
Vales een „uit Semarang" geschreven stukje in
Neerlandia van Juli drong de heer H. A. Kooij, de toen
aftredende Voorzitter der Afdeeling Semarang van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, aan op samenwerking
van het Verbond met . het Indo-Europeesch Verbond
I. E. V.).
„Het stambelang", zoo zeide de heer Kooij, „eischt
steun in den strijd om het bestaan, overal, waar die strijd
ongelijk is en dit is hi' in de eerste plaats inzake het
agrarische vraagstuk, Ofschoon de Indier hier geboren
engetogen is, kan bij een rechten op den bodem doen
gelden, hoewel hij in dezelf de omstandigheden verkeert
als de eveneens hiergeboren Inlander."
Wij achten samenwerking van die twee bonden op
vele punten mogelijk en wenschelijk, maar niet op bet
terrein waarheen de heer Kooij het Algemeen Nedlandsch Verbond voeren wil,
De niet met Indie bekende lezer wete, dat er voor de
wet geen enkel verschil bestaat tusschen den in Nederland en den in Indie geboren Nederlander, 1 ) en dat
dus wat betreft de uitoefening van rechten of de benoembaarheid tot ambten, beidegroepen volkomen igelijk staan.
En het behoeft wel nauwelijks gezegd te worden, dat
een enkele vereeniging met een ideeel Joel onderscheid
g
maakt tusschen in Nederland en in Indiegeborenen,
dat dus de deuren van het A,N.V. ook voor Indo-Europeanen wagenwijd openstaan,
Het Verbond der Indo-Europeanen nu strijdt volgens
de woorden van den heer Kooij voor „opheffing (bedoeld
zal zijn „verheffing") van den „Indo" en om hem sterk
te maken in de steeds toenemende mededinging met
den ontwikkelden Inlander, die de Nederlandsche taal
machtig is.'
Het zal welgeen betoog behoeven, dat het A.N.V. dat
zich beijvert, om' den Inlander Hollandsch te leeren, in
dezen stria een partij kan kiezen.
En al evenmin in den strijd „inzake het agrarische
vraagstuk."
Met dat „agrarische vraagstuk" wordt dit bedoeld:
Het Inlandsche yolk heeft op den grond, waarop het
zijn woning bouwt en zijn landbouw drijft, een erfelijk
persoonlijk gebruiksrecht (dat practisch gelijk staat met
eigendomsrecht).
Dat recht mag de Inlander niet overdragen aan een
niet-Inlander, dus ook niet aan een Indo-Europeaan.
Vandaar dat de heer Kooij kan zeggen, dat de in
Indiégeboren Europeaan een recht op den bodem"
heeft.
Nu laat ik de vraag terzijde, of de Indo-Europeanen
voldoendegebruik gemaakt hebben van de hun geboden
gelegenheid, om gronden voor den landbouw in erfpacht
te krijgen; maar ik wil alleen hierop wizen;
le, De Regeering, die op een enkel gebied verschil
maakt tusschen den in Nederland en den in Indie
geboren Europeaan, kan dat verschil natuurlijk niet
gaan maken alleen voor het verkrijgen van grond.
Zij zou dus dat „recht op den bodem" moeten toeen niet alleen aan de
,
kennen aan alle Europeanen
Europeanen, maar ook aan de Chineezen, Arabieren
en Japanneezen. Wie de kaart van Indie kent, weet
wel, wat er dan terecht zou komen van het grondbezit der Inlandsche bevolking.
2e. De Indo-Europeanen beschouwen het terecht als
vanzelfsprekend, dat zij voor de wet volkomen
gelijk staan met de in Nederland geboren Europeanen; maar alleen op dit punt, het verkrijgen van
grondrechten, waar die gelijkstelling in hun nadeel
1 ) Behalve voor de toepassing der z, g. exorbitante
rechten, maar dat doet hier niet ter zake.
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is, zouden zij gelijk met de Inlanders willen Behandeld worden.
Wie den strijd der Indo-Europeanen voor „rechten
op den bodem" in dit Licht beziet, zal zeker den beer
Kooij niet kunnen toe even dat het A, N. V., naar eisch
van het stambelang, aan hun zijde moet staan.
J. E. BIJLO,
Rijswijk Juli 1925.

Het moet op hen, die over Indie niets anders lezen dan
wat de Nederlandsche kranten uit de Indische overnemen,
den indruk maken, dat een vereeniging van Inlanders wil
zeggen: een onuitsprekelijken naam, een groote mond,
een slechte administratie en een kortstondig bestaan.
Er zijn gelukkig ook vereenigingen, waarover op een
heel andere wijze moet warden es k, In 1923 vestide Van L. in dit blad de aandacht op de vereeniging
Mardi Poerna te Magetan in Madioen; hier moge het een
en ander volgen over eene vereeniging werkende buiten
het eiland Java.
Het is de Sjarikat Adat Alam Minangkabau te
Padang d.w.z. Vereeniging voor het instandhouden van

Koninginnedag te Padang, ingericht door de Maleische
Vereeniging Sarikat Adat Alam Minangkabau.

de volksinstellingen onder de Minangkabau Maleiers, Het
is een vereeniging, die werkt zonder Europeesche leiding
en voorlichting, wat haar niet belet op zeer verschillend
terrein werkzaam te zijn.
Opgericht in 1912, heeft zij het volgende gedaan: gelden bijeengebracht voor ide noodlijdenden in Nederland;
een tentoonstelling van weefwerk ingericht; wat later een
van huisvlijt en Inlandschen landbouw te Padang; een
steenen naald opgericht ter herdenking, dat het een eeuw
geleden was, dat 'het Nederlandsche gezag op WestSumatra werd hersteld; vergaderingen belegd om een
oplossing te vinden voor moeilijkheden tusschen verschillendegodsdienstige Mohamedaansche secten van 'n soort
,debating clubs over godsdienstige onderwerpen ingericht;
voorstellengedaan inzake de viering van Islamietische
feestdagen; zich gekeerd teen ongewenschte stroomingen in de algemeen bekende vereeniging .de S. I., later
teen het communisme; uitgebreide voorstellen ingediend bij den Bezuigingsdienst; Koninginsjaardag
feestelijk gevierd 1 ) . . • Is dit niet een opsomming, die
iedere vereeniging tot tevredenheid zou stemmen?
Het Groepsbestuur heeft zich met de S,A,A,M, in
verbinding gesteld in de hoop, dat het mogelijk zal zijn
haar te steenen bij de oprichting van een leeszaal, een
boekerij, een leer an in de Nederlandsche taal, Wie
weet, welkegoede vruchten samenwerking nog kan
hebben!
R. v, I.
1 ) Een foto van deze feestviering in 1924 moge er
eenig denkbeeld van geven,
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Verbetering.

Een der Hoofdbestuursleden, zittend voor Groep
Nederlandsch Indié, heeft er ons opmerkzaam op
gemaakt, dat Dr, Walch zich vergist, waar hi' op biz.
87 van Neerlandia (Juninummer) beweert:„drie vierden
van het aantal inlanders, die lezen en schrijven kunnen,
lezen en schrijven ook Nederlandsch.” In werkelijkheid
is hetgedeelte ten hoogste een zestiende,

SURINAME
Uit het Jaarverslag van de
Groep Suriname over 1924,
Aan het door den afgetreden secretaris, den heer F.
Oudschans Dentz, uitgebracht jaarverslag over 1924 is
het volgende ontleend:
Het bestuur bestond uit de heeren: Mr, Dr, P, H. W.
G. v, d, Helm, voorzitter; C. K. Kesler, ondervoorzitter;
Fred, Oudschans Dentz, secretaris; A. Ph, Samson, penningmeester; H. F, Esser, A, Th, de Miranda, R, Simons,
E, de Vries.
Het ledental bedroeg op 31 Dec, 1924 222, van welke
de meesten ten minste I 5.— 's jaars bijdragen.
Spreekbeurten werden vervuld door de heeren A. L.
Waalwijk over de Vlaamsche beweging en Ir. Van Hasselt over Oost- en West-Indie (met lichtbeelden).
Omtrent de rolprent Nederland, door het Hoofdbestuur
ter beschikking gesteld, meldt het verslag:
Deze rolprent met Hollandschen tekst werd 7 maal
„
te Paramaribo en 1 maal in het district vertoond, de
eerste maal voor de leden met dames engenoodigderi
op 4 November. Het emend koor der stadszending
van de Evangelische Broedergemeente onder leiding
van den beer Doesburg en met medewerking van Mevr.
Frey, bracht tusschen de rustpozen Oudhollandsche
liederen tengehoore, Daarop volgde nog een vertooning
op 10 November voor het publiek en 2 kindervoorsiellingen op 14 en 17 November, 1 vertooning voor de 2
hoogste klassen der kostelooze openbare en bijzondere
scholen. Op dezen laatsten avond waren 1140 kinderen
aanwezig, van 13 scholen afkomstig, Het Kol, bestuur,
de missies en de vereeniging tot bevordering van onderwijs schonken een bijdrage in de kosten,
Vervolgens werd de rolprent verhuurd aan het personeel van het Militair Hospitaal en aan den heer A. F.
C. Curiel voor zijn personeel en kennissen, terwijl zij
ten slotte teen een matige vergoeding werd afgestaan
aan dengezagvoerder der plantage Mon Souci. Ongeveer 6000personen hebben de rolprent Nederland gezien,
d,i, ongeveer 1/6 deel der bevolking van Paramaribo,
wel een bewijs hoe zeer ,deze in den smaak van de
bewoners isgevallen. Ongetwijfelid heeft deze vertooning
bijgedragen tot versterking van den band tusschen het
moederland en Suriname."
Op verzoek van het Hoofdbestuur wordt een onderzoek ingesteld naar het onderwijs in geschiedenis en
aardrijkskunde van Nederland (en Kolonien) in Suriname, daar het de aandacht van het Hoofdbestuur had
getrokken, dat er reden bestond om te vermoeden, dat
deplaats van ons land in verleden en iheden, niet voldoende tot haar recht komt,
Het verslag vermeldt nog eenige steunverleeningen en
eindigt met een opwekking aan overheid en burgerij om
tot verwezenlijking der doeleinden van het A. N. V, mee
te werken.
N.S. In deplaats van wijlen Mr, Rietberg is tot
bestuurslid benoemd Dr, P, Cool, hoofd van den Militair Geneeskundigen Dienst.
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INGEZONDEN.
Het Nederlandsch-Belgisch Verdrag.
Het is een zonderling geval met het NederlandschBelgische ontwerp-verdrag.
In Belgie schijnt men er niet de minste belangstelling
voor te hebben en in Nederland is het een kleinegroep
en
— die
deskundigen — en ten deele ook belangstellden
dreigen ide functie van openbare meening te vervullen,
Het yolk in zijn geheel schijnt in het Noorden al even
weinig belang in de zaak te stellen als in het Zuiden.
Is er voor Nederland echter nog wel een vraagstuk
van zoogroot nationaal belang als het vraagstuk der verg
houdeng tot Belie?
Tegenover dergelijk nationaal vraagstuk ma men de
deskundigheid nooit alleen aan het woord laten, Feitelijk
mag deze laatste niet anders ,zijn dan ,de dienares der
openbare meening. In zake Nederland-Belie schijnt er
echrtergeen openbare meening te bestaan. De Belgische
opwinding van een paar jaar geleden blijkt nu wel
eenigszins kunstmatig geweest te zijn, Van een ernstige
beweging zou men toch nog wel jets meer merken op
het oogenblik, dat er iets bereikt is. Toch is die opwinding niet zonder gevaren geweest. Zal het thans in het
Noorden tot een even onwezenlijke opwinding in omgekeerden zin komen? Het zou zeer jammer zijn en het kan
,
zeer zeker nog vermeden worden
wanneer men er in
slaagt tegenover de deskundigheid in den engeren zin
des woords een werkelijke openbare meening te vormen,
die zeer zeker dankbaargebruik zal maken van al wat
zij van deskundigen zal leeren, maar zich op een algemeen, politiek, nationaal standpunt plaatst en niet op
het standpunt van een specialist,
Het schijnt mij toe, ,dat het A.N.V. bij de vorming van
die openbare meening een groote rol zou kunnen, zou
moeten spelen. Het Verbond is de Internationale vereeniging van alle Nederlandsch sprekenden, Een zeker
evenwicht van belangen tusschen de in afzonderlijke
staten levende roe en is een noodzakelijke voorwaarde van het krachtiger worden van het eenheidsgevoel en van ,de versterking der algemeene Nederlandsche cultuur.
Daarom mag men ,de zaak van het Nederlandsch-Belgische accoord de zaak van het A.N.V. noemen, Bij de
beoordeeling van het ontwerp-verdrag ma een Verbonder,
voor wien het Verbond een levende werkelijkheid
is, zich op een ander standpunt plaatsen dan op het
Algemeen Nede'rlandsche, Hi' moet zoeken naar wat
onder de tegenwoordige omstandigheden voor Vlamingen
en voor Noord-Nederlanders beiden de best mogelijke
schikking is,
Het is ons doel niet in dit stuk zelf de zaak van dit
standpunt te behandelen. Wij willen alleen maar wizen
op de noodzakelijkheid van dit stand punt, Zeer zeker
is er een stria van belangen tusschen Nederlanders en
Bel en (ook Vlaamsche burgers van den Belgischen
staat), maar al het mogelijke moet gedaan worden, om
te vermiklen, dat deze economische botsing een politieken vorm aanneemt, Natuurlijk dient men ook rekening te houden met ,de historische rechten en met de
ontwikkeling der Nederlandsch-Belgische betrekkingen
sinds 1839, De scheiding van '30 is zeer ongelukkig
g
eweest . maar het Noorden heeft er evenveel schuld aan
gehad als het Zuiden, In 1830 is gebleken, dat NoordNederland te klein was voor de schoone taak,
die men
het toevertrouwd had, Het schoone rijk viel uit elkaar
en de last van den daardoor ontstanen en ongewonen
toestand op verkeersgebied moet Nederland sinds de
tractaten van 1839 mede dragen. Dit beginsel geldt nog
steeds en zal blijven gelden, tot wanneer er zich op den
grondslag van het thans bestaande — want wij zijn er
vast van overtuigd dat revolutionaire politiek ook bier
slechts storend kan werken — een nieuwe toestand zal

ontwikkeld hebben, waarbij de grenzen tusschen Noorden Zuid-Nederland, zoo niet verdwenen, dan toch vervaagd zullen zijn,
Jarengeleden sprak De Marees van Swinderen den
wensch uit, dat er eenmaal geen Schelde meer zou zijn,
(in den aard der beroemde Pyreneeen,
die er niet meer
waren). Wij zouden denzelf den wensch willen uitspreken in een eenigszins andere beeldspraak: laat de
Schelde en met haar het heele verkeer in deze landen
een band worden, ,die vereenigt tot samenwerking in
plaats van te zijn een bron van verwikkelingen!
Met dit doel voor de oogen moet een lid van het
A.N.V. o,i, het thans ter ratificeering bij de parlementen
te 's-Gravenhage en te Brussel ingediende ontwerpverdrag beoordeelen, Ook dan zal men niet alles kunnen
prachtig vinden, in ieder geval niet alvorens er eenige
nadere inlichtingen verstrekt zijn, maar de critiek
zelf zal een ander karakter verkrijgen, Het zal dan
niet langer mogelijk zijn, dat men van overigens niet
onwelwillende zijde het grapje verkoopt, om den Bel en
den raad tegeven een nieuwen Scheldearm te graven
door hun eigen land,
H. Vos, het Kamerlid voor Antwerpen, heeft trouwens
reeds een voorbeeldgegeven van een werkelijk goed
Nederlandsche behandeling der zaak. Als vertegenwoordi er van de Scheldestad wenscht hi' zeer zeker de best
mogelijke ontwikkelingsvoorwaarden voor de haven zijner
stad, maar tevens erkent hi' het belang eener goede
samenwerking tusschen Noord en Zuid en zoekt hi' naar
middelen, om deze te bevorderen; bij de behandeling
der begrooting van Buitenlandsche Zaken stelde hi' o,m,
voor,
dat men een hoogtegrens zou vaststellen voor
geldelijke lasten van Nederland in verband met de verlichting tot onderhoud der vaarg_
eulen in de Schelde.
P
Er kan meer in dien zingedaan worden, Men dient
echter eerst meer het algemeene stand punt in te nemen.
En daarin moet het A.N.V. o.i. voorgaan.
's-Gravenhag,
e 20 Juli 1925,

LEO PICARD,

Fransch Vlaanderen,
Geachte Redactie,
Xis een der zeer weinige Nederlanders, die lid zijn
van het Comite Flamand de France, ontvang ik geregeld.
het„Bulletin,” dat dit genootschap uitgeeft. In de laatste
aflevering (le en 2e Fascicule 1925) komen een paar
mededeelingen voor, die ongetwijfeld onze belangstelling
verdienen,
Neerlandia heeft reeds met ingenomenheid melding
gemaakt van de hervatting der wetenschappelijke studie
van de Vlaamsche taal en letterkunde door de seminaristen en jonge priesters,
Een „Union des Cercles Flamands" is gesticht onder
eerevoorzitterschap van Kanunnik Looten, (voorzitter
van het Comae) om een middelpunt te scheppen van
letterkundigen Vlaamschen arbeid en om onder de
Fransche Vlamingen letter- en taalkundige, benevens
geschiedkundige wedstrijden te houden. De bisschop
van Rijsel heeft warme instemming betuigd met deze
eerstepogingen en den herdruk toegestaan van den
kleinen Fransch-Vlaamschen Catechismus,
Kanunnik Looten schrijft: ,,De nieuwe vereeniging
zal er op eene doeltreffende wijze toe bijdragen, om een
der eerbiedwaardigste tradities van het Vlaamsche yolk
te handhaven, namelijk het kunnen gebruiken van zijn
eigen taal, die zoo uitdrukkingsvolle en rijke taal, die
wonderbaarlijk zijn gedachten en gevoelens, zijn tegenwoordig en voorbijgegaan zieleleven, zijn edele hartstochten en begeerten, kortom zijn geheele leven weerspiegelt — een taal, zoo dierbaar aan zijn hart, dat om
haar te kenschetsen, het haar den driewerfgeheilig&et naam van „moedertaal" gegeven heeft."
Ik voeg hieraan nog toe een uitspraak van „Madame
de la Chapelle, née de Ternas '; over het herstel en
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behoucl van het Vlaamsch karakter van het FranschVlaamsche landschap: „Er is nog een andere zaak, die
meewerkte tot het behoud van hetplaatselijk karakter.
Dat zijn de opschriften van ide gevels der kapellen
bijvoorbeeld en de uithangborden van herbergen en winkels, Er moet zorg gedragen worden voor hun behoud
en herstelling in 't Vlaamsch, vooral daar, waar zij altijd
eweest zijn en men moet ze niet verfranschen,"
g
J. N. PATTIST.
e 5 J uli 1925.
's-Gravenhag,

Niet klagen, maar doen!
In het artikel van den heer Haesaert in het vorige nummer van„Neerlandia” — artikel met langen titel en
lane
aldwalingen — las 1k weer eens voor de zooveelste
g
maal de klachten over Nederlandsche vergrijpen in
Belie be aan niet van belang naast de vraag: „Waar is
de beschaafde stand van Vlamingen, die zich spant voor
alles, wat in Belie Vlaamsch is?" Welke stand hoog
noodig is, volgens den Vlaming Dr. Laureys, dus nog
niet voorhanden. Natuurlijk niet; immers ware het
Vlaamsch-met-Nederlandsche uitspraak, dat is dus, om
het kind bij den naam te noemen, Nederlandsch 1 ), in
Belgie in tel, een gewoon Nederlander of Nederlandsche vrouw zou er over denken jets anders te spreken
daar dan Nederlandsch alhjd als hi' dit doen kon,

zonder voor uitermate onbeleefd te worden aangezien.
Thans wordt hi' dikwijls slecht te woord gestaan, als
hi' zijn taal maar spreekt, iets waar een Vlaming misieddat heelemaal niet
schien beter teen
kan dan hij,
g
gewend is. Maar ware er een beschaafde stand, waarmede ambtenaar en winkelier rekening moesten houden
,
en die dus het Vlaamsch van beschaafden
dat is dus
Nederlandsch, in tel bracht, de Nederlander zou zich
nietplagen met zich in te spannen in het hem toch niet
zoo eigene Fransch.
Derhalve hangen deze vergrijpen, ja, hangt de geheele
Vlaamsche zaak namen met het al of niet bestaan van
dien beschaafden stand, die hoog noodig is en dus niet,
of althans tot nog toe niet, voorhanden is.
Door vaandels, optochten, ja, zelfs door gevangenzitten
tik noem dit met schroom, want het zal wel worden
uitgelegd als een gebrek aan eerbied voor de martelares,
Me', Rosa de Guchtenaere, maar ieder nuchter vert dat het in dit verband aldus niet
stand begrijp,
uitgelegd ma worden) ontneemt men aan het Vlaamsch
nog niet den naam van onfatsoenlijkheid, waarin het in
Belie
staat.
g
.Maar, zie! er studeeren dames in Gent en er worden
meisjes opgeleid in Antwerpen. Welnu, bij haar lit dan
de toekomst;hebben dan den grondslag te le en
voor dien beschaafden stand, die voorgaat bij alles,
waarin Belie Vlaamsch is, Waar het nu op aan komt, is:
Zal zulk een dame of meisje, later, als zij vrouw van bijv,
een officier, professor kamerlid of minister is geworden
Vlaamsch ,d.i. Nederlandsch spreken, daar, waar niet
alleen een Vlaming, maar ook een Nederlander, dat
verwachten zou en zal zij hare kinderen opvoeden tot
(natuurlijk) tweetalige, maar in de eerste plaats Vlaamsche Belgen? Op deze gewone wijze bedoelde ik alleen,
dat de vrouw in Vlaanderen op de bres moet staan, Dan
komt er een beschaafde stand-die-voor vat enz., dan
gaat de Vlaamsche zaak er heel anders uitzien over
een aantal jaren, maar dan ma men zich met verbazing
afvragen:„
Waarom is men dan toch niet een halve
eeuw tevbren met zulk een opleiding begonnen?" Of
zullen die meisjes niet zoo zijn, maar Fransch spreken,
nu of later, onder Vlamingen, zoodra het in heure Slappe
hoofden opkomt of — wat nog er er is — omdat het
fatsoenlijker lijkt? Dan brengen ook zij niet dien
beschaafden stand en komt Vlaamsche beweging niet
aan het hoog noodige, volgens Dr, Laureys, en het eerst
e volgens mij, Dan bleek het dus niet te zitten
noodig,
1 ) Verg. het artikel „Onze taal in Vlaanderen en ZuidAfrika",
in het vorige nummer,
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in die opleiding. We zullen daarop hebben te wachten.
Maar hoelang niet wacht Vlaanderen al op de vrouw
en den stand, die het Nederlandsch in tel zullen brenen? Waarom onderwijl ook andere we en versmaad?
g
In Holland zal een meisje --enkele zottinnen in Den
Haag en van beneden ,den Moerdijk, bij vlagen, uitgezonderd — er niet aan denken jets anders te spreken dan
cardo
Nederlandsch; hier is de taal Lail in tel, dat is de „
quaestionis". Een Vlaamsche nu, van 'on en leeftijd of
opgevoed in Hollandsche , omgeving, duet als hare Hollandsche vriendinnen en ook niet anders in haar eigen
land, als zij vrouw van een officier, of professor geworden is daar, Er zullen wel instortingen zich voordoen,
maar dit Hollandsche middel werkt op den duur zeker
en dan krijgt Vlaanderen zijn beschaafden stand, die er
alle wetenschappelijke, kunstminnende en economische
ondernemingen kan schragen.
En om dan te bedenken, dat in tachtig jaren die stand.,
aan Wien Dr. Laureys die taak toedenkt, nog niet aangekweekt is kunnen worden! Was dit dan onmacht? Neen,
onwetendheid betreffende Holland — en als Vlaanderen,
het strijdende Vlaanderen,
van een land niet onwetend
mag zijn, dan is het van Holland —, en onwil om in
Holland te doen aankweeken wat men in Vlaanderen
zelf al dien tijd nog niet heeft kunnen aankweeken,
Met vaandels loo en in een optocht is inderdaad wel
eensgevaarlijk, maar zulk voor aan" is voor een
beschaafde vrouwgeen voor de hand liggend werk; dat
kon ide half simpele apothekersbediende uit Tarascon
ook well Een beschaafde vrouw met een goed verstand
zal haar tijd en krachten anders en beter gebruiken!
S, A. WALLER ZEPER,

Spelling (en worm) van aardrijkskundige
namen,
Gaarne wil ik eenige kantteekeningen maken bij het
stukje van R. v, I., onder bovenstaand hoofd in de afdeeling Oost-Indie van het voorlaatste „Neerlandia"nummer, verschenen,
R, v. I. schrijft: „Wij Nederlanders schrijven dus aardrijkskundige namen, zooals wij , dat het best vinden." —
Ik ze g hierop: „Helaas, dat is maar al te waar; vandaar
de anarchie die er te onzent heerscht!" Men schrijft
b.v.: Enschedee en Enschede, Zutfen en Zutphen, Uskwerd en Usquert, Appelsga en Appelscha, Hengeloo en
Hengelo, Oostende en Ostende, Torhout en Thourout,
Diksmuiden en Dixmude, Laken en Laeken, leperen en
Yp,
er enz, enz, enz,
(De m,i,goede spelling volgens Nederlandsche begrippen, heb ik onderstreept). — Zoo is het, volgens
het stelsel „zooals wzi dat het best vinden", bij ons mogelijk, ,dat de kinderen op school eene andere spelling
onder oogen krijgen, dan b.v. de directie der spoorwegen
er op na houdt.
Vervolgens schrijft R. v. I. in datzelf de stuk: „In denzelfdengedachtengang lijkt het mij fout, dat wij Nederlanders er ons aan storen, als een of andere potentaat
(sic!) een aardrijkskundigen naam verandert; het overboord zetten van namen als St, Petersburg en Christiania
is voor mijn gevoel alleen van kracht voor Russen en
Noren, voor de menschen voor wie de wetten van deze
potentaten (nogmaals: sic!) gelden,'' —
Hierop zou ik het volgende willen ze en; „Afgezien
nog van de onjuistheid om van potentaten te spreken,
waar het„het yolk” betreft, ben ik er sterk voor, om ieder
yolk zooveel mogelijk in eigen taal te behandelen, gedachtig aan den onvergankelijk-schoonen rechtsregel: „ ...honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere",
— de z, ,n, „iuris praecepta"! —
Dat wil natuurlijk nog niet ze en ,
dat onze kinderen
behooren te zingen: „Tusschen Köln en Paris leit (ligt)
de weg naar Roma." — Keulen, Parijs, Rome, Londen,
Berlijn, Rijssel, Duinkerke, Kopenhagen, enz, enz., zijn
eenvoudig: Nederlandsche benamingen voor niet-Nedlandsche steden.
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Eengeheel tinder geval is het echter, als een yolk
er toe overgaat zijn eigen plaatsnamen te veranderen,
te nationaliseeren, zooals het geval is geweest met Leningrad (Sovjet-Rusland) en Oslo (Noorwegen), Bestaat er
dan voor ons, Nederlanders, een enkele aannemelijke
reden, om aan de oude, door die andere volken of geschafte, benamingen te blijven vasthouden? Is het voor
ons dan z6Oveelgemakkelijker, om Christiania (spreek
uit: Kristiania) en Sint-Petersburg te zeggen, dan Oslo
en Leningrad? — Ik geloof het niet,
En daar komt nog iets bij: het koppig vasthouden aan
hier te lande nu eenmaal zoo'n beetje bekende namen
leidt vaak tot eengeheel verkeerde begripsvoorstelling
omtrent nationaliteit en verlangens van het desbetreffende yolk, — Waarom zullen wij den kinderen niet leeren,
dat de Tsjechen spreken van Brno (i. pl, v, Briinn), van
Olomouc (i.pl. v. Olmiitz), van Bratislava (i, pl. v, Pressburg); , dat de Polen spreken van Warsawa en Lwow
(Lemberg) 1); dat de Roemeniers spreken van AlbaJulia (i,pl, v, Karlsburg) en van Chisinaw (i., pl, v. Kiesjenew); dal de Estlanders spreken van Tallinn (1, pl, v.
Reval), de Lithauers van Klaipeda (1, pl, v, Memel), de
Ieren van Baile A'tha Cliath (i. pl, v, Dublin), enz, enz, 2)
Het is natuurlijk volstrekt niet zeker, of die nieuwe,
nationale namen, er op den duur bij ons yolk wel zullen
in aan maar zoo iets kan men toch vooruit nooit zeggen;
er ziin zelfs wel zeer specifiek Nederlandsche benamingen
op den duur moeten wijken voor de eigenlijke inheemsche, en niemand denkt er thans aan, om b.v. weer (of
nog) te spreken van Danswijk, voor Danzig, of van Kantelenburg, voor Canterbury, en toch hebben die namen
vroeger bestaan, Neen, laten wij elke natie het hare
geven, „ius suum cuique tribuere u , en laten ook wij
eischen, dat het buitenland naar ons taalgebied schrijve:
's-Gravenhage, en niet; La Haye of Haag, 's-HertogenBosch en niet Bois le Duc, Arnhem en niet Arnheim,
Groningen en niet Groningue, Brugge en Gent, en niet
Bruges en Gand, — Dat eischt de beleefdheid; dat eisc
eischt
het „alterum non laedere,"
's-Gravenhage, Juli '25.

Mr, H. P. SCHAAP,

vraag, waar de moeilikheid van onze spelling dan in zit,
Immers, de En else spelling is in menig opzicht ved
dwazer dan de onze; en toch is die spelling geen hinderpaal van betekenis, noch voor vreemdelingen, noch
voor Engelsen, In het bovengenoemde artikel tracht ik,
ook op grond van mijn ervaring als schrijver van een
leerboek van onze taal voor Engels sprekenden, aan
te tonen, dat de eigenlike moeilikheid zit in onze kunstmatige verbuiging; al het andere is bijzaak, Wil men.
dus eenprakties gevolg, dan moet men die kunstmatige verbuig
, en tot een natuurliker
ing afschaffen
verhouding van schrijven en spreken terugkeren, zoals
in het Engels bestaat,
Is het Hoofdbestuur ook van die mening, dan rijst
de vraag, wat het voorstelt in die richting te doen. Met
een brief aan een minister, die het bijltje er bij neerlegt
zodra hi' merkt, dat hi' niet zijn eigen zin kan krijgen,
gevolgd door een artikel in Neerlandia drie jaar later,
schieten we niet op. De meeste voorstanders van vereenvoudig
, dat de
ing onder taalkundigen hebben gemeend
beste weg was de nieuwe spelling gezamenlik vast te
stellen, en dan in de praktijk te gebruiken. Dat is nu
een twintig jaar lang gedaan en het gevolg is niet
schitterend. Weliswaar neemt hetgebruik van de nieuwe
spelling toe, maar het is de Minister toch gelukt de
spelling buiten de school te houden, ofschoon een grote
meerderheid bij het onderwijs voorstander van de invoering is,
Nu heeft de heer de Kanter bezwaren tegen de voorgestelde vereenvoudiging; ik ook. Maar aangezien ik mij
niet in staat acht een vereenvoudiging voor te stellen,
die meer kans heeft op algemene instemming, aanvaard ik de voorgestelde regeling. Mijn vraag is nu:
Meent het Hoofdbestuur een spelling te kunnen voorstellen, die meer kans heeft aanvaard te worden, terwijl die
spelling voldoet aan de beginselen, die aan de vereenvoudiging, ook met het oog op de verbreiding van onze
taal in den vreemde, moeten worden gesteld?
Welkepraktiese we heeft het Hoof dbestuur ingeslagen of denkt het in te slaan, om eindelik het doel
te bereiken?
Amersfoort.

E, KRUISINGA.

Onze Taal in den Vreemde.
Onder deze titel heb ik in het Meinummer vane
Nieuwe Taal ids een artikel geschreven, waarin ik tracht
aan te tonen dat voor de verbreiding van onze taal
in den vreemde, vereenvoudiging van de spelling een
onafwijsbare noodzakelikheid is, Met begrijpelike belangstelling heb ik het hoofdartikel van de Beer de
Kanter in het nummer van Neerlandia van de vorige
maartdgelezen, En de ervaring dat ook het Hoofdbestuur van het Verbond die noodzakelikheid, of altans
wenselikheid, inziet, deed megenoegen, Weliswaar was
de strekking van de brief van 1922 aan de Minister van
Onderwijs mij bekend, maar ik wist niet, dat het belang
van vereenvoudiging voor de verbreiding van onze taal
zo sterk door het Hoofdbestuur werdgevoeld, als uit
het hoofdartikel van de vorige maand schijnt te blijken,
Ofschoon ik als taalkundige het met vrijwel alles, wat
de beer de Kanter over taalontwikkeling of taalgebruik
schrijft, oneens ben, hebben wij op het gebied van spellingvereenvoudiging een gemeenschap van denkbeelden,
die allegedachtenwisseling niet van te voren tot
onvrucbtbaarheid veroordeelt, Ik waag het daarom een
plaats te vragen voor de volgende beschouwing,
Wanneer wij de ,gebruikelikste spelling van onze
taal een beletsel achten voor de verbreiding ervan, eist
betgezond verstand dat wij een antwoord even op de
1) In het Roetheensch-Oekrainsch beet dezestad
Lviv, naar ik meen.
2) Niet aanbevelenswaard lijkt het mij echter, het
goede, Elzassche Malhausen te verhaspelen tot Mulhouse
b.v. —

Naschrift. Deze aangelegenheid zal bij het Hoof dbestuur aan de orde wordengesteld,
d. K.

Comite voor Ned. Kinderen in den Vreemde.
Hetgeheel der ontvangsten bedroeg in Juni I 1110.90,
met de vorige opgaven f 551.579,32; tegenover de ontvangsten ,dezer maand stonden de uitgaven f 2152,57,
dus alweder is onze weerstandskas met ruimf 1000.—
verminderd endat, terwijl juist nieuwe kindertransporten voor onze rekening zijn aangekomen,
De zomer is in het land, d,w,z.: Ingroote drommen
trekken de menschen naar buiten, om tegenieten van
rust en natuur. Het bedrag,
dat in de zomermaanden
daarvoor wordt uitgegeven, is ontzaglijk groot,
Er zijn zooveel noodlijdende Nederlandsche kinderen
in den Vreemde, die, om niet tengevolge van uitputting
tegronde te gaan, zoo drip end korten tijd verpleging
in het Vaderland behoeven en daartoe de middelen
missen,
Wanneer ieder, die nu naar buitengaat,
slechts f 1.—
voor ons doel offert, zijn wij in staat die kinderen te
helpen, Spoedige hulp is dubbele hulp!
Men zende spoedig zijne bijdrage aan den Penningmeester
S. VAN LIER Ez,, Nassaukade 358,
Amsterdam.
Postchéque en Girodienst 22889.
Gemeentegiro L. 569.

NEERLANDIA.

TAALCOMMISSIE.
Adres: Laan 34, 's-Gravenhage,
Onze Woordenlijst.
Als dit nummer van Neerlandia in de handen der
leden komt, is de 4de druk .der Woordenlijst verschenen en aan het Hoofdkantoor van het A,N,V. voor
25 ct, verkrijgbaar. Wie den nieuwen druk in handen
neemt, ziet al dadelijk aan het uiterlijk, dat hi' aanzienlijk vermeerderd is en tevens, dat zijn uiterlijk veel
aantrekkelijker is dan dat van de vorige drukken,
Van dezegelegenheid maakt de T. C. tevens gebruik,
om Mr, H, P. S. haar hartelijken dank te brengen voor
zijn vriendelijken brief van 14 Juli j.l, en hem de verzekering te geven, dat zij van zijn nieuwe aanwijzingen
aanteekening voor een volgenden druk zal houden,
*

* *

Naaktloopers!
Onomwonden heb ik hem de waarheidgezegd,
Hi' kwam onomwonden voor zijn meening uit.
Ik moet onomwonden verklaren, dat hi' gelijk heeft.
Onomwonden beteekent in het Nederlandsch naakt.
Bedoeld wordt in zulkegevallen: onbewimpeld, onverNolen,
*

* *

Hand enarbeid of sljOd?
Een lid van het A.N,V, heeft zich tot onsgewend
met de vraag, of er voor sljiid een goed Nederlandsch
woord bestaat, Tot zijn geruststelling en ons genoegen
konden we hem melden, dat reeds eenige jaren lang bij
ons daarvoor ingebruik is het woord handenarbeid,
*

* *

Verhuur van kleederdrachten.
Een inrichting, die zich toelegt op het verhuren van
kleederdrachten voor feestelijke gelegenheden, zal een
boekje uit even om daarin mede te deelen, wat zij op
datgebied kan leveren. Zij had van de T. C. gehoord
en wendde zich daarop tot haar met het verzoek haar
hierbij van raad te dienen,
aan welk verzoek de T. C.
natuurlijk gaarne heeft voldaan, De bovenbedoelde zaak
is die van H. SCHIPPERS ,
Oppert 110, Rotterdam,
*

* *

Een wonder.
Iemand, die zich J. Cats Jr. noemt, laatst vele spotrijmpj es in verscheiden bladen, Het volgende nemen we
met genoegen over:
Ik mocht in Amstels Kalverstraat
Een wonder laatst beleven:
Ik zag daar op een winkelruit
In 't Hollandsch ietsgeschreven,
*

* *

Zuiver Nederlandsch en tochgermanisme.
Wanneer een redenaar zijn gehoor toespreekt met „geachte aanwezigen", hoort ge een woord, dat niet Hollandsch is. Toch spreekt hi' in onvervalscht Duitschen
trant.
En ook spreekt die redenaar in onvervalscht Nederlandschen (rant. (T. C.).(Ingezonden).
Een ander zuiver Nederlandsch klinkendgermanisme is
hetgebruik van den derden naamval telkens op plaatsen,
waar de vierde behoort, In sommige verslagen is dit
schering en inslag, Gij leest van een voorzitter, die „den
aanwezigen" welkom heet, den" toehoorders toesprak, of
„den" dames en heeren dankte, Dit alles is haast nog
er er dan het gebruik van een uitheemsch woord nu en
dan uitgemakzucht, Want het is , een font in het denken,
Zijn beide fouten niet denkfouten? (T, C.)
(Ingezonden).
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Eerhersfel.
In het vorige nummer laakten wij het smeden van
nieuwe Fransche woorden (?) door de Haagsche Citylunchroom v.h. Lensvelt-Nicola.
Wij ontvingen een Neerlandia met de volgende aanteekening bij het bewuste stukje: „Lensvelt-Nicola heeft
met deze zaak niets te maken", het een ons verheugt.
Moe de werkelijk taalmisdadiger het zich evenzeer
aantrekken.

MEDEDEELINGEN.
Mr. P. .Hofstede Crull f
Bij het ter perse aan van dit nummer bereikt ons het
droevig bericht dat het verdienstelijk lid van het Hoofdbestuur, Mr, P. Hofstede Crull, afgevaardigde van Groep
Suriname, 27 Juli te Tiel is overleden,
In het volgend nummer ha en wij zijn verdiensten
voor het A. N. V, te herdenken,
Onze rolprenten.
In het voorjaar zijn de Koninginnejubileumsrolprenten in Willemstad (Curacao) en Paramaribo (Suriname)
metgrooten bijval herhaaldelijk vertoond,
Te Duisburg en Wesel werd onze rolprent OostIndic door degoede zorgen van den heer A. van Lith,
Consul der Nederlanden, vertoond, in eerstgenoemde
plaats voor 800 toeschouwers op den propagandadag
van den Nederlandschen Bond in Duitschland.
Groot Suid-Afrika.
Onder dezen verzamelnaam zijn in vijf bundels „21
nuwe Suidafrikaansche liedere" verschenen,
getoonzet
door Mevr, Lambrechts—Vos, op woorden van de dichters Keet, Du Plessis, Martins, Bosman, Celliers, Leipoldt e.a.
De bezoekers van den Dietschen Kunstavond ter
gelegenheid van den Stamdag in Maart te 's-Gravenhage gegeven, hebben door den zang van Mevr, Mak
van Waay—Dooremans kennis met enkele gemaakt.
Sedert zijn ze in Zuid-Afrika met groote waardeering ontvangen. De toondichteres zelve ontving daarvan
ondubbelzinnige bewijzen, Zoo schreef Mevr,Le Roux—
Engelen, die eenige der liederen voor de „Cape- Broadcoasting Association" zong en daardoor vele duizenden
ooren bereikte: „De liederen vallen overal zeer in den
smaak," Ook Dr, Keet te Senekal (0,V,S,) lie t zich er
loffelijk over uit en de muziekbeoordeelaar van Die
Burger stak Mevr. Lambrechts—Vos deze pluim op den
hoed: „Zij heeft door deze komposities de Afrikaanse
muziekgrote luister bijgezet."
Voor de winteravonden.
In den zomer moet men zich voorbereiden voor den
winter. Ditgeldt ook voor het onderhouden van het
vereenigingsleven. En daarom openen we nu reeds de
list der sprekers en spreeksters, voordragers, zangeressen enz,, die zich voor afdeelingsavonden beschikbaar stellen, In de volgende nummers wordt de list
vervolgd, naarmate aanbiedingen binnenkomen, De besturen kunnen dan alvast een keus doen.
Hendrik Bulterijs, Haantjeslei 90, Antwerpen,
Voordracht van Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaanschegedichten en proza (zeer matige voorwaarden),
Louis van Gasteren, leeraar aan de Tooneelschool,
ROntgenstraat 14, Amsterdam, Dramatische voordrachten, lezingen over schrijvers en dichters.•
Mevr, Aleida Roelofsen, 2e Adelheidstraat 135, 's-Gravenhage,
Ernstige en komische voordrachten: dramatische werken,
gedichten, monologen.
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D, J, v. d. Ven, De Meihof, Oosterbeek.
Folkloristische voordracht met rolprent of lichtbeelden.
Mej. Veer de Vere, Rozengracht 16, Amsterdam.
Uitgebreide list van voordrachten met lichtbeelden wordt
op aanvraag toegezonden,
Mevr, Mies C, Zwierzina Theresiastraat 190, 's-Gravenha e. Voordracht van ,gedichten en proza,

onze bemiddeling in briefwisseling te komen met een
Nederlandsch onderwijzer of leeraar. Zelf leeraar zou
hi' tijdens het verlof eenige dagen in Nederland willen
doorbrengen om dan zijn gastheer eenige dagen in Gent
te ontvangen,

Kriigerherdenking.

In Vragen van den Dag geeft Jhr. J. C. C. Sandberg,
de directeur van de Vereeniging „Landverhuizing", gevestigd te 's-Gravenhage, Bezuidenhout 30, een voorbeeld
ter navolging voor hen, die lust gevoelen zich in ZuidAfrika te vestigen,
Het voorbeeld is van eengeslaagde, die voldeed aan
de onmisbare voorwaarden: te zijn een werkzaam, flink
mensch van hoogstaand karakter , die zijn beroep d
door
en door verstaat, bereid is hard te werken en vol te
houden en den Hollandschen naam in Zuid-Afrika eer
aan te doen.

Op aanstichting van het bestuur onzer Aid, Utrecht
heeft zich een uitgebreid comae gevormd om ter eere
van ,,Oom Paul" Neb. 10 October 1825) te Utrecht, waar
depresident in zijn ballingschap een tijdlang heeft
gewoond, een standbeeld voor hem op te richten, waarmee
men tot uitdrakking wil brengen de eenheid en saamhoorigheid van den Nederlandschen stam over de geheele
aarde,
Vele vooraanstaande Nederlanders hebben hun zedelijken steun toegezegd; hun namen zijn in een lane list
aan de oproeping van het uitvoerend comae toegevoegd.
Onder hen zi j n onze eerevoorzitter Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge en onze voorzitter, de heer P. J. de Kanter. Voorzitter is de heer F. Kroon; secretaresse Mejuffrouw G. H.
M. van Arkel en penningmeester de heer H. G. Hammacher, Utrechtsche Provinciebank, Janskerkhof 23,
Utrecht(Postgiro Nr, 9099).
Wij wekken onze leden met aandrang op het mooie
plan krachtig te steunen,

Nederlandsche tooneelkunst een nationaal belang.
Het Dagelijksch Bestuur van den Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers (voorzitter Maurits Wagenvoort, secretaris August He tin Groothertoginnelaan
81, 's-Gravenhage) heeft een oproeping gezonden „aan
de journalisten in Nederland", waarin het o,m, betoogt,
dat het tooneel eengeestelijk belang van de eerste
grootte is. „Als zoodanig kan zijn waarde voor heel
ons volksleven niet overschat worden, indien het metterdaad een nationaal tooneel is. Dit is het in ons land
tot nu toe niet in die mate, waarop het Nederlandsche
yolk recht zou doengelden, indien het in zijn overgroote meerderheid de beteekenis van zijn geestelijke
zelfstandigheid, welke kan uitstralen, in alle richtingen
van menschelijken arbeid en streven, wist te beseff en.
De bond vraagt van de Nederlandsche tooneelbeoordeelaars ten minste evenveel aandacht en belangstelling
r eigen als voor vreemde kunst ter wille van den
voo
Nederlandschen tooneelschrijver, maar ook ter wille van
de nationalegedachte,

Aid. Amersfoort.
Het bestuur dezer jongste Afdeeling, welke reeds, dank
zij onzen propagandist 138 leden telt, is als volt samengesteld: J. L. van der Moer, Voorzitter; Ds. M. G. Gerritsen, Vlasakkerwerg 14, Secretaris-penningmeester,
Mevr, Schreuder-Nijland, Dr, Ph. H. Peyrot, A. F. van
Beurden.
In September hoot zij een algemeene vergadering
te houden,
waarop de rolprent Nederland zal warden
vertoond,

Vlagvertoon.
Van de besturen der Groepen Suriname
S
en Nederlandsche Anti is bericht ingekomen, dat zij enkele maandengeleden aan den Nederlandschen minister van
Marine een verzoek hebbengericht om de reis van
H.M.'s „Java" zoo in te richten, dat ook aan de Nederlandscheebieden
een bezoek wordt
. in West-Indie
g
gebracht,

Zesde Koloniale Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen.
Van 28-30 December e.k. zal vanwege het Comite
voor Indische Lezingen en Leergangen wederom een
Koloniale Vacantieleergang voor aardrijkskundigen wordengehouden. Inlichtingen verschaft de secretaris: Dr.
H. H. Zeylstra Fzn, te Deventer.

Verkeer tusschen stamverwanten.
De heer Buckinx, Cartonstraat 39 leper, wenscht door

Vestiging in Zuid-Afrika.

Een belangrijke catalogus.
Van den lijvingen „catalogus van de belangrijkste oorspronkelijke Nederlandsche werken vooral van den laatsten tijd", uitgaaf van Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage,
is een nieuwe bijgewerkte druk verschenen (180 blz.).
Wij vestigen er gaarne de aandacht onzer lezers op,
omdat hi' zeergeschikt is om vooral Nederlanders in
het buitenland en buitenlanders, die in Nederland belangstellen, op de hoogte te brengen van wat door
Nederlanders in alle takken van wetenschap,
kunst en
letteren isgeschreven.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden,
A, Peek, Directeur v.d. Firma Peek & Cloppenburg,
N. Parklaan 17,
Den Haag.
F. Smith, Industrieel,
Zeist,
G. C. Blanken, Aannemer, Arnhemscheweg 49, Amersfoort,
Polak Frutal Works,
Allen opg, door den Heer Jac, Post, Utrecht,
W, D. Meinema, Uitgever en Boekhandelaar, HippolytusDelft.
buurt 4,
Gewone leden.
Mr. S, van 't Eind, Cand. Not, v, Hogendorpl. 7, Amersfoort.
Ds. K, J. v, d, Berg, Ned. Herv, Predikant,
Johs, Knoppen, Notaris, Utrechtscheweg 3,
A Eysink. fabrikant,
Firma J. Grootendorst, Schoenmakerij, Langestr, 82, „
G. P. A, L, te Leuken, Notaris,
Mr. J. Alf, M. Teulings, Advocaat en Procureur,
Muurhuizen 21,
H. P. van Haselen, Muurhuizen 11,
M.evr, Wed. W. van Wijngen, UitgeefsLer,
Muurhuizen 19,
C. W. C. G. Hehenkamp, Lid van den Gemeenteraad,
Me', A. C. M. v. d. Werfhorst, Regentesselaan 1,
J. Visser, kap. b. d, Vrijw. Landstorm,
Prinses Marielaan 12,
J. M. Buitenrust Hettema, Tandarts, Prinses
Marielaan 8,
M, Kamerling, Arts,
Mevr, A, Rupp, geb. Sluis, F. van Blankheimstr. 31,
H. C. Fortanier, Generaal Majoor,
F. van Blankenheimstr. 2,
Me', C. J. ten Bosch, Directrice Huishoudschool,
Dr. E. Kruisinga, Privaat-docent, Wijersstr. 3,
G. J, van Amerongen, Boekdrukker en Uitgever,
v. Persijnstraat 21,
F. Wesseling, Oud-leeraar R.H.B., Wijersstr, 5,
N.V. M. Houbaer & Co.'s Sigarenfabriek, '
H. A. Pothoven, Bouwmeester,
v. Asch v. Wijckstraat 7,
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NEERLANDIA.
J. H. v. id, Meiden, koopman, v, Persijnstr, 27, Amersfoort.
W. v, Haselen P. Hz., Gemeente-Makelaar,
Snouckaertlaan 24,
Ds, H. Teerink, Pred. Geref. kerk, Zuidsingel 28,
C. M. Cremer, Inspecteur Directe Belastingen,
Zuidsingel 31,
Mej. A. R. Hol, Leerares Ned. taal en letterkunde,
Handelsschool, Wijersstraat 9, .,
L. A. F, X. Fock, Deken en Pastoor,
C, Hartman, Pastoor, 't Zand 31,
C. Janssen, Directeur Boaz-Bank, Langegracht 23,
B. W. Plooij, Bouwmeester, Arnhemscheweg 1,
J. W. M. Sluiter, Tuinarchitect, P. Bothlaan 16,
Mr, J. Schuitenmaker, Kap, Infie„ P. Bothlaan 32,
Majoor A. Dohna, Korte Bergstraat 5,
G A. Prins, Arts,
J. J, Thien, Lid v.d. Gemeenteraad, Langegracht 28,
L. A. Baron van Ittersum,.
Directeur der Geld
Credietvereeniging,
J. van den Hooff, Drogist, Langesiraat 107,
J. W. R. Coenen, Koffiehuis de Poort v. Kleef„
Ad, Heinrich, Directeur Nationale Bankvereeniging,
P. Keete, Oud Hoofd O.L.S„ Arnhemscheweg 61,
H, Blijdenstij,
n Directeur Rijkskweekschool voor
onderwijzers en onderwijzeressen, Dillenburglaan 22,
F. Boerwinkel, Vleeschhouwer, Arnhemschestr, 19,
F, Boerwinkel Jr, Student Nieuwe Letteren,
Arnhemschestraat 19,
J. Peper, Directeur Handelsschool, Prins
Frederikstraat 7,
W. J. Niermeyer, Ingenieur, Afd Chef le kl.
Ned, Spoorwegen,
Mej. A. Stodel, Beekensteinschelaan 20,
P. H, Oudt, le Luit. Infie., Leusderweg 181,
Me', Grada Harkink, Directrice Modevakschool,
v. Asch van Wyckstraat 31,
C. van Zweeden, Voorzitter Oranjevereeniging,
Scheltusstraat 25,
B. v. d. Kolk, Hoofd Chr, School,
W. v. Mechelenstr, 3,
G. A. L. Spelberg, Hoofd Openb. School M.U.L.O.,
Barchman Wuytierslaan 18,
J, J. van Hamersveld, Noenzaal „Prinsesje",
Utrechtschestraat 49,
H, van Raalte, koopman, Langestraat 34,
A, J, Valewink, Gep, Ka t, Infie, Gr, Koppel 4,
E. van Vollenhoven, Directeur Oliefabriek J. van
Vollenhoven Jr., Gr. Koppel 14,
S. van Vollenhoven, Fahrikant, Gr. Koppel 14,
A. J. C. Mooy, Muziekleeraar, Prinses Juliana'
laan 7,
E. Lindenhovius, Huygenslaan 34,
H. van Galen Last, Lid v. d. Gemeenteraad,
Utrechtscheweg 67,
M. A, Streefkerk ten Klooster, Hotel„Monopole"
Stations Lein 6,
Hu en & Wessel, Ingenieurs,
F. W, A. J. Morel, Dr. Schaepmanlaan 19,
C, J. Hastrich Hotel „de Witte" Utrechtscheweg 2,
J. F. de With, Directeur Geldersche Crediet:
vereeniging Utrechtschestraat 34,
Mej, C, Bergers, Directrice Modevakschool,
Utrechtscheweg 61,
H. Hengeveld, schilder, Berkenweg 4,
W, C. Engelberts, Agent in assurantien,
Steven V. .d Hagenlaan 8,
I, J. v. d, Helm, Arts, Regentesselaan 35,
J. H. Bosch ,
Oud-Inspecteur voor het vervoer der
Ned. Spoorwegen, Steven v. id. Hagenlaan 4, „
P. Versteegh, Inspecteur vervoer Ned. Spoorwegen,
Pieter Bothlaan 29,
A. W. Unger, Broodbakkerij, Markt 21,
belft.
Jhr, Ir, H, Strick van Linschoten, secretaris college
van curatoren T.11,, Oude Delft 47,
Ir, J, de Booy Jr., Directeur van Openbare Werken,
Koornmarkt 67,
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Mr. H, van Horen, Directeur Nationale Bankvereeniging, Oude Delft 54,
Delft.
Mevr, J. M. M. Lagerwey-Bekink, Collectrice
Staatsloterij,
Ds, T, J. Hagen, Predikant der Geref. kerk,
Koornmarkt 20a,
Mr, W, A. M. Cremers, Advocaat en Procureur,
Oude Delft 2,
P, de Vos, Hoofd Openbare School No. 6,
Krugerlaan 81,
Gouda.
J. B. Biezenaar, in Effecters, Kattensingel 77,
J. A. Hillegers, Handelsreiziger, Sandtmannlaan 30,
Bussum,
C M. Hoogenboom, Arts, Egmonderstr. 16,
Alkmaar.
Dr, M. L. Muller, Vrouwenarts, Catherijnesingel 70,
Utrecht.
P. den Boer, Boekdrukker-uitgever, Jerusalemsteeg
10-12,
Jac, Schotel, Afd, Chef Mijnhardt's fabriek, Zeist,
Kromme Nieuwe Gracht 12,
W. G. Schigfelen, Makelaar Schatter, Westermarkt 2 „
Amsterdam.
H, J. Spekkers, Winkelier in schoenen, Passage 16,
J. Brandon Bravo, Adj, Directeur Postkantoor,
L. P, G. Kerkhoff, Journalist, Keizersgracht 404,
H. Postma, El. Wolffstraat 29 III,
,.
J. F. Scholte, Kleermaker, N.Z. Voorburgwal 159,
Van den Berg, accountantskantoor, Keizersgracht 330,
,,
G, N. Olsthoorn, Administrateur Maasbode,
Frans Halsstraat 24 huffs ,
Mr. V. D. Krone, Advocaat en Procureur,
Keizersgracht 405,
Prof, V, Hepp, Hoogleeraar Vrije Universiteit,
V. Breestraat 14,
Firma Th, Franken, H. Vingerhoed, in fine vleeschwaren, Hofleveranciers, Willemsparkweg 9,
C Schreuder, Directeur v, h. Postkantoor
C. H. Nanninga, Brood- en Banketbakker,
Heerengracht 300,
fa, Sinderam & Co., „Slojd '-handel, Heerengr. 358,
R. K, v, d. Berg, Boekdrukkerij „Oranje Nassau", Baarn,
F. P. E, van Ditzhuyzen, Notaris, Eemnesserweg,
„
Mr, W, v, Son, Kantonrechter to Amersfoort, Soesterberg.
Mr, W. Baron Roell, Vossenlaan 13,
Bosch en Duin.
Allen opg, door den Heer Jac. Post, Utrecht,
J, E, M. Steins Bisschop, Willems Parkw. 123, Amsterdam.
Opg, door Mevr, L. Steins Bisschop-Herckenrath, „
Mej. M. Zoovele, Hobbemakade 26,
Opg, door Dames Oldenboom,
Mevr, B. Bakhuizen van den Brink, Eikenplein 2,
Mej. Rie Hunsche, Plantsoen 15,
II
Me', Lien Hunsche, Plantsoen 15,
Allen opg, door Mevr, C. N. Kuipers,
Mr, J. H. Worst, Keizersgracht 387,
Opg, door den Heer S. van Lier Ezn.,
,,
Ir. M. J. Huizinga, Wilhelminapark 96,
Breda.
Opg, door den Heer Ir. G. A. Rosenthal,
Mej. Dr. W. A. Koster, Nieuwe Haven,
Middelburg.
Opg. door het Bestuur der Aid.
E, A, v. Poelvoorde, Directeur v, h. Mijnwerkersfonds,
Heerlen,
Me', Paulussen, Wilhelminasingel 43,
Maastricht,
D. H. Houdret, Glacisweg 17,
Dr, A, H. J. Hintzen, Abtstraat 4,
N. Ardesch van Hamel, Prins Bisschopsingel 35,
Receveur, Rechtstraat 7,
WijkJ. G. van Rijt, Alex Battalaan 1,
Allen opg. door het Bestuur der Aid.
Schoonbrood, Cabergerweg,
T. Voet, Hertogsingel 16,
Belden opg. door Dr. H. J. E. Endepols,
Dr. Van der Meer, Lambertuslaan,
Opg. door Mevr, D. Bogaert-de Stiirler de
Frienisberg,
Ir, Jules Telders, Keizer Karelplein,
Henri Hermans, St, Hubertuslaan,
ff

ff

If

ft

VI

11

ft

tf

ft

II

ff

ff

ft

If
ft
II

ff

ff

ft

If
If

ff

ft

If

ft

ft

It

128

NEEKLANDIA,

Maastricht.
Ir, P. C. Huenqes, Heylerhoflaan,
Mr, Frans Janssen, Stationsstraat,
J. L, C, Overbosch, Minckeleersstraat,
Jhr, Mr, E, Alting van Geusau, Witmakersstraat,
Mr. Dr, W. F. J. Frowein, Dir, Staatsmijnen, Wittem (L,)
Maastricht,
Allen opg, door Dr. W. J. M. Indemans Maastric,
Valkenburg.
Th, Vianen, Houthemerweg,
Opg. door den Heer Pastoor F. Brune,
Maastricht.
W. J. Klunne, Cath. Beermansstr. 76a ,
Rotterdam.
J. H. Goemans, Beukelsdijk 40,
Ph, Roos Mzn., Prinses Julianalaan 56,
Rogier, Schiedamscheweg 142 B,
J. Westerman, Westersingel 96,
Mej. D. Polderman, Claes de Vrieselaan 48,
J. L. A, Hoff, G. J, Mulderstraat 53,
H, G, J. de Monchy, Koningin Emmaplein 5,
Allen °pg. door het Bestuur der Afd.
o.
Mr, B. Berger, Burgemeester,
Venl
Opg door Mr, Ch, M. Herckenrath Jr., Hilversum,
Vu ht,
Ir, A, Aronsohn, Villa ark
Mej, Planken, Koningsweg 80,
's-Hertogenbosch.
J. Cleerdin, Koningsweg 54,
E. A. N, Hetterschij, Hooge Steenweg 20,
W, F. Miirkoster, Stationsweg 8,
J. R. C, H. Berger , Juliana
liana
1,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Mevr, Van Raadshoven,
Groede,
Van Raadshoven,
P. v. d. Sande, Bankbeambte,
Oostburg.
Bosschaert, Directeur Postkantoor,
P. Erasmus, Burgemeester,
Mr, Erasmus, Advocaat,
P, le Clercq-Kotvis, Nieuwstraat,
Mej, E. Duske,
ff
Ir. Van Cruiningen,
Zuidzande,
Aardenburg,
M, v. d, Plassche, Bloemkweeker,
Allen opg. door het Bestuur der Afd, West-ZeeuwschVlaanderen,
G, A, Bor, Walstraat 47,
Vlissingen,
J, M, G. v, d, Linde, Walstraat 98,
J, Brander, Boulevard Evertsen 8,
Kanaalstraat 44,
J. C. Groenenberg,
J. C, Anker, Wilhelminastraat 19,
B. M, Wijtenburg, Badhuisstraat 53,
J, Coster, Badhuisstraat 123,
Mevr, C. Coster-Bos, Badhuisstraat 123,
J, F, SchOnfeld, Boulevard Bankert 36,
J. Calje, Kalkhokstraat 1,
Allen opg, door het Bestuur der Afd.
L. den Houter, Schimmelpenninckstr. 33,
ff
Den Haag.
Opg, door den Heer J. B. v. Loenen,
G, Heyn, Westzijde 30,
Zaandam,
Opg, door den Heer J. Kooy,
Amsterdam,
A. Wendling, Biltstraat 39,
Utrecht,
A, W. C. Baron Bentinck, Weerdsingel 20,
Beiden opg, door het Bestuur der Afd.
Mej, W. Dierckx, Eusebiusbuitensingel 7,
Arnhem,
W, Terpstra, Emmastraat 39,
Beiden opg, door het Bestuur der Afd.
J. v, Galen, Amersfoortscheweg 94,
Soesterberg,
Mej, S. H. van Galen, Utrechtscheweg 48 B, Amersfoort.
Beiden opg. door den Heer J. L. v, d. Moer,
Mr, S. Cohen Fzn,, Suezkade 123,
Den Haag.
Mevr, Van der Horst, Emmastraat 195,
R. P. de Backer, Valkenboschkade 613,
Mevr, Van' Vuuren, Joh, Maetsuyckerstr. 6,
Mej, Spruyt, Anna v, Hannoverstr. 6,
Allen opg. door Dr, M. A. v. Weel,
Joh, H, Moret, Koninginnegracht 146,
Opg. door den Heer Tillemans, Rotterdam,
Zuster Van Gelder, Ziekenhuis Tapijtweg
B. Hamminga, Vlierboomstr. 196,
Mej, V. Jonquiere, Borneostr, 39a,
J. J, Moorman, Bachmanstr, 30,
Mevr, Wed, L. Mollinger, Adelheidstraat 143,
.#
Mej. E. Oosterhout, J. P. Coenstraat 19,
J. Pleysier, Koningin Sophiestraat 16,
11
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Mej, J. H. v. Reenen, 2e Schuytstraat 264, Den Haag.
E. Schut, Copernicusstraat 264,
Mej, C. Stuten, Koninginnelaan 77,
Mevr, E. C. Smoor, le v. d. Boschstraat 3,
J, Verkruisen, Neptunusstraat 37,
Mevr, De Voogt, Groothertoginnelaan 186,
Mej. A. Voormolen, Valkenboschlaan 186,
Dr, J. de Waal, Populierstraat 34,
A. H. Willemse, Koningskade 15,
Th, H. Elfers, Jac, Mosselstr. 7,
M, J. Pattist, Laan v. Meerdervoort 477,
H. 0. W. de Bruyn, Parkstraat 181,
A, N. C. F, Keyzer, Buys Ballotstraat 35,
Mej. C. Vink, Theresiastraat 100,
Mej. Tine v. d. Sloot, Roerstraat 29 D,
Scheveningen.
V. P. Ulrich, v. Leeuwenhoeksingel 17,
Delft.
Allen opg. door het Bestuur der Aid. Den Haag.
Mej, C, J. Gutteling, Beeklaan 448,
W. J. Bijleveld, Adr, Pauwstr. 12,
J. Bennebroek Gravenhorst, Copernicusstr. 94,
„
L. F. Scheurleur, Harmoniehof 55,
Amsterdam.
N. A. Zilver, Zach. Jansestraat 53 boven,
Mevr. M. U. van Es-Schwarz, P. C. Hooftstr. 22, „
Joseph de Leeuw, Zalmstraat 5,
Scheveningen.
W. van Spronsen Jr., p.a. N.V. Tijdschriften-Centrale,
V. Alkemadestr. 31,
Rotterdam,
Mevr, Anna Lambrechts-Vos, Provenierssingel 12,
L. L, W. v. Soest, Oude Delft 209,
Delft.
L, Schorer, 's Heerenhof,
Culemborg.
Jongelieden Afdeelingen.
Mej, S, Luteijn, Zuidzandsche Straatweg,
Oostburg.
A. Luteijn, Zuidzandsche Straatweg,
If
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. West-ZeeuwschVlaanderen,
Mej, M. Hendriks, Weimarstraat 49,
Den Haag.
Mej, J. Kelder, Willemstraat 53,
Mej, J. Rutten, Beeklaan 273,
Mej. A. Wierts, Bezuidenhout 84,
W. V. Voorbrood, Newtonstraat 351,
„
Allen opg, door het Bestuur der Jon el Afd,
W. J. A. Knoop, Ternootstraat 70,
Opg. door Dr. M. A. v. Weel,
Mej. Annie de Boer, Volmarijnstraat 16,
Rotterdam,
Mej, Gre Bouwens, Rembrandtstraat 28 B,
Mej, Chr, Pino, Crooswijkschesingel 16,
W. D. Verdonk, Schiebroekschelaan 60 B,
Mej, M. Raadsen, Proveniersstraat 20,
W. van Steenwijk, Kon, Wilhelminalaan 196, Voorburg.
Allen opg. door het Best, der Jon el, Afd, Rotterdam.
Groep Noord-Amerika,
C. Brandjes, 60 Third Str,,
Hoboken N.J.
Opg. door het Bestuur v. Groep Noord-Amerika.
A, van 't Hull, 583 Meadowbrook,
Detroit (Mich.)
Opg. door de Straal Publishing Co.,
ff
J. E. v. d. Wielen, 969 Park Ave,
Nieuw York Eity.
Opg, door den Heer W. v. d. Goorbergh, Bronx,
Joh, Alink, 11 East 116th Str„
Nieuw York City.
Opg, door de Heeren D. Verschuur en A. J. Berends,
Nieuw York City.
Groep Suriname,
Jhr. C, L, B, W. Suchtelen van de Haere,
Adjudant v.
Z. Exc, den Gouverneur ,
Paramaribo.
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INHOUD: De mondigheid van het Afrikaansch en onze toekomst, II
(Slot). - Diets che Kant t e ekeninge n: Belangstelling der
Dagbladpers. - Nederland in den Toeristentijd. - Gelukskaarten. Nederland in den Vreemde. - Zoo kunnen wij het ook. - Haarlemmerdijkjes. - V 1 a a n d e r e n: Vlaamsche toestanden XI. Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 20 Juni to 's-Gravenhage. '- Voor ons kantoor. - 0 o s t-I n d i 6: Samenwerking van
A.N.V. en I.E.V,, door J. E. Bijlo. - S.A.A.M., door Roessingh van,
Iterson. - Surinam e: Jaarverslag der Groep, door Fred. Oudschans Dentz. - Inge z on de n: Het Nederlandsch-Belgische Verdrag, door Leo Picard. - Fransch Vlaanderen, door Ds. J. N. Pattist.
- Niet klagen, maar doen! door Dr. S. A. Waller Zeper. - Spelling
(en vorm) van aardrijkskundige namen, door Mr, H, P. Schaal). Onze taal in den vreemde, door E. Kruisinga. - Comite voor Ned.
kinderen in den Vreemde, door S. van Lier Ez. - T a a 1 c o mmissie, - Mededeelingen, - Nieuwe Leden, Advertentiên.

No.

29ste jaargang

September 1925

NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
N EDERLAN DER S, UW BESCHAVING HEEFT EEN HOOGE
ROEPING TE VERVULLEN IN DEN OPGANG VAN INDONESIE

NOTO SOEROTO
INHOUD : Mr. P. Hofstede Crull. Ter gedaehtenis, — Het verdrag tusschen Nederland en Belgie van 3 April 1925, door P. J. de Kanter, — KrugerDr. A. J. van de Perre overleden. — Ter herinnering aan wijlen Hipp.
e
Dietsche kar.tteekeningen. — V 1
erdenkmg. — De Stormramp.
h
Een
Tak Antwerpen. --Belanotelling voor het A. N. V. te Mechelen. — Een Nederlandsche leerstoel te Tokio.
Paul-K.rugerherdenking.
Meert.
N d e r 1 a n d : Aan de afdeelingen van Groep Nederland door Mr. C. M. Herckenrath Jr. —
Een nierkw aardig gedenkboek.
gelukkige kentering.
Z u i d-A Erika: Reisindrukker. door Dr. H. H. Kuyper, clJor Ds. S. 0. Los. — Gouden feest, —
N ederlandsche Antillen: Van de Groep.
Ingezonden: Onverdiende lof, door Mr. H. P. Schaap. — Er met naast, door V. Hasaert. --Het leeli j ke jonge eend j e, door Mr. W. J. L. van Es. —
Advertentien.
Mededeelingen.

-

'

Mr. P. HOFSTEDE CRULL t

door voorbeeld en leiding invloed ten goede zou
oefenen, eerst als ommegaand rechter, we ldra als
ouvernementssecretaris.
g
In 1892 werd hij benoemd tot advocaat-generaal
bij het Hof van Justitie, in 1903 tot Procureur-Generaal, waarop spoedig zijn benoeming volgde tot lid
van den Raad van Bestuur, van walk college hi'
ondervoorzitter werd. Twee malen heeft Mr. P.
Hofstede Crull als zoodanig het ambt van Gouverneur
der Kolonie vervuld: tijdens het verlof en na het
aftreden van den Gouverneur Idenburg.
In Mei 1916 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen met dank der Regeering voor de langdurige
diensten aan de Kolonie bewezen.
Dat hij bij de stichting en leiding der Groep
Suriname van ons Verbond een voorname rol speelde,
kunnen onze laden weten en het worde bier met
waardeering en dankbaarheid herdacht.
Sedert 1918 was Mr. Hofstede Crull Officier van
Justitie te Tien en de Groep kon geen beter afgevaardigde in het Hoofdbestuur aanwijzen, toen er eeia
open plaats kwam. In hem verliest het een lid, dat aan
de bestuurstafel gaarne werd gezien wiens raad,
in het bijzonder at Suriname betreft, op hoogen
Pr i s werd gesteld.
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Ter gedachtenis.

Het Verdrag tusschen Nederland en Belgie van
3 Aril
1925.
P

Den 27sten Juli ontviel aan het Hoofdbestuur
van het A.N.V. Mr. Petrus Hofstede Crull, een der
afgevaardigden van de Groep Suriname. Zijn beste
jaren bracht de hoe Crull in de kolonie door en
zijn beste krachten gaf hij er aan. Daar reeds toonde
hi een warm vriend van het A.N.V. te zijn.
Op 29-jarigen leeftijd vertrok Mr. Hofstede Crull
naar Suriname, waar hij
like
als rechterlijk

Nu uit verse hillende kringen van het A.N.V.
aandrang op het Hoofdbestuur wordt uitgeoefend
om zijn houding te be g len ten aanzien van het
Nederlandsch-Belgisch Verdrag, schijnt het niet
overbodig hieraan in Nee rlandia eenige beschouwin en te wijden, waarbij de leidende gedachte al
zijn: na te gaan, hoe de door het Verdrag geboren
verhouding tusschen Nederland en Belgie is met 't
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oog op de gemeenschappelijke belangen van Nederlanders en Vlamingen; voorts in hoeverre er aanleiding is voor ongerustheid over de machtspose
van Nederland,zijn onafhankelijkheid en 'tton re
behoud vanzijn grondgebied, alzoo over zijn nationale
belangen.
Wat het eerste betreft, behoort men daarbij de werkelijkheid onder de oogen te zien. De burgers van.
een Staat moeten voor de bevordering hunner economische belangen tegenover het buitenland vertrouwen stellen in en, voorzooveel noodig, invloed oefenen
op de regeering van din Staat. Voor de Belgen, zoowe Vlamingen als Walen, is dit derhalve de Belgische
regeering.
Ik kan buiten beschouwing laten het standpunt
van die Vlamingen, die deze oogenblikkelijke belangen
willen verwaarloosd zien, our den staat Belgie zooveel mogelijk te verzwakken en de ontbinding van,
dien Staat te bevorderen. Het is immers wel duidelijk gebleken, dat bijna alle Vlaamsche voormannen,
ookzij die in de eischen voor hun Volk zeer vergaan,
eensgezind zijn in hun verlangen, dat het Verdrag
geratificeerd wordt, en verwerping zouden betreuren, nit alleen ter wille van de belangen, welke
daarbij voor Belgie op het spel staan, maar ook met
't oog op de goede verstandhouding met Nederland.
De oprechte wensch, dat de thans aanmerkelijk
verbeterde vergtandhouding blijft bestaan en nog
versterkt wordt, maakt hen echter toegankelijk voor
het verlangen van Nederland naar wijzigingen, die
het wen van het Verdrag nit aantasten.
Overgaande tot de bespreking van de punten van
het Verdrag, waarop ik de aandacht wil vests en, stmt
ik in de eerste plaats op de vraag, hoe het staat met
het recht van Belie om oorlogsschepen over het
Nederlandsch gedeelte van de Schelde op en af te
laten varen.
De bepaling van art. XIV van het ver van
1839 is in het verdrag van 1925 geschrapt. Dit artikel
luidt: „Leport i d'Anvers, conformement aux stipulations de l'article 15 du Traite de Paris du 30Mai 1814,
continuera d'être uniquement un port de Commerce".
Antwerpen kan dus een oorlogshaven worden,
maar art. IV, par. 1 van het verdrag van 1925 zegt
dat de Schelde voortdurend vrij en open zal zijn
voor de vaart van alle vaartuigen van alle naties,
uitgezonderd oorlogsschepen. Dus ook met uitzondering
van Belgische oorlogsschepen. Het verdrag van 1925
brengt geen wijziging in de Nederlandsche regeling
van 30 October 1909, S. 351, ten aanzien van de
to laten van oorlogsschepen van vreemde
memo enheden in- de Nederlandsche territorial e wateren en
het daarbinnen gelegen Nederlandsch watergebied.
Bij deze regeling behoort ook de bepaling, dat de
toelating van vreemde oorlogsschepen geheel kan
worden verboden. Nu is het te betreuren, dat de bij
het Verdrag van 1925 behoorende „Toelichtende
Memorie" op dit punt niet duidelijk is. Zij zegt
omtrent dit punt: „De tekst sluit oorlogsschepen uit.
Maar hi' regelt niets omtrent de doorvaart van Bel-

gische oorlogsschepen over de Schelde en hare
toegangen in tijd van vrede en oorlog." De vraag
dringt zich op, of ook di punt — gelijk zoovele
anderepunten in het Verdrag, met name de verdeeling van kosten over de beide staten — sours
nog nader geregeld moet worden? Di moet natuurlijk
uitgesloten zijn. De Toelichtende Memorie bedoelt
ongetwijfeld te zeggen: „De tekst sluit alle oorlogsschepen uit. De regeling van 30 October 1909, S. 351,
blijft daarvoor onverminderd van kracht. Dat volgt
duidelijk uit het Verdrag, en mag in de Toelichtende
Memorie slechts bevestigd worden. Wijziging dezer
memorie is derhalve noodzakelijk.
De praktijk al mitsdien zijn, dat in vollen vredestijd alle oorlogsschepen van alle naties van de Nederlandsche Regeering verlof krijgen de Schelde op en
af te varen naaren van Antwerpen, gelijk tot dusverre
hetgeval is, maar buiten dien tijd die Regeering Naar
volledige vrijheid behoudt de op- en afvaart te
weigeren.
De verdere vraagpunten betreffen:
1°. Geldelijke belangen: aandeel van Nederland.
in de kosten vanonderhoud, verbetering en verandering voor de Schelde en in de kosten der kanalen;
2°. Souvereiniteitsbelangen •: de afstand door
Nederland van het recht van onderzoek van schepen,
de Nederlandsche Schelde bevarende; de toekomst
van Nederlandsch Limburg (zuidelijk gedeelte),
wanneer
diedoor het kanaal
AntwerpenRuhrortzal worden doorsneden;
3°. Economische belangen: benadeeling van Nederlandsche havens door den aanleg van de kanalen
Antwerpen- Moerdijk en Antwerpen-Ruhrort, en
door de verbetering en uitbreiding van andere kanalen; voorts door ongelijke rechten van Nederland en
Belgie, ten nadeele van Nederland ten aanzien der
loodsgelden.
Het lit niet op mijn weg al deze belangen uitvoerig te bespreken. Daartoe acht ik mij niet bevoegd
en ik zou bovendien dan buiten het terrein treden,
dat het A.N. V. het zijne acht. En ten to to hebben
anderen de onderwerpen van deskundig standpunt
zoo van alle zijden in adressen aan de Regeering en
de Kamers in tijd- en vlugschriften behandeld, dat ik
mij volkomen gerechtigd acht daarnaar te verwiizen.
Ikzal de critiek van Nederlandsche zijde derhalve
alleen in zooverre behandelen als mij noodig voorkomt voor de taak, welke ik mij gesteld help.
Het is dan in deeerste plaats noodig rekening
te houden met den loop der geschiedenis: de scheiding
van 1830 en het verdrag van 1839; de wereldoorlog,
de overwinningsroes der Belgen met al gevolg de
bekende eischen ten nadeele van Nederland; de
weigering van Belgie om het verdrag van 1920 te
teekenen in verband met zijn aanspraken op de
Wielingen; den daarop volgenden langen tusschentijd
van mokken en wrijvingen, eindigende met de
nieuwe onderhandelingen, welke tot het Verdrag
van 1925 hebbengeleid.
Niet minder moeten de Nederlanders zich rekenschap geven van de geographische gesteldheid in
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Nederland en Belgie en ten opzichte van elkaar.
Buren over de gansche zuidergrens, het een op zichzelf reeds een goede verstandhouding tot plicht stelt,
bewonen Nederlanders en Beigen een streek, welke
feitelijk een geheel vormt voor de behartiging der
economische belangen van beide landen. Bovendien
wordt deze streek doorsneden door waterwegen,
waarbij beide landen, of althans een van beide,
belang hebben, Nu deze streek niet onder een staatsbestuur staat, is het de voor de hand liggende plicht
in het eigen belang van beide volken, en dus ook
en te
tegenover elkaar, om samen al die maatregel
treffen, welke noodig zijn om de nadeelen van het
gescheiden Staatsverband tot de geringst mogelijke
afmetingen terug te brengen en terug te houden.
Deze overwegingen moeten tot leiding strekken
bij alle onderhandelingen tot regeling van gemeenschappelijke belangen.
Wat voor Nederland geldt, moet ook Belgie ter
harte nemen. Ook Belgie behoort het standpunt in te
nemen, dat het de concessies moet doen, welke het in
zijn macht heeft om de economische elan en van.
Nederland te bevorderen. Het beginsel van wederkeerigheid behoort dus aan elk economisch verdrag
tot
to grondslag te dienen.
tusschen Nederland en Be
Uit het voorgaande volgt, dat Nederland niet maatregelen ma tegenhouden, welke noodig zijn voor de
ontwikkeling van Antwerpen als havenstad, ook al al
n Neerlandsche
haven daardoor benadeeld kunnen
d
ee
worden.
Antwerpen als wereldhaven kan niet buiten de
Schelde. Ook Gent niet. Het ligt dus voor de hand,
dat vooral Antwerpen de Schelde als zijn rivier
beschouwt, niet in staatkundigen zin maar als onmisbaar element voor zijn ontwikkeling. Daar nu
die Schelde voor een groot deel Nederlandsch gebied
is, moet Nederland het zich tot plicht rekenen met
Belgie samen te werken om die rivier, of ulster, dien
zee-arm, zoo goed mogelijk aan de eischen van het
zeevaartverkeer voor Antwerpen te doen beantwoorden.
Bij het Verdrag van 1925 neemt daarom Nederland
op zich:
Ten eerste zorg te dragen de Schelde in zijn to enwoordigen to stand te onderhouden en daarvan de
kosten voor zijn rekening te nemen.
Dat dit be inset naar mijn meening met worden
aanvaard, zal uit het voorafgaande wel duidelijk
zijn, maar sluit nog niet in dat het een verduidelijking behoeft. De Schelde is een zeearm met alle
grilligheden, die aan zeearmen eigen zijn. Vol ens
deskundigen is het zelfs mogelijk, dat op den langen
duur de Schelde geheel verzandt en een menschelijk
vernuft dat kan verhelpen. Het is mitsdien noodzakelijk de verplichting van Nederland ten aanzien
der kosten van het onderhoud van de Schelde te begrenzen. Meer dan de betaling der kosten van het
onder de tegenwoordige omstandigheden normale
onderhoud kan van Nederland niet worden verlangd. 1k ben trouwens overtuigd, dat Belgie ook niet
anders bedOelt, maar bij belangrijke vraagstukken

als waarvan hier sprake is, eischt bij voortduring
dat men
de goede verstandhouding van beide landen,
d
zich niet neerlegt bij de geruststellende verklaringen
der zittende Regeering, maar het Verdrag zelf, of
althans een nader Protocol, dat het Verdrag aanvult
en verduidelijkt, geen twijfel overlaat over zijn toepassing.
Naar mijn overtuiging zou het te laat zijn, in elk
geval een gevoel van groote onzekerheid scheppen,
wanneer Nederland het zou moeten laten aankomen
op een beroep op „force majeure" of wet op art. 19
van het Covenant van den Volkenbond, luidende:
„I' Assemblee peut, de temps a autre, inviter les
M embres de la Societe a proceder a un nouvel
examen des traites devenus inapplicables ainsique
des situations internationales, dont le maintien
pourrait mettre en peril la paix du monde".
De vraagstukken, waarbij beide landen belang
hebben, hielden reeds zc5c5 lang een zekere on rustheld gaande, dat het onverantwoordelijk zou zijn
thans een Verdrag in werking te stellen, waarvan
men vooraf weet dat het tot nieuwe moeilijkheden
aanleiding kan geven. Onvolmaakt is alle menschelijk
we en dat al ook het Verdrag van 1925 blijven.
Men voorkome echter zooveel mogelijk elk w-rijving,
welke men thans niet uitgesloten acht.
Deze opmerkingen gelden ook voor de andere
maatregelen, waarin het Verdrag voorziet.
Ten tweede, mede te werken om de Wester-Schelde
met haar toegangen uit voile zee, alsmede de
Schelde beneden de haveninrichtingen van Antwerken, wat de bevaarbaarheid betreft, te alien
tijde te doen beantwoorden aan de eischen, welke
zoowel door den vooruitgang van den scheepsbouw
als door de toenemende behoeften van de scheepvaart worden gesteld.
1k gaf hier par. 2 van art. IV van het Verdrag
woordelijk weer met het oog op het groote bean
van dit artikel.
staten zullen nader overeenkornen omtrent
Be des
ceders aandeel in de kosten van deze werken en
maatregelen.
Hiervoor gelden, in nog grooter mate dan voor
het onderhoud van de Schelde, de boven gegeven
algemeene overwegingen.
Onder voorbehoad der goedkeuring van beide
regeeringen zal eene commissie, bestaande uit very
tegenwoordigers van beide staten, besluiten omtrent
alles wat betreft de belangen van de scheepvaart,
betonning, bebakening, verlichting, de plaatsing op
de oevers van alle inrichtingen, welke door de betan en van de scheepvaart worden gevorderd, het
onderhoud en de verbeteringen van den Waterweg,
waaronder begrepen zijn werken als verleggingen en
doorsnijdingen zelfs landwaarts van de bandijken,
het stopzetten van werken rivierwaarts van die dijken,
wanneer zij de belangen der scheiTvaart zouden
schaden.
Wanneer de commissie niet tot een besluit komt,
moeten de regeeringen trachten het eens te worden,
en gelukt ook dat niet, dan kunnen zij arbitrage vragen.
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Erzal verder een vast scheidsgerecht zijn voor
het uitvoeren van dringende baggerwerken, opruiming van wrakken enz., waarmede meer dan f 100.000
isgemoeid.
BeiCie staten voeren de besluiten der commissie
uit, elk op zijn eigen gebied,
De kosten van onderhoud zijn dus voor elken staat
voorzijn gebiedsdeel, terwijl overeenstemming moet
worden verkregen over het aandeel in de kosten
van verbeteringen voor elken staat.
Wanneer men met mij van meening is, dat Nederland voorzijn gedeelte van de Schelde verplichtingen
behoort op zich te nemen ten behoeve van Antwerpen, kan men tegen deze regeling geen bezwaar
hebben. Zij is 't noodzakelijk gevolg van die verplichtingen.
Het stelsel van een scheidsgerecht, zoo vast doorgevoerd, verdient toejuiching.
Het kan zijn, dat noodzakelijke werken een enkele
maal voor een Zeeuwschenpolder nadeelig zijn; zonder
behoorlijke schadevergoeding zal een scheidsgerecht
daartoe meewerken. Evenmin kan men redelijkerwijs
verwachten, dat Belgie de uitvoering van werken
zal eischen, die afbreuk zouden kunnen, don aan
het zoo moeilijke Waterstaatsstelsel in Zeeland.
Een scheidsgerecht, dat zijn plicht begrijpt, zou
daartoe zeker niet te vinden zijn. Men moet ten slotte,
waar een and re gedragslijn niet mogelijk schijnt,
iets aan het wijs beleid van de regeeringen en, zoo
noodig, aan het scheidsgerecht overlaten.
Met Jhr. Mr. W. J. M. van Eysinga in de Economisch-Statistische Berichten van 27 Mei 1925 betreur ik het, dat het stelsel van een scheidsgerecht
niet voor alle punten van het Verdrag, die er voor
in aanmerking komen, wordt doorgevoerd.
Bedenkelijk is de bepaling, dat de vaartuigen
gedurende hun doorvaart naar en van Antwerpen
niet aan eenig onderzoek, oponthoud of belemmering,
op welken grond dan ook, zullen zijn onderworpen.
Het is niet duidelijk, elk belang Belgie hierbij
zou kunnen hebben, maar in elk geval lijdt het geen
twijfel, dat Nederland hiermede afstand doet van
zijn souverein recht. Belgie zou dit op zijn gebied
ook niet dulden en kan het van Nederland redelijkerwijs ook niet verlangen. Bovendien kan deze bepaling
aanleiding geven tot tal van misbruiken, smokkelarij
enz. Ingeval van aanvaringen zijn de Nederlandsche
autoriteiten onmachtig. De Schelde zou aldus een
gebied worden, waarop niemand gezag uitoefent,
een ideale toestand in tijden van onrust en voor ongure elementen, maar onduldbaar voor een souvereinen staatzijn.
Wijzigihg van het Verdrag, althans aanvulling,
schijnt, wat de Schelde betreft, noodzakelijk ten
aanzien van de bepaling omtrent de heffing van
loodsgelden. Dee mogen op de Schelde naar en van
Antwerpen niet hooger zijn dan uit en naar zee naar
en van Rotterdam.
Het is duidelijk, dat deze bepaling valt buiten het
terrein, dat het Verdrag bestrijken moet, wil men
vasthouden aan de eenige overweging, welke voor de

regeling op de Schelde ma in aanmerking komen,
n.l. om, gegeven de geografische omstandigheden
en het verlangen met Belgie in goede nabuurschap te
leven, tegemoet te komen aan de bezwaren, welke
die omstandigheden door het gescheiden staatsverband kunnen opleveren.
Die bepaling omtrent de loodsgelden kan geen
ander doel hebben dan een kunstmatige uitschakeling
der mededinging tusschen Rotterdam en Antwerpen'
bedoelt derhalve niet om, in verband met de ligging
van Antwerpen ten aanzien van de zee en het achterland, de natuurlijke ontwikkeling van die havenstad te bevorderen.
Toteen dergelijke regeling, nog wel een regeling
die haar eigen havens benadeelt, ma de Ned erlandsche regeering niet meewerken, en behoeft dit
ook niet te doen op de zoo even aangegeven gronden.
De bepaling is voorts onredelijk, omdat de afstand
van Rotterdam naar zee korter is dan die van Antwerpen, en zij aan Belie veroorlooft de loodsgelden
voor Antwerpen lager te stellen dan die voor Rotterdamgelden.
En thans de kanalen.
Bij het recht van Belie om te eischen, dat de
kanalen door Walcheren en Zuid-Bevel and worden
verruimd, al ik niet lang stilstaan, Het lit voor
de hand, dat Belie zich dit recht alleen heeft voorbehouden voor 't geval and re verbindingen niet
bruikbaar mochten zijn. Het is anders niet denkbaar, dat Belgie op die verbreeding eenigen prijs zou
stellen. Het wil zooveel mogelijk onder alle omstandigheden van een verbinding met den Rijn ten beho eve
van Antwerpen zeker zijn. De beoordeeling der vraag
of de noodzakelijkheid tot verbreeding bestaat, moe t
redelijkerwijs aan Belgie worden overgelaten.
In de tweede plaats kan Belie volgens het verdrag
aanleg van een kanaal Antwerpen-Moerdijk verlangen,
en voorts ook een kanaal Antwerpen-Ruhrort,
Limburg ten zuiden van Venlo doorsnijdend.
Zooals alles wat strekt om den handel op Antwerpen
te trekken, zullen ook deze kanalen zeker niet de
groote Nederlandsche havens tot voordeel zijn.
Wanneer men echter het door mij ingenomen algemeene standpunt ten aanzien van het verdrag aanvaardt, kan daarin een reden gelegen zijn zich
teen het Verdrag te verzetten.
Weigering tot medewerking immers zou hierop
neerkomen, dat Nederland gebruik maakt van de
omstandigheid, dat werken op zijn grondgebied noodzakelijk zijn om aan Antwerpen te onthouden, wat
het meent voor zijn verdere ontwikkeling noodig te
hebben.
Het is voorts verkeerde politiek zich teen die
kanalen niet te verzetten op grond, dat zij toch niet
tot stand zullen komen. Dit kan immers niemand
vooruit weten. Mijn overtuiging is, dat het kanaal
Antwerpen-Moerdijk er el al komen. Dit zal
immers een betrekkelijk eenvoudig kanaal zijn, dat
den afstand van Antwerpen naar den Rijn aanmerkelijk verkleint en 't groote voordeel heeft de schepen
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niet langer bloot te stellen aan de wisselvalligheden
van de Zeeuwsche stroomen. Rotterdam maaktzich
over dat kanaalzeer ongerust. Als Nederlander ware
het mij liever, wanneer Nederland dit kanaal kon
weigeren. Nu dit volgens mijn overtuiging niet kan,
is het geen algemeen Nederlandsch belang zich er
tegen te verzetten. Het is ook zeer de vraag of Rotterdam er sterk door benadeeldzal worden. Deze wereldhaven heeft immers natuurlijke voorrechten, die
elfs het bewuste kanaal niet noemenswaard kan
z
verzwakken .
Ten slotte mag men ook niet de voordeelen van
dit kanaal voor Westelijk Brabant voorbijzien.
Hetzou de eerste maal zijn, dat een dergelijk kanaal
Met de streek, welke het doorsnijdt, tot voordeel
strekt.
Het is ongetwijfeld goed gezien, om den aanleg
van het kanaal in hoofdzaak in Nederlandsche handen
te le en. Het geldt hier immers voornamelijk werken
op Nederlandsch grondgebied, zoodat zooveel mogelijk alles moet worden vermeden, wat dat gebied en
ziin bewoners kan schaden, het een op deze wiize
het best gewaarborgd is.
Nederland al een gedeelte der kosten van aanleg, verbetering, onderhoud en bediening moeten
betalen. De betrekkelijk geringe voordeelen van
het kanaal voor het Westen van Brabant in vergelijking met die voor Antwerpen kunnen voor een bescheiden aandeel in die kosten grond opleveren.
Voorts kaner reden zijn voor een bijdrage van
Nederland in de kosten van onderhoud en bediening,
evenzeer als voor de Schelde is overeengekomen.
Maar overigens vervult Nederland ten voile zijn
plicht door het totstandkomen van het kanaal ter
wille van Antwerpen mogelijk te maken. Over ieders
aandeel in de kosten zullen beide landen tot overeenstemming moeten komen. Gelukt dit niet, dan
beslist een scheidsgerecht. In den as an heb ik
reedsgewezen op het hoogst ongewenschte van deze
regeling. Zij kan de bron worden voor nieuwe moeilijkheden tusschen beide land n, Het ware toch
niet moeilijk geweest het geldelijk belang en de
zedelijke verplichting van Nederland ten aanzien van
het kanaal Antwerpen-Moerdijk in een percentage
vast te leggen. Ter wille van de goede verstandhouding met Belgie is wijziging of aanvulling van
het Verdrag op dit punt noodzakelijk.
Ten aanzien van het kanaal Antwerpen-Ruhrort
staat de zaak geheel anders dan bij het kanaal Antwerpen-Moerdijk. Hoewel ook voor dat kanaal
Nederland moet aannemen, dat het tot standzal
kometi, is de kans daarop veel geringer dan bij het
andere.
De kosten le en daarbij niet in de eerste plaats
gewicht in de schaal. Zooals in de EconomischStatistische Berichten is aangetoond, is het geenszins
ondenkbaar dat Duitschland krachtens het plan-Dawes
ten deele aanzijn geldelijke verplichtingen voldoet
door het uitvoeren van werken ten behoeve der
ententelanden, hetgeen onder levering in natura
wordt gerangschikt.
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Maar de uitvoering der werken voor dit kanaal
zal op groote technische moeilijkheden stuiten.
De vraag is ook of Belie het kanaal if wel wil.
Het kolengebied van Duitschland in snellere verbinding met Belie te brengen, kan geen Belgisch
belang zijn.
Dit lit echter buiten het doel van dit opstel.
De vraag, die ik te beantwoorden heb, is alleen
of Nederland in zijn verplichtingen ter wille van een
goede verstandhouding met Belgie te ver gaat, zijn
medewerking te verleenen aan het graven van het
bewuste kanaal.
Hierbij vragen one aandacht de groote werken,
welke thans in uitvoering zijn om Limburg rechtstreeks in verbinding te brengen met de andere
Nederlandscheprovincien en de Nederlandsche
havens, n.l. het lateraal kanaal Maastricht-Maasbracht,
feitelijk een verlegging van dat gedeelte van de Maas,
om de vaart metgroote binnenschepen mogelijk te
maken, alsmede het kanaal bij Grave, dat de verbinding
tusschen Maas en Waal ten noorden van Limburg
tot stand moet brengen. Door deze werken worden
groote mogelijkheden geopend, zoowel voor Limburg
als voor het Luiksche gebied en de Rijnprovincie
in verbinding met het overige gedeelte van Nederland
en vooral met de groote Nederlandsche havens.
De of et van de Limburgsche kolen en de zich
inZuid-Limburg snel uitbreidende nijverheid naar
de andere Nederlandscheprovincien al op geen
andere wijze kunnen geschieden dan langs de zooevengenoemde vvaterwegen en er sterk door worden
bevorderd.
Maar ook de Belgische nijverheid in het Luiksche
gebied en Duitsche nijverheidsdistricten zullen er
hun voordeel inzien van deze waterverbinding gebruik te maken, wanneer de Nederlandsche Regeering
een vlotte, tegemoetkomende houding aanneemt en
zorgt dat alles Breed is om het vervoer vlug en zeker
te doen geschieden. In Limburg heeft men groote
verwachtingen van de ontwikkeling van het vervoer,
getuige de plannen der Limburgsche-Maassteden
voor overlaadinrichtingen.
Wanneer Nederland voortvarend en breed blijft
handelen ten aanzien van de en waterweg, kan
volgens min overtuiging het kanaal AntwerpenRuhrort rustsg worden afgewacht.
Het kanaal Antwerpen-Ruhrort al Limburg ten
zuiden van Venlo doorsnijden. In Nederland zien
sommigen hierin het begin van het verlies van 't
zuiden van Limburg aan Belgie, te meer omdat de
Belgische kanaalplannen het zuiden van Limburg
geheel op Antwerpen zouden richten. Het doet mij
leed, dat men hiermee voor den dag gekomen is.
Reeds gaf ik als mijn overtuiging te kennen, dat
het verkeer van Zuid-Limburg met de andere Nederlandsche provincien juist sterk al toenemen. Voorts
zullen toch over het kanaal bruggen worden gelegd,
zoodat het onderling verkeer tusschen de beide deelen
van Limburg niet wordt belemmerd. Maar ten
slotte: de Nederlanders, en de Limburgers in groote
massa in de eerste plaats, wijzen er zeer te recht
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met klem op, dat de Limburgers volbloed Nederlanders zijn; maar laat men dan ook daaraan vasthouden
en niet met de gedachte rondloopen dat de ZuidLimburg ers zich zullen laten ompraten.
Het betreft hier echter niet alleen het kanaal
Antwerpen-Ruhrort, maar ook over andere waterken, ten deele daarmede in verband staande
wer
,
ten deele geheel onafhankelijk daarvan. De vraag
dient dan weer gesteld, op welken grond de Nedlandsche Re eerie voor laatstgenoem.de werken
haar medewerking toezegde. Zij zullen immers —
dat is althans de bedoeling aan Belgische zijde —
tot gevolg hebben dat Belgie, en voornamelijk het
Luiksche gebied en Antwerpen, voordeel gaan
trekken, ten koste van Nederland, van waterwerken,
we Nederland met groute kosten ten bate van
Nederland uitvoert. Met de rechtstreeksche verbinding van Antwerpen met den Rijn hebben zij
te maken.
mist
De werken, welke ik op tt oog heb, zijn de volgende;
1. het kanaal Luik-Maastrichtzal worden vergro at op voldoende capaciteit voor schepen van
1000 ton;
2. in dezelfde mate zal worden vergroot het
gedeelte van de Zuid-Willemsvaart tusschen Maastricht en het beginpunt van het verbindingskanaal
tusschen Maas en Schelde bij Bochoit;
3. voorts een kanaal van dezelfde capacit uit
de Zuid-Willemsvaart tusschen Neeroeteren en
Bocholt naar de gekanaliseerde Maas bij Maasbracht.
Dit kanaal is bedoeld als tezullen. zijn in het belang van Nederland. „Belie
stemt er in toe dat het
g
gegraven wordt", zegt het Verdrag.
Het vierde kanaal kan dit verband onbesproken
blijven, aangezien het verbinding zou moeten geven
van het kanaal Antwerpen-Ruhrort met de Maas.
Door de drie genoemde kanalen wordt het Antwerpen mogelijk gemaakt het verkeer van het lateraal
kanaal Maastricht-Maasbracht totzich te trekken,
terwijl dit kanaal, dat natuurlijk geheel door Nederland betaald wordt en een onderdeel vormt van den
waterweg Maas-Waal, ten doel heeft het verkeer
vanZuid-Limburg naar de Nederlandsche havens
te leaden.
Door deze kanalen krijgt Nederland niet een
betere verbinding met Luik, maar zij geven aan Luik
een betere verbinding met Antwerpen, en wel gedeeltelijk over Nederlandsch gebied, derhalve door
waterwerlen, welke Nederland betaalt. Het doel,
dat Belie met deze kanalen heeft, komt nog duidelijker uit door het felt, dat het eenige stukie kanaalverbinding in deze kanaalplannen, dat Nederland
ten goede zou komen — de verbinding bij Loo —
niet in deplannen is opgenomen.
Zeer bedenkelijk is ook, dat Belie voile vrijheid
zal hebben door bijzondere voordeelen aan de scheepvaart metgeweld het verkeer op Antwerpen over
dee
kanalen te trekken.
z
**
*

Tot welke gevolgtrekkingen moeten nu deze beschouwingen over het Verdrag leiden ?

Zeker spreekt uit dat Verdrag niet het be ins
van wederkeerigheid, niet blijkt er uit, dat beide
artijen den plicht aanvaarden om over en weer
p
alle beletselen we te nemen en m edewerking te
verleenen ter bevordering der economische en andere
belangen van de andere partij en een einde te maken
aan hangende vraagstukken, alles 't gevolg van de
ligging van beide landen naast elkaar en hue geographische gesteldheid.
Integendeel draagt het Verdrag zeer sterk een
eenzijdig karakter. Verklaarbaar is dat natuurlijk,
wanneer men de geschiedenis der laatste jaren kent.
Maar hiermede is het eenzijdig karakter nog niet
goed gepraat.
Wanneer Belgie de medewerking van Nederland
verlangt voor de oplossing van vraagstukken in zijn
belang, wee zonder die medewerking onopgelost
moeten blijven, is dat zijn recht, al is er ook 't gevolg
van, dat Nederlandsche belangen er door worden
geschaad. Nederland heeft dan te beoordeelen, in
hoe erne dit te verantwoorden is. De beslissing hieromtrent zal in niet geringe mate den invloed ondervinden van de houding, welke Belie aanneemt ten aanzien
van vraagstukken, welke voor Nederland van belang
zijn en waarvan de oplossing zonder de medewerIcing
van Belgie niet mogelijk is.
Het verzet tegen het Verdrag zou in Nederland
zeker veel geringer zijn, wanneer het karakter van
wederkeerigheid er duidelijk uit sprak.
Waarom bijv. is het vraagstuk van de Wielingen
bij dit Verdrag onopgelost gebleven ? Het ware een
belangrijke stap vooruit geweest, wanneer die zaak
thans afdoend geregeld was. Het is gevaarlijke politiek
op zien komen te spelen. Wie zal voorspellen, welke
verwikkelingen zich zullen voordoen ? De oudMinister Franck beoordeelt alle Belgen naar zich
zelf, wanneer hi' voorspelt, dat over eeilige jaren
niemand weer aan de Wielingen denkt.
Waarom verder bevat het Verdrag ook geen bepalingen, die het mogelijk maken de belangrijke
Belgische nijverheidsdistricten sneller en voordeeliger
naar de Nederlandsche havensteden te leiden ?
Het tegendeel is het geval, zooals uit mijn beschouwingen over het Verdrag is gebleken.
Het is mogelijk, dat de heer Van Karnebeek vo or
deze en ook andere vraagpunten te vergeefs getracht
heeft de medewerking van Belgie te verkrijgen.
Daa zal echter het krachtig geluid van de Nederlandsche openbare meening, weerklank vindende in de
Volksvertegenwoordiging, den Minister tot steun zijn
om alsnog te beproeven het Verdrag in den geest
van wederkeerige diensten en concessies gewijzigd
te krijgen.
Wanneer dit gelukt, zal Nederland geheel anders
over het Verdrag denken, al blijven dan ook de voordeelen grootendeels aan den Belgischen kant.
Maar tevens zal dan een nadere regeling moeten
worden getroffen ten aanzien van de geldelijke
bijdragen van Nederland voor de Schelde en de
beide groote kanalen, de loodsgelden, het onderzoek
van schepen op de Schelde, de kanaaltarieven, de
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kanalen in verband met het Luiksche gebied, terwijl
de Toelichtende Memorie omtrent het verkeer van.
Belgische oorlogsschepen op de Schelde verduidelijking behoeft.
Wanneer Belgie niet bereid mocht zijn, mede te
werken aan de oplossing van vraagstukken, welke
voor Nederland van belang zijn, alsmede aan het
wegnemen van bezwaren teen het verdrag, een en
ander zooals in dit opstel is uiteengezet, zoodat
het eenzijdig karakter van het verdrag ten voordeele van Belgie althans eenigszins wordt verzacht,
dan zou de waardigheid van Nederland als s'ouvereine Staat zoodanig in het gedrang komen, dat het
Verdrag naar mijn meening niet kan worden aanvaard.
Ik hoop in het belang van beide volken, in de
eerste plaats van Nederlanders en Vlamingen, dat
dit door de medewerking van Belgie zal worden
voorkomen. Aan een hartelijke verstandhouding met
Belgie al dan eindelijk niets meer in den we
s taan, zoo zich tal van mogelijkheden openen
voor samenwerking op economisch en cultureel gebied, waarvan beide volken de vruchten zullen
plukken. Aldus kunnen Nederland en Belgie, ook
=der politieke verbonden, nuttig werk doen in
het Europeesche huishouden.
Een dergelijke band tusschen beide landen moet
ook one stamgenooten, den Vlamingen, ten goede
komen, en al zijn terugslag hebben op hun strijd
voor hun verheffing en hun verkeer met de Nederlanders.
Ook om deze belangen is Nederland verantwoord
aan de Belgische wenschen ver te gemoet te komen.
Van Vlaamschezijde is reeds de wensch gehoord
om gerechtvaardigde bezwaren van Nederland zooveal mogelijk te ondervangen.
it
Moge dan het nader overleg, dat niet kan ublijven, er toe leiden dat Nederland, gerustgesteld,
en Belgie, dankbaar voor den steun van Nederland.,
in goede vriendschap aan arbeiden aan de behartiging hunner gemeenschappelijke belangen.
19 Augustus 1925.
P. J. DE KANTER.
**

*

Motie van het Hoofdbestuur.
In de 29 Augustus te 's- Gravenhage gehouden
vergadering van het Hoofdbestuur is de volgende
motie met algemeene stemmen aangenomen
Het Hoofdbestuur is van oordeel, dat het Verdrag tusschen Nederland en Belgie van 3 April 1925
door zijn groote eenzijdigheid een zeer groot gevaar vormt voor de eenheid van den Nederlandschen
Stam en acht dat Verdrag daarom in zijn tegenwoordigen worm onaannemelijk.

Krugerherdenking.
10October al vanwege het Hoofdbestuur van bet
A.N.V. in deGroote Kerk te 's-Gravenhage de
honderdste verjaring van den geboortedag van
President Kruger plechtig worden herdacht.
Als sprekers zullen optreden de heer Ds. S. O.
Los, vele jaren te Pretoria en gedurende de ballingschap van den President zijn geestelijke raadsman,
en de heer Ph. R. Botha.
De herdenking zal mede wijding ontvangen door
medewerking van or an der Vereeniging „De
Lofstem" en liederen, te in en door den heer Jac.
Caro. Nadere bijzonderheden in het Octobernummer.
Voor dezen gedachtenisdienst zullen uitnoodigingen aan regeerings- en overheidspersonen worden
gezonden en de leden van het A.N.V. en de N.Z.A.V.
zullen mede toe an hebben.
Verschillende Afdeelingen besloten tot een plaatselike herdenking: Amsterdam, Arnhem, Deventer,
Haarlem, Leeuwarden, Utrecht, utf
Zen.
VanUtrecht ging, zoo we reeds in ons vorig nummer
meldden, de aanstichting uit tot oprichting van een
Krugergedenkteeken.
Ook buiten ons land bereidt men Krugerherdenkingen voor. Groep Vlaanderen al Brussel en Antwe en doen getuigen en in zijn geboorteland zal de
groote Afrikaner natuurlijk op grootsche wijze gehuldigd worden: „kranslegging bij die graf, koorgesang, tentoonstelling, optog, tablo's orrelspel, opvoerings, voortrekkersrolprentvertoning."
De Generaals Hertzog en Smuts zullen toespraken
houden.
De Stormramp.
Een ramp, die bij menschenheugenis slechts haar
weergade vindt in den storm, welke Utrecht in 1674
teisterde, heft Nederland de vorige maand zwaar
getroffen.
De orkaan heeft verscheidene plaatsen in Brabant
en Gelderland voor een belangrijk
elde
verwoest.
De liefdadigheidszin van het Nederlandsche yolk
uitte zich onmiddellijk op treffende wiize en dat zoo
kort na het Olympisch million.
Deze oproeping geldt dan ook vooral de Nedlanders in het buitenland, one leden in den vreemde,
die herhaaldelijk bewijs hebben geleverd hun penning
gaarne te willen offeren tot leniging van nood in het
vaderland of eenig ander stamgebied.
De Vlamingen hebben reeds bewijs van medegevoel gegeven en de zanger Emil Hullebroeck is
bereid, als er liefdadigheidsuitvoeringen ten bate der
slachtoffers gegeven worden, zijn medewerking te
verleenen. Laten de Afrikaners en andere ,stamgenooten niet achter blijven.
Met voldoening maken we nog melding van het
optreden van den directeur onzer Boekencommissie,
Dr. Van Everdingen, die reeds 15 Aug. een onderhoud
had met den burgemeester van Borculo, Jhr. De
Muralt, die zulk een groote voortvarendheid aan den
dag heeft gelegd bij de ramp, die zijn gemeente trof.
Hij heeft het aanbod onzer Boeken.commissie om
boeken en tijdschriften voor de van alles beroofde
ingezetenen en bouwarbeiders beschikbaar te stellen,
dankbaar aanvaard.
Ook de and re zwaar getroffen plaatsen zullen
niet te vergeefs een beroep doen op one Boekencommissie.
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Dietsche kantteekeningen.
Leert denken over de landsgrens heen !

Iemand, die zich „Ware vriend van die A. N. V.
nos t, bespreekt in een ingezonden stuk aan hhet
Afrikaansche blad„Die Burger” het eerste onzer
beide artikelen „De Mondigheid van het Afrikaansch
en onze Toekomst" *). Hij is het met den geest van
dat betoog tamelijk eens, maar heeft zich gestooten
aan den slotzin, waarin, me hij, de „hoogverwaande
impertinensie", welke de Afrikaners met een „soort
van kuratele" bedreigt, weer te voorschijn komt.
De schriiver had beter gedaan, ons tweeds stuk
af te wachten, dat inmiddels verschenen is. Maar
dit daargelaten, waardeeren wij ten zeerste een
vriendschap, die, het bekende spreekwoord ten spijt,
zoo weinig op bekendheid steunt, en ons toch zoo
welwillend onze feilen tracht te too en. Edoch —
het verwijt van aanmatiging en van het pogen tot
het oefenen van een — even ongepaste als misplaatste — voogdij, is niet nieuw. Maar is het . billijk ?
Praat men daarginds elkaar niet een beetie na ?
Wij hebben in ons tweede stuk ruiterlijk erkend,
d it Nederlanders in Zuid-Afrika veel bedorven
h +ben. Maar wij hebben ons nu toe baie klein geeen klompje. Tot menschen, die daarginds
matTot
tee
niets te vertellen hebben. Die zich dienstvaardig
houden en niet meer. Die alleen jets zien, wat (is
dit nu weer „impertiie" ?) vele Afrikaners niet
7j n. de bedreiging van ons gemeenschappelijk stambelang. En die dit zien, omdat wij zijn niet een vereen.iging van Nederlanders, maar een verbond van
Nederlandsche stamgenooten in alle werelddeelen.
One vriend weet dit niet of misken.t het.
De strekking van ons betoog was, den Nederlands :en stam te wapen te roe pen (natuurlijk alleen
i a geestelijken zin) tegen zijn grooten en geduchten
tegenstander. Dit is geen bijzonder belang van Nederland, maar heel de Grootnederlandsche (of wil men,
Dietsche) beschaving is erbij betrokken. Den „waren
vriend van het A. N. V." zouden wij daarom (indien
het Met aanmatigend is) evenals onzen landgenooten
willen toevoegen: „leert denken over de grenzen heen
van uw land".

l

Onze geduchte tegenstander.

dot het Engelsch zijn
Tot in Ned.-Oost In
groote macht gevoelen.
In de nederzetting der Bataafsche Petr. Mij. te
Balikpapan op Borneo is het, naar de her Elout
in een zijner brieven aan het Handel lad meedeelt,
gewoonte, aan gezagvoerders van schepen, uitsluitend Engelsche formulieren voor te le en en een
krani bij hen aan boord te sturen, die, behalve Maleisch,
alleen Engelsch spreekt. Nu heeft dat al eens tot
wrijving geleid met gezagvoerders van den Rott.
Lloyd en Coen aan een van hen ten kantore te Balikpapan opheldering veer gevraagd, antwoordde hij
(in ietwat kruilg zeemans-Hollandsch): „Ik verd . . . .
het om in een Hollandsche kolonie met een Hollandsche onderneming in 't Engelsch te handelen."
„Bravo, kapitein !" schrijft Elout, „Daar was
geen woord . . . . Engelsch bij !"
Echter werd dit kloeke woord dien kapitein danig
kwalijk genomen. De meeste schepen, die aanlegden,
*) Neerlandia van Juni en Augustus 1925,

waren Engelsch, waarom (zoo redeneerde men bij
de B. P. M.) moest er nu voor de Hollandsche of onderliike formulieren zijn en een krani, die Hollandsch
spreekt ? Wat deed dat er nu toe, Engelsch of
Hollandsch ?
Daar hebt gij de Nederlandsche goedmoedigheid
weer in Naar slappe onverschilligheid voor de Taal,
die de sterkste band is voor onzen stam ! Is het
óók soms aanmatiging, tegen het doordringen van
het Engelsch in een Ned erlandsche kolonie te waken ?
Hulde aan den kapitein van den Lloyd !
Maar heeft het A. N. V. nietgelijk met te waarschuwen tegen het doordringingsvermogen van onzen
geduchten tegenstander ?
olike
e eenheid en Vlaanderen.
Kath

Uit den te t s-Gravenhage gehouden derden Nederlandschen Katholiekendag kan goeds voortkomen
onze eenheid met Vlaanderen.
voor
Terzijde we een Hollandsch-Vlaamsch Con
gehouden.
Let gij op de namen der aanwezigen, dan ziet gij
terstond, dat voor- en tegenstanders van het activs
werden
bijeengebracht. En er is in onzen
visme
he
tijd welhaast een zoo goed middel tot verbroedêring
als een congres. Vooral waar Vlamingen aanwezig zijn,
door sans warmer van temperament, toeschietelijker
en gemoedelijker dan wat boven den Moerdijk woont.
Maar bovendien: de opzet van het Congres lag er
toe. Aan den feestmaaltijd is openlijk gezegd, dat een
der bedoelingen van deze samenkomsten geweest is,
een Grootnederlandsche eenheid te vormen.
Men lette ook op hetgeen prof. Brom in de vergaderingen van den Katholiekendag zeide over de
verplichtingen der katholieke Noord-Nederlanders
tegenover de Vlaamsche geloofsgenooten, over uitbreiding der middelen van aanraking tusschen Nederland en Vlaanderen. En op het betoog van prof.
Brom: dat het doe der vergadering was, uit te zien
naar gepaste middelen our de cultuurbetrekkingen
tusschen Holland en Vlaanderen (afgescheiden van de
politieke en handelsbetrekkingen) te bevorderen.
Een voorloopig comite werd gevormd, dat ten doel
heeft een blijvend comite te stichten, dat een vast
verbsan beoo g t tusschen de Katholieke cultureele
vereenigingen in Nederland en Vlaamsch-Belgie.
De Haagsche briefschrijver van het wee kblad
Vlaanderen getuigt:
dat de geest der aanwezigen op het Congres,
als afdeeling van den Katholiekendag, en op
de en laatsten, alsmede op de navergaderingen
en banketten, eene ware openbaring is geweest.
„Wij hadden niet durven verwachten , dat het
stambewustzijn, 't is te zeggen de Grootnederlandsche gedachte, in de kringen, ook de hoogste,
van het Congres reeds zoo diep zou door edrongen zijn. Dat meenen ook de meeste Holenhebben'."
ro
Landers met wie wij gespk
Het is van niet geringe beteekenis, dat het Katholicisme zich aldus openlijk en plechtig verklaard heeft
voor een samengaan met Vlaanderen.
En een roots voldoening voor cede die ijvert voor
de Grootnederlandsche gedachte, dat deze gedachte
bleek, zoo „diep doorgecirongen" te zijn bij de
leiders,
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Cultuurwerk in Vlaanderen.

„Er wordt — zoo schrijft V. in De Ploeg — in Vlaanderen nog veel te weinig gedaan aan Nederlandsch
cultuurwerk.
Tegenover de ontelbare Fransche letterkundige,
wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke, in
we en echter politieke „conferences" kunnen wij
Metzoo heel veel stellen.
„Nederlandsche voordrachten en lezingen zijn
de gangmakers voor het Nederlandsche boek,
waardoor alleen dat geestelijk leven kan opbloeien
Wij kunnen deze demonstratie van de degelijkheld naar buiten van de Nederlandsche kunst
en van de Nederlandsche wetenschap niet ontberen, vooral waar op zulke rumoerige wijze
voor de vreemde Fransche wordtgeijverd. Laat
ons het bekennen, er worden veel te weinig voordrachten en lezingen door Hollandsche geleerden
in Vlaanderengehouden."
De schrijver oppert de veronderstelling, dat NoordNederland meerzou kunnen doen in deze richting
dan tot dusver.
„Maar worth er van Vlaanderen uit wel voldoende op aangedrongen, dat ons deze geestelijke
weldaden zouden worden bewezen ? En zijn van
on en kant wel alle middelen uitgeput om tot een
druk cultureel Hollandsch-Vlaamsch verkeer te
geraken ? Wij betwijfelen het. . . . Indien er
'nGrootnederlandschgezind Hollandsch lichaam
was datzich voor de bevordering van dat verkeer
woo inspannen, dan zou er met betrekkelijk
geringe middelen in Vlaanderen toch ook wel
wat te doenzijn, althans veel meer dan nu het
geval is."
Wij noemen dit den spijker op den kop slaan. Hier
in het Noorden hooren wij het rumoer, waarmede de
Fransche beschaving zich baan breekt •; zeer goed
voelen wij de noodzakelijkheid eener tegenwerking.
Maar de aansporing daartoe mag noch kan steeds
van hier komen. Wij dringen one medewerking niet
op.
In velegevallen wordt, naar de schrijver terecht te
verstaan geeft, gewacht op den aandrang uit Vlaanderenzelf.
Zoo kunnen wij het ook.

In ons vorig nummer hadden wij het over kunstmateg opgevoerde oplagen van Fransche boeken. Dat
Nederlandsche boeken inderdaad groote oplagen maken
bewijst de statistiek in den Jubileum-Catalohus der
Wereldbibliotheek (1905-1925), waarin men een opgaaf vindt van 56 harer uitgaven, die het alle tot
meer dan 10.000 stuks brachten, eenige tot meer
dan 30.000, de Max Havelaar zelfs tot 66.422.
Secretarissen der Groepen.
Vlaanderen: Marc. Stijns, Ern. Discaillesstr. 11, SchaarbeekBrussel.
Nederland: Mr. Ch. M. Herckenrath Jr., Oude Enghweg 4,
Hilversum.
Nederl. Indiê : J. W. Roessingh van Iterson J.Az., Tandjoenglaan 51, Weltevreden.
Nederl. Antillen: J. H. Perret Gentil. Hoofdcommis Adm. v.
Financien, Berg Altena 49, Curacao.
Noord-Amerika: F. E. H. Gebhardt. 179 South Trenchard

Str. Yonkers, N. Y.
Jhr. C. L. B. van Suchtelen van de Haere, Adjudant vanZijne Exc. den Gouvern. Paramaribo Suriname.

Suriname:

VLAANDEREN
Dr. A. J. van de Pre overleden.
De bladen hebben, uitvoerig, het overlijden gemeld, op slechts 58-jarigen leeftijd, van den trouwen
Vlaming dr. A. J. van de Perre, gewezen Vlaamschkatholiek kamerlid voor Antwerpen en Stichter, te
zamen met Mr. Frans Van Cauwelaert, van het
Standaard
ad Dedagbl
Vlaamschgezinde
, dat hij,
tot op het oogenblik dat de kwaal, die hem ondermijnde, zulks onmogelijk maakte, met kloeke hand
en practischen zin bleef besturen.
Het is bier ongetwijfeld niet de lasts om de polltieke loopbaan van de en zeer verdienstelijken Vlaming te schetsen of te wiizen op zekere verschillen
van
van
het
to
van
opvatting omtrent
bepaalde
Vlaamsch programma, welke, vooral sedert zijn uittreding uit de Kamer, tusschen hem en andere Vlaamsche voormannen waren ontstaan.
Geen Vlaming echter, of hij bracht steeds en altijd,
waar het paste, hulde aan zijn edel karakter en zijn
onwrikbare eerlijkheid. Ook zijn onwillige franskiljonsche en, op Vlaamsch gebied, meestal verkeerd
voorgelichte Waalsche tegenstanders moesten meer
dan ems voor zijn krachtig volgehouden geestkracht
en ziin innige goedheid en breedopgevatte verdraagzaamheid eerbiedig de . vlag strijken.
Hoogtepunten in zijn veel te kort leven waren o.m.
ziin propagandatocht tijdens den wereldoorlog, te
zamen met het kamerlid voor Brugge, Mr. Standaert,
door Zuid-Afrika, waar het ongekunstelde woord
van den Vlaamschen dokter, van Grootnederlandsch
vuur doorzinderd, die in het gemoed van de stamBoerenbevolking doordrong.
verve
De verschijning van zijn boek: „The language
question in Belgium", opgedragen aan de gesneuvelde
Vlaamsche soldaten, dat veel ophef maakte in de
Engelsch sprekende landen, was eveneens een geeurten is van beteekenis.
b
Een derde was zijn ondervraging van de regeering,
onmiddellijk schier na den terugkeer van het parleme te Brussel, te zamen met Mr. Van de Vijvere en
Mr. Van C auwelaert over deg ruwelen ti de den
oorlog, in de Belgisch e soldatengevangenissen te
Fresnes en Anvours en in de strafkompagnies gepleegd en de misstanden, Welke aan het Ijzerfront
hebben bestaan en waarvan, uit den aard der zaak,
in overgroote meerderheid, Vlaamsche soldaten
de slachtoffers werden.
Dr. Van de Perre was een beproefd vriend van
Nederland en de Nederlanders. Den geheelen Nederlandschen stam droeg hij een warm hart toe en het was
zijn innige overtuiging, dat het yolk, wonend aan
het lage Noordzeestrand, van de Aa tot aan de Eems,
verwant aan het van het Zwiden uit tot aan den
Afrikaanschen even aar doordringend Boerenvolk
en gevestigd in het paradijsche Insulinde, nog een
g roote rol in het spel der volkeren heeft te vervu lien.
Niet enkel in Vlaanderen, waar het verlies, door
zijn been aan geleden, voor iedereen schrijnendduidelijk is, maar tot in de verste ho ken van de
veer Id waar stamverwanten wonen en Neerlandia
words gelezen, verdient zijn naam steeds met danken eerbied te worden vermeld.
bare en
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Ter herinnering aan wi l len Hippoliet Meert.
Ingevolge een, onmiddellijk na het overlijden van
den vader van het A. N. V., Hippoliet Meert, door hhet
bestuur van groep Vlaanderen genomen besluit, zal
binnen korten tijd dit bestuur, zoo mogelijk, overgaan tot het plaatsen van een gedenksteen in den gevel
van het and Spiegelstraat 20 te Gent, waar deze
koene Vlaming en onvermoeibare Grootnederlander
even
vele jaren van zijn
l — de vruchtbaarste voor
ons ideaal — heeftgewoond.
Onafhankelijk hiervan heeft ook de Gentsch afdeeling van de Part van Vlaamsche Nationalisten
een in.schrijvingslijst geopend met het doel elders
in te zamelen bestemd voor het oprichten van een
gedenkteeken op het graf van Hippoliet Meert, op de
Gemeentelijke begraafplaats te Gent.
Paul-Krugerherdenking.
Evenals verschillende afdeelingen van Groep
Nederland heeft ook groep Vlaanderen
Vl
bes lot en de
honderdste verjaring der geboorte van den grooten
Zuidafrikaanschen staatsman Paul Kruger, op 10
October a.s., niet ongemerkt te laten voorbijgaan.
Hetgroepsbestuur heeft de afdeelingen opgewekt
tot het inrichten, omstreeks dien dag, van een PaulKrugeravond. Te Brussel zal deze herdenking —
het afdeelingsbestuur al den leden nog een oproeping
zenden — zeer waarschijnlijk bestaan uit het voordragen van gedichten, betrekking hebbend op den
Zuidafrikaanschen oorlog, het in en van Zuidafrikaansche liederen en het houden van een rede
over Paul Kruger en ziin beteekenis voor onze taalen stamgenooten in het verre Kaaplan d, Oran'Vrijstaat en Transvaal, door een strijd er uit den
Boerenoorlog.
Tak Antwerpen.
Vele teekenen wijzen er op, dat met de opwekking
van den vroeger zoo bloeienden tak Antwerpen,
sedert den oorlog in een waren doodslaap gevallen,
niet langer meer al worden getalmd. Reeds is een
jonge, werkzame kracht bereid gevonden het sekretariaat op zich te nemen, terwijl ook andere personen
verklaard hebben desgewenscht in het nieuwe bestuur
te willen treden. Onmiddellijk na de vakantie al het
werk, op praktische wijze — en laat ons ho en met
welslagen — worden aangevat, zoodat het niet uitgntedat d ook de afd. Asloten moet worden geacht.
were nog aan de Kruger-herdenking zal kunnen
mededoen.
Belangstelling voor het A.N.V. te Mechelen.
Ook te Mechelen, de oude, goed Vlaamsche
Dijlestad, begint de belangstelling voor het Algemeen
Nederlandsch Verbond en de Nederlandsche stamgedachte geleidelijk weer te ontwaken. Een hoopgevend feit is het wel, dat verscheidene personen uit
deze stad bij het sekretariaat van tak Brussel om een
of meer stuks van Neerlandia, ter kennismaking of
herkennismaking, hebben verzocht. Ook daar zal na
de vakantie worden beproefd een nieuwe kern voor
het vormen van een plaatselijken tak samen te stellen.
Voor toezending van adressen van hen , die willen
toetreden en andere blijken van instemming en

medewerking houden het groepssekretariaat en de
beer Marcel De Ceulener, Meizstraat 10, Anderlechtvan afdeeling Brussel, zich
Brussel, se
ste aanbevolen.
rte
ten
Een Nederlandsche leerstoel te Tokio.
Tot leeraar in het Nederlandsch aan het College
voor Vreemde Talen te Tokio en Osaka, waar reeds
Engelsch, Duitsch, Fransch, Spaansch, Italiaansch,
Portugeesch, Chineesch, Maleisch, Hindoesch, Mongoolsch en Russisch wordt onderwezen, is, met ingang van 1 December a.s., benoemd de heer Karel
Sobry, rustend leeraar van het Atheneum te St.
Gillis-Brussel, een bewust Vlaamschgezinde en een
overtuigd voorstander van de Nederlandsche stamgedachte.
Een andere Vlaming, de heer Blockhuys, uit Antwerpen, is, sedert een kleine dertig jaren reeds,
professor in de rechten te Tokio.
Dat men in Japan tot het besef is gekomen, dat
ook de Vlamingen, in Europa, tot den Nederlandschen
stam behooren en een Vlaming te Tokio met het
geven van college in het Nederlandsch kan worden
belast, kan krachtig medewerken om het aanzien
van on en stam en den eerbied voor one taal
in het Verre Osten te doen toenemen. Ook is het,
in dit verband, wel teekenend, dat dr. S. Asakoera,
leers aan het keizerlijk college te Tokio, tijdelijk met
een opdracht in Belgie verblijvend, onlangs twee
artikelen over het onderwijsstelsel in zijn land, in het
blad van den Bond van Vlaamsche leeraren van het
Middelbaar Onderwijs, „O.M.0.", heeft geplaatst
gekregen.
Eengelukkige kentering.
Het aanhoudend herhalen, bier en in andere
stambewuste organen van de Hollandsche en Vlaamsche pers, van het: „Nederlanders ! spreekt Nederlandsch in het Vlaamsche land !" blijkt eindelijk
vruchten te dragen.
Zoo is het buiten kijf, dat vele Nederlanders, die
de en zomer, als toeristen, eenige dagen in het
Vlaamsche land (Brussel inbegrepen) doorbrachten,
blijkbaar bij voorkeur, overal, bun goed Nederlandsch
lieten hooren, dat algemeen wordt verstaan — eenige
Brusselsche hotels niet te na gesproken — in plaats
van, zooals vroeger ,maar dadelijk met hun, meestal,
slecht uitgesproken Fransch uit te pakken. Opmerkelijk was het ook dat na nos alle Nederlandsche
reizigers ,te Esschen, te Antwerpen of elders in het
Vlaamsche land, de Nederlandsche (Vlaamsche)
uitgave van het Belgische treinboek verzochten en
zich niet meer een Fransch exemplaar in de hand
lieten stoppen.
Dit Nederlandsch-spreken van de Nederlandsche
toeristen heeft alvast geleid tot een grootere waardeering, bij een deel van het verfranschte Brusselsche
publiek, van de zuiver gesproken taal der Vlamingen,
tot het aanleeren van algemeen beschaafd Nederlandsch door vele hotel- en eethuisbedienden en de
verschijning van Nederlandsche opschriften, aanplakbiljetten van schouwburgen enz. te Brussel,
waar de Vlamingen een schier hopeloozen strijd
hebben te voeren tegen de verfranschende staats- en
stadsoverheid.
Alleen as de kust was de houding der Nederland-
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sche gezinnen, die er een of twee maanden verblijf
hielden, sours eer bedroevend dan iets anders en
het leek wel, of zij met zorg alle verkeer met de
Vlaamkhe gezinnen vermeden, our zich alleen met,
vaak alles behalve academisch-Fransch sprekende
Brusselaars op te houden en zich door hen, achter
den rug, te laten uitlachen.
Een merkwaardig gedenkboek.
Op 22, 23 en 24 Augustus j.l. hebben te Brugge,
onder groote geestdrift, honderden Vlaamsch hoogstudenten en leerlingen van middelbare onderwijsgestichten, het vijftigjarig bestaan herdacht van het
eerste en oudste der Vlaamsche studententijdschriften: De Vlaamsche Vlagge.
Er werden feestvergaderingen gehouden, er werd
gesproken, gegeten en verbroederd door oud en jong,
in de oude zaal der Hallen en er had ook een „optocht plaats van de heele studeerende jeugd van
Vlaanderen", gevolgd door een hulde aan Vlaanderen,
in de straten der stemmige, inn Vlaamsch- ebleven stad en voor het standbeeld van Breydel
ar
ck, op de Groote Mkt.
en De Co ink
Dit alles en meer nog: de geschiedenis der Vlaamsche Vlagge, een rijke bloemlezing uit de voornaamste
in het tijdschrift opgenomen stukken, een geschiedkundig overzicht van de Vlaamsche studentenbewetwee boe kdeelen
et
ging, enz. al men terugvinden in het
zware vlagge-gedenkboek, dat 1 October a.s. ter perse
gaat en omstreeks Nieuwjaar zal verschijnen. Wie
vOOr 1 October inschrijft bij den uit ever Lannoo, te
Thielt (West-Vlaanderen) postcheck 10099, kan h et
verkrijgen tegen 25 fr. voor Vlaanderen, 30 fr.
be er
voor Nederland, betaalbaar met internationalen
postwissel.
eschenk en voor het kantoor.
G
Na de opgaaf, in het vorige nummer opgenomen,
kwamen nog in:
Gedenkplaat ter herinnering van het Eeuwfeest
van Neerlands Onafhankelijkheid, van W. J. v. d. B.
te 's-Gr.
Een kistje A.N.V. sigaren van de Nederlandsche
sigarenfabriek v/h W. H. Voet & Zonen te Haarlem.
Vaandel en Armband, Welke Vlamingen dragen
bij de Bedevaarten near den Yzer en toe rise
prentbriefkaarten, van V.H. te 's-6r.
Portret van het standbeeld van Jan van Riebeeck
te Kaapstad, van J. L. S. te Kaapstad.
Portret van President Kruger, houtsnede door
J. H. Pierneef 1).
Twee prentbriefkaarten betreffende de Vlaamsche
Beweging, van Mr. H. P. S. te 's-Gr.
Wie het A. N. V. voor zijn kantoor, museum of
bete iets
et toegedacht heeft, zende het spoedig
naar Laan 34, 's-Gravenhage.
1) De heer en mevrouw Pierneef uit Pretoria, de vorige
maand in het land gekomen, kwamen dit geschenk zelf aanbiedenaDe houtsnede is in den Nederlandschen kunsthandel
verkrijgbaar gesteld. Deze Zuidafrikaansche kunstenaar, wrens
portret we in het Decembernummer opnamen, gaat in verschillende oude Hollandsche steden schetsen en teekeningen
makers, o.a. in Dordrecht en Veere,
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An de afdeeli ngen van Groep Nederland
Het werkzame b stuur der jonge afdeeling Maasstricht heeft zich tot Burgemeester en Wethouders
deer gemeente gem, znd met het verzoek te willen
bevorderen, dat in eunbtelijke brieven zuiver Nederlandsch worde gebrdikt, met lit gunstig gevolg, dat
B. en W. van Maastr_ cht op 17 Juni j.l. aan de hoofden
van liens ttakken die gemeente den volgenden rondzendbrief verzonden:
Reeds geruimen tijd heeft het onze as ndacht getrokken, dat in de am btelijke stukken, die ons van de
verse bedrijven en instellingen bereiken
en die door de bedrijven en instellingen aan derden
worden verzonden uitgereikt, het gebruik van
vreemde woorden, in het bijzonder van gallicismen
en germanismen steed.; toeneemt, terwijl toch in de
meeste gevallen van z liver Nederlandsche woorden
en uitdrukkingen zo kunnen worden gebruik
gemaakt.
Aangezien het schrij yen van zuiver Nederlandsch
in de eerste plaats van (le Overheid en hare beclrijven
en instellingen mag wo,'clen geeischt, zouden wij het
zeer op prijs stellen, in liennook van Uw leant het gebruik van vreemde wc orden in ambtelijke stukken
zooveel mogelijk verme den werd.
Een voorbeeld ter na'wlging voor de andere afdeelingsbesturen.

Ter herinnering zij hierbij medegedeeld, dat op
aanstichting van het Groepsbestuur de Commissarissen der Koningin in de provincies Friesland en
Zuid-Holland een aantal van de woordenlijst (50 en
11) hebben aangevraaf;c1, terwijl die der provincies
Noord-Brabant, Overijsel en Zeeland een rondzendbrief richtten aan de besturen hunner onderhoorige
gemeenten, waarbij c nder aansporing tot gebruik
zuiver Nederland sch werd aanbevolen over te
van
van onze woord enlij st. Een der egaan tot be
aan van
It lee brief was reeds stan
eendi zelfge uitgg
den Commissaris der Koningin in de provincie
Gelderland.
Verschillende gemeentebesturen hebben reeds aan
de oproeping gehoor gegeven en woordenlijsten aangevraagd. De administratie te 's-Gravenhage kan
hieromtrent nadere gegevens verstrekken. Er zijn
echter zeer vele gem eenten in Nederland: een root
deel al nog niets van de taalzuivering-bewegmg
vernomen hebben en een aansporing dear dringend
behoeven.
De ondergeteekende zal gaarne in kennis gesteld
worden van de stappen, die in deze richting alsnog
zullen worden geda an.
De Eerw. heer Dreyer, sedert wren der Afdeeling Kaapstad, zal binnenkort in Nederland .aankomen our in verschillende archieven „navorsingste doen, zooals de Afrikaner zegt.
we
Gewapend met een reeks lantaarnplaatjes, die
vooral het burgerbe: taan in de 18de eeuw uitbeelden,
is hi j gaarne bereid heer ook enkele voordrachten
te even voor de afdeelingen van het A. N. V.
De ondergeteekende is ere zijn bemiddelmg
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to verleenen aan afdeelingsbesturen, die mochten
besluiten een voordrachtavond van den heer Dreyer
op hun winterprogramma to plaatsen.
C. M. HERCKENRATH Jr.
Hilversum, Oude Enghweg 4.

NEDERL. ANTILLEN.
Van de Groep.

ZUID-AFRIKA.
Reisindrukken door Dr. H. H. Kuyper.
(Uitgave N.V. De Heraut, Amsterdam.)
Eenprachtband, waarop een Boer bij het vuur
vertoond wordt; het portret van den schrijver voorin;
tal van kieken uit Z. A., ziedaar, wat dit werk zoo
aanlokkelijk maakt bij den eersten opslag.
Wie daarna met den schrijver meereist van Amsterdam naar Pretoria en hem volgt op zijn talrijke uit-

Aan het Verslag over 1924 der Groep Nederlandsche Antillen is het volgende ontleend:
Bestuur:

In deplaats van den beer Schalkwijk. als rechter
naar Suriname vertrokken, werd Dr. H. Polyliet,
lid van het Hof vanJustitie, tot bestuurslidgekozen.
Het dagelijksch bestuur bleef samengesteld uit de
heeren: Ds. Eybers, voorzitter, Perret Gentil, secretaris enSeykens, penningmeester.
Leden:

Op 31 December was het ledental 211 en bestond uit :
1 eerelid en een, die als beschermend lid een
bijdrage geeft, 15 beschermende leden op Curacao,
2 beschermende leden in het buitenland,
158gewone leden op Curacao,
29gewone leden oP
de andere eilanden
6gewone leden in het buitenland.
Vergaderingen:

Er werden twee bestuurs- en een algemeene vergadering gehouden. In de in December gehouden
algemeene vergadering, waarbij de waarnemende
Gouverneur, Dr. J. B. Gorsira, tegenwoordig was,
werd de rolprent der „Jubileumfeesten in Nederland"
vertoond. Zii werd later door de „Cine RIALTO"
gehuurd en drie keeren voor het publiek afgedraaid
en aan de C.P.I.M. voor een avond afgestaan; daarna
werd zij naar Suriname gezonden, aangezien zij voor
gemeenschappelijke rekening der Groepen Suriname,
Ned. Antillen en Noord-Amerika was aangeschaft.
In diezelfdever
gadering werd eene lezing met lichtbeelden gehouden over de Petroleumnijverheid,
ingeleid door den heer Ir. W. H. van Ockenburg,
werkzaam bij de C.P.M. op Curacao. „De HollandscheZangers" lieten bij die gelegenheid eenige
nationale liederen hooren.
Middelen:
f

De ontvangsten bedroegen f 585.92, de uitgaven
610.37.
Vraag om inlichting.

Wie kan ons het juiste adres meedeelen van:
L.J. H. Beyersbergen van Henegouwen, vroeger Curacao.
C. van Dijken, vroeger Curacao.
Mej. J. W. D. V. Embden Andres, vroeger Curacao.
J. H. C. van Eyk van Voorthuysen, vroeger Curacao,
P. A. Landzaat, vroeger Curacao.
Julio A. de Lima, Koopman, vroeger Curacao.

VROUWENGEDENKTEEKEN TE BLOEMFONTFIN.

stapies, ziet zich verplaatst in een andere wereld. Hi j
bemerkt, dat de Europeaan op de Z.-Afr. vlakten
een nieuwe kultuur geschapen heeft. En met den
schrijver most hij deze onwillekeurig bewonderen,
want hi zegt blz. 35: „Men genie t hier een vrijheid,
men in een dicht bewoond land als het
waarvan
ooze zich een denkbeeld vormen kan."
De beteekenis van di boek ligt echter nit in
de reisbeschrijving, noch in den arbeid van den
schrijver als afgevaardigde ter synode to Rustenburg,
maar in de hoofdstukken over het Afrikaansche
karakter, het godsdienstig en kerkelijk levers den strijd
om de taal en de nationaliteit. Prof. Kuyper heeft de
Afrikaners bezien met een door wetenschap en ervaring gerijpten blik en dezen te kennen is van root
waarde. Vooraf erkent hii, dat de Afrikaner iets
geslotens heeft in ziin karakter en ook, dat hij hem
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meest op zijn Zondags heeft gezien, zoodat de yolksgebreken niet uitkwamen.
Maar dan geeft hi' den Afrikaners de eer een heldhaftig, vrijheidlievend, puriteinsch lee en gastvrij
ras te zijn. Ook prijst hi' hun Calvinistische levensopvatting, die vooral tot uiting komt in het kerkelijk
leven. En at de Afrikaansche taal betreft, erkent de
schrijver, dat deze noodig is voor het behoud van de
nationaliteit, al is hi ook beducht, dat men den band
met de Hollandsche beschaving heeft doorgesneden
en de deur heeft opengezet voor de Engelsche. Voorts
too de schrijver een open oog te hebben voor de
groote problemen van Z. -A.: het naturellenvraagstuk,
de koelies, de arme-blanken en de zending onder de
Heiden en. Met een redskin over Exodus 28 vs. 30
en een lezing over Ca vin sluit dit prachtige boek.
Eenervaring van enkele maanden geeft slechts een
indruk van een yolk. Iemand, die jaren in Z.-A. gewoond heeft, staat daarom verbaasd, dat di e• indruk
zoo zuiver het Afrikaansche volkskarakter weergeeft.
Die hulde moet men Prof. Ku er geven.
Als ambtelijk persoon heeft hi' echter tal van voorrechten genoten, die een gewoon „uitlander" niet
ontvangt en hebben tal van hooggeplaatsten hun inzichten voor hem geopend, die anders niet veel op
hebben met „die Hollandertjes". Het Zuidafrikaansche
yolk is in de vlegeljaren, het wil zichzelf opvoeden
en is bang voor vreemde inmenging. Dit kwam
treffend uit dezer dagen, toen de Heer Kleynhans,
de leider van de Boeren, die Nederland bezoeken, in
een red te Goes gehouden, zeide: Hi' vraagt een
ander yolk het probleem van het Afrikaansche mede
op te lossen, dit al het zelf wel doen". (Verslag
N. R. Ct. 9 Aug. '25). De schitterende ontvangst van
prof. Kuyper is dus, van de zijde van het Z.-A.
yolk bezien, een daad geweest, waarin het nog eens op
ouderwetsche wijze het oude Nederland als moederland heeft geeerd. Het heeft getoond nog gaarne van
onze leiders te willen leeren, mats de en zich niet op
een voetstuk plaatsen, noch willen schoolmeesteren,
maar met hen strijden schouder aan schouder voor de
handhaving van onze Christelijke beschaving. Zulk
een leider vond het in Prof. H. H. Ku er. Vandaar
datzijn bezoek aan Z.-A. zulk een succes is geweest.
S. 0. LOS.
's-Gravenhage. Aug. '25.
GOUDEN FEEST.

Op 14 Augustus j.l. was het 50 jaar geleden, dat
Ds. S. J. du Toit in samenwerking met de heeren
D. F. du Toit (Oom Lokomotief) en C. P. Hoogenhorst „die Genootschap van Re to Afrikaners"
stichtte. Deze stichting is feestelijk herdacht o.m. te
Potchefstroom en Stellenbosch.
Van de vi ft oprichters zijn er nog twee in leven
n.l. ds. August Ahrbeck te Somerset West en de heer
P. J. Malherbe (Piet Borrie) te Daljosaphat. Voorts
leven er nog twee gewone leden n.l. de heeren P.
Cillie en C. R. von Wielligh.
Een van de eerste daden van „die Genootschap
van Regte Afrikaners" was de Afrikaansche Bijbelvertaling. Dit werk is bij lange na niet voltooid,
zoodat de Afrikaansche Studentenbond besloot, op
den herdenkingsdag van 14 Augustus een zilverinzameling te houden ten einde de voltooling te
bespoedigen van een arbeid, die van zoo groote
beteekenis is voor de taal van het land. De Bijbel
was door alle eeuwen been het meest gelezen boek
in Zuid-Afrika.
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INGEZONDEN
Onverdiende lof.
(Een stem uit het Noorden.)
Een Vlaming zal den heer Waller Zeper stalls
wel afstraffen voor diens vreeselijke ketterij, n.1: dat
,,zij (het Vlaamsche meisje, vrouw geworden) 'hare
kinderenzal opvoeden tot, natuurlijk, tweetalige-,
maar in de eersteplaats Vlaamsche Belgen". —
Gelukkig denken de ontwikkelde, Vlaamsche,
meisjes van tegenwoordig er niet aan, om van hare
toekomstige kinderen tweetalige Belgen (wat zijn dat
voor we ens ?) te maken. Maar zii willen van die
kinderen eentalige Vlamingen (= N ederland
maken, die —zeker ! — waar noodig 66k Engelsch,
Duitsch, Fransch, Latijn, Hebreeuwsch en Esperantozullen kennen. (Dus: zeventaligen.)
De onverdiende lof echter, aan de Hollanders
toegezwaaid, en waartegen ik wil opkomen, is Merin
gelegen, dat Dr. W. Z. zegt: „. . . . hier is de taal
wel in tel." --- Welnu, dat is niet zoo.
Want nietzoodra komen one landgenooten in
geheel dezelfde omstandigheden als hunne beschuldigde, slappe, Vlaamsche stamverwanten, (in
plaatsen als Brussel, Gent, ja zelfs Antwerpen) of.. ..
ze doers juist even slap en slaafs als die stamgenooten, en be inners 66k hun Fransch te hakkelen. *)
En hoeveel beschaafden bezoeken te onzent niet
bij voorkeur de Elise wallonne", ofschoon ze gears
druppel Waalsch- of Hugenotenbloed in de aderen
hebben ?
Ik ben er van overtuigd, dat niet een „beschaafde
stand van tweetalige Bel en" Vlaanderen zal redden,
maar alleen: een nationaal-revolutionaire gezindheid,
die de tricolore durft verwisselen teen de leeuwenvaan, telkens als dit tepas komt. Aileen die gezindheld kan, enzal, Vlaanderen redden, en daarmee
Groot- Nederland.
's-Gravenhage, Augustus '25.
H. P. SCHAAP.
*) En wie kent ze niet, de oomes en tantes, die uit Brussel
en Esschen prentbriefkaarten verzenden, met het adres:
„Monsieur et Madame . . . . , La Haye", of „l'Ecluse". s
**
*

Er niet naast.
De heer S. A. Waller-Zeper heeft eenigszins gelijk,
wanneer hi' beweert, dat mijn vorig stuk wat lang
was, (er is zooveel uit elkaar te rafelen in een betoog
zooals dat van hem) maar dat ik er naast was, ddat
geef ik natuurlijk niet toe.
De schrijver gaf eerst drie beweringen ten beste,
waartegen ieder Vlaming moet opkomen. In zijn
tweede stuk staan weder beweringen, die getuigen
vaneen beschamende onwetendheid in zake Vlaanderen, voldoende om enkel de schouders erbij op te
halen en te zeggen: Met die menschen is niets aan
te van en.
Voor den heer Waller Zeper is van het grootste
belang zijn „Cardo Questionis", die voor ieder
Vlaming en ieder Nederlander, die van Vlaamsche
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zaken lets afweet, in dezen tiid ols buitengewoon
naief beschouwd moet worden.
Of is het niet erg naief, te vragen „Waarom is de
Vlaamsche Vrouw niet50 jaar vrocger begonnen ?"
Is het niet nog nalever in dezen ttjd, na al wat er
in Vlaanderen gebeurd is, te denken dat Vlaanderen
te redden is door een aan al vrouwen, die eerst in
Nederland zijn opgevoed. Die vrou Nen dan zouden
Vlaanderen een Nederlandsch-spreLenden hooger en
stand bezorgen, die dan op zijn b zurt Vlaanderen
reddenzal.
Maar de heer Waller-Zeper vergeet, dat die hoogere
nu verfranschte stand er nooit aan denken al zijn
dochters naar Nederland te sturen, tentij noodgedwongen.
Een veel veiliger middel om in Vlaanderen all
standen te vrijwaren voor Fransche verbastering is:
De vernederlandsching van het Hooger en het
Middelbaar onderwijs en het invoeren van steatswee van het „In Vlaanderen Vlaanisch". Wanneer
wij zoover in Vlaanderen zijn, dan al het zeer gewenscht en ook vruchtdragend zijn, zoo eenige met
alleen Vlaamsche vrouwen maar ock mannen hun
opleidina in Noord-Nederland genieten.
Zoo dbenken wij. lain en
Maar daarzijn in het stuk van den heer WallerZeper wederom van die nevenbeweringen i Welke voor
ieder Vlaming hoofdzaak zijn.
Ten eerste: De schrijver vindt het al vanzelfsprekend, dat de Vlaamsche vrouw van hear kinderen
tweetalige wezens maakt.
Een tweetalig wezen is een monster en daarvoor
bedanken wij in Vlaanderen.
leder Nederlander en vooral een bestuurslid van
het A.N.V. behoort toch te weten, dat juist die
zoogenoemde tweetaligheid een der verderfelijkste
brandpunten is van heel den Vlaamschen strijd.
Vlaanderen is eentalig Nederlandsch, niet tweetalig.
Ten tweede: Het Nederlandsch is bij ons niet
in tel.
Dat is toch wet alte kras. Zoo iets wordt kalm
neergeschreven, terwij1 heel Vlaanderen door het
Nederlandsch erkend isgeworden als de beschaafde
taalvan Vlaanderen, terwijl er V1 amingen zijn die
hun leven veil hebben gehad voo c het behoud der
Nederlandsche beschaving.
Iszoo'n bewering niet, om zelfs een Hollander
uitzijn vel te doen springen ?
Als er iets is, wear een Vlaming maar bete to en
moet kunnen, is het to en die ontzettende onwetendheid in zake Vlaanderen hier in Nederland.
Ten derde: Van dezelfde draagkracht is deze
bewering:
„Dat de Vlaming er maar tegen moet kunnen
voor onbeleefd gehouden te worden, wanneer hi
Nederlandsch spreekt in Vlaandeven." Een Hollander
niet;die mag uit vrees voor onbeleefd gehouden te
wordenhet gebruik van zijn taal verzaken.
Verder behoudt hij nog het recht in dit geval een
Vlaming voor laf te schelden en hem te verwijten
dat hi j alleen maar klaagt en no pit handelt.
leder Vlaming zal steeds ie der Nederlander van
boven den Moerdijk aanklagen, die in Vlaanderen
hetgebruik van zijn taal very uit verkeerd begrepen voornaamheid. Immevs, waar in 's hemelsnaam halen de Belgen het recht vandaan een Nedla nder voor uitermate onbeleefd te houden, wanneer
die zijn eigen taal spreekt op reis door Vlaanderen ?

Wat loopt er dan een stel uitermate onbeleefde
Amerikanenen Franschen rood in de wereld en in
Nederland.
Ten vierde en ten laatste: Ik hoop dat de heer
Waller-Zeper wel de beleediging zal inzien door hem
nedergeschreven aan het adres der Vlaamsche meisjes,
die ineen 1 1 de-Julioptocht hun vaandel medegedragen hebben. Dat noemen wij in Vlaanderen meer
dan uitermate onbeleefd.
Neen, dat is geen voor de hand liggend werk voor
onze Vlaamschei mess es maar daarom ma men ze
nie , ',icor vrctivven schelden onder verstand.
Zou hij zoo iets durven beweren van de Zuidafrikaansche vrouw, die medevocht in den boerenoorlog ? Ook geen voor de hand liggend werk !
Zou hli zoo iets durven schrijven over wijlen Mevr.
Cohen Stuart-Abendanon, die met andere Noordnederlandsche vrouwen gedurende verscheiden dagen
gepost heeft aan den in an van de Tweede Kamer
op het Binnenhof, ten einde recht voor de Vrouw te
veroveren ? Ookgeen voor de hand liggende bezigheid !
De schrijver toont het verschil niet te weten
tusschen een 11de-julioptocht in het Belgie van na
den oorlog en een doodgewonen to ht zooals hi die
vroeger weleens heeft gezien in Vlaanderen bi) een
kermis ofzoo iets.
Daarmede kan ik de gedachtenwisseling lust n. De
heer S. A.Waller heeft ten minste de verdienste,
dat hij de gelegenheid geschapen heeft om uit het
kwade hetgoede te halen en bekend te maken,
zoodat hij zelf nu zoo onwetend niet meer zal zi)n
intake Vlaanderen en wat voorzichtiger in zim .. ..
nevenbeweringen.
V. HAESAERT.
De redactiesluit hiermee de gedachtenwisseling.
**
*

Hetleelijke Jonge Eendje.
De stroom van beschouwingen, die losgekomen zijn
naar aanleiding van het besluit om het Afrikaansch als
ambtelijke taal te stellen in de plaats van Nederlandsch,
zijn uitgegaan van twee fouten. Zij meenen, dat het
„Afrikaans" een soort van krom Hollandsch is 1), dat
in elk geval den stut van het Hollandsch niet miss
kan bij den verderen strijd tegen het En is
Zoowel de theorie van Afrikaans-kombuistaal, als de
meewarigheid over die jonge zwakke „Taal", moet
eindelijk eens ophouden. Dat is de eigenlijke beteekenis van het besluit, vanzelfsprekend en volstrekt noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Diets
Zuid-Afrika.
Is het „Afrikaans" een mismaakte taal ? Wij zullen
niet treden in beschouwingen over allerlei theorieen,
die een hoofdfactor vergeten. Nog steeds is de oorzaak
niet gevonden, waardoor uit een taalvorm afwijkende
vormen ontstaan.
Waarschijnlijk is het een psychisch-physische oorzaak, samenhangend met het strottenhoofd. Uit het
Verre Oosten is een verschijnsel bekend, dat zelfs zeer
ontwikkelde Chineezen nimmer een „r" kunnen zeggen en e,en „1" bezigen, juist wat men in Europa
sec is als een bijzondere persoonlijke afwijking kent.
1) In onze beschouwingen noch in die van onzen al emeenen voorzitterpersoonlijk is jets dergelijks beweerd.
Red.
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De Japaneezen, die als het ware naast hen wonen,
kunnen daarentegen een „1" zeggen, maar wel een
„r". Slechts een dergelijke physisch-psychische oorzaak, samenhangend in het algemeen met alle andere
o ntstaan van nieuwe volken uit
et
verschijnselen, die het
oude volken begeleiden, kan de verklaring vormen van
het ontstaan der Afrikaansche taal, uit den inteelt gedurende Brie eeuwen waardoor een nieuw y olk ontstond
aan de Kaap de Goede Hoop.
Zoo ontstaan streektalen ten plattelande (te onderscheiden van dieventaaltjes en stedelijke kromtaaltjes,
kombuistaal enz.). Zoo ontstonden Fransch, Roerneensch, Spaansch, Italiaansch, Provencaalsch en
Waalsch uit het Latijn. Zó6 ontstond het Engelsch
— niet wat de woordenschat, maar de uitspraak betreft — uit het Middeleeuwsche Angelsaksisch.
Deze innige samenhang tusschen taal en y olk maakt
ook, dat het Afrikaansch, met of zonder litteratuur,
zich zal handhaven, zoolang het Afrikaansche yolk
zich handhaaft.
Reeds in mijn studententijd, bij het verkeer met de
enkele Afrikaansche studenten in Leiden, trof het mij,
dat zij Afrikaansch bleven spreken, onderling en met
. de Hollanders, in een volkomen Hollandsche orngeving. Veel later, toen ik jaren met Prof. Bodenstein
samenwerkte, trof mij hetzelfde.
Hieruit maakte ik een sterke karaktervastheid van
den Afrikaner op, leidend tot taalvastheid, die, hoewel
zelden, ook bij ons voorkomt.
Ik herinner mij het Nederlandsch Letterkundig
Congres van . 1910 te Leiden. Een welbekend Hollandsch woordkunstenaar kwam aan den maaltijd op
de Societeit Minerva te zitten naast een meisjesstudente uit Zeeland, die nimmer haar Zeeuwschen
tongval had afgelegd.
De woordkunstenaar, die doordrongen van zijn
de algemeen Nederlandsche uitspraak te
rein de
helpen verbreiden — stootte zich daar blijkbaar aan en
voegde zijn buurmeisje toe: „Gek he, dat men dikwijls
niet kan afkomen van aanwensels uit zijn jeugd." Het
antwoord was: „Ik heb nooit getracht mijn taal af te
wennen, want ik ben trotsch op mijn Zeeuwsch."
Al zullen de Afrikaners er zich niet eens van bewust
zijn, zoo geloof ik, dat eenzelfde trots mede ten grondslag ligt aan hun taalvastheid, heel anders dan de
Hollanders, die in het Buitenland meest zoo spoedig
mogelijk hun taal afleggen.
Bij ons, tengevolge van een overlading van het onderwijs waardoor — ik herinner het mij uit mijn
eigen H. B. S.-tijd — het onderwijs in de eigen taal en
letterkunde achterstaat bij de noodzaak drie vreemde
talen en letterkunden te leeren, waarbij voor velen,
(ook ik onderging het) nog Latin en Grieksch komt,
wordt een kring van ontwikkelden gekweekt, die
eigenlijk ontwortelden zijn. De klanknjkdom onzer
eigen taal steit ons meer dan andere volken in staat,
snel de klanken van alle andere talen aan te leeren.
Wij worden overstroomd met dweepzieke vereerders
van vreemde litteraturen en een snort snobisme doet
ons Camoens, Dante e.d. verheerlijken, met achterstelling van eigen grooten, die te Dietsch zijn, om
bewonderd te kunnen worden. Uit zucht naar internationalisme voelt men anti-nationaal.
Ons y olk is in zijn oppervlakkige overbeschaafdheid
verzwakt en twijfelmoedig. Onze leidende stand is
gespeend van alle kracht. *) Canada maakt aanspraak
op het Barre Poolgebied, op geen anderen grond dan
een droombeeld. Toe En land zestig jaar geleden
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aan ons vroeg, of wij aanspraak maakten op NieuwZeeland, als eerste ontdekkers, sloegen wij het af.
One
wil en drang tot daden is ondermijnd door te
z
veel te moeten weten.
lie daarentegen het Afrikaansche y olk, dat een en
een vie de eeuw terug door de onhandigheid van
Willem Vzonder slag of stoot aan de Engelschen werd
overgeleverd en in 1815 aan En land gelaten.
Enkele tienduizendtallen kolonisten gaven wij prijs.
Waarheen zij ook trokken, om in vrijheid hun yolksacrd te kunnen uitleven, daar volgde de Engelschman, totdat de Afrikaansche republieken, in een strijd,
waarin moord en brand een rol speelden en een lasterlijke
persveldtocht hun volkseer aanrandde, ondergingen.
Toch ging dat y olk niet onder en het is een verreleeuw
later, zoo niet vrij, dan toch meester van zijn lot.
Dit kleine klompje, aangegroeid tot honderdduizenden, heeft het klaargespeeld, om onze, de Dietsche
taal, aan de Kaap te handhaven. Wat dit beteekent,
beseft men pas, als men dit met den toestand in Vlaanderen vergelijkt.
Ik sprak van de handhaving van onze taal. Want men
ma zich niet blind staren op een andere schrijfwijze,
die de taalkern verhult.
1k herinner aan wat Priester Lemire uit Fran
Vlaanderen rnij in 1911 vertelde, dat, toen de Boerenafgevaardigden ti' dens den Boerenoorlog, te Kasselberg de menigte in het Afrikaansch toespraken, hhet
y olk hen ten voile wrstond.
Frans
De geleerden struikelen over het geschreven Afrikaansch en vitten op de afwijkingen. Zij zijn te
geletterd, om, zooals het eenvoudige y olk uit FranschVlaanderen — dat zijn eigen taal niet eens lezen kan —
onmiddellijk op den klank af het gesproken woord als
behoorende tot hun eigen taal te herkennen.
De Afrikaansche taal is niet jong en zwak. Zij is zoo
oud als de onze, zij wordt gedragen door de kracht van
het Afrikaansche y olk, dat sterker en krachtiger is
dan het onze.
Het leelijke jonge eendje breidt zijn vleugels uit en
het is een blanke zwaan, die opstijgt.
VAN ES.
-6-'25.
21
*) Dergelijke zwakheid van karakter, onkunde van eigen
taal en aanbidding van het uitheemsche kenmerkt de beschouwing over dit in Afrika gevallen besluit in de Haagsche Post
van 16 Mei 1925.
De schrijver noemt onze eigen taal „dor „naast den glans
van andere en schoonere." Het Afrikaansch heet „jong en
arm." Hi' denkt „met weemoed vooruit aan een komenden tijd,
waarin ons Nederlandsch zal zijn verdwenen, of vervormd, of
opgegaan in een andere taal." Van het Afrikaansch „vreest"
hij, dat het „geleidelijk zal verkwijnen 'en dat gaandeweg het
Afrikaanschgeheel zal wijken voor het Engelsch."
Deze bloemlezing bewijst wel, hoe weinig ware liefde de
schrijver voor zijn taal heeft. Al ware het Nederlandsch „dor,
het Afrikaansch „'on en arm", zoo bewijst hij nog zijn onkunde,
door te meenen, dat zulke factoren een taal achterstellen in den
strijd met andere talen. Niet de schoonheid der letterkunde,
maar de zielskracht van het yolk zelf beslist over de toekomst
van zijn taal. Noch het Nederlandsche, veel minder het Afrikaansche yolk zijn van zins te verdwijnen. En als de Haagsche
Post wat minder antinationaal, en wat meer Dietsch was, zou
zip, den strijd onzer stambroeders medelevend, al spoedig
ontwaren, dat er buiten onze ruim zeven millioen Hollanders,
nog vier en een half millioen Vlamingen in Belie en Frankrijk
zijn, met de Afrikaners en Dietschers in de verstrooiing een
stam uitmakend van meer dan twaalf millioen, die niet van
plan zijn, „pad te ge."
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MEDEDEELINGEN
Voor Afdeelingsavonden.

Door bemiddeling van den heer A. Thiry te Tiel
gewerd ons de volgende list van Vlaamsche sprekers,
die zich bereid hebben verklaard voor de Afdeelingen
van het A. N. V. op te treden:
V. Brunclair, Vleminckveld 27, Antwerpen.
Onderwerpen: De ontwikkeling der schilderkunst
in Vlaanderen; Het kubismeen de ideoplastiek;
Het reveil in de Zuidnederlandsche Letterkunde;
Ethiek of Esthetiek; Van symboliek tot Dada.
. M. Gijsen, Dambruggestraat 84, Antwerpen.
De bestaansreden en de intiemegeschiedenis der
doge literatuur in Vlaanderen.
e.
Paul Kenis, Secr. Ver. Vl. Letterkundigen, Koorstraat 48, Molenbeek-Brussel.
De jongste Vlaamsche letterkunde (de schrijvers
na Van Nu en Straks).
J. Kuypers, Beukstraat 157, Vorst-Brussel.
Vlaamsche vertellers; Dertig jaren Vlaamsche
literatuur of Van Gezelle tot Marnix Gijsen.
Moens, Heirbaan, St. Gillis bij Dendermonde.
Guido Gezelle; Modern Toneel; Moderne Poezie
in verband met de jongeren in Vlaanderen; Moderne
Poezie in verband met eigen werk; St. Franciscus
door G. K. Chesterton.
Mr. Jozef Muls, Vleminckveld 27, Antwerpen.
Pieter Breughel (met lantaarnplaten); Mijn reis

naar Moskou(tijdens den oorlog); Mijn reis in den
Kaukasus(tijdens den oorlog).
A. Mussche, Hundelgensche Steenweg 282, Ledeberg-Gent.
Dezielegang van Ern. Verhaeren.
Paul van Ostayen, Vleminckveld 27, Antwerpen.
Fransche expressionistische dichtkunst; Duitsche
expressionistische dichtkunst; Expressionsche
schilderkunst in Belgie; Expressionistische schilderkunst in Duitschland.
Urb. v. d. Voorde, Leopold I-str. 291, BrusselLaeken.
Guido Gezelle; Kunst en ziel (kunst als openbaring in beeld van het zieleleven).
(Wordt vervolgd,)
Nieuwe Afdeeling,

Te Alberta(Canada) is een afdeeling van het
A.N.V. opgericht.
Vraag,

Eenjongmensch te Croix (Fransch Vlaanderen),
wiensgrootvader een Hollander was, wenscht in
kennis te komen met een jongmensch in Nederland,
die bereid is met hem in het Fransch of Engelsch
in briefwisseling te treden over het aanleeren van
Nederlandsch.
Het adres kan men aanvragen aan het Hoofdkantoor
van het A.N.V. te 's-Gravenhage, Laan 34.
Bericht.

Wegens plaatsgebrek moeten verscheiden stukken
tot een volgend nummer blijven liggen.
IIIIIIIIIIIIIiI

De Zuidafrikaansche landbouwers, die een studiereis maakten door Nederland, te Vlissingen.
In 't midden de burgemeester, de heer C. A. v.Woelderen, voorz. der Afd. Vlissingen v/h A.N.V.
(Foto Ch. L. Dert, Vlissingen.)
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
WIE OUDE GROOTHEID EERT,
KWEEKT JONGE GROOTHEID AAN.

INHOUD : Stephanus Johannes Paulus Kruger (1825 — 10 October — 1925). — Bericht. — Paul Kruger, door Dr. W. J. Leyds.
President Kruger te
Mentone (1903-1904). door Ds. S 0. Los. — Krtigers doopbewils.
Nederlandsche muziek in concerten in Nederland I, door Wouter Hutschenruyter.
— Diet s c h e K ant t e e k e n i n g en: Nederlandsch te Brussel. — Vermuilezeling van het yolk. — En toch winnen wij !
Nederland-Amerikastichting.
Een Zwdafrikaansche vlag.
Krtigerhulde, door C. L. Lutkebuhl Jr.
Vlaande r e n : Vlaamsche toestanden XII, door M J. Liesenborghs. —
Werk der Vlamingen in het Walenland. — De bedevaart naar den Yzer.
Een Vlaamsche geneeskunoige week, — 0 ost-I n d i e : De Nederlandsche
leer an en van het A. N. V. in den Volksraad, door P. J. Gcrke. — Spelling van aardrijkskundige namen, door R. v. I. — Ned. streektalenavond te
Afd. Medan. — T a a l c o m m i s s i e.
Ingezonden. De Hoofdstad van Nederland, door Henriette Holst Hendrix en Prof. H. BrugBatavia.
mans. — Alphabetisme en Analphabetisme, door W. J. v. d. Bergh. — Nationaliseering van plaatsnamen, door C. L. Torley Duwel,
Comité voor Nederl.
kir,deren in den vreemde. — Van het H o o f d b e s t u u r Beknopt verslag der Hoofdbestuurvergadering van 29 Aug. 1925. — Huishoudelqk Reglement.
Mededeelingen.
Advertentien.

STEPHANUS JOHANNES PAULUS KRUGER
(1825 - 10 OCTOBER -- 1925)
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Binnenkort verschijnt: VOORTREKKERS VAN DEN NEDERLANDSCHEN STAM. Een door
toedoen van one Groep Nederland, met medewerking van de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur
(Wereldbibliotheek) te Amsterdam, bijeengebrachte bundel beschrijvingen van Leven en werken van een
aantal merkwaardige Afrikaansche, Nederlandsche en Vlaamsche mannen en vrouwen uit de 13de tot 20ste
eeuwen. Inhoud: Willem Rubroek, door Prof. P. Hildebrand 0. P. C. te Iseghem (V1.); Jac. van Artevelde,
door Prof. Dr. J. H. Gosses te Groningen; Jan Huyghen van Linschoten, door Dr. C. P. Burger te Amsterdam; Prins Frederik Hendrik, door Prof. Dr. P. J. Blok te Leiden; Hugo de Groot, door Prof. Mr. E. J. J.
van der He den te Nijmegen; Cornelis Vermuyden, door J. Korthals Altes te Brugge; Jan van Riebeek, door
Prof. Dr. F. N. S. Gie te Stellenbosch; Antony van Leeuwenhoek, door Prof. Dr. J. Boeke te Utrecht; Betje
Wolff en Aagje Deken, door Mej. Dr. H. C. M. Ghysen te Domburg; Willem Bilderdijk, door Dr. J. van
der Valk t te Rotterdam; Paul Kruger, door Dr. H. J. Kiewiet de Jonge te Hilversum; Albert Rodenbach,
door Jos. Vermeulen te Leuven; Jopie Fourie, door GertJordaen te Cradock (Z. Afr.).
Van deze uitgave kunnen wij een aantal exemplaren aan de leden van het Algemeen Nederlandsch
Verbond teen verminderden prijs aanbieden. De winkelprijs al f 1.80 ongeb. en f 2.55 geb. zijn. Wij stellen
het boekje teen f 1.50, geb. i 2.— verkrijgbaar.

PAUL KRUGER
door Dr. W.J. LEI DS.

Kruger was een root man, een geweldige persoonlijkheid, ook als historische figuur, en van
zulk een wereldbeteekenis, dat zijn naam eenmaalweerklonken heeft tot in de verste hoeken der
aarde. Het verzoek, hem op de en dag te willen
herdenken, heb 1k dan ookgevoeld als een eer mij
bewezen, doch tevens als een plicht mij opgelegd.
Immers, onder, de thans levendenzijn er voorzeker
niet velen, diezoo lang dag aan dag met hem hebben
samengewerkt, die hem zoo vertrouwd hebben gekend, en daaromzoo bevoegd tot getuigen zijn.
Kruger was — in trouwe en in waarheid — een
groot man. En tevens een goed mensch. Iemand,
die .ontzag wekte en bewondering, doch tevens toewijding en aanhankelijkheid.
Zij, die hem alleen hier in Holland in zijn laatsten
tijd hebben gezien., zij — het moet mij van het hart
— hebben niet het recht over hem teoordeelen.
Hi' was toen een wrak; doof, slecht ziend, zich
moeilijk bewegend. Was dat de groote KrUger ?
vroeg men zich af. Die vraag was onbillijk. Men moet
hemgekend hebben in zijn besten tijd, toen zelfs
Bismarck — ik heb het uitzijn eigen mond --- toch
ook niet een zwak mannetie, van Kruger dadelijk
den indruk van iets geweldigs ontving.
Ik hebzelf ook dien indruk onder aan toen ik
hem voor het eerst ontmoette — in 1884 —,en
niettegenstaande ons dagelijksch verkeer, dat dikwijls
als een domper werkt,
heb ik dien indruk behouden.
Men vergeve mij, wanneer ik wat persoonlijk
ben. Is het mogelijk, zich iemand voor den geest
terug te roe en onder persoonliLic te we en ?
Wat mij het innigst bii zai blijven, wat ik mii,
omzoo tezeggen, herinneren al met mij a hart, —
dat iszijn goedheid, zijn goedigheid. Een man als hij,
in zijn positie, die, verslaafd als hi' was aan zijn pijp,
die altijd neerlegde, zoodra ik de kamer binnenkwam, omdat hi' wist, dat rook mij kwaad deed, —
is het wonder, dat ik van dien man bengaan houden?
Doch, ook een zwak man had z ulk een opmerkzaamheid kunnen bewijzen of ook een man zonder verstandgeest. Kruger was het tegengestelde van beiden.

Ik heb inmijn lange leven, en in mijn rijke ondervinding, vele mannen ontmoet van karakter en begaafdheid; maar ik zou niet weten wren boven
Kruger te stellen. Uit boeken geleerd had hij niet
en toch wist hij veel. Zijn kolossaal geheugen stelde
elk ander
schaduw.in—
Hij was om de treffende
woorden van Ds. Botha omtrent Murray over te
nemen — scherpzinnig, diepzinnig, verziend en
wijdziend. En daarbij was hij steeds gereed om bekwaamheden in een ander te erkennen en bij zlchzelf zijn eigen tekortkomingen.
Hij was trouw en leende geen oor aan kwaadspreken.
Hi j was een voorbeeldig pleiter in den Volksraad
voorzijn ambtenaren, al had hi ze pas onder vier
oogen den mantel uitgeveegd.
Hij was nobel in zijn houding tegenover zijn
vijanden, die eenmaal zijn vrienden waren geweest;
en nooitzou hi' tegenover hen gebruik maken van
wat hij te hunnen nadeele uit die vroegere ti den wist.

Kriigers geboorteplek, de plaats Bulhoek te Cradock.
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Nooitzou hij terugkomen op een aangelegenheid,
waarbij hi' met een ander had getwist, als die twist
was bijgelegd.

Kruger op omstreeks 30-jarigen leeftijd.
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zii van alle kanten bedreigd warden door moorlustige kaffers. Het gold dus het inboorlingengevaar te
bedwingen en een in te maken aan de rampzalige
binnenlandsche verdeeldheden.
Beidegelukten.
Maar daarop kwam onder welmeenende dock
zwakke staatspresidenten de inzinking, die aan een
buitenlandschen vijand, den belager der onafhankelijkheid, de kans gaf zich van het land meester te
maken.
Met een slag bleek toen, in 1877, wat men aan
Kruger had als politikus en als staatsman. Terwijl de
toenmalige staatspresident zich bij de inlijving zoo
goed als neerlegde en het land verliet, weigerde
Kruger, in dien tijd slechts vice-president, de
annexatie te erkennen, bleef de Transvaal de Zuidafrikaansche Republiek noemen en zichzelven haar
vice-president, bij ontstentenis van den president als
zoodanig optredend.
Na jaren van lijdelijk verzet en vreedzame
vertoogen — want Kruger had een afkeer van bloedvergieten — kwam het, in 1880, tot wapengeweld.
En daarbij kwam voor den dag, hoe scherpzinnig hi
wasgeweest: dank zij ziin vêrzienden blik was
En eland genoodzaakt de Boeren te behandelen als
oorlogvoerenden en niet als rebellen.
Het is bekend, wat gevolgd is: het herstel der
onafhankelijkheid, eerst ten deele, daarna geheel.
Welnu, die worstelstrijd der Transvalers, van
1877 tot 1881, lijdelijk en daarna metterdaad, deed de

Hi' beat de ware vroomheid, die gepaard gaat
met eerbied voor een anders overtuiging.
En hij was een dapper en moedig man. Hi be
denzedelijken moed van ongelijk te kunnen erkennen.
Het is om nooit te vergeten, dat hi' eenmaal in het
midden van den nacht aan mijn deur kwam kloppen,
nadat wij daags te voren zeer heftig van meaning
hadden verschild, omdat hi' geen rust kon vinden,
vOOrdat hi' mij gezegd had in het ongelijk te wezen.
Naast din zedelijken moed was ziin onverschrokkenheid bewonderenswaardig. Al kind reeds was
hi' ervoor bekend en weldra gold hi' als de dapperste
onder de dapperen. 1k heb een getuigenis uit dien
tijd, een brief in 1858, door Ds. Van der Hoff aan
Professor Lautsgeschreven over de expeditie tegen
het kafferhoofd Mapela. Daarin zult ge hem met
diezelfde woorden beschreven vinden.
Die dapperheid deed van jongsA het licht op hem
vallen, het eerst dus in het veld. Doh weldra deed
hi' zijn invloed gelden, waar hi' zich ook vertoonde„
in den krijgsraad en daarnaast in de kerk; daarop in de
raadszaal, in de regeering en bij de onderhandelingen
met het buitenland. Overal speelde hi' een gewichtie rol en nam veelal de leiding.
Wemoeten ons niet voorstellen, dat dit spelenderwijze geschiedde. Ook hi' had met moeilijkheden,
met slapheid of met tegenwerking te kampen en niet
allesging, zooals hi' dat wenschte.
Gelukkig echter wanneer hi' zijn stem el op de
Kruger in den eersten vrijheidsoorlog.
gebeurtenissen kon drukken, want dat was de stem el
(naar een zeldzame oude prent).
van moed, van betrouwbaarheid, van onafhankeAfrikaansche natie geboren worden. In Vrijstaat en in
lijkheidszin.
Kolonie began men den band te bespeuren met de
We weten, hoe in den as an van Kriigers loopbaan de Boeren onder elkaar verdeeld w aren, terwijl broeders van over de Vaal. In de Kaap groeide de
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ik
taalbeweging en werd de Afrikaner
Bond gesticht.
In den Oranje-Vrijstaat in en roepstemmen op orn
hechter politieken band. De Afrikaners begonnen
elkaar meer te zien, beter te kennen, elkaar te hulp te
komen, zich te voelen een nationaliteit met een taal.
Die ontwikkelingsgang heeft zich, met schommelingen, voortgezet gedurende de twintig volgende
jaren, toen, en waarschijnlijk ook wel dOOrdat de
Transvaal van Oost en West en Noord werd belay d.
Totdat de overmeestering volgde, na een heldenstrijd,
die de oogen der he le wereld trok naar ZuidAfrika, niet naar de Transvalers alleen, doch naar
alle Afrikaners.
Men heeft zich neer te le en bij onafwendbare
feiten.
Mar
a
wijkunnen blijven bewonderen en een
voorbeeld nemen aan een root man, die voor zijn
vaderland tot het laatst van zijn leven al zijn krachten
staat was.
gegeven heeft, zoolang hij ertoe
Zijn einde kwam, voor hem elvers in duisternis;
aam
doch wij hebben ziin
n in lichtende letteren voor
onzen geest en wij herdenken hem als den man,
diezijn leven lang gestreden heeft voor het recht
zichzelf te zijn, en die het meest heeft bijgedragen
tot het aaneensmeden van de Afrikaners.
Kruger heeft elf niet molten gadeslaan, waarheen
deze beweging leidde: wijzelf, in de en tijd, kennen
evenweinig haar toekomst.
Alles hangt of van de jongeren onder hen.
Welken weg zii ook volgen mogen, in welke richting hun arbeid moge liggen, — het zal hun en hun
vaderland tot eer strekken, als zij zich spiegelen aan
hun groote mannen en onder hen aan Paul Kruger.

PRESIDENT KRUGER TE MENTONE.
(Oktober 1903—Mei 1904.)
door Dr. S. 0. Los.
Den 7den Oktober vertoefde President Kruger voor
het laatst in Nederland. Te Utrecht stond een afzonderlijk spoorrijtuig voor hem gereed, om hem te vervoeren naar Mentone. Daarin namen bovendien
plaats de heer en mevrouw F. C. Eloff met twee
dochters en een zoon, de secretaris, de heer H. C.
Bredell, de dokter, de heer He mans de lijfknecht,
de heer Happe en ondergeteekende als predikant
van deze kleine gemeente, daartoe welwillend afgestaan door den kerkeraad van de geref. kerk te
Hilversum.
een kleine salon
In hetwas
rijtuig
, waarin een tafel
en stoel stonden, zoodat de President op reis zijn
lektuur uit den Staten-Bijbel met kantteekeningen
kon voortzetten. Deze Bijbel stond op een kleinen
lessenaar en was, naar ik vernam, een geschenk van
den kommandant van de Gelderland, die Kruger van
Delagoabaai had afgehaald tijdens den grooten
oorlog van 1899-1902.
De reis ging over Bazel, den St. Gothard, Genua,

oodat we den 9nen Oktober des avonds te Mentone
z
aankwamen. Tweegemeubelde villa's stonden gereed
om de beidegezinnen te ontvangen. Daar vierden
we den volgenden dag den 78sten jaardag van den
President.Zondags daarop hielden we voor 't eerst
g
odsdienst in de huiskamer van,
den President
waarin hetgeluid van de golven, die teen den muur
van den boulevard klotsten, bij oogenblikken het
geluid van den spreker overstemde. Daar zongen
we met ons tienen:„Zijns is de zee, z' is door Zijn
kracht, met al het droge voortgebracht, 't moet alles
naarZijn wetten hooren.” En de President zong met
krachtige stem mee, want hi' was destijds nog vrij
goed gezond; alleen voor zijn oogen stond hi' onder
geregelde behandeling van zijn lijfarts. Des anderen
day s kwam een afvaardiging van den gemeenteraad
den President verwelkomen, waarbij Dr. Heymans
als tolk optrad.
De meeste dagen, die we te Mentone doorbrachten,
waren verdeeld als volt: 's Morgens kwam de President eerst met den heer Bredell samen, om zijn
briefwisseling te verzorgen, Tegen elf uur kwam de
predikant, die zijn kamer in de stad had, om met den
President tegeselsen. Na het noenmaal en een korten
rusttijd deed de President soms een rijtoer, doch
anderszat hi' alleen en las hi' in zijn Bijbel. Des
avonds verzamelden zich allen in de woonkamer.
Dan las depredikant voor soms uit meditaties,
soms uit het boek, dat de President zelf aan den heer
Bredellgedikteerd had, en dat zijn levensbeschrijving bevatte. Onder het le en wenkte de President
vaak den leer om even daarmee op te houden; dan
legde hi' het hoofd achterover in zijn hoogen stoel,
deed eenpaar korte
te trekjes aan zijn pijp, en begon
te vertellen van din en uit zijn leven, die hij niet
had laten opteekenen. Dat waren gezellige en ook
leerrijke avonden. Ze werden besloten met het
zingen van een Psalmvers.
's Morgens zaten we vaak achter in den grooten tuin,
diegrensde aan den spoorweg. Dan zat de President
in eengrooten badstoel en voor hem stood zijn glas
water, overdekt door een kleedje met kraaltjes

Die Nagmaal te Pretoria
Rechts de oude, links de nieuwe kerk,:waar Kruger
ter kerkging.
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(dolly). Vaak wuifden de voorbijrijdende spoorreizigers ons toe, doch onder hen waren ook
vijanden van Transvaal, want een hunner schreef

PAUL KRUGER.
(Naar een houtsnede van Pierneef).
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Hoe helder het verstand van den President
destijds nog was, bewijst zijn inzicht in de politiek van
zijn land. Onder gouverneur Milner werden destijds
Chineezen ingevoerd voor de bewerking van de
goudmijnen te Johannesburg. Deze Chineezen waren
de schrik der Boeren, want zij braken soms los uit de
„compounds" en gingen dan op de eenzame plaatsen
plunderen, waarbij soms menschen werden vermoord. Bij het voorlezen van de desbetreffende
telegrammen zaten we dus alien in zak en asch.
Aileen de President zag nog een lichtzijde aan die
droevige zaak, want bij merkte op: „Nou sal die
kaffers vir ons mense kom werk op die plaasse."
Ook leefde de President met Transvaal mede in al
zijn lief en leed. Aan tafel bad hij elken dag voor de
arme broeders en zusters, die door den oorlog van
al hun goed beroofd waren. Geen brief om steun van
daar bleef onbeantwoord. En in een rede door hem
gehouden aan ons maal sprak hij zijn blijde hoop uit,
dat het in Transvaal spoedig zou komen tot zelfregeering, waardoor het yolk verlichting van den
druk zou ontvangen.
Rijk aan afwisseling was het leven van Pres,.
Kruger te Mentone niet. Aileen beleefden we daar
een grooten storm. Huizenhooge golven sloegen
over den boulevard, zoodat ik tegen een hek moest
opkiouteren om staan dete blijven en zelfs daar
nog het water in mijn nek voelde. De President
was nieuwsgierig om de verwoestingen, die de storm
had aangericht, te zien en reed des anderen daags
langs den boulevard om alles te bekijken. De paimen
zagen er gehavend uit en de straat was als bezaaid
met steenen. Ook herinner ik me een tocht naar
Cannes, waar Pres. Kruger een bezoek ging brengen
aan Pres. Steyn, die daar vertoefde. Bij het uitstappen
uit het rijtuig, dat den President van den trein haalde,
trokken de paarden even aan. De man, die den President behulpzaam was bij het uitstappen, schrck

aan een blad in N. Amerika, dat de President zijn
dagen doorbracht met kaartspelen en bierdrinken,
beide dingen, waarvan hij een grooten afkeer had. De
dokter achtte het noodig, dat de President een
weinig wijn gebruikte, doch het kostte veel overreding en de aanhaling van Paulus' raad aan Timotheus was noodig, om den President daartoe te bewegen. Aileen de pijp be,
hoorde tot de onmisbare
genietingen Van den balling. Ziin hart werd toen
reeds zwak en de dokter
raadde aan, het rooken
te beperken tot drie
pijpen daags. De President bood toen aan,
het bij twee pijpen te
laten; hij stopte daarop
zijn pijp tweemaal ach
tereen, haalde die wee:
uit en zeide toen: Dit
is mijn rantsoen voor
vandaag. Daarvan rookte
hij dan een geheelen
dag, elk uur gedurende
een kwartier, met het
horloge voor hem lig
--gende. Dit was de poliWoonhuis van President Kruger te Pretoria (Uit Reisindrukken door Ds. H. H. Kuyper)
tiek van de pijp.
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en vreezende, dat de President zou komen te vallen,
ontsnapte hem een vloekwoord in de Fransche taal.
De President strafte hem terstond met een flinken
kneep in het dijbeen, totdat hij beloofde het niet
weer te zullen doen,
Op Nieuwsjaarsmorgen hield ik een dienst, doch
vOOr den maaltijd las ik Matth. 1, het slot, en voegde
daaraan enkele woorden toe. De strekking daarvan was,
dat de groote bladen gewoon zijn een lijst van beroemde
dooden uit het vervlogen jaar op te nemen en achter
hun namen een kruis te zetten. De H. Schrift daarentegen teekent met enkele namen van dooden
Israels geheele volksgeschiedenis en eindigt met den
Christus, op wiens kruis de geschiedenis uitloopt. Daarop stelde ik de vraag, of onze naam, al die op de doodenlist van 1904 zou verschijnen, ook dienstbaar zou
zijn aan Christus. De President vroeg, of alien,
die in een zeker jaar waren gestorven, hetzelfde kris
achter hun naam kregen, en sprak daarop door over
het onderscheid van het sterven in Christus en buiten
Christus. Niemand one vermoedde toen, dat de
naam van den President op de doodenlijst van 1904
zou voorkomen. Hi was echter bereid om heen te
gaan, want hi zeide vaak: „Ik verwacht den Heere
elken dag." Soms doorleefde hij zwaren geloofsstrijd,
doch Gods woord bracht hem altijd weer uit de
duisternis tot het licht. Vooral de woorden uit den
berijmden psalm 89: „wie redt zijn ziel van 't graf,
ai help ons als te voren, gelijk gij bij uw trouw aan
David he gezworen", waren hem langen tijd tot
bemoediging.
Den laatsten Zondag van miin verblijf te Mentone
vierden we samen het H. Avondmaal met toestemmin van mijn kerkeraad. Bij de voorbereiding
dachten we, dat de President ander de preek het
bewustzijn verloor; zijn oogen waren di cht en hij
p
met
haalde zwaar adem. Toen ik echter ohield
spreken en de do ter hem vroeg of hem jets scheelde,
gaf de President ten an twoord: „Neen, laat de predikant doorgaan, want het is mij zoet en zalig nabij
God te wezen."'
Bij mijn afscheid gaf de President mij een getuigenis mee en een dankbetuiging voor den Hilversum Kerkeraad. Ook schonk hi mij zijn laatste
portret, onderteekend met eigen hand. Voorts
dankten we saam den Heere, dat Hi ons door elkaar
den Bijbel beter had leeren kennen, den een meer
theoretisch, den ander meer practisch. Daarop keerde
Hilversum
ik in Maart 1904 ter ug naar Hilversum.
Na min vertrek werd min werk overgenomen
door Ds. Gesell e Meerburg, emer. predikant, die
we lwillen d mijn plaats te Hilversum had vervuld

tijdens mijn afwezigheid, wat het preeken en ziekenbezoek betreft. Zijn tijd was echter slechts kort; de
President vertrok tee den zomer naar Clarens
en is spoedig daarna overleden. Toen zijn lijk werd
overgebracht naar Den Haag en voorloopig werd
re
bijgezet, sprak Ds. Fernhout uit Utrecht de lijkde
uit, daarbij herinnerende aan de aan name dagen,
te Utrecht met den President had door edie hit
bracht ti den diens verblijf aldaar. President Steyn
legde daarop een krans op de kist, waarop geschreven
stand: „Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn
loop voleindigd, het geloof behouden." Daarmee
eerde hij President Kruger als een geloofsheld, en
dit is zeker de beste hulde, die hem op dezen dag niet
alleen door ons yolk, maar bovenal door zijn eigen
yolk van Transvaal kan worden gebracht.
Kriigers Doopbewijs.
In de dagen van Paul Kriigers prilste jeugd was
Cradock, van Kaapstad af gerekend, het meest in
noordoostelijke richting vooruitgeschoven dorp. Daar
was in Juni 1818 een Ned. Geref. Gemeente opgericht
en stond toen een predikant, Ds. J. Taylor, onder
zijn mensen algemeen bekend ander den naam van
„au' meneer Taylor". Enkele malen 's jaars gingen
de Boeren, die de aan Grootrivier grenzende uiterste
distrikten bewoonden, naar Cradock ter kerk. Bij
zodanige gelegenheden werden dan ook kinderen
gedoopt. 't Kon niet anders, of dikwijls verliepen
verscheiden maanden tusschen de geboorte en den
doop der kinderen van de verst verwijderde families.
Aan de welwillendheid van Ds. J. C. Reyneke, is het
onderstaande afschrift te danken van Paul Kriigers
doopbewijs, zooals het voorkomt in het kerkelijk archief der Ned. Geref. gemeente te Cradock:
DOOPCEDEL.
Extract uitDoop Register der Ned. Geref. Gemeente
Cradock.
N. 1665.
Naam van Kind: Stephanus Johannes Paulus.
Geboren: 10 October 1825.
Gedoopt: 19 Maart 1826, door Ds. J. Taylor.
Naam van Vader: Casper Jan Hendrik Kruger.
Naam van Moeder: Elsie Francina Ste n.
Woonplaats van Ouders:
Getuigen: Carel Petrus van Wijk.
Hester Hendrina Catharina Ste n.
Jan Harm Steenkamp.
Catharina Maria Ste n.
Voor getrouw afschrift,
J. C. Reyneke, V.D.M.
Cradock, 12 September 1904.

tor KINDEROPVOEDERS EN KINDERVRIENDEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN !
Verzuimt niet op 10 October a.s. de kinderen opmerkzaam te make op PAUL KROGER, wiens geboortedag dan juist honderd jaar geleden zal zijn. ONDERWIJEZERS ! Wiidt een lesuur van dien dag aan zijn
persoon en levenswerk. Kennis van wat de leidende figuren uit de geschiedenis van on en starn hebben
gewild, gedaan en geleden, is voor het opgroeiend geslacht bijzonder karaktervormend.
Gegevens voor een vertelling over Paul Kruger vindt men in den bundel „Voortrekkers van den
Nederlandschen Stam", die, op een bestelling aan de Wereldbibliotheek te Amsterdam, zoo spoedig mogelijk
wordt toegezonden !
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NEDERLANDSCHE MUZIEK IN CONCERTEN IN NEDERLAND.
I.
De tijd gaat snel ! Nu ik het oude opstel, dat ik inZij zullen iedere poging daartoe met al hun macht
d ertijd schreef onder den titel „Ons nationaal Mu- bestrijden.
ziekleven", voor den dag haal, zie ik, dat het reeds elf
Dat is dus uitgemaakt en overeengekomen. Zien wij
darenod is.
nu, wat tot op heden voor de Nederlandsche kunst is
Het is afgedrukt in het julinummer van Neerlandia
gedaan; stellen wij de vraag, of dat voldoende was, en
van 1914.
— zoo 't antwoord ontkennend luidt — zoeken wij
En nu vraagt de redactie mij wederom een artikel naar middelen, om daarin verbetering te brengen.
over hetzelfde onderwerp, dus van dezelfde strekking.
Ik voldoegaarne aan dat verzoek, want in de eerste
Wanneer het, in 't geen nu volgt, van tijd tot tijd
plaats is 't noodzakelijk, steeds weer op hetzelfde cam
gaat over mijn persoon en mijn werk, dan beschouwe
bee te hameren, maar ook: er is thans aanleiding een de lezer dit niet als een (volgens het aloude spreekvergelijkenden maatstaf aan te leggen; te onderzoeken, woord, kwalijk riekende) eigen-lofzingerij. Het is nu
hoe de verhouding is tusschen toen en nu; te vragen, of eenmaal een felt, dat de beweging, die beoogde,
wii op 't gebied, waar 't over gaat, van vooruitgang orkestwerken, door Nederlanders geschreven, te doen
mogen gewagen.
uitvoeren, haar oorsprong vond in de concerten van
Vooraf een waarschuwing "aan de te heet gebakerden het Utrechtsch Stedelijk Orchest, dat van 1892 tot
in 't algemeen, aan de — meestal alleen in eigen oog !
1917 onder mijn leiding stond.
— verwaarloosde toondichters: ikga niet meezingen in
Maar bovendien, lezers, die het begin van dit opstel
't klagende koor van hen, die vinden, dat „men niets met half juist of onjuist begrip hebben aanvaard en er
voor de Nederlandsche componisten doet", en evenuit hebben opgemaakt, dat ik de uitvoering van Nederminzal ik mij scharen aan den kant van hen, die verlandsche muziek niet noodig acht, zullen, wanneer zij
langen, dat in elk muziekuitvoering hier te lande ten vernemen, dat ik die zaak wel degelijk bevorderd heb,
minste een stuk van Nederlandschen oorsprong moet allicht tot een andere opvatting komen.
worden uitgevoerd.
Het is zoo geloopen: ook ik heb in mijn jonge jaren
Dien eisch wil ik nemen als het uitgangspunt van gemeend te moeten toondichten. 1)
mijn betoog en dan stel ik voorop, dat hij in mijn
Ik ondervond, hoe moeilijk 't was, eigen werk op de
oogen beteekent: een ongerijmdheid en — veel meer concertprogramma's geplaatst te krijgen; ik begreep,
nog — een smakeloosheid.
dat, daar 't mij, die een in de kunstwereld bekenden
Wij komen, nu ik dit zoo rondweg uitspreek, naam droeg, zelden gelukte bij de leidende kunstdadelijk in een belangenstrijd te staan:• de nationa- broeders belangstelling voor mijn werk te wekken,
listisch gezinden laten dien eisch niet varen;• zij, die het ten eenenmale onbekende zoo goed als onmogevoor alles de rechten van de kunst willen laten gelden, - lijk moest zijn.
denken er niet aan hem in te willigen.
an was er — 't zij tot zijn eer gezegd — die een uitEnzij hebben gelijk !
zondering maakte en 't goede werk van zijn jonge
Inelke kunstuiting is „stir een allereerste, nimmer kunstbroeders steeds ter uitvoering aannam: Richard
te ontwijken, eisch. Wie zondigt tegen den stijl, zonHol.
dit daarmee ook tegen den goeden smaak; dot de
Toen ik, na herhaaldelijk bij anderen 't hoofd te
kunst een beleediging aan.
hebben gestooten, bij hem gehoor vond; toen hij mij
Daarom, wanneer een goed samengesteld program- mijn pianoconcert liet spelen en een concert-ouverma, door het invoegen van een Nederlandsch werk ture liet Leiden in de concerten van het „Collegium
„stijlloos" worden zou, dan mag dat stuk er niet in Musicum Ultrajectinum", heb ik — in gedachte —
opgenomen worden.
den duren eed gezworen, zijn voorbeeld te zullen
Ervalt hier te letten op een zeer bizonderen, maar volgen, wanneer ik daartoe in de gelegenheid zou zijn.
ook hoogst belangrijken factor, waaraan zij, die steeds
Die gelegenheid kwam spoediger, dan ik had durven
Nederlandsche muziek verlangen, veel te weinig aanverwachten: in 1890 riep Willem Kes mij naar Amsterdacht schenken, en wel deze: het aantal belangrijke, dam, waar ik naast hem als tweede leider aan 't Cononovertrefbaar schoone, onsterfelijke kunstwerken is certgebouw zou werkzaam zijn; twee jaar later ging ik
z(56 groot, het verlangen zulke werken altijd weer te als leider van 't (zoogen.) Stedelijk Orchest naar
hooren is bij de concertbezoekers zó6 sterk, dat de Utrecht. En — 't is hierboven reeds gezegd — de
Nederlandsche werken — die van minder groote programma's van dat orkest bevatten — van toen of —
beteekenis zijn — wel op het tweede plan moeten regelmatig muziekwerken van landgenooten.
Orden geschoven.
Het juiste getal van de onder mijn leiding gespeelde
w
Die „minder groote beteekenis" dot allicht som- orkeststukken van Nederlandschen oorsprong kan ik
migen de wenkbrauwen fronsen, maar ik vraag in niet opgeven, maar wel weet ik, dat het in 1915 reeds
gemoede: hebben wij — na Sweelinck — hier te lande boven de 150 gestegen was.
ook maar een toondichter gehad, die de vergelijking
Mijn bereidvaardigheid tegenover mijn toondichmet de groote, klassieke meesters kan or an ? tende landgenooten had een eigenaardig gevolg: al
Waar zijn de Nederlandsche Haydn, Mozart, Beetwat noten neerschreef, meende, dat men mij maar lets
hoven, Schubert enz. enz. te vinden ?
te zenden had, om zeker te zijn van een uitvoering.
Daarom, willen wij het eens worden over de middeZoo ging 't echter niet !
len, die wij kunnen aanwenden, om de goede NederHeb ik meer dan 150 stukken laten spelen, het aanlandsche toonstukken meer te doen uitvoeren, dan tal waarvan ik — omdat het 't uitvoeren (n.m.m.) niet
dint vooraf te zijn uitgemaakt, dat de ernstige muziekleiders, uitvoerders, muziekminnaars en -hoorders
de werken der groote meesters als een heilig goed
1) Sedert ongeveer dertig jaar heb ik 't gestaakt;
beschouwen, hetwelk zij niet verdrongen willen zien. daarover nog iets in mijn naschrift !
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waard was — de opneming in mijn programma's weigerde, is zeker veal meer dan het dubbele.
Dat beteekent, dat ik mij in de jaren van mijn leidersambt een dikke driehonderd doodsvijanden heb
verworven !
Want, daar schijnt geen grooter beleediging mogelijk, dan verklaren dat en toondicht niet gelukt is; en
de hoegrootheid van die beleediging staat in omgekeerde reden tot den leeftijd van den toondichter.
Men kan nu eenmaal niet alle papieren, die men ontvangt, bewaren; daarom heb ik voor eenige jaren alle
brieven, waarin de teleurgestelde toondichters hun
hart uitstortten, vernietigd. Maar, deze verzekering
neme men aan: het was stichtelijke lectuur ! Inhoud,
strekking en vorm doorliepen de gansche, lange,
genuanceerde gamma tusschen de toornende volzinnen van den bliksem-slingerenden Zeus, en de verwenschingen der, door afdingen verbolgen,vischvrouw.
De goede invloed echter bleef ook niet verborgen.
De toondichters, die hun werk hadden kunnen
hooren, toetsten den uitslag aan de verwachtingen,
die zij hadden gekoesterd; zij leerden inzien, wat hun
ontbrak, wat zij anders moesten doen en de verstanhen profiteerden van deze les, die de
di en one he
praktijk bun bood, en toonden di in hun volgende
werken.
Zoo mag dan van dit Utrechtsche tijdperk worden
getuigd, dat het vruchten heeft afgeworpen voor de
Nederlandsche toonkunst, trots de niet immer bevredigende gevolgen, trots ook de dwalingen van mijn
kant.
Want ook ik heb gedwaald !
Zei ik hierboven, dat ik ruim 150 werken heb doen
uitvoeren, maar meer dan dubbel zooveel heb geweigerd, dan moet ik nu als min vaste overtuigmg
uitspreken, dat dit laatste getal nog veel rooter had
moeten zijn. Bezie ik 't geval achteraf, dan moet ik
erkennen ten opzichte van verscheidene middelmatigheden veel te voorkomend to zijn geweest. Niets
is geschikter om zelfoverschatting te kw ken dan
onvolmaakte kunstwerken de wijding to geven van de
openbaarmaking.
Die klip, ik moet het nu erkennen, heb ik niet altijd
omzeild.
Maar — aan den anderen kant — de uitvoering van
onbekende toondichten van landgenooten heeft zeker
veel goeds gesticht. Het heeft den ongeloovigen de
0o en (en de Dozen I) geopend; het heeft het nationaal
bewustzijn, ook op dit gebied, gewekt en verstevigd;
het heeft den buitenlanders getoond, dat hier to lande
ook lets tot stand was gebracht, — ten slotte — het
heeft tot navolging geprikkeld.
En — 't moet worden uitgesproken, 't ma niet
worden ?.eloochend — wii zijn thans zoover, dat wij,
ek betreft, niet meer
wat de lqederlandsche orkestmuzi
mogen spreken van achterstelling van landgenooten bij
vreemdelingen. De Nederlandsche orkesten spelen
ook Nederliandsche muziek,
Daar is Concertgebouw, dat werken van Die penbrock, Dopper, Pijper, Van Goudoever, Landre en
Voormolen speelt. Men zal mij tegenwerpen: „dat is
alles modern: de muziek van hun voorgangers hoort
men niet meer." Daarop antwoord ik: „gelukkig !"
We nu nog een symphonie van Verhulst, Hol of
Nicolas zou laten spelen, zou zijn publiek en slaapdrank ingeven. Die muziek zijn wij ontgroeid ! Die
meesters, hoe groot hunne verdiensten mogen zijn,
hebben niet gewerkt voor de eeuwigheid. Hun roem
is vervlogen, hun tijd is voorbij !

Dat lot deelen zij met dui en anderen van alle mogelijke nationaliteiten.
1k keer terug tot mijn uitgangspunt en herinner dan
er aan, dat het Haagsch Residentie-Orkest niet achterblijft, (al kon 't wellicht meer doen), dat het in 't
afgeloopen seizoen nog een Symphonie van Leo
Ruygrok heeft gespeeld en geregeld de mooie orkestwerken van Joh. Wagenaar, en natuurlijk de PietHein Rhapsodie van zijn leader op zijn repertoire
houdt.
Zie ik van tijd tot tijd een programma van de orkestconcerten te Haarlem en te Arnhem, dan vind ik ook
daarop Nederlandsche werken; het Symphonie-Ornog niet heel sterke
kest to Leeuwarden, een one no
instelling, doet op dat gebied zelfs veel; van Groningen
durf ik niet spreken; daarvan ben ik niet voldoende op
de hoogte.
Moeten wij dus erkennen , dat de Nederlandsche
toondichters van orkestwerken wel degelijk aan 't
woord komen, dan verzwijg ik toch de opmerking
niet, dat de keus der opgevoerde werken vaak zeer
willekeurig lijkt.
Voor mij ligt het programma, door het Concert ebouw-Orkest op 26 Mei '23 te Dordrecht uitgevoerd,
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
A.N.V. ! Een voortreffelijk samengesteld programma !
De eerste afdeeling geheel Nederlandsch, de tweede
gevuld met slechts een werk, maar met een der belangrijkste uit de orkestlitteratuur: de derde Symphonie van Beethoven. Bij die Nederlandsche stukken
vend ik er twee, die ik niet ken: een Andante grazioso
van Dopper voor orkest met een solo-violoncelpartij,
en
t
van
viool en orkes
Rondo voor
een Introductie en
Zimmermann. Die twee stukken heb ik later op geen
enkel programma meer vermeld gezien. Hier ligt een
aanwijzing voor de Nederlandsche muziekleiders, in
Ike richting zij nog meer
kunnen doen: h uitvoeren
we
het
van kleinere nummers voor vol of voor beperkt bezet
orkest. Voor zulk een stukje is veel gemakkelijker
een plaats te vinden, dan voor een symphonie, die
toch altijd ten minste een half uur duurt. Bovendien,
ik_geloof niet mij te vergissen, wanneer ik zeg, dat onze
toondichters nog wel 't een en ander van dien aard in
portefeuille hebben.
Wat zeker ook meer zou kunnen (en moeten
worden uitgevoerd, is de Nederlandsche kamermuziek; ook op dat gebied is de voorraad grooter dan
men, oppervlakkig oordeelend, zou meenen. Ik onthoud mij van 't noemen van namen, om geen verwijten
te hooren van hen, die ik — met opzet of bij vergissing
nite
vermeld.
Een groote leemte noem ik: bijna nooit uitvoeren
van de muziek der Zuidnederlandsche toondichters.
Men herinnert zich hier te lande, dat Benoit geleefd
heeft en men weet, dat Hullebroeck een aantal — zeer
populair worden Bede en heeft geschreven.
Maar daarmee houdt het dan ook op !
En toch Zuid-Nederland beef op orkestraal gebied
reeds heel wat geboden. Denk ik terug aan mijn
Utrecht the jaren, dan komen mij een, wel zeer
„Wagnersche", maar overigens ver boven de middelmaat uitstekende „Homerische Symphonie" van
Mortelmans, en een paar kleine stukken van den zeer
begaafden Lod, de Vocht in de herinnering.
We een jaargang van het, te Antwerpen verschijnende, muziektijdschrift „Onze Symphonie" doorbladert, ontmoet 'n aantal, tot op heden in Nederland
onbekende, namen; leest van toondichten, z66 hoog
geprezen, dat al nemen wij dien lof aan tegen den
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koers van 60 %, er nog genoeg overblijft om jaren op
te teren.
Ook hier, zoo schijnt het mij, zou nog meer kunnen
worden gedaan.
Maar — .. daar bestaat tusschen de kunstopvatting
en de kunstuiting van de Zuid- en Noord-Nederlanders een verschil, dat toenadering dikwijls moeilijk
maakt; erger nog: dat vaak een niet te overbruggen
kloof veroorzaakt.
Ik wil trachten daarvan de oorzaak aan te wijzen,
zonder mij te begeven op 't terrein der waardebepaling en allerminst met de bedoeling of te keuren, wat
niet in mijn lijn ligt.
Wanneer de Hollander toondicht, is hij veel ingetogener dan zijn kunstbroeder van over de zuidergrens;
hij uit zich niet gemakkelijk. legt ongaarne zijn diepste
binnenste bloot, laat altijd nog iets onuitgesproken.
De Zuid-Nederlander , daarentegen heeft het hart
op de tong, is naief in zijn uitingen; zegt het, juist
zooals 't hem voor den geest komt, en is in de keus
van zijn. (muzikale) uitdrukkingen niet immer kieskat' ig.
Hij heeft ook enkele zwierige melodische lijnen en
verschillende typische accoordverbindingen, waarvan
hij zich gaarne bedient ('t zou — geloof ik — niet
moeilijk zijn den oorsprong van een en ander tot bij
Benoit, Wiens reuzekrachtige invloed nog steeds doorwerkt, op te sporen) maar de Noordnederlandsche
toonkunstenaar houdt juist niet van deze wendingen,
hij vindt, dat ze de grens van't „banale" overschrijden.
Die bizonderheden, geworteld in den aard der verschillende takken (tOch van een stam !) zullen wel Lang
nog de beletselen blijven voor een algeheele en algemeene wederzijdsche waardeering.
Het moeilijkst zal ons, Noordelijken, dat vallen,
waar het geldt de zangen van Vlaamschen oorsprong.
Uitzonderingen daargelaten — alweer, om alle gevoeligheid te sparen, onthoud ik mij van 't noemen
van namen — zijn de meeste liederen voor een stem,
voor ons moeilijk genietbaar.
Daarmee is niet bedoeld, dat in 't Zuiden geen
muziekleven klopt ! Integendeel, dat schijnt mij daar
krachtiger, „schuimender", meer spontaan dan bij
ons. De uiting echter is anders dan wiz 't ons denken.
Deze ietwat Lange uitweiding moge aan velen de bevredigende verklaring geven, van 't geen schijnt te
zijn: miskenning.
WOUTER HUTSCHENRUIJTER,
(Slot volgt.)

Hoek in het Verleden al het
schoone en edele en schep daaruit uw Toekomst.
(President Kriigers laatste woorden)
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Dietsche kantteekeningen.
Nederlandsch te Brussel.

Prof. Kern heeftgezegd: „wij moeten onze taal
overalgebruiken, waar dit zonder zelfoverschatting
kangeschieden". In alle opzichten kan dit woord ter
hartegenomen worden door Nederlanders, die Brussel
bezoeken, waar, gelijk juist in ons Septembernummer werd aangeteekend, een gelukkige kentering
is ontstaan ten opzichte van one taal.
Een ergerlijke verrassing was ;het daarom, in de
rubriek Toerisme in de Haagschei3ost van 29 Augustus den raad te le en gegeven aan Nederlanders, die
Brussel bezoeken: dringt den Brusselaars de Nederlandsche taal niet op !
„Onthoud er u van, zegt de schrijver, den Brusselaars
de Nederlandsche taal op te dringen. In Belies hoofdstad
is het Vlaamsch de taal van de la ere volksklasse en de
Brusselaar heeft er een broertje aan dood, zich in dit
idioom met een vreemdeling te onderhouden. Vooral wanneer die vreemdeling een Hollander is, die een zekeren
spot of minachting niet kan onderdrukken, wanneer dit voor
hem niet aangename dialect, n.l. het Brusselsch Vlaamsch,
zijn oor treft. Zoekt ge hulp of medewerking van een
Brusselaar of Waal
,
tracht u dan in het Fransch uit te
drukken, ook al is uw kennis van die taal niet zeer voldoende. De Bel g waardeert het, als hij de poging, die voor
hemgoeden wil beteekent, aanwezig ziet."

Het is moeilijk een averechtscher raad te bedenken.
Dat hij verschijnt in een veelgelezen blad als de
Haagsche Post, wijst aan, hoeveel er nog voor het
A. N. V. te doen valt. Niemand kan in Vlaanderen
reizen zonder op te merken, dat onze landgenooten
zich maar al te vaak naar dien raad gedragen, terwijl
andere volken, fir op hun taal, deze niet wegmoffelen, waar dat niet onvermijdelijk is,
De stand vanden Nederlandschen gulden heeft
hetgevolg gehad, dat meer dan ooit Ned and
Belie bereizen.
Van if kwam onze taal daardoor meer op den
voorgrond. Dit is de meening van vele Nederlanders
zoowel als van te Brussel wonende Vlamingen. VOOr
den oorlog moest iemand stijf op ziin stuk staan, om
met Nederlandsch toe te komen. Nu beijvert men
zich in winkels, eetgelegenheden, hotels, trams, om ons
in onze eigen taal te woord te staan, Het is stellig
onjuist, dat Nederlandsch spreken den Nederlander
kwaliik wordt genomen. Brussel zit vol Waalsche en
Fransche eethuis- en winkelbedienden; met die menschen moet men Fransch spreken, maar, als men
Nederlandsch spreken wil, roepen zij al heel gauw
de hulp van een Vlaamsch vakgenoot in. Het moge
waarzijn, dat de Brusselsche tongval ons niet aangenaam klinkt; de jammerlijke onderwijstoestanden
hebben het gevolg, dat de Brusselsche man uit het
yolkweinig van beschaafd Nederlandsch af weet.
Maar duizenden Vlamingen in Brussel spreken
voortreffelijk Nederlandsch en over 't algemeen
stijgt het peil van de Vlaamsche omgangstaal,
Wanneer ergoede raad gegeven moet worden, kon
de Haagsche-Post-schrijver zich misschien eens richten tegen die neiging van Nederlanders, waarover hij
het heeft, om voornaam te doen, wanneer een Vlaming
om zich in de ons gemeenschappelijke
ziin best doe om
taal verstaanbaar te maken,
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De houding, die het Haagsche blad aanpredikt, is
zoowel onverstandig als onwaardig. Wij mogen
niet buigen voor het vooroordeel, een voor
onszoo vernederend vooroordeel ! gericht tegen
onze eigen taal, van Brusselsche beambten en neringdoenden.
Terwijl de Haagsche Post zoo angstvallig de gevoeligheden der Brusselaars wil ontzien, houdt zij met
de gevoeligheden der Vlaamsche Brusselaars geen
rekening; aldus vijanden ontzien en vrienden krenken
is de tactiek van karakterloozen.
De voor ons volksgevoel krenkende opmerkingen
in het Haagsche blad — nog wel afkomstig van een
letterkundige van eenigen naam zijn blijkbaar
aan de aandacht der hoofdredactie ontsnapt. Bede
hoofdredacteuren kennenwij als warme voorstanders
van taal- en stambelang en met vertrouwen dringen
wij erop aan, dat de Haagsche Post den raad, die in
geen Nederlandsch blad thuis hoort, zal herroepen.
Vermuilezeling van het yolk.
13olland sprak van „de vermuilezeling". Men denkt
daaraan bij het lezen van een bericht in de N.R.Ct.,
dat in de Brusselsche voorstad Vorst, waar evenals te
Brussel-stad, Schaarbeek, Elsene, Sint Gillis en Sint
Joost ten-Oodel), het heele lager onderwijs geheel is
verfranscht (hoewel meer dan de helft der kinderen
thuis alleen Vlaamsch spreekt) thans in een enkele
klas, een schuchtere poging wordt gedaan tot wedertoepassing van het opvoedkundig beginsel: moedertaal-onderwijstaal.
Daartegenover staat echter, dat verscheidene andere
gemeenten, buiten den kring der stelselmatig verfranschende voorsteden gelegen, van plan blijken te
zijn het, tot dusver, Vlaamsch (Nederlandsch-)
gebleven onderwijs nu ook tweetalig te maken, wat een
eerste stap is naar de volledige ontvlaamsching. Zelfs
te Gent, waar de verfranschers alle middelen gebruiken, om de taal van het yolk op het achterplan te
duwen, is, van franskiljonsche zijde, besloten bij den
gemeenteraad aan te dringen op het invoeren, in
sommige scholen der stad, van het Fransch als
onderwijstaal.
En toch winnen wij !
Bij een overgangsexamen aan een der zoogenaamd
,,vervlaamschte" afdeelingen der tweetalige universite it te Gent werd als onderwerp opgegeven „Touthomme a deux patries, la sienne et puis la France",
Een teekenend staaltje van de geestesrichting der
franschgezinde hoogleeraren, die een „Ecole des
Hautes Etudes" oprichtten naast en to en de Vlaamsche hoogeschool.
En toch winnen wij •
Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen,
heeft benoetn.d tot onderpastoor te Cappellen den
heer Jos. Magnus en tot onderpastoor te Santvliet
den heer M. Uijtdewilligen, priesters van het Seminarie van het bisdom Breda.
Aldus wordt een oude, bijna dertig jaren geleden
afgebroken gewoonte weer opgevat, welke het overtollige del van den jeugdigen Bredaschen clerus een
1) Het bericht meldt jammer genoeg niet, hoe de toestand
is in de overige Brusselsche voorsteden, als: AnderlechtLaken.
Cure hem,
Sint Jans Molenbeek, Janshoren

werkkring in de aan nesters arme Belgische diocesen deedzoeken.
„Tit gan teanga, tn. gan anam", zegt een Iersch
spreekwoord. (land zonder (eigen) taal, land zonder
ziel) Zelfs Mercier erkent dat en haalt de zieleherders
uit hetzielsverwante stamgebied.
In dit verband dient met blijdschap te worden
melding gemaakt van het besluit der Belgische
bisschoppen, om de Leuvensche universit tweetalig te maken. Deze beslissing, genomen ondanks de
franschgezindheid van kardinaal Mercier, toont, dat de
hooge R.-K, geestelijkheid blijkbaar volkomen juist
den toestand inziet, erkent, dat de Vlaamsche
krachten geleid moeten worden en dat het wenschelijk is daarom tijdig, aan de wenschen der Vlamingen
tegemoet te komen.
Nederland-Amerikastichting.
Wij ontvingen het derde jaarverslag (1924) van
„The Netherland America Fondation". Het bevat
deportretten van Edward W. Bok, den eerevoorzitter
en William C. Redfield, voorzitter der Stichting in.
1924 en een lange lijst van leden. In een geschiedkundige aanteekening wordt in herinnering gebracht,
dat de N. A. Foundation in 1921 werd opgericht
naar het voorbeeld van eensoortgelijk AmerikaanschScandinavisch genootschap, met het doel, de beschavingsbanden tusschen Amerika en Nederlan d
te versterken. Voorts wordt o.m. gewag gemaakt van
de hartelijke betrekkingen, die ook in het verslagjaar
bestonden tusschen de Foundation en Nederlandsche vereenigingen.
De „Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie" bier
te lande is, naar men weet, een zusterafdeeling van
die te New-York,
Een Zuidafrikaansche vlag.
In den Volksraad van Zuid-Afrika heeft de minister
van binnenlandsche zaken een verklaring afgelegd,
waaruit blijkt, dat Zuid-Afrika ziin eigen vlag krijgt.
Minister Malanzeide, dat de regeering zich ten
voile bewust was van de noodzakelijkheid van een
eigen landsvlag voor Zuid-Afrika, „waardoor de twee
rassen tot elkander gebracht worden". Generaal
Smuts had, door Generaal Hertzog daartoe aangezocht, zich bereid verklaard, tot dit doel samen te
werken met de regeering. Deze zou in de volgende
zitting een wetsontwerp indienen betreffende de
Z.-A, vlag en de Nationaliteit.

Secretarissen der Groepen.
Vlaanderen : Marc, Stijns, Ern. Discaillesstr. 11, SchaarbeekBrussel,
Nederland : Mr. Ch, M. Herckenrath Jr., Oude Enghweg 4,
Hilversum,
Nederl. Indic : J. W. Roesingh van Iterson J.Az., Tandjoenglaan 51, Weltevreden,
Nederl. Antillen : J. H. Perret Gentil, Hoofdcommis Adm. v.
Financien, Berg Altena 49, Curacao.
Noord-Amerika : F. E. H. Gebhardt, 179 South Trenchard
Str, Yonkers, N. Y.
Suriname : Jhr. C. L. B. van Suchtelen van de Haere, Ad udant van Zijne Exc. den Gouvern., Paramaribo Suriname.

NEERLANDIA

VLAANDEREN
Vlaamsche Toestanden.
XII.
In een vorig nummer van Neerlandia mocht,
onder de rubriek Vlaanderen, met voldoening worden
vastgesteld, dat de Noordnederlandsche toeristen,
g
die, in het Zomergetijde, eenige dagen in Belie
doorbrengen, meer dan vroeger tot het besef blijken
te zijn gekomen, dat zij, met hun eigen Nederlandsch,
heel het Vlaamsche land door veel makkelijker en
vlugger terechtkomen dan met een en voor den
Hollander en voor den Vlaming vreemde taal. Het
taaie vooroordeel begint het dus of te leggen tegen de
praktische ervaring en zoo wordt ook geleidelijk de
bij den gemiddelden Nederlander, sedert de ontvlaamschingpolitiek van Rogier na 1830, vastzittende legende van het nergens terecht komen met
het Vlaamsch — en Vlaamsch is bier synoniem met
Nederlandsch — door de werkelijkheid uit de wereld
geholpen.
Er ziin echter nog heel wat Noord-Nederlanders,
die, eenigszins op de hoot van den scherpen strijd
der Vlamingen (als lade n van den Nederlandschen
stain) voor het behoud en de bevestiging van hun
taal — hetgemeenschappelijke Nederlandsch —
hun eigen aard en hun eigen we en in zijn volledigste
ontploofing, onder het voorwendsel van niet-mmenging in dien strijd, overal in Belgie, dus ook in
het Vlaamsche land... Fransch spreken. Blijkbaar
beseffen zij niet, dat zij aldus een alles behalve onzijdige houding ten opzichte van het nationaliteitenvraagstuk in Belgie aannemen en den to ens
der Vlamingen wapenen in de hand even om hen
te bestrijden, ja deze wapenen el gebruiken.
En daar anti-Vlaamsch overal in Belgie ook antiNederlandsch beteekent, helpen onze al te vreesachtige Noord-Nederlanders daardoor eveneens
mede, om hun eigen yolk en hun el en persoon te
bekampen en te verminderen.
Of is het sours de vrees door zekere anti-Vlaamsche
ultra-patriotten, te zamen met de bewuste en rasfiere
Vlaamsch erode voor „boches" te worden gescholden, welke sommige Noord-Nederlanders er
van weerhoudt zich in het Vlaamsche land, en ook
te Brussel voor te doen, zooals ze inderdaad zijn ?
Dat zii, die met deze vrees op het lijf zitten, wanneer
hun Hollandsche mond, te Gent of te Antwerpen,
in een onbewaakt oogenblik, een biertje in het
Nederlandsch bestelt of plots een Hollandsch blad
uit hun binnenzak komt kijken, maar eens even
navragen, van we aard de bezigheden, ti dens
den oorlog, van de meesten onder de hardschreeuwers
waren en zij zullen het
niet meer al een schande
beschouwen te zamen met hun Vlaamsche stamgenooten over een kam te worden geschoren.
Trouwens is er — trots de aanwezigheid, vooral
in de groote w inkelstraten, van nog altijd vrii talrijke
Fransche uithangborden lets natuurlijker dan
het spreken van de gemeenschappelijke taal, door
den Noord-Nederlander in het Vlaamsche land ?
nieta1in het Vlaamsche land: in Oost- en
En niet
West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, maar ook
in het Noorden van de provincie Brabant en zelfs
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te Brussel, waar de bevolking in overwegende meerderheid Vlaamsch kent, al spreekt ze ook meestal
streektaal, en dagelijks rum 100,000 Vlamingen uit de
provincie komen werken ?
Ik stel me niet goed den te Luzern aankomenden
Duitscher voor, die er zich voor zou schamen met
de Duitsch-sprekende bevolking aldaar Duitsch te
spree of den Franschman die, tijdelijk te Geneve
verblijvend, liever Italiaansch dan Fransch zou gaan
praten. Waarom dan zou de Noord-Nederlander,
die er belang bij heeft de bij de Vlamingen aanwezig
zijnde sympathie voor zijn land en zijn yolk — en
dus ook voor hem elf — niet te verbeuren, in het
Vlaamsche land anders handelen dan een Franschman
Vl
zou doen te Luik of te Namen, d.w.z. in het landsgedeelte, waar ook zijn taal al landstaal algemeen
wordt gebruikt, deze taal, liever dan een vreemde,
te spreken ?
Terecht wordt den Vlamingen wel eens verweten,
dat zij nog te veal vastzitten in hunne streektaIen,
die niet altijd mooi linkers en ook geenszins kunnen
voldoen aan de hoogere behoeften van den ontwikkelden geest. Honderden malen is, ook van
Vlaamsche zijde, betoogd, dat de Vlaamsche streektalen
het moeten verliezen, wanneer zij tegenover het
Fransch worden gesteld, dat, met den dag, door
de verfranschte jeugd uit de Brusselsche burgerij
en de ingeweken Walen, sierlijker en beschaafder
wordt gesproken. De ontwikkelde Vlamingen hebben
zulks sedert lang begrepen, maar brengen het goede
voornemen om steeds, in den dagelijkschen om an
met elkaar beschaafd te spreken, niet altijd ten
uitvoer. Veel te talrijk zijn ook nog de studenten
uit Leuven en Gent, die buiten de lesuren en de
vergaderingen van het Algemeen Vlaamsch Studentenverbond we degelijk Nederlandsch, en goed
Nederlandsch, schrijven maar, met hun kameraden,
ook wanneer dezen niet tot hun ewes behooren,
streektaal blijven spreken.
De Noord-Nederlander Wien het betrekkelijk
zuiver spreken eigen is, kan, all en reeds door het
vasthouden aan zijn taal, overal in het Vlaamsche
land, de goedgezinde Vlamingen, die niet beter
vragen dan zoo vloeiend mogelijk ons algemeen
beschaafd te spreken, een handje toesteken, Laat
hem zelfs onder het gewone, minder ontwikkelde
yolk komen en hi zal ervaren, dat iedereen graag
naar zijn „schoon Vlaamsch" luistert en hem zijn
woordenschat benijdt. En zelfs de franskiljons, die
niet gaarne iets toegeven, dat ten voordeele
uitvalt van de Vlamingen of de Hollanders, moeten
we erkennen, dat „le beau flamand" recht heeft
op zijn plaats in de rij der Europeesche talen, al
vinden zij natuurlijk niets mooier, sierlijker, eenvoudiger en duidelijker dan het Fransch, de eenige
taal, welke zij, naast eenige woorden dialect-Vlaamsch
—vaak niet eens zoo goed trouwens als vele Vlaamschgezinden — kennen, wat hun keuze dan ook in het
geheel niet moeilijk maakt,
Te Brussel, meer dan elders nog in het Vlaamsche
deel van Belgie, heeft het Vlaamsche element den
beschavenden steun van den Noordnederlandschen
bezoeker no di omdat nergens in het Vlaamsche
land, door de verfranschingsmanie van de stedelijke
overheid — alle Vlaamsche klassen zijn er, sedert
den oorlog, afgeschaft en in de openbare besturen
Words het Fransch de op taalgebied ontredderde
Vlaamsche bevolking letterlijk opgedrongen — de
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plaatselijke taal meer is verbasterd en verkoeterwaalscht endaardoor ook meer vooroordeelen to en
alleswat Vlaamsch is, en dus tot den Nederlandschen
stam behoort, in het leven zijn geroepen en voortwoekeren. Dochzelfs daar, in deze alles behalve
gunstige atmosfeer, went de beschaving het nog van
de onbeschaafdheid en het meestal op on wetendheid
steunend en door onbekendheidgevoede wanbegrip.
Voor hetzuiver gesproken Nederlandsch heeft
iedere gemiddelde Brusselaar eerbied en, honderden
malen mocht het mij bij ondervinding blijken, dat
hi' spoedig ziin spot, die heel dikwijls eerf:gemis
aan ontwikkeling en beschaving moet dekken, lea
varen enzoowaar zijn best gaat doen, om U in een
min of meerbeschaafd Vlaamsch te woord te staan.
Wat ik hier schrijf, geldt trouwens alleen voor den
geboren Brusselaar en niet voor de duizenden te
Brussel en omstreken verblijvende ingeweken Vlamin en. die gewoon zijn Vlaamsch te lezen, te hooren
en te spreken en die zich onlangs nog fel hebben
geergerd aan een stuk verschenen in een zeer bekend
Haagsch weekblad, dat stilaan op weg is zelfs zijn
trouwste lezers in Vlaamsch-Belgie te verliezen.

Voor het houten kruis was een der aan de vernielingszucht van den dienst der Belgische militaire
begraafplaatsen ontsnapte Vlaamsche-soldatenkruisen
geplaatst en in een paar bakken lagen stukjes van de

M. J. LIESENBORGHS.
Werk der Vlamingen in het Walenland.
Eindelijk, nu de na den wapenstilstand schier geheel lamgeslagen Vlaamsche beweging weer sterk
genoeg is, om ook aan de over de taalgrens uitgeweken Vlamingen, metal arbeiders, te denken, is
het te Charleroi, in de provincie Henegouwen, gekomen tot een samentrekking van de verschillende
katholieke werken voor Vlamingen in het Walenland.
Een met dit doel opgerichte vereeniging zonder
winstbejag stelt zich voor Vlaamsche tehuizen te
stichtenen verder de geestelijke en stoffelijke belangen
van de duizenden in het Waalsche nijverheidsgebied
verblijvende Vlamingen in de ruimste mate te behartigen. Er al dus ook gezorgd moeten worden voor
bibliotheken, leestafels enz. welke machtig kunnen
bijdragen tot het verder ontwikkelen en behouden,
voor on en stam, 'van deze, door den economischen
flood, uit hun eigen gewest gedreven taalgenooten.
Ook van Noordnederlandsche zijde zal men
ongetwijfeld, door toezending van boeken, tijdschriftenen dagbladen, het Werk der Vlamingen in het
Walenland, waarvan priester Frans Geysen, rue des
Combles 1 te Montigniers-sur-Sambre, de secretaris
is, daadwerkelijk will en steunen.
Debedevaart naar den Yzer.
Een ontzettende menigte sommige bled
gewaagden van 30.000 man — woonde dit jaar de
Zesde Vlaamsche bedevaart naar den Yzer, te Diksmuiden, bij. Als naar gewoonte ving de plechtigheid
aan met een kerkdienst en trokken de bedevaarders, na
of loo in optocht, met ongev. 500 Vlaamsche vaandels, naar den linkeroever van den Yzer, op de plek
waar het voorloopige houten kruis, van groote afmetingen, op een door de Vlamingen aangekochten grond
volgens het woord van prof. dr. Frans Daels, die de
eerste rede uitsprak „aan de wereld moet bewijzen,
dat de voorhoede van het Beigische leger aan den Yzer
de Vlaamsche voorhoede van een Vlaamsch leger was"

6e Bedevaart naar den Yzer.
Dixmuiden 30-8:25,

onlangs vernielde kruisen Welke gebruikt werden om.
een weg aan te leggen.
Prof. Daels herdacht ook de vernietiging van de
honderden Vlaamsche grafzerken met de leuze
A. V. V.-V. V. K. (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen
voor Kristus) en den vliegenden blauwvoet, en besloot zijn indrukwekkende rede met de woorden:
„Vlaamsche Dooden, het levende Vlaanderen knielt
neer op Vlaanderen's doodenakker om nieuwe levenskracht te putten bij de brokken van uw verbrijzelde
zerken. Dat uw geest den grond en de lucht van
Vlaanderen doorwaseme en onze vijanden tot het
besef brenge van wat offer en trouw is. Dat God
voor hen Licht late opdagen en ons de kracht schenke
om onvoorwaardelijk trouw te blijven aan Uw offer
en Uwe leuze: Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen
voor Kristus."
Er werden bloemen gelegd aan den voet van het
kruis, een Vlaamsche Oud-strijdersvereeniging tong
het lied der Yzerdooden, waarna ook nog pater Van
der Linden, architect Groenewegen, uit Den Haag
en dr. Moller, uit Tilburg, deze laatsten brengend den
groet uit het Noorden, de menigte toespraken.
Na den middag spraken, in twee groote zalen, de
Kamerleden Staf De Clercq en Thomas de Backer,
alsook advocaat Pol Davidts, gewezen Vlaamsche
banneling bij het Belgische houthakkerspeleton,
Julius Plateau, E. Verpoorten en A. Van Rompaey en
hadden op de Groote Markt, feestvoorstellingen
plaats, waar hoofdzakelijk feiten uit de geschiedenis van Vlaanderen werden weergegeven.
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Een Vlaamsche geneeskundige week.
Van 12 tot 15 September j.l. is te Antwerpen, in het
Stuivenberggasthuis en in het lokaal van den Geneeskundigen Kring, een goed bijgewoonde Vlaamsche Geneeskundige week gehouden. Deze ging
gepaard met een zitting van het Genootschap voor
Heelkunde en Gynaecologie en een bijeenkomst van het
Genootschap voor Radiologie, terwijl verder bezoeken
werdengebracht aan ziekenhuizen, klinieken en.
laboratoria en ook, under deskundige leiding, biologische uitstappen in de omgeving van Antwerpen
werdengehouden.
Degroote belangstelling, welke in Vlaamsche
wetenschappelijke kringen, voor deze flink geslaagde
week, op touw gezet door het bestuur der Vlaamsche
Wetenschappelijke Congressen, tot uiting kwam, zal
vermoedelijk een krachtige spoorslag zijn voor de
toekomst.
Het grafgedenkteeken voor Hippoliet Meert.
De onthulling van het door de zorgen der Gentsche
afdeeling van de Vlaamsch-nationalistische partij
op het graf van wijlen Hippoliet Meert opgericht
gedenkteeken al plaats hebben 25 October e. k. op de
stedelijke begraafplaats te Gent.

BERICHT.
Wij herinneren er aan, dat het Verslag van de
Algemeene Vergadering, gehouden op Zaterdag
28 Maart 1925 to 's-Gravenhage in Diligentia, waarachter de nieuwe Verbondswet is afgedrukt, kosteloos verkrijgbaar is aan het hoofdkantoor van het
A.N.V., Laan 34, 4s-Gravenhage.
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KROGERHULDE.
Den Staatsman, die niet boog ; die
door der jaren last
Niet wankelde noch week bij 't Teed
hem opgetast,
Maar, sterk in God, zijn plicht vervulde
In 't. strijden voor zijn Volk en Land,
Breng' vreemdeling en stamverwant
Eerbiedig hulde.
C. L. LOTKEBUHL Jr.
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OOST-INDIE.
De Nederlandsche leergangen van het A. N. V,
in den Volksraad.
Het is voor de groeiende belangste lling in de
werkzaamheden van het Algemeen Nederlandsch Veibond in Nederlandsch Inds een verblijd end teekm,
dat voor de derde maal de geldelijke verhoudingen
vanzijn Nederlandsche leergangen in de openbare
zittingen van den Volksraad thans bij de behandeling
van de ontwerp-begrooting voor 1926 zijn ter sprake
gekomen. Verschillende sprekers, en dat met den
meesten nadruk de heer Soetadi, voorzitter van den
Inlandschen Onderwijzers Bond, hebben er den
Directeur van Ondervivijs en Eeredienst op ewe en
dat de geldelijke ondersteuning van Landswege, aan
deze leergangen toegekend, volstrekt onvoldoende is,
om.. de groote groep van gegadigden voor ons onderwils, voor onze opleiding voor het z.g. Klein Ainbtenaars Examen te bevredigen. Immers de bezuiniging,
door het Land van ons geeischt, heeft het subsidiebedrag verminderd met meer dan 50 °/c,; waa tdoor
noodzakelijk het schoolgeld moest worden opgev oerd;
op sommige plaatsen is zelfs meer dan 100 % moeten
wordengevraagd. Ook bij de hoofdcommissie voor de
Nederlandsche leergangen is het bekend .dat de
to
en
.genwoordige schoolgeldheffingen
te hoog zijn dat
dat de voornaamste reden is geweest voor shifting in de
laatste jaren van ongeveer 40 Nederlandsche JeerDe
gangen, verspreid over den geheelen archipel, D
Directeur van Onderwijs en Eeredienst, die deze
sprekers beantwoordde, aan wien wij bij dezen
orizen hartelijken dank betuigen voor de wijze, vv,larop
zij zich het lot van onzen onderwijskundigen arbeid
hebben aangetrokken — beter bewijs, dat dit werk in
breede kringen der inheemsche bevolking aandacht
heeft, is niet denkbaar — heeft medegedeeld dat
verhooging van het subsidie-bedrag niet mogelijk was,
omdat een(formeel) verzoek van het grozpsbestuur
hem niet had bereikt en hem ook overigens niet was
gebleken, dat verhooging van subsidie, welke dadelijk
tengevolge zou hebben, dat de schoolgeldheffingen
zouden kunnen worden verlaagd, niet noodzakelijk
was.
Op zichzelf is hiertegen niets aan to voeren en
inderdaad is het thans noodig, dat het groepsbestuur
zich te dezen nader verklaart.
Inderdaad is de heftige aanval op onze geldelijke
stelling ten aanzien van de Nederlandsche leergangen
door ons nog niet voldoende weei staan. Wij hebben
als trouwe burgers gehoorzaam opgevolgd, wal de
Regeering van ons eischte en daarom de bezuinigingsmaatregelen, zoo goed en zoo kwaad als het ging,
aanvaard. Die maatregelen hebben echter eerst een
jaar volledig en tijdens de bedoelde zitting van den.
Volksraad nog pas ruim een jaar en 4 maanden gewerkt.
Eerst toen beschikte de hcofdcommissie voor de
Nederlandsche leergangen over de volledige exploitatie-uitkomsten over het jaar 1924, d.w.z. van de 16
op einde 1924 nog instand gebleven leergangen.
Uit diegegevens bleek, dat een klein deel zich 2 eer
goed heeft kunnen bedruipen, een grooter del
„quitte” heeft gespeeld en de rest tekorten heeft
opgeleverd. De oorzaak van die tekorten, aan den an-

NEERLANDIA

158

deren kant de voordeelige uitkomsten van enkele grootere leergangen moesten van onze zijde eerst behoorlijk
worden onderzocht, alvorens een gedocumenteerd voorstel kon worden gedaan, om de subsidie-regeling van
1924 weer te herzien. Het Groepsbestuur zal zeker
niet in gebreke blijven, om aan dee zaak ernstige
aandacht te schenken, doch het heeft gemeend tegenover het departement van Onderwijs en de Regeering
niet te mogen volstaan met op onvolledige cijfers
berustende mededeelingen „dat de subsidien te laag
en de schoolgelden te hoog ziin", maar het zich een
plicht geacht dienaangaande goed beslagen voor den
dag te komen. Het staat echter ook voor ons wel vast,
dat de toestand, indien men de werkelijke verhoudingen goed beschouwt, niet houdbaar is.
Intusschen achten wij het verzoek door enkele
Volksraadleden ten gunste van de Nederlandsche
leergangen gedaan, geenszins voorbarig, ook al zijn
wij nog niet geheel gereed met ons eindvoorstel,
omdat hierdoor het departement van Onderwijs heeft
kunnen bemerken, dat het leergangenwerk niet alleen
leeft in de sfeer van belangstelling, welken het groepsbestuur voor dit werk in zijn ledenkring onderhoudt,
maar wel degelijk ook in de harten van vooraanstaande
Indonesiers.
P. J. GERKE.
***

Spelling van Aardrijkskundige namen.
(Slotbedrijf.)
Dit onderwerp behandelde ik reeds tweemaal in dit
blad 1 ); een derde behandeling is noodig, omdat de
Regeering wederom met een daad is gekomen en wel
een wijziging van het besluit van 1922 waarbij de
herziene en bijgewerkte Lijst is voorgeschreven voor
alle ambteliike bescheiden en openbaarmakingen.
Dee wijzigingen zijn de volgende:
1. de klankteekens voor de e als die in lenig en die
van pet worden weggelaten.
2. het teeken omschreven als dat overeenkomende
met het bovenste deel van een uitroepteeken, wordt
midden in een woord vervangen door het deelteeken,
elken Nederlander bekend uit het woord geergerd, en
aan het einde van een woord door de letter k.
1 de letter a in Javaansche woorden, wanneer
deze als ao wordt uitgesproken, wordt vervangen door
o, behalve in eenige algemeen bekende namen bijv.
Soerabaj a.
4. Eenige dergelijke namen, die de Lijst verkleed
had, sommige zelfs in een maskerade-pak, hebben
hun ouden naam terug. Banten is weer Bantam,
Belitoeng is weer Billiton, Bengkoeloe weer Benkoelen, Riau weer Riouw, Selebes weer Celebes, Songenep weer Soemenep en Tjirebon weer Cheribon.
Maar Jogjakarta is niet weer Djokjakarta geworden
en de oude naam Guinea, volgens de lijst Guine,
is nu Guinee.
Er is reden tot dankbaarheid voor deze Regeeringsbeslissing: de klankteekens, die het Nederlandsch
niet kent, zijn overboord gegooid, de spelling van de
ao-klank is voor hen, die niet met de Javaansche taal
bekend zijn, een groot gemak, terwijl het behoud van
de oude spelling van 10 vrij algemeen bekende namen
1) Jaargang 1924 bl. 182 en 1925 bl. 91.

een bewijs is, dat de eischen van de wetenschap ondergeschikt zijn gemaakt aan die van het gerief van alle
Nederlandsch sprekenden en schrijvenden.
Dus kan ik mij van harte aansluiten bij den wensch„
die mijn krant heeft uitgesproken: moge de nieuwe
spelling tot einde dezer maand onveranderd blijven.
R. v. I.
***
Nederlandsche Streektalenavond.
19 Aug. gaf de afdeeling Batavia een Nederlandschen streektalenavond te Weltevreden.
Een 150-tal leden en genoodigden gaven van hun
belangstelling in dit onderwerp blijk.
Prof. Dr. E. C. Godee-Molsbergen opende de
bijeenkomst met een korte toespraak.
Mevrouw G. Bakker-Cray& liet een drietalNederlandsche liederen hooren. Dank zij haar mooie
sopraan vielen de liederen zeer in den smaak.
Achtereenvolgens gaven de heeren B. de Vries in
het Friesch, J. P. Oosthuisen in het Zuidafrikaansch,
H. M. Matthee in het Brabantsch, J. L. Vleming Jr.
in het Achterhoeksch, D. ter Laan in 't Groningsch,
F. Klaassen in het Zeeuwsch, P. de Kat Angelino in
het Betuwsch en A. D. Baert in het Vlaamsch een
aantal korte voordrachten ten beste.
Jammer genoeg waren mevr. Vleming (Amsterdamsch) en de beer Grijns (Limburgsch) de laatste
door ernstige ziekte, verhinderd, zoodat deze twee
dialecten van het programrna moesten geschrapt
worden.
De firma Kolff en Co. had aan den avond nog een
kleine maar keurige tentoonstelling verbonden van
Nederlandsche boekwerken.
Alles te zamen genomen was het voor de toehoorders een
een belangwekkende en prettige avond.
***

Afd. Medan.
Voor de leden der werkzame afdeeling Oostkust
van Sumatra hield de beer C. K. Elout, correspondent
van het Algemeen Handelsblad, die voor zijn blad
een studiereis door Indie maakte, een bescljouwing
over De Vlaamsche Beweging. Spreker gaf hierin
een overzicht van ontstaan en wezen der Vlaamsche
Beweging, mede aangevende haar beteekenis voor
Nederland. Vooral voor hen, die nog maar weinig
van deze Beweging op de hoogte waren, was het
gesprokene bijzonder leerzaam.
Prof. J. Ph. Vogel van Leiden, hoogleeraar in
het Sanskriet en de Archaeologie van Voor-Indie,
trad in een bijeenkomst dezer Afdeeling op met
het onderwerp: De oudste Boeddhistische Monumenten van VoorIndie, welke lezing eveneens zeerveel belangstelling trok.
Tenslotte vermelden we nog een door vele leden
bijgewoonden en zeer in den smaak vallenden voordrachtavond van den beer Willem Niestadt, die o.m.
letterkundig werk voordroeg van Multatuli, De
Genestet, Pol de Mont, Potgieter en Adama van
Scheltema.
Het bestuur dezer ledenrijke afdeeling is thans als
volgt: Dr. J. A. Bartelds, wnd. voorzitter; mevr.
L. G. Knuttel-Koch, wnd. secretares, P. C. Heldering,
penningmeester; S. Bouman en Moh Hadjerat,
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TAALCOMMISSIE.
Adres: Laan 34, 's Gravenhage.
Rondzendbrief.
Aan leeraren in de Nederlandsche taal is het
volgende verzoek gezonden:
Heil den Leer
z.
Vooral U, die onderwijs in Uw moedertaal geeft,
zal wel niet ontgaan zijn, dat het Nederlandsch
sedert enkele jaren een verandering ondergaat, die
hetzijn eigen karakter ontneemt en meer op verwording dan op groei lijkt. Niet alleen gaan daarmee
velegoede Nederlandsche woorden en uitdrukkingen
verloren, maar ontstaat ook ,dikwijls een zinsbouw,
die niet Nederlandsch is. In den 2den druk der
Woordenlijst van het A. N. V., heeft wijlen prof.
Dr. J. Verdam terecht gezegd, dat vreemde woorden,
enz. alleen dan mogen gebruikt worden, indien er
orb aan of kunnen
metgoede Nederlandsche voor
gemaakt worden.
Tracht men tegenwoordig op het gebied van kunst
en natuur in stand te houden, wat instandhouding
verdient, hetzelfde behoort, naar wij meenen, op
hetgebied onzer taal te geschieden.
Terloops merken wij in dit verband op, dat een
Nederlander, indien hij een vreemde taal bezigt en
in die taal of niet het juiste woord gebruikt of zich
behelpt met een Nederlandsch in geval van gemis
aankennis of die vreemde taal idiomatisch onjuist
gebruikt, doorgaat voor iemand, die zo0'n vreemde
taal toch maar zoo zoo kent. Is dit dan ten opzichte
van het Nederlandsch nietgeldig ?
Welnu, wij komen, zij het dan bescheiden, weer
omUw hulp inroepen, om ons te steunen bij ons werk.
Wij durven haast niet twijfelen aan Uw instemming;
immers, en terecht, eischt Gij van Uw ambtgenooten,
die vreernde talen onderwijzen, dat zij di goed doen.
Mag er dan minder zorg besteed worden aan het
taalonderwijs, als het onze eigen taal geldt ?
Tot toelichting van onze bedoeling hebben wij
verleden jaar ons veroorloofd U de Woordenlijst
aan te bieden. Zij maakt op niets meer aanspraak,
dan eengids te willen zijn, een gids, die op gevaren
wijst en zijn gebruiker de oogen opent voor die,
welke hij uit onnadenkendheid anders misschien
over het hoofd zou hebben gezien. Thans is de 4de
vermeerderde druk van de bovenbedoelde woordenlijst verschenen; tegen toezending van 25 cts aan
het Hoofdkantoor van het A. N. V. Cs-Gravenhage,
Laan 34) is zij verkrijgbaar.
Hoogachtend,
Namens de Taalcommissie van het
Algemeen Nederlandsch Verbond,

Dr. M. A. VAN WEEL,
Voorzitter,

NS.
Zeer aangenaam zal de Taalcommissie het
.
vinden, indien Uw leerlingen zich een woordenlijst
willen aanschaffen.
Aanstellerij.
In Dordrecht bestond een Studentenclub , de
dit jaar vervangen
D. S. C., die werd opgeheven
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door een Dordtsche Society Club. Misschien kunnen
daardoor de oude draagteekens nog dienst doen,
maar in de stall , die meer dan een kwart eeuw de
zetel van het Al g. Ned. Verbond was, hadden we
toch meer eerbied voor onze taal verwacht.
Dat loot de spuigaten uit.
Het hoofdkantoor van het A. N. V. on in uit
Paramaribo een Neerlandia terug, dat bestemd was
voor een lid, die bleek tezijn overleden. De adresstrook was beschreven met het woord deckle.
Herhaaldelijk gebeurt het ook, dat Neerlandia's
uit deze „meest Nederlandsche kolonie" terugkomen
met het opschrift parti.
Wiezet den onnederlandschen postambtenaar,
die hier voor verantwoordelijk is, ens op zijn
voorman ?
Blue Band.
In Nederland en Belie wordt de En is naam
deer kunstboter in alle aankondigingen gebruikt, in
de Duitsche bladen kondigt de fabriek Blauband aan.
Men wil blijkbaar de Duitschers niet ontstemmen
met den Engelschen naam en komt hen in het gevlij
door hun taal tegebruiken. Nederlanders en Vlamingen slikken het vreemde weL
Naaktloopers
. — . die niettemin den Friezen de gelegenheid
hebben gegeven onomwonden blijk te geven van hun
liefde en aanhankelijkheid voor het Oranjehuis.
. liefde voor en
(bedoeld werd : onbewimpeld
aanhankelijkheid aan enz.)

INGEZONDEN
De Hoofdstad van Nederland.
Zeer Geachte Redactie,
Wat behoort men te antwoorden als iemand vraagt:
al of Holland ?"
„ What is the capit
Toen min kinderen in Japan op een En Ise
school waren, werd hungeleerd, welke de hoofdsteden
in Europa waren, op deze manier:
England — London on the Thames
France — Paris on theSeine
Holland — The Hague on the Rhine
Min dochtertje teekende verzet aan en beweerde,
dat Amsterdam de hoofdstadwas. Toen werd ervan
gemaakt: Amsterdam on the Rhine. Toen we vertelden, dat noch Den Haag noch Amsterdam aan den
Rijn la en zeide men, dat het op een wereldkaart
toch wei zoo leek.
Nuzijn mijn kinderen hier op een van de beste
hoogere scholen: de Horace Mann School. En mijn
zoon, die weer verbeterde, dat Amsterdam de hoofdstad was, had het hard te verantwoorden , want men
hield vol, dat capital beteekent: zetel der regeering.
In Amerika noemenze Washington de capital en
New York de „most important city". Maar ik meen,
dat Amsterdam voor Holland toch meer is dan de
belangrijkste stall.
Ik vroeg raad aan Professor Barnouw, wins
kinderen ook op die school gaan, en hij zeide, dat hi'
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het met de teeraren eer s was en hi j noemde ook Den
Haag de „capital of Holland".
Ikzal U dankbaar z voor een nadere inlichting.
Hoogachtend,
HENRIETTE HOLST-HENDRIX.
NEW YORK, 8 Juli 1925.
**

Prof. H. Brugmans schrijft ons, in antwoord op
onze vraag mar zijn meening over het bovenstaande,
het volgende:
Het is niet zoo heel eenvoudig te zeggen, wat in
theorie en in beginsel de hoofdstad van een land is.
In den rege zal het wel de zetel der regeering en der
vertegenwoordigende lichamen zijn, maar in beginsel
behoeft dat niet zoo te zijn, Niemand heeft ooit
Versailles de hoofdstad van Frankrijkgenoemd of
Potsdam de hoofdstad van Pruisen, hoewel in vroegere dagen de zetel der regeering daar was gevestigd.
Het klinkt dan ook een weinig naief, als men in Ameika een zoo kunstmatige schepping als Washington
de hoofdstad der Vereenigde Staten noemt. In den
regel geven in deze din en gebruik en overlevering den
doorslag. Want een wet, waarbij een bepaalde stad
als hoofdstad wordt aangewezen, zal wel zeldzaam
zijn, al thans in de oude historische Staten van
Europa.
Wat nu ons land betreft, staat dezaak aldus.
Voorzoover mij bekend is, wordt in Nederland Den.
Haag nimmer de hoofdstad genoemd, maar de hostad, Als men hi er van de hoofdstad spreekt,
bedoelt men altijd Amsterdam. Ik begrijp dan ook
niet, hoe prof. Barnouw Den Haag de „capital of
Holland" kon noemen. De overlevering van Amsterdam
gaat terug tot den Franschen tijd; immers de oude
republiek kende geen hoofdstad, alleen een zetel
der regeering, Den Haag; juist om zijn politieke
onbeduidendheid was Den Haag daartoe gekozen.
De Bataafsche republiek deed evenzoo. Eerst in
de darn van Lodewijk Napoleon werd het anders.
Reeds in een koninklijk besluit van 7 Juli 1806 noemt
de nieuwe koning Amsterdam de hoofdstad. Twee
jaren daarna verplaatste hi' daarheen ook zijn residentie, Ook na 1810 zetelde de Fransche gouverneurgeneraal der Hollandsche departementen te Amsterdam, dat door den Keizer officieel was uitgeroe en tot de derde stad van het rijk.
Na de omwenteling van November 1813 en de
aanvaarding der regeering door Willem I in December
werd de zetel der regeering weer verplaatst Haar Den
Haag. Maar Amsterdam behield eenige voorrechten,
die alleen aan de hoofdstad toekomen. Eenige voorname centralewetenschappelijke, kunsthistorische
en maatschappelijke instellingen bleven er gevestigd.
`Maar bovendien werd de rang van Amsterdam als
hoofdstad uitdrukkelijk in de grondwet opgenomen.
Dat was eengevolg van een voorstel van het lid der
grondwetscommissie Repelaer; deze had namely
voorgesteld, Amsterdam als plaats van inhuldiging
aan tewijzen, omdat het de hoofdstad was; Van
Maanen heeft dat voorstel krachtig gesteund om
politieke redenen en zoo is het met algemeene stemmen aangenomen, Daarom luidt art. 30 der grondwet
van 1814 dan ook :„De beeediging van den Souvereinen Vorst en de inhuldiging bij de Staten-Generaal

zullen plaats hebben in de stad Amsterdam, als de
hoofdstad.”
In 1814 wordt Amsterdam dus niet tot hoofdstad
verklaard, maar wordt alleen het felt vastgesteld,
dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland is,
Daarom legt het ook geen gewicht in de school, dat de
latere grondwetten de toevoeging „als de hoofdstad"
niet kennen. Bij de grondwet van 1815 sprak dat van
zelf; tegenover de Belgen kon men moeilijk Amsterdam de hoofdstad van het koninkrijk blijven noemen.
In 1840 was er geen reden, om den tekst van 1814 te
herstellen en daarna evenmin. Amsterdam was nu
eenmaal de hoofdstad en bleef dat, ook al stond dat
niet meer met zooveel woorden in de grondwet.
Nergens in eenige wet is trouwens ook Den Haag als
hofstad aangewezen. Dat zijn historisch geworden
verhoudingen, die van geen wet afhankelijk zijn.
Zoo kent onze grondwet formeel Amsterdam als de
stad der inhuldiging, maar juist daardoor bewijst zij,
dat Amsterdam nog steeds evenals in 1814 de hoofdstad van Nederland is.
Alphabetisme en Analphabetisme.
Onze Taal in Indiê,

In de laatste Neerlandia's is eenpaar ma en de
vraag ter sprake gekomen hoeveel inlanders in Ned..
Indie, die lezen en schrijven kunnen, ook Nederland sch lezen en schrijven. De schattingen liepen
van drie vierden tot eenzestiende. Zegaven mij
aanleiding om eens na te gaan, wat de Indische
Volkstelling van 1920 in dit verband aan het licht
heeftgebracht.
Wellicht boezemt het den lezers van Neerlandia
belang in om behalve dat, ook eenige cijfers te vernemen met betrekking tot de getalsterkte van de
verschillendegroepen, die te zamen de bevolking van
Indie vormen, en den toestand dier groepen voor
zoover die verband houdt met het alof niet alphabeet
zijn hunner leden.
De Volkstelling van 1920 wees uit voor:
Java en Madoera: 34.433.476 inlanders, 135.288
Europeanen en 415.407 vreemde
oosterlingen,
de Buitengewesten: 13.871.144 inlanders, 34,420 Europeanen en 461.099 vreemde
oosterlingen.
Degeheele bevolking van Indie bestond in Nov.
1920 uit 49,350.834zielen.
Voor alphabetisme en analphabetisme vinden we de
volgende verhoudingscijfers:
op Java en Madoera:
v/d 100 Eur,82.79
en%schrijven
lezen
Inl.
274° „
ft
11
Vr. Oosterl. 26.46 (Y0
tt
tf
tf

11

in de Buitengewesten:
v/d 100 Eur.
„ Inl.
ft
Vr. Oosterl.
t tft

tt

ft

77,94 % lezen en schrijven
5.08 % tf
tt
20.71 % ft
11
11

tt

Door de desbetreffende verhoudingscijfers in
volstrekte waarden uit te drukken, vinden we, dat van
de 48.304.620 inlanders in geheel Indie er 1.647.333
tot de alphabeten behooren.
Hoe staat het nu met onze taal, hoeveel personen zijn
de Nederlandsche taal machtig?
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Op Java en Madoera:
van de 100 Eur.
If
It ft Inl.
If It Vr.Oosterl.
If

80.35 %
0.13 %
1.71 %

In de Buitengewesten:
van de 100 Eur.
It
II It Inl.
If
II It Vr. Oosterl.

66.84
0.12 %
0.71 %

Wij drukken de verhoudingscijfers, die op inlanders
be hebben, wederom in volstrekte waarden
uit; er blijkt dan, dat van de 1.647.333 inlandersalphabeten 60.621 inlanders de Nederlandsche taal
lezen en schrijven. Een zeven-en-twintigste deel dus.
Het spreekt van elf dat de hier gegeven cijfers
niet in alle opzichten even betrouwbaar zijm. Tot op
zekere hoogte moet de Indi§che Volkstelling van 1920
als pioniersarbeid beschouwd worden. Aan het grondmate betreffende het alphabetisme kan slechts een
betrekkelijke mate van betrouwbaarheid worden
toegekend; bij het verzamelen ervan heeft het persoonlijke inzicht van den teller, zoowel als van den
getelde, een groote rol gespeeld. Op de eene plaats
we ieder, die een school bezocht, hoe korten ti'
ook, gerekend tot de alphabeten te behooren. Op een
andere plaats ging men z.:56 ver, dat iemand als
analphabeet beschouwd werd, wanneer hij niet in
staat was een brief te schrijven in den onder inlanders
gebruikelijken vorm, wat beleefdheidsphrazen en
aanhef betreft. Elders hield men zich streng aan den
inde Handleiding voor de Volkstellers aangegeven
maatstaf aan een vriend een briefje kunnen schrijven
over alledaagsche onderwerpen en het antwoord
daarop kunnen lezen.
Een volkomen zuiver beeld van den toestand geven
sommige cijfers niet. Doch in elk geval hebben zij
waarde als toetsmiddel.
W. J. VAN DEN BERGH.
Nationaliseering van plaatsnamen.
Hooggeachte Redactie,
In het Augustusnummer 1925 lees ik eene bijdrage
van Mr. H. Schaap betreffende „Spelling (en vorm)
van aardriikskundige namen". Met name wordt daar
gezegd: „Een geheel ander geval is het echter, als een
yolk er toe overgaat zijn eigen plaatsnamen te veranderen, te nationaliseeren, zooals het geval is geweest met Leningrad (Soviet Rusland)".
Het komt mij voor, dat de naam Petersburg
of Petrograd nationaler is dan die van Leningrad.
Immers Petrograd is ter herdenking van Tsaar Peter,
die de stad stichtte, terwijl de zich destijds noemende
Lenin de hoofdman was van de internationale, voor
een root deel uit niet-Russen bestaande groep, die
de stad te gronde heeft gericht. Immers stierven er in
Petersburg in 1920 meer men schen dan in 1907 in
geheel Britsch-Indie aan de pest.
Bovendien at het Russische yolk te zeggen heeft
bij de besluiten der soviets, zal ik gaarne van Mr.
Schaap vernemen.
Hoogachtend,
Uw dw.
C. L. TORLEY DUWEL.
's-Gravenhage, Sept. '25
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Comite voor Nederlandsche kinderen in den
Vreemde.
In den laatsten tijd werd de aandacht in hoofdzaak
gevestigd op de ram en die ons land zelf hebben
getroffen en daaraan schrijven wij het toe, dat hhet
resultaat in de maanden juli en Augustus der in amelingen voor ons doel, voor Nederlandsche kinderen
in den Vreemde, zoo uiterst gering was, tengevolge
waarvan wig onze middelen wederom met ruim
f 4100.— zagen dalen.
In Juli en Augustus ontvingen wij slechts f 1671.25;
maakt met vorige opgaven f 553250.57, waartegenover
sto nden de uitgave n in die maanden van f 5779.50.
Het behoeft geen betoog, dat wij dringender dan
ooit een beroep doen op de Nederlandsche liefdadigheid, teneinde niet genoodzaakt te zijn ontijdig on en
nog zoo noodigen arbeid te staken.
Giften worden gaarne ontvangen door den Penningmeester.
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque- en Girodienst 22889
Gemeentegiro L. 569.

VAN HET HOOFDBESTUUR

1 I

Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van
29 Augustus 1925.
Aanwezig: de heeren P. J. de Kanter, Voorzitter, Mr. B. de
Gaay Fortman, Secretaris-Penningmeester, J. E. Bijlo, Jhr.
C. M. E. R. C. von Bose, Dr. H. Ferguson, S. G. L. F. Baron
van Fridagh, J. S. C. Kasteleyn, Dr. H. W. E. Moller, Overste K. E. Oudendijk, Mr. K. M. Phaff, Prof. Dr. A. A. van
Schelven, Th. G. G. Valette, L. L. W. van Soest en C. van
Son, Administrateur.
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en brengt in.
herinnering, dat het Hoofdbestuur sedert zijn vorige bijeenkomst het. verlies heeft te betreuren van Mr. P. Hofstede Crull,
na een lang ziekbed 27 Juli bezweken. Spr. huldigt zijn warme
belangstelling in het A. N. V. van 't welk hij de waarde inzag
ook voor de kolonien, door zijn langdurig verblijf in Suriname.
Als man van karakter en toewijding zal hij ook bij het Hoofdbestuur van het A. N. V. in de beste herinnering voortleven.
Deze woorden hooren de aanwezigen staande aan.
De Voorzitter leest de berichten van verhindering voor.
De heer Van Lingen deelt tevens mede, dat hij van het Bestuur
van Groep Ned. Indie een dankbetuiging kreeg bij zijn bedanken
als afgevaardigde der Groep en het nu tevens gewenscht
indt als lid der Redactiecommissie voor Neerlandia of te
v
treden. Spr. stelt voor Dr. Van Linen dank te betuigen
voor al, wat hij deed als lid der Redactiecommissie, en in zijn
laats aan te wizen den heer Bijlo.
P
De vergadering betuigt hiermede haar instemming.
De heer Bijlo verklaart de benoeming aan te nemen.
De Voorzitter stelt aan de orde:
Punt I. Notulen der vergadering van 20 Juni 1925.
Deze worden met een kleine redactiewijziging goedgekeurd.
Punt II. Voorstel der Afd. Utrecht in take het NederlandschBelgisch verdrag.
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De Voorzitter ze t, dat hij onder den drang van stemmen,
g
die oordeelden, dat het A. N. V. zich teen
het Verdrag moet
verklaren, een beschouwing er over heeft geschreven, welke
in eersteproef aan de leden van het Hoofdbestuur is toegezonden. Zooveel te meer spr. over het verdrag nadenkt, zooveel te meer is hij het eens met den raad van Groep Vlaanderen,
dat het A. N. V. beter doet zich met deze aangelegenheid
niet te bemoeien.
Verschillende leden zijn het daarmede niet eens en na uitvoerige gedachtenwisseling wordt de volgende motie met
algemeene stemmen aangenomen.
Het Hoofdbestuur van het A. N. V. is van oordeel,
„
dat het Verdrag tusschen Nederland en Belie van 3
April 1925 door zijn groote eenzijdigheid een zeer groot
gevaar vormt voor de eenheid van den Nederlandschen
Stam en acht dat verdrag daarom in zijn tegenwoordigen
vorm onaannemelijk".
Het voorstel, om het artikel van den voorzitter in Neerlandia op te nemen, wordt met algemeene stemmen op een
na aangenomen.
Het verzoek van de Afd. Utrecht, dat het Hoofdbestuur de
leiding neme van een protestbeweging, wordt met algemeene
stemmen afgewezen; besloten wordt, dat het Hoofdbestuur zich
tot de aangenomen motie zal be glen en ze aan de Nederlandsche en de Belgische Kamer zal zenden.
Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
Punt III. Ontwerp der herziene overeenkomst met den administrateur.
Na eenige besprekingen wordt het ontwerp met enkele
wijzigingen vastgesteld.
Punt IV. Nieuw huishoudelijk reglement voor de Hoofdbestuursvergaderingen volgens art. 20 der Verbondswet.
Dit wordt vastgesteld, zooals het in dit nummer van Neerlandia is opgenomen.
Punt V. Het Dag. Bestuur vraagt machtiging:
a. Om een rekening te openen bij het Bankierskantoor
De Bas & Co te 's-Gravenhage;
b. om de reeds vroeger geopende postrekening voort te
zetten.
Zij wordt verleend.
Punt VI. Voorstel van het Dag. Bestuur om:
De aanstelling van den heer Post als propagandist te verlengen. (Uitkomsten over het afgeloopen jaar: Aantal nieuwe
leden 525. Eerste bijdrage der nieuwe leden, samen f 2240.—.
Het voorstel wordt aangenomen.
Punt VII. Voorstel van het Dag. Bestuur om bij den Minister
van Onderwtjs een nieuwe pogtng aan te wenden tot ambteltjke
regeling van het spellingvraagstuk.
Aldus besloten.
Punt VIII. Voorstel van het Dag. Bestuur om een aanbod
van Prof. Geijl aan te nemen. om vanwege het A. N. V.
een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop Vlaanderen en Zuid-Afrika en hun verhouding lot Nederland
in de Nederlandsche schoolboeken over aardrtjkskunde en
geschieden s behandeld worden.
f herinnert aan het onderzoek, dat vanwege
De Voorzitter
Nederland in den Vreemde ingesteld is naar wat in buitenlandsche leerboeken over Nederland wordt meegedeeld.
Reeds is het 2de deel verschenen. Dit onderzoek heeft Prof.
Geyl op het denkbeeld gebracht door het A. N. V. het onderzoek te doen instellen inpunt VIII omschreven. Spr. ze t,
dat reeds een begin is gemaakt met het aanvragen van boeken
bij Nederlandsche Uitgevers en stelt voor het aanbod dankbaar te aanvaarden.
Aldus besloten.

Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur om Groep Vlaanderen
voor 1925 steun te verleenen tot een bedrag, gelijk aan de
verplichte afdracht.
Wordtgoedgekeurd.
Punt X. Het Dag. Bestuur vraagt een crediet voor een rondreis
van den heer. N. Pattist in Vlaanderen ter behartiging
van Verbondsbelangen.
De Voorzitter deelt mede, dat de heer. N. Pattist van een
reis door Fransch Vlaanderengebruik heeft gemaakt om een
onderzoek in te stellen naar den stand van het Vlaamsch
daar engetracht heeft verbinding te kris en voor het A. N. V.
De vergadering keurt deze uitgaaf goed.
De Voorzitter zegt nog, dat de heer Pattist zich ook bereid
heeft verklaard in verschillende Vlaamsche steden op te treden
om in overleg met het Bestuur van Groep Vlaanderen het
aantal takken te vermeerderen.
De heer Van Schelven geeft in overweging van deze gelegenheidgebruik te maken om een onderzoek in te stellen naar de
Nederlanders in Belie en te trachten hun gezindheid voor
de Dietsche beweging te winnen of versterken.
De Voorzitter zegt overweging van het Dag. Bestuur toe.
Het voorstel wordtgoedgekeurd.
Punt XI. Verslag der samenspreking met Dr. Van Everdingen
over het D. B.-voorstel tot verplaatsing van het Boekenhuis naar 's-Gravenhage.
De Voorzitter deelt mede, dat persoonlijke, noch schriftelike onderhandelingen den heer Van Everdingen hebben
kunnen bewegen van zijn wensch, om nog vier jaar het Boekenhuis in Rotterdam te houden, of te zien.
Besloten wordt hierin te berusten.
Punt XII. Verslag der samenspreking met Mr. R. van Genechten betreffende oprichting der Afdeeling Antwerpen;
Vlaamsche sprekers over de Vlaamsche beweging in Nederland; Nederlandsche hoogleeraren naar Belie.
e Voorzitter deelt een en ander mede uit het onderhoud.
D
Het Dag. Bestuur wordt in dezen dilligent verklaard.
Punt XIII. Verslag van den Voorzitter over een samenspreking
met verschillendepersonen te Parijs.
De Voorzitter deelt mede verschillende Nederlanders te
Parijs te hebben gesproken, o.m. den Gezant, Jhr. ROell,
Van Sonsbeeck, Appelboom, Drooglever Fortuyn, Het gevolg is geweest, dat de heer Appelboom als vertegenwoordiger
optreedt en zal trachten een Afd. Parijs van het Alg. Ned.
Verbond voor te bereiden.
Punt XIV. De Krilgerherdenking op 10 October.
De Voorzitter deelt mede, dat behalve de herdenking in
de Groote Kerk te ts-Gravenhage, uit de van het Hoofdbestuur, verschillende Afdeelingen een Kragerherdenking
voorbereiden. Afd. Arnhem wil een vlugschrift uit even,
waarvoor zij den steun van het Hoofdbestuur vraagt. Het
Dag. Bestuur stelt voor 200 stuks te bestellen ter verspreiding,
als de inhoud aan redelijke eischen beantwoordt.
Aldusgoedgekeurd.
Punt XV. Antwoord van de Afd. New-York op ons verzoek
om inlichtingen over haar voorstel tot opheffing der Groep
Noord-Amerika.
De Secretaris leest den brief voor en meent, dat opnieuw
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de raad moet wordengegeven noch tot afscheiding der Afd.
New-York, noch tot opheffing der Groep over te gaan en in
het anderegeval den reglementairen we te volgen.
De vergadering is het hiermede eens.
Punt XVI. De begroetingsdag der Vlamingen te Roosendaal.
De Voorzitter brengt dit punt nog op de dagorde als van
actueelen aard. Het bericht in de dagbladen over een telegram
van hulde, dat zou zijn uitgegaan van het A. N. V. heeft
spr. er toe genoopt in de pers een mededeeling te doen opnemen, dat dit telegram niet van het Hoofdbestuur was uitgegaan en dat art. 26.1 van de nieuwe Verbondswet bepaalt:
„De roe en de zelfstandige en andere afdeelingen, alsmede
de vertegenwoordigers, onthouden zich van elk optreden naar
buiten in allegevallen, welke niet de bijzondere aangelegenheden van hungebied betreffen".
Later bleek, dat het Bestuur van Groep Nederland het
verzonden had. Spr. betreurt dit, al erkent hij, dat de inhoud
van het telegram onschuldig is.
Verschillende leden blijken het met deze zienswijze niet
eens en oordeelen, dat Groep Nederland niet buiten haar
boekje is gegaan.
Besloten wordt de zaak verder te laten rusten.
Punt XVII. Mededeelingen ter kennisnemin', o.m.
Aan Mevr. de Wed. Mr. Hofstede Crull is een brief van
rouwbeklag gezonden. Het Hoofdbestuur was bij de begrafenis
vertegenwoordigd door den algemeenen Secr.-Penningmeester.
Dankbetuiging van Prof. Blok voor de aanbieding van den
eerepenning van het A. N. V. bij zijn aftreding als hoogleeraar.
Dankbetuiging van den heer H. Altmann te Durban (vertegenwoordiger van het A. N. V. voor de hem verstrekte
gegevens over de Zuiderzeewerken.
Aan de Nederlandsche Oranjevereeniging te Hilden
(Duitschland) werd het een en andergezonden voor de viering
van den Koninginnedag.
Aan Ds. Rijks te Roodebeeke werd wederom een partij
Nederlandsche liederenboekjes gezonden.
Aan den heer De Bijser te Yper werden op aanvraag gegevens verschaft over verschillende Afrikaansche vraagstukken.
Door beraiddeling van het A. N. V. heeft de firma Jurgens
een aantal stuks van het kindertijdschrift Lotus ter beschikking gesteld voor de Nederlandsche kinderen in Duitschland.
**
*
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Ter voldoening aan art. 20. 5 der Verbondswet doet het
Hoofdbestuur hierbij mededeeling van het in zijn vergadering
van 29 Aug. 1925 vastgestelde
Hukshoudelijk Reglement voor het Hoofdbestuur,
volgens art. 20 der Statuten.
Artikel 1.
Het Hoofdbestuur vergadert, zoo dikwijls als het Dag.
Bestuur of drie leden van het Hoofdbestuur dit noodig oordeelen.
De oproeping geschiedt door den algemeenen secretaris,
zooveel mogelijk ten minste eene week voor den dag der
vergadering.
In de oproeping worden de bijzondere punten van behandeling vermeld.
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Artikel 2.
Tenzij het Hoofdbestuur anders beslist, woont de administrateur de vergaderingen bij en houdt daar de notulen. Hij
heeft een raadgevende stem, wanneer zijn meening wordt
gevraagd of hem op zijn verzoek vergund wordt deze uit te
spreken.
Artikel 3.
Voor het vormen van een wettige vergadering moeten ten
minste 10 leden — of, wanneer er minder dan 20 hoofdbestuursleden zijn, moet ten minste de helft der hoofdbestuursleden — aanwezig zijn.•
Artikel 4.
De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over
personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist.
Wanneer over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Wanneer overpersonen de stemmen staken, beslist het lot.
Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een
tweede vrije stemming plaats. Is de volstrekte meerderheid
dan nog niet bereikt, dan heeft eene herstemming plaats
tusschen de beidepersonen, die de meeste stemmen op zich
vereenigden. Indien meer dan twee personen evenveel stemmen
gekregen hebben, wordt bij stemming uitgemaakt, wie in
herstemming komen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet
meegeteld.
Artikel 5.
De algemeene secretaris heeft het beheer van het Verbondskantoor en regelt de werkzaamheden van het personeel. Van.
alle ingekomen stukken, die niet uitsluitend van administratieven aard zijn, geeft hij inzage aan den algemeenen voorzitter, die kan bepalen, dat inzage of afschrift aan alle leden
van het dagelijksch bestuur en afschrift aan alle hoofdbestuursleden moet verstrekt worden.
Artikel 6.
De algemeene penningmeester is bevoegd tot het doen der
loopende uitgaven.
Artikel 7.
Het dagelijksch bestuur vergadert zooveel mogelijk elke week,
Artikel 8.
Het dagelijksch bestuur behoeft de goedkeuring van het
Hoofdbestuur voor het openen eener rekening-courant bij een
bankierskantoor en bij de posterijen.
Artikel 9.
Aangelegenheden van uitsluitend administratieven aard
behoeven niet in het Hoofdbestuurgebracht te worden.
Artikel 10.
Bij staking van stemmen in het dagelijksch bestuur wordt de
beslissing van het Hoofdbestuur ingeroepen.

MEDEDEELINGEN
Eerelidmaatschap.
Het Hoofdbestuur heeft met algemeene stemmen het eerelidmaatschap aangeboden aan oud-minister Dr. J. Th. de Visser.
Deze heeft het aanvaard in de volgende bewoordingen:
Ontvangt mijn grooten dank voor de onderscheiding,didieik
van U ontving. Zoowel uit waardeering voor de groote toewijding van de leden van Uw hoofdbestuur aan de goede zaak,
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als uit sympathie voor het streven van het Al Nedlandsch Verbond, neem ikgaarne het door U mij aangeboden
eerelidmaatschap aan. Ik verbind daaraan den wensch, dat
steeds meerderen in ons land de beteekenis van het Verbond
mogen inzien en dientengevolge de echt-Nederlandsche geest
steeds krachtiger moge inwerken op ieder, die tot onzen stam
behoort.
Met de meeste Hoogachting heb ik de eer te zijn,
UEd. Dw. Dienaar,
J. Th. DE VISSER.
Krfigerherdenking.
Tot de samenkomst in de Groote Kerk te 's-Gravenhage,
Zaterdag 10 October des avonds te kwart over acht, waaromtrent het Septembernummer mededeelingen bevatte, hebben
alle leden van het A. N. V. met hun huisgenooten vrijen toegang.
Programma's zijn aan den ingang verkrijgbaar.
Aan de leden der Afdeeling 's-Gravenhage van het A. N. V.
en N. Z. A. V. is een uitnoodigingskaart toegezonden.
De afdeelingen Arnhem van het A. N. V. en de N. Z. A. V.
hebben een met tweeportretten versierde levensschets van
Paul Kruger het licht doen zien, geschreven door haar lid, den
beer. E. van Beynum. Het werkje kost slechts 25 cts. en is
uitgegeven bij H. J. Breyer te Arnhem,
Emile Descamps.
Dezen zomer overleed te Groot Synthen bij Duinkerke
onze vertegenwoordiger voor Fransch-Vlaanderen, Pastoor
Emile Descamps.
Veel heeft hij niet voor het A. N. V. kunnen doen; hi verstond en sprak wel Nederlandsch, maar schreef het niet. Het
Grootnederlandsch stambewustzijn in Fransch-Vlaanderen
ispas weer aan het ontwaken (men denke aan het maandblaadje de Vlaemsche Stemme in Vrankrijk) en veel valt er
voor een A. N. V.-vertegenwoordiger vooralsnog niet te doen.
Enkele malengaf Z. Eerw. door een bezoek aan het Dagelijksch
Bestuur blijk van zijn belangstelling in ons streven.
Erflating.
Het Hoofdbestuur werd de vorige maand aangenaam verrast
door een notarieele mededeeling, dat wijlen de heer en mevrouw
Mr. A. L. van Blommestein-Fromberg, in Maart 1922 te
Arnhem overleden, aan het A. N. V. twee legaten,
te zamen
f 350.—, hebben vermaakt.
Afdeeling Amersfoort.
Deze afdeeling hield Vrijdag 11 Sept. j.1. haar eerste ledenvergadering. Hoewel eerst in het voorjaar van 1925 opgericht,
bleek 't ledental reeds 160 te bedragen. Het Bestuur stelde
zich aldus samen:. L. van der Moer, voorzitter; Ds. M. G.
Gerritsen, secr.-penningm.; Mevr. Schreuder-Nijland; A. F.
van Beurden en Dr. Ph. H. Perot.
Aangenomen werd het
Y
door het Groepsbestuur voorgestelde Afdeelingsreglement.
't Bleek dat de jone
afd. nog niet kon voldoen aan het verzoek,
g
de Groepsvergadering te ontvangen. Het bestuur zegde toe
dit voor 1926 te willen overwegen. De groepsraad zal echter
17 October hier vergaderen. Na allerlei besprekingen over de
werkzaamheden voor den winter, werd de rolprent „Mooi
Nederland" vertoond, waaraan met zeer veel belangstelling
de leden engasten aandacht schonken.

Voor afdeelingsavonden.
Dr. Rene de Clercq, Bestevaerstraat 55 11 , Amsterdam.
Lezing over de Vlaamsche Beweging.
Gedichten en Proza.
Mevr. Mien Emeis-van Buuren, Graaf Florisstraat 31r,
Rotterdam,
Werken van: Boutens, Van Deyssel, Oscar Wilde, Guido
,Gezelle, Alice Nahon, Heyermans e.a,
V. Hasaert, Laan van Meerdervoort 53d, 's-Gravenhage.
Het frontleven en lijden der Vlaamsche soldaten. De verheerlijking der Vlaamsche gesneuvelden door het werk der
jaarlijksche bedevaarten.
Joh. Haus, Usselincxstraat 11, Den Haag.
Ernstige en vroolijke voordrachten, gedichten, alleenspraken
enz. van Nederlandsche schrijvers.
Lezing over Marcellus Emants (Zijn leven, werken, enz.)
toegelicht door alleenspraken (monologen) van dien schrijver.
R. Herreman, Waterloo-Steenweg 572,
Elsene-Brussel.
Fantasie en mystiek bij de 'one
g
Vlaamsche
dichters na
„Van Nu en Straks."
Ir. R. Kim e, Heerengracht M 39, Middelburg.
Schoon Vlaanderengezien door de oogen van zijn schilders.
L. Picard, Harstenhoekweg 175, Scheveningen.
Het nationaliteitenrecht van Geneve en de taak van het A.N.V.
De oorsprong der verfransching in Vlaamsch-Belgie.
M. Roelants, Wemmel,
Voordracht over den dichter Prosper van Langendonck.
Zeer oudegeluiden bij nieuwere dichters of knoeien in en
met het Nederlandsch.
Mr. Dr. C. M. A. R. van Roy, Juliana van Stolberglaan 69,
Den Haag.
De Grootnederlandsche Gedachte in de Vlaamsche beweging.
M. Schumacher, Akkergemlaan 82, Gent.
Voordracht van gedichten enproza.
Opvoering van kleine stukjes voor 2 personen (dame en
heer).
Cornelis Veth, Rusthoflaan 29, Voorburg.
Volkslectuur, Modelectuur, Letterkunde en Parodie (met
lichtbeelden).
Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
De Vos, vroeger Johannesburg (Transvaal).
Mevr. Augusta Tilanus-van Griethuysen, vroeger Pretoria
(Transvaal).
vroeger Dennenstraat 10, Nijmegen.
H. van Leeuwen,
E. G. Th. van Raalte,
Mathenesserlaan 372b, R'dam,
G. F. Bouman,
Sneeuwbalstr. 108, Den Haag
(thans Indie).
M. P. van Ramondt,
Reinkenstraat 3, Den Haag
(thans Indie).
J. F. van Hees, vroeger Zeesluisweg 8, Scheveningen.
Mevr.J. van Drunen-v. d. Werff, vroeger v. Blankenburgstraat 34, Den Haag.
C. E. Kam, vroeger Willem de Zwijgerlaan 43, Den Haag.
G.J. van Grol, vroeger Horzg b/ Salzburg.
lt

1f

New York.
Het adres van den secretaris der afd. Dr. Kiewiet deJonge
van Groep N. Amerika is: W. G. M. van de Goorbergh 2925
Laconia ave, Bronx, n. y.; 2e secr., voor briefwisseling, mevr.
L. van de Goorbergh van den Borre, zelfde adres; penningm.
Mej. Wilhelmina Krudenier, 3 Bainton str., Yonkuo, n, y.
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N IEUWE LEDEN.

Baarn.
A. Adelaars, Hotel „Centraal" Brink 16,
J. Schinkel, HoofdJulianaschool, Eemnesserweg,
.,,
Prof. Dr.. Wilk, Hoogleeraar i /d Ned. taal
a/d Vrije Universiteit, Sthoolstraat 19,
Jhr. Ir. F. E. P. Sandberg, Wethouder, Spoorweglaan 4,
Mr. L. L. T. Andre de la Porte, Bankier, Parkstraat 23,
H. van Herwaarden,
J. W. Bouwmeester, Directeur Posterijen en
Telegrafie,
Mr. A. Baron v. Wijnbergen, Lid v/d Tweede
Kamer der Staten-Generaal, WilhelminaUtrecht.
P ark 11,
Dr. L. J. van Hoek, Remonstrantsch Predikant,
Alex Numankade 29,
Ir. Dr. A. Coster v. Voorhout, Stadhoudersl. 4,
Ds. P. Ch. van der Vliet, Predikant Gereform.
Kerk, Rijnkade 11,
Mr. G. G. Pekelharing, Prins Hendriklaan 75,
H.J. J. Jansen , Hotel Kasteel v. Antwerpen,
J. Korver ,
Oud-Gemeenteraadslid v. Vinkeveen,
Burg. Reigerstraat 17,
B. Boogaart, Dir. Postkantoor , Frans Halsstr. 34,
Dr. W. C. Schuylenburg, Gemeente-Archivaris,
Directeur v h Centraal Museum, F. C. Donl
dersstraat 7c,
L. H. Westerhout, Steenfabrikant, Julianalaan 1,
Mr. J. v. Eg mond, Advocaat en Procureur, J. M.
Kemperstraat 6,
. v. d. Brandhof, Adm. v. Gentstraat 65,
J
Tolsteegsingel 37bis,
C. G. Phaf,
10
Dr.. de Lane, Gemeentesecretaris,
Corn.
g
Houtmanstraat 16,
J. A. Smedes, Dir. Kantoor voor Soc. adviezen,
J. M. Kemperstraat 9,
G. P. Giskes, Oud-Katholiek Pastoor, Achter
Klarenberg,
Mej. Marie Goettsch, Altzangeres, Mengelberglaan 57,
Dr.. de Waal Malefijt, Advocaat en Procureur
Wethouder, Oude Gracht,
Mr.. H. van Maarseveen, Advocaat en Procureur, Nobelstraat 2a,
H.J. C. Pieters, Directeur Centraal Woningbureau, „Utrecht" Janskerkhof 24,
Mr. T.J. Dam, Notaris Ministerlaan
2a, Hilversum.
,
N.V. Hilversumsche Boekhandel v/h J.W. Ebert,
Mr. J. P. A. A. Lens, Advocaat en Procureur,
's-Gravelandsche we g 15,
A. Perk, Notaris,
Mr. P.J. Reymer, Burgemeester,
K.J. Perk Jz., Tuinarchitect, 's-Gravelandsche weg 27,
kx Notaris , Wilhelminastraat 6,
Mr.J. B. Luy,
J. E. ter Haar, 't Hoot 2,
A. Sandy, Letterkundige, Laarderweg 172,
D. Katan,Juwelier, Kerkstraat 4,
Dr. G. B. F. ten Brink, Geneesheer, Stationsstraat 22,
J. F. Vermolen, Notaris, Stationsstraat 26,
G. A. Heubel, (Firma Kol & Co., Amsterdam),
H. W. C. Ilcken, Kok en Banketbakker, 's-Gravelandscheweg 6,
Ds. P. Oosterbaan, Doopsgez. Predikant, Boomberglaan 12,
Ds. L. J. v. Leeuwen, Pred. Ned. Herv. Kerk,
Torenlaan 38,
11

Groep Nederland.
Beschermende leden.
Joh. Jesse, N.Z. Voorburgwal 160,
Leopold Gerzon's Importhandel „Japan" N.Z.
Voorburgwal 102,
H. Bosboom,p/a Handelsverg. „Amsterdam"
N.Z. Voorburgwal
H. G.J. Eschauzier Eemnesserweg
26,
,
N. Schoewert, Stationschef c.s., Stationsstr. 5bis
F. A. v.d. Berg, Ruys' Handelsvereeniging,
Nobelstraat 2
M. Heere, Directeur „Hof van Holland"
Mr. W. L. C. Drossaers, Dir. Amsterd. Bank,
Vaartweg 68a,
Mr. F. A. Beunke, Wethouder,
P. A. Ebeling, Bouwmeester, Slotlaan 102,
Allen opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone leden.
W. N. van de Poll, Havenmeester, Schreierstoren,
Karel Vettewinkel, Prins Hendrikkade 81/82
H.J. Scheulderman, Ned. Stempelfabriek, N.Z.
Voorburgwal 135,
W. A. Hakkaart, Kleermaker, N.Z. Voorburgwal 310,
L. A. P. M. v. d. Broeke,Jacob Marisstraat 14
J. A v.. d. Ruit, Adm. de Ruyterweg 245,
Joh. G. J. C. Jansen, Hoofdcommies Gemeentesecretarie, Amstelveensche we g 73,
H. I. v. d. Borg, Koopman, Singel 98,
H.J. Vermeulen, Koopman, Heerengracht 220,
A. H. Montauban, Ned. Wapenmagazijn v/h
S. deJager, Heerengracht 230,
Dirk Coster, Letterkundige, Redacteur van „De
Stem" Utrechtsche we g 270,
L. Hoejenbos, Chem. Docts., Berkenweg 11
A. Dros, Ingenieur, Huygenslaan 2,
Ir. H.J. Goudswaard, Anna Paulownalaan 5,
W. G.J. Schoterman, Wijnhandel, Utrechtsche straat 17,
B.J. Jonker, Administrateur, Hendrik v. Viandestraat 26,
C.J. van Dorth, Bouwkundige, Prinses Julianalaan 12,
B.J. Jens, Hotel „De Vergulde Wagen",
Utrechtsche straat 20,
M. L.Jorritsma, Hotel Birkhoven,
Mevr. A.J. de Jong Schouwenburg-Parker,
Daem Fockemalaan,
J. G. Klaassen, Notaris,Julianaplein 1,
Mevr. Wed. M. A. Ramselaar-de Munk, Manufacturenmaazijn,
g
Krommestraat 8,
Mej. H. ter Maat, Apotheek, Hof 39,
F. A. Tulp, Boekhandelaar, Langestraat 65,
G. Adriaans, Bouwmeester, Borneoplein 4,
J. A. C. Spoel, Hendrik v. Viandestraat 37,
Mej. J. v. d. Meulen, Korte Gracht 10,
Jhr. Y. D. C. Quarles v. Ufford, Wyersstraat 15,
H.J. J. Radstake, Waarn. Directeur Bouw- en
Woningtoezicht, Pieter Bothlaan 58,
J. M. v. Di k, Behanger en stoffeerder, Utrechtsche we g 123,
Ds. F. Kuiper, Doopsgez. Predikant, Plantsoen
Zuid 14,
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H. W. Melk, N. V. Holcok, Voorz. Ned. Middenstandsbond
A. H. M. v. d. Bergh, Apotheker, Stationsstraat 34,
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Hilversum.
II

P. L. Tobe, Toondichter , Bergweg 70,
Zeist.
Ds.. W. Siertsema, Predikant der Gereform.
Kerk,
tl
A. E. van Kempen, Directeur Zilverfabriek,
Gerritsen & Van Kempen, Karpervijver.
II
Mr.. H. de Crane, Prins Hendriklaan 24,
It
C. 0. de Vries, Tandarts, Bethanielaan 4,
ft
Mr. I. F. E. Claringbould, Prins Hendriklaan 22,
ft
Mr. van Walsum, Advocaat en Procureur, Broederplein 19,
11
G. J, Hungerink, Gemeente-secretaris, 2de Hoogeweg 32,
ff
George H. Figi, Villa „Haslen" Voorzitter der
Vereeniging „Vreemdelingenverkeer" Donkere laan 34,
ft
B. N. B. Bouthoorn, Ned. Herv. Predikant,
f,
A. H. Crommelin, Dir. Nationale Bankverg.
If
D. van Zanten, Apotheker,
ft
Ds. F. Ch. Geerling,' Ned. Herv. Predikant,
If
B. Balhuizen, Lid v/d Raad, Makelaar, Slotlaan 45,
9t
Ds.J. J. Simon, Luthersch Predikant, Crabethstraat 6,
Gouda.
F. A. M. Pielage, 2de Hasselaerstraat 6,
Haarlem.
Mr.. D. v. Ewijck, Kantonrechter, Nieuwe
Plantage 67,
Delft.
J. C.J. Grafe, Boek- en Steendrukkerij, Oude
Delft 173,
It
J. N. Huijs, Hoofd expeditie Kon. Delftsche
Aardewerkfabriek „de Porceleyne Fles'' Hippolytusbuurt,
II
H. A. v. Kessel, Pastoor, Burgwal 20,
fl
Mevr. Wed.. P. H. van Osch, geb. Vroomans,
Burgwal 5,
f,
J. H. Visser, Hoofd R. K. Muloschool, Koornmarkt 48,
tt
,
A. C. Abrahamse
Hoofd M. U. L. 0. School
a /d Burgwal,
ft
J. M. Voorduin, Prins Hendriklaan 9,
Wassenaar,
J. E. Brecheisen, Directeur Centraal Woningbureau „Utrecht': Watervveg 48,
De Bildt.
H. Gerlings, Lid Fa. J. v. Bochoven, Jan
Steenlaan 9,
Bilthoven.
H. de Bordes, Burgemeester,
Bussum.
g
Ds. G. Barer
Ez., Predikant Ned. Herv.
Kerk,
Tienhoven.
Allen opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht.
Ch. Vader, Paul Krugerstraat 14,
Vlissingen.
Opg. door het Bestuur der Afd.
ff
W. v.d. Sraaten, Corn. Krusemanstr. 39,
Amsterdam.
Opg. door den Heer Tj. H. Vellinga, Bussum.
Alex Meijer, Pretoriusstraat 25,
If
Opg. door den Heer. Kooy,
ff
G. Gonggrijp, Copernicuslaah 28,
Den Haag.
Opg. door Mr. W.J. L. v. Es, Amsterdam.
W.J. Visser, Laan. v. Nieuw Eyk en Duinen 147,
Opg. door den Heer J. N. Pattist,
N. L.J. v. Wickevoort Crommelin, v. Boetzelaerlaan 29,
Opg, door den Heer H. S. M. v. Wickevoort
Crommelin,
Mej. M. C. Bremer,Jan v, Riebeekstr, 1,
Opg. door den Heer C. Lokerse, Scheveningen.

Ned. Verg. voor den Volkszang p /a Ant, Heinsiusstraat 19,
Opg. door Overste K. E. Oudendijk,
W. F. H. Voet, Kruisstraat 39,
Opg. door het Bestuur der Afd.
Ir. T. Dokkum S. I. Annastraat 2c,
Opg. door Ir. E. L. Ober Den
Den Haag.
C.J. H. Verhoef, Plantsoen 55,
Opg. door het Bestuur der Afd.
K. Holkema, Reeweg 47,
Opg. door den Heer E. Blokhuis,
F. F. v. d. Ven,
P. Peelen, Havelaarstraat 2,
Alfred B. Wolf, Steynstraat 13,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Mr. D.J. I. v.d. Oever, Theresiastraat 107a,
Ds. S. 0. Los, Hooftkade la,

Den Haag.
ft

Haarlem.
ft

Delft.
Leiden.
f,

Dordrecht.
9,

Velp.
ff

Arnhem.
ff

Den Haag.
tf

Jongelieden.
A. M. RaadsenJr., Proveniersstr. 20,
Rotterdam.
Mej. A. Rietveld, Berkelschelaan 87,
ff
beiden opg. door het Bestuur der on el. afd.
ft
Groep Nederl. Indie.,.
J. de Ridder, Controleur B. B. Laboean,
C. J. van Kempen, Gouverneur der Oostkust van
Sumatra,
Mr. M. Haitsma, Wilhelminastraat 14,
H. Latoir, Medan Hotel,
P. H. Ledeboer, Secr. Deli Mij.
J. F. H. Lutjens, H. A. Deli Mij.
Tengkoe Ottoman, Sultanspaleis
P. W. van Rossum, Deli Mij Laan 2,
Mr. W. G. Trouw, Kanonnenweg,
Tengkoe Long,
Controleur Kantoor Arnhemia
allen opg. door den Heer S. Bouman,
J. H. Hemmers, Boolweg 2,
R. Heriepurnama, Klerk Gouvern. kantoor,
Dr. P. H. de la Parre, Residentsweg,
A. v. d. Veen, Directeur M. U. L. O.
M. de Veer, Nieuwstraat,
J. G.J. A. Maas, Kam on Baroe
C. v. d. Dorp, Celebesstraat,
J. F. J. v. Dongeren, Depotweg,
C. F. W. Beckmann Stutz, Poloniaweg,
A. de Weerd, Medan Hotel, Kamer 1,
Mr. J. Biemond, Secr. H. V. A., Paleisw. 16,
Mr.. A. Bartels, Padang Boelanweg,
Mevr. Cohen-v.d. Linden, Voorstraat 5,
J. A. P. Doornik, Klingenstraat 127,
E.J. Encoroma Coffie, Comm. Gouvern. kantoor
R. J. Koppenol, Ass, Resident,
Mr. W. Struyk, Residentweg 12a,
Zuster Akkerhuis,
H. A. Barnouw
H. C. Batenburg, Controleur B. B.
B. v. d. Bergh,
J. J. Bosch, Gew. Secr.
J. Booy,
V. Dersjant, Kap. Top. Dienst,
Th. Grondijs, Ass. Resident,
W. W.Jaski,
Mevr. L. G. Knuttel-Koch,
J.J. Mendelaar, Contr, B. B.
J. Melis,
F.J. Minnebo,
Parijs,

Deli.
Medan.
tt
ff
tt
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Medan.
Mevr. P. H. de la Parre,
W. Pesko, Asp. Contr. B. B.
JJ
Mr.. A. R. C. ten Raa,
JJ
G. van Seventer,
H. W. Sikman,
0. Stark,
JJ
Mr.. W. Trouw,
W. Ziggeler,
Bindjei.
Wertheim Salomonson,
Timbang Langkat,
Siantar.
H. H. Woudstra, Onderneming Sidamanak,
Dr. B. M. van Driel ,
Soengei Sengkol, Tabaks
Arendberg.
Mij.
Djahe.
M. C. Schadee, Kaban
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Oostkust v. Sumatra.
Bandoeng.
Ir. G. Grayenieur
S. S.
, Hoofding
Weltevreden
G. M. de Geer-Boers ,
Mr. A. T.J. Etmans, Buitengew. substituut
Padang.
Griffier R. v.Justitie,
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned. Indict.
Jf

J,

J,

Groep Noord Amerika.
Beschermend lid.

J. Nelson Pyle, 3106 Gratiot Ave,
Opg. door den Heer Alb v. Hull,

Detroit, Mich.
Jf

Gewone Leden.

Georg e, Huysken, 1779 Helen Ave
N. Botterman,
6070 Cadillac ave,
if
Gijs Theunissen, 2574 Dickerson ave
,,„
A.J. C. Mom, 2580
A. v. d. Kroef, 4234 Lakeview ave
Willem de Munnik, 3029 Gratiot ave
lJ
Allen opg. door den Heer Alb. v. 't Hull,
Philadelphia, Penns.
N. G. M. van Velzen,
Ned. Consul,
Opg. door den Heer J. F. Wm. Gebhardt, Yonkers.
if
It

11

Groep Vlaandexen.
Antwerpen.
F. Dorekens, Lozanestraat 43,
Opg. door het Bestuur der Afd. 's-Hertogenbosch.
Buitenland.
Arn. Cohen, 13/Caesar, Hofmeisterstr. 15 III, Leipzig.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Bangkok.
J. Keylard, p.a. Indische Flout Import Mij.,
Opg. door den Heer W. Blankwaard Jr.,
Calcutta.
J. C. Maassen, Ned. Handel Mij.,
Opg. door den heer A. J. Straatman, Amsterdam.
Havana.
G.Jansen, Aquiar 71, Dept. 309-11,
Opg. door den Heer H. S. Brandt,
H. G. Korndorffer, Hunfalvy uka 2
Budapest II.
Opg. door den Heer. Vreede,
Mej. Dr. E. M. J. Koker, p.a. R. D. Koch,
p
Donkerhoek, Simonduim
(de Kaa),
Opg. door het Bestuur der Afd. Kaapstad.
J
ac. Ovirig, Catherinenstr. 43,
Hamburg, 8.
P. Bijl, Herv. Zendeling
Calyub (Egypte).
Opg. door den Heer. B. v. Loenen, Den Haag.
P. A. F. Appelboom, 93 Avenue des Champs
Parijs.
Elysees,
P. A. Moorrees, 50 Rue Pergolese,
Opg. door den Heer P. A. F. Appelboom,
„
J. W. van Riet, Parkstr. 24
Blankenesse (Duitschl.).
Opg, door den Heer C. G. Meerburg, Hamburg
J. 0. Steytler, Ass, Magistraat,
Thaba Nchu (0. V. S.).
ff

Dr. D.J. v. d. Heever, Maitlandstr.
Bloemfontein.
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
E. F. H. de Vriendt,
Caracas (Venezuela).
Opg. door het Bestuur der Afd. Utrecht.
A. M. Doorn, Consulaat der Nederlanden,
Praag.
Mr.. G. Sillem, Nederl. Gezantschap,
L. Aletrino, Dvorakova ul. 1288
„ -Smichov
C. Rijn,/a.
/a. Philips Gloeilampenfabriek, Palac
Rokoko,
Praag.
J. H. Plet, Hotel Beranek,
JJ
G. H. v. Kuyk, Postbus 200,
A. Breser, Palackeho nabr. 2
J. Swartendijk, Palackeho nabr, 2,
JJ
A. Kuhn, Palac Radio
Praag-Vinohrady.
C. F. Brincker, Vaclayske namesti. 66,
Praag.
E. Schmitz, Havlickova tr. 34 I,
Zizkov-Praag.
C. B. M. Oomen, Basta sv. Ludmilla 253, 2 Letna-Praag.
P. Oomen, Basta sv. Ludmilla 253,
J. C. A. v.d. Sanden, p/a. Holzindustrie, A.G.
Salzgasse 29,
Troppau.
J. A. E. Zahn,
Haida.
F.J. Zahn,
JJ
G. H. Zahn,
Jf
L. Wallig, Haus Jager,
Karlsbad.
A. W. A. Binkhorst, Dir. Hotel Klin g er,
Marienbad.
Mevr. W. Kriiger, Pokratitz 185,
Leitmeritz.
D. Koeleman, Schrammstrasse,
Falkenau.
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Tsjecho-Slowakije.
W. v. Hasselt, 1 Crutched Friars,
Londen- E.C. 3.
W. Ledeboer, 55 /56 Threadneedle Str.
E.C. 2.
D. Kropveld, 80 Whitehall Court,
S.W. 1.
Hy. v. d. Bergh, Mark Lane, Station Bldgs,
E.C. 3.
Mej. A. C. de Blank, 73 Madeley Rd. Ealing,
W. 5.
L. de Graan, 142 King Henry's Rd,
N.W. 3.
Eric Smit, 16 Mark Lane,
E.C. 3.
Mej. E. J. van Dam, 28 Lan ham Str.,
W. 1.
Mej. H. A. Steyling, p /a. J. der Kinderen,
64 Gresham Str.,
„
E.C. 2.
Mej. A. Bor, 53/55 Buckland Crescent,
„ N.W. 3.
Mej. J. Ruys, 55 /55 Buckland Crescent,
JJ
JJ
Mevr. Chamber, 53/55 Buckland Crescent,
JJ
Mej. Veen, 53/55 Buckland Crescent,
ff
if
W. Wynand Wolff, 43 Great Tower Str.
E.C. 3.
if
B. Gerritzen, 24 Welbeck Str.
W. 1.
it
J. Leutscher, pla. Cornelders, 4 Cullum Str.
E.C. 3.
S. Winand,p /a. Cornelders, 4 Cullum Str.
lf
H. Moerman, 10 Canfield Gardens,
N.W. 3.
Mej. A. Beck, 20 Harrington Square,
N.W. 1.
J. ten Doesschate, 53/56 Thread Needle Str.
E.C. 2.
W. Friedhoff, 32 Woodlands,
Golders Green,
N.W.
Mevr. N. v. Bakel, Dutch Homes, Church
Lane, Charlton,
S.E. 7.
R. Roosmale Nepveu, 42 Seymour Str.
W. 1.
N. v. d. Steen, 46 Upper Marylebone Str.
W. 1.
Mevr. S. Cohen Stuart, „Westover" Ham pstead Heath
N.W. 3.
Rob. Sandek, 19 Corringham Rd. Golders Green „ N.W. 11.
Mevr. Verheyden, 21 Welbeck Str.
W. 1.
T. Labberton, 13a Wilton Rd, Victoria,
S.W. 1.
Mevr. E. van Heel, „Hazeldene" Ullathorne
Rd, Steatham Park,
S.W. 16.
J. Wiersma, 57 Eden Grove, Holloway Rd.,
N.
J. W. Meyjes, 42 Blackheath Park,
S.E. 3.
Mej. L. Hendrikp /a. Duchy Hotel, 41/3
Lancaster Gate,
W. 2.
J< Schenk, 16 Thirlmere Rd. Streatham,
S.W.
Mej. E. Davidson, 67 Palace Gardens, Terrace,
W. 8.
0. Ansoul,/a.
/a. Jac. Heureux, 4 Lloyds Ave, if
E.C. 3.
J. Cost Budde, 201 Salisbury House,
E.C. 2.
if

11

11
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J. Stokvis, 73 Cathles Rd, Balham,
„ S.W. 12.
Mej. M. Miesegaes, 34 Pembridge Square,
„
W• 2•
A. K. v. Riemsdijk, „Heuvelhuis", Cranley
Gardens Musswell Hill,
N. 10.
D. deJongh p /a. Assatic Petr. Mij.t Grea St.
Helens,
E.C. 3.
A. van Anrooy, 11 Marlboro Rd,
N.W. 8.
J. Stoppelman, 26 Sheriff Rd.,
N.W. 6.
Dr. P. N. v. Eyck, 49 Russell Gardens,
Golders Green,
N.W.
Dr. Th.Joekes, Vallance Rd, Alexandra Park
N. 22.
Dr. A. Heylen, 132 Philip Lane
N. 15.
Dr.. Vermeylen, 89 Philip Lane,
Dr. M.J. Keyndt, 591 Barking Rd,
E. 13.
Mevr. L. de Graaff,
Dr. G. L. de Rynck, 652 Old Kent Rd,
E. 15.
Dr.. Delva, 124 Central Park, Rd,
E. 6.
Dr. A. Michielssen, 215 Markhouse Rd,
E. 7.
Mej. J. Gruyters, 26 Egerton Gai-dens,
S.W. 3.
Dr. C. De la, 230 Burdett Rd. Bow
E. 3.
,fr
Dr. R.J. Ortlepp, Endsleigh Gardens,
„ N.W. 1.
W. Pienaar, 25 Ashton Str.
Oxford.
Mevr. M. deJong, „Manor House" Londen
Rd.
Mitcham(Surrey).
Mevr. Vollers, 16 Elwill Way,
Beckenham, Kent.
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Londen.
J. K. Smit Jr., Koopman, 12 Holborn
Viaduct
Londen E.C. 1.
Opg. door den Heer L. F. Scheurleer,
Amsterdam.
C. W. Versteegh, Humboldtstr. 58
Bremen.
A. Vromen, Mathildenstr. 4,
J. Kien, Parkallee 22,
L.Jannings, Segestr. 43,
Allen opg. door het Bestuur der afd.
Mevr. G. de Grijs, Alexander Ave 7, Oranjezicht (De Kaap)
B. van Erkom, Huize Hoogeind,
Wijnberg
Mevr. Van Erkom, Huize Hoogeind,
Mr.. H. Monnik
Somerset West
Mevr.. van Schelven-Monnik,
W. van Loeben Sels,
Mariendaal
Mevr. S. F. M. de Lange,
Wellington
Zuster Miller,
Kaapstad.
W.J. Bongers,
Mevr. Bongers,
George Cuchet,
J. Hardick,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
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Secretarissen der

Afdeelingen in het
buitenland.

zelfstandige

Bloemfontein: Fred. P. Schuur. P. B. 127. Bloemfontein.
(0. V. S.)
Bremen: H. F. W. Perizonius. Pappelstr. 81-83. Bremen.
Kaapstad: Mevr. E. Loopuyt-Maas. „Eendragt", Milner Road.
Rondebosch. (De Kaap). Z. Afr.
Keulen: Jos. Borjans. Karlstr. 15. Keulen-Deutz.
L eip z ig : P. Mertens. Sigismuntstr. 3. Leipzig.
Rumenie : E. A.J. Boode, p.a. Soc. Astra Romana S. A.
Strada Paris 10. Boekarest.
Tc ;echo Slowakije: C. Rijn. p.a. Philips Gloeilampenfabriek.
Vaclayske Nam. 44. Praag II.
Lcnden: W. van Hasselt, 1 Crutched Friars E. C. 3. Londen.

Vertegenwoordigers van het A. N. V.
in het buitenland.
Ahwaz(Perzische Golf): P. P. ter Meulen, Consul der Nederlanden.
Bangkok (Siam): W. Blankwaard.
Ba -anquilla (Columbia); W. T. Pietersz., Koopman.

Barcelona(Spanje): Ary Kriens, Consejo de Ciento 345.
Barquisimeto (Venezuela): J. de Veer, Consulair Agent der
Nederlanden.
Berlin: F. A. Overhoff, Neue Kantstr.).4, Berlijn-Charlottenburg.
Budapest; J. Vreede, Directeur van de Ungarisch-Hollandische
Versicherungs
, 4,Vice-Consul
s Gesellschaft VIII Ulloi ut
der Nederlanden.
Cairo(Egypte): W. J. Lugard, p.a. Societe Sultanienne &Agriculture, P. B. 63.
Caracas( Venezuela): J. A. Hoekstra, m.i. c.o. The Caribbean
Petroleum Company.
Colombo(Ceylon): E. Reimers.
Constantino el: H. Goemans, p.a. Hollandsche Bank voor
de Middellandsche Zee.
Colon(Rep. Panama): J. J. Ecker Sr., Consul der Nederl.
Duinkerke: Emile Descamps, Groat Sythen bij Duinkierke.
Durban(Natal): H. Altmann, Bestuurder Ned. Bank, Postbus 24.
Emden: George Meinen,. Mittelwaldstr. 1.
Ermelo}
Transvaal : J. W. Gehle, Bestuurder der Ned. Bank
voor Zuid-Afrika.
Frankfort a. d. M.; Prof. Dr. M. J. v. d. Meer, Steinmetzstr. 24.
Genua: G. H. v. Straaten,
Via Edmondo De Amicis 6-6.
Hamburg: Jac. Oving, Catharinenstr. 43, Hamburg 8.
Havana (Cuba): H. S. Brandt
,
P. 0. B. 74.
Hongkong: J. D. F. Mulder, P. Box 249.
Ismailia:. Boon, Kapitein Loods bij de Suez-Kanaal Mij.,
Rue de la Haye.
La Guaira(Venezuela): A. J. F. de Veer, Vice Consul der
Nederlanden.
Mananos(Brazilie): H. E. Weyting, p.a. Adelbert H. Alden
Ltd. P. 0. B. 13.
Maracaibo; J. Brommer, p.a. Curacao Trading
Company.
Villa La Source, Avenue de la Tour
Nice; E. R. Boumeester,
Lascaris.
Ntjlstroom (Distr. Waterberg) Transvaal: G. Bakker, Postbus 22.
Panama(Rep. Panama): A. A. Sasso, P. 0. Box 383.
93 Avenue des Champs Elysees.
Paris: P. A. F. Appelboom ,
Potchefstroom (Transvaal): A. H. Koomans P. B. 123.
Puerto-Cabello(Venezuela): P. J. C. Lampe Jr., p.a. A.
Calderon e hijos.
Rio de Janeiro: G. S. de Clercq, Caixa. Postal 1895.
Rome: Pater Fr. Huisman, Penitenzeria Apostolica, Piazza
Scossacavalli 145, Rome C 13.
Rosario(Argentinie): J. Lanser, Barrio Belgrano.
Santa Fe(Argentinie): J. A. Benraadt, Ingenieur, Calle Gober
nador Vera 273.
Shangai (China): F. J. Blom, C. E. 150, Edinburghroad.
Sing apore: Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, Bougainville House, River Valley Road 74.
Stockholm:. Rippe, Gep. Kap. Inf. 0. I. L. Fryxellsgatan 4
Sydney (N. S. W) : . E. Cola co Belmonte, Kon. Paketvaart Mij
G. P. 0. Box 217.
Tampico (Mexico): A. Troost, p.a. N.V. Petr. Mij. „La
Corona" P. B. 238.

Vertegenwoordigers in

de

Groepen.

Nederlandsche Antillen.
Mej. L. Slothouwer, Hoofd der school. Philipsburg
St. Martijn).
Noord-Amerika.
Avon (South Dakota). G. G. Th. Leib Jr.
Delhi(N.Y.): IJsbrand Mostert, Franklin Road.
Grand Rapids (Mich.): N. de Vries, 720 Wealthy Str. S. E.
Hoboken(N.J.): Jacob Schenk 516 Washington Ave.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
NAAR DE ACHTING, DIE IEMAND HEEFT VOOR ZIJN MOEDERTAAL,
KAN MEN OORDEELEN OVER ZIJN ACHTING VOOR ZIJN VADERLAND.
J. J. MAURICIUS (1692-1768).

INHOUD: Radio en Algemeen Nederlandsch Verbond.
Adres inzake den Radio-omroep.
Z u cl-A frika: I Taal, door Johannes. — Nederlandsche
muziek in concerten in Nederland II (Slot), door Wouter Hutschenruyter.
Huldetelegram aan H.M. de Koningin. — Nederland . Paul Kruger herdacht. —
Dietsche Kantteekeningen Geloof in de toekomst. — In den doolhof der geleerden.
Een Engelsch commandant die Nederlandsch spreekt. — De
Vlamingen in de Kongokolonie. — Vlaander en: In Fransch Vlaanderen, door J. N. Pattist.
Tak Antwerpen herleeft. — Oostende en Ieperen. —
Kruger herdacht to Brussel. — De Distel. — 0 o st-I ndie: Het groote werk op onderwijsgebied, door E. Schmulling.
Godsdienst en Taal, door R. v. I.
Nederlandsche leergangen.
Ingezonden: Spelling van aardri j kskundige namen, door P. J. Jager. — Comitê voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde,
door S. van Lier Ez. — Taalcommissie.
Mededeelingen: Adressen.
Nieuwe Leden.
Aankondigingen.

Radio en Algemeen Nederlandsch Verbond.
De vorige maand heeft de Minister van Waterstaat een radio-omroep-commissie geinstalleerd, waarvan de oud-voorzitter van den ministerraad, Jhr.
Mr. C. Ruijs de Beerenbrouck, voorzitter is.
Dit is reeds de tweede regeeringscommissie, die
tot taak krijgt to onderzoeken, hoe het overbrengen
vangedachten en gevoelens door middel van den
radio-omroep onder beleidvol staatstoezicht in goede
bedding kan worden geleid.
Het ligt niet op onzen weg op de technische en
maatschappelijke vraagstukken, die zich daarbij
voordoen, in te gaan.
Wij willen alleen op de mogelijkheid en wenschelijkheid wijzen, dat de radio- dienstbaar
wordegemaakt aan versterking van den nationalen
geest en dus aan de verhooging der zedelijke en
geestelijke volkskracht in de lijn van ons streven.
Wij denken daarbij met waardeering aan H. D. 0.
den Hilversumschen Draadloozen Omroep.
Zonder opzettelijke propaganda to beoogen heeft
deze bekende inrichting, waaraan duizenden en
duizenden in ons land en zelfs daarbuiten kunst
en kennisvermeerdering danken, hun op aethergolven
in de huiskamergebracht, reeds in de door ons bedoelde richting gewerkt.
Wii zagen in enkele nummers van Naar weekblad,
de Radio-Luistergids, aangekondigd of besproken
een Vlaamschen avond, waaraan meewerkten de
voordrachtkunstenares en leerares Mevr. BoldinghGoemans, de zangeres Mevr. Muskens-Sleurs en
de Vlaamsche klavierspeler Robrecht van der
Spurt, en een muziek- en zangavond, waarop o.m.
Mevr.Anna Lambrechts-Vos en de heer Caro zich lieten
hooren met Afrikaanscheen Vlaamsche liederen.
En een Vlaamsche luisteraar uitte zijn dankbaarheid
voor wat de H. D. 0. hem aan Nederlandsche cultuur
en kunst reeds bood in de eigen gemeenschappelijke

taal, zij het niet in een onberispelijk da p toch in een
warmgestemd en veelzeggend gedichtje „De Band
der Taal", gezonden uit het land van Guido Gezelle
en luidend:
Ons eigen land wil ons niet bieden
Wat Nederland ons zendt alsgunst:
Ons taal door d' ether hooren vlieden
Enopgaan in ons eigen Kunst,
Nu Gij Uw onverslijtbre masten
Stoutmoedig in de hoogte schiet,
Komt ons Uw taal Uw zang vergasten
Op immer streelend hartlijk lied.
Goed Heil ! Stuurt voort Uw ethergolven
En klinke Uw taal, ons taal ,
alo.
rn
En lit ons yolk in slaap bedolven,
Uw torens wekken 't wederom.
Ons Vlaandren zal U eens vertolken,
Zijn dankend vreugdevol gemoed.
Gij let de brug tusschen twee volken,
Die taal en aard verbroedren doet.

Wijst dit niet op de wenschelijkheid Vlaanderen
zijn deel deer volksuniversiteit in de lucht te geven ?
Zuid-Nederland heeft al vele radioclubs. Maar de
Vlaamsche radio-liefhebbers word en door het Brusselsche stationzeer stiefmoederlijk bedeeld. Naast
Speenhoff moet Hullebroeck voor de micro ho
Timmermans, Teirlinck, Bulterijs en andere Vlaamsche letterkundigen en voordrachtkunstenaars moeten
mede hungeluid over ons stamgebied uitzenden.
Hierzijn een landgrenzen, die volken scheiden,
welke dezelfde taal spreken en schrijven en belemmerend kunnen werken op de stamgemeenschap. De
lucht biedt een nieuwen gemeenschapsweg.
Maar we denken niet alleen aan uitwisseling van
gedachten, aan geestelijk verkeer, we denken ook
aan inlichting en leering van vele Nederlanders, die
meermalen toonen niet het minste begrip te .hebben
van doel en streven van het Algemeen Nederlandsch
Verbond. Ontstellend is de onkunde over de Vlaamsche en de Afrikaansche beweging, die in beschaafde en
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hooggeleerde Nederlandsche kringen vaak nog heerscht.
Wat baat het steeds en steeds maar weer de saamhoorigheid der drie groote Dietsche stamgroepen in
geschriften te betoogen, als die niet komen onder
de oogen der onovertuigden, der lauwen en onverschilligen, der onwetenden en bevooroordeelden
len door den Nationalen
En als nu eens bijwij
Omroep weerklonk een helder betoog over het goed
recht der Vlamingen, die opvoeding en bestuur,
leiding en ontwikkeling in eigen taal eischen in het
land, waar zij de meerderheid der bevolking vormen;
over den zelfstandigheidsdrang der jonge Afrikaners,
die hun oorsprong niet vergeten; over de Nederlandsche belangen in Oost en West, hoe zou dan
ongezocht en spelenderwijs belangstelling voor het
Dietsche stamleven in al zijn geledingen worden
gewekt daar, waar onze ander propaganda tevergeefs
trachtte door te dringen.
Wij hopen zeer, dat de nieuwe staatscommissie
dit vraagstuk ernstig onder de oogen zal zien en in
haarverslag maatregelen zal voorstellen om het
totzijn recht te doen komen.
***

Adres in take den Nationalen Radio-omroep.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat
is 22 October den volgenden brief verzonden:
Excellentie,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van
de instelling der nieuwe Radio-Omroep-Commissie.
Zonder op het verslag deter commissie te willen
vooruitloopen, meenen wij Uwe Excellentie opmerkzaam te moeten maken op de wenschelijkheid, dat de
radio-omroep onder staatstoezicht ook dienstbaar worde gemaakt aan de ontwikkeling van den nationalen
geest bij ons yolk en het wekken van zijn belangstelling voor de grootnederlandsche vraagstukken.
Omtrent de stambelangen heerscht bij het groote
publiek nog maar al te veel onwetendheid en misverstand en juist door den radio-omroep kan een
breede kring van toehoorders bereikt worden.
Met het oog op dit een en ander zou het niet
ondienstig geweest zijn als ook een vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond in
de commissie benoemd ware. Wellicht is Uwe Excellentie bereid alsnog aanvulling der commissie te
bevorderen. In elk geval stellen wij ons steeds
gaarne beschikbaar om de commissie in de hierboven aangegeven richting van voorlichting te dienen.
Van niet minder belang zal het zijn wanneer de
Nationaal Omroep tevens wordt dienstbaar gemaakt
om de Nederlandsche beschaving meer en gemakkelijker onder het bereik onzer stamverwanten in
Vlaanderen te brengen. Nederland kwijt zich dan
van een • taak, waaraan het zich als stamland niet
mag ontrekken.
Hoogachtend,
Namens het Hoofdbestuur
van Uwe Excellentie de dienstvaardige dienaren:
DE KANTER,
Algemeen Voorzitter.
FORTMAN,
Algemeen Secretaris.

ZUID-AFRIKA.
I. Taal. 1)
Eenige jaren el den werden hier een be di
vertaler, een Nederlander vangeboorte, die een
bijzondere studie gemaakt had van de verschillende
vormen van het Hollandsch, die in Zuid-Afrika in
gebruik ziin, eenige belangrijke documenten, vertaalduit het Engelsch in 't „Afrikaansch", ter bekrachtiging van juiste vertaling, voorgelegd. „Ik
ben", alzoo redeneerde de man, „bevoegd, om
vertalingen in 't Nederlandsch, hetzij vereenvoudigd
of niet, goed te keuren; dock de vraag is, of mijn
bevoegdheid zich uitstrekt tot het Afrikaansch ?"
— Hi' vroeg inlichtingen aangaande dit punt van de
hoogste wetsoverheden in den lande, doch ontving
slechts ontwijkende antwoorden. Ten slotte deed hi
(formeel) aanzoek bij het Hooggerechtshof van de
Provincie de Kaap de God Hoop
Ho om toelating,
onder eenzelfstandig getuigschrift, als beeedigd vertaler voor Afrikaansch. Rechter Lange was niet met
een beslissing gereed, inderdaad weigerde hij botweg
een antwoord tegeven en de zaak werd verdaagd.
Bij de volgende gelegenheid sprak deze rechter:
„Officially we do not know anything about 'Afrikaans' inthis Court. Any bad Dutch is called Afrikaans inSouth Africa. Afrikaans is not an acknowledged language. Applicant possesses the required
qualifications and I cannot grant him anything
beyond that". De aanzoek doende advocaat hield
aan, betoogde, dat Afrikaansch reeds zó6 ver gevorderdwas, dat 't in de praktijk noodig bevonden
was, die taal te leeren en te onderwijzen. De rechter
beloofdezijn broeders-rechters hierover te raadplegen en de zaak werd op nieuw verdaagd. Bij de
derde behandeling van het geval gaf rechter Lange
wederomzijn meenen over de minderwaardigheid
van deze „low form of Dutch" te kennen en benoemde ten slotte een Afrikaansch professor van de.
Universiteit van Kaapstad, om den verzoeker te
examineeren in 't Afrikaansch. Di examen vond
behoorlijk plaats; de kandidaat slaagde met glans
en naverloop van tijd werd de eerste beeedigde
vertaler voor Afrikaansch, eenNederlander natuurlijk, door 't Kaapsche Hooggerechtshof aangesteld.
Inmiddels verschenen onze meeste Holland he"
bladen reeds in 't Afrikaansch, zoodat zij, die aan
Nederlandschgewoon waren, d.w.z., zoowat iedereen
behalve de zeer jonge lieden, zich moesten schikken
in 't gebruik van drie „talen", Hoog-Hollandsch,
Vereenvoudigd Hollandsch, en Afrikaansch. Het
Afrikaansch, als spreektaal, werd algemeen onder de
boerenbevolking gehuldigd en onder de jongeren
werd de leuze vernomen: „Skryf soos iy praat".
Op deze leuze, Schrijf zooals ge spreekt, berust
1) Het is de bedoeling van onzen briefschrijver, om in een
reeks artikelen, een min of meer volledig beeld te verstrekken
van Zuid-Afrika, om daarna, door geregelde bijdragen, op
dengevestigden grondslag voort te bouwen. In verband met de
herdenking der oprichting van Die Genootskap van opregte
Afrikaners, vijftig jaar geleden, wordt het onderwerp „Taal"
in de eersteplaats behandeld. Vervolgens zullen de voornaamste zaken, die voor ons van belang zijn, op eenvoudigzaakkundige wijze besproken worden. Lezers, die den schrijver
vragen wenschen te stellen, kunnen zulks doen door onze
bemiddeling,
Red.
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feitelijk de hedendaagsche taalbeweging, een leuze,
waarvan men bijna onmiddellijk is afgeweken,
zoodra men haar voldoende voor het beoogde doel
gebruikt had. Een neiging, om bestendigheid te
verleenen aan een vasten taalvorm in Zuid-Afrika,
had reeds lang bestaan en zoo nu en dan had er in die
richting een on akin plaats gevonden. Opmerkelijk is het, dad
de Afrikaansche wijze van spreken
zich over de lengte en breedte van dit ontzaglijk
groote land heeft verspreid. De neiging tot bepaalde
afwijkingen van het oorspronkelijke was algemeen en
eenvormig en moet wel haar oorsprong hebben in
oorzaken, die zich overal in gelijke mate deden gelden.
Er mot evenwel een punt geweest zijn, waarop
de scheiding der wegen mot zijn begonnen. Men
heeftgetracht dit punt to be glen en het verloop
der twee stroomingen vergelijkend na to gaan. Men
beweert, dat er seder „the parting of the ways"
in Nederland veredeling en vooruitgang, in Afrika,
verbastering en achteruitgang heeft plaats gevonden.
Wat nu onder het hoofd veredeling en wat onder
verbastering moet geplaatst worden, al wel in hoofdzaak een onderwerp van opvatting en persoonlijk
oordeel moeten zijn. Hier meent men, dat de beweerde verbastering een natuurlijke verandering
was, waardoor de taal hervormd werd in overeenstemming met de nieuwe omgeving, waarin zij overgeplant was en wortel schoot. Het stemgeluid der
menschen veranderde naar gelang van geleidelijke
aanpassing aan nieuwe omgeving en verrichtingen;
door het aansporend toeroepen van trekossen, door
verheffing van stem boven het wielgeknars van trekwagens, door navolging van spreekgewoonten van
inboorlingen, die gesprekken voeren op afstanden,
door het overnemen van doeltreffende korte klanken,
die bij inboorlingen bepaalde beteekenis hebben,
enz. Met den „trek" begon een geheel afzonderlijk
bestaanen waren de leden van iedere familie bijkans
geheel van elkaar afhankelijk. Nieuwe gebaren, nieuwe geluiden werden aangenomen in de oneindige
eenzaamheid. Persoonlijke eigenaardigheden van vaders vangezinnen verwierven kracht van wet en
werden al zoodanig aanvaard door gehoorzame en
onwillekeurig nabootsende jongeren. De gevolgen
wijzen eenparig op het feit, dat deze gang van zaken
overal hetzelfde verloop nam en er zelfs door de eenvormigheid van omgeving eenheid ontstond in afscheiding. De gesprekken bepaalden zich tot de
onmiddellijke omgeving en de dagelijksche behoeften
van 't bestaan; daarin was geen verscheidenheid.
Het leven bestond uit het in- en uitspannen van ossen
en hetbesturen van ossenwagens, met het daarmede
gepaard gaande schreeuwen, aan- en afdraaien van
remblokkenen hanteering van de lane zweep;
paardrijden, schieten en 'a en bevelen geven aan
kaffers, kostbereiding en eenvoudige godsdienstoefening met behulp van den Bijbel en wellicht
eenige boekj es met godsdienstige verhandelingen.
De onvermijdelijke beeldspraak werd uit deze
bronnen geboren en de woordenschat voor algemeen
gebruik werd werktuiglijk teruggebracht tot het
onontbeerlijke. Stembuiging, overdreven nadruk op
bepaalde klanken, herhaling van woorden werden de
hulpmiddelen, die voor woordenrijkdom in de plaats
moesten treden. Tevens echter ontstond hierdoor
eene noodzakelijkheid tot kernachtige wijze van
uitdrukking, die, aangewakkerd door gezond verstand en natuurlijke blijmoedigheid, zich dikwijls
ontwikkelde tot oorspronkelijke welsprekendheid,

171

die, alhoewel misschien niet vatbaar voor critische
ontleding, op den welwillenden toehoorder een
streelenden invloed oefende. De „taal" werd een
algemeen kenteeken onder de boeren; men sprak
Kaapsch Hollandsch en schepte behagen in het
munten van nieuwe kernachtige gezegden, die forsch
op den voorgrond traden in de „grappen", die men
elkander tot in het oneindige vertelde des avonds bij
het haardvuur of bij het kampvuur op het veld.
Er es niets, om het natuurlijk verloop van
de ontwikkeling van deze eenvoudige spreektaal to
belemmeren, noch om haar op kunstmatige wijze
te bevorderen en waarschijnlijk is het, dat, nadat er
een punt van betrekkelijke, voor het doel geschikte
volledigheid bereikt was, er een tijdperk van rust en
stilstand is ingetreden. Volslagen onzaakkundig is
het, to verwachten, dat onze boeren op taalgebied
lijken tred zouden gehouden hebben met hun
ge
stamgenooten in Nederland. Ook Nederland beef
niet stilstaan bij het Hollandsch uit de dagen van
van Riebeeck.
an
J
De Zuidafrikaansche boer heeft zijn Bijbel
steeds met zich gedragen; zijn godsdienstzin heeft
begeven en daaraan ook is het te danken,
hem not be
dat hij nooit in het ruwe, het onedele, het onbeschaafde is vervallen. Elke Hollandsche boer, hoe
eenvoudig ook, is steeds verschenen als een licht
in zijn duistere orngeving, hi' was de meester van 't
heidendom en, waar hi' zich nederzette, -was hij
heerscher. Zoodra de omstandigheden het toelieten,
dacht men aan beschaving en verbetering en zelfs
onder de grootste beproevingen werd het onderwijs
der kinderen niet veronachtzaamd, hoe gebrekkig
de hulpmiddelen ook waren. Zoodra er een huis
met kinderen was, moest er een schoolmeester zijn,
die de kinderen le rd den Bijbel to lezen en hun
onderricht gaf, zoo goed en zoo kw ad als 't ging,
in de andere hoofdvakken. De H. Schrift en de arme
schoolmeester hebben de Nederlandsche taal in idAfrika levend gehouden. Wonderlijk inderdaad is
het feit, dat niettegenstaande de algeheele veronachtzaming van Zuid-Afrika door Nederland gedurende een vrij lang tijdperk, vooral onze degelijke,
oude Kaapsche families het Nederlandsch zoo zuiver
en heilig hebben bewaard en gehandhaafd, evenwel
meer als iets, waarop zij in de schuilhoeken van hun
gemoed hoogmoedig zijn, dan als jets dat zij voor de
geheele wee vrijmoedig al een kostbaar bezit
willen erkennen. Deze deftige lieden zullen zich
nooit vereenzelvigen met de taal der boeren, doch,
of zij op den duur voor de handhaving van Nederlandsch van veel nut zullen blijken, valt te betwijfelen. De goede oude Hollandsche „meester" is
zoo goed als verdwenen.. . . Eere aan zijn nagedachtenis, want hij heeft een belangrijke taak, zonder
steun, onder de geringste waardeering van Nederland, met getrouwe plichtsbetrachting vervuld. De
eenvoudige onderwijzer op de eenzame hoeven in
Zuid-Afrika verdient het, bezongen te worden. Wijzen
wij ook op die reeks van namen van eerwaardie
g
mannen, predikers, die hier gearbeid hebben en
gestorven zijn .. . . ver van het moederland ....
Ook zij leven nog in hun werk, dat nooit sterven zal.
De Zuid-Afrikaner heeft door lane jaren van eenzaamheid en afzondering hen zijn Hollandsche
afkomst in sere gehouden en daarbij is zijn liefde
voor schoolmeester en predikant hem tot steun
eweest.
g
JOHANNES.
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NEDERLANDSCHE MUZIEK IN CONCERTEN IN NEDERLAND.
IL (Slot.)
Zij, die de beginselen van het A. N. V. ook op 't genieten. Dit is een felt, waarover alle filosofeeren
gebied der kunst willen zien toegepast, verlangen, nutteloos zou zijn; men heeft het te aanvaarden, maar
dat de werken van alle toondichters van Dietschen daarmee ook de zekerheid, dat het Nederlandsche
stam, en vooral zii, die liederen schrijven op tekrepertoire met een paar werken verminderd is.
sten in de taal van dien stain altijd en overal ge- Kleinere werken, die b.v. de tweede afdeeling eener
hoor zullen vinden.
uitvoering zouden kunnen vullen, zijn waarlijk
Dat is een eisch, die volkomen gerechtvaardigd niet talrijk. De voorheen gaarne gehoorde stukken
is, zoodra de toonzettingen van volstrekte, te be- van Henri en Ludwig Brandts Buys( van den laatste
wijzen kunstwaarde zijn. Maar, zoover zijn wij denk ik aan Das Singenthal) zouden thans een
nog lang met!
bleek en bloedeloos uiterliik vertoonen. 't Is nu
Bij 't vele materiaal, muj welwillend ter beschik- eenmaal niet anders ! Reeds „De Schoolmeester"
king gesteld, toen ik den wensch uitsprak mij zooheeft het gezegd in den dichtregel:
veel mogelijk op de hoogte te stellen van de „bewe„De tand des tijds s1aat zware builen"......
ging", vond ik ook eenige Zuidafrikaansche lieIk geloof niet, dat men de Maatschappii verwijderen. Die nu waren — zonder eenige uitzondeten kan, dat zij 't goede Nederlandsche werk heeft
ring — allerdroevigst. Zou een zanger het wagen verwaarloosd. Wijlen Ant. Verhey heeft toch, met zijn
die voor te dragen in een concert van eenige betee- Rotterdamsche koor, dadelijk, nadat ze voltoodi
kenis hier te 1ande, dan zou hem zeker worden belet waren, „Hanneles Hemelvaart" van Loman en Der
de stukken ten einde te zingen, En 't zou verdiend Zauberlehrling van Henri Zagwijn uitgevoerd.
Daar is een werk, dat — om de muziek — het
zijn
De stijl (kan men hier nog van „stijl" spreken ?) wederhooren zeker waard is: De wederkomst van
is „pre-Victorian", de harmonieen meer dan poover, Christus of het rzaderende Godsrijk van Gerard van
de begeleidingen den „Music-Hall" afgeluisterd, het Brucken Pock. Hier echter is, n.m.m., de tekst —
geheel in dien beruchten „Ballad"-trant, die de
een mengeling van profetische vervoering en Leger-desEngelsche zangmuziek weleer zoo gevreesd maakte. Heilslyriek — een onoverkomelijk beletsel. Een deel
Hier is belangrijk werk te verrichten: den Afri- van 't publiek aanvaardt zoo lets niet meer; en —
kaanders duidelijk. maken, wat goede zangmuziek is. ongelu.kkig samentreffen ! dat gedeelte van de
Ge1ukkig is met dat werk reeds een begin ge- hoorders, waarvoor de tekst een genietbare lafenis
maakt: Anna Lambrechts-Vos heeft een aantal zou kunnen zijn, is muzikaal zoo hopeloos achterlijk,
liederen geschreven op Afrikaansche teksten; ik heb dat het den toondichter met geen mogelijkheid zou
ze alle doorgezien en, al moet ik 't een beter noemen kunnen volgen.
dan 't andere, de algeheele indruk is zoo gunstig, dat
Alles bijeen genomen: de Maatschappij tot beik van die liederen, wanneer ze maar ruim ver- vordering der (N.B. niet alleen Nederlandsche)
spreid en druk gezongen worden, een allergunstig- Toonkunst doet voor de Nederlandsche koorwerken
sten mvloed verwacht op den muzikalen smaak in niet te weinig.
't verre Afrika.
Misschien
dit zij toegegeven — kon zij nog
meer doen.
Ik gewaagde hierboven van 't mij ter beschikking
gestelde materiaa1. Daar was nog lets bij, waarover
Het feit, dat de hierboven genoemde koorwerken
te spreken valt: de lijst der werken, die de verschilalle, met slechts twee uitzonderingen, op Duitsche
lende afdeelingen der Maatschappij tot bevordering teksten gecomponeerd zijn (o, wreede ironie van 't
der Toonkunst in seizoen 1924—'25 hebben uit- noodlot !) brengt ons tot den, door sommigen gestelgevoerd. Een dreigende wijsvinger gleed langs de • den eisch: „Nederlandsche solisten moeten in Nederlijst en een booze stem zei: 36 Afdeelingen voeren land niet anders dan Nederlandsch zingerz? D.w.z.
61 werken uit en daarvan zijn slechts zes door Nederde teksten van de door hen voor de dragen liederen
lander s getoonzet.
behooren alle in onze moedertaal te worden overgezet.
Dat wil dus zeggen: 10 procent van de uitgevoerde
Het komt mij gewenscht voor dien eisch in den
stukken zijn voortbrengselen van eigen bodem. Mij breede te bespreken; maar, voor ik er toe over ga,
dunkt, vooral wanneer wij in acht nemen, 't geen wensch ik dit zeggen: in mijn oogen beteekent ook hij
hierboven gezegd is over de noodzakelijkheid de een groote ongerijmdheid.
werken der groote meesters te blijven uitvoeren,
Ik mag wel als regel dit vaststellen; elke vertadat dit percentage lang niet gering is.
ling, hoe voortreffeiijk ook, beteekent een (zij 't
Men vergete niet, dat ook hier het publiek zijn ook geringe !) verzwakking ten opzichte van den
eischen stelt; het wil nu eenmaal Mattheus-Passion, oorspronkelijken tekst, tenzii de vertaler maar
Jahreszeiten, Damnation de Faust, Les Beatitudes dan moet hij in genialiteit den schrijver van 't oorenz. enz. geregeld hooren; verder zijn velen sterk spronkelijke tenminste evenaren, en beide talen volgekant tegen programma's, die uit verschillende komen beheerschen — een geheel zelfstandige,
nummers ziin samengesteld; zij willen een werk nieuwe lezing van 't te vertalen werk geeit.
hooren, dat den ganschen avond vult.
Zulk vertalen is, waar het gecomponeerde teksten
Zulk een werk, getoondicht door een landgenoot, geldt, niet mogelijic Het verband tusschen woord en
te vinden, is bijna onmogelijk. Men vergete niet, toon, door den componist gelegd, in de vertaling
dat ook hier de tijd, zonder mededoogen, de zwak- onverzwakt te bewaren, is meestal ondoenlijk. Tusheden van voorheen geschatte koorwerken heeft schen de beide talen bestaat steeds een verschil in 't
blootgelegd. Men kan tegenwoordig een Vincentius aanbrengen der accenten, in 't gebruik en 't schikken
van Heinze, een Bonifacius van Nicolai niet meer der kl;nkers en medek1inkers, en dientengevolge
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beteekent vertalen — ik herhaal —: verzwakken.
Dat bezwaar wordt uit den aard der zaak bijna
(of in 'tgeheel) niet gevoeld, wanneer de hoorder de
oorspronkelijke taal niet kent; vergelijken is dan
Met mogelijk, maar toch bestaat altijd de kans,
dat een oor, begaafd met een fijn onderscheidingsvermogen voor toon -en dichtkunst, de gewaarwording van onvoldaanheid krijgt.
Ile zei hierboven, dat mij de eisch, van alles in 't
Nederlandsch te zingen, een ongerijmdheid schijnt.
Laat mij dat nader uiteenzetten ! Hier te lande kan
een zanger, die een lied met Duitschen tekst zingt,
gevoeglijk aannemen, dat 60 tot 80 procent van de
hoorders dien tekst ook begrijpen, met de Fransche
taal is 't bijna hetzelfde, maar het percentage zal
bier nietzoo root zijn. Over het Engelsch behoeven
wij niet te spreken, want bijna niemand brengt
liederen in die taal op zijn programma.
Voor mij — die het kunstwerk altijd in de eerste
plaats laat gelden — is er dus geen aanleiding, om tot
het vertalen van Duitsche of Fransche liederteksten over tegaan.
Maar.... dit brengt ons vanzelf op een zeer belangrijk punt: het oorspronkelijke Nederl, lied.
. Daar is vroeger veel, en daar worth tegenwoordig nog wel geklaagd over de verwaarlooZing van de
Nederlandsche zangcomposities, en meestal gaat
die klacht vergezeld van de opmerking, dat hun
aantal toch zoo groat is. Dat laatste is waar ! Te
be in
met de „Loverkens" van Nicolai (eigenlijk
't. eenige, dat uit het tijdperk, waartoe die toondichter behoort, nog levensvatbaar is) langs de
mooie liederen van Zweers, de hoogst belangrijke
vanDiepen.brock en Gerard von Brucken Fock
(N.B.geweldig moeilijke begeleidingen 0 tot aan de
meer moderne van Willem de Haan, Ant. Averkamp,
Mevr. Frensel Wegener, de zeer vooruitstrevende van
Mevr. Mesritz-van Veldhuyzen en van Henri Zagwijn,
bevat de lijst der goede liederen voor ernstige concerteneen schat van goeds en moois, waarin ik hi
boven maareen greep deed.
Daarnaast, de echt Hollandsche an en van Cath.
van Rennes„ van Hendrika van Tussenbroeck, de
meer populaire van Spoel en Wierts; men ziet: keus
inovervloed. Maar is 't nu waar, dat zij niet worden
gezongen ? Ik geloof het niet.
Het zou `mogelijk zijn daaromtrent wiskundige
zekerheid te erlangen, wanneer de Bureaux voor
Auteursrecht hun gegevens zouden willen openbaar
maken.
Zeker is 't, dat ik heel wat programma's gezien heb,
waarop die liederen voorkwamen; maar mij is ook
toegezonden een programma van een Kerkconcert,
waarop een ontevredene had aangeteekend „een uit
vele", daarmee doelende op 't feit, dat er geen enkel
Nederlandsch nummer op voorkwam.
En zoo schijnen goed en kwaad ongeveer gelijkelijk
verdeeld. Zoo blijkt het, dat er verbetering is
aan den eenen, maar verstoktheid in 't booze aan den
anderen kant. Da om is 't goed, dat steeds meer er
op worde ewe en dat one Nederlandsche kunstenaars een achtenswaardig aantal deels goede, deels
zeer mooie, ook enkele voortreffelijke werken hebben
geschreven, die tenminste evenveel recht hebben
gehoord te worden als de voortbrengselen uit het
buitenland van ongeveer gelijke waarde.
Begrijpen de concertgevers, zien de „ultra's" in,
idat zij den strijd tee de onsterfelijke, klassieke
Imeesterwerken nooit kunnen winnen, neen ! moeten
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opgeven uit eerbied voor die stukken en voor hen,
die ze hebben geschapen, dan zullen de klachten
over verwaarloozing onzer Nederlandsche kunst van
elf verstommen.
z
Daartoe kan ook nog een derde middel dienen,
en tit hangt van de Nederl. toondichters elf af.
Ile weet, dat ik mij blootstel aan 't toeslingeren van
vele banbliksems, maar toch wil ik uitspreken, wat
ik op het hart heb onze toonkunstenaars moesten
veel minder op muziek zetten. Of — beter gezegd ! —
laat hen er op los schrijven, zooveel zij willen, mits
zij hunne medemenschen er niet mee lastig vallen.
Wanneer wij een tiende van 't geen jaarlijks
gedrukt wordt (niet geschreven, dat getal wordt te
groot 1) rekenen tot de werkelijk geinspireerde
muziek, dan volgt onverbiddelijk daaruit, dat de
overblijvende negen tienden niet geinspireerd, dus
met levensvatbaar zijn; dat zij niet ouden moeten
zijn geschreven.
Hierboven heb ik gezegd, dat ik sedert ongeveer
dertig jaren het componeeren heb opgegeven. Nu,
aan 't slot van mijn artikel wil ik de reden daarvan
aangeven: ik kwam tot de erkenning, dat de muziek,
die ik schreef, de kunst een stap verder bracht, 't
geen logisch verder redeneerend beteekende, dat zij
overbodig was.
Die erkenning is nog niet algemeen doorgedrongen; mij kwam o.a. dezer dagen onder de oogen een
liedje, dat moest dienen, om Huig de Groot te huldlgen ter gelegenheid van den driehonderdsten gedenkdag, en ik heb mij geschaamd, dat een kunstbreeder zulk een slappe, oversuikerde slaap-kindjeslaap-limonade durfde schenken.
Wanneer hi en velen met hem, zich ook de vraag
willen stellen: brengt mijn geschrijf de kunst vooruit en 't antwoord, dat hun verstand hun geven zal,
n bevooroordeeld aanvaarden en kloek er naar
o
handelen, dan wordt de voortbrenging van Nederlandsche composities (?) van zelf binnen redelijke
banen geleid, dan zal de oplossing van 't vraa g, stuk
„Nederlandsche werken in Nederlandsche concerten" heel wat eenvoudiger worden.
WOUTER HUTSCHENRUIJTER.
Naschrift: Het bovenstaande was reedsgezet, toen de
opvoeringen van Beatrijs den toondichter Willem Landre
zulk eengroot en verdiend succes brachten. Hier past een
woord van hulde aan de co-Opera-tie, wier eerste daad in 't
nieuwe seizoen was: het opvoeren van een Nederlandsch werk.

Huldetelegram aan Hare Majesteit de Koningin.
20 October werd het volgend telegram aan onze Koningin
verzon den
„Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Vergrooteheden
dankbaarheid metat
den dag, dat
bond herdenkt
President Kruger zich voor 25 jaar te Lorenzo Marques inscheepte op de Gelderland, door Uwe Majesteit gastvrij te
zijner beschikking gesteld, een daad van menschelijkheid,
waarmee Uwe Majesteit de blijvende erkentelijkheid van alle
Groot-Nederlanders verwierf.
Uit Maastricht ontving onze voorzitter het volgend antwoord:
Hare Majesteit draagt mij op U Haren dank te betuigen voor
Uw telegram namens Hoofdbestuur van Algemeen Nederlandsch Verbond waarvoor Hare Majesteit zeer gevoelig is.
Adjudant van dienst De Jonge van der Haren.
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NEDERLAND.
Paul Kruger herdacht.
B ijeenk ins ten.

Op vele plaatsen in Nederland is op 10 October
Paul Kragers honderdste geboortedag herdacht in
bijeenkomsten, door muziek opgeluisterd: te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Haarlem,
Leeuwarden, Deventer, enz. vanwege het Al g, Ned
Verbond (in vele plaatsen met medewerking van de
Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging); te Utrecht door
een comite.
In Den Haag was de bijeenkomst in de Groote
Kerk plechtig en indrukwekkend buitengewoon
drukbezocht. Onder de aanwezigen merkte men
op de minister van Justitie ZEx." Mr. Dr. Schokking,
de oud-minister Idenburg, vertegenwoordigers van
de provincie en hooge staatslichamen. Twee koren
voerden zangen uit de heer Jac. P. Caro on
met zijn prachtige ba.sstem Afrikaansche en andere
liederen, begeleid door machtig orgelspel van den
e
her
J. A. de Zwaan.
Ds.S. 0. Los hield een rede over Paul Kruger
alsChristen staatsman. Hij had een groot geloof,
was eenziener. waar werd dat geloof beproefd.
Maarhet is niet beschaamd: eer hij ging sterven,
wist hij, dat zijn yolk van Engeland zelfregeering
zou ontvangen, zei . s r.
„Paul Kruger was door zijn geloofsleven tegelijk gevreesd
en bemind. De kaffers waren bang voor hem en dachten,
dat hij onkwetsbaar was. Het is gebeurd, dat Kruger door
de kaffer-kapiteins werd gelokt in een val met het doel
hem te dooden en dat de koppen klaar stonden om zijn
bloed te drinken. Maar God redde hem uit lien strik
door de trouw van een van de kapiteins.
Ook bij de blanken was Kruger gevreesd.
En toch was Kruger zoo algemeen bemind, dat na de
annexatie in 1878 degouverneur She stone hem niet
durfdegevangen zetten uit vrees voor het yolk.
Onze taak en die van het Zuidafrikaansche y olk is
Krugers geloof na te volgen".

De heer Ph. R. Botha deed o.a. uitkomen Knagers liefde voor zijn taal. Waar mogelijk gebruikte
hij het Nederlandsch, zelfs in zijn brieven aan de
Engelsche regeering.
De eerbied voorgodsdienst, taal en stam vormde
de kracht van zijn staatkunde.
„Hij heeft het Afrikaansche yolk aaneengesmeed
en aan de verbaasde wereld getoond wat een klompie
menschen van den Dietschen stam kan opofferen
als het hun vrijheid geldt",
De bijeenkomst, uitgeschreven te Arnhem door de
afdeeling van het Alg. Ned. Verbond, was eveneens
zeer druk bezocht. Zij werd o.a. bijgewoond door
dencommissaris der Koningin in Gelderland en
den burgemeester van Arnhem.
Dr.M. S. Lingbeek, vroeger arts te Pretoria, hield
een herdenkingsrede, waann hij de route lijnen
aan of van den tijd, waarin Knagers figuur zich
vormde, en schetste daarna die figuur zelf.
Te Amsterdam sprak prof. dr. J. W. Pont de herdenkingsrede uit. Deze merkte op, dat men
Kruger niet begrijpt wanneer men psalm 105 vs. 4
en 5 niet verstaat, die gebeiteld staat op het pas

onthulde standbeeld te Pretoria. In de zekerheid
rrouwend, dat zijn yolk een
van zijn roeping,vet
toekomst had, ging Kruger zijn weg. Thans brengt
hem een vereenigd yolk de eere, die hem toekomt.
Kruger was groot als staatsman, maar bovenal was
hij groot als man van karakter. Samenwerking met
Cecil Rhodes, den man met groote verstandelijke
gaven, wees hij of wanneer er onrechtvaardig gehandeld werd. Zijn beginselen hebben tot den ondergang geleid, doch de beginselen, die Kruger leidden,
werken door. „Wanneer wij hem zoo zien, dan wordt
zijn gestalte nog grooter, Met het Afrikaansche yolk
le en wij in gedachte een krans aan zijn voeten
neer. Want Paul KrUger, de route Afrikaner, was
onzer een
Advocaat J. Smit, hooge commissaris van de Unie
van aid Afrika te Londen, zeide verheugd te zijn
met het Nederlandsche yolk dit eeuwfeest te mogen
vieren, terwijl zijn landgenooten in geheel idAfrika op dezen dag zijn saamgekomen om Paul
KrUgers nagedachtenis te eeren.
„Zuid-Afrika is bezig op te bouwen een eigen yolksbestaan, met eengezamenlijke geschiedenis, waar men
trotsch op zal mogen zijn.
Dat is de vrucht van het werk van Kruger en van
Ste n. Zij hebben de kiemen voor de volksziel gelegd,
die thans opgemerkt kan worden, zoowel in de Afrikaansch
als Engelsch sprekende bewoners. De dag is niet ver
meer, dat heel Afrika zal hoog houden eenzelfde historie,
een zelfde ideaal."

Te Utrecht woei de Vierkleur van het hotel, waar
Kruger de eerste dagen zijner ballingschap introk.
Van den Dom tintelklankten 's avonds tevoren
V
Zuidafrikaansche en andere Dietsche liederen,
Ook hier was de Commissaris der Koningin tegenwoordig in de bijeenkomst, die dr. P. H. Ritter Jr.
opende met een rede, waarin hij Paul Kruger schetste
als dengrooten vertegenwoordiger van den Dietschen
stam, in wien de meest op den voor yon tredende
ras in zijn
eigenschappen van hetNederlandsche
besten tijd, te weten eenvoud, heldenmoed en godsvertrouwen, sterk waren belichaamd.
Dr. W.J. Leijds, voormalig gezant van de voormalige Zuidafrikaansche Republiek, huldigde Kr"ger als voorvechter der Vrijheid.
„Als ooit remand voor onafhankelijkheid heeft gestreden,
dan was het wel hij. Van jongs af, tot hij er te gronde aan
isgegaan. Doch gelukkig heeft men zijn levenswerk niet
kunnen vernietigen. Wat gaande was, en nog is, in ZuidAfrika, degeboorte en ontwikkeling van een eigen natie,
dat is voornamelijk de uitkomst van zijn werk. De verdeeldheid, die een vloek isgeweest onder de Boeren,
heeft hij van jongs of aan bestreden, en altijd heeft hij
gestreefd naar eenparige besluiten
Degeschiedenis heeft Kruger in het gelijk gesteld ; en
zal dat, naarmate men verder van hem afstaat, in nog
meerdere mate doen. Zijn figuur is tegroot voor een
beschouwing van nabij; slechts op een afstand en van een
hoogte of is hij in zijn geheel te overzien".

Prof. mr. C. M. R. van Roy wees als Vlaming
op de beteekenis van KrUger voor den Dietschen
stam in het algemeen en voor den Vlaamschen tak
daarvan, in het bijzonder,
Spr. vergeleek Kruger met Jacob van Artevelde,
den grooten Gentschen leider uft de 14de eeuw.
„Uit het yolk, met mijn yolk", kan als beider lea
ge
lden.
De heer L. Penning, de bekende schrijver van
Zuidafrikaansche verhalen, tee erg Kriigers ka-
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rakter: sterk en kloek, hoekig en stroef. Er brandde
een vuur in zijn binnenste: de liefde voor zijn Afrikaansche yolk.
In de bijeenkomst te Rotterdam sprak prof. R.
Casimir, geestig en onderhoudend vertellend, over
Oom Pauls onverschrokkenheid, leuke listigheid, zijn
g rootschen humor, die hem n o oit verliet.
„Een root man is hij geweest, een moedig mensch,
eenvoudigke
beschaving,
een man van
, met
een innerlij
roote scherheid
pzinnig en van verstand, die wijde en
g
groote vergezichten voor zijn yolk voor oogen had.
Een waar engroot Christen; ondanks zijn strenge geloof,
verdraagzaam, berustend, niet murmureerend, toen de
zwaarste slagen hem troffen.
Is het niet merkwaardig, zei spr., dat thans, vijf en
twintig jaren later, een kwart eeuw nadat het scheen of de
Boerenrepublieken voor goed waren opgeslokt in het
roote Britsche rijk, er een Zuidafrikaansche natie is
g
ontstaan, sterker, dan in de dagen van Kruger en Ste n,
toen Transvaal en de Vrijstaat dreigden Engelsch te
worden, een yolk met eigen cultuur, een eigen taal, eigen
dichters, een eigen toonkunst en schilderkunst, nog maar
met een lossen band aan het Britsche wereldrijk verbonden, bestuurd door Hertzog, die naast Kruger gevochten
heeft.
„Kragers figuur leert ons te gelooven in de waarde
van innerlijke din en leert ons ook, dat zelfstandigheid, vrijheid en recht goederen zijn, die een yolk verzonder zich zelf te schaden."
waarloozen mag,

Te Leeuwarden we een boeiende rede van
omeneerevoorzitter dr. H. J. Kiewiet de Jonge met
de roots aandacht gevolgd. Hi deed Paul Kriigers
nagedachtenis herleven, zoowel voor degenen, die
,frde ongekende spanning" van zijn tijd hebben
ervaren, als voor hen, die „niet bewust den Boereng
oorlog hebben meegelee fd", dus voor het 'one
g eslacht .
Wij zagen hem als schepper van zijn yolk, als strijder
voor Recht door arbitrage en voor Vrijheid. Wij volgden
hem als balling naar Europa. Wij beleefden den Trek
en Pauls jeugd: allengs groeide hij uit tot meerdere,
lichamelijk en geestelijk, zoodat hij uitsteeg boven zijn
omgeving en snel de hoogste onderscheiding deelachtig
werd, het Presidentschap der Republiek. In den eersten
Vrijheidsoorlog was hij als staatsman misschien het
grootst. Maar in de komende jaren uit de „Eeuw van
Onrecht" bleek daarom niet minder zijn vredelievende
staatsmansschap. De oorlog kwam en de beide Re ublieken werden vernietigd; de overwonnenen echter zijn
overwinnaarsgebleven en de Boerennatie in het tegenwoordige Zuid-Afrika zal zichzelf blijven, mats het Kruger
voor oogen houdt.

Het was een zeer mooie avond, die door den an
van een koor van 'on dames onder leiding van mej.
S. Tigler Wybran.di werd opgeluisterd.
Te Groningen deed de oud-hoogleeraar dr. P. J.
Blok het groote belang van Kragers leven ook voor
Nederlanders uitkomen, waarna hij Kragers persoon
en den tegenwoordigen toestand van Zuid-Afrika
schetste.
Tweede spreker was ds. Coolsma, die er den
nadruk op legde, hoezeer het Nederlandsche yolk
in den Transvaalschen oorlog met zijn stamverwanten.
meeleefde en hoe de vrome President bovenal kracht
putte uit den Bijbel.
Te Rotterdam spraken (op 12 October) prof. dr.
J. W. Ponten ds. A. Dreyer (Kaapstad).
Te Haarlem hield dr. N. Mansvelt een rede.
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Te Deventer is, mede voor het A. N. V. dr. M.
S. Lin bee opgetreden.
Te Laren trail de beer F. C. L. Bosman 's middags
op in een bijeenkomst van schoolkinderen en 's avonds,
met ds. Dreyer, in een vergadering waarbij lantarenplaatjes vertoond werden. Voorts: tentoonstelling
van voorwerpen betreffende den tijd van KrUger.
Te Nieuwediep werden Kruger en zijn reis met de
Gelderland door vice-admiraal C. Fock herdacht.
Torenklokken werden bespeeld te Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam , Haarlem, Utrecht, Arnhem,
Den Bosch, Brielle, Middelburg, Alkmaar, Schiedam,
Gouda, Appingedam, Nijkerk, dank zij de welwillende medewerking van de beiaardiers en de gemeentebesturen.
De Pers.
Het maandblad „Zuid-Afrika" heeft Kruger in
een moos enprettig-leesbaar nummer herdacht.
Kenschetsend voor de verandering van toestanden
in Zuid-Afrika is hierin een afbeelding van den Prins
van Wales, een krans neerleggende op het graf van
den man, die den strijd op leven en dood gestreden
heeft tegen Cecil Rhodes en het Britsche Rijk.
Men vindt er voorts een root aantal portretten en
een afbeelding van het edele borstbeeld, naar wij
meenen door den beeldhouwer Eloff, Kragers
kleinzoon, gemaakt, alsook onderdeelen van het
er o het Stationsplein
gedenkteeken, op 10 October
te Pretoria onthuld: de kloeke boerenfiguren, de
wacht houdende bii het beeld van den President en
de prachtige vlakbeeldgroepen (basreliefs), weergevende gedenkwaardige oogenblikken in Kragers
leven. Aan den beeldhouwer Anton van Wouw
danken wij, dat aldus voor het aanvankelijk in het
Prinsessepark geplaatste gedenkteeken een kunstvol
geheel in de plaats kwam.
Belangwekkende en aardige bijdragen met herinneringen, anecdoten, varia zijn er van de heeren
C. van Boeschoten, E. j. van Gorkom, B. G. Verselewel de Witt Hamer, dr. N. G. Mansvelt, dr.
G. W. S. Lingbeek en een bonkig vers — bonkig
als *if — van j. F. E. Celliers. Uit dit blad rijst de
groote figuur weer op voor onze verbeelding met de
schaduwen, die zij wierp en het licht, dat van haar
uitstraalde.
Verschillende Engelsche bladen, o.a. Times en
Manchester Guardian hadden op 10 October artikelen
over Kruger. Dat in de Times is van Professor Basil
j
zijn
Williams, die erkent: „ Wij hebben hem tidens
leven nooit begrepen, juist zooals hij ons nooit
begreep" (of niet wilde begrijpen? Red. Neerlandia).
Merkwaardig is deze uitlating:
„Hij (KrUger) had in 1896 een laatste kans, zijn positie
volkomen te herwinnen, toen de misdadige dwaasheid
van den Raid en depolitieke verdwijning van zijn voornaamsten tegenstander (Rhodes) hem alle troeven in de
handgaf. Had hij op dat oogenblik, toen de heele wereld
met hem instemde, een schijn van politieke grootmoedigheidgetoond en gegeven, wat Jameson en den bewoners
zoo klaarblijkelijk mislukt was, hem al te dwingen, en wat
al zijn meest verlichte burgers bereid waren, toe te staan,
dan zou hij ongetwijfeld den Zuidafrikaanschen oorlog
onmogelijk gemaakt en de onafhankelijkheid en kracht
van zijn land verzekerd hebben."

Ziehier scherp de tegenstelling geschetst tusschen
de Engelsche opvatting en die van Kruger. Wie
krijgt thans gelijk ?
. De .Koning van Engeland zond bid
de huldiging
in Zuid-Afrika een lauwerkrans met palmtak.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Geloof in de toekomst.

In een zeer abstracte rede en geleerd betoog,
waarin des sprekers bedoeling zich wel eens opzettelijk achter zijn woorden scheen te verschuilen,
troffer wij dezer dagen een zinsnede aan, , zoo helder
en duidelijk als klaroengeschal en tegelijk in haar
sobere zegging toch zoo indrukwekkend als een
ster, die stil en plotseling door den nacht valt.
Prof. dr. H. T. Colenbrander aanvaardde met die
reds over „Eerherstel der staatkundige geschiedenis"
zijn amt als hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis aan de Leidsche Universiteit.
Aan het slot van zijn beschouwingen zeide prof. C.:
Waarin ik falen moge ,. geschiedenis zal ik onderwijzen
„
niet voor eenparochie maar voor het y olk, dat zoo die
verdeeld is en desondanks leeft en zonder welks bestaan
op deze plek de wereld armer ware. Ik wil het niet hooren,
dat Nederlanders de Nederlandsche zaak niet zouden
vermogen te onderkennen. omdat zij alleen oog hebben
voor hunparticuliere liberale of katholieke of Gasselternijeveensche of weet-ik-wat-zaak. De oogenblikken
zijn talr i jk, waarop rationale schaamte de dorperheid,
die daartoe mocht willen vervallen, den valen mond
snoert. Die oogenblikken nog te vermeerderen, het contact met onze hoogite levensuitingen in het verleden te
bevorderen, het ongeloof aan hooge Nederlandsche
levensuitingen der toekomst te doen overwinnen door
geloof, het zal, nu ik op dezen stoel geheven ben, de
plicht van mijn levee ziin; — o, mocht ik er mijns levens
kroon in vinden."

Een hoogleeraar, die het den plicht, de kroon van
Leven noemt, het opkomende geslacht het geloof
n hooge Nederlandsche levensuitingen in de toekomst te hergeven, grijpt ons in het hart en versterkt
ons vertrouwen in de toekomst van al at wij als
woordvoerders van het Algemeen Nederlandsch
Verbond hoog houden.
Van te meer beteekenis zijn de woorden van prof.
Colenbrander, omdat hij de opvolger is van Prof.
dr. P. J. Blok, zoodat wij in het mooie slot van deze
intreerede een voortzetting meaner te mogen lien
van Bloks onwankelbaar geloof in de groote toekomst
van den Nederlandschen scam. Wij mogen bij deze
gelegenheid nog wel eens onze warme erkentelijkheld nits rake voor al hetgeen Blok gedaan heeft,
om datgeloof op anderen over te dragen en voor den
eun, dien hi daarmede ft
gebracht beef aan de
se
moeilijke en mooie taak van ons Verbond.

(nog als minister) het voorwoord. Het werkje behandelt kort en bondig, vlot leesbaar: het onderwijs
in'
verschillende faculteiten in het algemeen,
vervolgens de onderscheiden inrichtingen van Hooger
ep Middelbaar Vakonderwijs in het bijzonder. Dan
volgen hoofdstukken over het bibliotheekwezen,
de vrijstelling van examens zooals die in Nederland
aanZuid-Afrikaners wordt verleend, beurzen ten
behoeve van Z-A studenten, de Nederlandsche
Studentenvereenigingen, de studie van Zuid-Afrikaners in Nederland, Middelbare vakscholen en de
school voor maatschappelijk werk te Amsterdam.
Het bevat de portretten van acht beroemde Nederlands he geleerden en afbeeldingen van een aantal
wetenschappelijke instellingen. Tenslotte nog tot
verdere opluistering een kiek van „de stuurmanlooze
Twee van Laga".
Men vindt hier een schat van nuttige en noodige
inlichtingen; het is goed, dat ook de boekerij van de
Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam
niet vergeten werd en een aardige bijdrage is vooral
die over de studie van Afrikaners hier te lande, geschreven in het Zuidafrikaansch. De schrijver (de
beer F. C. L. Bosman) houdt zijn bedenkingen, bijv.
to en het leven van den Nederlandschen student,
niet achter, maar hoofdzaak is, dat hij het bezoeken
van een Nederlandsche hoogeschool en aansluiting
bij beschaafde Nederlandsche families, sportvereenigingen of kunstkringen aanbeveelt en zijn landgenooten aanspoort, hier nieuwe geestelijke waarden
te komen zoeken.
Dit is zeer juist ! machtspreuken als die van een
„jonge natie" en een land met een „stokoude beschaving" zouden kunnen doen •vergeten, dat men
hier te lands met het allermodernste kan kennismaken, met ionge, voortvarende, ja als gij wilt doldriftige gedachten van de meest vooruitstrevenden,
zoowel als met de deftigste, meest beproefde, seg Afrikaners,
kuurste wetenschap. En daarom, gij one
die bezig zijt aan den opbouw eener natie: komt
naar Nederland; last u door den doolhof der geleerden voeren, die tenslotte een rijke min van
bouwstoffen blijkt. Volgt het voorbeeld der twaalf
Afrikaners, die in 1924 in Nederland hun studien
voltooiden, het voorbeeld van zoovelen voor hen: van
prof. dr. E. C. Pienaar, lector dr. D. Brink Bosman,
dr. F ‘ E. J. Malherbe en zoo veal anderen 2), die ons
hier de kunst kwamen afkijken ensmeedt Uw yolk
uit de beproefde oude bouwsteenen met nieuw
cement to amen

In den doolhof dergeleerden.

In den doolhof der geleerden heeft het Algemeen
Ned. Verbond een draad gespannen, die vooral
den stamverwanten in Zuid-Afrika tot welkom geleide moge strekken en voor dezen ook in het
bijzonder bestemd is. Er is zoo'n overvloed van
wetenschappelijke instellingen hier te lande, dat de
oningewijde allicht kostbare gelegenheden zou kunnen
verzuimen. Voor elk onderdeel van het hierbedoelde
boekje ') heeft een deskundige op eigen gebied de
gegevens verse of Dr. J. Th. De Visser schreef
1) Het onderwijs aan de Nederlandsche universiteiten,
hoogescholen en middelbare vakscholen. Gids voor ZuidAfrikaners samengesteld vanwege het Algemeen Nederl.
Verbond. 925 Wereldbibliotheek. Prijs f 1.25, voor leden van
't A. N. V. f 1.—

Een Engelsch commandant, die Nederlandsch spreekt.

Ten stadhuize te Antwerpen is den gezagvoerder
en officieren van een Engelsch duikbootensmaldeel
een middagmaal aan abode waarbij, naar de
Maasbode meldt, tot ieders verrassing een der Engelsche commandanten, lt. Mayer, een toespraak
hield in het Nederlandsc h. Gedurende tien
minuten hield hij in het zuiverste Nederlandsch
een lofrede op Antwerpen als stad van arbeid en
enkelen een woord
kunst. De Bel en onder wee
Vlaamsch verstonden, waren niet weinig verbaasd.
De „elite anversoise" kon hier een les leeren.
2) Zie daarover ook een Dieische Kantteekening in ons
juli-nummer.
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Een En is duikboot-commandant, die te Antwerpen de taal van het yolk spreekt, dat is vrij wat
prettiger om te hooren, dan een toespraak in het
Fransch van een Nederlandsch commissaris der
Koningin te Gent !
De Vlamingen in de Kongokolonie.

In de Vlaamsche pers wordt, zegt het Vaderland,
bitter geklaagd over de verdrukking der Vlamingen
in de Belgische Kongokolonie. Bij de jongste ontvangst van Prins Leopold te Katanga hoorde men
niets dan Fransch. Nagenoeg all hooge ambtenaren
zijn Walen of Franskiljons. Vele rechters kennen
niet 6en woord Vlaamsch en particuliere ondernemin en doen aan het onrecht mee. Zoo werd een
verdienstelijk beambte van een Belgische ondernemin g te Elisabethville ontslagen, omdat hij op. den
Guldensporendag (11 Juli) de vlag had uitgestoken.
Een in de Kongokolonie wonend Vlaming schrijft
trouwens aan Het Laatste Nieuws dat in dat land
censuurgeoefend wordt op particuliere riven
en dat hetparket een lijst heeft doen aanleggen van
inteekenaren op Vlaamsche bladen. 't Heeft iets van
een toe is op verdachten !
Zou menzulke toestanden niet voor den Volkenbond kunnen brengen ? Of om te beginnen voor
het genootschap, dat zich de belangen der kleine en
verdrukte volken aantrekt ?

I

VLAANDEREN
In Fransch Vlaanderen.

De en zomer bracht ik eenige dagen in Fransch
Vlaanderen door, half met het doel een ouden vriend
vanjaren her te bezoeken, half in overleg met ons
hoofdbestuur, om eens persoonlijk te spreken met
den man, die daar de leiding heeft in de beweging
tot handhaving en zoo mogelijk weder verbreiding
van het Vlaamsch. Wellicht konden wij banden
aanknoopen, wells ht konden wij steunen.
De trein voerde mij naar Hasebrouck, waar ik overnachtte. Aan het oude Vlaamsche stadje was weinig
veranderd, sinds ik het de laatste maal zag en ook
min logement was hetzelfde gebleven. Er was
alleen een andere waard gekomen, die geen woord
Vlaamsch verstond. De dienstboden echter, echte
blonde Vlaamsche deernen, verstonden mijn Neer
landsch des te beter. Door achterstraatjes begaf ik
mij naar het huis van mijn vriend en, waar ik in
Hoog-hollandsch den weg vroeg, de vrouwtjes aan
de deuren verstonden mii en antwoordden in de
lnvervalschte moedertaal. Aileen een 'on en van een
aar of twaalf zei mij, eenigszins hooghartig, in 't
Fransch, dat hij mij niet verstond.
Miin vriend deelde mij echter al spoedig merle
dat het .er met het Vlaamsch als voertaal der gedachten nu niet zoo schitterend voor stond, eene
mededeeling, die ik overal bevestigd vond, ook in
wat ik zelf ervoer. Op de dorpen en op de boerderijen
moge nog Vlaamsch gesproken worden, in de stad jes
was de omgansgtaal Fransch, vooral onder de eene szins ontwikkelden. Zijn ouders hadden onder elkaar
nog Vlaamsch es coke met hun kinderen was het
echter al Fransch en zijn eigen kinderen verstonden
al een Vlaamsch meet'. Den volgenden dag ging
de tocht naar Wormhout, vlak tegen de Belgische
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grens. De chauffeur, die mij reed, was een echte
Fransch-Vlaming, min Nederlandsch verstond hij,
alleen most ik mijne gedachten wel eens in een
anderen vormgieten, omdat hi blijkbaar sommige
woorden niet kende. Wij reden over Cassel, door
een echt Zuidvlaamsch landschap. Blijkbaar waren
eras verkiezingen gehouden, overal aanplakbiljetten in 't Fransch, maar de candidaten hadden
grootendeels zuivere Vlaamsche namen, De Vos, Plankeelen zoo al meer. In Wormhout ontmoette ik op
het kantoor van „de Vlaemsche Stemme", den
kapelaan Lescoart, de ziel van de ontstane Vlaamsche
beweging. Met hem ging ik naar zijn ouderlijke
hofstede, waar de „bazinne" ons ontving. Daar
hetzelfde als te Hasebrouck; toen zij met haar man,
Jong getrouwd, begonnen te boeren, dertig jaar
geleden, was de omgangstaal met de werklieden
Vlaamsch, nu Fransch. Als oorzaak van dit verschijnsel werd ook hier genoemd: de school, waar
sinds plus minus 1850 alle onderwijs verplicht in 't
Fransch gegeven moet worden. Spreekt een kind op
schooleen Vlaamsch woord, dan krijgt het straf,
ja, er zijn onderwiizers, die zelfs de kinderen straffen,
wanneer zij te weten komen, dat de en buiten de
schoolVlaamsch gesproken hebben. Ons gesprek
op de boerderij verliep in 't Nederlandsch; zoo nu
en dan ha rd het ook hier weer, omdat men een
woord niet begrepen had. Zoo kende de kapelaan
het woord „spijker" niet, wel „na gel"; zijn tnoeder
had blijkbaar nog meer moeite dan hi' om mij te
volgen. Daarbij bleek mij, dat de nieuw-ontstane
Vlaamsche beweging zich uitsluitend beperkte tot
de vier seminaria voor opleiding van geestelijken in
Fransch Vlaanderen. Wel was men doende eene
grootere vereeniging te stichten, die ook leeken omvatten zou, maar deze was er nog niet. De tegenkanting was er al wel, o.a. uit het geheel verfranschte
Duinkerken. Ik sprak met den kapelaan af, ons
hoofdbestuur voor te stellen, hem boeken en tijdschriftente zenden, ook op het gebied van landbouw
en ambachten, ter verspreiding onder den landbouwenden- en ambachtsstand, natuurlijk van eenvoudigen aard. Voor de ontwikkelden vroeg hi' vooral
Vondel en Cats, spraakkunsten en woordenboeken,
godgeleerdheid (de streek is goed katholiek) en liederenboeken. Sprekers had men nog niet noodig,
tweemaal was er een Vlaming wezen spreken o.a.
een professor uit Leuven en .. men had hen niet
verstaan.
Ile kreeg zoo den indruk, dat na de 17de eeuw, dit
Vlaamsche gebied taalkundig afgesloten geweest is
van de overige Nederlandsch sprekende gewesten
en zoo of zijn eigen ontwikkelingsgang gegaan is,
of was blijven stilstaan. In dit verb was de vraag
naar de werken van Cats teekenend. Wel vroeg de
kapelaan mij nog, zoo mogelijk, inteekenaars op
„De Vlaemsche Stemme", daar dit blaadje nog
niet rondkomen lean. Het is een merkwaardig maandschriftje, dat weinig kost, 3.5 francs 's pars. Wie
er op inteekenen wil, geve dit op bij den Uitgever:
du
Elie Hauw, Wormhout Frankrijk, De arts
Nord.
Terugkeerende verbleef ik een tijdlang in Cassel.
Het heerlijke vergezicht over de Vlaamsche vlakte,
want het stadje ligt op een grooten heuvel, boeide
als altijd. 't Was er juist markt. Boeren en boerinnen,
verkoopers en verkoopsters spraken Fransch.
Sprak men zelf Nederlandsch, 't antwoord kwam
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in 't Vlaamsch, maar zoo spoedig mogelijk ging de
aangesprokene toch weer in 't Fransch over, blijkhaar
niet uit haat teen
g 't Vlaamsch, maar omdat h et
.
gesprek in 't Fransch gemakkelijker viel.
Mijn totaalindruk is, dat zeer zeker de beweging
voor 't Vlaamsch door ons, zoo dit mogelijk is,
gesteund dint te worden en dat de aangeknoopte
banden niet losgemaakt moeten word n. Men stelle er
zich echter een gouden bergen van voor; van een
terug te veroveren taalgebied, van een yolk, weiks
taal stelselmatig moet gehandhaafd worden met
steun van dengeheelen Dietschen stam of lets
dergelijks. Wanner bereikt kan worden, dat het
Vlaamsch daar niet geheel verdwijnt, en naast het
Fransch zich als tweede taal kan handhaven, wordt
er al veel gedaan en ma men tevreden zijn. De
Vlamingen zelf uit die streek, ook die de nieuwe
beweging leiden, begeeren niet meer en niets anders.
En zoolang bestuur, pers en vooral de school, uitsluitend Fransch zijn, zal het ook niet anders kunnen.
De Fransche staat handhaaft de eenheid van taal
op de scholen echter streng, niet alleen tegenover de
Vlamingen, maar ook in Provence, Bretagne etc.,
waar een beweging .is, om de landstaal als voertaal
op de scholen te krijgen, welke beweging in Fransch
Vlaanderen nog niet bestaat. Mocht dit veranderen
en deze vrijheid van onderwijs in Frankriik verkregen
worden, ja, dan zijn er andere mogelijkheden,
J. N. PATTIST.
's-Gravenhage, 12 October, 1925.
Tak Antwerpen herleefd.
Uit Antwerpen komt het verheugend nieuws,
dat de vroeger zoo bloeiende, maar sedert den oorlog
ingeslapen plaatselijke afdeeling van het A. N. V.
hare werkzaamheden heeft he at. Binnenkort al een
eerste vergadering worden gehouden. All te Antwerpen en in de voorsteden verblijvende Vlamingen,
Hollanders en Zuid-Afrikaners, die het doel van het
A. N. V. genegen zijn, worden vriendelijk verzocht
naam en adres, liefst zoo spoedig mogelijk, op te
geven aan den heer Marc. Belloy, Durletstraat 44,
Antwerpen, die zich met het waarnemen van het
voorloopig secretariaat heeft willen belasten.
Oostende enIeperen.
Buiten Mechelen en Antwerpen, waar met ijver
aan de heropleving van de roe re afdeelingen
wordt gewerkt, beginnen thans ook uit Oostende en
Ieperen weer blijken van belangstelling in het werk
van het A. N. V. te komen, welke er op wijzen dat,
zoo een paar krachtdadige aldaar verblijvende mannen
de hand aan den ploeg willen slaan, een gunstige
oogst te verwachten is.
Leden van de andere takken, die personen kennen,
welke bij de wederoprichting te Oostende en te
Ieperen diensten kunnen bewijzen, mogen niet nalaten deze personen elf te bewerken en hun naam
en woonplaats ter kennis te brengen van den groepssecretaris. M. Stijns, Ern. Descaillesstr. 11, Schaarbeek-Brussel.
Kruger herdacht te Brussel.
Ook te Brussel is, door de zorgen van den plaatselijken tak van het A. N. V., de honderdste verjaring van president Kriigers geboortedag feestelijk

herdacht met een bijeenkomst in de bovenzaal van
het Museum van het Boek, Magdalenasteenweg.
De heer Geo van In der Maur, die, als ZuidAfrikaner, aan den Boerenoorlog deelnam, sprak
over: „President Kruger als Zuidafrikaansch staatskenis
man en zijn
beteevoor den Nederlandschen
stam", waarna prof. Modest Lauwerijs, onlangs van.
een kunstreis in de Zuidafrikaansche Unie teruggekeerd, passende gedichten voordroeg.
Volksbond te Molenbeek Paul Kruger herdenken, 14 December Tak
Lokeren. De beer A. Hans zal in beide vergaderingen
de herdenkingsrede uitspreken.
Op het Winterprogramma van tak Brussel komen
o.m. nog voor: een lezing van prof. dr. Geyl en een
Jef-van-Hoofavond.
De Distel.
Het Kunstgenootschap De Distel, waaruit de
eerste afdeeling van het Verbond, te Brussel, werd
geboren, heeft Zaterdagavond, 31 October, zijn
traditioneele veertiendaagsche bijeenkomsten in het
typische drankhuis „Le Diable au Corps", Koolenstraat 12, (bij de Nieuwstraat) hervat met een lezing
van dr. Dupont, leeraar aan het Kon. Atheneum te
te Brussel, over Goethes Faust, en een gezellig samenzijn.
Naar men weet, wil De Distel alle kunst- en letterlievende Nederlandsch-sprekenden van Brussel en
omstreken bijeenbrengen door het inrichten van
lezingen, voordrachten, gedachtenwisselingen over
kunst- en letterkunde, enz. De toegang is steeds
vrij en kosteloos voor al de leden van het A. N. V.
met hun huisgenooten en vrienden.

OOST-INDIE.
Het groote werk op Onderwijsgebied.
De jongste geweldige ontwikkeling van het onderwijs in Nederlandsch-Indie verdient in Nederland
algemeen bekend te ziin en dat we in de eerste plaats,
omdat het Nederlandsche yolk nauwkeurig op de
hoogte moet zijn van tropisch Nederland in 't al emeen, maar ook omdat die kennis onvermijdelijk
den gepasten nationalen trots zal versterken, voorts
eindelijk ook om de banden tusschen Nederland en
Indie nauwer toe te halen.
Wt in Indie voor het onderwijs is gedaan, is de
vrucht van jarenlangen stelselmatigen zwaren arbeid,
in de eerste plaats ,van Nederlanders, maar ook, onder
hun leiding, van zeer vele Indonesiers.
In het Indische Gemeenebest is het onderwijs een
factor van beteekenis geworden voor de verspreiding
van kennis en beschaving, onrechtstreeks dus ook voor
de bevordering der volkswelvaart.
Niets willende te kort don aan de waarde van de
vroeger verschenen verslagen, even wij gaarne
ung aan onze groote waardeering voor het in 1924
verschenen „Algemeen Verslag van het Indische
Onderwijs over 1921 en 1923", samengesteld door het
Bureau van den Onderwijsraad. Het geeft niet alleen
een volledig overzicht, maar laat zich ook aangenaam
lezen.
Hier volgt een overzicht van de algemeene indeeling van het Indische onderwijsstelsel:
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Karakter der hoofdgeledingen.

Onderwijs met Nederlandsch als voertaal.

A. Voorbereidend en Lager Onderwijs.

1. FrObelscholen en -klassen.
2. Europeesche La ere School.
3, Holl. Inl. en z.g. Speciale school, Schakelschool.
4. Holl. Chineesche School.
5. Bijzondere leergangen.

B. Voortgezet en Uitgebreid Lager
Onderwijs.

1. Mulo-afdeelingen der Alg. Middelbare Scholen.
2. Mulo-scholen.

C. Middelbaar en Voorbereidend
Hooger Onderwijs,

1. Hoogere Borgerscholen.
2. Alg. Middelbare Scholen (V. H. 0. Afd. II
en B).

D. Hooger Onderwijs.

1. Technische Hoogeschool.

E. Vak- en Nijverheidsonderwijs.
a. opleiding van Onderwijskrachten

1. Kweekschool voor FrObelonderwijzeressen.
2. Leergangen voor Europ. Onderwijsacte.
3. Hoogere Kweekschool voor Inlandsche onderwijzers.
4. Kweekschool voor Inl. onderwijzers.
5. Holl. Chin, Kweekschool.
6. Instelling voor de studie van inheemsche talen
en Land- en Volkenkunde.

b. Opleiding voor vrouwelijke beroepen.

1. Huishoudschool en Industrieschool voor meisjes

c, opleiding voor bestuursrechterlijke

1.
2.
3.
4.

en administratieve betrekkingen.

Onderwijs met eene inlandsche taal
als voertaal.
1. Volks-(desa)school.
2. Inlandsche 2de kl. en vervolgschool.
3. Bijzondere school en leergangen
4. School voor Chineezen, Arabieren, Klingaleezen, Mooren, enz.
5. Mohamm.godsdienstscholen.

1. Leergangen voor Volksonderwijzers.
2. Normaalschool voor Inlandsche
Onderwijzers.

Opleiding voor inlandsche ambtenaren.
Bestuursschool.
Rechtsschool.
Gemeentelijke Bureauleergang te Batavia.

d. Opleiding van Geneeskundig
ersoneel.
p

1. Artsenschool.
2. Leer an voor Analysten en Controleurs der
Volksgezondheid.
3. Leer an voor Apothekersbedienden.

1. Opleiding verplegings- en geneeskundig personeel.

e. Nijverheidsonderwijs.

1. Ambachtsleergangen.
2. Leer an voor instrumentmaker en glasblazer.
3. Technische School (bouw-, werktuig- en
mijnbouwkundigen).
4. Suikerschool.

1. Ambachtsschool.

f. Opleiding voor den handel.

1. Handelsschool en -leergangen.

g
. Opleiding voor de Zeevaart.

1. Zeevaartleergang.

1. Kweekschool voor inlandsche
schepelingen te Makassar.
2. Opleiding tot korporaal machinedriver en stoker-olieman.

h. Opleiding voor den land- en
boschbouw en veeteelt.

1. Middelbare Landbouwschool.
2. Cultuurscholen.
3, Ned. Ind. Veeartsenijschool.

1. Landbouwschool en landbouwleergangen.

i. Dienstvakscholen.

1. Politieschool te Buitenzorg.
2. Leer an voor de opleiding van Europ. en Ind.
technischpersoneel bij den kadastralen dienst
te Bandoeng.
3. Leergangen tot opleiding voor den stationsdienst te Bandoeng en Blitar,
4. Technische avondleergang van de S.S. te
Bandoeng.
5. Post- en Telegraafschool te Weltevreden en te
Soerabaia.
6. Militaire Scholen, kader- en korpsscholen,
hoefsmidschool.
7. Mijnbouwschool te Sawahloento,
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Leerlingen.

Leerkrachten.
Op eind '21 was het aantal:

Inl.

Europ.

La ere Scholen met Nederlandsch
als voertaal
....... a.

564

La ere scholen met een Inlandsche
taal als voertaal ...... b.

12095

Kweekscholen

. c.

231

Andere Scholen als a .

, d.

Andere Scholen als b .

. e.

863

1863

Eur,

36449

Ind.

45667

Vreemd.
Oosterl,

14317

Samen.

96433

940280

21523

940280

140

178

4752

95

4847

73

795

58

4647

931

11170

34

2

3

12997

2800

5592

1313

1313

22625

42041

996659

15343

1054043

950

30532

51877

15206

97615

25425
1990

Op eind '22 was het aantal voor: a.

599

b.

14289

c.

221

145

160

2

4456

89

4547

d.

76

744

38

6106

4985

1170

12261

e.

37

18

60

15222

2897

25600

1066630

1066630

24392

1964

1964
36640

1129912

16465

1183017

28497

Het aantal leerlingen van alle Indische scholen
bedroeg aan het eind van 1911 een half millioen; tien
Jaren later was het millioen overschreden, terwijl het
jaar 1923 sloot met 1.183.000 leerlingen. In 1923 is er
eenige teruggang — 31/2 % —, gevolg zeker van den
gedrukten economischen toestand, wellicht ook van de
verhooging van het schoolgeld.
Het inlandsche element maakte in 1922 98 % van de
geheele schoolbevolking uit, terwijl lager onderwijs
werd genoten door 95,5 (Y„ der leerlingen van alle
scholen.
Het lager onderwijs met Nederlandsch als voertaal
werdgevolgd: in 1921 door 96400, in 1922 door
87.600 en in 1923 door 101600 leerlingen. Dit laatste
getal is opmerkelijk tegenover den tern an met
31/4 % van het aantal leerlingen van alle Indische
scholen.
Ook de stijging bij het middelbaar onderwijs is
belangrijk. 1921: 16000, 1922: 17500, 1923: 18500
leerlingen.
Het aantal inlandsche scholen groeide van 1921 op
1922 met 2200, en het aantal leerkrachten met 3000
tot 28500.
De ontwikkeling van het lager onderwijs in Indic
is niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte
gegaan.
Aan verbetering der opleiding van de leerkrachten,
vooral der Inlandsche, is met vrucht gearbeid. Sedert
1919 is de opleiding van volksschoolonderwijzvs
verbeterd, nu het niet langer mogelijk is door het
afleggen van het hulponderwijsersexamen inlandsch
onderwijzer te worden, door welk examen slechts
zee ontoereikende leerkrachten werden verkregen.
Het aantal vrouwelijke leerlingen der Indische
lagere scholen bedraagti200000. De opleiding der
vrouwelijke leerkrachten geschiedt aan de na 1915
opgerichte kweekscholen en leergangen voor meisjes.

Nieuw zijn de talrijke zuiver inlandsche vervolgscholen, die als kopscholen zeer goed voldoen, en de
Hollandsch-inlandsche Schakelscholen, die nog in.
het tijdperk van proefneming verkeeren, maar aanvankelijk aan de verwachting beantwoorden.
Het 'frObelonderwijs is evenzeer reeds flink aangepakt, nu de kweekschool voor fräbelonderwijzeressen to Bandoeng de eerste geslaagden Nee afgeleverd.
Een goede inspectie is verder ingesteld, waaraan
ook de landskinderen deelnemen als hoofdopzieners,
opzieners en hulpinspecteurs.
Sands 1922 is ook onderwijs in handenarbeid ingevoerd. De tentoonstellingen van de vervaardigde
voorwerpen getuigen, dat men hiermede op den goeden
we is. De onderwiizer Adolf to Siak gaf in 1922
den stoot voor dit onderwijs.
Het huishoudonderwijs want aan beteekenis, nu
het aantal vrouwelijke leerlingen is toegenomen. He'
staat onder een eigen inspectrice.
Het onderwijs in lichaamsoefeningen is medt.
ingericht, maar zijn ontwikkeling wordt belemmerd door den eisch van bezuiniging in de Indische
staatshuishouding.
Voor de verbetering van schoolboeken en handleidingen voor onderwiizers is in 1922 een Handleidingscommissie ingesteld, die met den in 1919
in gestelden Onderwijsraad samenwerkt.
Het aantal leerlingen van het Middelbaar onderwijs,
met inbegrip van het Mulo, maar zonder de Kweekscholen, steeg van 1921 tot 1923 van 11200 tot 16600.
Een verdere belangrijke stijging van dit aantal mag
worden verwacht, daar de vraag naar geslaagden van
dit onderwijs nog
altijd het aanbod overtreft.
Kenmerkend voor de toeneming der Volksontwikis ook dat er thans ongeveer 1700 inlandkeling in Indies
sche volksboekerijen van het „Bureau voor de Volks.
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lectuur zijn", terwiji het aantal uitleeningen thans
de PA rnillioen nadert.
Bij de Hollandsch-Inlandsche scholen waren in.
1922 134 Nederlandsche boekerijen. Hetzelfde Bureau voorziet verder nog 440 boekerijen van boeken.
Dit Bureau heeft een eigen drukkerij en geeft een
maand- en een weekblad uit. Niet alleen bij de schoolgaande jeugd, maar ook bij de ouderen verricht dit
Bureau zijn zegenrijk werk.
Aan de leergangen van het A. N. V, namen in 1922
6400 leerlingen deeL
Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat Indie tal
van vakscholen telt, zooals een Hoefsmidsschool, een
Opleidingsschool voor schepelingen te Makasser, een
Militaire- en politie-school, een Suikerschool, een
Stenografenleergang, Cultuurscholen voor land- en
boschbouw, een Schattersleergang voor den pandhuisdienst, een opleiding voor apothekersbedienden
enz.
Dit korte overzicht rnoge de overtuiging bijbrengen
dat in Indie op onderwijsgebied ten bate van de inlandsche bevolking in de eerste plaats reeds groote
dingen zijn tot stand gebracht, waarvan Nederland
volkomen te recht zich de eer mag toerekenen al blijft
er dan toch ook nog veel te wenschen en te verbeteren over.
E. SCHMULLING.
Godsdienst en Taal.
Blijf in Uw eigen taal de Godheid danken.
J. B. Schepers.

Het heeft mi 4 den laatsten tijd getroffen, dat er
zooveel tegen die Nederlandsche taal wordt gezondigd door menschen, die bemoeienis hebben met den
a odsdienst. Ik wees reeds op het Leger des HellsN ederlandsch (waar, het zij dankbaar erkend, reeds
verbetering in komt) en op de advertenties in de
Engelsche taal, waarin de beoefenaren van de Christelijke wetenschap diensten in het Nederlandsch
aankondigen. Sedert bracht mijn rnildvloeiende
bron, de Indische staatscourant, mij het volgende:
De Armenische gemeente kondigt een vergadering
aan in de St. Johns Kerk, dus niet H. Johannes
Kerk of Sint jans Kerk of St. Johns Church neen,
neen St. johns Kerk.
En verder: Te Bandoeng hebben 4 menschen met
Hollandsche namen, een met een misschien Engelschen naam, een Chinees en een Inlander opgericht
The Star Community of the Order of the Star in the
East, Indonesian Section. Alzoo een vereeniging met
een Enaelschen naam. En in hun Statuten, die wel
in het 7Nederlandsch zijn gesteld, komt men tegen
jagat Guru, stichten van Kolonies (Communities),
nationaal vertegenwoordiger, organiseerend secretaris, wat alles doet vermoeden, dat deze sterreleden
zoo diep in Engelsche godsdienstige werken hebben
gedoken, dat hun gevoel voor de Nederlandsche taal
is weggespoeld.
1k viEd het heel erg, dat zooiets mogelijk is:
Nederlanders, die een vereeniging oprichten met een
Engelschen naam (niet eens met een vercaling er
achter), statuten in slecht Nederlandsch vaststellen
en deze in de javasche Courant plaatsen. Men kan
natuurlijk zeggen: Most nie magge ! En men kan
betoogen dat de Regeering moet „eischen", dat een
rechtspersoon, die hier te lande wordt opgericht,
een Nederlandschen of een inheemschen naam
draagt. Maar men kan ook het verschijnsel dieper
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bekijken. En dan komt de vraag op: Hoe komt het
dat, terwijl wij een taal hebben, waarin nu al eeuwen
lang voortreffelijke godgeleerde werken geschreven
waarin diepgaande theologische twisten zijn
uitgestreden, waarin de godsdienst zich in alle
vormen heeft geuit, er in de laatste eeuw groepen
ernstige menschen zijn samengekomen, die bevrediging van hun godsdienstige behoeften hebben
gezocht buiten de bestaande kerken en in een andere
taal dan hun moedertaal! Mode ? Aanstellerij ?
Gemakzucht ? Maar daar zijn het de menschen niet
naar, dus: onvoldoend onderlegd in godsdienstzaken ?
Of: zoozeer vervuld van hun nieuwen heilsstaat dat
het nadeel dat het niet gebruiken van de moedertaal
moet gegeven hebben, hen niet deerde ?
Het is zoo vreemd en van een Verbondsstandpunt
bezien zoo hoogst merkwaardig en ..
bedroevend.
R. v. I.
Nederlandsche Leergangen.
De Hoofdcommissie meldt het volgende:
Bij Gouvernementsbesluit van 2 September j.l.
No. 13 is goedgekeurd de oprichting van een leergang in de Nederlandsche mai te Salatiga (Semarang).
Salatiga behoort tot de plaatsen, waar het Verbond
reeds vroeger werkzaam is geweest. Eenige jaren
geleden bestond namelijk daar een cursus van het
A. N. V., welke tengevolge van het te hooge schoolgeld moest worden gesloten. Wij hopen, dat de leider
van den thans opgerichten cursus, de heer W. L.
Olthof, in samenwerking met het plaatselijk bestuur
er in zal slagen de belangstelling voor ons werk
onder de inheemschen, onder wie ook de militairen
van het ter plaatse verblijvend garnizoen, op te wekken
en levendig te houden. Bij zuinig beheer en oordeelkundig beleid gaat deze leergang zeker een goede
toekomst tegemoet.
Het A. N. V. heeft thans in het geheel 17 leergangen in N. I.

INGEZONDEN
Spelling van aardrijkskundige namen.
In de beschouwingen, onder het bovenstaand hoofd in
Neerlandia verschenen is de meening geuit, dat, indien een
yolk ertoe overgaat zijn eigen plaatsnamen te veranderen, te
nationaliseeren, er niet een enkele reden bestaat voor ons,
Nederlanders, om aan de oude door andere volken afgeschafte
namen te blijven vasthouden. In het vervolg dienen we dus
voor Christiania — Oslo te schrijven en voor St. Petersburg —
Leningrad.
Nu bereikte mij dezer dagen een brief van een Noer uit
Tromsoe, waarin de nationaliseering der plaatsnamen toevallig ter sprake wordt gebracht.
Het zij mij vergund hier den Noor aan het woord te laten:
„In Noorwegen is er een partij in het Storthing (Parlemen1)
van boeren en schoolmeesters, welke een zucht heeft plaatsnamen te verdoopen en de boerentaal weder in te voeren, zij
willen nationaal zijn. Christiania is al verdoopt in Oslo, maar
ik en vele, vele anderen schrijven nog Christiania.
Trondhjem moet Nidaros, Bergen — BjOrgvin, Christiansund — Fosna, Christiansand — Storesand, Frederikshald
Halden enz. heeten.
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Spitsbergen heet thans Svalbard, maar meestentijds gebruiken wij den naam Spitsbergen.
Nu meen ik en vele anderen, dat de Vikingen van Noorwegen
en IJsland — Spitsbergen niet ontdekt hebben. De geschiedenis n.l. leert, dat de Vikingen na 2 dagen varen land zagen,
dat zij Svalbard noemden, maar na zoo'n kort tijdsverloop
konden zij onmogelijk Spitsbergen hebben bereikt.
Ik denk, dat het of Jan Mayen of Bereneiland is geweest.In het jaar 1596 heeft de Hollander Willem Barents Spitsbergen ontdekt, toen hij de Noordelijke doorvaart naar China
trachtte te vinden. Op die reis ontdekte hij ook het Bereneiland.
Dat de Engelschman Willoughby reeds in 1553 het Bereneiland ontdekt heeft, is niet waar, maar het waren Engelschen,
die het ontdekte land het eerst exploiteerden, daar de Muscovy
Company „vangschepen" naar Spitsbergen zond.
De Engelschman Poole deelde in 1609 mede, dat hij steenkolen in Kings Bay had gevonden.
Den eersten walvisch vin g een Engelschman in 1611. De
walvischvangst was toentertijd evenals thans een afzonderlijk
bedrijf en meer dan thans een afzonderlijk bedrijf voor eenige
ter zake kundigen; de „specialisten" waren toen de „Basken",
die woonden in de kustplaatsen aan de golf van Biskaye, gedeeltelijk op Fransch, gedeeltelijk op Spaansch grondgebied.
Een Spaansch-Baskische walvischvaarder kwam in 1612 op
Spitsbergen en de Hollanders, oowel als de Engelschen,
Denen en Noren leerden van de Basken de walvischvangst.
De Hollanders echter regelden de walvischvangst en verkochten de walvischprodukten over de geheele wereld. De
Hollanders hebben er ook een kleinplaatsje „Smeerenburg"
gesticht.
Na eenige jaren Verlieten de Hollanders Spitsbergen en alles
eraakte in verval.
g
Eerst in 1720 kwamen er Russen op Spitsbergen. Zij noemden Sitsber
gen — „Grumant" (Groenland), omdat zij dachten
P
dat Novaja Zemlja, Groenland en Spitsbergen een eiland
vormden.
De eerste Noorsche walvischvangsttocht ging uit van Tromsoe (1780-1790) en sedertdien is het bedrijf er steeds uitgeoefend.
Ik meen daarom, , dat Spitsbergen de werkelijke naam is
en niemand heeft het recht Spitsbergen te verdoopen. Denkt
U ook niet,
dat ik zulks bewezen heb ?
Het is natuurlijk onnoodig, U dit alles te vertellen, wanneer
U degeschiedenis beter kent dan ik, maar gaarne zal ik Uw
meening vernemen en indien mogelijk ook die van andere
gezaghebbenden onder Uwe kennissen aangaande de verdooping van Spitsbergen".
Nu uit het bovenstaand bericht blijkt, dat de Noren niet
als een man de nieuwe namengebruiken,
is er ' naar mijn
bescheiden meening geen enkele reden, waarom wij deze
namen wel zouden schrijven. De beleefdheid eischt het niet
in dit geval.
Wat den naam Spitsbergen in het bijzonder betreft, afgescheiden van het spraakgebruik in Noorwegen, zouden
wij onze (nationale) geschiedenis gewed aandoen, indien
wij deze bepaald Nederlandsche benaming veranderden in
„Svalbard."
leder weldenkend Noor zal het in onsprijzen ,
wanneer wij
koppig vasthouden aan een eeuwenouden naam door onze
groote voorvaderen aan dit eiland gegeven.
Op hoogen prijs zal ik het stellen, wanneer de Redactie
van Neerlandia hare opvatting over deze zaak wil kenbaar
maken, opdat ik hiervan naar Tromsoe kan melding maken.
P.J. JAGER.
Wij danken den geachten inzender voor zijn uiteenzetting;
Red.
wij zijn het volkomen met hem eens.

Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde.
De ontvangsten in September waren zeer gering, n.l, slechts
f 418.50; maakt met de vorige opgaven f 553669.07. De uitgaven
bedroegen f 1783.73, zoodat onze middelen wederom met ruim
f 1365.— slonken.
Wij hebben nog tal van kinderen hier, die met het naderend
gure weer dri p end van warme kleeding voorzien moeten
worden, terwij1 ook van over de grenzen onze hulp daarvoor
gevraagd wordt.
Men stelle ons in staat in deze noodzakelijke behoefte te
voorzien en zende zijne bijdrage aan den Penningmeester.
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889
Gemeentegiro L. 569.

TAALCOMMISSIE.
Onuitsprekelijkheden.
Duidelijk uitgesproken politieke roe en.
Staten met een uitgesproken anti-alcoholwetgeving.
.. .., dat deze beweging een uitgesproken politiekekleur droeg.
Stijlschoonheden.
't Was na mijn examen, dat ik no al geruimen tijd bij de
oude lui bleef.
't Was dan ook, dat ik metgeestdrift mijn nieuwe omgeving
aanschouwde.
Depatrijspoorten, hermetisch dicht om geen licht naar
buiten te laten, was het er (in de longroom) heel warm E. C.
B. & W. stellen voor ten behoeve van de vestiging aldaar
eener school.... aan het Haagsche Genootschap enz. alhier
de noodige lokalen beschikbaar te stellen......
Vechtjassen.
Het is een onaanvechtbaar huffs....
Gr. Ned, Juli 1925.
Een onaanvechtbare waarheid.
Verkeersgevaren.
Depui valt op !
De heer vied op door zijn hoed, de vrouw door haar japon.
Xort en krachtig !
Per zeepost en per overlandmail heeft de ergernis van een
on er leden opgewekt. Hi' stoot zich terecht aan het vele
geper van onzen tijd en beveelt aan te gebruiken: zeepost
dit voortaan op brieven naar en uit Indie
g
en over land. Moe
prijken.
Een Zuidafrikaansche voelde zich beleedigd,
toenzij te 's-Gravenhage op een ijskarretie zag staan: The
American (Enge1sch) zjsroom (zoogenaamd Nederlandsch;
wij noemen het roomijs) compagnie (Fransch). Liberty (Engelsch).

ME DEDEELINGEN
ADRESSEN.
Aan den Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie heeft de Taalcommissie met instemming van het
Hoofdbestuur den volgenden brief verzonden:
Hoogedelgestrenge Heer I
Meermalen hebben de Taalcommissie klachten over het
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minder juistegebruik van onze taal in dienstorders, re lten, op poststukken, enz. bereikt. Naar aanleiding hiervan
heeft de voorzitter der Taalcommissie zich eenpaar jaar
geleden tot het Hoofdbestuur der Posterijen enz. gewend,
van waar hij eenige der bovengenoemde stukken ter bewerking,
in dezen ter verbetering, heeft ontvangen. Hij heeft deze
stukken voor een deel teruggezonden, doch hoorde hierop
na verloop van ongeveer 2 jaar niets. Hierop heeft de Taalcommissie in September j.l. een brief naar het Hoofdbestuur
gezonden, waarop zij 15 September j.l. een vrij onbevredigend
antwoord heeft ontvangen. Afschrift der bedoelde brieven
gaat hierbij.
Naar aanleiding van het bovenstaande rijst bij de Taalcommissie eengerechtvaardigde twijfel aan het bestaan bij de
Posterijen van den ernst, waarmede de zuiverheid onzer taal
toch verdient te worden behandeld. Immers, het bedrijf der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie is als staatsbedrijf, toch in
de eersteplaats verplicht zich tot de Nederlanders in goed
en zoo zuiver mogelijk Nederlandsch te wenden. De Taalcommissie acht dit een volksbelang van de hoogste waarde en
meent, dat ook U dit standpunt inneemt.
In dezen brief voorbeelden uit de dienstorders, enz. aanhalen, zou te veel van Uw aandacht vragen; de verbeterde
dienstorders, enz. berusten e
bovendien bij het Hoofdbestuur.
Twee klachten uit de vele,
die aan de Taalcommissie met een
meer of minder scherpe aanmerking werden toegezonden,
veroorlooft zij zich hierbij in te sluiten. Hier zij ten opzichte
van het tweetalig opschrift de opmerking vergund, dat, indien
een tweede taal inderdaad voor zulke stempels noodig is, het
toch fierder staat de eigen taal aan de vreemde te laten voorof aan.
De Taalcommissie hoot en vertrouwt, dat zij van U de
toezegging moge ontvangen, dat ook U haar standpunt in
dezen inneemt. Zij verklaart zich bij dezen bereid U alle
mogelijke medewerking te verleenen, om te bevorderen, dat
de van Uw tak van dienst uitgaande stukken den toets der
critiek uit het oogpunt onzer taal kunnen doorstaan, en met
de mededeeling ,
dat
steeds kosteloos van zij
raad dient, beveelt
zij deze belangrijke volkszaak ten zeerste in Uw welwillende
aandacht aan.
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met Uw Departement en met de genoemde academische
overheden moeten wij hun aanraden, of zij loo en — als zij
alvast hierheen komen — hetgevaar,
dat hun wetenschappelijke
getuigschriften niet toereikend blijken en zij hun kostbare
reis voor niets hebbengemaakt.
Dat hierdoor de studie van Zuid-Afrikaners in Nederland
niet wordt aangemoedigd, laat zich gemakkelijk indien. En dat
terwijl de trek naar het oude stamland bij onze stamverwanten
rond de Kaap toch reeds zware mededinging te doorstaan
heeft van de Engelsche en Amerikaansche Universiteiten,
wier meer op de practijk berekende opleiding zich nauwer
aansluit bij het een de Afrikaner bij zich thuis vindt ! Terwijl
bovendien het steedsgroeiende zelfbewustzijn van het Afrikaansche yolk er ook al op uit is, om hen, die naar het buitenland willen gaan, daarvan te weerhouden, met de redeneering,
dat men tegenwoordig in Zuid-Afrika even goed kan worden
opgeleid voor allerlei maatschappelijke betrekkingen als elders
en dat studie in Nederland voor hen dus volmaakt overbodig is !
Zoo veroorloven wij ons dan U te verzoeken deze hindernis
uit den weg te ruimen, door het bevorderen eener wetswijziging, waarbij voor Zuid-Afrika een algemeene re gel
wordt ingevoerd, waarnaar van hier uit reeds vooraf kan worden
gene d, of studie en het afleggen van examens hier te lande
voor de bezitters van eenig wetenschappelijk getuigschrift
mogelijk zal zijn of niet.
Wij begrijpen, dat zulk een althans gedeeltelijk terugkomen
op eenpas ingevoerde regeling, wanneer wij het voor alle
landen vroegen,
onmogelijk zou wezen. En dat het ook zelfs
in ditgeval — op rond van de redenen, die er toe hebben
geleid, het door ons in dezen gewenschte standpunt, zooals
het vroeger heeft olden voor
voor het tegenwoordige in te wisselen — niet zonder bezwaren is. Maar het is toch niet onbillijk,
dat stamverwanten te dezen opzichte een bevoorrechte plaats
krijgen ! En bovendien geldt thans in Zuid-Afrika een re elfin
van het Hooger Onderwijs, die dat onderwijs zoo weldoordacht
n
heeft ing ericht, dat voor een spoedige wijzigi
g daarvan o.i.
niet behoeft te wordengevreesd.
's-Gravenhage 14 Oct. 1925.

**
*

NIEUWE LEDEN.

Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen heeft het Hoofdbestuur het volgend adres
gezonden:

Groep Nederland.

Excellentie,
Bij de vervulling van zijn taak, de veyheffing van de stoffelijke en zedelijke kracht van den Nederlandschen Stam, wordt
het Algemeen Nederlandsch Verbond, ten aanzien van een
der onderdeelen daarvan, z6Ozeer door de wet belemmerd,
dat het de vrijheid neemt de hulp van Uwe Excellentie in te
roepen, om deze hindernis uit den weg te ruimen.
Het betreft hier ons streven, dat wel Uwe voile instemming
zal hebben, om Zuid-Afrikaners hier te lande ons Hooger
Onderwijs te doen volgen. De wetsbepalingen, die ons daarbij
hinderen, zijn de artt. 120 en 132 der Hooger-Onderwijswet,
waarin worth voorgeschreven, dat aan buitenlanders alleen
dan aan onze Universiteiten en aan de Technische Hoogeschool vrijstelling van eenig academisch examen kan worden
toegestqan, wanneer die daartoe, ieder voor zich, bij den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een verzoekschrift indienen en vanwege de inrichting van Hooger
Onderwijs
die het in elk afzonderlijk geval betreft, op dat
,
verzoekschriftgunstig beschikt wordt.
Door deze bepalingen is het ons onmogelijk aan ZuidAfrikaners, die hier te lande hun studien wenschen te komen
voortzetten, van te voren te zeggen, of de examens, die zij in
Zuid-Afrika hebben afgelegd, hier al of niet zullen worden
erkend. Of een omslachtige, veel tijd vergende briefwisseling

Beschermende Leden.

Fa. F. v. d. Heide, Meubileerinrichting, Gravelandscheweg 46,
Mr, G. Freem, Koopman, Sophialaan 35,
Beiden opg. door den Heer Jac. Post,

Hilversum.
Amsterdam.
Utrecht.

Gewone Leden.

C. C. v. d. Walle, Manden- en Rietfabrikant,
Zon- en Maanstraat 23,
Fa.. Bronkhorst, Rijtuig- en Carosseriefabr.,
Dr. P. A. I. J. Nuijsink, arts, Ministerlaan 11,
L. DOrr, Ministerlaan 3,
Dr. G. W. Wisselink, Ministerlaan 4,
P. J. v. Ravesteyn, Inspecteur L.O. Heuvellaan 11,
G. Koolhof & Zn., Makelaarskantoor,
H. van Calker, Secretaris A. N. V. V. Heuvellaan 44,
F. Veen, Tuinbouwinricht. , Schoutenstr. 2a,
H..J
de Haan, Notaris, Albertus Perkstraat 21,
B. C. Rozenbeek Hz., Boekhandelaar, 's Gravelandscheweg 4B
J. C. Groot, Zaadhandelaar, 0. Langedijk 3a,
N.V. Amsterdamsche Naaimachinehandel v/h.
A. Lewenstein, Hermietenstraat 5,

Hilversum.
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Delft.
Amsterdam.
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W. A. van Veen (Fa. Van Veen & Co.), Theehandel, Damrak 90,
Dr. J. G. Geelkerken, Predikant Ger. Kerk,
Sophialaan 41,
C. J. Buissant, Koster Nieuwe Kerk, Dam,
Fa. Gebr. Zaalberg, Photohandel, Sin el 180,
Fa. Focke & Meltzer, Kristalhandel, Kalverstr.,
Ir.Jan Spaander, Eemstraat 49,
S. G. Kortbeek, Bloemenmagazijn, Snouckaertlaan 23,
Mr. W. A. Rutgers, Koninginnegracht 95,
K. W. van Gorkom, Notaris,
Fa. H. de Kruijff Zonen, Bloemisterij „Aurora",
Slotlaan 47,
an van der Lip, Bouwmeester, Voorstraat 1 ibis
J
C. Larrewijn, Dir. Terminus Hotel,
T. N. v. d. Stigt, Dir. Hotel des Pays Bas,
Allen opg. door den Heer Jac. Post,
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W. F. Heller, Onderwijzer
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C. Hen,
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J. , H. Pierneef,
Pretoria.
Mevrouw J. H. Pierneef,
Ir. F. A. Overhoff, Wielandstr. 9, Charlottenburg—Berlijn.

Groep feestvierende Nederlanders to Rio de Janeiro op Koninginnedag.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
HET VLAAMSCH IS EEN RIJKE TAAL. VOL SCHAKEERING, GESCHIKT
TOT UITDRUKKING VAN ALLE GEDACHTEN EN GEVOELENS.
KANUNNIK LOOTEN,
(Voorzitter van het Vlaamsch comité van Frankrijk).
INHOUD . Pioniersarbeid. — Vertalingen uit Hollandsche Dichters, door Dr. A. Beets. — Ons stammuseum. — Zesde Congres van den Nederlandschen
Bond in Duitschland, door F. A. Overhoff — Neder 1 a n d : Oranje en Maastricht. — Een Oranje-Nassaumuseum. — Het Nederlandsch en het Vreemdelingenverkeer. — Vlaa n d e r e n : Vlaamsche toestanden N III, do ,r M. J. Liesenborghs. — Het grafgedenkteeken voor widen H. Meert. — Uit de
Afdeelingen. — Berichten. — Z u i d-A f r ik a; Melt J, Prink t. — De Taal II, door Johannes. — De Wortels. — Di et s c h e K ant t e e k eningen:
Nederlandsche landontginners in de V. Staten. — Hun taal verloren ! — Nederland en Amerika. — Molens gevraagd. .-- Vernederlandschte Italianen. —
Loyaal . , .. tegenover wie 7 — Nederland op zijn best! — Ingezonden: De Hoofdstad van Nederland, door A. J. Barnouw. — Aardrijkskundige
namen, door Mr. H. P. Schaap. — Comitê voor Nederlandsche kinderen in den vreemde. — Mt de de elinge n, — Taalcommissi e. — Nieu w e L ede n.

PIONIERSARBEID.
Hebben zij, die veilig in het vaderland eigen taal en
zeden zien gehandhaafd, er wel eens over nagedacht,
we een moeilijken strijd hun rasgenooten hebben
te voeren, om in uithoeken van de wereld of diep in
het vreemde ' land, waar niets aan het vaderland
herinnert, hun volkskarakter te handhaven en trouw
te blijven aan hun afstamming ?
Wij doelen nu niet op den strijd der Vlamingen op
leven en dood, noch op den met steeds gunstiger
uitslag bekroonden kamp der Afrikaners voor eigen
volksbestaan, maarwe hebben het oog op de eenzamen, die ver van den geboortegrond, in kleine kolonies vereenigd, omringd door vreemde talen, zeden
engewoonten, Nederlanders, Vlamingen of Afrikaners willen blijven.
Daar behoort heel at moed en geestkracht toe en
een onverzettelijk volhardingsvermogen.
Wij denken hierbij o.m. aan de Boerenkolonie in
Chubut(Zuid-Amerika), nog nauwelijks een kwarteeuw oud, maar reeds ontwikkeld tot een nederzetting van beteekenis. De predikanten Van Lonkhuyzen en Sonneveldt, thans de geestelijke leider,
hebben er meermalen hartverheffend van verteld.
Ookgaan one gedachten naar de Vlamingen in
den Congo, die even hardnekkig moeten strijden vow
hun volksaard als de broeders en zusters in Belgie.
Maar vooral willen we than de aandacht vestigen
op de Zuidhollandsche boeren, die in Carambehy
(Brazilie) bezg
i zijn een Nederlandsche kolonie te
vormen. Hun onderwijzer, de heer P. F. Matthijsen,
heeft er April
in- en Meinummer van di jaar
reeds het eenen ander van verteld. Doorzijn aanvraag
om Nederlandsche leer- en leesboeken kwamen wij
met hem in verbinding en sedert ontvingen wij
eenige brieven, die ons niet alleen versterkt hebben
in onsgeloof, dat het A. N. V. ook voor de Nederlanders inde verstrooling een taak te vervullen

heeft, maar ons vooral met eerbied hebben vervuld
voor de standvastigheid, ondanks veel tegenspoed en
teleurstelling, waarmede Nederlandsche landverhuizers, op het voetspoor der vaderen, zich een bestaan in
onontgonnen streken van den aardbodem willen
veroveren.
Zij toonen praktisch, dat Wagenvoorts woord
waárheid bevat: Voor een Nederlander is er overal
plaats in de wereld.
Wii zullen nu door enkele aanhalingen uit brieven
van den heer Matthijsen de tegenwoordige pioniers
voorzich elf doen spreken.
Vann bezoek aan een Zusterkolonie vertelt hi
aldus:
In het bloeiende plaatsje Katy wonen nog
enkele Hollanders, Auk Laars uit Bussum en
eenpaar families Haagen uit Rotterdam. Het
gaat hun goed. De ouderen spreken nog allen
Hollandsch, de kinderen Braziliaansch en
Duitsch. De kolonie Goncalves Junior ligt
18 K.M. van het station verwijderd. Den volenden morgen in en Smouters en ik daarheen.
g
Degoed onderhouden we slingert zich schilderachtig langs de bergen en door de dalen. De
eerste Hollanders, die zich voor 16 of 17 jaren
he vestigden, vonden slechts maagdelijke wouden, met reusachtige pijnboomen, sommige
van 60 en 70 M. hoogte. Van die oerbosschen
is we meer te zien; hier en daar in een
diepe kloof of aan een steilen bergwand staat
nog een stukje woud door lianen dicht omslingerd. Den geheelen we langs, in de dalen en
tee de hellingen, ziet het oog welige akkers
n groenende weiden. De enkele tientallen
e
boerenwagens, bespannen met 3 tot 8 pgarden
en el en
en die beladen met landbouwproducten
naar Iraty gaan, spreken van arbeid en oogst,
van voortdurende ontginning, van veroveringen
op de geheimzinnige, duistere en ongezonde
wouden. Na een prettige wandeling kwamen
we 's middags bij een der oudste Hollandsche
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kolonisten aan: Anne Haagsma, een Fries,
Rotterdam uit naar Brazilie getrokken. Hij heeft
volgehouden, en gewonnen. Ook de andere
Hollanders, die gebleven zijn, leven vrij en
onafhankelijk op hun eigen stukje grond.
Persoonlijk heb ik bezocht Van Tienen (Rotterdam), Arie van der Waal (Rotterdam), on en
nog on en gastheer, Van Rijn en Frenken uit
Haarlem. Verderaf wonen nog Bankers, Blankenstein en Kranenburg. Allen hebben een
schuldenvrij eigendom, eenig geld, landbouwwerktuigen, paarden en een enkel stuk hoornvee. Is op Carambehy zuivelbereiding hoofdzaak,
hier is het landbouw, hoewel in klein bedrijf.
De steile hellingen en diepe kloven zijn niet
geschikt voor een Noordamerikaansch boerenbedrijf. De vruchtbaarheid van den bodem is
buitengewoon. Men bouwt hier nu reeds 16 jaar
op hetzelfde stuk land, zonder mesten, en elk
jaar levert de versch geploegde grond weer
ruimen oogst: mais, tarwe, rogge, boonen,
aardappelen, enz.
De Hollandsche taal komt daar in de verdrukking. De weinige Hollandsche gezinnen
wonen te ver uit elkaar en zijn te weinig in aantal,
Polen, Ruthenen, Duitschers zijn overtalrijk
en de algemeene landstaal, het Braziliaansch,
doet de taal van een luttel hoopken snel verdwijnen.

OverCarambehy, waar de omstandigheden anders
en gunstiger zijn, schrijft de heer Matthysen opwekkelijke mededeelingen:

ontving het Hoofdbestuur den volgenden dankbrief,
20 October uit Carambehy (Parana, Brazilie) verzonden:
Met innige vreugde kan ik thans melden,
dat de kist met boeken eindelijk aangekomen is.
't Iseen schat voor ons, in werkelijken zin
onbetaalbaar. Wat is, vooral wat leesboeken
betreft, Holland in de laatste twaalf jaren vooruitgegaan. 't Is prachtig. 't Le en leeren wordt met
zulke leermiddelen een lust. De kinderen zijn
opgetogen, de ouders zeer dankbaar en ik, die
nu bijna anderhalf jaar onderwijs heb gegeven,
zonder eenig boek, ik ben zeer, zeer blijde.
Niet alleen als dorpsonderwijzer hier ben ik
in de wolken, maar ook als Hollander. De onverschillige uitdrukkingen als: „Wat hebben
wij aan Holland ?"; „Holland kan mij niks
meer schelen"; „Ze zellen d'r in Holland zich
om bekommeren, of wij hier nog Holland
spreken"; e.d. worden door Uwe daad, de zending der boeken, schitterend gewraakt.
We hopen ze te gebruiken ter bevordering
van de Grootnederlandschegedachte; tot beoefening van Nederlands taal, tot bewondering
van Hollands geschiedenis, tot waardeering van
Nederlands kennen en kunnen.
Geacht Hoofdbestuur, wij danken U, voor Uw
initiatief, en verzoeken U zeer vriendelijk ook
den anderen gevers one groote erkentelijkheid
te willen kond doen. Zonder in het allerminst
den anderen schenkers om hun giften te kort te
willen doen, meenen wij toch, dat een bijzonder
woord van lof den uitgever P. Noordhoff, Groningen, toekomt. De vorstelijke wijze, waarop hi' de
kleine Hollandsche school in de Braziliaansche
binnenlanden van leerboekjes heeft voorzien,
is boven onzen lof verheven. Zoo iets knoopt den
band tusschen Hollanders in den vreemde en
het oude Moederland veel vaster dan woorden,
al mogen ze nog zoo prachtig zijn.
De Boekencommissie ') van het A.N.V. heeft
van inpakken verstand.
Geen boek was beschadigd. Hoewel de kist
geopend is geweest, zeer waarschijnlijk door de
douane, was bij aankomst alles uitstekend in
orde. Ook hun komt zeer zeker hulde toe voor
de wijze, waarop zij zich van hun taak hebben
gekweten.
lotte tOch in het be it zijn geDat wij tens
komen van de boeken, is naar onze meening
te danken aan het ingrijpen en doorzetten van
H. M.'s Gezant te Rio de Janeiro.
E
Van on en kant hebben wij Zijne xce
llentie
terstond in kennis gesteld met het heuglijk feit
en hem on en warmen dank tut d.
Z(56 krachtig gesteund uit Nederland kin
het haast niet anders, of het klompie Hollanders al zich weten te handhaven, trouw aan
Nederlandsche taal en zeden.

Hier is een kern aanwezig; hier worden geregeld godsdienstoefeningen in het Hollandsch gehouden en op school worth Hollandsch geleerd,
daar is Hollandsch de voertaal. Hier bestaat de
gelegenheid, dat het Hollandsch naast het
Braziliaansch zich blijft handhaven.
Om het Nederlandsch element hier in de afzondering te versterken, hebben we een HollandscheZangvereeniging opgericht met aanvankelijk 22 leden • uitsluitend Nederlandsche
liederen wotden gezongen; 't is tevens een strijd
tegen het Duitsche straatlied, dat door mond- en
handharmonika zich ook hier vastnestelt. Verder
houd ik, nu eens hier, dan weer daar, een vertelavond voor kleinen kring, de belangstelling
groeit.
Doch, hoewel ik min geheugen als goed
roemen mag, de boeken ontbreken, om nu eens
dit of dat na te slaan.
De inhoud van vele Nederlandsche schoolversjes heeft voor de kinderen een beteekenis.
Ze kennen een zee, een schip, geen duinen,
geen , strand. Daarom maak ik op bekende wijsjes
liedjes, die voor hen begrijpelijk zijn, maar de
kinderen en ook degrootere zingen ze.
Zezingen Nederlandsch.
Op gevaar af mij elf te prijzen, men ik U
dit te moeten melden, om U de overtuiging te
geven, dat we, al is de kostbare zending boeken misschien verloren, dat we toch nog alleszins Uw steun en Uw voorlichting behoeven
en ook waardig zijn.

Voor alle Groot-Nederlanders, die zich niet blind
staren op een bepaald punt, maar hun blik breed
over heel on gebied laten weiden, is zulke taal
hartverheffend.

Naar aan1eiding van onze boekenzending, die eerst
nalangdurig oponthoud haar bestemming bereikte,

1) Dit is een vergissing. Deze zaak werd door het Dag
Bestuur behandeld. Red.
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Vertalingen uit Hollandsche Dichters.
Onder de en titel (1) heeft Dr. K. Sala to
te
MatyasfOld, Hongarije, een boekdeel doen verschijnen met vertalingen van een kleine 150 Nederlandsche lyrische gedichten, uit ouden en ouderen,

Dr. KAREL SZALAY

meuwen, nieuweren, en den nieuwsten tijd. Sedert
zijn studentenjaren te Utrecht en te Leiden, een
en veertig jaar geleden, heeft hem de Nederlandsche
poezie blijvend geboeid en bekoord en hem — in
ziin moedertaal ook oorspronkeliik dichter — tot
vertolking gedrongen: Zijn vurig verlangen om die
vertalingen gezamenlijk uitgegeven te zien, en aldus
zijn yolk in zijne eigen liefde en bewondering te
kunnen doen deelen, werd door de oorlogsjaren geheel verijdeld'maar
,
nu is het hem door steun van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, van de Nederlandsch-Hongaarsche Vereeniging en van particulieren
mogelijk gemaakt den keurbundel in di jaar te laten.
drukken; begin-October laatstleden heeft het boek
het licht kunnen zien. Een vurige Ode: Hollandiahoz, en de dichterlijke vertolking daarvan: Aan
Nederland, door on en Vice-consul te Budapest,
den Heer J. Vreede, gaan aan de reeks der vertaalde
gedichten vooraf. Hoe blijkt uit deze ode — het
wordt er trouwens 66k ingz
eegd (2)
dat ook voor
de en Hongaar ons land met zijn schoonheden, zijn
dierbare herinneringen en zijn geestelijke schatten,
een„tweede vaderland” geworden is.
Drie„anonieme” gedichten — twee Middelnederlandsche: Het daghet in den Oosten, en: Het waren
twee Coninxkinderen, en een Van den wilden Man — en
verder verzen van zeventig verschillende dichters en
1) Szalay Karol y, Holland kaltabOl mtiforditasok. Budapest 1925.
2) mint masodik hazam, blz. X, Vreede: Als tweede vaderland, blz. VI
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dichteressen — van Roemer Visscher tot Martinus
Nijhoff — uit Nederland, Vlaamsch-Belgie en ZuidAfrika, vormen den inhoud. Ik behoef — orn een
indrukte .2-even van den rijkdoni en de Nierscheidenheid er van —niet alle namen te noemen, traar ik
vermeld hier wel de meeste en de voornaarnste,
groepsgewiize. Eerst de ouderen: Bredero, Cats,
Hooft, Huygens, Kamplruyzen, Reael, R. Visscher,
Vondel. Uit de negentiende eeuw en onzen tijd:
Beets, Bellamy, Bilderdijk, Bop,-„aers, Boutens, Da
Costa, Fr. van Eeden, P. N. van Eyck, De Genestet,
G. Gossaert, Ten Kate, Kinker, '<loos, M. Niihoff,
F. Pauwels, Aug. Peaux, Potgieter, A. Roland Hoist,
H. Roland Holst-v. d. Schalk, A. Salomons, Adama
van Scheltema, Staring, Hel. Swarth, Alb. Verwey,
Jacq. van der Waals. Uit Zuid-Nederland: Antheunis,
Rene de Clerg y Frans de Cort, Jul. de Geyter, Guido
Gezelle, de gezusters Loveling, Pol de Mont, V. de la
Montagne, Alice Nahon, Vuylsteke. En de Afrikaanders Celliers en Leipoldt. De volgorde der
gedichten in den bundel is chronologisch, maar op
degedichten volgen eenige bladzijden met „Letterkundige Aanteekeningen", waarin de dichters
alphabetisch besproken worden.
„Indien mijn bundel den band ma versterken
van warme, reeds eeuwenheugende vriendschap
tusschen het edele Nederlandsche yolk en de Hongaarsche natie, dan zal dat de schoonste belooning
van mijn mozite zijn". Zoo besluit Dr. Szalay zijn
voorrede. Is die wensch niet al te bescheiden ? Moet
niet heel„Groot-Nederland” hem dankbaar zijn,
dat hi' door van 't beste van zijn dichters en dichteressen in 't Hongaarsch te vertolken te vereeuwigen, de Nederlandsche Muze verstaanbaar en
onvergetelijk heeft gemaakt
een ha zoo vreemde
taal ?
Leiden, 28 October 1925.
A. BEETS.
Ons Stammuseum.
Zoo langzamerhand nadert de inrichting van ons
stammuseum in de bovenverdieping van ons leant
Laan 34 te 's-Gravenhage zijn voltooiing, d.w.z. de
toontafels langs de wan
en in het midden staan
thans, geschilderd en bekleed, gereed, om de voorwerpen, platen, boeken, portretten, beeldies, plaquetten, penningen e.d. te ontvangen voor de doorloopende tentoonstelling betreffende ons stamleven.
Wij noodigen alien, die meenen lets onder hun
berusting te hebben, dat daarvoor geschikt is en waarvanzij afstand willen doen, uit, het ons toe te zenders
of ons te berichten, dat het kan worden gehaald.
Wil ons stammuseum een beeldgeven van de
verspreiding van Nederlanders stamverwanten
over de wereld, van de herinneringen, die zij in
vroeger eeuwen op verschillende punten van den
aardbol hebben achtergelaten en van de belangrijke
rol, die zij ook heden in de volkerengemeenschap
spelen, dan dienen alle leden van het Verbond,
voorzoover zij daartoe in staat zijn, mede te helpen,
om de verzameling belangrijk te maken.
Wiezich de tijdelijke tentoonstelling herinnert, ter
gelegenheid van ons zilveren feest (Mei 1923) te
Dordrecht in het toenmalige kantoor aan de Groenmarktgehouden, zal zich het best een voorstelling
kunnen male van wat wij beoogen.
Wij houden'
voor aller medewerkng zeer
aanbevolen.
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Zesde Congres van den Nederlandschen Bond in Duitschland.

WieZaterdag en Zondag 24 en 25 October te
Hagen in Westfalen aankwam, on tot zijne niet
geringe verbazing uit het station komende een met
groen en planten versierde zuil bespeuren, waarop
in het Nederlandscheen welkomstgroet stond, en
ietwat verder hing zoowaar onze vaderlandsche driekleur uit, en nog wat verder op de groote markt voor
de„Stadthalle” daar wapperde nog een groote
Hollandsche vlag met oranjewimpel fir in den wind.
Wat was de oorzaak van dit vlagvertoon, dat elk
Nederlandsch hart luider deed slaan ? De Nederlandsche Bond in Duitschland, one jonge, dappere
zustervereeniging, had zijne leden opgeroepen, om
hetzesde congres te houden en van heinde en ver
stroomden bestuurderen en afgevaardigden der
Nederlandsche Vereenigingen tezamen, om wederom
de idealen en belangen der in Duitschland wonende
Nederlanders te bespreken. Vijftig met een kleine
4000 leden waren vertegenwoordigd, (de Bond telt
90 vereenigingen met ca. 8000 leden). Gezien de
uiterst moeilijke economische omstandigheden, die
in Duitschland heerschen, kon het Bondsbestuur
tevreden zijn,
Zaterdagmiddag vond de Hoofdbestuursvergadering plaats onder leiding van den Bondsvoorzitter, den
Heer Max Blokzijl, waaraan de ondergeteekende als
vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch
Verbond deelnarn. De zoogenaamde begroetingsavond, door de groep Dortmund, had plaats in de
kleine muziekzaal der tad al die op smaakvolle
wijze was versierd met Hollandsche vlaggen, groen en
planten, te midden waarvan het portret van H. M. de
Koningin prijkte. Aanwezig waren o.a. de heer A.
Rienks, Hoofdinspekteur van het Lager Onderwijs als
vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in Den Haag, Jhr. Baud van het
Nederlandsche Gezantschap te Berlijn, de Consuls
Jhr.Van Pelser-Berensberg, Lampe, Schmid, Van
Lith, Tiefers, Nieuwkamp, Herdtmann, Pechmann,
Michielsen, grenscommissaris De Jong uit Zevenaar,
de heer S. van Lier en Mej.Heusden
Van
namens het
Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde,
en Stadtrat Dr. Dänneweg namens het gemeentebestuur. Het doet steeds prettig aan om te zitn, hoe
aldeze Nederlanders uit de meest uiteenloopende
beroepen en standen verheugd zijn elkaar weer te
ontmoeten, bezield van het vast voornemen samen te
werken voor het groote doel, de ontwikkeling van het
Nederlandsche Stambewustzijn. Na een kort welkom
van den heer Wouters, voorzitter van de vereeniging
te Hagen, begroette consul Lampe de aanwezigen,
gevolgd door Dr. DOnneweg namens den door ziekte
verhinderden burgemeester. Tot slot sprak de Bondsvoor fitter Blokzijl op de hem eigen sympathieke
wijze eenige woorden van dank en opwekking.
Daarna werden de congressisten vergast op eenige
bijzonder mooie muzieknummers, waarbij het ur
btengewoon goed gezien was en op grooten prris gesteld werd, dat de uitvoerende kunstenaars zonder
uitzondering Nederlanders waren. Mevrouw Van
Rhijn-Stellwagen, operazangeres te Hagen, en de
heeren Bunk, pianist, en Van Kempen, concertmeester te Dortmund, oogstten met hunne fraaie voordrachten grooten bijval, waarin de heer Fe ten uit
Utrecht met eenige Nederlandsche gedichten en
proza ruimschoots deelde. De avond was zeer geslaagd.

Om 9.30 opende Zondagmorgen de Bondsvoorzitter met een begroetingswoord aan de aanwezigen,
waarbij behalve de reeds genoemde heeren nog gekomen waren Dr. Kapma, directeur van de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausenen Dr. Platz,
rechtskundig adviseur van den Bond, het Congres.
Tot de dingen, die eene eerste plaats innemen bij
het streven van den N. B. i. D. behoort wel het
Nederlandsch onderwijs in Duitschland, een punt,
waaraan ook ons Verbond steeds de meeste aandacht
wijdt en op welk gebied een nauwe samenwerking
tusschen de twee lichamen schoonegevolgen zou
kunnen opleveren. Nog voor de puntsgewijze behandeling der dagorde nam de heer Rienks het woord,
om ondergroote belangstelling aller aanwezigen
uiteen tezetten, wat de Nederlandsche Regeering op
hetgebied van het Nederlandsche onderwijs in
Duitschland reeds gedaan heeft en in de naaste toekomst nog denkt te doen. Uit sprekers belangrijke
mededeelingen blijkt dat de tegenwoordige Duitsche
schoolwetten een uitbreiding van Nederlandsch
onderwijs in den we staan, terwijl omgekeerd in
Nederland deze wetten zoo ruim zijn, dat door het
aldaar mogelijke bijzondere onderwijs inderdaad
geheel Duitsche scholen bestaan, die zelfs door den
Nederlandschen Staat betaald worden. Een nietiwe
Pruissische schoolwet is in voorbereiding, die
groote overeenkomst vertoont met de Hollandsche,
zoodat in de toekomst verbetering op dit gebied
mogelijk zal zijn. Voorloopig bestaat een 8-tal Ned erlandsche leergangen in verschillende plaatsen. Toegejuicht word spr, mededeeling, dat, niettegenstaande
de uiterstezuinigheid voor uitbreiding de er leergangen het bedrag hiervoor door de Regeering toegestaan met f 1200.— isverhoogd.
Jhr. Baud biedt namens den Gezant te Berlijn de
beste wenschen aan voor het Isla en van het congres. Vervolgens neemt de vertegenwoordiger van
het A. N. V. het woord om te danken voor de begroetingswoorden van den voor fitter Hi' herinnert
er aan, dat beide lichamen toch voor een zeer groot
deel hetzelfde doel nastreven, stelt vast, dat de
verstandhouding tusschen de twee Bonden inniger en
hartelijker kon zijn en verklaart, dat hij het als zijnen
voornaamsten plicht beschouwt, om in de richting
van een verbetering van die verstandhoudmg werkzaam te zijn. Als bewijs van de groote belangstelling
van het A. N. V. in het werk van den N. B. i. D.
overhandigt hi' een bedrag van Mk. 300.— en deelt
mede, dat het A. N. V. gaarne bereid is, om op aanvrage der Nederlandsche vereenigingen in Duitschland, diezulks wenschen, uit zijn boekenvoorraad
Nederlandsche boeken kosteloos ter beschikking te
stellen. Beide mededeelingen worden met luide toejuichingen ontvangen.
De jaarverslagen liggen in druk ter tafel. Er blijkt
uit dat degeldelijke toestand van den N. B. 1. D. nog
steeds uitermate zwak is, hetgeen niet te verwonderen
is, als menbedenkt, dat toch in de eerste plaats ideeele
doeleinden nagestreefd worden en de leden voor
90 % bestaan uit werklieden, die de laatste jaren zeer
geleden hebben onder de ongunstige toestanden in
Duitschland. In nauw verband hiermede staan de
lotgevallen van het Bondsorgaan de Post van Holland.
dat voortaan als tijdschrift eenmaal 's maands zal
uitkomen,en in Holland gedrukt word en.
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Het oude Bestuur, and er de beproefde leiding van.
denvoorzitter Blokzijl, werd met slechts geringe wijzigingen herkozen. Het hoogtepunt van de namiddagzitting was de voordracht van Dr. Platz, rechtskundig adviseur van den Bond, 'over den rechtstoestand van Nederlanders in Duitschland. Het is helaas
een felt, dat hieromtrent bijna zonder uitzondering
eene verbluffende onwetendheid bestaat.
Belangrijk was ook de gedachtenwisseling over
de ondersteuning van Nederlandsche werkloozen in
Duitschland.
Ik kan mijn bericht over dit zesde congres van den
Nederlandschen Bond in Duitschland niet eindigen,
zonder eenige algemeene opmerkingen daaraan toe
te voegen. Het is nu ruim 4 iaar geleden, dat van eene
kleine groep Nederlanders te Berlijn de stoat uitging,
orn eene beweging in het leven te roepen tot behoud
van de tienduizenden lapdgenooten in Duitschland
voor on en Nederlandschen Stam. Na een eerste
tijdperk van groote geestdrift dreigen lauwheid en
laksheid de overhand te krijgen en daartegen voert die
kern van voormannen een onafgebroken strijd.
Hoopvol stemt het feit, dat deze kern niet meer is een
eken, dat
kleine groep, doch ook in Hagen is weer gebl
Maar
deze kern van jaar tot jaar grooter vvordt.
•
de strijd is zwaar en moeilijk en daarom is het
noodig, dat wij nit slechts sympathie koesteren voor
deze beweging, wij moeten haar ook met de daad,
met alle zedelijke en stoffelijke kracht, waarover het
A. N. V. beschikt, steunen. Het geldt eene Nederlandsche Zaak, een Nederlandsch Belang.
Berlijn, Nov. 1925.

F. A.Overhoff.
Vert. A. N. V.
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en Maastricht doorgesneden. Maar de vreugdevolle
ontvangst van de proclamatie van het Koninkrijk
der Nederlanden op 21 Maart van dat jaar bewees,
dat de Lange gedwongen scheiding het gevoel van
saamhoorigheid eer versterkt dan verzwakt had.
Het was — schreef het Journal de Maestricht — een
der schoonste dagen waaraan de stad heugenis had.
Koning Willem I bracht negen malen een kart bezoek.
Koning Willem II heeft in 1841 de reeks der
langduriger vriendschapsbezoeken ingewijd, die de
stad terstond met de grootste vreugdeblijken beantwoordde. Het was, alsof zij slechts op dien stap van
toenadering had gewacht, om haar onwankelbare
verknochtheid aan het Nederlandsche ideaal te toonen.
Op 7 Juni 1855 werd ook Koning Willem III met
groot feestbetoon ontvangen. Limburg rechtvaardigde door zijn houding ten voile het besluit der
Conferentie van Londen, dat „het voortaan alleen en uitsluitend zou behooren tot het Koninkrijk der Nederlanden als elfde provincie des Rijks",
een besluit, dat in de geheele provincie zoowel als
in de hoofdstad groote voldoening en vreugde verwekte.
Koningin Wilhelmina heeft als Prinses, vergezeld
van haar Moeder, de toenmalige Koningin-Regentes,
Maastricht in 1895 bezocht. Als Koningin heeft
zij er twee malen een ambtelijk bezoek gebracht. Dit
jaar is H.M. zoo mogelijk met nog grooter hartelijkheid verwelkomd, dan de vorige maal. *)
De dichter Jaspar tong in_een welkomstlied de
gedachten van het yolk in de aardige streektaal tilt
o.m. met deze woorden:
En zeet taan stijge-n-ouch tie wollek
Gebeije van Eur Treechter vollek
Tot bij d'n troen van Slivvenier:
Et smeek, dat Heer de wel maag veuje,
Eur Hoes te sterke, te beheuje,
Et Land tot zege, Haom tot ier.

De Afd. Maastricht deed een goed werk de uitgaaf van dit geschrift (versierd met afbeeldingen,
Oranje en Maastricht.
waarvan we er een overnemen) te steunen. Het
Het deed goed, de ondubbelzinnige blijken van mengde zijn blijden toon in de vreugdegalmen,
aanhankelijkheid op te merken, waarmee de Koningin die door Zuid-Limburg weerklonken en die samente Maastricht ontvangen is. In 1925 als in 1919 heeft vloeiden in dit schoone accoord:
Limburg op een wijs, die voor geen twee erlei uitLimburg en Nederland een !
legging vatbaar is, getoond, dat het trouw is aan het
*) Vreemdgenoeg maakt het genoemde boekje van het
vorstenhuis en Nederlandsch tot in zijn nieren.
De vorige maal waren die aanhankelijkheidsbewiizen bezoek in 1919 geen melding.
een noodzakelijk antwoord op de vreemde
geluiden, die men uit het Zuiden had vernomen
en de feestelijktheden en betoogingen van
thans bevestigden dat op reffende wiize.
Nit in alle eeuwen is de verhouding even
hartelijk geweest. Het boekje „Oranje en
Maastricht", doorde heeren J. Endepols en
E. Jaspar, bestuursleden onzer Afd. Maastricht
met steun van het Algemeen Ned. Verbond
in he licht gegeven ter gelegenheid van dit
laatste bezoek, vermeldt it een oude kraniek,
dat een Oranjestadhouder in den loop van
twee eeuwen -- tusschen 1850 en 1776 —
niet meer dan vijftien malen „Maastricht
hetzij belegerde, hetzij veroverde, hetzi; bezocht" (zoo staat het er !) Naar aanleiding
van het beleg en de inneming in 1632 vlocht
Vondel een dichtkrans om de „Stedekroon
van Frederick Hendrick". Ditgedicht was
met het bijgaande titelplaatje versierd.
Tot 1815 scheen de band tusschen Oranje Zinnebeeldige prent 131) „Stedekroon van Frederick Henrick" door Joost van dei, Vondel.
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Een Oranje-Nassaumuseum,

Tergelegenheid van de zilveren bruiloft van.
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik (in Februari 1926) zal een Comite een mooi geschenk geven aan
het Nederlandsche yolk, daartoe geholpen door den
Haagschen gemeenteraad, die het oude Waaggebouw
aan de Groote Markt heeft afgestaan ten behoeve
van een Oranje-Nassaumuseum.
In ons Maartnummer hebben wij de namen van dit
co 'te vermeld, waarvan Mr. A. J. E. A. Bik voorzitter is. Tal van bekende personen hebben het
correspondentschap aanvaard. Wij vertelden to en,
dat het is voortgekomen uit de commissie, die bij het
25-jarig regeeringsjubileum der Koningin de Oran
Nassautentoonstelling in Den Haag inrichtte, Welke
zoo buitengewoon groote belangstelling trok. Wij
deelden mede, dat de commissie gevoeld had, dat
Naar arbeid recht had op dutirzaamheid; dat de
kostbare herinneringen aan het Oranjehuis, die men
hadgezien, zooveel mogelijk bijeen moesten blijven,
aangevuld met andere van heinde en ver.
Wij verzamelen en bewaren herinneringen aan
lieve verwanten en vrienden enzoo worth in Nederlandzeer veel over het Oranjehuis in musea bewaard
Maar er zwerft ook zeer veel het buitenland. Is het
niet dwaas dat het harms van Prins Maurits niet in
ons land maar te Weenen een museum staat ? En
zoo veel dat in verschillende musea in Nederland
verspreid ligt, zou oneindig . beter tot ons spreken in
een omgeving als de historische tentoonstelling
era gaf ! Dies heeft het cornite overleg gepleegd met
de directeuren der Rijksverzamelingen, daaruit met
toestemming van den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voorwerpen in bruikleen
aangevraagd. Het museum al aldus een beeld geven
van de geschiedenis van het huis Oranje-Nassau,
in het bijzonder in zijn verhouding tot het Nederlandsche yolk.
Voor het verwerven van relieken, vooraluit het
buitenland, is een stamkapitaal noodig. Daarom, is
gelegenheid gegeven, tot de Vereeniging „OranjeNassaumuseum" als lid toe te treden tegen een
jaarl. bijdrage van f 2,50; als begunstiger voor f 10.—
of als stichter,
wanneer men ten minste f 100 gulden
schenkt. De vereeniging telt thans 206 leden, 69
begunstigers en 33 stichters, waaronder vier gemeenten. Breda is stichter, Naaldwijk ts-ezde
G rav ande
en Monsterzijn begunstigers en geven een (klein)
subsidie. Waaromzouden niet alle gemeenten in ons
land dit voorbeeld volgen ?
Wie ich bij deze waarlijk nationale beweging wil
aansluiten, eve ich op bij het secretariaat N. Parklaan 63, Den Haag (postgiro 23962),
Naast deze vorthen van geldelijken steun is er
nog een andere wijze van daadwerkelijken steun: het
schenken van voorwerpen voor de verzameling. Te
dien aanzien een enkele opmerking. In de laatste
jaren is men • zich er van bewust geworden, hoe
sommige publieke verzamelingen geleidelijk zijn
vergroeid tot een min of meer verwarde opeenstapeling, omdat men bij opnemmg van voorwerpen niet
voldoende critisch isgeweest, niet volcloende het
einddoel, het verkrijgen van een evenwichtig gell eel,
heeft in het oog gehouden.
Het Bestuur noodigt hen, die een naar hun rneening
voor het Museumgeschikt voorwerp willen afstaan,
uit, vooraf het oordeel van het Bestuur inte winnen.
Men kan overtuigd zijn, dat niet geringe handels-

waarde, maar on geschiktheid als bijdrage voor de
stelselmatig in te richten verzameling, bij de beslissing den doorslag zal geven.
Tot medewerking wekken wij niet alleen landgenooten op maar allen, die, in Welk ver land ook, den band
met het vaderland willen vasthouden enzich vrijwillig
tenminste eenmaal 's jaars willen laten herinneren aan
het stamland met zijn vorstenhuis. Onder alle verdeeldheid, die hetzwak is van ons volkskarakter, is er,
naar Prof. dr. H. F. M. Hui bets in het jaarverslag
der Ver.„Oranie-Nassau.museum” over 1924
heeft opgemerkt, een element van eenheid verscholen
in de dynastie. Dat element heeft zich tot een psychologische macht ontwikkeld, die — zoo schreef de
hoogleeraar zelfs door het vagevuur van de Fransche overheersching niet kon verteerd worden.
„Gijsbrecht Karel van Ho gendorp behe
oefd slech is
het Oranje-sein te geven om het yolk van Holland te
bewegen tot partijkiezen voor de oude dynastie, ester
traditie toch veilig verscholen lag achter de stifle
duinen van het NOordzeestrand",
Volkskrachtzonder eenheid bestaat niet. Laten wij
dan trouw bliiven aan het beproefde eenheidszinnebeeld en eengelegenheid als de nieuwe stichting
het„Oranje-Nassaumuseum” biedt aangrij pen, teneinde ook van on en kant te doe wat kunnen
om datzinnebeeld frisch te houden !

Het Nederlandsch en het vreemdelingenverkeer.
Het heeft ons altijd hind rd dat de Al .Ned
Ned erlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer
langen tijd uitsluitend in vreemde talen gestelde
geschriften over ons land in het buitenland verspreidde, alsof er daar niet ten minste evenveel
Nederlandsch sprekenden en lezenden als in Nederlandzelf wonen of zich ophouden. In het bizonder
hadden de Vlamingen, id-Afrikaners en onze afstammelingen in Amerika recht op Nederlandsche
reclame-leesstof, al zijn voor de landen hunner
inwoning tweetalige gidsen zeker gewettigd.
Het Hoofdbestuur der genoemde vereeniging heeft
onderzachten drang van het A. N. V. de leemte
aangevuld door de uitgaaf van een boekie genaamd
Jets over Nederland voorNederlanders en die
Nederlandsch verstaan. De vaardige pen van Jhr.
Jan Feith schreef de inleiding, waaruit we met instemming dit brok overnemen:
Wie een eigen taal bezit en aanspraak maakt op een eigen
taalgebied, die kome er frank voor uit. Zelfs wil het wel eens
voorkomen, alsof er te veel — ik hedoel dit „te veel" in verhouding tot wat ooze eigen taal aangaat, — inleidingen en
handleidingen in vreemde talen over ons land werdengeschreven; terwijl, welticht zonder opzet of onheus-he bedoeling
verzuimd scheen te worden, aandacht te schenken aan eene
hehoefte, urn juist voor de Nederlandsch-sprekende gemeente,
niet zoozeer landgenooten als de niet-landgenooten, die wij
zoo gaarne tot ons taalgebied rekenen, iets over ons eigen land
te schrijven.
Is het bescheidenheid, toeval, verzuim ? Of is het eenevolg van de redeneering, dat ook bijna alle talen, waarin toeristische werken over Nederland zijn geschreven, tot op zekere
hoogte eveneens te lezen en te begrijpen zijn door onze linguistische vaderlanders zelven ?
Hoe dan ook
waarom niet eens de moeitegenomen, in de
Nederlandsche taal iets te vertellen over Nederland, en hier
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voor degenen, die onze taal machtig zijn, een Nederlandsch
boekje samengesteld over zoozuiver een Nederlandsch onderwerp, als geen tweede ter wereld te vinden is.
Telkens zien wij stamverwanten tot ons komen — en hoe
hartelijk welkom zijn zij ons hier binnen onze grenspalen.
Doch als zij om voorlichting vragen over Nederland als aantrekkelijk en belangrijk reisgebied, moeten zij veelal geholpen
worden — ai, bijna schreef ik afgescheept, — met reisgidsen,
waarin te weinig Nederlandsch voorkomt. Zoodat zelfs Den
Haag er La Haye heet 's-Hertogenbosch met den naam
Bois-le-Ducprijkt, — om van tallooze andere, even stipte
als schoonklinkende vertalingen van goed-Hollandsche namen
niet te spreken.
Zij komen allereerst uit het verre India, onze koloniale
rijken in Oost en West, die machtige gebieden, welke ons
recht schenken, te spreken van een Groot-Nederland. Zij
korner' tot ons uit Zuid-Afrika, dat een kwarteeuwgeleden
nog als ongeschonden taalgemeenschap met ons eigen land
gold. Zij komen uit het groote Amerika, waar tusschen de vele
volksgroepen, zoo bont als een lappedeken, op tal van plaatsen
nog zuiver Hollandsche nederzettingen worden aangetroffen.
Zij komen uit Belie,
uit Vlaanderen, waar niet slechts onze
g
taal, maar niet minder dan onze landszeden engewoonten in
eere wordengehouden.
Zij komen van alle deelen der aarde naar het kleine land,
waaraan zij zich, meer of minder hecht, verbonden gevoelen,
door banden des vaderlands, banden des bloeds van traditie
of taal.
En als zij hier den voet zetten op Nederlandschen bodem,
wenschen al dezen allerminst beschouwd te worden, en nog
minder dulden zij, dat zij over een kam worden geschoren,
als vreemdelingen, die ons land komen „doen". Al mogen
zij dan volgens de preciese aanduiding van het woord geen
landgenooten zijn, toch weigeren zij zich van een andere taal
te bedienen dan van de landstaal, die zij niet vergeten zijn,
die zij zijn blijven gebruiken, hetzij al sprekende, dan wel
schrijvende of lezende.
En als zij aldus hun Nederlandsche voorliefde toonen en die
fier uiten, dan willen wij hun dit boekje als handleiding voor
hun refs door Nederland aanbieden, omdat het voor hen geschreven is, in de hun welbekende en zoogeliefde Nederlandsche taal.
Aan hen dus, de niet-landgenooten, die niettemin onze taal
verstaan, zij in de eerste plaats dit woord van welkom toegeroepen:
'„
Welkom, vreemdeling, die ons niet vreemd is !"
_Doch daarnaast vinden wij de roots groep landgenooten,
die het eigen land willen bereizen en een voldoende dosis
bezitten van nationaal bewustzijn, om allereerst te vragen naar
een Nederlandsch reisboekje over Nederland !

Het tweedegedeelte van het rijk verluchte boekje
wordt in Women door beknopte plaatsbeschrijvingen,
die ons wat vluchtig en oppervlakkig en hier en daar
onjuist voorkomen.
Bij een herdruk verdient dit gedeelte duchtig
herzien en bijgewerkt te worden.
Maar dat het werkje thans bestaat, vervult ons met
dankbaarheid om het erkende beginsel: In Nederland
Nederlandsch_yoorop.A

nrJ%WMgEnrrq
Leden ! Besluit het jaar 1925 met t.n.
minste een nieuw lid aan te brengen
voor 1926.
EWMHMMUB_IrOnaH
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VLAANDEREN
Vlaamsche toestanden.
XIII
Het in September j.1., te Montignies-sur-Sambre,
in het hartje van het nijverheidsbekken van Charleroi
gehouden Congres der Vlamingen in het Walenland,
heeft, mede dank zij de verwoede aanvallen van de te
Brussel, en helaas ook nog steeds te Antwerpen en
te Gent verschijnende anti-Vlaamsche bladen, nogmaals in breede kringen de aandacht gevestigd op een
punt van het Vlaamsche vraagstuk, waarbij het
algemeen Nederlandsch stambelang innig betrokken
is: de uitwijking, in massa, van Vlaamsche arbeiders
het Walenland en hun behoud voor onzen stam.
naar

De verhuizing van Vlaamsche arbeidskrachten
naar het Walenland duurt nu reeds ruim zestig jaar
en tot voor kort viel nog altijd niet veal te merken
van het ontstaan van Vlaamsche kernen, roe of
kolonien in het Walenland — het Noordelijkste
waarvan
grensland van het Latijnsche taalgebied
het verlies van het stambewustzijn niet meer te
duchten zou zijn. zich daarover, als buitenstaander, moge verwonderen, vergete bij het vormen
van zijn oordeel in de allereerste plaats niet, dat deze
Vlaamsche uitwijkelingen, door het teveel aan arbeidskrachten en het gemis aan degelijk vakonderwijs .(een
gevolg van den Fransch-Belgischen taaldwang), als
het ware uit hun landstreek naar het nijvere Walenland, met zijn uitstervende bevolking, gedreven, tot
den laagsten stand beliooren en, bij gemis aan geestelijk weerstandsvermogen, zooniet elf dan toch
reeds in hunne kinderen, voor den Nederlandschen
stam verlorengaan. Er bestaan, in het Walenland,
geen officieele Vlaamsche scholen, waar de Vlaamsche kinderen in hun eigen taal onderwezen warden,
et gevolg dat deze afstammelingen van rasechte
meth
Vlamingen, levend te midden van een Franschsprekende bevolking, spoedig daarbij geholpen
door de minachting der Walen voor al wat Vlaamsch
is — met de Waalsche bevolking versmelten en
ldra van hun Vlaamsche afkomst niets anders meer
we
ehouen
d dan hun Vlaamsche familienaam. Zonder
b
waartegen tot dusver van
deze denationalisatie
regeeringszijde nooit lets was gedaan, wel het tegendeel zouden reeds sedert lang in het Walenland,
waar trots alles het aantal enkel-Vlaamschsprekende
Vlamingen grooter blijft dan dat der in Vlaanderen
gevestigde Walen (officieren, rechters, ambtenaren,
enz.), Vlaamsche kolonien zijn ontstaan welke, naar
de voorspelling van Lodewijk de Raet, toch eens op
een stevige economische en kultureele basis, tot
standzullen komen.
Van een eerste poging in Bien in getuigen de
Vlaamsche Congressen in het Walenland — het
congres te Monti sur Sambre was reeds het
derde van lien aard — en zoowel de groote belangstelling als de degelijkheid der leiding laten toe,
met wat meer hoop en vertrouwen dan ..vroeger, d
tegemoet te zien. Belangrijke bijzonderheden wards daar medegedeeld over het geheel
in katholieke banden zijnde werk der Vlamingen,
dat nu afdeelingen telt in al de Waalsche nijverheidscentra, Vlaamsche bibliotheken, Vlaamsche tooVakvereenigingen
neelvereenigingen,
, Bonden voor
Onderlingen bijstand en Studiekringen heeft opgerecht en duizenden laden west te winnen voor den
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Vlaamschen Broederbond, die zijn eigen weekblad,
De VlaamscheVolksstem, heeft, dat zonder omwegen
voor het volledige Vlaamsche rechtsherstel opkomt.
Doch meet minder belangrijk waren de op het congres vertoonde statistieken, wijzend op de getalsterkte van de in het Walenland verblijvende Vlamingen, geboren in gemeenten van het Vlaamsche land
en ingeschreven op de kiezerslijsten, dus alien tenminste 21jaar oud. Te Dampremy, bij Charleroi,
bleken niet minder elan 1.598 kiezers, van de 8.703,
of 18.36 t. h. uit het Vlaamsche land afkomstig te
ziin (voor de mannen bedroeg het aantal 21.11
t. h., voor de vrouwen 15.37 t, h.); te rvIontignies
waren 2.608 kiezers van Viaamschen oorsprong, te
Gilly 2.508, te Charleroi-stad 2.045, enz. Voor het
kolenbekken van Charleroi all kwam men tot een
totaal vanruim 25.000 Vlamingen op een bevoiking
van 200.000zielen.
De over het Waalsche nijverheidsland verspreide Vlamingen voorgoed tot een vaste, stambewuste
massa tegroepeeren met het doel op te komen voor
hunne geestelijke en stoffelijke belangen, zal nu het
werk der eerstkomendejaren zijn. Er is natuurlijk
nog heel wat gebrek aan samenhang en aan werkelijk
nationalenzin bij deze uitgeweken Vlamingen, doch
erzijn teekenen — het stark toenemend aantal lezers
van Vlaamschgezinde dagbladen is er een van belang welke op een onbetwistbare versterking
van het stambewustzijn wijzen. Minister Van de
Vi vet die het de moeite waard had geoordeeld, de
inrichters van het con re te komen gelukwenschen,
aarzelde niet, in zijn toespraak op de algemeene
vergadering het stambewustziin te verheerlijken,
waar hij eider Teaalien tijde. hebben de dichters het
droevig lot der bannelingen beschreven en in verzen
omgezet. Waarlijk, het lot van hen, die verplicht zijn
hun vaderland te verlaten om inn vreemde een
nieuw leven tezoeken, is beklagenswaardig, vooral
wanneerzij, in den vreemde geen betrekkingen hebben met hunne stam- of taalgenooten.
Wanneer deze uitwijkelingen zich echter vereenigen, wordt hun lot merkelijk draaglijker en ziet
men vaak gebeuren, dat deze bannelingen in een
vreemd land, hoewel een minderheid blijvend, toch
eenplaats innemen, die hen onmisbaar maakt. Het
voorbeeld der Ierenr in Amerika is sprekend. neze
kenmerken zich toch door de liefde voor hun vaderlanden hun dl nod
godsdienstzin. Waar een Ier ook
komen moge, overal hi eerst Ier en katholiek. Zoo
ook moeten onze la 'n zijn en blijven: katholiek
en Vlaming. Onze Vlamingen steken graag weg, dat
zij Vlamingen zijn. Dat mag niet langer blijven
duren.Zij moeten voor hun Vlaming-zijn durven
uitkomen. De Vlamingen in het Walenland moeten
elkaar zoeken. Het hemd is immers nader dan de rok".
Tot degeestelijke ontwikkeling en het behoud,
voor den de la stam, van deze over de
Zuidelijke grens van ons taalgebied, in Europa,
uitgeweken Vlamingen, kan al wie iets over heeft
voor taal en stain, een steentie bijdragen door het
zenden van boeken, dagbladen en tijdschriften aan
priester Frans Geysen, rue des Combles 1, Montignies-sur-Sambre, die de iiverige secretaris is van
het Werk. Mogen velen begrijpen, dat het hun plicht
is, als ware Groot-Nederlanders, trots all verschil
vangodsdienst of wijsgeerige opvatting, dit edel
streven naar behooren te steunen.
Brussel.

M. J. LIESENBORGHS.

Het grafgedenkteeken voor wijlen H. Meert.
Onder roots belangstelling had 25 October j.1.,
op de steel el begraafplaats te Gent, de onthulling
plaats van het door de or en van de Gentsche afdeeling der Vlaamsch-nationalistische partij, op het graf
van wijlen H. Meert opgericht gedenkteekm De
anti-Vlaamsche burgemeester had er eerst aan gedacht de plechtigheid geheel te verbieden, doch
naderhand, vermoedelijk uit vrees voor relleties,
werd zij wel toegelaten op voorwaarde evenwel, dat de
deelnemers een voor een , en niet in groep, voor hhet
nieuwe gedenkteeken louden voorbij trekken en geen
enkele rede, op de begraafplaats, zou worden tit esproken.
Evenals bij de begrafenis van Meert, welke,
naar men zich herinnert, door het onoordeelkundig
optreden van de Gentsche politie, tot onverkwikkelijke tooneelen aanleiding gaf, was ditmaal ook weer
een sterke politie- en gendarmeriemacht op de
been en gebeurde de voorafgaande huldiging van
den gestorvene in de groote zaal van Uilenspiegel.
Kinderen on en er, in koor, het medesleepende lied:
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief !, waarna,
Mej. Rosa de Guchtenaere, het oud-Kamerlid Boudewijn Maes, beiden namens het herdenkingscomite,
Herman van Puymbroeck, voorzitter van de Vlaamschnationalistische partij, dr. A. Jacob, de heer Schreuder, lid van de groep Nederland van het A. N. V. en
mej. Prins, voor een cantal Noordnederlandsche
vereerders, hulde brachten aan de vele en groote
offers, walks Meert zich getroostte, om zijn Grootnederlandsch ideaal te bevorderen.
Een waardige optocht, met muziekkorpsen en met
rouwstof omfl oerste leeuwenvaandels, be of zich vervolgens naar de begraafplaats. In den stoet bevonden
zich vele afvaardigingen van V1.-nationalistische
vereenigingen en Vlaamsche Oud-strijdersbonden,
de kamerleden Herman Vos en St af de Clercq, het
comite van Heldenhulde, enz. Op de begraafplaats
trokken de deelnemers voorbij, zooals was bepaald,
en legde ieder een bloem aan den voet van het
gedenkteeken waarop, onder het portret van Meert,
gebeiteld stood: „1865-1925. Hulde van GrootNederland aan Hippoliet Meert, stichter van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, professor aan de
Vlaamsche Hoogeschool, lid van den Raad van
Vlaanderen. Hij stierf als een martelaar in den vriiheidskamp van Vlaanderen."
De woorden: „Professor aan de Vlaamsche Hoogeschool" enz. had de stedelijke overheid echter
met een frdoek doen bedekken en zullen, op haar
bevel, van het gedenkteeken worden verwijderd.
Uit de afdeelingen.
Vrijdag 18 December a.s. spreekt Drs. W. S. A.
Frans, leeraar aan het Gymnasium en de H. B. S. te
Hengelo, voor de laden en genoodigden van tak
Brussel over het Moderne tooneel in Noord-Nederland en in Vlaanderen. Voor deze lezing zal ongetwijfeld veal belangstelling zijn, daar de beer Frans, in
Nederland, als een kenner geldt op dit gebied en er
heel wat toe bijdroeg, om de nieuwe Vlaamsche
tooneelrichting aldaar in breede kringen bekend te
maken. Hi zal ook te Gent en in andere Vlaamsche
steden, met hetzelfde onderwerp, optreden.
Het voorloopig bestuur van tak Antwerpen heeft
aan verscheidene honderden oud-leden en personen,
welke voor een nieuw lidmaatschap in aanmerking
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komen, een opwekking tot hervatting der werkzaam-,
heden van deze vroeger zoo bloeiende afdeeling gestuurd. Naast de bestaande politiek-gekleurde vereenigingen voor tooneel, letterkunde en algemeen
kultuurleven is in de Scheldestad, met haar krachtig
Vlaamsch bewustzijn en hare root Nederlandsche
kolonie, ongetwijfeld meer an ooit plaats voor een
sterke afdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, waar Hollanders, Vlamingen en ZuidAfrikaners elkaar kunnen ontmoetenen welke al
een waar verbindingsteeken kan worden tusschen
Noorden Zuid. Geen enkel belangstellend in on
van Antwerpen of de voorsteden ma dan ook nalaten
aan den heer Marc Belloy, secretaris van het voorloopig bestuur, Durletstraat 44, zijn naam en adres
op te geven.
Tak Lokeren blijft, evenals de vorige jaren, vele
blijken even van een opgewekt vereenigingsleven.
Op 19 October j.l. sprak kommandant C. Stevens,
uit Gent, er over het onderwerp: Kan de Volkenbond
een nieuwen oorlog voorkomen ?; op 23 November
hield de heer Paul de Mont, Vlaamsch oorlogsverminkte, een lezing over: Het leven en de psychologie
van denpiot (Belgischen infanterist). In December
komt de Vlaamsche volksschrijver A. Hans aan de
beurt met een voordracht over President Paul Kruger
en in Januari a.s. het kamerlid Herbert met een nog
niet bepaald onderwerp.
Hetgebruikelijke gezellig samenzijn zal plaats
hebben in Januari a.s. terwijl ook weer een paar
malen, in groep, een voorstelling in de Vlaamsche
Opera, te Antwerpen, al worden bijgewoond.
Berichten.
Voor hetbetalen der jaarlijksche bijdrage (gewone
leden fr. 10, beschermende leden fr. 25) voor 1926,
worth den leden van groep Vlaanderen vriendelijk
verzocht het volgende in acht te willen nemen:
De leden der afdeeling Groot-Br dienen hun
bijdrage te betalen aan den penningmeester van deze
afdeeling, Marcel de Ceulener, Meirstraat 10,
Anderlecht.
De leden uit Antwerpen en de voorsteden betalen
aan den heer Marc Belloy, Durletstraat 44, Antwerpen,
De leden ,van tak Lokeren betalen aan den heer
Claeys, penningmeester van deze afdeeling.
Leden uit steden of gemeenten, waar nog geen
plaatselijke afdeeling bestaat, gelieven rechtstreeks
te betalen aanden secretaris-penningmeester van
groep Vlaanderen, Marcel Stijns, Ernest Discailles,
straat 11, Schaarbeek-Brussel (postcheckrekening
N°. 129.226).
Reeds vroeger is, in „Neerlandia", gewezen
op het groote werk ondernomen door de „Zuidnederlandsche dialectcentrale" Welke zich bezighoudt met het voorbereiden van een Zuidnederlandschen taalatlasen, eenigen tijd geleden, al
eenproeve van de verkregen it la heeft medegedeeld in den vorm van een aardrijkskundige
studie van de verschillende namen der roode aalbes.
Dr. L. Grootaers, Naamsche Steenweg 158, HeverleeLeuven, die de spil is van deze wetenschappelijke
onderneming, houdt zich aanbevolen voor alle
streektaalinlichtingen en briefwisseling over het
dialectonderzoek en zendt geregeld de „Mededeelingen van de Zuidnederlandsche dialectcentrale"
aan al degenen, die hun medewerking aan het onderzoek ill
verzekeren.
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ZUID-AFRIKA.

Melt Jacobus Brink t.
In September is deze Afrikaansche schrijver op
83-jarigen leeftijd overleden.
leder Grootnederlander kent zijn lied:
Ik min mijn land, ik min mijn yolk
Ik min mijn eigen taal.

Zijne vele „grappige stories en ander versies in
Kaaps-Hollands" en blijspelen hebben er in de
vorige eeuw veel toe bijgedragen om het Afrikaansch
er bovenop te houden.
Grootere dichters hebben hem sedert overvleugeld.
Maar hij verdient een blijvende plaats onder de wegbereiders der Afrikaansche natie.
De Taal.
Alweer was het een Nederlander, Arnoldus Pannevis, die, in 1866 te Kaapstad aangekomen, geroepen
was tot de ontdekking van Afrikaansch als taal. Hij
was een opmerkzaam taalkenner en, na naar gesprekken geluisterd te hebben, kwam hij tot de gevolgtrekking: „Men spreekt hier weliswaar geen Hollandsch, maar toch een taal, die tot Hollandsch in
zeer nauwe verwantschap staat". Deze Pannevis
heeft bij de eerste taalbeweging een zeer belangrijke
rol gespeeld. Doch de man, die den grootsten stoot
gegeven heeft aan de mogelijkheid van erkenning van
Afrikaansch als een taal, is voorzeker Dr. J. Brill,
Rector van het Grey-College te Bloemfontein, die in
Mei 1875 zijn vermaarde toespraak over dit vraagstuk hield. Dr. Brill, een Nederlander natuurlijk,
sprak over de „landstaal" en legde er al dadelijk
nadruk op, dat hij daaronder niet verstond de ambte-
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Eike landstaal, zijn moedertaal, maar de niet-arnbtelijke taal, de taal, die niet geschreven, maar gesproken
en verstaan werd van de Kaap tot ver in de binnenlanden van Zuid-Afrika en zonder welke geen vreerndeling, hetzij Engelschman of Duitscher, die het land
bereist, zich redden kan. Dr. Brill gaf vervolgens
een ecnvoudig en logisch vertoog over het groote
vraagstuk. Zijn bewijsgronden zijn sedert door velen,
gewoonlijk zonder erkenning van oorsprong, tot in 't
oneindige herhaald en zijn dc grondslagcn geworden
van bijna alle latere betoogen op dit gebied, die jets
te beteekenen hadden. Inderdaad kan men den zin
van alle latere bewerir gen, dikwerf geuit als persoonlijke ingevingen, terugvinden in de mcesterlijke
voordracht van den Nederlandschen geleerde, welke
men feitelijk in haar geheel diem te lezen, om een
volledig en afdoend grondbegrip te verkrijgen van de
geliefkoosde bewijsgronden van lateren tijd. Hetgeen in den aanhef van dit artikel reeds gezegd is
over de eenvorrnigheid van taalverschijnselen over
geheel Zuid-Afrika, geeft hij weer in de volgende
woorden :
„Aileen wensch ik nog even aan te stippen, dat het
voor iemand, die met alle deelen van Zuid-Afrika
goed bekend is, eene nuttige en belangrijke zaak zou
zijn, ons eens in te lichten omtrent het verschil in
taal en spreekwijzen in de verschillende deelen van
dat uitgestrekte gebied, om zoo de vraag op te lossen,
in hoe ver de Zuidafrikaansche taal een kan genoemd
worden. Ik voor mii heb uit den aard der zaak slechts
een zeer beperkt ,veld van waarneming. Misschien
is het alleen daaraan toe te schrijven, dat ik den indruk ontvangen heb, dat er, bij andere talen vergeleken, verwonderlijk weinig verschil van streektaal,
eene verwonderlijk groote overeenkomst van uitspraak, van vormen, van eigenaardige spreekwijzen
en uitdrukkingen bestaat. Wanneer ik b.v. den staat
van zaken in 't kleine Holland neem, dan zie ik, dat
bijna leder dorp, en zeker iedere stad, verschil van
tongval vertoont, dat een Hollandsche hoer een
Gelderschman nauwelijks verstaan kan en dat er in 't
Noorden een gouwtaal gesproken wordt, die voor
iederen Hollander volkomen onverstaanbaar is. Wanneer ik zulk een verscheidenheid in zulk een engen
kring vergelijk met den toestand in zoover uiteenliggende landstreken als b.v. de Kaapstad en de
Transvaal, dan komt het muj voor, dat ik 't recht heb
mij over 't betrekkelijk geringe verschil van tongvallen te verbazen ...... "
Alles, wat Prof. Dr. J. Brill in 1875 gezegd heeft,
geldt, na juist een halve eeuW, nog heden. Onze
Afrikaansche taalstrijders heeft hij van de noodige
gegevens voorzien, om op hoofdzakelijk wetenschappelijk-logischen grond te kunnen betoogen. Wellicht is het in polemiek den tegenstanders van Afrikaansch niet moeilijk voor elke bewering een weerlegging te berde te brengen, doch geenszins wenschen
wij ons thans te verdiepen in de waarde der meeningen, aanhoudend a in beide kanten geuit. Jammer
is het, dat er ten slotte een hoofdbewiisgrond ontstond, waarvoor elke redelijke redeneering moest
wijken, die vverkelijk in den grond niet geheel verdedigbaar was, namelijk: „Afrikaners kunnen geen
Nederlandsch leeren". Zij, die dezen uitweg gevonden
hadden en dien als een leer huldigden, gaven zich
geen rekenschap van de vraag, of zij daarmede het
Afrikanerdom een dienst bewezen of niet. Niettegenstaande de uitmuntende resultaten verkregen met het
Nederlandsch onderwijs, vooral in de Transvaal en

den Vrijstaat in de republikeinsche dagen, zegevierde
de leuze „Afrikaner-kinders kan nie Hooghollands
leer nie !" Gematigde mannen, zonder een vooroordcel tegen Nederlandsch, trachtten te redden een
zaak, die hun zeer aan 't hart ging, door de bevordering van vereenvoudigd Nederlandsch, min of
meer naar de spelling van Kollewijn, met hier en daar
kleine wijzigingen voor bijzondere aanpassing aan
Zuidafrikaansche toestanden. In 1904 en 1905,
nadat Prof. Dr. W. J. Vilioen zijn zending naar
Nederland in zake taalvereenvoudiging volbracht
had, vierde de Nederlandsche taal als 't ware een
nieuwe intrede in de taalkringen van Stellenbosch..
De vereenvoudigde spelling, goedgekeurd en bekrachtigd door de Commissie voor Taal- en Letterkunde
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, vond algemeenen bijval en de taalmannen
van Stellenbosch en elders, onder wie ook de heer
Joh. J. Smith (die onlangs als Prof. J. J. Smith
Nederlarid bezocht) vierden hoogtij. In een der in
die dagen verschenen pamfletten leest men — o.a.: —
„'t Zal niemand bevreemden, dat, naarmate zich
onder de Afrikaners een krachtiger nationaal gevoel
heeft geopenbaard, ook de liefde voor de moedertaal
meer aan 't licht is gekomen. Welke verschillen van
gevoelens er ook mogen bestaan aangaande de bepaalde vorm, die 't Hollands in Zuid-Afrika zal
moeten aannemen, zijn ze 't toch in zooverre eens,
dat ze alien zeggen: Hollands is en bl ij- f t
onze taal."
Alhoewel men in de Kaap geen dankbare herinneringen bewaart aan 't bewind van de dagen der
Nederlandsch-Oostindische Compagnie, denkt men
toch met schrik terug aan de tijden van Britsch
dwangbeheer na de overgave van de Kaap aan
Engeland. In 1870 slaagde Lord Charles Somerset
er in, om, niettegenstaande bestaande verdragen,
Hollandsch ambtelijk uit de Kaapkolonie te verbannen. Doch alle onderdrukking ten spijt, bleef de taal
der oude nederzetting voortbestaan. Merkwaardig
va.sthoudend in dit opzicht bleken de kleurlingen,
vooral de afstammelingen van de overgeplante
Maleiers, die alien, tot op dezen dag een goed verstaanbaar Hollandsch spreken. Dikwijls echter zag
het er uit, alsof het met de Hollandsche taal gedaan
was en de Colony of the Cape of Good Hope voorgoed
het Engelsch gewaad zou gaan aanvaarden. Hulp . of
aanmoediging van Nederland of elders had men met;
doch 't was steeds dat onvernietigbare bewustzijn
van zelf een yolk te zijn, dat de neiging tot
zelfstandigheid levendig hield. Wat Somerset in 1870
in de Kaap gepoogd had, werd twee-en-dertig iaar
later door Milner in de Transvaal beproefd. De
verweesde kinderen uit de concentratie-kampen,
die men tot verzet niet in staat achtte, moesten het
middel worden, om, als opkomend geslacht van
Afrikaners, geheel opgeleid te worden in de Britsche
Imperiale idealen, to speak and to think British.
Men had gewonnen, men had bezit genomen en men
ging dat bezit bestendigen. Een legioen van Engelsche en Schotsche onderwijzers en onderwijzeressen
land losgelaten.... to preach „Emwerd over het
pire !" ...... maar 't mocht niet baten. Wel gingen
we weer door een tijd, toen het scheen, dat alles
verloren was, toen het vuur in de Afrikaansche
harten, dat gedurende de bange dagen van den vernietigingsoorlog o© hoog opgevlamd had, stervende
was ...... maar toch nog smeulde ...... hier en
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daar . en aanstonds weer in gloed toe am om
straks meer dan ooit krachtig te herleven enzijn
schijnsel te werpen naar alle richtingen en naar alle
uithoeken van het uitgestrekte land.
Sir Starr Jameson, meer bekend als Dr. Jameson,
moest het bekennen, als antwoord op een vraag:
„That 'raid', gentlemen, that 'raid', was a huge
mistake...." Milner sterft als „Lord" en ontlast
zijn ziel met de woorden „Campbell-Bannerman was
right...." Chamberlain, de man., die zooveel droefheid enellende veroorzaakt heeft, daalt ten grave,
ziek naar lichaam en geest, kindsch en ellendig ......
Wrang inderdaad zijn de vruchten, die deze lieden
enzoovele anderen van hun Imperial streven geplukt
hebben ...... een weinig persoonlijke grootheid
en daarna ...... vergetelheid en ellende ...... en
in stilte berouw.
Wie weet .... ?
misschien ook
Doch de Afrikaner leeft ! Wii zien nu, dat de jaren
in het verleden slechts bedoeld waren als een tijd van
wording, waarin het proces van vorming van de natie
alseen
geheel heeft plaats •
gevonden. Het Volk, van de
Kaap tot de Zambesi, begint thans zich bewust te
worden van zijn toenemende jeugdige kracht. En in
die kracht wordt het dikwijls overmoedig.... en
niet altijd redelijk jegens de ouderen, aan wie het
zooveel te danken heeft.
Wij willen ons echter in dit hoofdstuk bepalen tot
taal. Laten wij aanstonds erkennen, dat het Afrikaansch, gelijk het aangenomen is voor alle doeleinden, niet voldoet aan de leuze „Skrywe soos .jy
praat".... De Afrikaner van het heden moet
taal leeren, om die op behoorlijke wijze in geschrifte
te kunnen gebruiken. De voortbrengselen van onze
eerste dichters stonden veel dichter bij 't Nedlandsch dan de taal, waarin zii thans verplicht zijn
lucht te geven aan 't overkropt gemoed. Jan Celliers
heeftons „Die Vlakte" gel everd, doch de taal van het
oorspronkeliike gedicht is niet meer de taal van heden.
Maar al deze wordingsverschijnselen kunnen wij
terzijde schuiven. We staan thans voor 't felt, dat we
een door den Staat en de Universiteiten erkende
ergen taal bezitten en we zijn er zeer op gesteld het
duidelijk te maken, dat deze taal geheel onafhankelijk
is van het Nederlandsch. Dat deze bewering geheel en
al haar on as te danken heeft aan den onredelijken
ieugdigen overmoed, waarvan ik zooeven melding
maakte, behoeftgeen. nader betoog.
De Zuid-Afrikanerwoont niet langer in een land
van eenzaamheid en verlatenheid.... Niet langer is
zijn om an beperkt tot zijn eigen huisgezm en
zijn inboorling-knechten en -meiden. Niet langer is hij
verstoken van de bronnen van licht en beschaving;
niet langer bestaat zijn eenig middel van vervoer uit
ossenwagens.... en niet langer dwaalt hi' rond in de
wildernis, om een bokje of een leeuw te schieten....
Neen, geleerdheid gaat thans z66 ver, dat er
gevaar bestaat van een over-productie van onze
universiteiten; reeds waarschuwt men tegen het
gevaar van een „geleerd proletariaat". Al onze
kinderen zijn er op uit, om academische graden te
behalen.
Uitgaande van 't punt, waar wij bleven steken,
toen En eland zich de Kaap toeeigende (Nederland
't goed vond om ons aan ons lotover te laten), hebben wij
bewust en onbewust vastgehouden aan 't oude
het oorspronkelijke,__dat met ons meeleefde en dat
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van vader op zoon, van moeder op dochter, niet
sterven kon ...... En wij denken daaraan met
liefde, omdat wij het erfden van onze voorouders....
loch niet meerzoozeer, omdat het van Holland kwam.
Waaromzouden wij ? Jaren lang voldeed onze
taal aan onze behoeften; wij he ben getracht die taal
te brengen op een nieuw punt van uitgang. Het
punt van uit an van een nieuwe reis; een reis, met
in eenzaamheid door de wildernis.. maar een reis
naar het lichten naar vooruitgang. Op die refs zullen
wij onze taal verbeteren, wederom naar gelang der
omstandigheden. Wij weten het — thans stamelen
wij het zijn dikwerf kinderlijke klanken, die wij
uiten. Aanstondszullen wij de kleinzielige bewering,
dat wij geen Hollandsch spreken, laten varen als een
onwaardige leugen en wij zullen Nederland vragen,
om naar ons te luisteren, naar het Hollandsch van het
landvan de komende eeuwen ! Nederlandzal ons
het en in den opbouw van een herboren Nedcrlandsch,
dat menzal spreken van de Kaap tot in den Soedan.
Genoeg nu over taal. Een merkwaardige beweging,
die men, vertaald uit het Engelsch, met den naam:
„Terug naar het Land" bestempeld he ma
maakt
hiergoede vorderingen. De bedoeling is, om den
Landbouw op te voeren tot een vak van hooge
kennis en om dit vak uit te oefenen,
venal waar de
gelegenheid zich daartoe aanbiedt, op door en door
moderne enwetenschappelijke wijze. Daarom wil
men het kind reeds in ziin jongste jaren met de beginselen van tuin- en landbouw vertrouwd maken,
zoodat liefde voor bet bedrijf als een vanzelf-sprekende zaak in hem al opgewekt worden.
JOHANNES.

De wortels.
Die Burger pakt de heels Zuidafrikaansche , taalquaestie een notedop, door op te merken dat het
noodzakelijk is geweest, het Afrikaansch als schrijftaal te erkennen, dear Nederlandsch schrijven aan de
meeste Afrikaners uiterst moeilijk valt.
Maar Nederlandsch le en en verstaan ken iedereen
met een beetje moeite en inspanning, zoo voegt het
Kaapsche blad hi bij.
Een hoofdartikel over„Nederlands op ons Skole en
Uniwersiteiten” besluit het met de woorden:
Uit bostaande opmerkings is dit duidelik dat ons in
ons ywer vir Afrikaans nie sogeesdriftig of dwaas ma
wees dat ons niks meer met Nederland of Nederlands
te doen wil he nie. Onsgroei wet hier in Suid-Afrika,
maar ons wortels reik tot in Nederland; en aan daardie
wortels moet ook sorg bestee word as ons 'n gesonde
boom wil ontwikkel. Dit is derhalwegoed te verstaan
dat die Suid-Afrikaanse Akademie sy invloed by ons
onderwys-outoriteite wil laatgeld ten einde te verkry
dat die nodige aandag aan Nederlands as leestaal op ons
skole en uniwersiteitegewy word. Die belang van ons
Afrikaanse taal en Afrikaanse kultuur vereis dit......
Die besluit van die Akademie beteken dan ook . niks
meer nie as 'n herhaling van 'n ou leuse van die eerste
taalstryders van die Twede Afrikaanse Taalbeweging:
„Lees Afrikaans ! Lees Nederlands ! Skryf Afrikaans !"
As ons daardie leusegetrou naleef,
dan hoef ons nie
vir die toekoms van ons taal of van ons stam te vrees nie.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
V. St.
Nederlandsche landontginners in de V

Van degeschiktheid van Nederlanders, om woeste
gronden te ontginnen „me': verbazingwekkende
resultaten" vertelt een briefschrijver van Het Handel lad uit Minneapolis treffende bijzonderheden.
Over een prachtigen automobielweg bereikte hi
H ollandale" in Minnesota.
„
Mijn hart klopte sneller, schrijft hij, toen ik de Hollandsche namen las op de brievenbussen. 't Deed mijn
hartgoed te zien, hoe alle boerderijen Hollandsche namen
droegen: we passeerden o.a. „Arbeid Adelt", „Zeldenrust",
„Hollandia", „Zuiderzee", „Neerlandia", „Eendracht
maakt macht", „Altijd Jets", „Standvastig", „Geduld
Overwint Alles".
Het dorpje Hollandale is gebouwd in het midden der
boerderijen, welke op een oppervlakte van 15000 acres
verspreid liggen. Kan men zich voorstellen, dat in 1919
dezegroote uitgestrektheid slechts een waardeloos moeras
was ? 't Was toen eengedeelte van het Geneva Lake, dat
tegenwoordig nog slechts een oppervlakte van 4000 acres
beslaat. Aan de droogmaking van dit meer werden meer
dan twee millioen dollars besteed. Een wildernis werd
herschapen in een landbouwers-paradijs. De grond is
buitengewoon vruchtbaar en uitstekend geschikt voor de
cultuur van aardappels,
uien, selderij, suikerbieten enz.

„Hollandale" werd deze Amerikaansche kolonie
genoemd, omdat 75 % der boeren Nederlanders zijn.
En wie anders dan. een Hollandsch landbouwer, zegt
de schrijver, verstaat de kunst, om van een acre uien
een oogst te krijgen, die hem in een seizoen 1000
dollars opbrengt ?
Verleden jaar telde Hollandale 1000 inwoners en voor
het einde van 1925 zal dit aantal verdubbeld zijn. Twee
scholen, met vijf onderwijzeressen dragen zorg voor het
onderwijs der jeugd en een Hollandsche Hervormde kerk
dient de kolonisten in de Hollandsche en Engelsche taal.
Zelfs bezitten de kolonisten een eigen geillustreerd maandblad, „The Hollandale Enterprise".
't Zal niet lang meer duren, of Hollandale wordt bij het
spoorwegnet aangesloten.
Zoo oneindig als deze vlakten lijken, zoo oneindig zijn
ook — aldus besluit de schrijver — de mogelijkheden
voor den landbouwer, vooral voor den Hollandschen boer,
en kweeker, wien het in zijn eigen vaderland vaak aan
rnogelijkheden ontbreekt.

Begreep men in de Ver. Staten voldoende, wat
Nederlandsche landbouwers vermogen voor de ontgiing van de nog uitgestrekte braakliggende
gronden wel, men zou, daar twijfelen wij niet aan,
de immigratiedeur wijder voor hen openen !
Nederlandsche kolonisten, mats zii goede landbouwers zijn, kunnen in Amerika nog goed werk doen.
Hun taal verloren !

Ds. A. J. K. de Klerk, uit Zuid-Afrika door de
Ned. er f. Kerk of „Dutch reformed church" naar
Ceylon beroepen, duet in het maandblad ZuidAfrika een mededeeling, welke tot nadenken moge
stemmen leder, die lichtvaardig denkt over het
verlies van een eigen taal.
De leden der Ned. Geref. Kerk aldaar zijn afstammelingen van de Nederlanders, die zich in den
ouden tijd op Ceylon vests de en zich vermaagschap-

ten met voorname inl andersfamilies. Zij worden„ Dutch
Burghers" genoemd en verdienen dien naam, zegt de
schrijver, want zij zjin door en door Hollandsch
met uitzondering van hun tong..Gee enkele Burgher
heeft degelijke kennis van de Nederlandsche taal.
Hen, die een weinigje Nederlandsch kunnen le en en
spreken, kan men op de vine tellen.
hun
h
In den regel spreken de Burghers met trots van
ij het n
verliestaal
van h u
afkomst en betreuren z
ten zeerste. Zij hopen nog steeds, eenmaal weer in
nauwe aanraking te komen met den stam, waarvan
zij als takken afgehouwen zijn.
Sedert Ceylon aan de Engelschen overging, is
echter alles verengelscht. Er is een band, die de
Burghers uiterlijk aan een Nederlandsch sprekende
bevolking bindt en dat heeft zeer nadeelige gevolgen.
Reeds een eeuw lang wordt in de Ned. Geref. Kerk
geen woord Nederlandsch meer gepreekt.
Voor de Burghers van den ouden stempel, die een
onzich
afgezderd
bestaan verkiezen boven een z
mengen in den vreemden stroom, is het verlies der
Nederlandsche taal een levenslange kwelling, temeer
omdat men geen hoop kan koesteren de taal der
voorvaderen terug te krijgen.
Het jonge geslacht schijnt helaas onverschillig en
laat zich gemakkelijk wegvoeren van de oude paden,
schrijft de heer De Klerk.
Lit Merin niet een waarschuwing voor jong
Zuid-Afrika ?
„Wie oo ren heeft om te hooren, die hoore !".
Nederland en Amerika.

Wanneer in den zomer van 1926 de Noordamerikaansche Republiek het 150-jarig bestaan harer
onafhankelijkheid en Nieuw-York zijn 300-sten verjaardag viert, zal Nederland niet maar alleen een
belangstellend toeschouwer zijn.
Op de ante rnationale wereldtentoonstelling, ter
gelegenheid van de eerstbedoelde herdenking te Philadelphia te houden, zullen, indien het dep. v.
, Nederl
Kolonien steun verleent
andenIn die schitterend voor den dag kunnen komen.
De aanbieding van een vlaggedenkteeken op de
zuidpunt van Manhattan-eiland, het hart van NieuwAmsterdam, door het bekende Nederlandsche comite
aan de feestvierende stad, zal waarschijnlijk samenvallen
met de opening van een nieuwe instelling, die degoede
betrekkingen tusschen Nederland en Amerika krachtig
zal kunnen bevorderen, een „House of Orange", tot
huing waarvoor een gebouw in de Fifth Avenue
reeds is aangewezen. Eenige Nederlandsch-Amenkaansche vereenigingen en instellingen willen daar
een middelpunt van Nederlandsch leven in Amerika
stichten. Het plan is oorspronkelijk van Edw. W.
Bok en de Netherlands American Foundation. Het
kapitaal is al bijeen en de plannen voor vestiging in
het „House" van lichamen, zooals de Nederlandsche
Kamer van Koophandel, het Nederlandsch Cons
Generaal, de Nederlandsche Spoorwegen, een algemeen Nederlandsch reiskantoor, de Nederlandsche
Club, enz. schijnen goed op te schieten.
Dat men in het republikeinsche Amerika zulk een
vorstelijken naam koos, om de aandacht wakker te
roe en en belangstelling voor Nederland te vragen,
toont opnieuw, welk een kracht er van den naam
Oranje nog uitgaat.
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Molens gevraagd !

Over „Hollandale" in Minnesota (waarvan wij
hierboven vertelden) nog een bijzonderheid. Het
gemeentebestuur heeft gevonden, dat het dorp
zijn genegenheid voor Nederland nog niet genoeg
getoond had, alvorens het op het dorpsplein een
Hollandschen molen hadgebouwd.
Niemand in de buurt wist, hoe men dat aanleggen
moest en zoo zijn er nu bouwplannen uit Nederland
besteld.
Dit felt staat niet alleen. De Nederlandsch-Amerikaansche kamer v. kooph. ontvangt voortdurend
aanvragen uit Amerika voor den aankoop of den
bouw van Hollandsche molens, Ook komt nu en dan
een Amerikaan er hier een opkoopen.
De Kamer hoopt thans een Nederlandschen molenbouwer bereid te vinden, door samenwerking van
bedoelde aanvragers daartoe in staat gesteld, aan
deze Amerikaansche verlangens op niet te kostbare
en doeltreffende wiize te voldoen.
Dus molensloopers van Nederland, weet wat gij
dot ! 'Met het omverhalen van molens ontsiert gij
niet alleen het land, maar beneemt u de kans op een
zoet winstje.
De koers van den Hollandschen molen stijgt !
r andschte Italianen
Vernedel

Er is weer .een Nederlandsch „eilandje" ontdekt
in de volkenzee.
Het bijblad „Toerisme" • van de Haagsche Post
vertelt, dat de bevolking van het Italiaansche dorp
Bignasco voor de helft bestaat uit personen, die niet
alleen jaren en jaren in Nederland hebben gewoond en
gewerkt, dock die ook in zeden en gewoonten vrijwel
Nederlandsch zijn geworden — en zelfs na terugkeer
in het vaderland dat karakter behouden.

Op hun landhuizen staan Nederlandsche namen
als: „Ons genoegen", „Weltevreden"; ze hebben
in het gemeentehuis een eigen societeit, welker
voorschriften in het Nederlandsch zijn opgesteld.
Zelfs de ondbur
er gemeester is zoo 'n vernederlandschte inzaat.
Het zijn lieden, die jong naar Nederland waren
gegaan en in hun geboorteplaats terugkeerden, als
ze hun schaapjes zoowat op het droge hadden. Zij
vormen den „deftigen stand". Het opmerkelijkst is,
dat ze niet alleen hun Nederlandsch niet vergeten , doch
dat ze zich er dagelijks van blijven bedienen. Als ze
elkaar eens een hart woordje hebben te zeggen,
doen ze dit op zijn ouderwetsch in zeer bloemrijk
Hollandsch, en ditgaat hun, zeggen ze zelf, het best
af. Zelfs het tellen, dat men als vaststaand ken
van de nationaliteit beschouwt, het tellen en rekenen
doenze in het Nederlandsch, zoozeer is dit hun tot
een tweede natuur geworden.
Onder de vele Nederlandsch sprekende gemeenten,
die men over de geheele we reld aantreft, is dit dorpje
van Nederlandsche Italianen we l een der merkwaardigste.
Loyaal.... tegenover wie?

Een Nederlander geeft in de South African Nation
zijn indrukken uit Zuid-Afrika weer onder het opschrift „Loyalty to whom ?"
De Engelschen daar vinden, dat de Nederlandsch
sprekende Zuid-Afrikaner niet loyaal is tegenover
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Groot-Britannie en het rijk. Hi is een „racialist",
een republikein, zoo niet inderdaad een „rebel". Hi'
moge Engelsch spreken, hi droomt van onafhankelijkheid, wil het onaangename verleden niet vergeten,
hi houdt vast aan het Afrikaansch en wat er er is, hi'
wil den trotschen Brit die taal opdringen.
De schr. heeft deze Britsche verwii ten nooit
en. Voor wie de geschiedenis van Zuidgoed be
Afrika kent, is het zelfs bevreemdend, dat er zooveel
loyauteit is.
Men denke zich eens een Britsche gemeenschap door
verovering onder Duitsch bestuur gebracht. Zou daar
van een dergelijke loyauteit sprake kunnen zijn ?
Dat is niet alleen te verklaren uit het Duitsche „Junkertum". De maatregelen van Somerset en Milner waren
niet veel beer en „zelfs thans leeft er nog, geloof ik,
een type van Britschen „Junker", dat, als het kon, de
heerschappij van het Afrikaanderdom zou breken",
zegt de schr.
Het was, meent hij, niet zoo zeer de ambtelijke edelmoedigheid en wijsheid van Groot-Britannie, die Nederlandsch Zuid-Afrika verzoende met den band met GrootBrittannie. Het was veeleer de milde geest der Britsche
instellingen, de onweerstaanbare invloed van Britsche opvoeding, de macht en ondernemingsgeest van het Britsche
kapitaal en zaken doen en lest best de slag, de wijze
geven en nemen door Britten en Afrikaanders in het
van
Leven van elken dag, die de vele afschuwelijke misslagen
deden vergeten door Groot-Brittannie's misleide „empire
builders" daar Inds begaan.
De Afrikaner is bereid het verleden te vergeten om der
wille van een groote gemeenschappelijke toekomst, als er
" van beide rassen is, een
maar een werkelijk „partnership
verhouding waarbij beide in elk opzicht op gelijken voet
worden behandeld.
Dat is al merkwaardig genoeg na zoo woelig en jong
verleden.

De Britsche staatkunde heeft echter loyauteit el
moeilijk gemaakt. Het ontstaan van een gezond
nationalisme, zooals men in andere Britsche bezittmgen ziet, is belemmerd door den invoer op groote
schaal van Britsche ambtenaren onder het Milnerbeheer. Een landverhuizingsstaatkunde van deze soort
is ondenkbaar in Australie of Nieuw-Zeeland.
Als Nederiander vind ik het — zegt de schr. gemakkelijker een Brit te begrijpen, die Zuid-Afrika tot zijn
vaderland maakt en zegt „South Africa First" dan een
Nederlandsch sprekend Zuid-Afrikaner, die met geestdrift
praat over het Britsche Rijk en de Union Jack".
Intusschen schijnt dit rassengedoe klein en lachwekkend,
als men het vergelijkt met de reusachtige vraagstukken
waartegenover Ned en Engelschen zich in ZuidAfrikageplaatst zien.

Daar is het kleurlingenvraagstuk; daar is de
landverhuizing — die volgens schr. door den Staat
beheerd moet worden — en zooveel meer.
De
bevorci cdie vraagstukken overeenstemming
rem Dat is de juiste weg.
Nederland op zijn best.

Even onszelf op den schouder laten kloppen !
Eerst door den voorzitter der jury van de Parijsche
tentoonstelling voor Kunstnijverheid. De N.R.Ct.
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heeft, aan het slot van de lijst der op die to ntoonstelling verleende onderscheidingen, den brief van den
heer Pontremolly aan den commissaris-generaal
medegedeeld. Hij moge hie r herhaald warden. Er
blijkt uit, hoezeer het Nederlandsche paviljoen de
aandacht getrokken heeft, ofschoon de paviljoens
van de vreemde landen, beschouwd als opdrachten van de regeeringen, butte beoordeeling bleven.
g
De vertaling lu idt als volt:
„Persoonlijk en uit naam van de Fransche juryleden,
die de werken van klasse I (Bouwkunst) hebben nagegaan, gee ik de verzekering van de hoogachting,
die wij hebben voor wat Nederland heeft gewrocht zoowel wat de architectuur van zijn paviljoen betreft als in de
gansche inrichting der tentoonstelling.
„De jury heeft, op grond van het algemeene voorschrift
geen onderscheidingen kunnen verleenen aan ambtelijke
bouwsels en hun bouwmeesters, doch wij verzoeken den
commissaris-generaal, one tolk te willen zijn en aan de
scheppers one levenclig ; en oprechte gelukwenschen over
te brengen.

Aan een ander land viel deze onderscheiding ten
deel.
Een tweede blijk van waardeering van Nederlandsch
kunnen was de onderscheiding, die een Haagsch
bouwmeester, de heer van Eesteren te Berlijn, verwierf.
Op de prijsvraag: hoe moet de hoofdstraat van
Berlijn Unter den Linden zich in de 20ste eeuw
ontwikkelen ? werd hem de eerste prijs toegekend.
Dit kan alleen een verrassing zijn voor wie weet,
hoe ook in Duitschland de krachtige °Dgroei onzer
bouwkunst wordt opgemerkt (van loftuitingen in de
Engelsche pers geeft het Nationaal Bureau voor
Documentatie over Nederland herhaaldelijk voorbeelden). In Der Tag schreef Franz Servaes daarover onlangs o.m.:
„Nederland is ons op z'n minst ettelijke neuslengten
voor.... Bove onderscheidt zijn bouwkurist zich door
eenvoud en doeltreffendheid; daarbij komt de goede
ie, waarmee het geenszins behoeft te breken om
tradit
iets gezonds voort te brengen, dat met den tijd in overeenstemmincZ
In den iandhuisstiil zoekt men een opzichtigheid; men
wil alleen lets behagelijks met alle geneven van den
nieuwen tijd."
Den bouw van de nieuwe kantoren der Ned. Handelmaatschappij in de Vijzelstraat te Amsterdam noemt de
schrijver „geniaal en voorbeeldig". Van Berlage heeft
men het beginsel van het vlakke dak aangenomen en
niet
n in dit opzicht de bouw van kleine
ofschoo
altijd slaagt, is men, naar de meening van den schrijver.
ten aanzien van groote gebouwen, zooals het hierbedoelde,
op den goeden weg, ja ma het doel bereikt heeten.

Van deze stevigste aller Kunsten near de luchtigste:
die van den vliegenden mensch.
Den dag van 5 October 1925 moet men onthouden
wegens de zegevierende Amerikaansche rondvlucht
van 3400 K.M. met Detroit als uitgangspunt door
Fokker volbracht en waarrnee hi de Ford-trophee
verwierf. De Nederlandsche vliegnijverheid toonde
wat zij kan, bewees, dat zij met de stuurkunst vereenigd eeneervolle:en belangrijke rol gaat spelen en
dat Nederland, gelijk de heer E. L. K. Schmalling
in het Kol. Wbl. heeft opgemerkt, het re cht en den

plicht heeft, aan de internationale inrichting van den
vliegdienst op
Indic deel te nemen. Kort tevoren was
juist wzer een nieuw Fokker-verkeersvliegtuig te
Schiphol beproefd en uitmuntend bevonden, zoodat
niemand het verlies van het toestel, dat in Amerika
denprijs won — en dus onmiddellijk in Amerikaansche handen °verging — behoeft te betreuren.
Tenslotte weer naar de diepte: de onlangs gereed
hire van de N.V. Verschure
r
g ekomen baggemac
Co. te Amsterdam, leert, dat Nederland het ook
uithoudt bij den wedstrijd.... in de modder ! Voor
Engeland is dit N.Toortbrengsel der Nederlandsche
nijverheid bestemd, dat zij, die het bezichtigden,
een wonderwork noemden. Het is de grootste
baggermachine ter wereld.
Al deze bewijzen van Nederlandsche bekwaamheid
en volharding mogen het vertrouwen in onszelf
sterken en den moed aanwakkeren !

INGEZONDEN
De Hoofdstad van Nederland.
Professor Brugmans heeft met het geschut van zijn geleerdheld een bewering trachten omver te schieten die ik nimmer
heb opgesteld.
Wanneer ik den Amerikaanschen docentgelijk geef die
Den Haag „the capital of Holland" noemt, heb ik daarmee
nietgezegd dat Amsterdam niet „De hoofdstad van Nederland"
is. Indien het Amerikaansche schoolkindgeleerd werd dat
Amsterdam„the capital of Holland "is, zou het de wankennis
worden bijgebracht, dat daar de zetel der regeering is gevestigd.
Het is van meer belang, dat het weet waar (Naze volksvertegenwoordiging vergadert dan aan Welke stad wij den naam hoofdstud toekennen. Die mededeeling hoort thuis bij het onderwijs
in de Nederlandsche taal ,
maar waar geschiedenis onderwezen
wordt, is zij niet van ,as. Indien ik had kunnen kennisnemen
van de vraag door IVIevrouw Holst-Hendrix gesteld, voordat
zegedrukt werd clad ik de lezers van Neerlandia onmiddellijk
kunnen verwijzen naar biz, 3 van mijn „Holland under Queen
Wilhelmina” waar over de beteekenis van het woord capital
het volgende te lezen staat:
"On September 6. 1898, the young Queen was sworn
in and inaugurated in a joint meeting of the StatesGeneral, which was convened, in obedience to Article
51 of the Constitution, within the city of Amsterdam.
It must seem an anomaly to foreigners that the ceremony
by which the highest authority in the state officially
assumes the reins ofgovernment should not be held within
the city where that government has its permanent seat.
The explanation may be found in the first Constitution
of 1814, which added to the phrase "within the city of
e, as the
Amsterdam" th words als
de hoofdstad",
„
capital, thus giving the motive for the choice. If the noun
cap",
italin the American conception of the term, means
„
"seat ofgovernment", it does not cover the meaning
of its supposed equivalent in Dutch. „Hoofdstad", "head
city", the Hollander's translation of the Latin "capital",
is not synonymous with „zetel der regeering", that is
"seat ofgovernment". Amsterdam, by virtue of her
great history, of her political power in the past, of her
large population in the present, is the recognized „hoofdstad" (head city) of the Netherlands, though the seat of
Government is at The Hague. A native of Amsterdam
who takespride in his great city is apt to blame American
ignorance for the statement, found in text-books and
encyclopaedias, that the capital of Holland is The Hague.
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But ignorance is not at fault. The American writers
simply state an undeniable fact in terms which do not
bear literal translation into Dutch".
De bladen, die het betoog van Professor Brugmans hebben
overgenomen, zullen ondergeteekende verplichten met ook
het bovenstaande onder de oogen van hun lezers te brengen.
A.J. BARNOUW.
Aardrijkskundige namen.
„Wie zwijgt, stemt weliswaar niet toe, maar het is evenzeer
waar, dat hij niet ontkent", zegt een bekende rechtsregel van
dengrooten jurist Paulus. Laat ik daarom in het kort even
mogen antwoorden. op de stukken van mijn bestrijders, —
waartoe ook, helaas, de redactie van „Neerlandia" behoort.
Over Spitsbergen heb ik nergens gesproken, wel over Oslo.
Dat is thans de ambtelijke naam, waarvoor in het Noorsche
parlement een meerderheid bleek te bestaan. Maar afgescheiden
daarvan, en afgescheiden van het feit, dat de door den heer
ager voorgestane naam Christiania in het Ncorsch Kristiania
J
werdgespeld, behoort een lid van het Alg Ned. Verb., dunkt
mij, zich geheel te scharen aan de zijde van de „boeren en
schoolmeesters", die zoo bekrompen zijn nattonaal te willen
wezen en de boerentaal weder te willen invoeren. Hetzelfde
ons stamgebied.
willen immers ook „les sales flamands", —
De „boeren en schoolrneesters" in Vlaanderen, die naeLionaal
willen zijn, vragen zoo b.v, ook (en wel tegenover een meerderheld, die niet of anders wil) dat men Torhrrnt spelle en schrijve
i.pl. v.: Thourout, leperen i. pl. v. Yper.
Aan Mr. Torley Duwel ten slotte slechts dit: het Russische
yolk heeft bij de besluiten der sovjets even viv-eitug te zeggen als
bij de oekazen der tsaren. Incusschen deed het tr., ij genoegen te
zien, dat ook de heer Torley Duwel bl:jkbaar de uitgang: —
grad verkiest boven: — burg. En daar ging het over.
H. P. SCHAAP.
November '25.
Gedachtenwisseling gesic ten. (Red.)
Comite voor Nederlandschc Kinderen in den Vreemde.
In de maand October werd slechte f 586.— ontvangen, maakt
uit,;aven bedroegen
met vorige opgaven f 554255.07, torwijl
f 2062.—: waardoor wij dus een teruggalg onder kasmiddelen
van bijna f 1500.— hebben te boeilen.
De, naderende winter dcet het aantal verzoeken om huip
weder vermeerderen; er is o.a. groot gebrek aa warms onderkleeding, terwiil tal van kinderen dringend behoefte hebben om
door vertaleging in 'het Vaderland weer herstel van krachten te
vinden. Die hulp kunnen wij alleen verleenen, wanneer onze
kas daartoe de middelen bevat, doch deze is bijna geheel
uitgeput.
Opnieuw doen wij dus weer een beroep op de offervaardigheld van allegoede Nederlanders.
Giften worden zeergaarne ontvangen door den Penningmeester.
S. VAN LIER Ez. Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889, Gemeentegiro L. 569.

MEDEDEELINGEN
Meert-Hulde.
Het Hoofdbestuur van het A. N. V. ontving in October
den volgenden ongeteekenden brief van het Hulde-Comite
Hippoliet Meert te Gent.
Bij deze hebben wij de eer Ued. den oproep te doen geworden, dien wij richten tot allegroepeeringen en personen,
van dewelke wij meenen te molten verwachten dat zij eenig
belang kunnen stellen in de Meert-hulde, door ons Comite
op touw genet.

Wij bidden U beleefd dien oproep aandachtig te willen
leden en ho en vast dat U zult gelieven er een gunstig gevolg
aan te geven.
Mogen wij verder zoo vrij zijn U eerbiedig te verzoeken de
hierbijgaande exemplaren van denzelfden oproep te willen
doorzenden aan de verschillende afdeelingen van Uw gee.erd
Verbond ?
Wij danken U bij voorbaat zeer oprecht en groeten met
Hoogaehting.
Gent, den 10 Oktober 1925.
Het Hoofdbestuur heeft daarop het volgende antwoord
gezon.den:
Aan het Hulde-Comite Hippoliet Meert,
Korte Kruisstraat 3, GENT.
In antwoord op Uw ongeteekenden brief van 10 October 1.1.
deelt het Dageliiksch Bestuut U het volgende mee.
Het lid van Uw Comite, de heer Angermille te Rotterdam
heeft ons 10 Juni 1.1. reedsgevraagd, om een bijdrage voor het
grafgedenkteeken voor den heer Meert. Wij hebben toen bij
onzegroep Vlaanderen inlichtingen ingewonnen, en den heer
i e zich tot dit groepsAngermille geantwoord, dat Uw comt
bestuur moest wenden.
10 Augustus kregen wij op onze vraag aan den Secretaris
vangroep Vlaanderen bericht, dat noch Uw comite noch de
heer Angermille zich tot dit groepsbestuur gewend had.
Zeerpijnlijk getroffen door deze houding, heeft Groep
Vlaanderen toen 1 besloten, zoo mogelijk een gedenksteen te
laten aanbrengen in den gevel van Meerts huis in de Spiegelstraat te Gent. Hierover heeft daarna nog een samenspreking
tusschen den heer Angerrnille en onzen voorzitter plaats gevonden, en naar aanleiding daarvan is de heer Angermille bij
brief van 17 September 1.1. verzocht zich te willen wenden tot
den Secretaris van Groep Vlaanderen.
Juist een deter dagen ontvingen wij nog de mededeeling
van het Vlaamschegroepsbestuur, dat er nooit verbinding met
de leden daarvan door Uw comitê verzocht is.
Het komt ons voor, dat het A. N. V. mag verlangen, dat,
als huldegebracht wordt aan zijn stichter, het Hoofdbestuur,
en Groep Vlaanderen althans, daarin gekend wordt, en daarin
ook op andere wijze deelneemt, dan door het geven van een
geldelijke bijdrage.
Wij vragen dus ook U, tot het bestuur van Groep Vlaanderen
U te wenden, dat in iedergeval het Hoofdbestuur zal moeten
raad geven.
's-Gravenhage, 22 October 1925.
Op dezen brief werd geen antwoord ontvangen.

Antwoord van Waterstaat inzake Radio.
Op het in ons November nummer openbaar gemaakte
adres aan den Minister van Waterstaat inzake onze belangen
bij de inrichting van een Nationalen Radio-Omroep kwam
5 November het volgend antwoord in:
In antwoord op nevenvermeld schrijven heb ik de eer
„
U mee te deelen, dat ik meengeen uitbreiding te moeten
geven aan het aantal leden der Commissie tot reeling van den
Radio-Omroep.
Het behoeftgeen betoog, dat de commissie bij het formuleeren van hare voorsitellen aan degroote belangen, die door
Uw organisatie worden behartigd, de noodige aandacht zal
schenken.
1) Later isgebleken, dat het plan van het Groepsbestuur
voor het aanbrengen van een gedenksteen reeds gevormd was
voor men te Gent een hulde-comite vormde.
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Inmiddels heb ik den Voorzitter der Commissie met Uw
schrijven en met het door mij daarop gegeven antwoord in
kennisgesteld.
De Minister van Waterstaat,
g
(w..)
M. C. E. BONGAERTS.
De Hollandsche School te Singapore.
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Buitenlandsche
taken heeft het Hoofdbestuur den volgenden brief verzonden:
Het zij ons vergund de aandacht van Uwe Excellentie te
vragen voor het volgende:
Te Singapore bestaat een school, uitgaande van de vereenig
in „Hollandsche lagere school", welke bezocht wordt door
34 kinderen van Nederlandsche onderdanen.
Deze school is door Nederlandsch-Indische onderwijsinspecteurs gunstig beoordeeld, wat wel daaruit kan blijken
dat de verklaringen in zake toelating tot het middelbaar onderwijs die door het hoofd worden afgegeven, gelijkgesteld zijn
met de verklaringen van hoofden van openbare scholen.
Het is ons bekend, dat deze school, als buiten NederlandschIndiegelegen, niet op den gewonen voet door het Nederlandsch-Indisch Gouvernementgeldelijk kan worden gesteund,
maar, naar ons uit Indie is bericht, heeft de GouverneurGeneraal de aandacht van den Heer Minister van Kolonien
op deze zaak gevestigd en, naar wij meenen, deze school
voorgeldelijken steun aanbevolen.
Daar wij meenen, dat deze zaak bij Uw Departement thuis
behoort, verzoeken wij U het belang van deze zaak wel te
willen overwegen en zoo mogelijk tot een gunstige beslissing
te komen.
's-Gravenhage, 6 November 1925.
Naklanken der Krfiger-herdenking.
Van verschillendeplaatsen bereikten ons nog berichten over
Kriiger-avonden.
Afd. Batavia zond eenprogramma, versierd met de portretten van Oom Paul en Tante Sannie en o.m, vermeldend
redevoeringen van Dr. Godee Molsbergen, Th. C. Sandrock
en van Mej. Adriani, die persoonlijke herinneringen ten beste
gaf. Mevr. Van Breemen-Wulfse droeg Zuidafrikaansche
gedichten voor. 't Was een waardige herdenking.
Afd. Dordrecht heeft Kruger 5 November herdacht. Ds.
Dreyer van Kaapstad, sprak bij lichtbeelden over Nederlandsche herinneringen in Z. A. en de geschiedenis der Voortrekkers. Bij hetpodium prijkte Kragers portret in metaal gedreven, omhangen met de Transvaalsche en de Vrijstaatsche
vlag. De prachtige stem van Caro zong acht Afrikaansche
liederen van Mevr. Lambrechts-Vos, die zelf begeleidde.
Zoo kregen de toehoorders haar bizonder moose toondichten
in de beste vertolking te hooren. Zij beginnen ook in ZuidAfrikapopulair te worden.
Afd. Haarlem werkte samen met de Ned. Zuid-Afr. Vereeniging en had een eerecomite voor de herdenking gevormd, aan
welks hoofd de burgemeester,
de heer C. Maarschalk, stond.
Dr. Scheperp had de leiding en Dr. Mansvelt, de bekende
oud-superintendent van Onderwijs in Transvaal, hield een
boeiende rede,
persoonlijkerijk
herinneringen.
aanC
Me
Mej. C.
Stork, begeleid door Mevr. Dalhuizen-Laschuit, zong o.m.
Afrikaansche liederen evenals het mannenkoor Euphonia
onder leiding van Nico Hoogerwerf. Het was een indrukwekkende avond.
Aan hetpersoneel der scholen te Haarlem was de bekende
levensbeschrijving van Paul Kruger door Van Beynum uitgereikt, om de jeugd in kennis te stellen met deze merkwaardige
figuur uit de geschiedenis van den Nederlandschen stam.
Afd. Leiden, die samenwerkte met het Dietsch Studenten-

Verbond, had het voorrecht den heer Ph. R. Botha, die deze
maand te Amsterdam hoot te promoveeren op een proefschrift over Kruger, als spreker in haar midden te zien. Ook
professor Colenbrander en Dr. Leyds hielden bij die herdenking redevoeringen. Op de scholen werd het Arnhemsche
boekje over Kruger verspreid.
Afd. Rotterdam kan in samenwerking met de N.Z.A.V.
mede op een zeer geslaagden KrUgeravond, waarop Ds. Dreyer
over de Voortrekkers sprak, terugzien.
Ten slotte moeten wij nog melding maken van de door Afd.
Arnhem ingerichte Tentoonstelling tergelegenheid van de
KrUgerherdenking, die meer dan 700 nummers telde en veel
belangs telling trok.
Het moet den Afrikaners tochgoed doen te weten, dat in het
land van veler oorsprong, zooveel blijvend saamhoorigheidsgevoel en vereering voor hun groote leiders bestaat.
***
De heer P. Visser te Amersfoort schreef ons de volgende
herinnering :
In het Oct.nummer vond ik een levensschets van President
Paul Kruger, waarbij ook aangehaald werd zijn bezoek aan
ons land in 1902 en het afhalen van hem met het oorlogsschip
„Gelderland" uit Lorenzo Marques.
Weinig is bekend en toch voor geschiedkundigen van
waarde, hoe de President de eerste maal, dat hi' zich op Europeeschen bodem bey ond, werd afgehaald. Ditmaal had de
regeering geen schip gezonden, maar was het de toenmalige
directeur van Feyenoord, de oud kapii ein-luitenant ter- Zee
W. M. Visser, die zelf op een schip naar Londen voer om
denpresident of te haven.
Op 28 Februari 1884 klokslag 12 uur 's middags, kwam
de Batavier van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij
met de Zuidafrikaansche afgevaardigden op de ligplaats
Boom 'es te Rotterdam aan. Reeds in Londen was op de
Batavier de Transvaalsche via g geheschen, voor zoover mij
bekend, den eenigen keer,
dat die vierkleur in de haven van
Londengewaaid heeft — dus een merkwaardig feit.
Bij den heer Visser thuisgast zijnde, nam Kruger een der
zoontjes op zijn knieen. „Hoe beet jij", vroeg de indrukwekkendepresident. „Kees", zeide het jongske, „en hoe heet jij ?"
„Paul" antwoordde degoedmoedige Boer.
De fabriek voor scheeps- en werktuigbouw te Feyenoord
bezoekend, werdgesproken over het artikel betreffende de
suzereiniteit van En eland en werd spijt uitgedrukt, dat dit
bij de conferentie van Londen nietgewijzigd had kunnen
worden.
Hierop antwoordde Kruger: „Ach, we hebben nu een
jasje en een broekje, het vestje zullen we later wel Bens kr ijgen"
Helaas het vestje is niet verkregen en de beide andere
kleedingstukken zijn hem in 1902 ontnomen.
Van de aankomst met de Batavier aan de Boompjes te Rotterdam is door den Bilthovenschen schilder Bennink een
schilderij vervaardigd, welke zich te mijnen huize bevindt.
Geschenken voor ons kantoor.
Na de vorige opgaaf, (zie Sept. No. biz. 139) kwamen nog in:
Schilderij in olieverf van den Afrikaanschen kunstenaar Pierneef,
voorstellend het oudegereformeerde kerkje te Pretoria.
Houtsnede door W. R., vanprof. A. A. v. S. te H.
Eenige platen van Dr. A. K. te L.
Boeken engeschriften van Jhr. J. L. W. C. v. W. V. H. en
M. H. R. alien te 's-Gr.
Mevr. M. C. Z. te 's-Gr. — Gedenkpenning van Annie van
Ees als Boefje.
J. R. te A'dam. — Transvaliana.
K. A. te R'dam. — Laatsteportret van Hi ppoliet Meert en
foto van het grafgedenkteeken.
Wie het A. N. V. voor zijn kantoor, boekerij of museum
iets wil schenken, kan desgewenscht een verlanglijstje krijgen.
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Danie Smal op het liefdadigheidspad.
De ook in Holland en Vlaanderen zoogunstig bekende voordrager Danie Smal heeft ten bate der slachtoffers van de stormramp te Pretoria en Johannesburg voordrachtavonden gegeven
voor stampvolle zalen.
West-Indische Kamer.
13 November hield de W. I. K. haar jaarlijksche vergadering.
De voorzitter, Mr. Dr. C. F. Schoch, wijdde woorden van
waardeering aan het overleden bestuurslid Mr. P. Hofstede
Crull, die steeds een warm hart voor Suriname had. Daarna
bracht hij houde aan den Gouverneur van Suriname, Mr.
A. J. A. A. Baron van Heemstra, met wien de Kamer in betrekking staat. Dr. Schoch besprak de verdere stappen, die de
Kamer moet nemen, ter verbetering van den handel tusschen
Nederland en de Westindische Kolomen. De heer G.J. van
Grol, oud-gezaghebber van St. Eustatiiis, verklaarde zich bereid
om hiertoe krachtig mede te werden. Besloten werd de Westindische kalender in December weer te doen verschijnen.
Nederland in den Vreemde.
Deze vereeniging heeft aan enkele buitenlandsche schrijvers
voorgeschriften over Nederlandsche kunst, welke zij onderhanden hebben, inlichtingen en foto's gezonden. Op verzoek
werden aan verschillende Engelsche scholen eveneens foto's
engeschriften over Nederland verstrekt.
De „stand" der vereeniging gaat in het voorjaar naar de
Jaarbeurs te Leipzig. Mevr. Van Eeghen-Reyne te Madrid
zal aldaar een , voordracht houden over „De Nederlandsche
bloemencultuur" bij lantaarnplaatjes der Vereeniging.
Nederlandsche muziek.
In verband met de beschouwingen van den heer Hutschenruyter in de vorige nummers, is het niet onaardig het vol end
bericht uit Het Vaderland over een uitvoering der Groninger
(lees Groningsche) Orkestvereeniging wereldkundig te maken:
Het eerste buitengewoon concert in dit seizoen bracht
eengeheel Nederlandsch programma, dat door de volle
zaal zeeroprijs werd gesteld, terwijl Kor Kuiler en het
orkest aan onze eigen muziek hun beste krachten schonken.
Begonnen werd met Wagenaar's Ouverture Cyrano de
Bergerac; daarop kwam de Nocturne van Willem Landre,
terwijl het derde nummer voor depauze gevormd werd
door een herhaling van de hier reeds vroeger gespeelde
Hymne van Diepenbrock; ditmaal zong Di Moorlag de
solopartij. Na de pauze was de componist Kuiler aan het
woord met een in 1903gecomponeerd kleurrijk fragment
voor sopraansolo en orkest Spela. Het welgeslaagde concert
werd besloten met de Simfonietta van Wagenaar.
Aan de Afdeelingsbesturen
Herhaaldelijk richten Afdeelingsbesturen avonden in zonder
daarvan een verslag aan Neerlandia te zenden, zoodat ons
maandbladgeen afspiegeling geeft van hun werkzaamheid.
Men houde ons voortaan beter op de hoogte en zende zoo
beknopt imogelijke mededeelingen tijdig in. De redactie kan
er niet *voor instaan dat berichten na den 19den der maand
inkomend, in het eerstvolgend nummer worden geplaatst.
Verzoek.
Den leden, die voornemens zijn een der Nederlandsche
overzeesche of Stamgebieden te bezoeken, verzoekt het Hoofdbestuur zich tijdig met het hoofdkantoor te 's-Gravenhage
Laan 34, in verbinding te stellen. Het is mogelijk, dat zij iets
voor de belangen van het A. N. V. in die gebieden kunnen doen
en dat het Dagelijksch Bestuur hun inlichtingen kan verstrekken.
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Afd. Maastricht.
Op Maandagavond den 19den van Wijnmaand heeft deze
Afdeeling een feestavond gegeven in het gebouw van de
Mastreechter Staar. Het was aan den vooravond van de komst
van de Koninklijke familie, voor welk feest twee bestuursleden,
de heeren Dr. Endepols en Dr. Jaspar een vlugschrift „Oranje
en Maastricht" hadden samengesteld '). Medewerking verleende
de vereeniging tot veredeling van den Volkszang. Daar tevens
de leden van „Jong Limburg" waren uitgenoodigd was de
groote Staarzaal goed bezet met 400personen, die vol belangstelling genoten van de mooie rot rent van Nederlandsch
Indie en van den zang van Nederlandsche liederen door het
meisjeskoor „De Vogeltjes". Zes meisjes gymnasiasten boden
programma's en hetgeschrift „Oranje en Maastricht" aan.
Het bestuur kan met voldoening op dezen A. N. V.-avond
terugzien.
Afd. Rotterdam.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans als volt samengesteld:
Prof. Z. W. Sheller, Voorzitter;. van de Wall, ondervoorzitter;
Mej. Adriana Ku er, Provenierssingel 27, Secretaresse;
D.J. Tijssens, Penningmeester : J. A. L. Daman Willems,
Prof. Dr. A. Eigeman, Mr. H. van Haeringen, Mr. Ch.
Petit, Mej. A. van Rijn.
Kalender Groot-Nederland.
Het Hoofdbestuur besloot ditmaal niet met een eigen kalender uit te komen.
Dit heeft bid verscheidene onzer leden teleurstellirig gewekt,
omdat onze uitgaaf stof put uit het heele Grootnederlandsche
gebied. De leden, die verzuimden er een te bestellen en daardoor de uitgaaf voor de kas te bezwarend maakten, hebben
schuld.
Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, wil het
Hoofdbestuur andermaal eenproef nemen en een kalender
Groot-Nederland voor 1927 laten samen stellen, mits voor
1 April 1926 de uitgaaf door een voldoend aantal bestelg
linen
gewaarborgd is.
Bij ruimen verkoop kunnen ze voor f 1.50 geleverd worden.
Deprijs zal in elk geval beneden f 2.— blijven,
Koloniale Vacantieleergang.
Van 28-30 Dec. zal te Amsterdam in het Koloniaal Instituut de zesde Koloniale Vacantieleergang voor aardrijkskundi en gehouden worden. Deelnemres betalen f 3.—.
Aangifte voor 1 December bij Dr. H. H. Zeijistra Fzn.,
Zwolscheweg 65, Deventer, die carne nadere inlichtingen
geeft.
Voor Afdeelingsavonden.
Nog hebben zich bereid verklaard voor de Afdeelingen op
te treden:
Geert Dils, Schipbeekstraat 24, Amsterdam.
Het oude Nederlandsche Lied, met begeleiding der dubbelsnarige theorbeluit.
C. K. Elout, 't Huis Schalden, Wassenaar.
Vier maanden in Indie, lezing met lichtbeelden.
Mr. R. van Genechten, Moreelsepark 6, Utrecht.
Leer an in 3 lessen:
I. Het cultureeleprobleem. Het Vlaamsch provincialisme
en zijne oorzaken. De Vlaming als Nederlander. De
eisch van cultuurcentralisatie op Nederlandschen grondslag voor den Vlaming. — Beteekenis voor Nederland.
1)

Zie hierover elders in dit nummer,
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Het politiekproble-em. Het karakter der geschiedenis
van Vlaanderen.
Vlaanderen en Belie. De taalwetgeving. De nationale oplossing. Beteekenis van den strijd om de vernederlandsching der Gentsche Universiteit. Zwakheid
en kracht in de Vlaamsche beweging.

III. Het economischprobleem. Beteekenis hiervan voor
depolitieke positie. De economische politiek van Belie.
Gevaar hiervan voor Vlaanderen. De economische
mogelijkheid der Vlaamsche zelfstandigheid.
J. Koning, Villa ark Leeuwenberch, Voorburg.
Voordrachten over Nederl. Oost-Indie met rolprent en.
lichtbeelden. Inlandsch volksleven, de groote cultures, IVIooiIndie e.a. onderwerpen,

Ontvangen boeken.
Aardrijkskundzge Platenatlas van het Vaderland voor Gymnasium, H.B.S., Kweekscholen, Handels- en IVI.U.L.O.
Scholen, door Herm.. Jacobs en J. Oosterkamp — Uitg.
A. W. Sijthoff's Uitg. IVIii., Leiden.
Die Lewe van Paul Kruger( 1825-1904). Afrikaanse bewerking van „Van schaapwachter tot President" deur Ds. P. J.
Viljoen — Uitg. J. H. de Bussy, Pretoria en Dusseau & Co.,
Kaaps tad .
Oranje en Maastricht, door Dr.J. Endepols en Dr. E. Jaspar
— Uitgegeven met steun van het A. N. V.
Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:

Mien Raadsen, Proveniersstraat 20a, Rotterdam.
P. C. Boutens. Beatrijs met muzikale begeleidin2. , Muziek
van Alex. Voormolen.
Frederik van Eeden, Noto Soeroto, A. de Musset.
De brief van den Koning door Rabindranath Tagore.
Felix Timmermans, e.a.

P. J. Rozenberg,
vroeger Soerabaia,
A. J. A. Schoevers,
H. F. Joel,Journalist,
H. P. Bauduin,
W. Blitz,
11Hooidrift 112B, Rotterdam.
Mej. Fr. Landsman,
Noordsingel 174,
Rotterdam.
J. van Nunen Jr.,
Smalstraat 66,
Helmond.
C Hellmund, vroeger p /a. N.V. Petr. IVIij. La Corona, Tampico (Mexico).
M. A. Ebbers, vroeger pja. N.V. Petr. Mij. La Corona, Tampico (Mexico).
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Dr. R. Speleers, Raiffeisenstraat 27., Eindhoven.
Het wezen en den ontwikkelings g ang der Vlaamsche bewelting.
Arbous in Suriname.
De Surinaamsche bladen zijn vol lof over de tooneelkunstavonden door en onder leiding van den heer Arbous gegeven
in de maanden Augustus en September. Nederlandsche tooneelstukken en voordrachten, o.m. werk van Vondel. Heyermans
en Aug. Vermeylen, vormden den hoofdschotel. Veel indruk
maakte hij met eengedicht „Surinarne", voorspiegelend als
...werkelijkheidsdomein, wat droom nog schijnen mag:
Een Surinamegroot onder de trotsche kleuren
Van Neerlands rood-wit-blauwe vlag.
,Voortrekkers" verschenen.
De in het Octobernummer aangekondigde uitgaaf „Voortrekkers van den Nederlandschen Stam" is verschenen.
Met de aflevering der bestellingen is een aanvang gemaakt.
Leden van het A.N.V.genieten korting. tie voor inhoud en
prijs het Octobernummer.
Het werk wordt allerwegen gunstig beoordeeld. Wij komen er in hetJanuarinummer op terug.

11

C. Kolff, Beunos Aires(Argentinie).
E. Havinga, vroeger Den Haag.
W. Slingerland, vroeger p.a. Holland Amerika lijn, Norfolk.
J.J. Krijt, vroeger Nieuwe Binnenweg 272b, Rotterdam.
A. M. de Wit, vroeger Diergaardesingel 85a, Rotterdam.
,
C. W. L. M. Smits vroeger
Beukelsdijk 22a, Rotterdam.
Mevr. M. Kuyper-van Heutz, vroeger Arlington b.,Washington.
W. Keulemans, vroeger p.a. fa. Hendreson Bros, Singapore
(thans Nieuw York).
Mevr. M. Follett, vroeger Pieter Maritzburg (Natal).
Mej. R. de Leon, vroeger Swammerdamstraat 21, Amsterdam.
Mej, De la, vroeger Albertinestr. 20, Den Haag, (thans Belgie).
Aug. Knappstein, Restaurateur, vroeger Vlamingstraat 15-17,
Den Haag.
A. Keur, Adj. Controleur, vroeger Paramaribo.
Mevr. A. Delchmann-Kemps, vroeger Boreelstr. 15, Den Haag.
Mej S van Helsdingen, vroeger Weltevreden N. I.).
A. M. Hu swan, vroeger Weltevreden (NJ.).
L. de Wit, vroeger Soerabaia,
G. H. L. de Wijs, vroeger Soerabaia.
A. Bagchus, Burgemeester, vroeger Buitenzorg.

Kranten en tijdschriften gevraagd.
Onze Boekencommissie verzendt, zoo men weet, elke week
kranten en tijdschriften naar Zeemanshuizen en andere instellingen in het buitenland, maar de voorraad is te klein.
Wie is bereid zijngelezen dag- en weekbladen daarvoor of te
staan ?
Men zende ze aan het Boekenhuis Van der Duynstraat 63,
Rotterdam, of het hoofdkantoor van het A. N. V. Laan 34,
's-Gravenhage.
Premie voor leden van het A. N. V
Wig vests en de aandacht op de aankondiging in dit nummer,
waarin de uitgever J. Waltman Jr. te Delft het werk van Dr.
W. van Everdingen: De oorlog in Zuid-Afrika teen verlaagden
prijs aanbiedt.

Secretarissen der Groepen,
Vlaanderen: Marc. Stijns. Ern. Discaillenstr. 11. SchaarbeekBrussel,
Nederland: Mr. Ch. M. HerckenrathJr. Ouden Enghweg 4,
Hilversum.
Nederl. Indie.: J. W. Roessingh van Iterson J.Az. Tandjoenglaan 51. Weltevreden.
Nederl. Antillen: J. H. Perret Gentil. Hoofdcommies Adm. v.
Financien. Berg Altena. Curacao.
Noord-Amerika: F. E. H. Gebhardt. 179 Zuid Frenchard Str.
Yonkers. N. Y.
Suriname: Jhr. C. L. B. W. van Suchtelen van de Haere. Adjudant van Zijne Exc. den Gouverneur. Paramaribo.
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Adres: Laan 34, 's-Gravenhage.
Onze Woordenlijst.
De Woordenlijst „Taalzuivering" schijnt goed werk te
doen. Van vele kanten kreeg de T. C. het bericht, dat zij zulke
oede diensten bewijst. — Ook de rondzendbrief aan de
g
Gymnasia en H. B. S.en heeft een gunstige uitwerking gehad:
van een H.B.S. schaften-mede op verzoek der leeraren in de
vreemde talen — 85 % der leerlingen zich de lijst aan volgens
een mededeeling van den Directeur. Wie de lijst nog niet kent,
bestelle haar bij het Hoofdbestuur (Laan 34 te 's-Gravenhage)
teen toezending van 25 ct. (Ned. munt). Tevens moet de T. C.
er op wijzen, dat de lijst ook voor kantoorgebruik zeer geschikt
is; op eenige kantoren is zij trouwens reeds in gebruik.
Hoe nu ?
Niemand minder dan Dr. Ch. M. van Deventer zegt in De
Gids van October j.1., dat een werk, in het Nederlandsch door
een Ned. geleerde geschreven, meer kans zou gehad hebben op
de hoogere beoordeeling, waarop de ernstige beschouwer (de

schrijver, Dr. E. J. Dijksma) zoo zeer recht heeft, indien de
bewerker de Duitsche taal had gebezigd ! M.a.w.: meent
Dr. Van Deventer het werkelijk, dat er in ons land geen menschen zijn, die over zoo'n werk een hoogere „beoordeeling
kunnen geven" ? Waarom toch die stelselmatige geringschattin van het eigene, vooral door menschen, die beter (kunnen)
weten ?
Dragen de Fransche meisjes pantalons?
Mr. H. P. Schaap schrijft ons:
„De rokken zijn zóó geknipt, dat ze naar onderen wijder
worden. En als de messes zitten, blijkt, dat zij pantalons dragen
van Bezel de stof als de japan. De kousen zijn in eender nuance.
en zoo lijkt alles een geheel en is de korte rok niet choqueerend."
Het bovenstaande is een stuk van een reisbeschrijving nit
van de
de hand van het redactie„Het Vaderland" van 24 deer
lid, mejuffrouw Keetje de Ridder.
Deze juffrouw neemt geen blad voor den mond. Ik dus ook
maar niet.
1k geloof er niets van, dat de Fransche meisjes pantalons
Bra en ! U wel ? Ze dragen natuurlijk, net als onze Hollandsche
mess es, broeken, met eender „nuance" kous. Als ze pantalons
droegen, kon men die kousen niet zien.
Bovendien zegt een Franschman van iemand als mej. Keetje
de Ridder:„....qu'elle porte les culottes”.

WEDSTRIJD. (Zie Neerlandia van Juli 1925).
Opgave.

Verbetering.

1. Het totale aspect van de beurs heeft deze week eenige
verandering ondergaan.

Het algemeene voorkomen van de beurs heeft deze week
eenige verandering ondergaan.

2. Zooals wij reeds meedeelden, brachten meerdere partijen een lageren priffs op.

Zooals wij reeds meedeelden (hebben meegedeeld), brachten
verscheidenepartijen een lageren prijs op.

4. Het wil ' mij interessanter voorkomen den verderen loop
af te wachten.

Op 't oogenblik kunnen wij geen verdere (nadere) inlichtingen geven.
Het komt mij van meer belang voor, lijst mij van meer
belang) den verderen loop af te wachten.

5. Alle beduidende veranderingen ho en wij vroeg genoeg
aan onze clientele mede te deelen.

Alle belangrijke veranderingen ho en wij vroeg genoeg aan
onze klanten mede te deelen.

6. Als deprijzen zich verbeteren, raden vii aan te verkoopen.

Als deprijzen beter worden (stijgen), raden wij aan te verkoopen.

7. Waardoor de beurs thans beinvloed wordt,
kan door
ons nog niet beoordeeld worden.

Wat thans invloed op de beurs heeft, kunnen wij nog niet
beoordeelen.

8. Onomwonden moet door ons verklaard worden, dat
door ons nieuwe aankoopen liever niet daargesteld worden.

Onbewimpeld (onverholen, onverbloemd) moeten wij verklaren, dat wij nieuwe inkoopen liever niet op ons nemen.

9. Wij hebben met deze mededeelingen eerstens de benoodigde wenken gegeven en tweedens ho en wij ze in acht
g
enomen worden.

Wij hebben met deze mededeelingen ten eerste de noodige
(vereischte) wenken gegeven en ten tweede ho en wij, dat ze
in achtgenomen worden.

10. De lage prijzen der aandeelen van de Kon. Nederl.
Petr. Maatschappij vallen zeer op.

De lage prijzen der aandeelen van de Kon. Ned. Petr. Maatschappij trekken zeer de aandacht (vallen zeer in 't oog).

3.

Momenteel kunnen wij geen verdere inlichtingen geven.

De T. C. heeft een prijs kunnen toekennen aan: Mevr. K.—B. te Leiden; „Fronnetje" te 's-Gravenhage; Mej. C. M. S.
te Zandvoort ; Mej. J. M. H. van H. te Amsterdam en den Heer A. C. 0. te Maastricht.
H. d. L.
Hun, die wenschen te weten, van Welke aard de onjuistheden zijn, die in de opgave van Juni j.l. voorkomen, raden wij
aan, zich aan te schaffen, zoo zij dit nog niet gedaan hebben, den 4den druk der Woordenlijst, teen 25 ct. (Ned. munt) verkrijgbaar bij het Hoofdbestuur van het A. N. V. Laan 34 te 's-Gravenhage.
DE TAALCOMMISSIE
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden.

J. W. Scholten, Bankier, Utrechtsche Straatweg 73
C. W. Wildschut, Brood en Banketbakker,
Kerkstraat 1
F. Zimmerli, Directeur„
Oranje Hotel"
G. F. Brouwers, Dir. Koffiehuis „De Vereeniging", Mariaplaats 14,
Allen opgegeven door den Heer Jac. Post,

J.

Hilversum.
ff

Nijmegen.
Utrecht.
11

Gewone Leden.
Firma H. Tulp, Uitgever en Boekhandel
Zwolle.
Mr. J. W. Holleman, Advocaat en Procureur,
D. Bloemers, Notaris, Wipstrikkerallee 98,
Dr. M. Engers, Rect. Gymn., Goudsteeg 21,
Dr. W. Blom, Pastoor, St. Michaelkerk,
W. Berends, Boekhandelaar,
0. de Leeuw, Ijzerhandel,
Ad. Hendriksen, Bontwerker en hoedenmaker,
fa.. M. W. Waanders, Boekhandel,
J. Wijnbeek, Hoofdcommies ter Secretarie,
H. Hollander, Drogist, Oude Vischmarkt 17,
Fa.. ten Doesschate, Diezerstraat
J. S. Piquet, Teripelkwijkpark 9,
F. S. Prager, Koestraat 26,
Kettner's Pianohandel, Langestraat 126,
Mr. W. B.Jacobs, Adv. en Procureur, Nassaulaan 29,
Veen's Advocaatfabriek,
C. L. Heek, Boekhandelaar, Kerkbrink 27,
Mej. Chr. R, S. Meyer, Apoth., Kerkstraat 57
J. Goemaat, Manufacturier, Havenstraat 5,
A. v. d. Horst, Boekhandelaar, Havenstr. 25,
J. R. v. d. Ley & Zn., Bontwerkers, Vaartw. 7,
Mevr. J. W. de Looper-Kip, Vaartweg 50a,
F. Behnken, Silenestraat 32,
H. Huis in 't Veld, Zuivelfabr., Heerenstr. 2
H. Bunders, Architect, Hooge Naarderweg 82
P. Kuiper, Weth. v. Publieke Werken,
P. van Dijk, Manufacturier, Havenstraat 13,
C.J. Voskuilen, fa. Th. Rutgers, Goud- en
Zilverhandel,
G. Mackenzie, Directeur Gooi- en Eembode,
J. E. C. Vermaas, Inr. v. Heilgymn. en massage
T. Bast, Hoofd Geref. U. L. 0. School,
Bern. Noordman, Heerenmodezaak,
Kerkstr. 76
P. Vlaanderen, Assuradeur, Vaartweg 41,
Fa. Van der Meer & Co., Damesmodezaak,
Groest 12,
Mevr. Wed. Dr.. F. Suyver, Apotheker,
Amsterdam.
N. Z. Vporburgwal 137,
J. C. Bijl,. Direct. N.V. Meubelmag. „Eden",
Fa. Woest & Co., Kleermakerij, Sin el 178,
Dr. L. A. M. Riemens, Arts, Stadhoudersk. 146,
Dr. Rijk Kramer, Arts, Stadhouderskade 150,
R. H. WastervalJr., Prinsengracht 37 I,
Mr. Th. Rijnenberg, Heydenrijckstraat 13,
M. P. M. Daniels, Archivaris, Berg en Dalscheweg 30,
L. J. van Oudheusden, Direct. Concertgebouw
„De Vereeniging",
11
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J. Nas, Direct. Fa. Peek & Cloppenburg,
Fa. J. F. Kloosterman, Boek-,P- en kunsthandel,
P. de Maret Tak, Notaris,
B. Nieuwenhuis, Candidaat-Notaris, v. Slichtenhorststraat 3,
J. C. Verhoeff, Notaris, Trans 15,
H. Gadella, Techn. Papier- en Kantoorboekhandel,
Mevr. Uckerman, Kunsthandel, K. Nieuwstr. 8
H. Stapler,
Chirurg Instrum.fabr., Trans 1,
D. Vleming, Kommandant v/d. Brandweer,
Mevr.. H. Pleysier-geb. Verbeek Wolthuys,
Laan 20,
Allen opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht.
D. de Weert, Anna v. Buerenstr. 285,
Mej. Annie Klein, Anna v. Buerenstr. 103,
Beiden opg. door Dr. M. A. v. Weel,
Mevr. L. Holtzschuegeb. de Kruyff, Adelheidstraat 1,
Opg. door den Heer J. S. C. Kastelyn,
Mej. M. J. Siagter, Galvanistraat 44,
Opg. door den Heer J. J. Floor,
E. Hoogendijk, Paul Krugerlaan 19,
H. Dunlop, Bezuidenhout 373,
J. L. Dijkhuis, Leeraar M. 0., Stationsweg 11,
Jan L. Dijkhuis, Stationsweg 11,
Mej. P. W. Havelaar, „De Sterrenberg"
W.J. Gorter, Petrus Hendrikszstr. 32a,
Mej. S. A. L. van Beeck Calkoen, Drift 19,
Opg. door Mej. P. W. Havelaar, Ede.
Prof. Z. W. Sneller, Heemraadsingel 327,
Mr. Ch. Petit, Schiedamsche Sin el 7,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Mej. L. v. d. Heuvel, Pension Juliana,
P.J. Schreuder, Bakenbergscheweg 86,
Beiden opg. door het Bestuur der Afdeeling
ten Sweerts de Landasstr. 95,
H.J. v. Kreg,
Mr. Dr. Ch. van Oppen, St. Servaesklooster
Mevr. Vonk, Franciscus Romanusweg 25,
Fa. Boosten & Stols, Drukkerij, St. Amorsplein 16,
Mevr. Van Lidt de Jeude-de Crane, Wilhelminasin el,
Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling
M. van Dijke, Breestraat
P. Mons, Walstraat 15,
A. A. Landmeter, Walstraat 101,
Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling
Mr. H.J. Bouman, Walstraat 10,
Jan Sodderland, musicus, Beekstr. 24,
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Den Haag
Den Haag.
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Sneek.
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Ede (G.).

Groningen.
Utrecht.
Rotterdam.
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Oosterbeek.
Arnhem.
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Maastricht.
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Zwolle.
Apeldoorn.
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J. J. B. J. Bouvy, Bankdirecteur, Lange Burgstraat 14,

Jongelieden.
J. de Vaal, Heemraadsingel 332,
A. v. Rijn, Oostzeedijk 164a,
Schippers, Oppert 110,
Mej. C. Soetmulder, Jul. v. Stolberglaan 47,
Mej. C. Hoogerwerff, Merulaweg 1,
Mej. C. Griittner, Jacobusstraat 49a,
Allen opg. door het Bestuur der on el. Afd.

Groep Suriname.
Ch. Rtilimann, Militair Apotheker,

Rotterdam.
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Paramaribo.

P.J. M. Pa ens Directeur Gasfabriek,
Ir., Direct. Bauxiet Mij.,
0. M. de Munnick,
Dr. S. Dragten, Off. van Gezondheid,
Dr. M. H. Ph. P. van Haeff, Chirurg en

Vrouwenarts,
Allen opg. door het Best. v. Groep Suriname.
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