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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Geengezonde volkskracht zonder rijke geestkracht, zooals
g
een bestendig hooger geestesleven zonder volkswelvaart.
Lodewijk de Raet.
INHOUD: Prof. dr. H. A. Lorentz. — Nederland en Suriname, door P. Cool. — Voortrekkers van den Nederlandschen Stam. — Nederlandsch leven te
Berlijn, door F. A. Overhoff, — Diet s c h e Kant t e e k e n i n g e n : Een daad van stambewustheid c an een Belgisch min ister. — Fransch Vlaanderen, —
Een 43-pCts, huld-. — Spelling van plaatsna,en, — Holland en de Times. — Uit de Nederlandsche kolonie in Argentinie. — 0 o s t-I n d i e : Nieuwe
Panen. door H. A. Kooy. — Z u i d-A fr ik a III, door Johannes. — Philip R. Botha's proefschrift, — Nederlandsch in Zuid-Afrika. — Vlaanderen:
Hollandsche en Vlaamsche journaliste ,. — Tak Brussel. — Vlaanderen den Leeuw - France toujours. — Voor de uitwisseling van Nederlandsche en
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Nederland en Suriname.
Veel en veil is er vooral den laatsten tijd gesproken
en geschreven over de noodzakelijkheid, om aan
Suriname en alles, wat deze kolonie aangaat, meer
bekendheid te geven in het Moederland. Dit niet
alleen met het cog op het verleden en heden, maar
vooral op de toekomst. Wil Nederland, dat Suriname
Met alleen in naam Nederlandsch blijve, dan zal het
Moederland moeten zorgen op de hoogte te zijn van
het wel en wee van dit „gebiedsdeel", zooals het tegen
woordig beet, en zoo noodig met kapitaal en arbeidskrachten steunen, hetgeen het ongetwijfeld zal doen,
indien de arbeidsvoorwaarden in Suriname zOOdanig
zullen zijn geworden, dat het maken van eenige winst
is verzekerd, hetgeen tot nu toe niet het geval was. Op
dit onderwerp wil ik evenwel hier niet verder ingaan.
Op de andere zijde van het vraagstuk is m.i. echter
tot heden niet genoeg gewezen. Wat wordt er op dit
oogenblik gedaan, om de belangstelling voor Nederland in Suriname op te wekken en levendig te houden ?
Immers, wil men den band tusschen Nederland en
zijne kolonien, anders gezegd tusschen de verschillende deelen van het Rijk, versterken, dan is het
f . Dr. H. A. Lorentz.
P ro
niet voldoende de tropische deelen van dit Rijk in
Nederland bekend te maken, maar men houde ook de
Een grootsche hulde is dezen grooten geleerd,e
op 11 December te Leiden gebracht door de weten; belangstelling voor het Moederland levendig door
schappelijke wereld, van heinde en ver, ter gelegendeze kolonien doorloopend ruime gelegenheid te
heid van zijn gouden doctoraat.
geven op de hoogte te blijven van alles, wat dat
Zelden is een zoo groote eenstemmigheid waarNederlandsche rijk bereft. Men wifoge zichzelven niet
genomen als in erkenning der groote verdiensten in slaap met het denkbeeld, dat de kennis betreffende
en buitengewone beteekenis van dezen wereldver- dit onderwerp door het goede schoolonderwijs wel
maarden natuurkundige, die den Nederlandschen, voldoende zal zijn. Verre van dien. Ten eerste ontstam tot zoo hooge eere strekt.
vangt lang niet iedereen dit onderwijs, ten tweede
Wij beelden hier of zijn door M. Kamerlingh
Onnes geschilderd portret, met betuiging van diep- gaat dit onderwijs voor de groote massa slechts tot
het twaalfde jaar, ten derde voldoet dit onderwijs
gevoelde hulde.
zelfs
in Nederland bij Lange na niet aan de eischen,
verheugt
zich
met
heel
den
NederHet A. N. V.
landschen stam over de onderscheidingen, den Welke men van ruimer Nederlandsch standpunt
er aan zou moeten stellen.
genialen geleerde te beurt gevallen.
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Het zij mij vergund hierop eene toelichting te geven:
Mannen van aanzienlijken rang en academische opleiding, die nooit eenige aardrijkskunde van onze
West hebben geleerd en doodkalm Curacao de hoofdstad van Suriname noemen, hebben wij vermoedelijk
wel alien in onze omgeving gekend. Hoofden van
handelsfirma's, die een brief richten tot den „Consulgeneraal der Nederlanden te Paramaribo", of wel
goederen verzenden naar Paramaribo-Java „over
Genua" wonen te midden van ons.
Men za1 mij tegenwerpen, dat dit een ouder geslacht is, dat niet heeft genoten van ons betere
onderwijs der laatste jaren. Welnu, neem eens honderd leerlingen uit de hoogste klassen der lagere
scholen van verschillende richting en vraag hun eens,
of zij weten, waar de grootste sluis ter wereld wordt
gebouwd, waar het grootste stoomgemaal ter wereld
is fe vinden, waar het eerste zeemotorschip ter wereld
is gebouwd. Ik neem aan, dat geen vijfennegentig er
een juist en een Nederlander waardig antwoord op
weten te geven. Evenmin als een gemiddelde H. B.
Scholier U de namen kan noemen van de Nederlandsche Nobelprijswinnaars, van de voornaamste tegenwoordige Nederlandsche toondichters, kortom van
alles, wat ons land tegenwoordig groot maakt. Zij
zullen U waarschijnlijk vrij nauwkeurig de MountEverestexpeditie kunnen beschrijven, maar volkomen
onkundig blijken ten opzichte van de Zuidelijke en
Noordelijke expeditie naar den Wilhelminatop en 't
Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea, evenals van den
laatsten tocht naar den Karakorum. De Nederlandsche namen Lorentz, Van Nouhuys, Kremer, Visser
zijn hun onbekend. En zoo op ieder gebied.
Is dit voor onze landgenooten in 't Moederland
reeds beschamend en leidt dit gemis aan kennis van
het eigene al tot een verregaand gemis aan eigenwaarde, voor onze tropische Nederlanders kan deze
onbekendheid met Nederland zoowel voor hen als
voor ons verstrekkende gevolgen hebben. Er kan geen
innige band bestaan tusschen personen, die elkaar
niet hoogachten en evenmin is dit het geval
tusschen landen en volken. En hoogachting kan er
niet bestaan zonder waarachtige kennis. Ook bast het
niet, of ênkele personen, b.v. geleerden, op de hoogte
zijn van hetgeen een ander yolk wrocht. Dat heeft
voor de verhouding tusschen de volkeren niet de
minste waarde. De groote massa oordeelt naar hetgeen haar in gemakkelijk aannemelijken worm worth
voorgezet. ze beoordeelt de beteekenis van Engeland
naar de rolprentbeelden, die haar de grootheid en de
macht van het Britsche rijk ter zee en te land weergeven en getrouw iedere week volgens overeenkomst
in eene Nederlandsche bioscoop in een Nederlandsche kolonie worden voorgehouden. Die massa
vormt zich een oordeel over Nederland naar de eindelooze schaar Volendammertjes, met welke Nederlandsche fabrikanten hunne produkten sieren en Aldus

de klompenlegende in stand houden; naar het feit,
dat de Nederlandsche taal op Nederlandsche produkten bijna nooit is te vinden, door al hetgeen ze
van Nederland niet ziet. Met andere woorden omdat —
en dat geldt zeker voor onze beide Westindische
bezittingen — de groote meerderheid onzer landgenooten grootendeels door onverschilligheid of onkunde in deze streken niet als propagandisten van
het Nederlandsche geestes- of zakenleven is te beschouwen, moet de groote massa der bewoners van
deze kolonies wel door de bewuste en onbewuste
volkskracht, welke b.v. van Amerikanen en Engelschen uitgaat, een aan Nederland tegengestelde
richting worden uitgedreven.
En dit alles is zoo bitter te betreuren, omdat de
Surinamer zoo door en door Nederlandsch voelt.
Als tropenmensch denkt en handelt hij natuurlijk
Anders dan iemand uit het Noorden, maar door godsdienst en onderwijs is hij Nederlander, dit in volkomen tegenstelling met den inheemschen bewoner van
Nederlandsch Oost-Indie, de Ambonneezen en Menadoneezen uitgezonderd. In Suriname heeft men het
bewustzijn Nederlander te zijn slechts te onderhouden,
niet bij te brengen. De omstandigheden zijn er zóó,
dat men er, met de onheusche behandeling, die de
Angelsaksische rassen de kleurlingen laten ondergaan
voor oogen, gaarne blijft behooren tot een staat, die
geen onderscheid kent tusschen hare onderdanen,
indien zij van huidskleur verschillen. Het moeten
dus voor velen wel gewichtige factoren zijn, welke
hen in een aan Nederland tegengestelde richting
drijven. Een van deze factoren, die ook voor Nederlanders in 't buitenland geldt en dezen sours dwingt
tot naturalisatie, is het gevoel van gemis aan bescherming. Vooral in het onrustige Zuid-Amerika
is het bewustzijn door een staat i.c. het Moederland
beschermd te worden, van groote beteekenis. En de
Surinamer kan evenmin als de Curacaonaar dit
bewustzijn hebben. Hij ziet immers wel vreemde
oorlogsschepen in zijn havens, maar Nederlandsche in
jaren niet. Vandaar dat het uit een ruimer Nederlandsch oogpunt bezien zoo kortzichtig is geweest
van de Nederlandsche regeering our, ondanks het
verzoek van velen in de West, ook van de afdeelingen
van het A. N. V., den nieuwen kruiser „Java" niet te
zenden. Het geldelijk belang had hier zeker niet
mogen overheerschen.
Moge op het gebied van het onderwijs het Alg.
Ned. Verbond weinig kunnen doen, Tangs anderen
meer rechtstreekschen weg is er vermoedelijk veel te
bereiken. Evenzoo als de afdeelingen (groepen) van
het A. N. V. op Curacao en in Suriname het jubileum
van H. M. de Koningin door de rolprentvertooning
nader tot de bewoners deter gewesten hebben gebracht, zoo kan men ook van Verbondszijde zeer
veel doen door bekendmaking van Nederlandsche
letteren, kunst en wetenschap aan den besloten kring
van ontwikkelden, door de bekendmaking met
Nederland, zijn handel, zijn nijverheid aan de groote
massa, terwijl niet vergeten mag worden, telkens waar
de gelegenheid zich voordoet, aan de bewoners van.
het Westelijke koloniale gebied de grootte en beteekenis van het Oostelijke voor te houden. Vanzelve
wordt dan het bewustzijn tot een Rijk van beteekenis
te behooren verlevendigd en met dit bewustzijn het
vertrouwen in dat Rijk, het vertrouwen in het Moederland en de drang tot daden eigen.
P. COOL.
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Voortrekkers van den Nederlandschen Stam.
Het is een zeer bijzonder boekje, dat groep „Nederland" van het Alg. Ned. Verbond aan ons heeft
geschonken 9: een bundel levensbeschrijvingen van
„voortrekkers" in overdrachtelijken zin, van stamgenooten, die den weg hebben bereid, tot voorbeeld
zijn geweest en den Nederlandschen naam hebben
groot gemaakt.
Het eigenaardige van dit werk is, dat niet alleen de
allergrootste onzer voorgangers en leidslieden worden behandeld, maar ook vrij onbekende. Men wilde
laten zien, hoe ook onder de niet het meest in het oog
loopende stamgenooten mannen en vrouwen zijn
geweest, die hun plaats met eere hebben ingenomen.
„Het werk — zegt de redactiecommissie 2) — dat
een groep, een natie, een nog grooter menschenverband verricht, mag toch niet alleen worden beoordeeld naar wat diegenen deden, die ver boven hun
medemenschen uitstaken". In volgende bundels —
zoo het daartoe komt — vinden andere grooten ook
hun plaats.
Mogen we den opzet beoordeelen naar het eerste
deeltje,dan lijkt ons het plan bijzonder gelukkig.
Zij die schreven — mannen van naam en anderen
— kregen blijkbaar de opdracht, veel te zeggen in
een kort bestek. Zij zijn daarin geslaagd: het zijn
alles prettig leesbare artikeltjes vaak met geestdrift
gesteld, juist Lang genoeg. 't Begint veelal met
een kenschetsing van den beschreven persoon in
enkele regels ; hier en daar komt, ongezocht, een
anecdote. Daar het beeld met zoo weinige lijnen
moest worden geteekend, is er gewaakt, dat die lijnen
juist staan. En bovenal is zorg gedragen, de beteekenis voor den Nederlandschen stam van den man of de
vrouw, die als voortrekker wordt aangeduid, te doen
uitkomen.
Twee Afrikaners komen er in dezen bundel of
drie, als men Van Riebeeck meetelt. Zij zijn echte
voortrekkers I Wat een kerels zoo'n Kruger, die
tegen de wilde beesten vecht; zoo'n Jopie Fourie,
die met heldenmoed zijn terechtstelling onder de
oogen ziet, brieven schrijvend van geloof en standvastigheid aan zijn vijanden, zijn vrienden, zijn
vrouw. Het is ontroerend, dit verhaal door Gert
Jordaan te boek gesteld. Levende geschiedenis hebben
wij hier zoowel in het opstel over Paul Kruger door
dr. H. J. Kiewiet de Jonge, dat onderhoudend is
als een roman ook, zeker, door het talent van den
schrijver, toch vooral door de mannendaden waarvan hij verhalen mag.
En wat de kracht van het voorgeslacht aangaat
— treffend is hetgeen Prof. dr. S. F. N. Gie daarvan vertelt in zijn opstel over Jan van Riebeeck.
Met enkele trekken teekent hij de zelfstandigheid
der stamvaders van het Afrikaansche yolk: het
getuigt ook van Van Riebeecks krachtige natuur, dat
hij met zulke menschen overweg kon.
Anders de opstellen over vroegere historische
personen. Van deze trekt ons de boeiende levensteekening van Anthony van Leeuwenhoek door
prof. dr. J. Boeke buitengewoon aan. Een macht
van feitenkennis, bevallig verwerkt. Een zoo rake
kenschetsing van den geleerde met zijn deugden
1) Voortrekkers van den Nederlandschen stam. Ned.
Bibl. 1925.
2) Fr. B. Kruitwag en, 0.F.M., Dr. J. N. Pattist en dr. A.
A. van Schelven.

en fouten als er, voor zoover wij weten, geen bestaat.
Ook deze Nederlander was een man van knoestige
kracht. Latijn, noch Fransch, Engelsch of eenige
andere taal dan zijn moedertaal kennende, onderhoudt hij betrekkingen met de grootste geleerden
van andere landen, wordt lid van de Fransche
Academie der Wetenschappen, het Koninklijk Genootschap te Londen en men komt naar Leiden om hem
zijn geheimen of te kijken — voor zoover hij dat
goedvindt. Het beste . van den ouden Hollandschen
geest, zegt de schrijver, kwam in Leeuwenhoek
tot tilting.
Een mooie schets is er van Frederik Hendrik
door prof. dr. P. J. Blok. „Patrique Patriaeque"
was 's Prinsen levensleus, die hem als warm vaderlander leert kennen. Jets van den nieuwen tijd is
in hem: hij bemint den strijd niet om den strijd
maar alleen als middel tot den vrede. Hij verwerft
een onvergelijkelijke populariteit en is „de meest
Hollandsche van de oude Oranjevorsten, meer zelfs
dan zijn kleinzoon Willem III", een voorbeeld van
echt Hollandsche deugden. Teekent het hem niet,
dat hij niet van zijn „gemalin" — wat Duitsch is —
maar van zijn „vrouw" sprak ?
Hugo de Groot heeft een fijn uitbeelder gevonden
in Prof. mr. E. J. J. van der Heyden. Naast zijn
kloeke, schrandere echtgenoote lijkt deze figuur wel
eens wat slap. Maar ook hij heeft in het beslissende
oogenblik den toets van karaktergrootheid doorstaan,
toen hij, zoo haast niet, na zijn vlucht, te Parijs
gekomen, zijn beroemde „Verantwoording der wettelijke regeering van Holland" tot eerherstel van Oldenbarneveldt schreef, voor eenmaal tegen den uitdrukkelijken raad zijner vrouw in. Een edele daad,
waarmee hij zichzelf den terugweg naar het Vaderland voorgoed afsneed.
Rapen wij hier en daar nog wat goudkorrels. Uit
het artikel over Bilderdijk door wijien dr. J. van der
Valk de opmerking, dat de menschheid veel te
danken heeft aan teleurstelling, bij Bilderdijk juist
als bij Plato. De schrijver betreurt, dat er in Bilderdijks tijd geen volksuniversiteiten bestonden: wat
een kracht had er van zoo'n man kunnen uitgaan !
Albrecht Rodenbach wordt door Jos. Vermeulen
geschetst als de grootste dichter in den Vlaamschen strijd. En een in Wien de dichter niet den
organisator gedood had: Vlaanderens herwording en
vrijmaking bezielde hem en nog is hij een levende
kracht.
Van een ander groot Vlaming: Jacob van Artevelde tracht Prof. dr. I. H. Gosses het beeld recht
te zetten in de lijst der historie. Niet als democraat,
niet als flamingant moet men, volgens dezen schrijver,
Artevelde eeren, maar als groot en goed burger van
Gent. Rondom Gent heeft hij Vlaanderen trachten
op te bouwen en verder heeft hij gepoogd, dit land
te brengen in ruimer statenverband, waarin voor
den burger welvaart en rust was. Toch maar een
particularist, zal men zeggen. „Ja", antwoordt prof.
Gosses, „maar een vertegenwoordiger van dat stedelijk
particularisme, dat een paar eeuwen later den opstand tegen Spanje gedragen heeft en in Holland
Bien eigenaardigen sterken staat heeft gesticht,
welken wij nog als echt Nederlandsch beschouwen
en eeren".
Nog noemen wij de opstellen over Wolff en Deken
door Mej. dr. H. C. M. Ghijsen, over Jan Huyghen
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van Linschoten door dr. C. P. Burger en dat van
prof. P. Hildebrand 0. M. C. over dien ons minder
bekenden, nochtans wereldberoemden middeleeuwschen reiziger Willem van Rubroek, die onschatbare diensten heeft bewezen voor land- en
volkenkunde; over Cornelis Vermuyden, den Nederlandschen bedijker der 17de eeuw, Wiens grooten
ondernemingsgeest en vasten wil de beer J. Korthals
Altes in het licht stelt.
Maar nu eindigen wij toch ! Volkomen bereikt
lijkt ons het doel, dat de ontwerpers van dit boekje
zich voor oogen stelden: „lets te doen zien van
hetgeen de Nederlandsche stam — in een aantal
vertegenwoordigers uit de drie hoofdgebieden, Welke
die stam ook thans nog bewoont, Holland, Vlaanderen
en Zuid Afrika — tot stand heeft mogen brengen
en aan invloed heeft kunnen oefenen. Tot sterking
van ons stambewustzijn. En tot verdieping van ons
verantwoordelijkheidsgevoel".
Nederlandsch leven te Berliin.
Van de laatste zes weken is verblijdend nieuws
uit de hoofdstad van het Duitsche rijk te berichten.
I> Nederlandsche naam is er op velerlei wijze
hooggehouden en opnieuw bekend gemaakt. Het
leeuwenaandeel hieraan had zeker wel de kleine
Indische tentoonstelling, die op aanstichting van de
Heeren Prof. Fleischer en R. Oertmann onder
medewerking i;an de Duitsch-Nederlandsche Vereeniging in eenige zaaltjes van de bekende kunstfirma Friedmann Sic Weber 14 November geopend
werd. De tentoonstelling opzichzelf was slechts klein
en omvatte in hoofdzaak fraaie gebatikte stoffen,
wajangfiguren en Indische kunstvoorwerpen uit
hout en metaal, benevens eenige muziekinstrumenten
van de gamelan, welwillend ter beschikking gesteld
door het Berlijnsche museum voor volkenkunde.
Prof. Schumacher, hoogleeraar aan de universiteit
aldaar en voorzitter van de Duitsch-Nederlandsche
Vereeniging, opende de tentoonstelling met eene
kleine uitgelezen toespraak voor eene talrijke vergadering van genoodigden, waarna Raden Noto
Soeroto in een kleine voordracht de aanwezigen bekend maakte met de meest algemeene uitdrukkingsvormen van de Javaansche kunst. Meer nog dan de
tentoonstelling trokken de Javaansche dansen, die
gelijktijdig plaats vonden en waarvoor eenige Indische
dames en heeren uit Holland overgekomen waren,
de algemeene aandacht. Het was de eerste maal,
dat te Berlijn deze voor onze Europeesche ooren
en oogen zoo vreemd aandoende dansen met begeleiding van de gamelan aan een Duitsch publiek
vertoond werden. De vier voorstellingen, die elk
een geheel avondprogram vulden, trokken zeer de
aandacht en waren zoo goed als uitverkocht. Het
was inderdaad wonderbaarlijk, wat hier met vrij
eenvoudige middelen was tot stand gebracht. De
Berlijnsche pers, die zich toch reeds in de laatste
maanden vrij veel met Nederland bezig gehouden
had, (Belgisch verdrag en Handelsonderhandelingen)
vond er aanleiding in door talrijke artikelen de aandacht op onze Indische gewesten te vestigen .
Op geheel ander gebied lag het eerste optreden
van de dochter van onzen bekenden landgenoot
Coenraad Bos, Mej. Erie Bos, die een dansmiddag
gaf in het alleraardigste theatertje de „Komoedie"
aan de Kurfiirstendamm gelegen. Een uitverkochte

zaal beloonde Mej. Bos, die door haar vader begeleid
werd, voor hare verschillende met bijzondere bevalligheid en jeugdige frischheid uitgevoerde dansnummers.
Ook in de Nederlandsche Vereenigingen te Berlijn
heerschte de laatste weken
t een opgewekt en hoopvol
stemmend leven. De Ii eer Joustra, aan het Nederlandsch Gezantschap verbonden voor de bizondere
behartiging der belangen van den Nederlandschen
landbouw en veeteelt, hield in een der zalen van de
Vereeniging Nederland en Oranje eene uiterst belangwekkende voordracht met lichtbeelden over de
beteekenis van Nederland op het gebied van landbouw en veeteelt. Juist deze snort voordrachten lijkt
mij voor onze landgenooten in het buitenland zoo
buitengewoon belangrijk. Voor de meesten van ons.
die reeds Lang in het buitenland vertoeven, kan men
wel zeggen, dat zij sedert hun schooljaren niet meer
hoorden van dergelijke bij uitstek Hollandsche
dingen. Niet, dat het hun geen belang inboezemt,
integendeel. Maar het dagelijksche leven, met zijn
rustelooze werking op internationaal, politiek en
ekonomisch gebied, vergt reeds zooveel tijd, dat er
voor bijzondere Hollandsche onderwerpen zoo goed
als geen tijd meer overblijft.
Zou het niet iets zijn voor het A. N. V.. om vooraanstaande Hollandsche menschen op verschillend
gebied aan te sporen, wanneer de gclegenheid zich
voordoet, hunne stamverwanten in het buitenland te
verheugen met een Hollandsche voordracht ? Overal
is wel zonder al te veel kosten een zaaltje te krijgen, en
dat zij met open armen zullen ontvangen word .m,
daar kan ik de verzekering van geven.
Het St.-Nicolaasfeest is door beide vereenigingen
gevierd. De vereeniging Hollandia, die naar het zich
laat aanzien de moeilijke jaren overwonnen heeft,
maakte er zeer veel werk van en verbond aan het
meer voor de kinderen bestemde gedeelte, een avond
voor de volwassenen met muziek, dans en voordrachten. Nederland en Oranje beperkte zich ditmaal
uitsluitend tot het kinderfeest, waartoe behalve de
kinderen van de leden ook een 25-tal kinderen van
behoeftige landgenooten pitgenoodigd waren. Overbodig te zeggen, dat in beide vereenigingen de goede
Sint een bezoek bracht. Voor Nederland en Oranje
was het op 12 December &est. Toen kon die vereeniging op een 38-jarig bestaan terugzien. Zeventig
personen vereenigden zich aan den feestdisch in het
Hotel Prinz Albrecht, die door onzen Gezant Baron
Gevers voorgezeten werd. Het feest was bijzonder
opgewekt, waartoe de met de nationale kleuren en
bloemen versierde tafel en zaal niet minder bijdroegen dan de geestdriftige redevoeringen, die gehouden werden. De voorzitter kon met genoegen
vaststellen, dat ook hier vernieuwde belangstelling
in het vereenigingsleven een verblijdend vooruitzicht voor het nieuwe jaar opende. De eerste trams
reden alweer, toen de laatste feestgangers het bal
verlieten.
Zoo eindigt het jaar 1925 met eene algemeene opleving van het Nederlandsche leven te Berlijn; laat
ons hopen, dat het geen stroovuur is en 1926 in dezelfde richting vooruitgang moge brengen.
F. A. OVERHOFF.
Vertegenwoordiger van het A.N.V.
Berlijn, 18 Dec. 1925.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Een daad van stambewustheid van een Belgisch minister. I van dit overigens zoo uitmuntende plan zich voor-

Het vorige jaar verscheen in Belgie een leerboek
„Deux mille ans de l'histoire des Belges" door Franz
Neve. Men vindt in dit boek veel, dat voor Nederland
onaangenaam of zelfs beleedigend is. Wat er goeds is
in de geschiedenis van ons land, zou aan „de Belgen"
te danken zijn, het minder goede mogen volgens
dezen schrijver „de Hollanders" aan zichzelf wijten.
Volgens hem is Maastricht eigenlijk Belgisch. Het
boek wemelt van onjuistheden. Er spreekt een diepe
haat tegen Nederland uit.
Men kan dit alles lezen in het onlangs verschenen tweede deel van het werk : „Wat leert men in
het buitenland over Nederland en hoe kunnen wij
daarin verbetering brengen ?", samengesteld en uitgegeven door de vereeniging Nederland in den Vreemde,
Welker verdere werkzaamheid in dezen ook heeft geleid tot het gelukkig besluit van den Belgischen minister
van Kunsten en Wetenschappen Kamiel Huysmans,
om aan alle gemeentebesturen te doen weten, dat hid
het geschiedenisboek van Neve voor het onderwijs
ongeschikt acht en mitsdien dit boek van de lijst der
te gebruiken schoolboeken heeft geschrapt.
Ook onze Nederlandsche geschiedenisboeken zijn
niet altijd onberispelijk, niet altijd vrij van eenige
zelfingenomenheid, niet altijd breed van inzicht.
Dikwijls bevatten zij bedroevend weinig over de
geschiedenis van Vlaanderen en andere stamgebieden,
die toch voor ons geheele yolk zoo belangrijk is en
zoo noodig om het stamgevoel in de goede richting te
Leiden.
Groep Nederland vindt hier een goede tack.
Fransch Vlaanderen.

Op den „Vlaemschen dag", dezen zomer te
Hazebroek gehouden, werd een commissie benoemd
voor het uitgeven van een spraakleer voor Fransch
Vlaanderen. Binnen kort verwacht men het eerste
deel van haar verslag.
Reeds is een mededeeling voorop gegaan, dat de
commissie wil rekening houden met „de bijzonderste
particulariteiten van het dialect van Fransch-Vlaenderen en van de moderne nederlandsche schryfwyze
dat gevolgd zal zyn zoo dichtby als mogelyk". De
commissie is van oordeel, dat alzoo „de leering van
onze moedertaal en zal niet alleenlyk voordeelig
zyn voor onzen westhoek, maer ook voor het verstand
van alle de nederlandsche dialecten".
Daar roert entwat, daar poert entwat in het oude
stamgebied, waar een Michiel de Swaen en een
Lambert van Briaerde het levenslicht aanschouwden;
in de streek waar eerst Nikolaas Zannekin, later de
Koning Stadhouder Willem van Oranje, den Dietschen stam verdedigden bij den Casselberg ! Wij
hoorden den wensch uitspreken, dat het Algemeen
Nederl. Verbond tijdig een vertegenwoordiger zou
benoemen op dezen onzen meest vooruitgeschoven
post, nu de grijze pastoor Emiel Descamps de eeuwigheld is ingegaan.
Een 43-p Cts. hulde.
Wij vreezen, dat het „Gulden Boek", dat het
Belgische koninklijk echtpaar als aandenken aan zijn
zilveren bruiloft door het „Uitvoerend Komiteit
van Nationaal huldebetoon" wordt aangeboden, niet
zoo groote voldoening zal schenken, als de ontwerpers

stellen.
Naar de beschrijving te oordeelen is het een prachtig werk, maar er ontbreekt iets aan van ingrijpend
belang. Het Laatste Nieuws schrijft:
„Het boek is in modernen Stijl opgevat. De tekst is op
Japansch papier en gebonden in zilver-marokijn, met
rood-geel-zwarte randversiering en een medalje in email —
het werk van Emiel-H. Tielemans — waarop, in prachtigharmonieuze kleuren een allegorische figuur de Belgische
natie verbeeldt. De teekeningen om den tekst zijn van
Edmond van Offel.
Het boek is bedoeld als een nationale hulde. Het uitvoerend komiteit blijkt echter niet te weten wat een nationale hulde eigenlijk is. Zij is een uiting van het geheele land,
en dit bestaat uit 4 millioen Vlamingen en 3 millioen
Walen. Wie dit niet weet bemoeie zich liefst niet met
dergelijke huldewerken. Dan zullen wij het niet beleven,
dat een gedenkboek, den koning en de koningin der
„Belgen" aangeboden, enkel gesteld is in de taal van de
Franschsprekende helft van het land: de medalje op den
voorkant, de lijsten van de provinciale komiteitsleden, de
huldetekst aan onze vorsten, alles, van de eerste tot de
laatste letter is enkel Fransch !
Dit Gulden Boek is door zijn kleinzielige eentaligheid,
een taktloos geschenk; de hulde van het Vlaamsche yolk
kan er niet door blijken; een nationale gift is het niet
geworden.

De Vlaamsche medewerking schijnt uiterst gering
te zijn geweest, en geen wonder !
Het zal ons benieuwen, welke houding het koninklijk paar tegenover deze zoogenaamd „nationale"
hulde zal aannemen. Het Huis van Saksen-Coburg
kan niet anders dan sympathie winnen door de
ontwerpers te wijzen op het weinig Belgische van
hun huldebetoon. Het wezen der Belgische natie is
immers haar tweetaligheid.
Een hulde van „het Belgische yolk" is dit slechts
voor 43 pCt. !
Spelling van plaatsnamen.

„Teneinde eenheid van spelling te brengen in de
tot nu toe gevolgde, onderling zeer uiteenloopende
schrijfwijze van aardrijkskundige namen in Nederland" hebben de ministers van Oorlog, Binnenl.
Zaken en Onderwijs gezamenlijk een interdepartementale commissie benoemd, met de opdracht:
na te gaan of het beginsel, neergelegd in den tweeden
verbeterden druk van de in 1884 uitgegeven „Woordenlijst
voor de spelling der Aardrijkskundige namen in Nederland,
samengesteld door de afdeeling Nederland van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, welke spelling
op haar beurt het resultaat is van de in 1864 beeindigde
studie ter take van de Letterkundige afdeeling van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen — in een bij de
Topografische Inrichting samengestelde „Naamlijst van
bewoonde oorden en huizengroepen in Nederland" juist
is toegepast.
De commissie zal te zijner tijd verslag uitbrengen van
haar bevindingen, met vermelding van de wijzigingen,
welke naar haar oordeel alsnog in de spelling, gevolgd in
bedoelde „Naamlijst" dienen te worden aangebracht.

De commissie bestaat uit de heeren dr. A. A.
Beekman, oud-directeur eener Hoogere Burgerschool te 's-Gravenhage, J. Kardux, secretaris der
gemeente Hilversum, en dr. A. Beets, redacteur
van het Woordenboek der Nederlandsche taal te
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Leiden, aan Welke commissie is toegevoegd als
secretaris de heer J. T. L. W. Rutgers, commies bij
het Departement van Oorlog.
Het iaartal 1864 staat nogal vreemd in dit besluit.
Een woordenlijst, die het gevolg is van een reeds
zestig jaren geleden geeindigde studie, is onvermijdelijk hier en daar verouderd. Het is daarom te
hopen, dat men niet krampachtig eraan zal willen
vasthouden.
Holland en de Times.

Met het extra bijvoegsel van de Times „Holland
and her Colonies" mogen wij Nederlanders zeer
tevreden zijn. Het is voortreffelijk geschreven, goed
verlucht en mooi gedrukt. De artikelen getuigen
van studie en zijn vol wetenswaardige gegevens;
door dit werk bijna geheel aan Nederlanders toe
te vertrouwen, heeft de redactie de gebruikelijke
dwaasheden vermeden, die men vroeger dikwijls
aantrof, wanneer er over ons land geschreven werd.
De vreemdeling krijgt hier een juiste voorstelling
van de beteekenis van handel en nijverheid hier te
lande, in onze Oost en in onze West.
Het nummer wordt ingeleid met een welwillend
hoofdartikel, waarin wij het volgende getuigenis
bijzonder waardeeren:
„Groot Brittannie dankt aah Nederland een goed koning
in Willem III en dankt ook in veel grooter mate, dan in
het algemeen wordt erkend, aan Nederland den grondslag
van zijn tegenwoordig financieel stelsel, hetwelk tijdens
zijn regeering werd ingevoerd".

Een weinig teleurstellend is het misschien, dat de
schrijver den Nederlanders een grooter naam in
den handel dan in kunsten en wetenschappen toekent, ofschoon hij erkent, dat Nederland een plaats
op den voorsten rang inneemt door Grotius, Rembrandt, Huygens, de Elseviers, Drebbel en Swammerdam (keus en volgorde, nu ja !) Maar aangezien hier
handel en bedrijf aan de orde werden gesteld, hebbe
men.. er vrede mee. „Het is onmogelijk", zegt de
schrijver verder, „u niet te verbazen over de opbrengst
van den landbouw en de grondige ontginning van
den bodem, die daaruit blijkt. Niet minder bekwaamheid is in de uitbreiding der beide groote havensteden Amsterdam en Rotterdam tentoongespreid;
de opkomst der Nederlandsche industrie is voor
een groot deel daaraan te danken".
Waardeering is zoet, temeer wanneer zij komt
van een groot yolk als de Engelschen. Zoo iemand
dan zijn zij tot oordeelen bevoegd, die een wereldrijk stichtten en handel en nijverheid tot weergalooze
ontwikkeling hebben gebracht
Uit de Nederlandsche kolonie in Argentinie.

Het afgeloopen jaar is voor de Nederlandsche
kolonie in Argentinie belangrijk geweest. Het kon
getuigen van opgewekt Leven en van warme gehechtheid aan het Moederland.
Wat het eerste betreft, mogen wij wel nog wat
uitvoeriger terugkomen op de herdenking van het
vijfentwintig jarig bestaan der Nederl. Gereformeerde
kerk te Buenos-Aires.
Dat deze herdenking uitmuntend slaagde, was,
naar Ons Weekblad meldde, in de eerste plaats te
danken aan den ijver en den tact, waarmede Ds.
Sonneveldt den dag geleid heeft; in de tweede plaats
aan de toewijding, waarmede de feestcommissie,
bestaande uit de heeren M. Oberman, H. G. A.
van Leeuwen en J. van de Wit de voorbereidingen
had getroffen; in de derde plaats aan het talent,

waarmede de heer en mevrouw G. Jonker de muzikale
leiding voerden.
In den morgen van 9 Juli hield ds. Sonneveldt
een herdenkingsrede en daarop volgden een namiddagbijeenkomst en een avondfeest.
0.m.. werden daarbij de beide echt Nederlandsche
liederen gezongen: „Angelus" van Cath. van Rennes
en „Van buiten ijs van binnen gloed" van H. v.
Tusschenbroek.
Een der stichters van de gemeente, de heer Nieuwenhuis, deelde herinneringen mede uit haar geschiedenis. Sterk was de behoefte aan christelijke gemeenschap gevoeld door de vele Nederlandverhuizers die
in de jaren 1889 en 1890 naar Argentinie waren
gekomen als naar een land van belofte voornamelijk
waren het Zeeuwen en Friezen maar die, instede
van overvloed en vrijheid, dienstbaarheid vonden.
In plaats van vrije boeren te worden, werden zij
naar het binnenland gezonden om slavenwerk te
verrichten. Zoo spoedig mogelijk trachtten zij naar
Buenos Aires of Ensenada terug te keeren, om
daar werk te zoeken, hetgeen met vele moeilijkheden
en ontberingen gepaard ging.
Zeventien Nederlanders aldaar vereenigden zich
tot het houden van godsdienstige bijeenkomsten
in de Nederlandsche school en de eerste godsdienstoefening in die school werd bijgewoond door een
30-tal menschen.
De gemeente groeide aan, kreeg in 1897 ook een
kerkeraad en verwierf in 1900, toen het aantal gegeregelde kerkgangers tot ongeveer 150 gestegen was,
het recht, een predikant te benoemen, waarmede
zij tot een zelfstandig bestaan was verheven.
Na de toespraak van den heer Nieuwenhuis
volgden een maaltijd en een gezellige avond.
De gemeente woonde voltallig het feest bij. H.M.'s
Gezant was helaas door drukke beioepsplichten
verhinderd te komen, evenals de secretaris van het
gezantschap, doch de consul-generaal, de heer G.
E. Jongewaard de Boer, woonde de morgenherdenking bij. In den namiddag verschenen ook de voorzitter der Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheld, de heer Wessels, en de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging, de heer De Marez Oyens.
Onze gelukwensch aan de Ned. Geref. Kerk te
Buenos-Aires met haar 25-jarig bestaan ! Mogen
onze stamgenooten in alle landen zulke herdenkingsdagen toch vooral in eere houden tot versterking
van de eenheid in onze wereldgemeenschap.
In de tweede plaats heeft de Nederlandsche kolonie
te Buenos-Aires zich onderscheiden door warme
belangstelling te betoonen bij de stormramp, die
Nederland in Augustus trof.
Terstond boden vele dames en heeren hun medewerking aan voor een the dansant ten bate van de
noodlijdenden. En mocht de opzet Fransch schijnen
— de uitkomst was echt Hollandsch. Niet minder
dan acht duizend gulden kon als batig overschot
naar het moederland worden overgemaakt.
Onder de bezoekers van het feest van 7 November
1.1. voerden Nederlanders den boventoon. Toch
waren er ook zeer veel vreemdelingen: Duitsch,
Engelsch en Fransch klonken overal tusschen het
Nederlandsch door, schrijft het Weekblad.
Het diplomatieke corps had zijn vertegenwoordigers
gezonden. Behalve de Nederlandsche gezant merkte
men op den Duitschen gezant, Gneist, met echtgenoote; den eersten secretaris der Noordameri-
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kaansche ambassade, Schoelkopf, met echtgenoote; het
personeel van de Zwitsersche legatie. De Nederlandsche consul-generaal, de beer Jongewaard de Boer en
zijn echtgenoote, droegen krachtig tot het welslagen bij.
Ook naar onze stamgenooten in Argentinie gaan,
bij de wisseling des jaars, onze beste wenschen.

geslacht opgroeit, dat alleen voor genoegen of noodgedrongen naar Nederland gaat, dat dus het getal
blijvers toeneemt. Dat daar nationaal gevoel is, toonen de feestelijkheden op nationale gedenkdagen,
maar bovendien hebben we noodig de tastbare bewijzen te vertoonen van Nederland op zijn best.
Want China en Japan laten niet na, ais het te pas
komt, met een zekere geringschatting te spreken over
OOST-INDIE.
ons kleine land en daartegenover moet lets gesteld
kunnen worden.
We hebben ook nog onze vereenigingen „Het
Nieuwe Banen.
Nederlandsche Lied" en „Volkszang" met keur van
Het is al weer 20 jaren geleden, dat we in het toen- liederenbundels. Ik zou wenschen, dat ieder afdeemalige eigen blad van de Ned. Ind. Groep Tro- lingsbestuur en iedere vertegenwoordiger op plaatsen,
waar men het nog niet heeft kunnen brengen tot eene
pisch Nederland een opstel onder dezen naam schreven.
Nu zijn de tijden wel veel veranderd, maar dat ons afdeeling, in zijn archief een of meer bundels had,
ledental in Indie zoo zou dalen, als nu, hadden we die zoo wonderwel te pas kunnen komen bij zoo'n
rolprentavond. Piano's zijn er overal in Indie en
toch nimmer durven voorzien.
Gedurende mijn laatste verblijf is me weer gebleken, eenige liederen zijn spoedig vermenigvuldigd. Onder
de vertooning, waar het te pas is, komt eens een echt
dat de groote menigte van ons Verbond veel te weinig
afweet en dat degenen, die meenen er iets van te we- Vaderlandsch lied, samen gezongen en het gaat erin.
We krijgen op die wijze de medewerking ook van
ten, nog te veel denken aan een T aalverbond en dat
werk het best meenen te mogen overlaten aan de zakenwereld en die is niet te versmaden. Dan zal
heeren Onderwijzers. Een zuivere taal is zeker een het minder moeite kosten, dan tot nu, om een behoofdstreven, doch daar bijna alle groote dagbladen hoorlijk bestuur te krijgen en een voldoend ledental,
want de Hollander voelt voor het zakelijke, vooral,
reeds pseudo-Charivarii hebben, die ergerlijke taalen stijlfouten zoo geestig weten te hekelen, is als hij bemerkt, dat zijn bedrijf in ruimen kring gaat.
dat werk van het Verbond reeds overgenomen. 1) Nederlandsch Fabrikaat, Nederland in den Vreemde
en zoo vele van dergelijke vereenigingen zullen onNeen, er is meer. Niet Nederland op zijn belachegetwijfeld
het werk steunen en wat belet ons tusschenlijkst in het commiezen-nederlandsch van helaas nog
zoo vele ambtelijke stukken, maar Nederland op door eens een plaatje te geven met aansporing, om
zijn best met gebruik van rolprent en radio, als het kan. lid te worden of om de aandacht op nog andere doelNederland is nu al aardig bekend en kan wel wat einden te vestigen.
Hoe nuttig ook de Nederlandsche leergangen moanders laten zien dan Sietse Boes van Marken, wat
gen zijn, ik heb er nog nooit leden mee kunnen werwindmolens en een stel klompen.
Het is mij gebleken, dat alle groote Banken, ven; maar Tangs den weg der aanschouwing, geloof ik,
dat velen zeer gaarne lid zullen worden.
Scheepvaartmaatschappijen, Handels- en BedrijfsliOnze blijvers in den ruimsten zin vormen dat
chamen, die in den Vreemde werken en daar kantoren
hebben, een kostelijk materiaal bezitten van hunne stamdeel, dat wortel schiet.
Ik zou het een groot belang achten, indien van die
gebouwen, werken, cultures, schepen enz. die gerust
zijde meer dan tot nu het geval was, deel werd genomogen gezien en genoemd worden en den Nederlandschen naam eere aandoen. Ik ben overtuigd, dat men in dezen arbeid van het Alg. Ned. Verbond.
Het sociale en oeconomische vereenigingsleven ontzij van harte zullen meewerken om het Hoofdbestuur rolprenten te verschaffen en beschrijvingen wikkelt zich steeds. Welnu, door ons Verbond kan
het nationaal bewustzijn onder alien, die behooren tot
gaarne erbij zullen voegen. We denken ook aan
Ons eigen land-Mooi Indie (de topografische dienst den Ned. Stam in alle deelen der wereld opgewekt
heeft alle mooie cliché's nog van het Gedenkboek), worden of ruimer nog het stambewustzijn.
In het politieke en zakenleven is het zoo nu en dan
verder de West en Zuid-Afrika, terwijl Amerikaansche
Nederlanders zeker niet zullen achterblijven, om heel goed, er aan herinnerd te worden, dat we NederHolland op zijn best van daar te laten zien en we landers zijn of van Nederlandsche afkomst.
Veel van de noodige middelen zullen ift'Nederland
kunnen dan beginnen met uitwisselen of rondzenden.
Want wat is altijd het hoofdbreken voor inrichters kunnen worden vervaardigd, voor zoover daar de
van afdeelingsavonden ? De vraag, wat kunnen we groote kantoren zijn. De groepen hebben niets te
geven, om publiek en in de eerste plaats leden te doen, dan aanwezig of te verkrijgen 'eigen materiaal
trekken. Het is hard werken in Indie, dat weten wij naar het Hoofdbestuur te zenden en het ontvangene
en men gaat 's avonds niet gauw naar lets, dat buiten- te laten rondgaan in den uitgebreidsten zin.
Ik heb vier jaren hoofdzakelijk Amerikaansche
gewone inspanning eischt, doch naar een bioscoop
gaat iedereen en, als Denemarken rolprenten rond- rolprenten gezien met de onmogelijkste onderwerpen.
zendt, die voile zalen trekken, dan zullen de onze het Het zal eene verlichting zijn, eens wat te zien, dat de
zeker ook wel doen. Vergeten we vooral niet, dat er borst kan doen zwellen en den moedelooze weer eens
door de groote verbetering van het onderwijs en van een ruggesteun geeft.
Komt Nederlanders in Indie, bespreekt deze bede hygiene en mede van de woningtoestanden een
langrijke aangelegenheid eens in de afdeelingen, opdat
1) Wij zijn het hier met den geachten intender niet eens. het niet bij een wensch blijve, maar deze tot uitOnze Taalcommissie heeft wel degelijk een taak te vervullen
voering kome, en als de radio meer in twang komt,
en het geliefhebber van pseudo-Charivarii doet meer kwaad
zendt dan ook van tijd tot tijd een radionummer de
dan goed. De schrijver spreke maar eens met den Voorzitter
ruimte in.
der Taalcommissie ; dan komt hij stellig tot een ander inzicht in dezen.
Red.

's-Gravenhage, Dec. 1925.

H. A. KOOIJ.
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reden hadden., om niet te trachten zich met hun
nieuwe vrienden en besthermers te vereenzelvigen.
In 't algemeen moedigde de Kompanjie geen toelating van vreemden in de nederzetting aan en het is
Zuid-Afrika.
dus aan de Kompanjie te danken en aan de getrouwe
III.
uitvoering harer voorschriften ter plaatse, dat er in de
Er zijn lieden, die er klaarblijkelijk behagen in Kaap zoo'n door en door Hollandsche geest gevestigd
scheppen te verkondigen, dat het beheer der Ho11. en gehandhaafd bleef, een geest, die zelfs op dezen
0. I. Kompanjie geen zegen is geweest voor de Kaap. dag overal kan waargenomen worden.
Di. E. G. Malherbe zegt in zijn onlangs in het
Duidelijk is het niet, waarvoor deze bewering van
bepaalde zijde telkens herhaald wordt en er zelfs Licht verschenen boek Education in South Africa
opstellen en proefschriften over geschreven worden. in dit verband: Ook maatschappelijk was de invloed
De hoofdzaak is en blijft, dat wij aan de Kompaniie van Holland waarschijnlijk de grootste en alleende grondlegging van de Kaapsche nederzetting te staande, vormende factor, die zich op de Hollandschdanken hebben. De Kompanjie heeft ons Van Rie- sprekende bevolking van Zuid-Afrika doet Belden.
beeck geschonken en, terwijl het denkbeeld van een Niet alleen kan de geslachtsboom van ruim 50
ververschingsstation de grondtoon was van het op- der tegenwoordige Hollandsche bevolking tot die
treden der Heeren XVII, zeer eigenwijze en zeer bron nagegaan worden, doch ook 99 percent van haar
heerschzuchtige heeren voorzeker, rijpte bij Van woordenschat is Hollandsch. Ons rechtsstelsel is
Riebeeck de wetenschap, dat zich hier jets grootscher gegrond op het Romeinsch-Hollandsch recht. De
ontspon, dan waaraan men oorspronkelijk had kunnen meeste van onze nationale gewoonten, wijzen van
meubileering van huizen, onze bijgeloofjes, folklore,
denken.
De Kompanjie stond niet toe, dat men idealen kinderspelen, enz. zijn van Hollandsche afkomst.
koesterde, die verder gingen dan het maken van goede En, zooals Ds. J. P. van Heerden, eerste predikant van
winsten voor hare Hollandsche aandeelhouders. Van de Groote Kerk te Kaapstad, herhaaldelijk in dankRiebeeck was zich hieivan volkomen bewust en het baarheid heeft uitgeroepen: „Aan Nederland danken
tijdperk van zijn dienst was een strijd, om de wetten wij onze taal, onze kerk, onze goede Staaten-Bijbel,
der Kompanjie en den drang der omstandigheden, waaruit onze voorouders in alle moeite en verdriet
die ontegenzeglijk naar de vestiging van een hoop en bemoediging hebben geschept". Indien de
belangrijke nederzetting, met haar eigen vereischten, veel gesmade Heeren XVII den grondslag niet zoo
wenschen en begeerten, met elkander in overeen- hecht en onbreekbaar hadden gelegd, wat zou er
van dit alles terecht gekomen zijn ?
stemming te brengen.
Wij kunnen, wat de Kompanjie betreft, niets anders
De eerste school, die in 1658 geopend werd, was
verwachten, dan dat zij werkte in hetgeen zij oordeelde haar eigen belang te zijn. Zij bezat de al- bestemd voor het onderricht van slavenkinderen, om
macht en Wilde die niet loslaten en deze eigenzinnige Hollandsch te leeren en opgeleid te worden in den
houding leidde ten slotte tot hare verbrokkeling en Christelijken Godsdienst en in 1663 werd er een school
val, doch zij verkoos het zóó en niet anders. Men geopend voor blanke kinderen. Deze scholen werden
knoopt aan deze geleidelijke machtsvermindering gehouden door den Sieckentrooster. Merkwaardige
vast onzuiverheid van beheer en oneerlijkheid van bizonderheden uit die dagen zijn verzameld in het
ambtenaren aan de Kaap. Over het geheel zou men de werk van den heer F. C. Do minicus „Het Huiselijk
Kompanjie de eer kunnen geven, dat zij zich in vele en Maatschappelijk Leven van de Zuid-Afrikaner"
opzichten gebukt heeft, tegen wil en dank, voor de (M. Nijhoff), dat hier steeds met graagte bestudeerd
noodzakelijkheden der veranderde toestanden. In wordt, ofschoon ook deze schrijver de arme Compagieder geval is het zeker, dat de geschiedenis van de nie niet genegen schijnt te zijn.
Het onderwijs in die dagen was op een zeer beontwikkeling van Zuid-Afrika begon op den dag,
waarop Van Riebeeck aan de Kaap landde. Van dat krompen leest geschoeid. De school te Kaapstad
tijdstip begint ook onze Kerkgeschiedenis en onze was gehuisvest op „'n bequaeme solder". Het onderwijs, zooals het was, geschiedde zeer ongeregeld
geschiedenis van opvoeding en onderwijs.
In de „schoolr*ulaties" voor slavenkinderen en vacantie werd alleen gehouden, als de vloot der
maatschappij in de haven verscheen. De eerste school
vinden we al dadelijk het volgende beginsel:
„De Heere God en het welvaren van de Hoog Edele werd gesloten, omdat de kinderen weggeloopen
Groot Achtbare Heeren Bewinthebberen van de waren; de tweede kwam bijna tot ern onverwacht
Oost Indische Compagnie zij de hoogste wet." Een einde naar aanleiding van de dronkenschap van den
merkwaardig verschijnsel was, dat de Hollanders ziekentrooster Ernestus Back. In een proclamatie
aan de Kaap, niet alleen daartoe gedrongen door de van 1665 leest men, dat de schoolmeester „tot
bewindhebbers, maar ook uit eigen beweging, er op dronkenschap vervallende, is op seeckren Sondagh
uit waren, om in het vreemde land alle Hollandsche in volckrijke vergaderingh, als hij den dienst des
inzettingen, begrippen en gewoonten te vestigen en te Heeren waarnemen zouw, soo droncken ende onbehandhaven. Vreemdelingen, die uit andere landen kwaam bevonden, dat haer vele van sijn toehoorders
gekomen waren, om zich aan de Kaap te vestigen, zelfs daarover hebben schaemen en bedroeven moeschikten zich spoedig in de Hollandsche omgeving en ten". Herhaaldelijk gesuspendeerd maar te vergeefs.
men zegt, dat het Fransch der Hugenoten reeds Tcttdat,later „is er hem en ons alien te dien tijd een
verloren ging in het tweede geslacht na hun aan- goddelijck straf teycken verschenen namentlyck
komst. Het wordt van Fransche zijde nu en dan be- een Yzeliken Steertsterre aan den hemel. Na deze
weerd, dat de Fransche taal ruw onderdrukt werd, verschijning van het waarschuwende „teycken"
doch voor deze gewaagde beschuldiging schijnt geen werd handelend optreden noodzakelijk geacht en
grond te bestaan en het wordt door anderen aange- werd Back met vrouw en kinderen naar Batavia
voerd, dat de Fransche uitgewekenen geen bepaalde verbannen, waaruit men zou opmaken, dat verblijf te
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Batavia in die dagen niet als een onvermengd genoegen beschouwd werd.
Een jongen in die dagen, als hij 15 jaar oud was.
werd als volwassen beschouwd en in alle opzichten
op dien voet behandeld.
In 1683 werd de eerste school te Stellenbosch opgericht, waar de hoofdvakken van onderricht min of
meer onderwezen werden. Kinderen, die den leeftijd
van dertien jaar bereikt hadden, werden beschouwd
als volleerd. Het voornaamste deel van het onderricht was alweer de Godsdienst en daarop werd ook
een examentje gegrond, dat hen tot lidmaten van de
kerk maakte. In 1714 werd er te Kaapstad „een Latijnsche school" opgericht.
De rechtstreeksche onderwijsoverheid was de
Kerkeraad, welk lichaam in 1665 te Kaapstad tot
stand kwam na de aankomst van den eersten predikant. Het standaardwerk van Dr. Godee Molsbergen
verschaft merkwaardige beschrijvingen van de toestanden van die dagen. In 't algemeen moet het erkend worden, dat het dadelijk het doel was, het licht
van Godsdienst en kennis ter beschikking te stellen
van alien. Dat de beschikbare middelen in den beginne van zeer eenvoudigen acrd waren, spreekt vanzelf en daarvan kan men niemand een verwijt maken.
Wel was de wijze van toediening der aangeboden
voorrechten (wel) wat kras, doch ook dit feit was
klaarblijkelijk geheel in overeenstemming met de
gewoonten der tijden.
De hoofdzaak is en blijft, dat Godsdienst en beschaving door de Hollanders aan de Kaap geplant
werden ; dat de Nederlandsche invloeden, naar gelang de nederzetting zich uitbreidde, gelijken tred
hielden met elke nieuwe beweging, en het is verblijdend te mogen zeggen, dat zulks heden nog het
geval is.
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vragen, of de laatstgenoemde ook wist van „'n halfslytse Hollander of Duitstertjie, wat hij sou kan saam
vat as 'n skoolmeester".
Het is geenszins de bedoeling van dit opstel, om de
ontwikkeling van opvoeding en onderwijs stap voor
stap te volgen, U de merkwaardige uitbreiding naar
Natal, de Transvaal en den Vrijstaat te schilderen.
In een volgend hoofdstuk zullen wij de hoofdzakelijke
feiten aanstippen en een denkbeeld geven van den
groei der Hollandsche beschaving in Zuid-Afrika.
1k wil (net) bij deze gelegenheid nog een klein
schetsje ten beste geven, om U te doen zien, wat
Hollandsch onderwijs voor de afstammelingen van
onze slaven beteekent.
In 1800, toen Sir George Yonge goeverneur van
de Kaap was, werd op een historisch plein, het VanRiebeeckplein, de eerste schouwburg in Kaapstad
gebouwd. Negentig jaar geleden werd dit gebouw
door de N. G. Kerk aangekocht, om toegevoegd te
worden aan het getal kerken, waarover de' gemeente
over het geheele Kaapsche schiereiland beschikt.
I-let gebouw, dat als kleurlingkerk gebruikt wordt,
staat op historischen grond; er zijn op het plein nog
huizen, die thans in verval zijn geraakt en gebruikt
worden als goedkoope logementen, die vroeger
woningen waren van eerbiedwaardige kooplieden en
ambtenaren. De buurt is vol van herinneringen aan
den slaventijd en nauwe straatjes, dicht bewoond
door Hollandsch sprekende Maleiers, loopen op het
plein uit. Deze lieden hangen in hoofdzaak de leer van
Mohammed aan en dragen den fez; aan Moskeeen
is er ook Been gebrek. De voormelde kerk staat thans
onder de bediening van Ds. Fouche en het doet het
Hollandsch hart goed te zien, hoe goed de gemeente
van Christen-afstammelingen van slaven in stand
gehouden wordt. Het Hollandsch wordt er zuiver
gehandhaafd en de gemeente zingt d' aloude psalmen
We hebben alien wel eens verhalen gehoord van en gezangen zuiver en flink. Het kerkgebouw ziet er
den „skoolmeester" op het platteland. Sommige inwendig keurig en goed onderhouden uit en alles
geschiedschrijvers schijnen der meening toegedaan te glinstert en blinkt, dat het een lust is, om te zien,
zijn, dat de brave lieden, die er op uit togen, om de De eerwaarde ouderlingen en de broeders-diakenen
kinderen van eenzame boerenplaatsen te onder- komen deftig binnen gestapt in hun volmaakt gewijzen, bijna .onder uitzondering behoorden tot de kleede jassen en Witte dasjes. De donkerheid der
geheel eigenaardige broederschap der „gedroste
gezichten is van afwisselende sterkte, van vaal geel tot
matrozen", en dat die welwillende en ondernemende bijna zwart. Men kan duidelijk zien, wie er van
heeren zelf op een zeer nederigen trap van bescha- Boesmans, Maleiers, Bantoes enz. afstamt, doch alien
ving stonden. Men leest echter oude verhalen, waarin zijn flinke en achtenswaardige mannen, die onze bedie skoolmeester geleidelijk verschijnt als een persoon wondering afdwingen.
van gewicht op een ruim gebied, die door zijn voorJOHANNES.
beeldig gedrag, strengen wandel en veelzijdige kennis
het algemeen vertrouwen won.
Philip R. Botha's proefschrift.
Er zijn voorzeker vele jonge Nederlanders geweest,
die onder de vlag van onderwijs, het onbekende te
.Die Staatkundige ontwikkeling van die Suidgemoet gingen en bitter zwaar en ellendig moet hun
bestaan dikwijls geweest zijn, tot zij ergens een veilige Afrikaansche Republiek onder Kruger en Leyds" 1)
is de titel van het lijvige proefschrift, waarmede
rustplaats vonden, waar zij hun dagen, werkende
tot nut van 't algemeen, tegen uiterst schrale beloo- de heer Philip R. Botha op 10 December den graad
ning doorbrachten, om ten slotte, terugdenkende aan van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Univer't oude vaderland, in vergetelheid te sterven. Een siteit te Amsterdam heeft behaald.
Het verheugt ons,' dat de heer Botha zijn werk
groot aantal van deze mannen heeft uitmuntend en
onzelfzuchtig werk verricht en het zou wel de moeite niet „Opkomst en Ondergang" heeft gedoopt.
waard zijn, om hier en daar navraag te doen op Juridisch gesproken ware hiertoe allicht aanleiding
geweest, in waarheid is echter de ondergang van de
„plaatsen" aangaande schoolmeesters, die daar gewerkt hebben en gestorven zijn. Kenschetsend voor
dappere Boerenrep ublieken in den beslissenden
de opvatting van sommige boeren aangaande voorstrijd met Engeland het begin geweest van een nieuw
zieningen voor onderwijs, is een „grap" uit de einde- Leven.
looze verzameling van President Reitz, die verhaalt,
Een geschiedenis van de gebeurtenissen, die dezen
hoe hij er als jongen getuige van was, hoe een buur1) Swets en Zeitlinger, Amsterdam 1925.
man over het veld kwam gereden, om zijnen vader te
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overgang voorbereidden, is daarom zeer welkom.
De heer Botha heeft zijn werk verdeeld in 4 boeken:
1°. Ontstaan en Staatsregtelike ontwikkeling van die
Suid-Afrikaansche Republiek, 2°. Vernaamste Gebeurtenisse in Ekonomiese en Maatschaplike Strewe,
3°. Moeilikhede met die Uitlanders; 4°. Strijd om
die Volkeregtelike rang.
Van deze is het vierde boek het belangrijkst, daar
hierin de voorgeschiedenis van den laatsten oorlog
wordt behandeld. De inval van Jameson en al wat
daarop gevolgd is, trekt ens oog voorbij. In bet
bijzonder de „Eenige Correspondentie" van Dr.
Leyds, die in 1919 als handschrift gedrukt werd
(niet in den handel) werd ijverig door den schrijver
geraadpleegd. De heer Botha schetst Dr. Leyds'

werkelijken vriend en toeverlaat had, den OranieVrijstaat. Van President Steyn en Generaal De Wet
zegt schr.: „Siekte nog nederlaag was in staat om
hulle moed en ijwer te doof. Hulle het tesame
met vele stoere Transvalers en ewe nasionaal bewuste
Kaapse Afrikaners die wije wereld laat verstom staan
vir die klare bewijs van wat 'n klein klompie mense
van Dietse stam bereid was om te ontbeer, op te
offer en te waag vir die beskerming van hulle reg
en die versekering van hulle voortbestaan als
yolk".
Aan dit hoofdstuk kunnen wij ons vertrouwen in
de kracht van den Dietschen Stam en ons geloof
in zijn toekomst sterken.
Van de stellingen, die de heer Botha bij zijn pro-

TRANSVAALSE AFVAARDIGING 1883-1884.
Zittend : President S. J. P. Kruger, Ds. S. J. du Toit.
Staand : Ihr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, Generaal N. J. Smit, Advokaat Ewald Esselen.
verzoenende politiek en hij geeff:daarbij een levendige
schets van den toestand in de laatste jaren voor den
oorlog. Volgens de voorstelling van taken, die men
hier vindt, heeft Dr. Leyds in gevallen, waarbij de
Onafhankelijkheid van de Republiek niet op het
spel stond, aangeraden toe te geven. In het begin
heeft hij nog op een bijlegging van het geschil gehoopt. Zijn telegrammen uit Europa weerspiegelen
evenwel de toenemende spanning en Lang te voren
heeft hij gewaarschuwd tegen het dreigende gevaar
en doen uitkomen, dat de Republiek van geen enkele
rnogendheid hulp te verwachten had. Dat hij na
1 Sept. 1899, gelijk Prof. Eric Walker beweerd heeft,
een anderen toon in zijn berichten zou hebben aangeslagen is volgens schrijver onjuist. Hij heeft zeer
wel ingezien, dat tenslotte Transvaal slechts een

motie verdedigde, trekken er twee in het bijzonder
onze aandacht:
XVI.
Voor het behoud van het Dietse stameigen van
het Afrikanervolk is de republikeinse regeeringsvorm
de geschiktste.
XVII.
Het besluit van het Unie-Parlement, om het
woord „hollandse" in art. 137 van de Grondwet
(Zuid-Afrika wet 1909) uit te leggen, als ook het
Afrikaans in te sluiten, zal strekken tot bevordering
en handhaving niet alleen van de Diets-Afrikaanse
beschaving in het biezonder, maar ook van de Nederlandsche taal en kultuur in het algemeen.
Men ziet uit deze beide stellingen, dat de jonge
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doctor in nauwe aanraking staat met de Grootnederlandsche beweging voor het behoud van het
Dietsche stameigen van de Dietsche beschaving,
waarvoor ook het Algemeen Nederlandsch Verbond
strijd voert, als een zijner idealen heeft opgesteld.
Het spreekt van zelf, dat wij ons hierin verheugen,
gelijk wij ook het verschijnen van dit met zorg
bewerkte, uitvoerige en goed gedocumenteerde proefschrift in de Afrikaansche taal van harte toejuichen.
Nederlandsch in Zuid-Afrika.
De Zuidafrikaansche bladen hebben de beschouwingen van den heer P. J. de Kanter in Neerlandia over „Onze Taal in Vlaanderen en ZuidAfrika") en onze beide artikelen „De mondigheid
van het Afrikaansch en onze toekomst.") geheel
of grootendeels overgenomen. Het Bestuur van het
Alg. Ned. Verbond te Kaapstad heeft een druk bezochte bijeenkomst gehouden, waar ook overheidspersonen waren genoodigd, om de vraag te bespreken,
of er werkelijk geen plaats meer is voor Nederlandsch
in de School. En daarginds is een felle strijd gaande
over de vraag, of het Zuidafrikaansch nu al geheel op
eigen beenen kan staan. In 't bijzonder is professor
Le Roux, hoogleeraar aan het Transvaalsche Uni
versiteitscollege te Pretoria, met De Volkstem in
botsing geraakt door zijn bewering, dat de uitstoo
ting van het Nederlandsch op school het Afrikaansch
ten goede moet komen. De Volkstem antwoordde
hierop o.m.:
Die Kind van die rekening.
„Nou ja, dit wil by ons nie daarin nie; — al „doseer
ons die vak ook nie". Ons vak is om Nederl. sowel as
Afrikaans te skryf, iedere dag van ons levee, en iedere
dag te lees alles wat ander in ons land daarin skryf; en
die oortuiging waartoe 'n langdurige oplettendheid ons
gebreng het is, dat ons Afrikaans die kind word van die
rekening. Daar word minder en minder Nederl. gelees, —
wat o.i. slegs 'n natuurlike gevolg is van die verwaarlosing
daarvan as taal op skool; — en die Afrikaans van ons beste
skrywers word gaandeweg swakker, stroewer, strammer,
deurmekaarder en slegter, — wat ook slegs natuurlike
gevolg is van 'n onder die aangegewe omstandighede
onvermydelike oorhelling na Engels, — wat ons wel
as taal op skool leer."
„As Nederl. vandag nog 'n leervak was op die laere
skool, dan had ons silks hier te se nie, omdat ons vas en
seker daaringlo, dat dit die enigste manier is om ons eie
Moedertaal in die eerstevyftig jaar teen ontaarding en
verbastering te behoed. Maar daar word g'n Nederl.
meergeleer nie."

Het blad besloot:•
„Ons is op 'n verkeerde pad met ons Afrikaans, en dit
betaam manne soosprof. le Roux, wat sy taal werklik
lief het, om baie ernstig daaroor na te denk. Ons is besig
om Afrikaans oneindig veel afbreuk te doen deur 'n
dwase — apeliefde."

En — verklarende, dat ergeen tien regels uit de
Afrikaansche letterkunde zullen blijven bestaan —
schreef het later:
„Ons handhaaf die ou stelreel van die Afr. taalbeweging, dat Hollands op skool behoort geleer te word as
1) Neerlandia van Juli 1925.
2) Neerlandia van Juni en Augustus 1925
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vername deel van die leerplan vir Afrikaans. — Afrikaans
gaan tegronde sonder Nederlandse taalstudie."
De Zuid-Afrikaan wiist erop, dat volgens de wet,

Nederlandsch nog de vorm van bet Hollandsch op
de scholen blijft, tenzij het schoolcoitit nadrukkelijk Afrikaansch in de plaats van Nederlandsch
te stellen als voertaal of als vak. „De bewoording
van deze wetsbepaling is beslist ongelukkig gekozen,
zegt het blad, daar het gebruik van Afrikaans dat
van Nederlands schijnt uit te sluiten, ook in de
middelbare school en, zooals de Akademie er onlangs
nadruk op gelegd heeft, het juist noodzakelik is voor
de ontwikkeling van een goed Afrikaans dat men
ook Nederlands leer t".
Slecht examenwerk.
Een merkwaardig getuigenis is dat.... van prof.
Le Roux zelf. Wij vinden dit in de Johannesburgsche
Star, die een verslag van dezen hoogleeraar aanhaalt
over het onderwijzersexamen voor 2e kl. diploma in
Afrikaansch en Nederlandsch. Het examenwerk
wordt hoogst onbevredigend genoemd. Van 102
candidaten kregen er 40 minder dan 33 1/2 pCt.
(aldus geeft men daar de behaalde cijfers weer) en
slechts zeven 50 pCt. of meer. Geen enkele candidaat
haalde 60 pCt. „Geen candidaat (zoo meldt prof.
Le Roux) begreep de beteekenis van het woord
„naturalistisch"; de meesten dachten, dat 't hetzelfde
beteekent als „natuurlijk". De hoogleeraar verklaarde,
dat vele candidaten de opgegeven boeken niet behoorlijk gelezen hadden en vermoedelijk niet wisten,
hoe ze te bestudeeren. „Zulk werk na te zien, was
zuiver verspilling van tijd en geld".
„En wat doen u ?" vraagt De Volkstem naar aanleiding hiervan:
„Dit is: on der die bestaande stelsel, van Afrikaans, as
medium, sonder studie van Nederlands
Mnr. K. Bonsma, een van die ander eksaminatore vir
dieselfde eksamen (Nederl. en Afr. letterkunde), se:
„Die vorm waarin die kandidate hulle gedagtes uitgedruk het, was in bale gevalle u i t e r s s w a k".
Maar dit is nogtans die vrug van die nuwe drywery:
geen Nederl. taalstudie op skool nie."

Het geeft te denken, dat prof. Le Roux in zijn
verslag mede klaagt over „volstrekt onnoodige anglicismen". Kan dit anders, zonder Nederlandsche
taalstudie ?
„Afrikaans word vertaalde Engels".
Iemand, die zich „gewese-uniw. student" noemt,
schrijft uit Potchefstroom aan een der bladen, dat,
wanneer prof. Le Roux beweert, dat er nu een Afrikaansche voertaal is, er meer Nederlandsch gelezen
wordt, deze bewering door de ervaring wordt gelogenstraft.
M y eerlike opienie is dat dit absoluut
noodsaaklik is
„
,
teneinde diepeil van Afr. hoog te hou, om Nedls. as vak
te leer. Is dit b.v. nie miskien moontlik nie om vanaf die
laagste klas in die Ho ere Skole, al is dit maar een periode
in die week of te sonder vir Nedls., om te voorkom dat
Nedls. vir die meeste later as 't ware Grieks word ?
As op hierdie gebied geen radikale verandering kom
nie, en ons volhard om dr. le R. c.s. op hierdie verkeerde
weg te volg, dan gaan Afr. m.i. te gronde, en word dit
binnekort vertaalde Engels, deurspek met En else woorde."
Ook Die Burger wees onlangs op de noodzakelijkheld der kennis van de Nederlandsche terminologie
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van de verschillende wetenschappen. De ZuidAfrikaanders nemen thans veel te veel woord en en
uitdrukkingen uit het Engelsch over. Hun eigen
taal heeft nog geen voldoende vormende kracht.
Alleen kennis van het Nederlandsch kan het Afrikaansch van volledige verbastering redden.
Nederlandsch weer in het leerplan.
In een hoofdartikel „Nederlands in die leerplan
vir Afrikaans" dringt De Volkstem daarom aan, dat
men, eer het te last is, zal terugkeeren tot degelijke
bestudeering van de Nederliandsche taal in de scholen,
als deel van het leerplan. En, herinnerend aan hetgeen
prof. Casimir een paar jaar geleden zeide in een zijner
lezingen, in de Unie gehouden:
„Ek sien dat Kaapse en Transvaalse onderwysblaaie
aandring op leeskennis van Nederlands. Die hoofonderwyser van Rustenburg se publieke skool, wat al die Nederlandse boeke in sy skoolbibliotheek verbrand het,
is nog 'n unicum. Meer Nederlands word vandag aan die
Uniwersiteit van Stellenbosch gedoseer as tien of twintig
jaar gelede; dit wys die regtewaardering van die onderlinge
betrekking tussen Nederlands en Afrikaans, en kan nie
anders as die laatste ten goede kom nie.'
Het besluit der Akademie.
Met voldoening is daarom — niet alleen in Nederland, maar ook door zeer velen in Zuid-Afrika —
het besluit vernomen der „Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns":
„Die Akademie is van oordeel dat dit in belang is van
'n gesonde ontwikkeling van ons Afrikaanse taal, om vas
te hou aan die oue stelreel van die Afrikaanse Taalbeweging, dat Nederlands 'n plek behoort te he in die
skoolkurrikulum; watter plek dit behoort te wees, en of
't gesoek moet word in die laere en /of die middelbare
skool, dit ag die Akademie 'n vraagpunt, vat deur ons
onderwys-outoriteite behoort uitgemaak te word in die
welbegrepe belang van Afrikaans."
Naar aanleiding van dit besluit wijst De Kerkbode
erop, dat het „overdreven onafhankelijkheidsgevoel"
van vele Afrikaners, dat hen vijandig stelt tegenover
het Nederlandsch, het gevaar doet ontstaan dat
het Afrikaansch bij zijn worming in veel grooter
mate blootgesteld zal worden aan Engelsche invloeden
dan wenschelijk is. Ook teekent het blad aan, dat
agile Afrikaansche schrijvers die naam verwierven in
het buitenland, degelijke studie van het Nederlandsch hebben gemaakt en daaraan hun meesterschap over het Afrikaansch hebben te danken.
De Zuid-Afrikaan schrijft:
„Ons is bly dat daar 'n kragtige stem van die Akademie
uitgegaan is, dat Nederlands by ons onderwys erken
moet word".
In het Onderwijzersblad verscheen reeds in het
begin van 1925 een pleidooi voor opneming van het
Nederlandsch in het leerplan voor het Afrikaansch.
Die Unie (Maandblad vir skool en huffs) herinnert
aan dit stuk met ins temming en schrijft, dat zoolang
de Bijbel en de kerkelijke liturgie niet in standaardAfrikaansch zijn overgebracht, aan de Afrikaner
kinderen leeskennis moet worden verstrekt voor het
godsdienstonderwijs. „Meer het die gemiddelde
kind nie nodig nie as 'n leeskennis; ons verlang
nie dat hij die Hollandse taal sal praat en skrywe nie".
Dit is geen hooge eisch !
Die Burger merkte onlangs zeer terecht op:
„'n Afrikaner wat Nederlandse boeke nie met gemak
kan lees nie, is vir ons taal- en kultuurstrijd beslis

veel minder werd as een wat goed op die hoogte is
van die taal en kultuur van ons Nederlandse baker,
matt .

Een schrijver in Die Unie die zich Vedma noemt
verlangt dan ook iets meer: behoorlijke studie van
het Nederlandsch is noodig, wil een leerling een
Nederlandsch boek verstaan d.w.z. met lust en
voordeel lezen. Zijns inziens behoort Nederlandsch
de plaats in te nemen van de derde taal in de middelbare school.
„Omdat daar 'n noue verwantschap is tussen Afrikaans
en Nederlands", zoo besluit hij, „sal die studie van Nederlands dadelik belang bij die kind wek, en ek meen stellig
dat dit veel sal hydra tot die bevordering en ontwikkeling
van 'n deeglike Afrikaanse styl. Die skoonste Afrikaans
is tog maar die Afrikaans wat die naaste is aan Nederlands".
Uit al hetgeen wij hierboven mededeelden blijkt
genoegzaam, dat men ook in Zuid-Afrika meer en
meer begint in te zien dat het Nederlandsch niet
lichtvaardig overboord mag worden geworpen.

VLAANDEREN
Hollandsche en Vlaamsche journalisten.
In de 12 December gehouden bestuursvergadering
van den Nederlandschen Journalistenkring is, naar
de Nederlandsche bladen melden, besloten „pogingen
in het werk te stellen tot het scheppen van een
vasten band en het aanbrengen van geregelde verbinding tusschen de Nederlandsche journalisten en
de stamverwante journalisten in Zuid-Afrika."
Het Kringbestuur stelt zich voor, dat een dergelijke voeling „bevorderlijk kan zijn aan-; algemeen
journalistieke en algemeen Nederlandsche belangen"
en meent dat, wanneer deze poging slaagt, kan
overwogen worden hetzelfde te doen met stamverwante journalisten in „andere" landen.
Met deze „andere" landen zal wel, in de eerste
plaats, Vlaanderen zijn bedoeld. En nu rijst de
vraag: Waarom niet gelijktijdig getracht de beoogde
samenwerking te verzekeren en met Zuid-Afrika en
met Vlaanderen, dat vlak naast de deur ligt ? Het
bestuur van Groep Vlaanderen van het A. N. V.,
waarin verscheidene „stamverwante" journalisten
zetelen, zou zich ongetwijfeld gaarne bereid verklaren de eerste aanknooping te verzekeren en ook
de verdere pogingen krachtig steunen. Waarom dan
langer getalmd ?

Tak Brussel.
Voor de leden van tak Brussel sprak dr. W. A.
Frans, leeraar aan het Gymnasium te Hengelo,
18 December, in het Huffs van het Boek, over het
ontstaan en het wezen van het drama, de danskunst,
de rolprent, over moderne tooneelleiding en tooneelspeelkunst, tooneeltoestanden in Nederland en in
Vlaanderen en de noodzakelijkheid van een nauwere
aansluiting tusschen Noord en Zuid tot bevordering
van een Grootnederlandsche tooneelcultuur. De spreker had veel bijval.
In de eerste helft van Januari zal prof. dr. Geyl,
hoogleeraar te Londen, voor de leden van dezelfde
afdeeling spreken over: De Nederlandsche geschiedenis en 1830.

NEERLANDIA
Vlaanderen den Leeuw — France touj ours.
Te Klein-Synthe, een dorp bezuiden Duinkerken,
in Fransch-Vlaanderen, is, ter herinnering aan de
gesneuvelde inwoners van deze gemeente, een gedenkteeken opgericht, bestaande uit een tot de
begraafplaats toegang verleenende poort, waar, bovenop, een leeuw prijkt en links en rechts groote gedenkplaten zijn aangebracht met de namen der gesneuvelden en het beteekenisvolle opschrift: Vlaanderen
den Leeuw — France toujours.
De afbeelding van dit gedenkteeken komt voor
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Ons Boekje.
In het gemis aan een werkje, allerlei inlichtingen
over Brussel betreffende Vlaamsch Leven, vereenigingen, inlichtingen, een volledige lijst van Vlaamsche straatnamen en een plattegrond van de stad
bevattend, is door de uitgave van „Ons Boekje",
dat in tweeden druk is verschenen, op gelukkige
wijze voorzien. „Ons Boekie" kost in den handel
2 frank. Voor de leden van het Verbond is het verkrijgbaar tegen 1 frank bij het sekretariaat van den
tak, Meirstraat 10, Anderlicht.

Vlaamsche boekerij met leestafel te Montignies-sur-Sambre.

in het Novembernummer van de te Wormhor t
verschijnende „Vlaemsche Stemme in Vrankrijk".

INGEZONDEN

Voor de uitwisseling van Nederlandsche en
Vlaamsche leerkrachten.

Nederlandsche Maat.

Door het bestuur van tak Brussel is, in zijn vergadering van 15 December j.1., de volgende motie
aangenomen:
Het bestuur van tak Brussel van het A. N. V.,
in acht genomen de deter dagen door den Belgischen minister van Kunst en Wetenschappen afgelegde verklaring als zou de Belgische regeering
zich reeds, tot tweemaal toe — telkens echter zonder
praktisch gevolg — tot de Nederlandsche regeering
hebben gewend met het verzoek om tot een wederzijdsche uitwisseling van leerkrachten te besluiten,
uit den wensch minister Huysmans nogmaals een
stap te zien doen bij de Nederlandsche regeering,
ten voordeele van de uitwisseling van Nederlandsch
sprekende leerkrachten uit de beide landen en verwacht, dat de Nederlandsche regeering ditmaal, na
gemeenschappelijk overleg, gunstig op dit verzoek
zal beschikken.

't Geldt wel niet de taal, maar 't geldt wel lets Nederlandsch.
Heeft het ook U nietgetroffen, dat het bij onze Pers gewoonte
is — het komt mij zelfs voor: hoe langer hoe meer gewoonte
begint te worden — de Engelsche maten onvertaald te laten ?
Terwijl men aan de eene zijde er naar streeft ons goed Nederlandsch in de artikelen voor te zetten, worden hoogten in voeten
afstanden in mijlen uitgedrukt, zoodra het maar een Angelsaksisch, of door Engelschen bezocht gebied betreft, of wanneer
het artikel van Engelschen oorsprong is.
Datgeeft natuurlijk voor den Nederlandschen lezer bezwaren. Een afstand in mijlen kan ik me niet voorstellen,
wel een in Kilometers. 'k Moet hem dus eerst herleiden. En
zoo heb ik evenmin een indruk van een hoogte, die in voeten
aangegeven wordt. We hebben op school de hoogten der
bergen in Meters geleerd. Tot vergelijking moet dus eerst
weer een rekensommetje gemaakt. En natuurlijk uit 't hoofd.
Zou hetgeen aanbeveling verdienen, wanneer ze die rekensommetjes op de redactiebureaux voor ons maakten ?
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Dat het een mode is, meen ik te merken aan de volgende
voorbeelden. 'k Zag onlangs een hoeveelheid water opgegeven
in kubieke voeten. Dat is wel heelemaal eengrootheid, die
ons vreemd lijkt. Er behoort een tamelijk ingewikkelde berekening bij, om te weten, hoeveel kubieke meters dat is. En
in eenpopulair-wetenschappelijk artikel van Engelschen
oorsprong was de snelheid van het licht aangegeven als
186.000 mijlen in de seconde. Terwijl 300.000 K.M. een veel
mooiergetal is.
'k Ben ervan overtuigd, dat het zonder nadenken gedaan
wordt. Daarom zal hetgoed zijn er eens de aandacht op te
vestigen, opdat we ook op dat punt filet verengelschen.
Hoogachtend,
Ds. L. J. VAN LEEUWEN,
Grootnederlandsche Geschriften.
Tot mijn beschikking staan tal van vlugschriften over de
Grootnederlandsche Beweging in het algemeen en over de
Vlaamsche zaak in het bijzonder (uitgaven van de Vlaamsche
Hoogeschool, Yzerboekjes enz.). Het lit in de bedoeling om
met dezegeschriften een soort ruildienst in te richten, d.w,z.
men staat — zoo mogelijk — eenig geschrift aan mij of en ontvangt in ruil daarvoor een werkje, dat men gaarne in zijn
verzameling zag opgenomen. Zij, die hun boekerij op deze wijze
met reeds zeldzaam wordende uitgaven wenschen aan te
vullen,
gelieven zich te wenden tot
W. J. VAN DEN BERGH,
's Gravenhage, Willemstraat 17.
Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde.
In November werd ontvangen f 754.23; maakt met vorige
opgaven f 553487 .55, waartegenover stond een uitgaaf van
ruim f 1100.— zoodat deze de inkomsten met bijna f 350.—
over troffen.
In den laatsten tijd schijnt de nood weer te stijgen en worden
de aanvragen om hulp, ook van ambtelijke zijde, dringender.
Wij ho en daaraan te kunnen voldoen, indien liefdadig
Nederland medehelpt en voor kasversterking zorgt, door deze
te zenden aan den Penningmeester
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque en Girodienst 22889
Gemeentegiro L. 569.

MEDEDEELINGEN

man stonden aan de zij van de Nederlanders, toen het gold
zedelijken en stoffelijken bijstand te verleenen aan de Boeren
in hun strijd voor vrijheid en recht.
Waardeering.
Van Dr. W. J. B. Pienaar te Oxford mocht Neerlandia den
volgenden brief ontvangen:
„A1s Afrikaner kan ik nie meer nalaat nie om my waardering
te uit oor die warme belangstelling wat Nederlanders in Suid
Afrika betoon. Vernaam die jongste Krogerherdenking, wyd
en syd, op Hollandse bodem gevier, kan nie anders nie as 'n
gevpel van dankbaarheid by die Afrikaner wek, en sal grootliks
bydra tot die sterkgroeiende simpatie en aanwakkering van
die verwantskap tussen Hollander en Afrikaan. Die koudheid
teenoor Nederland wat ongetwyfeld taamlik algemeen in SuidAfrika was engedeeltlik die gevolg was van die verval van
nasionaliteitssin met sy naloop van verslingering op En else
kultuur, verdwyn nou met die opbloei van Afrikaner nasionaliteit. Hoegouer Afrikaners besef dat die verskille tussen Afrikaans-Diets en Nederlands-Diets kultuurglad nie diepgaande
is nie en dat die die ere grondslag juis so opmerklik die selfde
is, hoe beter vir ons volksbouing. Eie karakter maak verwantskap tussen volke net so min tot niet as tussen familielede.
Die A.N.V. verdien die dank en warmste ondersteuning van
elke Afrikaner en hiermee wil ek myne aan u stuur, ea to
redaksie,"
In Nederland ook Nederlandsche muziek.

De list der werken, die dezen winter in de 38 afdeelingen
van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
toonkunst, worden, uitgevoerd, bevat natuurlijk 4weder overheerschend veel toondichten van vreemden bodem. Gunstige
uitzonderingen maken alleen Baarn en 's-Gravenhage, op
welker:programma's ook Nederlandsche werken voorkomen.
Aan de Nederlandsche Banken.

Herhaaldelijk bereiken ons berichten uit Vlaanderen, waaruit
blijkt, dat onze stamverwanten zich daar ergeren aan de Fransche
formulieren, door Nederlandsche bankinstellingen gebruikt, ook
wanneer ze op Nederlandsche brieven, uit Belgie gezonden,
hebben te antwoorden.
De Vlamingen wenschen, volkomen terecht, dat die formulieren ook in het Nederlandsch zijn gesteld. Tot de betrokken
banken is in diengeest een verzoek gericht.
Leden van het Verbond, bij Bankinstellingen werkzaam,
wendt Uw invloed aan, opdat deze grief worde weggenomen.
Het verzoekgeldt eigenlijk voor alle Nederlanders, die
taken doen met Vlaamsch Belie.
g
Uit de Afdeelingen.

Herinneringen aan Paul Kruger.
Nog steeds naklanken van de Kruger-herdenking, vooral
uit 2uid-Afrika, te veel om ze door den luidspreker, die Neerlandia op Nederlandsch stamgebied wil zijn, te laten voortplanten.
Een slechts willen wij nog doen natrillen. Het is de herinnering, waarvan Victor He mans gewezen leeraar aan de Normaalschool te Brussel, thans bestuurder van de School voor
Maatschappelijk Dienstbetoon te Antwerpen, broeder van
Dr. He mans den lijfarts van Paul Kruger, in HetVolksbelang
gewaagt.
Hi' beschrijft Kriigers aankomst te Marseille, zijn ontscheping van „De Gelderland", zijn ontvangst te Parijs en....
zijn vergeefschen tocht door Europa om tusschenkomst voor
zijn arm yolk.
Hi' noemt Kruger de verpersoonlijking van heldenmoed
en wijs beleid.
Wij blijven trouwens indachtig, hoe de Vlamingen als On

— 18 November heeft de bekende belangwekkende rolprent

der Bataafsche Petroleum Maatschappij gedraaid voor de
leden onzer Afdeeling Leeuwarden, die in dezen samenwerkte
met de Mij. van Nijverheid. De heer Voogt, bibliothecaris,
gaf een duidelijke toelichting.
De talrijke belangstellenden genoten zeer van het schouwspel „Nederland op zijn best".
— 30 November hield Prof. Dr, F. A. Stoett, hoogleeraar
aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, voor de
Afd. Haarlem een voordracht over: Het volksgeloof weerspiegeld in de taal.
— 1 December trad Prof. Dr. H. T. Colenbrander, hoogleeraar te Leiden, op voor de Afdeeling Arnhem (die ditmaal
samenwerkte met de Geldersche Industrieele Club en de Mij.
van Nijverheid). Onderwerp: Het Nederlandsch-Belgisch
verdrag en de bezwaren daartegen. Er was veel belangstelling.
— Voor de Afd. Amsterdam zal Donderdag 7 Januari 1926
des avonds 81/4 uur in de groote zaal van het American Hotel,
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Prof. Dr. P. C. A. Gel uit Londen, eene lezing houden over:
Hedendaagsche bedenkingen over het Vereenigd Koninkrijk
van Willem I.
Voor niet-leden van het A. N. V. zijn bij den Schrijver, S.
van Lier Ez., toegangsbewijzen tot een beperkt aantal kosteloos beschikbaar.
Eenpassend ver7oek.
Uit Amerika bereikt ons het verzoek voortaan aanhalingen
in vreemde talen te laten volgen door de Nederlandsche vertaling, omdat Neerlandia ook gelezen wordt door personen,
die alleen Nederlandsch verstaan.
De wenk is ter hartegenomen.
Het verzoek was vergezeld van een gift voor de slachtoffers
van de stormramp.
St.-Nikolaasfeest in het buitenland en nog wat.
Uit verschillende Nederlandsche kolonies in het buitenland
bereikten ons berichten over opgewekte St.-Nikolaasfeesten.
Neerlandia mist de ruimte, om ze op te nemen. Ze ademen
denzelfdengeest van Nederlandsche saamhoorigheid en
burgerzin.
Wij verheugen ons over het feit, dat dit Nederlandsche
gezinsfeest ook buiten onze grenzen in eere wordt gehouden;
het beteekent, dat het stambewustzijn levendig blijft en bij
de jeugd wordt aangekweekt.
Mogen wij er aan herinneren, dat Nederlanders en Stamverwanten ons altijd een dienst bewijzen door toezending
van kiekjes hunner feestelijke bijeenkomsten.
Het Nederlandsche volkslied.
Onder de uitgaven, w.aarmee het Hoofdbestuur het Nederlandsche lied helpt verbreiden, behoort ook de bekende bundel
„Kun je nog zingen, zing dan mee", samengesteld door J.
Veldkamp en K. de Boer en uitgegeven bij P. Noordhoff te
Groningen.
Als een bewijs hoeveel stuks van deze populaire uitgave
reeds in omloop zijn gebracht, vermelden we, dat de vorige
maand de elfde druk verscheen van deze 143 liederen met
muziek erbij, zoowel noten- als cijferschrift, en het 300 tot
330-ste duizendtal van het tekstboekje, dat eindigt met deze
opwekking:
Zingt ze in huffs,
Zingt ze in 't vrije veld,
blijft ze zingen, zoolang je leeft,
maar vooral.... zingt ze mooi !
Gemeente- en schoolbesturen voert het boekje in op Uw
scholen I
Nederland op z'n best.
Aan Prof. Dr. M. de Haas, hoogleeraar aan de Technische
Hoogeschool te Delft is, ter gelegenheid van het 110-jarig
bestaan van de Weensche Technische Hoogeschool de eeretitel van„Ehrenbiirger Wiener Technik” verleend.
Aan Ir.Jan Koster, directeur der Nederl. Mij. tot 't verrichten van Mijnbouwkundige Werken te Heerlen is, als erkenning zijner verdiensten voor de wetenschap en bovendien
inzijn hoedanigheid van een der leidende mannen op 't gebied
der Nederlandsche techniek, bij gelegenheid van de plechtige
inwijding van het Akensche Studentenhuis, de eeretitel van
Eereburger der Technische Hoogeschool van Aken verleend.
Ir. J. B. van Logchem te Haarlem is uitgenoodigd het
ontwerp te maken voor een stad in Rusland.
Groep Indio.
Als voor fitter van het Groepsbestuur is, ter vervanging
van den heer Ch. J. I. M. Welter, gekozen de heer W. Muur-
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ling, die reeds eenige jaren in dat bestuur zitting heeft.
Bestuurslid werd Mejuffrouw A. E. Adriani, thans hoofd
van een Christelijke Kost- en Da school voor meisjes te
Batavia, die jaren lang in Zuid-Afrika bij het onderwijs is
werkzaamgeweest.
Nederlandsche landbouwboeren ook uitgenoodigd als
gasten van de Zuidafrikaansche regeering.
Het Bureau voor Handelsinlichtingen ontving van den
heer Oost te Pretoria in aansluiting aan de in September
gevoerde besprekingen het bericht, dat men in Zuid-Afrika
zeergaarne zal zien, dat met de honderd Engelsche landbouwboeren, die 5 Februari e.k. van En eland naar Zuid-Afrika
g
aan, ook teen of vijftien Nederlandsche landbouwboeren
als gasten zullen komen. Het Bureau voor Handelsinlichtingen
zal gegadigden, die door het hoofd hunner gemeente worden
aanbevolen, gaarne in verbinding brengen met de inrichters
dezer kostelooze rondreis te Londen.
Nederlandsch in Amerika.
Dat de Amerikaansche overhead nog rekening houdt met
onze taal blijkt o.m. daaruit, dat in Holland (Michigan) de
verkeersbepalingen ook in het Nederlandsch zijn uitgevaardigd,
al is het er dan ook Nederlandsch naar, volgens een medewerker van het Algemeen Weekblad voor Christendom er
Cultuur, die het „versteend Hollandsch" noemt, beter ware:
veramerikaanscht Nederlandsch.
Voor Afdeelingsavonden.
Germ. Torfs, Grachtkant 6, Begijnhof, Lier.
Onderwerpen:
Lier en zijn kunstenaars, waaronder Felix Timmermans
(met voorlezing uit zijn werk).
Felix Timmermans als katholiek schrijver.
De Kristusfiguur in de Nederlandsche Letterkunde sinds
'80 met voordracht.
Kerstmis in de Nederlandsche Letterkunde.

N IEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden.

's-Hertogenbosch
L. de Gruijter Jzn., Julianaplein 8,
Th. & J. Ruys, Hotel Figi,
Zeist.
N.V. Uzerhandel Gebrs. Van Kampen,
Nijmegen.
H. A. Tromp ,
St. Michiels Gestel.
E. Beumer, Pastoor, Brinklaan 117,
Bussum.
Assen.
R. A. Vastenou, Directeur Amsterd. Bank,
N.V. Auto- en Machinehandel, Emmastr. 36-36a Hilversum.
Allen opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht,
Gewone leden.

J. Jans, Kleermaker, Kamperstr.,
Zwolle.
EL J. Wind, Bloemist, N. Haven 2,
Mr. S. M. S. Reitsma, Dir. Geld. Cred. Verg.,
J. L. Steltman, Juwelier,
Mr. P. A. v. d. Biesen, Advocaat en Notaris,
G. Bruens, Koopman, Diezerstr. 5,
J. E. Fockens, Nieuwe Haven 7,
J. C. 011and, Kamperstraat 8,
P. J. A. J. Meulemeester, Diezerstraat 10,
Herman J. van Enter, Assuradeur, Van Nagellstr.
M. J. A. Berkel, Beeedigd Makelaar, Van Nagellstraat 22,
M. Meijerink, Bouwmeester, Koestr. 36,
H. Koster, Oosterlaan 3,
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Mej. G. Diepsmeer, Tandarts, 0. Vischmarkt 15, Zwolle
Mr. J. H. F. Koetsier, Advocaat en Procureur,
G. Heukels, Luttekestraat 4,
Zwollerkerspel.
J. H. Schaad, Veerallee Al,
Hilversum.
Fa. Joh. P. de Man, Heerenstraat 53,
Fa. L. v.d. Brink, Stalhouderij, Stations Lein 2,
ft
L. v.d. Brink, Langestraat 67,
Gebrs. v.d. Weyer, Smeden, Groest 55,
M. J. Schrader, Pastoor v. 0. L. Vrouwekerk,
F. A. Beemer, Koninginneweg 75,
Joannes Reddingius, Letterkundige,
J. deJong, Expediteur, Noorderweg 40,
T. A. deJongh, Wijnhandel, Fr. lialsstr. 2,
W. C. M. Nijsen, Koekkoekstraat 33,
G. de_ Vries & Zn., Woningbureau,
J. Tichelman, adj. Insp. Dir. Belastingen enz.,
A. L. v. Beusekom, P. C. HooftWeg 3,
Ds.J. Jongeleen, Mauritslaan 34,
P. Dietrich, Beeedigd Makelaar, Emmastr. 48,
H. Stoel, Arts Koningstraat 7,
Gerard van Stokkum, Kerkstraat 12,
J. Glazemaker, Makelaar,
Enschede.
H. E. Zeggelink, Bouwmeester,
Bussum.
Mr. H. Westerman, Breedelaan 16,
Mr. W. G. Klomp, Zwarteweg 61,
tt
J . H. W. Reddingius, Gemeente-secretaris,
H. de Rueter, Nassau ark 1,
A. L. v. Schalk, Boekhandelaar,
F. H. Wurpet N. 's-Gravelandscheweg 3,
Predikant der Geref. Kerk,
Dr. A. J. Mulder ,
Delft.
J. Th. van Rossum, Bouwmeester,
Nijmegen
H. A. A. de Vos, Graafscheweg la,
Th. G. ten Pol, Notaris, Bisschop Hamerstr. 9,
Mr. C. Stoltz-v. d. Kieboom, Advocaat &Procureur,
's-Hertogenbosch.
L. A. M. Banning, Drukkerij St. Jan,
Mr. I. J. Lion Advocaat
,
en Procureur ,
N. W. A. Vonk, St.Josephstraat 21,
Louis Putters, Stalhouderij, Stationsweg 1-5,
Fa. P. Mulders & Zn., Hotel„
Noord-Brabant",
A. Baumchin, Oranje Nassaulaan 8,
P. van Dam, Commissaris v. Politie,
J. Vermeulen, Woninginrichting „Brabantia",
Zeist.
L. Adriaanse, Huydecoperweg 27,
Amsterdam.
H. A. B. Dupuy Co., Galerij 22,
J. Mot, Natuurgeneeskundige, v. Woustr. 8,
C. J. Honig, Arts, van Woustraat 12,
J. A. Schutte, 'Kerklaan 34,
De Bilt.
Mr. C. B. v. Baren, Adv. & Proc., Stationstr, 2, Assen.
Kampen.
J. H. Kok, Uitgever,
Mr. J. v. d. Oever, Gemeente-secretaris,
Mr. C. A. Tjeenk Willink, Corr. Geld. Cred. Verg.
M. Fernhout, Burgemeester.
Allen opg. door den Heer Jac. Post, Utrecht.
Rotterdam.
G. Key, Schiekade 116,
Opg. door het Bestuur der Afd. Rotterdam.
Den Haag.
J. v. d. HoevenJr., 's-Gravezandelaan 105,
Opg. door Ir. L. E. Oberg,
Mej. P. Koopmans, Kon. Emmakade 127,
Opg. door den Heer J. P. v. Steenes,
Mej. Toos C. Schleyser, v. Aerssenstr. 37,
Mej. Corrie de Bruyn, lste v.d. Boschstr. 67,
Beiden opg. door den Heer J. P. J. Wierts.
Dommering,
Laan V. Meerdervoort 333,
Mevr. Wed. W. M. Weyers, Obrechtstr. 276,
Mej. A. Krans, Obrechtstraat 276,
Mevr. Schiff, Stadhoudersplein 100,
Allen opg. door Dr. M. A. Schepers,
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A. Rienks, Bentinckstr. 142,
Den Haag.
Opg. door den Heer J. N. Pattist, Den Haag.
Mej. A. Smits, Maagdepalmstr. 16,
Mej. L. van Kan, Fronemanstr. 6,
ft
Beiden opg. door Mevr. J. Moscoviter-Wolf,
I. Selier, Ribesstr. 88.
J. M. Schotborgh, Deimanstr. 1,
Beiden. opg. door Overste K. E. Oudendijk, Den Haag.
Mevr. A. Draayer-de Haas, Sportlaan 20,
Mej. J. Houtman, Stephensonstraat 77,
Mevr. Wed. Dr. J. H. Lonte, Fred. Hendrikl. 112,
Mevr. Wed. D. J. M. van Kesteren, Ieplaan 1,
Mej. De Ruyter Korver, Bankastraat 20,
Mevr. Burg, Fred. Hendrikplein 22,
M. de Bruyne, Rijswijkscheweg 145,
Mevr. Oberstadt, Malakkastraat 2,
Mevr. L. Schiff geb. Zaalberg, 2de Sweelinckstraat 121,
Mej. P. Sluiter, Weimarstraat 29,
A. F. Th. Smits, Verhulststraat 72,
Mej. A. J. Rosskopf, Laan v. Meerdervoort 289,
Jonkvr. C. v. Welderen Baronesse Rengers,
Wilhelminalaan 1 ,
Wassenaar.
Mr. A. J. v. Waveren, Zeekant 38,
Scheveningen.
J. L. Pattist,
's-Gravezande.
S. Brouwer, Prinses Mariannelaan 45,
Voorburg.
Allen opg. door het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
Mej. J. M. v. Sante, Verspronckweg 14, Haarlem.
W. F. Loman, Leidsche Vaartweg 167,
Beiden opg. door het Bestuur der afdeeling
H. J. Brink Jr., Da Costastraat 104,
Amsterdam.
G. J. OverbeekJr., 2de Adelheidstraat 163,
Den Haag.
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Buitengewoon lid.

Dr. J. C. Me boom Arts,
Opg. door den Heer Jac. Post.

Hilversum.

Jongelieden.

H. H. W. v. Vuuren, Joan Maetsuyckerstr. 6,
Den Haag.
Opg. door Dr. M. A. v. Weel.
Groep Nederl. Indie.
H. Eradus, Ambt. Tolrechten, Batavia.
J. W. v. d. Kouwe, Hoofd Paul Kriigerschool,
Mej. A. E. Adriani, Hoofd Chr. Sch. v. meisjes,
W. J. Knoop, Opperhoutvester,
Ponorogo.
Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned,-Indie.
Groep Suriname.
Ds. S. Baljon,
Paramaribo.
Dr. De Ruyter,
Beiden opg. door het Bestuur van groep Suriname.
Buitenland.
J. L. Slavenburg, 20 St. Mary's Rd., Canonbury N. 1,
Londen.
Opg. door het Bestuur der afdeeling
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Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
P. Gombert,
vroeger 233 West 111 th Str. Chicago, Ill.
Ir. N. I. S. Semarang.
Ir. H. van Marie,
Dr. A. Noe,
Leeraar A. M. S. Djokja.
W. F. Harsveld,
Groote Markt, Vlissingen.
tf
Mevr. Vroom,
Willem Beukelszoonplein 8c,
Rotterdam.
Amstel 220, Amsterdam.
Mr. J. L. Gunning,
Mej. W. J. Schipper,
Hoofd eener School
Jan van
,
Avennestraat 35b, Rotterdam.
A. van Baarlen,
Scheepstimmermanslaan 7,
Rotterdam.
p/a. N.V. Petr. Mij. La Corona,
IVIej.H . v. t. Haaff,
Tampico (Mexico).
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Oranje in 't hart en niemands slaaf.
Onno Zwier van Haaren.
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EEN HUISELIJK FEEST AAN HET NEDERLANDSCHE HOF

1901 — 7 FEBRUARI — 1926
Wij verheugen ons van harte in de gelukkige
herdenking van het vorstelijk huwelijk, dat vijfen-twintig jaren geleden in de Groote Kerk te
's-Gravenhage gesloten werd tusschen Koningin
Wilhelmina der Nederlanden en Prins Hendrik van
Mecklenburg.
De Nederlandsche troon staat in zekeren zin
afgescheiden van het nationale leven door de strenge
regelen, die de grondwet stelt, en waardoor ons land
inderdaad meer republiek is dan Frankrijk of de
Ver. Staten. Nochtans is en blijft die troon een
middelpunt. Ons volksleven is niet denkbaar zonder
Oranje. De Koningin won 's yolks hart door de hooge
opvatting van haar roeping. Zij is Nederlandsche voor
alles. Zoodra het gevaar dreigt, rampen ons yolk
treffen, staat onze vorstelijke familie gereed om persoonlijk aandeel te nemen in zulk Teed — het is
deter dagen opnieuw schitterend gebleken. Evenzoo
heeft al wat het persoonlijk geluk der Koningin raakt,
de levendigste belangstelling van ons yolk. Bij de
25-jarige herdenking in 1923 van de kroning der
Koningin kwam opnieuw aan den dag, hoe yolk en
vorstenhuis een zijn. Wij herdenken daarbij ook de

vreugde, waarmede op 30 April 1909 het Nederland-

sche yolk de geboorte van Prinses Juliana begroette,
die niet slechts voor haar ouders, maar voor ieder Nederlander, die nationaal voelt, de hoop des Vaderlands is.
Oranje blijft het zinnebeeld der Nederlandsche
eenheid, ook wanneer wij denken aan de 13 millioen
Nederlandsch-sprekenden, die over de geheele garde
verspreid zijn, en de veel talrijker millioenen onderdanen in de Overzeesche bezittingen. Wilt gij een
vereenigingsleven, dan vindt gij dat hier. Uit de
berichten, die van alle oorden der wereld het kantoor
van het Alg. Ned. Verbond binnenkomen, kan
men zien dat, met den afstand, de gehechtheid aan
Vaderl and en Vorstin niet verzwakt maar krachtiger
wordt en dat er een gevoel van veiligheid zal zijn
onder de Nederlanders in vreemde landen — logisch misschien niet verklaarbaar, toch een sterke
beweging van het gemoed — zoolang de Oranjevlag
bij ons van den toren waait.
Onze hartelijke gelukwenschen aan het vorstelijke
zilveren bruidspaar, en aan Koningin Moeder en
Prinses, die zich mede in zijn geluk mogen verheugen
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Het Historisch Drama en de Nationale Gedachte
door Maurits Wagenvoort.

Het Nederlandsche yolk is het eenige beschaafde
yolk in Europa, dat geen waarachtig-levende geschiedenis bezit. Het bezit begaafde letterkundigen, doch evenmin een waarachtig eigen letterkundige beschaving, tenzij men zijn internationale
geestelijke harlekijnskleed zijn „cultuur" wil noemen.
Ik versta onder een levende geschiedenis niet in de
eerste plaats het verloop door de eeuwen van zijn
nationaal bestaan. Dit is slechts de achtergrond,
waartegen zijn historische personen uitkomen. De
geschiedenis hier bedoeld doet deze en die vOOrt
leven in de populaire herinnering van hun yolk.
Trouwens geschiedenis en nationale beschaving:
twee zusters met elkaar opgegroeid, die elkaar omstrengelen en steunen, elkaar voeden en drenken,
zij zijn ons yolk in wezen vreemd. Iemand heeft
gezegd: „ik houd van de geschiedenis om haar
anecdoten". De Noord-Nederlandsche geschiedenis
is daaraan al dadelijk arm, omdat het bijzondere
leven onzer mannen en vrouwen van beteekenis
zorgvuldig voor haar werd afgesloten. Met enkele
uitzonderingen trad de Vrouw in het leven van den
Nederlandschen staatsman, stadhouder, vlootvoogd,
legerbevelhebber, zelfs van den Nederlandschen
dichter en kunstenaar, te minder naar voren omdat
zij begreep. dat haar invloed op man, vader of minnaar te grooter kon zijn, naarmate deze zich bescheidener deed gevoelen. Achter of naast onze groote
historische mannen zien wij zoo goed als niet de
Vrouw. Dit al dadelijk maakt ons verleden minder
aantrekkelijk voor de volksverbeelding.
Wie denkt er aan te ontkennen, dat de geschiedenis
van het Noord-Nederlandsche yolk uitnemend beschreven is ? Zij wordt echter zoo goed als niet gelezen. Men kan zoogenaamd beschaafde Nederlanders ontmoeten, die tamelijk op de hoogte zijn van
het hofleven van Versailles gedurende de regeering
der laatste Lodewijken, of van „den Ouden Frits",
of van de Engelsche Karels en Georges, die het antwoord schuldig blijven, als men hun vraagt de gemalinnen te noemen der Oranjevorsten, of eens te
zeggen wie de vrouw was van Prins Maurits. Het
doet er weinig toe, dat laatstgenoemde ongetrouwd
bleef. Het verhinderde hem immers niet enkele
keeren de vadervreugde te smaken, en zijn leven is
anecdotisch daarom niet minder belangwekkend.
Hoe was De Ruyter of Tromp als minnaar, man of
vader ? Hoe Oldenbarneveldt of De Witt ? Wij
weten iets van het gevoelsleven van Rembrandt,
Vondel, Breeroo: hun werken leggen ons dit uit en
de geschiedenis heeft het verklaard. Hun leven, in
vergelijking met dat onzer staatslieden, vlootvoogden, veldoversten, tintelt en sprankelt in onze herinnering na, maar het is geen traan of glimlach geworden van ons yolk.
Het Nederlandsche yolk is zijn kinderen gaan
onderwijzen in de „geschiedenis des Vaderlands"
nadat het door Napoleon tot straf voor misselijke
navolging van lokkend Fransch geestelijk en nationaal leven, was neergeslagen, en het verzwakt, verarmd, bijna aan de toekomst wanhopend, zich herinnerde hoe de dichter Helmers, gedurende deze verdiende vernedering „De Hollandsche Natie" had

bezongen op een wijze, welke door begrijpelijke
reactie op de lamlendigheid der overige Hollanders
bombast werd. Hij is daardoor in onverdiende bespotting ondergegaan, maar hem komt de eer toe
in een tijdperk van algemeene wanhoop de eenige
geweest te zijn, die het luid uitschalde, dat eens de
Hollanders ruggegraat, een kop en een paar knuisten
hadden bezeten, om tegenover vijanden pal te staan
en zich een weg te banen door leven en wereld.
Doch de aan de kinderen onderwezen geschiedenis
in een tijd toen Jan Salle, onder Napoleontische
onderdrukking geconcipieerd, was geboren, man
geworden, zijn dochter liet trouwen met Droogstoppel, had in de vorige eeuw langen tijd op woordvoerders te wachten, die de bijna uitgedoofde vonken
van nationaal zelfbewustzijn in hun asch wisten te
doen knetteren. In dien zelfden tijd ontvlamde
toen op verschillende punten buiten onze grenzen
de idee der Internationale beweging, welke straks
zou verkondigen, dat „het Vaderland" iets minderwaardigs is in het leven der individuen, de „geschiedenis des Vaderlands" niets anders dan een middel
om de volken tegen elkaar op te drijven ten bate der
zelfzuchtige doeleinden van hen door wie zij worden
geregeerd. Niets verklaarbaarders dan dat zulk een
beweging, dat dergelijke denkbeelden toejuiching
vonden bij een yolk, dat Binds een eeuw zijn voordeel
had gezien in een tamelijk oppervlakkige studie der
vreemde talen, ten bate vooral van zijn negotie,
zoodat er voor eigen geestelijk leven, zooals dit zich
uit in taalstudie, litteratuur en geschiedenis, zooveel
te minder tijd overschoot. Zijn middenstand had het
geloof in eigen nationale kracht verloren, terwijl de
lagere volksklassen het geloof aan de waarde van een
eigen nationaal leven door de heerschende staatkundige denkbeelden hadden leeren bespotten.
De schrijver deter regelen mag, zonder van aanmatiging beticht te worden, wijzen op zijn eigen
werken, waarvan er een door F. Domela Nieuwenhuys „beter dan een boek, een &ad" werd genoe-nd,
om te kennen te geven hoezeer internationale de lkbeelden veld winnende in de richting der Tot: komst, hem met oogen vol blijde verwachting doen
uitstaren in de verte, waarin hun verwerkelijking
misschien mogelijk zal zijn. Maar zooals een individu,
man of vrouw, slechts dan van blijvend heilzame
beteekenis is voor het leven van anderen in engen,
zooveel te meer in wijden kring, naarmate hij of zij
zichzelf weet te handhaven in zoo sterk mogelijke,
zoo hoog mogelijke, zoo veel begrijpend mogelijke
geestelijke en maatschappelijke onafhankelijkheid,
zoo is een y olk meer en beter waard voor internationale beweging en denkbeelden, naarmate het deze
zelfbewuster weet te doen beschijnen door eigen
geestelijk Licht.
Het Nederlandsche yolk heeft nog genoeg oorspronkelijke volkskracht over om in het internationale leven zich-zelf te zijn, en juist daarom door
anderen geeerd te worden. Dit is verblijdender
wonder omdat door regeering noch 16dende klassen
ooit stelselmatig iets is gedaan om ill haar het nationale zelfbewustzijn te versterken. De zelfoverschatting van een yolk, zoo natuurlijk bij „den min-
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deren man" — maar hoezeer de meerdere, deze,
van hen, die alles wat vreemd is beter vinden, dan
alles wat van eigen yolk is ! — die niets van vreemde
volken weet of beseft, bestaat zelfs niet eens meer bij
onze landgenooten Jan Rap en zijn maat. De oprichting van het „Algemeen Nederlandsch Verbond"
was een noodzakelijke reactie tegen den futloozen
volksgeest gekweekt door een onderwijs dat, van laag
tot hoog, slechts gericht was op armzalige practische
kennis met slechts zwak een weerschijn er in van
nationale ziel; futloozer nog geworden door denkbeelden en streven van buiten, om het individu vrij
te maken van de „vooroordeelen" samengevat in de
woorden God, Vaderland en Familie. Hoe noodzakelijk deze reactie, en hoe verblijdend, de kracht
van het Algemeen Nederlandsch Verbond kan bezwaarlijk ons volksleven doordringen, indien regeering en yolk van Nederland niet beseffen, dat een
waarachtig-zelfstandige en vrije natie haar kern vindt
in liefde en eerbied voor eigen nationaal Leven,
waardoor zij meer van haar toekomst leert inzien en
hopen, naarmate zij meer van eigen verleden weet.
Zoolang de Nederlandsche regeering niet inziet,
dat de Nationale Gedachte slechts kan leven en dienen
door geestelijke versterking van de nationaal-opgevoede man en vrouw, en deze opvoeding slechts kan
geschieden door grondiger en beter, vooral beziel der
onderwijs in alles wat het zelfbewustzijn van een yolk
verhoogt: zijn taal, geschiedenis, letteren, kunsten,
in het bijzonder zijn Tooneel; zoolang tevens de
maatschappelijke klassen, die elders hun yolk voorgaan, althans doen alsof, in liefde en eerbied voor
eigen geestelijk leven in zijn bevalligste en aantrekkelijkste openbaring : de letteren ; nog bevalliger,
nog aantrekkelijker : zijn Tooneel, zoolang zal het
Algemeen Nederlandsch Verbond weinig zoden aan
den dijk leggen, opgeworpen om ons volksleven te
beschermen tegen den hoogen, wassenden en vooral
aan den Oostelijken kant gevaarlijken vloed van geestelijke inwerking.
Een machtig middel ter versterking van het yolksbewustzijn is het Tooneel van een land, als zoodanig
op zijn best in het nationaal historisch drama. Waren
de Grieksche tragedian iets anders ? Hebben niet
de grootste tooneeldichters aller volken, door alle
tijden been, zich er aan gewijd ? Is de voornaamste
en blijvendste tragedie, welke wij in onze oude
litteratuur bezitten, Gysbrecht van Aemstel, niet een
historisch drama van de baste snort ? Men kan zich
een toekomst denken zonder burgerlijk tooneel.
Maar zelfs indien het Tooneel, op eenige wijze,
zich misschien vereenzelvigt met een onberekenbaar
verbeterd bioscopisch spel, dan nog zal ook dit
de groote ontwikkelingsmomenten willen herdenken
en de menschen, die er tot daden door kwamen of
hen opriepen, van de volken, later van de menschheid
in haar geheel. Immers eerbied en liefde voor het
verleden zijn in den geestelijk ontwikkelden mensch
aangeboren gevoelens, welke in de individueele
opvoeding uitgeroeid of aangekweekt kunnen worden.
Hier worth de beteekenis van het historisch drama
voor de Nationale Gedachte slechts beoordeeld van
het standpunt der gemeenschap. De dichter behoeft
zich over den nationalen invloed zijner bezieling,
als hij niet wil, het hoofd niet te bezwaren. Het is
voldoende, dat hij het verleden van zijn yolk dermate
eert en liefheeft, dat de dramatische botsingen der
op de handelingen van historische personen inwer-
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kende karaktereigenschappen en gebeurtenissen in

zijn werk levend en levendig worden voorgesteld.
Het is zelfs niet noodig, dat zijn werk de trouwens
in zichzelve steeds twijfelachtige historische waarheid
bevat. Evenmin, dat hij van de menschen des verledens heroen van alle vereenigde menschendeugden
maakt. Integendeel: hun gebreken mogen hem even
belangrijk toeschijnen voor hun beteekenis in den
nationalen groei zijns yolks, als hun deugden. De
hoofdzaak is, dat zijn werk een belangrijk levensgebeurtenis geeft van door hun karakter en de plaats,
welke zij in de volksgemeenschap van hun tijd innamen, belangwekkende personen, opdat lezers of
toeschouwers in den tijd des dichters en mogelijk
daarna voor dit brok volksverleden worden wakker
geroepen, en het zoo in hun denken voortleeft. Het
historische drama wordt op die wijs het geestelijk
cement, dat de harten van een levende natie bindt
aan de harten van haar yolk, die in het verleden
hebben geklopt. Geen yolk kan zich geestelijk in
de toekomst handhaven, dat zijn harteklop niet uit
het verleden voelt opkomen.
Vers of proza ? Dit is voor het historisch drama een
litteraire vraag welke, zooals de meeste gewichtige
vraagstukken van dezen aard, geringe beteekenis
bezitten tegen over een volksbestaan in zijn eenheid
van verleden en toekomst. Zij gaat enkel den dichter
aan. Voelt hij, dat het historische moment of de
persoon waard is om in den verhevensten taalvorm te herleven ; voelt hij zich-zelf de bezielde
om deze verheven opwekking uit den doode te bewerken en doet hij dit zóó, dat zijn levend yolk niet
enkel zijn werk lief krijgt maar ook wat het verbeeldt
te zijn, wie zal hem dan niet dankbaar wezen, die zijn
natie ook in haar schoone letteren bemint ? Het bedenkelijke van het vers in het historisch drama is
echter, dat het neigt tot vergrooting, zoo niet vergroving der historische momenten en personen, in
hun Licht en in hun schaduw. Het proza veroorlooft
den dichter niet enkel een natuurlijker uiting, maar
ook natuurlijker handeling van de door hem tot leven
herroepen historische personen. Ook mag de vraag
gesteld worden of het historisch drama in verzen:
voorop gesteld, dat het Tooneel en daarop het historisch spel toekomst bezit, niet een kunstvorm is
welke zijn tijd gehad heeft ?
De verhouding onzer letterkunde tot ons eigenlijke
volksleven, in het bijzonder die van het Tooneelspel:
geheel zelfstandige vorm der letterkunde, is over en
weer die van koala hoogachting. De bezielde en
bezielende liefde ontbreekt er aan. Zal dit altijd zoo
blijven ? Zal deze verhouding in de toekomst wellicht nog verkillen ? Maar zal heel het Nederlandsche
yolk dan niet van-zelf opgaan in een volksgemeenschap, dat het leven van een hooger standpunt weet
te beschouwen dan die van het practisch nut en van
den dag van vandaag alleen ? Hoe ook de toekomst
deze vragen beantwoorde, geen volksgemeenschap
is mogelijk zonder innig geestelijk verband van tenminste alle nationale groepeeringen met het verleden,
opdat daaruit lessen kunnen worden ge trokken voor
de toekomst. En wijl dit verleden het krachtigst
herleeft in het historisch drama, dat bij de vertooning
tot vele menschen tegelijk spreekt, zal een waarlijk
verlicht volksbestuur het dichten en vertoonen van
dezen vorm der kunstverbeelding aanmoedigen.
Het ziet er echter niet naar uit, dat dit in Nederland
spoedig zal geschieden.
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Nederlanders in de verstrooiing ?

Dr. Henry Beets van Grand Rapids, Michigan,
U. S. A., heeft in een ingezonden stuk in onderscheidene Nederlandsche bladen de trom geroerd
over de gevaarlijke landverhuizing van Nederlanders
naar Canada en in een brief aan hetAlgemeen Nederan se er on dat er on opgeroepen, om daarteen an een op te treden.
Op verzoek van de redactie van Neerlandia heb
ik mij bereid verklaard deze aangelegenheid in dit
blad tebespreken.
Voor een goed inzicht komt het mij gewenscht
voor het artikel van dengenoemden predikant in zijn
geheel hierin op te nemen.
Het luidt als volgt:
Op 9 Juni vergaderden een aantal predikanten der
Christelijke Gereformeerde Kerk, van Oost en West,
Noord en Zuid, in Calvin College, Grand Rapids, Mich,
om te delibereeren over degeestelijke verzorging van
Hollanders die of reeds in Canada zijn gevestigd, of
derwaarts trekkend. Vol ens de volkstelling van 1921
waren er in Canada aanwezig 5828 menschen in Nederlandgeboren.
De meesten hunner woonden destijds in de provincie
Alberta (1765), Ontario (1123), Manitoba (1042) Saskatchewan(984), en British Columbia (515). Van die
vijf duizend gaven zich omtrent 1700 op als behoorende
tot de Gereformeerde of Christelijk Gereformeerde kerken.
Sedert dien, zoo werd er bericht, kwam en komt er een
„heele stroom" van Hollanders naar Canada. Het bleek
echter uit berichten en mededeeling,
en dat er wel wat
overdreven werd in sommige opgaven.
Het is zeer moeilijk precies te bepalen hoeveel geboren
Hollanders op heden in Canada wonen. Er is grond om
tegelooven dat er nog al heel wat zijn wien het gelukt
om binnen korten tijd over de grenzen te komen en de
Vereenigde Staten binnen te sluff en hoewel het sommigen
die dit wagen slecht bekomt, daar het zoo nu en dan op
gevangenis en deportatie uitloopt. Anderen, naar werd
medegedeeld, slaan een anderen we in.
Zij nemen een „homestead" er ens in Canada, blijven
er een jaar, worden burger, en gaan dan naar de Vereenigde Staten, wat hen niet te verwijten is, daar de
sociale toestanden in het Dominion niet al te rooskleurig
zijn. De verdiensten zijn in elk geval heel wat lager, met
de Vereenigde Staten vergeleken.
Dat er wat kerkelijke organisatie betreft weinig met dit
element valt te doen ,
zoolang het in Canada verkeert,
is duidelijk als de dag. Al zijn er onder hen. die het oog
op de Vereenigde Staten hebben, nog zulke goede „kerkmenschen", er is voorloopig een vastigheid van woonplaats. Zij zijn wat men in Nederland noemt, te „ambulant",
Doch benevens de bovengenoemden,
waarvan er heel
watgehuwd zijn, is er nog een andere klasse van menschen, die naar Canada emigreeren, vooral in de laatste
jaren. Vol ens mededeeling van betrouwbare zijde is er
in Nederland een vertegenwoordiger der Canadeesche
regeering, die 'one mannen, liefst ongehuwd, uitnoodigt
om naar Canada tegaan. Het werd bericht dat hij in
connectie staat met eene vereeniging „Landverhuizing",
die financieelgesteund wordt door de Nederlandsche
regeering. Uit hen die zich aanbieden worden de meest
belovendegekozen, die een voorschot van f 300.— ontvan en en kosteloos worden gezonden naar de groote
stad Winnipeg, het Chicago van Canada.
Als ze daar aankomen, in het hartje des lands, worden
ze verdeeld onder„farmers”, die om arbeidskrachten

verlegen zijn. Een deel van hun loon worth dan overgedragen aan de regeering van Canada ter betaling van
het voorschot.
„En zoo worden de zonen onzes yolks allerwege in het
zeergroote Dominion verspreid".
Van de zijde der Canadeesche regeering bezien, heeft
deze methode veel voor zich,
want op die manier wordt
men spoedig „vercanadeesd". Doch vanuit Nederlandsch
standpunt beschouwd is daar inderdaad eene zeer bedenkelijke zijde aan. Men predikt in Nederland, vooral
door middel van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
dat het yolk dat naar den vreemde trekt zoolang mogelijk
moet vasthouden aan de Nederlandsche taal en tradities.
Ook in de Vereenigde Staten gelooven velen dat. In elk
geval is het zeer gewenscht, om meer dan een reden,
dat levend contact met het land en de taal en tradities
der vaderen zoolang mogelijk wordt opgehouden.
Daarenboven heeft de historie der Nederlanders in de
Vereenigde Staten bewezen onwedersprekelijk, dat „groepsgewtjze" nederzetting onzes yolks verreweg de beste
methode is om het beste van onzen stam teperpetueeren.
Daarom waagde ondergeteekende het om in het blad van
het Algemeen Nederlandsch Verbond te vragen: Is de
boven aangegeven verspreiding, hopelooze verstrooiing insluitend, inderdaad gevolgd? meet het Nederlandsche
yolk dit ? Draagt die de goedkeuring we ook van de
vereeniging „Landverhuizing" en van de regeering ?"

Ongetwijfeld is Dr. Beets dit werk begonnen
met de beste bedoelingen; juist daarom echter betreur ik het, dat hij zich niet eerst tot de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing" heeft gewend en dat te meer, daar hij eenige jaren geleden
in briefwisseling met die Vereeniging stond.
Bij het beschouwen van het artikel van Dr. Beets
rijst al dadelijk de vraag, waarom hij juist nu alarm
slaat ?
Het antwoord op die vraag moet ik den lezers
schuldig blijven, want begrijpen doe ik het niet.
De landverhuizing van Nederlanders naar Canada
dagteekent al van meer dan vijftig jaar terug en de
gevaren voor verstrooiing zijn in het verleden uiteraard veel grooter geweest dan tegenwoordig, wat
behalve aan veranderde toestanden en begrippen,
mede te danken is aan de in 1914 opgerichte Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing", die zich
het lot der Nederlandsche landverhuizers aantrekt,
terwijl vOOr dien tijd in den regel niemand dat deed,
althans niet na het tijdperk der kolonisatie, dat reeds
zeer Lang voorbij is.
Sedert ongeveer een halve eeuw is de landverhuizing voor het allergrootste deel een persoonlijke,
Been groepslandverhuizing. Kolonisatie is voor Nederlanders uit den tijd en ongewenscht.
Ik kom hierop straks terug.
Ook het aantal landverhuizers naar Canada verklaart niet den noodkreet van Dr. Beets op dit oogenblik, want dit bedroeg volgens de Canadeesche
Statistieken in de fiscale jaren 1918 tot 1924 slechts
achtereenvolgens 59, 154, 595, 183, 119 en 1149,
terwijl b.v. de cijfers voor de iaren 1911 op 1914
zijn 1077, 1524 en 1506 Nederlanders.
Wanneer wij nu het artikel van Dr. Beets op den
voet volgen, dan trekt al dadelijk onze aandacht
het kleine door hem genoemde aantal in Nederland
geborenen, dat zich in 1921 in Canada zou hebben
bevonden, nl. 5828.
Dit cijfer komt overeen met de opgave in het
Canadeesche jaarboek 1924, maar ik moet aan de
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juistheid twijfelen in verband met het eveneens
daarin vermelde aantal inwoners van Nederlandsche
afkomst in Canada, nl. 29662 in 1871, 30412 in
1881, 33845 in 1901, 54986 in 1911 en 117506 in
1921. Dit laatste cijfer moet op een vergissing berusten en het is veiliger aan te nemen, dat het aantal
inwoners in Canada van Nederlandsche afkomst in
1921 niet meer dan 60.000 bedroeg. In de jaren
1901/1921 dus een stijging van ongeveer 26000.
En zouden onder die 60.000 in 1921 dan nog
geen 6000 in Nederland geborenen zijn ? Het schijnt
mij onwaarschijnlijk toe, gelet op het aantal in die
20 jaren naar Canada geemigreerde Nederlanders.
Maar hoe dat ook zij, het is mij niet duidelijk,
waarom Dr. Beets bij zijn beschouwingen, behalve
met de in Nederland geborenen, niet ook rekening
houdt met de 54000 in 1921 in Canada gevestigde
personen van Nederlandsche afkomst.
. Dr. Beets vergist zich, waar hij schrijft over het
bmnenkomen in de Ver. Staten van Canada uit.
Want voor een Nederlander in Canada, ook al is
hij Canadeesch burger geworden, gelden dezelfde
Amerikaansche immigratiebepalingen als voor een
Nederlander in Nederland. Slechts in Canada
„geboren" personen rekenen niet onder de quota en
kunnen derhalve vrij binnen komen in de Ver. Staten.
Wat Dr. Beets vertelt over het opnemen van homesteads enz. moet dus berusten op verkeerde inlichtmgen en bewijst, dat degene, die ze gaf, de immigratiewet van de Vereenigde Staten niet kent.
..De mededeeling van betrouwbare zijde is, zooals
zij in het artikel staat, evenmin juist. Die betrouwbare zijde heeft de klok hooren luiden, maar wee t
met, waar de klepel hangt. Aan vele lezers van Neerlandia zal de toedracht wel bekend zijn. In het slot
van deze beschouwingen in het Februarinummer
wordt ze uiteengezet.
(Slot volgt).
's-Gravenhage, Jan. '26.

J. C. C. SANDBERG.

DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Op de hoogte .
Norman Angell, de bekende voorvechter van den
wereldvrede, heeft in de socialistische Daily Herald
voor Esperanto gepleit en daarbij o.a. geschreven,
dat Vlamingen of Friezen, die rechten vragen voor
hun taal, hun land beter zouden dienen door „een
thans gelukkig doode taal netjes in haar graf te
laten liggen".
Deze eilander is wel goed op de hoogte ! Aan
de „Esperanto-beweging", die al Binds tientallen
van jaren meer kruipt dan gaat, bewijst hij geen
dienst door tegen andere volkstalen te velde te
trekken. Van die zijde verzekert men ons steeds
„Wij strijden slechts voor een wereldhulptaal,
geenszins tegen andere volkstalen". Doch dit daargelaten. Weet de heer Norman Angell werkelijk
niet, dat het Dutch of Dietsch een wereldtaal is,
waarmede men behalve in Nederland, Vlaanderen
en de Unie van Zuid-Afrika terecht kan in het
groote Aziatische Rijk Insulinde en in een belangrijk
deel van West-Indie ? „Hollandsch, Vlaamsch, ZuidAfrikaansch — slechts de naam is anders", tong
de dichter Rene de Clercq.
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De uitval van Norman Angell is weer een van die
ouderwetsche oud-Engelsche onverstandigheden, die
men na het (de vorige maal besproken) Timesnummer uit de wereld waande.
Vlaamsche eenheid.

De Vlaamsche eenheid bestaat niet, maar is in
wording. Dit schijnt ons de beteekenis toe van de
verschijning — voor de derde maal — van Ons Vaderland, weekblad van het Vlaamsche front.
Sedert Ons Vaderland voor 't eerst onder de
Vlaamsche jongens in de vechtlinie werd verspreid
(1916), heeft de Vlaamsche beweging — zoo getuigt
de redactie in haar inleiding — belangrijke vorderingen gemaakt. Het belangrijkst is de vooruitgang
in eendracht: alleen door aaneengesloten op te trekken kunnen de Vlamingen de toekomst veroveren.
Het komt ons voor, dat de redactie van het herleefde
blad zich van die noodzakelijkheid grondig bewust is.
Het erkent de behoefte aan en zoekt eendracht, wil
helpen den band, die het Vlaamsch-nationalisme
vormt, nauwer toe te halen. Het organisme van het
Vlaamsche Front begint dan ook, door het leniger
maken van het partijkader, meer op een federatie
van Vlaamsche nationalisten te gelijken.
Door het weder verschijnen van Ons Vaderland,
dat naar het bereikbare streeft, wordt, naar het ons
voorkomt, de partij van den gestadigen vooruitgang
versterkt.
Nederland en Duttschland.

Vriendelijke woorden aan het adres van het A.N.V.
vonden wij in een artikel van Dr. Phil. S. Osswald
(Potsdam), archivaris bij het Duitsche Rijksarchief,
in „Volk unter VOlkern", van welk artikel hij ons
een overdruk toezond.
De schrijver wijst op de krachtige opleving van
het nationaal gevoel in Nederland in den oorlog
en vooral daarna. Hij maakt gewag van de oprichting
der Vereeniging „Nederland in den Vreemde" in.
1913, die na den oorlog in bijna alle landen dochtervereenigingen stichtte en van soortgelijke instellingen.
„Van bijzondere beteekenis — zoo schrijft hij dan —
is het Algemeen Nederlandsch Verbond. Het heeft in
de laatste jaren aan uitbreiding, invloed en kracht
gewonnen". Enz.
Ons verheugt de bezadigde, waardeerende toon
van het artikel, waar het van de betrekkingen tusschen
Nederland en Duitschland gewaagt. De schrijver
stelt de roeping, die Nederland in de wereld heeft
te vervullen, zeer hoog, voorvechter van vrijheid en
zelfstandigheid der kleine volken, als het is. Als
zoodanig begrijpt men, naar zijn meening, Nederlands taak in Duitschland zeer goed, zoodat het
wantrouwen, in Nederland nog zooveel aangetroffen,
misplaatst is. Of het juist is, dat „in den nieuwen
tijd Nederland en Duitschland steeds van elkaar
afhankelijk zullen zijn, kwaad en goed met elkander
zullen deelen, opkomen of zinken tezamen" — misschien is dat wel wat boud gesproken, maar zeer
veel bate en schade wisselen beide volken toch in
elk geval voortdurend tegen elkaar uit.
Ook vonden wij in het stuk van dr. Osswald met
veel genoegen een aansporing tot zijn landgenooten,
om in hun scholen meer aandacht te besteden aan
het onderwijs in het Nederlandsch. Voor Duitschlands handel en nijverheid acht hij dat in hun verkeer
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met het Nederlandsche taalgebied, dus ook met
de kolonien Vlaanderen en Zuid-Afrika, van bijzonder
gewicht. Allicht had hij erbij kunnen voegen, dat
Nederlandsche handelaars, ingenieurs e.a. over de
heele wereld verspreid zijn en dat de Duitschers
nog in menig ander land aansluiting bij hen zouden
kunnen zoeken door middel van de Nederlandsche
taal. „Naast het Duitsch Neierlandsch", schrijft hij, „de
aloude betrekkingen tusschen Nederland en Duitschland (en daarvan vertelt hij ook het een en ander)
zullen daardoor grootelijks gebaat worden !"

1

VLAANDEREN
Vlaamsche toestanden.

XIV.
Sedert een drietal maanden staat dr. Kamiel
Huysmans, de huidige minister van Kunst en Wetenschap, volop in de branding van den Vlaamschen
strijd. De benoemingen, welke hij aan de gedeeltelijk
vernederlandschte Universiteit te Gent heeft gedaan
en vooral het door hem bevolen onderzoek naar de
Vlaamsche tdealen.
taaltoestanden aan de Brusselsche volksscholen,
„Staan wij dichter bij het ideaal ?" vraagt de waar de Vlaamsche kinderen stelselmatig worden
„gedenationaliseerd" — het teekenende woord is
Vlaamsche uitwijkeling Leo Picard in cen vlugschrift
van minister Huysmans zelf — hebben, naast andere
„Voor het herstel van de Vlaamsche beweging",
dat bij „De Sikkel", Antwerpen (C. A. Alhes, Sant- feiten van mindere beteekenis, de woede van de
anti-Vlaamsche elementen in dit land ontketend,
poort) het licht heeft gezien.
welke woede in de pers, in het parlement en elders
Drie tijdperken onderscheidt hij in de ontwikkeling op de dolzinnigste en de onzinnigste wijze tot tilting
der Vlaamsche beweging sedert 1830: de „reactionair is gekomen. Herhaaldelijk reeds liepen de franskiljons
klein burgerlijke" van de eerste vijftig jaren na 1830,
van allerlei pluimage storm tegen dezen man, die
toen de beweging noodzakelijkerwijs afwerend was —, den strijd niet ontwijkt, zeker als hij is van zijn
geen strijd kon zijn om het eigen Vlaamsche wezen; geestelijke lenigheid en gevatheid en Wiens beginseldie van het einde der jaren '80 tot ongeveer 1910, vastheid, trots alle twijfelzucht, thans zijn vrienden,
toen de cultuur haar iritocht deed, August Vermeylen
misschien meer nog dan zijn aanvallers, verbaast.
en zijn kameraden den Vlaamschen horizon Zijn politieke „gladheid" was, sedert Lang, spreekverbreedden en het uitzicht openden op een schooner,
woordelijk geworden in het Vlaamsche land en
zij het verder toekomst; de tegenwoordige, die het iedereen wist telkens vooruit te voorspellen, al keek
geestelijke Leven in verband brengt met sociaal- men zelf tegen een ondoordringbaren muur op, dat
economische en politieke organisatie, aldus overal
„Kamiel" er zich wel doorheen zou wringen, even
steunsels zettend, waarop eenmaal het heerlijk bouw- onverwachts verrassend als Chris. De Wet, in den
werk zal moeten verrijzen.
vrijheidsoorlog der Boeren, ook telkens weer door
De gevaren wijken, de toekomst wordt lichter.
de Britsche linies wist te sluipen en de vijandelijke
Het Belgische nationalisme, dat na den oorlog achterhoede te overvallen op hetzelfde oogenblik,
dreigend opstak, heeft niet gezegevierd; het anti- dat men hem en de zijnen nog omsingeld waande.
Vlaamsche Belgicisme is niet overheerschend geMaar dat hij eveneens krachtige slagen zou weten
worden, Dat Belgie geen nationale, maar een natio- af te weren en zelf tot een diep in de vijandelijke
naliteitenstaat is, kan volgens den schrijver niemand
vesting doordringenden aanval zou overgaan, hadden
meerbetwijfelen. Deze staat kan z.i. niet anders slechts weinigen van Huysmans durven verwachten.
ingericht worden dan met autonomie der verschilNu het wel gebeurd is, kan het aantal dergenen,
lende volken, niet zó(5 evenwel, dat de Belgische staat
die in Vlaanderen vOOr Vlaanderen blijvend heil
in tweeen wordt geknipt; de leus is thans „een geleivan Huysmans' pogen verwachten, verdubbeld heeten.
delijke, organische ontwikkeling naar grooter veelEr is — ook buiten Belgie's grenzen weet men
zijdigheid en naar een zoo volledig mogelijke ont- het — geen stad in dit land aan te wijzen, waar de
wikkeling van alle door de natuur gegeven krachten". verbastering van de oorspronkelijke Vlaamsche beDeze opvatting kan een waardiger karakter geven volking zoover is doorgedreven en zulke treurige
aan Vlaanderens strijd, omdat zij gerustheid schept, gevolgen heeft opgeleverd als juist te Brussel, de
het vertrouwen versterkt en een nieuw standpunt hoofdstad van het koninkrijk. De schijnbare veraangeeft, waarop alle goede Flaminganten zich fi ansching, waarop men in sommige kringen wijst,
kunnen vereenigen.
om te beweren, dat Brussel, na Parijs, de grootste
Het spreekt vanzelf, dat het Algem. Nederl. Ver- Fransche stad in Europa is, kon niet worden bereikt
bond deze ontwikkeling met belangstelling volgt, dan na het scheppen van een snort van niemandsland
maar aan eenigerlei inmenging Met denkt. Op de van den geest, een veld van geestelijke ellende vol
vraag van den heer Picard: „Waarom wordt het taalkundig onkruid en distels. Aan deze verfransching
A. N. V. niet op nieuw ingericht in Vlaanderen ?",
is, sedert 1830, stelselmatig gewerkt, met onverzwakte
antwoorden wij : Dat geschiedt, er ziin reeds weder en nimmer aflatende krachtdadigheid.
Het gevolg ?
drie afdeelingen, Antwerpen, Brussel en Lokeren
en aan de herleving van andere wordt gewerkt ;
Een der Brusselsche raadsleden vatte het samen,
maacin het A. N. V. kunnen geen partij-invloeden
in een hartstochtelijken vorm, tijdens de in December
worden toegelaten. De Vlaamsche groep moet niet j.l. in den gemeenteraad der hoofdstad gehouden
aan eenigerlei partij, maar aan alle Vlamingen tezamen interpellatie, waar hij, zich tot den wethouder van.
behooren. Op de cultureele belangen mogen alle het Openbaar Onderwijs en de franskiljonsche meerVlaamsche partijen zich eenmaal vereenigen.
derheid richtend, verwijtend uitriep: „Wat hebt gij
Zal ook het streven van dezen idealistischen realist, van ons, volksmenschen, gemaakt ? Beulemansen
geljk de schrijver zich noemt, daarheen Leiden ? Daar en Kaekebroeks ! Menschen die Nederlandsch noch
van hangt af, of het A. N.V. een medestander in hem
Fransch kennen en, op verstandelijk gebied, kreukan begroeten.
pelen en behoeftigen zijn en blijven
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Bij het Brusselsche lagere onderwijs ligt de kern
van het heele vraagstuk. Het is immers duidelijk, dat,
in een opeenhooping van bijna een millioen inwoners
als de Brusselsche, waar het geboortecijfer verre
beneden het sterftecijfer blijft, en zich ieder jaar
duizenden menschen uit de provincie — in overwegende meerderheid uit het Vlaamsche land —
komen vestigen, de kunstmatige verfransching geleidelijk zou afnemen, indien de stedelijke overheid
er niet voor zorgde, dat de kinderen van deze Vlaamsche inkomelingen, van de froebelschool af, worden
ontvlaamscht en verfranscht, zOOdanig dat zij, na
eenige jaren, het Fransch nog niet genoeg machtig
zijn om het vloeiend te spreken en te lezen en het
Vlaamsch, als streektaal, wel kunnen spreken, maar
geen Nederlandsch boek kunnen lezen en dus nog
veel minder verstaan.
Tegen dergelijke toestanden hebben het Willemsfonds, het Nationaal Vlaamsch Verbond, de Veld bloem, de Brusselsche afdeeling van het A. N. V.
en andere Vlaamsche vereenigingen, vc56r den oorlog,
herhaaldelijk verzet aangeteekend, zonder dat zij
er — hoewel meermalen uitspraken in den raad werden
uitgelokt en sommige wethouders zelfs gedwongen
werden min of meer Vlaamschgezinde verklaringen
af te leggen en beloften te doen — het verfranschingsproces wisten te stuiten. Reeds in 1872 zien wij den
kranigen uitgever van het weekblad „De Zweep",
Julius Hoste(vader), met goedvinden van den wethouder van Onderwijs der voorstad Sint Joost- cenOode, een onderzoek in de gemeentescholen aldaar
instellen, waaruit blijkt dat in sommige klassen,
waar de onderwijstaal het Fransch was, 89 van de
90 kinderen verklaarden thuis en op straat, met hunne
kameraadjes, nooit iets anders dan Vlaamsch te
spreken. Wat er, in dergelijke omstandigheden, van
het onderwijs terecht kwam, laat zich makkelijk
begrijpen. Het aantal achterlijke kinderen was schrikwekkend groot en is er ten huidigen dage, nu al
de Vlaamsche klassen in de stad Brussel zijn verdwenen (in 1914 telde men er nog 3 met een 100-tal
leerlingen), niet op verbeterd.
In 1924 verklaarde het socialistische kamerlid
Melckmans, tevens wethouder van de Brusselsche
voorstad Anderlecht, dat meer dan 50 t. h. der schoolkinderen aldaar opvoedkundig achterlijk zijn. In een
andere Brusselsche school met 473 leerlingen werd
onlangs vastgesteld, dat slechts 182 knapen zich in
de met hun leeftijd overeenkomende klas bevonden;
de anderen waren een, twee en zelfs drie of vier jaar
achteruit ! Vobr Groot-Brussel, betrekkelijk goede
gemeenten als Sint Jans-Molenbeek b.v. inbegrepen,
bedraagt het getal der opvoedkundig achterlijke kinderen niet minder dan 64 t. h.
Om deze redenen alleen, en afgezien nog van alle
Vlaamsche eischen, drong zich reeds, van een zuiver
opvoedkundig standpunt, een ernstig onderzoek
naar de in de Brusselsche ambtelijke scholen bestaande misstanden op. Dit onderzoek, een paar
maanden geleden door minister Huysmans bevolen,
werkten de meeste wethouders van de Brusselsche
agglomeratie tegen ; aan de onderwijzers werd verboden de verslagen der inspecteurs voor echt mede te
onderteekenen en tot zelfs op de kleinste kinderen
werd druk geoefend in dien tin, dat zij moesten
verklaren thuis alleen Fransch of, in het slechtste
geval, Fransch en Vlaamsch (Nederlandsch), maar
nooit Vlaamsch alleen te spreken. Hoewel dit onderzoek dus opzettelijk en zelfs openlijk werd gesabo-
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teerd, mocht toch blijken — de cijfers zijn echter nog
niet bekend gemaakt — dat drie vierden van de
kinderen, welke de lagere scholen te Brussel bezoeken,
van Vlaamsche afkomst zijn en thuis uitsluitend
Vlaamsch of doorgaans Vlaamsch spreken, wat
vrijwel overeenkomt met den uitslag van met het
onderzoek door de Vlaamsch-activistische Staatscommissie in de Grootbrusselsche scholen met
Fransche onderwijstaal in 1917 gedaan.
Steunend op allerlei drogredenen, waaronder een
gewild verkeerde uitlegging van artikel 20 der Belgische onderwijswet, dat slechts, mits ministerieele
toelating voor Brussel en omstreken afwijkingen
op den regel moedertaal-onderwijs voorziet — van
een dergelijk verzoek, ontdekte de minister in het
archief van het departement van Kunst en Wetenschap geen spoor — hebben burgemeester en wethouders der stad Brussel, in een hooghartigen brief,
getracht minister Huysmans te overbluffen. Dit
mocht natuurlijk niet slagen en in een gevat en logisch antwoord vestigde de minister de aandacht
van het onwillige college — dat het inmiddels in den
raad reeds erg te verduren had — op het feit, dat een
minister, die het nauw neemt met de wet, in verband
met hare aanhoudende overtreding door het Brusselsche stadsbestuur, wel eens de intrekking van de
geldelijke toelagen in overweging zou kunnen nemen.
Met groote belangstelling ziet men nu de mededeeling der ambtelijke verslagen van de onderwijsinspecteurs te gemoet en wacht men tevens op het
verdere ingrijpen van minister Huysmans.
Slaagt hij er in den berg van vooroordeelen, sedert
1830, door de Franschgezinden in de Belgische
hoofdstad tegen alles wat Vlaamsch is opgehoopt, te
verzetten, en het lager onderwijs zoodanig te vervlaamschen, dat heling van de vreeselijke kankerwonde, welke het Vlaamsche lichaam op deze plaats
vertoont, nog mogelijk blijkt, dan is meteen ook het
verbasteringsgevaar, dat Vlaanderen van Brussel
uit bedreigt, grootendeels onschadelijk gemaakt.
Mislukt echter deze met zooveel sympathie — en
zooveel haat — gevolgde poging, dan zal dit ongetwijfeld een nieuwe versterking medebrengen van . de
Vlaamsch-nationale beweging, welke meent mets
van den staat Belgie te moeten verwachten.
M. J. LIESENBORGHS.
Brussel.
Fransche rechtspraak voor Vlamingen en
Hollanders.
In verband met de zonderlinge opvattingen, welke
sommige Belgische overheden er, inzake het taalrecht van te Brussel en elders in het Vlaamsche
land terecht staande Vlamingen en Noord-Nederlanders, nog steeds op nahouden, heeft Groep Vlaanderen het volgende, van tak Brussel uitgaande, protest aan den Minister-president burggraaf Pr. Poullet,
tevens minister van Justitie,gezonden:
„Mijnheer de Minister,
Voor de 13de Kamer der Rechtbank van eersten aanleg te
Brussel, zetelende in boetstraffelijke zaken, stond op Maandag
14 December laatstleden, een Nederlander terecht, we ens
niet-naleving van een bevel van uitdrijving tegen hem uitgevaardigd.
Degansche rechtsvordering te beginnen met het rekwisitorium, tot en met het uitspreken van het vonnis, geschiedde
in 't Fransch,
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Dat de belanghebbende het Fransch niet machtig was, is
hier van ondergeschikt belang. Trouwens, de magistraat die
als eenig rechter zetelde, heeft wel de moeite genomen den
betichte, in voor hem verstaanbaar Nederlandsch, de reden
van de teen hem ingespannen vervolging mede te deelen,
en hem in deze taal ondervraagd.
Wat ons echter diep grieft, en wat we aanklagen als een
gewilden en onduldbaren hoon alle Vlamingen aangedaan, is
het stelselmatig gebruiken van het Fransch, telkens als zelfs
franschonkundige Nederlanders in het Vlaamsche land voor
hetgerecht verschijnen. Wij kunnen U overigens verzekeren,
dat, niet alleen te Brussel, maar ook te Gent en elders, deze
praktijk algemeen is.
De magistratuur gaat hierbij uit van de stellen dat alleen
Belgische burgers het voordeel van de taalwetten kunnen inroepen.
Daargelaten, dat de bewoordingen van de wetten betreffende
hetgebruik der talen, in strafzaken, deze opvatting geenszins
staven, is uit een zuiver Vlaamsch oogpunt beoordeeld, deze
houding onaannemelijk. zij geeft inderdaad duidelijk te kennen,
dat voor de magistratuur, zelfs in Vlaamsche arrondissementen,
het Fransch nog steeds de officieele taal blijft, waaraan slechts
wordt verzaakt wanneer een bindend voorschrift van de wet
het beveelt.
De magistratuur kov kwalijk op een onkiescher en hoonender
wijze aan het Vlaamsche y olk, te midden hetwelk zij met de
rechtsbedeeling belast is, en dat Naar betaalt, te kennen geven
hoe minderwaardig zij het acht.
Zoogedraagt een nationale rechtsmacht zich nergens:
alleen een regiem van vreemde overheersching en bezetting
vertoont dergelijke opvattingen en praktijken.
Moeten wij erbij voegen dat, ten overstaan van het Nederlandsche Volk, onze taal- en stamgenooten, de handelwijze
der Belgische magistratuur beleedigend is en getuigt van een
geringschatting die door niets gerechtvaardigd wordt ?
In Uwe hoedanigheid van Minister van Rechtswezen kunt
U deparketten bij de verschillende rechtbanken van het
Nederlandsche (Vlaamsche) taalgebied opdracht geven voortaan
het Nederlandsch tegebruiken voor alle akten van vervolging
g
teen
Nederlanders.
En in verband hiermede weze het ons nog toegelaten Uwe
weiwillende aandacht te vestigen op een ander misbruik:
Het is een bekend feit dat zelfs deparketten uit Vlaamsche
arrondissementen en hetparket van Brussel voor ambtelijke
mededeelingen — b.v. opdrachten tot onderzoek — aan

rechtscolleges in Nederland, steeds, of tenminste doorgaans,
zich van het Fransch bedienen.
Om de redenen, hooger aangehaald, doen wij een beroep
op Uwe krachtdadige tusschenkomst om aan deze ergerlijke
— voor Vlamingen en Nederlanders even beleedigende —
raktijken een einde te doen stellen.
P
Wij zijn er van overtuigd, Hooggeachte Heer Minister,
U deze misbruiken niet tevergeefs onder de oogen te zullen
gebracht hebben en teekenen, in afwachting, met de uitdrukking onzer eerbiedige gevoelens".

Een tweede brief, aan minister Poullet gericht,
luidde:
„Mijnheer de Minister,
Voor de 9de Kamer van het Hof van Beroep te Brussel,
zetelend in burgerlijke zaken, heeft zich op Dinsdag 15 December 1925 volgende kenschetsende feit voorgedaan:
Er was beroep aangeteekend tegen een uitspraak op kortg
eding door den Voorzitter van de Rechtbank van eersten
aanleg te Antwerpen gedaan.
Te Antwerpen was het geding geheel in 't Nederlandsch
afgehandeld, en de uitspraak zelve was in die taal gesteld.
Wanneer echter de advocaten der partijen zich voor het

Hof aanmeldden en in 't Nederlandsch wildenpleiten liet
de Heer Voorzitter hun weten, dat het Hof hen niet kon aanhooren, daar een der raadsheeren het Nederlandsch niet
machtig was. Op hun verzoek om met acht of veertien dagen
uit te stellen, ten einde te voorzien in de vervanging van den
Nederlandsch-onkundigen raadsheer, werd geantwoord dat
uitstel niet zou baten, dat de Kamer op dezelfde wijze samengesteld zou blijven, en er dus een mogelijkheid bestond om,
ook later, in 't Nederlandsch te pleiten.
Wij zijn zoo vrij U op deze feiten, waarvan de onbillijkheid
niet moet worden betoogd, opmerkzaam te maken, in de hoop
dat U maatregelen zult gelieven te nemen, om de Kamer voor
het Hof van Beroep te Brussel dusdanig te doen samenstellen,
dat ten allen tide in het Nederlandsch zal kunnen worden
epleit".
g

Commissie voor Taalzuivering.
Het bestuur van tak Brussel heeft besloten tot de
oprichting van een Commissie voor taalzuivering,
Welke zich vooral zal bezighouden met het vestigen
van de aandacht der openbare besturen op het
gebruik, door deze besturen, van met het Nederlandsche (Vlaamsche) taaleigen strijdig zijnde woorden en zinswendingen in opschriften, mededeelingen aan het publiek en ambtelijke stukken. De
commissie zal telkens, ter verbetering, het juist
woord of een betere zinswending opgeven. Tevens
zal de commissie zooveel mogelijk alle particulieren
en in de eerste plaats de winkeliers en hotel- en eethuishouders, van Brussel en omstreken, opwekken
tot het plaatsen van Nederlandsche opschriften
op de Bevels hunner winkels en hotels, het drukken
van Nederlandsche prijslijsten, enz., wat ongetwijfeld
het gebruik van het Nederlandsch (Vlaamsch) in het
zakenleven der Belgische hoofdstad in zeer ruime
mate kan bevorderen.
Aan den heer M. J. Liesenborghs hebben zijne
medeleden in het bestuur van den tak opdracht
gegeven de Commissie voor taalzuivering zoo spoedig
mogelijk samen te stellen.')

Tak Brussel.
Na de lezing van dr. Frans, uit Hengelo, zal nu,
door het bestuur van den tak, een Lodewijk-Mortelmansavond worden ingericht, met medewerking
van dezen knappen Vlaamschen toondichter, thans
bestuurder van het Kon. Vlaamsch Muziekconservatorium te Antwerpen. De reeds vroeger aangekondigde lezing van dr. P. Geyl, hoogleeraar aan de
Universiteit te Londen, zal gehouden worden in
het begin der komende Lente.

Tak Antwerpen.
Eindelijk - heeft tak Antwerpen, na Brussel en
Lokeren, dank zij de taaie, volhardende werking
van zijn secretaris, den heer Marc Belloy, zijn werkzaamheden hervat. Deze vingen 22 December
jl. aan met een lezing van dr. W. A. Frans, uit Hengelo, over: Tooneel- en Danskunst. Dr. 0. de Gruyter, bestuurder van den Kon. Nederlandschen
Schouwburg te Antwerpen, leidde den voordrachtgever, die veel bijval had, in.
Zoo alle stambewuste Vlamingen, Hollanders en
Zuid-Afrikaners, die de groote Vlaamsche Scheldestad bewonen, het willen, kan tak Antwerpen, even1) zou deze commissie niet zeer verstandig doen, door
samenwerking met (le T.C. to zoeken ?
Red,
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als vroeger, een zeer belangrijke rol spelen in onze
algemeene Nederlandsche kultuurbeweging. Men
late dan ook niet na naam en adres op te geven aan
het secretariaat, Dude .-straat 44, Antwerpen, dat
gaarne alle gewenschte inlichtingen zal verstrekken.
Adresverandering.
Alle mededeelingen, berichten, enz., voor Neerlandia bestemd, sture men, voor zoover het Vlaanderen betreft, voortaan aan het nieuwe adres van
den beer M. J. Liesenborghs, lid der redactiecommissie van Neerlandia, Nieuwe Laan, 193,
Vilvoorde-Brussel.

OOST-INDIE.
Het nieuwe Indische werfboekie.
Op een morgen, eenige dagen geleden, verdrongen
zich de menschen in Diligentia, om plaats te bespreken
voor een avond van de „Alliance francaise", die
alleen in Den Haag 800 leden telt. Het zou dwaas
zijn, er over te klagen, dat de fijne „esprit gaulois"
blijkt bij zoo velen hier woning te vinden. Wij mogen
't ook niet afkeuren, dat de genoemde vereeniging,
zooals men zegt, sterk door de Fransche Regeering
wordt gesteund. Maar toch, een tikje bitterheid
kon ik niet onderdrukken, toen ik daarbij dacht
aan het moeilijke bestaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Voor wie een goed Nederlander
zijn wil, moet toch v6 ,:=1. alles gaan de handhaving,
de sterkmaking van den Nederlandschen geest, in
ons eigen land, maar vooral ook daarbuiten in alle
werelddeelen, waar Nederlanders wonen, hetzij in
aanzienlijke groepen, hetzij in de verstrooling.
Hoe komt het toch, dat het A. N. V. zoo weinig,
veel te weinig leden heeft ?
Onder de redenen zie ik deze drie als de voornaamste :
1°. Omdat men meent, dat in ons eigen land
die Nederlandsche geest vanzelf wel voldoende
wakker blijft. Dat is een dwaling, want doordat wij
een klein y olk zijn, dat een druk stoffelijk en geestelijk verkeer onderhoudt met de naburige volken,
wier taal wij leeren, dreigen we wereldburgers in
slechten zin te worden, komen we er toe, het vreemde
beter en mooier te vinden dan het eigene, alleen
omdat het vreemd is. Hoeveel van de 800 leden
van de „Alliance francaise" in Den Haag zijn lid

van de afdeeling van het A. N. V., die ongeveer
1200 leden telt?
2°. Omdat men niet beseft, dat de stoffelijke
en geestelijke kracht, waarvan elk Nederlander, die
naar buiten gaat, de drager is, voor het totaal van
onze volkskracht verloren gaat, wanneer hij zijn
Nederlanderschap niet kan handhaven tegenover de
vreemde invloeden, waaraan hij blootstaat, zoo
ongelijk veel sterker dan wij in ons eigen land. Willen
wiz onze volkskracht onverkort bewaren, dan moeten
wij onze landgenooten in dien strijd steunen.
3°. Omdat men voor een lidmaatschap en de
daarvoor betaalde bijdrage „lets hebben wil".
Ik noem dit het laatst, maar misschien behoort het
op de eerste plaats onder de redenen, Welke het niettoetreden tot het Verbond verklaren. Ja, men krijgt
het maandblad Neerlandia en . . . moppert misschien,

dat er niet genoeg belangwekkends in staat. Maar,
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lezers in Nederland ! vergeet niet, dat gif overstroomd
wordt met dag-, week- en maandbladen, waaruit
ge U op de hoogte kunt stellen van wat in Nederland
en door Nederlanders gedaan en gedacht wordt,
maar dat Neerlandia voor Uw landgenooten in de
verstrooilng een welkome bode is uit het verre
stamland en dat, hoe sterker het Verbond wordt,
des te grooter en belangwekkender het maandblad
ook voor hen kan worden.
Maar bovendien, is er U dan niets aan gelegen,
medearbeiders te kunnen zijn aan de behartiging
van een volksbelang van de eerste orde, aan de taak,
die het A. N. V. vervullen wil: in ons eigen land
den eigen aard ongerept, en de eigen taal zuiver
te bewaren 1 ), en steun te verleenen aan onze stamgenooten, die zoo graag hetzelfde willen in Vlaanderen en Zuid-Afrika, in Oost- en West-Indie, in
Noord- en Zuid-Amerika ?
En ook, vindt ge 't niet wat waard, te midden
van ons „schuttinglievend y olk", lid te zijn van
een Verbond, waarin, als heerlijke uitzondenng,
inderdaad alle zonen van den Nederlandschen stam,
ongeacht hun politieke kleur of godsdienstige gezindheld, voor een groot doel samenwerken ?
Bij de vervulling van zijn taak zou het Verbond
zoo graag niet allereerst op Vadertje Staat steunen
(we krijgen niettemin een, in verhouding tot het bij
den arbeid van het Verbond betrokken Nederlandsch
belang, veel te kleine subsidie), maar zijn eigen
kracht zien toenemen door opvoering van het ledental, niet tot tienduizenden, maar tot honderdduizenden.
Dus, wij moeten leden werven ! Dat wil de Groep
Nederlandsch-Indie ook, en daarvoor heeft zij onlangs
een nieuw werfboekje uitgegeven: „Wat wil het
Algemeen Nederlandsch Verbond ?" Een pakkend
boekje, waarin heel in 't kort — men leest het even
in de tram uit — wordt verteld, wat de Groep sedert
de oprichting in 1899 gedaan heeft. En als men
dat zoo leest, dan wordt het wel weer duidelijk,
waarom het werven van leden zoo moeilijk is. Och,
men vindt daar geen melding gemaakt van geruchtmakende daden, waarover iedereen spreekt; het is
haast allemaal van dat stille werk van enkelen,
waarvan eerst later, langzaam aan de vruchten zichtbaar worden. Het is sours maar het aangeven van
een denkbeeld, dat door anderen wordt overgenomen
en ul tgevoerd, zooals b.v. de stoot tot oprichting
van de vereeniging „Sri Boediman", later opgegaan in de „Jan-Pieterszoon-Coenstichting " , die te
Batavia een groot internaat heeft opgericht voor
Inlandsche jongelieden van buiten, die daar scholen

bezoeken. Zoo schreef de Groep een prijsvraag uit
voor het samenstellen van kleine verhandelingen in
den trant van de volksgeschriften van het Nut; er
kwamen maar twee boekjes uit, maar later werden
soortgelijke geschriften uitgegeven door de Commissie
voor de Volkslectuur in opdracht van de Regeering.
Meer naar buiten blijkend als rechtstreeks afkomstig van het Verbond waren o.a. 1° de inzameling
van Belden voor tijdelijken steun aan frObelscholen,
die zonder die hulp, met den landssteun in zicht
hadden moeten sluiten; 2°, de volksleesgezelschappen
van de afdeeling Batavia, die helaas ! door het duurder
1) „
Wie zijn taal veronachtzaamt, werkt mee aan de stille
ondermijning van het beschavingsniveau van zijn yolk, en
laat toe, dat
zijn
eigenverslonst"
schreef
de heer Gong-

grijp in de Kroniek van het „Koloniaal Tijdschrift" van Januari.
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worden der boeken moesten worden opgeheven;
3°. de Nederlandsche leergangen 1), waarvan er,
ook alweer door geldgebrek, verscheidene gesloten
moesten worden.
Maar ik schrijf het werfboekje niet over, ik Wilde
alleen laten zien, op Welke gebieden zich de Groep
bewogen heeft en zich ook graag nog veel meer en
krachtiger zou willen bewegen (b.v. ook tot bevordering van Nederlandsche kunst), als zij er de
middelen voor had, en die kan zij alleen krijgen door
vermeerdering van het aantal leden.
Met wezenlijk leedgevoel zie ik, dat het aantal
leden thans belangrijk minder is dan een goede
twintig jaar geleden, toen ik gedurende eenige jaren
hun penningen mocht ontvangen en beheeren.
Evenals zooveel andere vereenigingen heeft de Groep
ernstig geleden onder de ongunst der tijden. Maar
Indie bloeit weer, de menschen kunnen het weer
beter betalen ! Het Groepsbestuur is op een goed
tijdstip met zijn werfboekje gekomen.
Zal het veel uitwerken ?
Het werven van leden is in Indie veel moeilijker
dan hier, door de groote afstanden tusschen de
Europeesche nederzettingen en de vele daarbuiten
verspreid wonenden. Maar het groote bezwaar zie
ik hierin, dat men den Europeanen, blijvers en
trekkers, en den Inlanders, Wier groepsbelangen vaak
onderling tegenstrijdig zijn, de overtuiging moet bijbrengen, dat een sterke Nederlandsche stam voor
hen alien van belang is.
Daarbij komt nu nog, dat het eenigen tijd bij elkaar
houden van de leden, die men eenmaal heeft, en
van het daaruit gekozen bestuur van de groep of
van een afdeeling zoo moeilijk is, voortdurend vallen
er of door verhuizing in Indie of door vertrek naar
Nederland. Zeker, die leden zouden voor het Verbond
niet verloren behoeven te gaan, maar de enling,
die ergens woont, waar geen afdeeling is, verliest
al gauw zijn belangstelling, en in de drukte van het
vertrek naar Nederland vergeet men zoo heel makkelijk zijn adres op te geven aan het Groepsbestuur,
of bij aankomst in Nederland aan het Verbondskantoor.
Wel staat daartegenover, dat er in Indie telkens
nieuwe menschen komen, die „gevangen" kunnen
worden, maar daarvoor moeten dan ook de leden,
die trouw bleven, hun best doen.
Ik denk b.v. aan de leden, die werkzaam zijn op
fabrieken, plantages, boorterreinen, in een kleinen
kring van ontwikkelde Hollanders te midden der
inheemsche bevolking, vaak ook naast Westerlingen
van anderen stam. Meer dan anderen hebben die
Hollanders reden om, op hun eenzamen post, met
elkaar het stamgevoel levendig te houden, den band
met het stamland niet los te laten. Zij verkeeren
dagelijks met elkaar, praten over alles en nog wat;
dan is er ook wel eens gelegenheid het werfboekje
in handen te geven van hen, die nog geen lid zijn. Zoo
zou op al die ondernemingen kunnen ontstaan een
kern van „goede Hollanders".
En dan, wie in Indie verhuist naar een plaats,
waar geen afdeeling is, biede het Groepsbestuur
aan daar vertegenwoordiger te worden. Al kan
hij er nog geen afdeeling oprichten, hij is toch een
1) tie mijn artikel: „De Nederlandsche leergangen van
het Algemeen Nederlandsch Verbond in Indie" in het nummer
van December 1923.

schakel in de keten, die alle stamgenooten over de
heele aarde samenhoudt.
Wie naar Nederland gaat, bedenke, dat hij daardoor wel ophoudt lid van de Groep Ned. Indie
te zijn, maar niet van het Verbond. Hij verzuime
niet zijn toekomstig adres aan het Groepsbestuur
op te geven, en dat is voldoende om hem in te lijven
bij de bloeiende afdeeling 's Gravenhage en omstreken, waar hij wel wat, en heel wat voor zijn
bijdrage krijgt, — 3/4 der Indiers gaan immers
naar Den Haag ! — en hem een guile ontvangst te
verzekeren op het Verbondskantoor, Laan 34.
En gij, jonge Nederlanders, die lid zijt van een
jongeliedenafdeeling of van het Dietsch Studentenverbond, als ge naar Indie gaat, meldt U aan bij het
Groepsbestuur (Tandjonglaan 51, Weltevreden) of
neemt er, na aankomst te Batavia een half uurtje
voor om den Groepssecretaris te bezoeken in de
mooie werkkamer van den secretaris van den Raad
van Indie, in het paleis op het Waterlooplein.
Ziet ge wel, heeren van het Groepsbestuur ! Welk
een dwingende kracht er van Uw werfboekje uitgaat ?
Ik ben zelf al aan het werven'
Dat ik van de gelegenheid gebruik heb gemaakt,
om in de wel wat lange inleiding tot deze bespreking
nog eens duidelijk te zeggen, dat wie meent een
goed Nederlander te zijn, zich moet schamen, als
hij nog geen lid van het Verbond is, — dat neemt
Ge me wel niet kwalijk.
J. E. BIJLO.
Een boek voor school en.... huffs.
Naar en in Tropisch Nederland.
Aardrijkskundig Lees-leerboek over
Ned. Oost-Indie door J. W. CROES.
Derde deel. Ultg. te Rijswijk (Z.H.)
bij Blankwaardt en Schoonhoven.

Het eerste deel handelde over de reis naar Indie.
Het tweede vertelt van de aankomst in Indie en den
tocht door West- tot Midden-Java. Dit deel heb ik
besproken en aanbevolen in Jaargang 1923 van
Neerlandia, biz. 47.
Ik schreef toen:
De aankleeding is heel aardig: Een paar met de
boot aangekomen families ontmoeten in Batavia een
ouden vriend, die haar met Indische gastvrijheid
meeneemt naar zijn kinaland. Van daar vertrekken
ze over Bandoeng naar Djocja (Midden-Java).
Aan dat reistochtje zijn 222 bladzijden gewijd, maar
daar tusschen in zijn dan ook tai van uitweidingen
over land en yolk, aardrijkskunde, geschiedenis en
folklore, Indische gebruiken, cultures, enz. enz."
In denzelfden geest is deel 3 geschreven. In 276
bladzijden wordt gehandeld over Oost-Java of
juister het vult de beschrijving van Java, die in het
vorige deel gegeven werd, aan. Ik meen, dat wel
alles, wat de Nederlander noodig heeft van OostIndie te weten, ter sprake is gebracht en op duidelijke
en gezellige wijze is toegelicht. Wat ook veel waard
is, is de moeite, die de schrijver zich geeft, om het
karak ter van den gemiddelden Javaan te schetsen.
Mij dunkt, dat dit hem wel gelukt is; het goede en
verkeerde doet hij evenzeer uitkomen; 't eerste .niet
het minst en .. . . dat doet mij genoegen. De schrijver
maakt daarbij ook gebruik van de schetsen, die
resident Gonggrijp indertijd in een Indisch dagblad

Hollandsch-Chineesche school te S o l o .

Laboratorium eener suikerfabriek in N e d . Indië.
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schreef; die resident bleek het volkskarakter door
en door te kennen en het yolk lief te hebben.
Verteld wordt van de groote cultures: Tabak,
koffie, suiker, het boschwezen; en ook nemen wij
een kijkje bij het winnen en zuiveren der petroleum („Neerlands naam een wereldvermaardheid").
In 't Hoofdstuk: „Frits in de tabak" wordt het leven
op een plantage in den Oosthoek beschreven; of
alle nieuwelingen zulk een vaderlijken chef vinden
als Frits, valt te betwijfelen. Frits is nog maar 17
jaar en opzieners van zoo'n jeugdigen leeftijd vindt
men niet veel. Wat de schrijver terecht doet uitkomen is, dat daar op de plantages duchtig gewerkt
moet worden — wat men in Nederland nog niet
algemeen weet.
De heer Croes laat thans op den titel uitkomen,
dat zijn leesboek voor leerlingen van de Mulo,
H. B. S. en Gymn. bestemd is en dus niet voor de
lagere school. Want er valt heel wat te verwerken;
o.a. is et ook in opgenomen een ' schets van de
„Staatsregeling van Ned. 0.-Indie."
Kortom er is in die 276 bladzijden niet alleen veel
te lezen, maar ik durf wel zeggen, dat de belangstellende lezer er een goede voorstelling van 't belangrijkste in Ned.-Indie door kan verkrijgen ook door de
vele afbeeldingen, waarvan er hier vier worden overgenomen.
Ik begeef mij niet in critische op- of aanmerkingen
maar wensch het boek niet alleen te zien als leesboek in de scholen (is het daarvoor niet wat te lijvig,
daar op ander gebied ook zooved door de jeugd gelezen moet worden ?) maar vooral als leesboek in de
huisgezinnen en . . .. in volksbibliotheken moet het
zeker een plaatsje krijgen.
Ten slotte wordt in 30 bladzijden een uitsluitend aardrijkskundige beschrijving gegeven van de
Buitengewesten. De schrijver zegt terecht (blz. 275)
dat ook daarover veel te vertellen zou zijn, maar
schijnt het bij dit derde deel te willen laten.
Zijn liefde voor Indonesia, spreekt de schrijver
uit in de volgende bewoordingen:
„Al weet ik, in den avond mijns levens gekomen,
dat ik de padi-aren niet meer zal hooren ruischen,
de schitterende maannachten niet meer zal kunnen
bewonderen, de weemoedige klanken der gamelan
in avondstilte niet meer zal hooren, al schrijvende
heb ik toch weer die heerlijke levensperiode doorleefd, toen mijn voeten den Indischen bodem drukten
en de machtige Indische natuur en de geheele Indische samenleving mijn hart in verrukking brachten>"
v. L.

Velp.

Britsch Chauvinisme.
DeHollandsche .... vreemdelingen in Deli.
Een in , Deli werkzame Engelsche assistent schriift
in de Straits Times onder meer het volgende:
„En nu ik toch over dit onderwerp schrijf, zou ik wel
eens een antwoord willen verzoeken op de vraag, of het
den aandeelhouders der hiergevestigde Britsche „estates"
bekend is, dat, alhoewel misschien hunne zoons en dezer
vrienden bij bosjes in En eland rondloopen zonder werk,
hier op hunne ondernemingen vele vreemdelingen als
assistenten zijn en worden aangenomen door de grootste
der Engelsche agentschappen in Medan".
De Planter kapittelt den man over deze dwaze
uitlating als volgt:

„Maar paf heb ik gestaan over zijne onbeschaamdheld om, terwijl hij in een Hollandsche kolonie vertoeft, de er verblijf houdende en werkende Hollandsche
assistenten als „vreemdelingen" te betitelen. Hoe
zou het verwaande, van krankzinnig chauvinisme
overloopend heerschap het vinden, wanneer een
Hollander in de Straits de Engelschen daar, voor
„vreemdelingen" uitmaakte ! ! ? Ik vermoed, dat de
Hollander, die zooiets uithaalde, al deed hij het maar
in de verte, in b.v. een Delisch blad, wegens zooiets
als majesteitsschennis en verraad het land uitgezet
zou worden als een ongewenscht, min of meer staatsgevaarlijk wezen".

Hulde aan Lorentz.
Voor een aandachtig gehoor sprak Prof. Dr. J.
Clay op 21 December 1925, op verzoek van de Kon.
Natuurkundige Vereeniging en de afdeeling Batavia,
over „Lorentz en zijn werk".

ZUID-AFRIKA.
Zuid-Afrika.
IV.
Nog even wil ik terugkomen op de eerste scholen
in de Kaap, waarvan ik in mijn vorige, door bijzondere
omstandigheden haastig samengestelde, bijdrage terloops melding maakte.
De slavenschool, geopend in 1658, stond, zooals
reeds is vermeld, onder Pieter van der Stael, die
klaarblijkelijk een moeilijke taak te vervullen had,
daar de aan hem voor opvoeding toevertrouwde
barbaren, ingevoerd uit West-Afrika, niet danig
gesteld waren op de voorrechten van onderwijs en
beschaving en derhalve, telkens wanneer zij de kans
schoon zagen, op de vlucht gingen. Om bij daze
heidenen grootere belangstelling voor het aangeboden onderricht, hetwelk hoofdzakelijk bestond uit
de Hollandsche taal en de allereerste beginselen van
de Christelijke geloofsleer, op te wekken of, zooals
de Commandeur het uitdrukte, „omme de gemelte
slaven te beter tot het school ende hooren of leeren
van de Cristelycke gebeden te animeren", werd het
bevel gegeven „na 't eindigen elcq een croesjen
brandewyn ende drie diuns tabacx te geven". De
tweede school werd in 1663 geopend voor blanke
kinderen, alhoewel het schijnt, dat er in die school
ook eenige Hottentotten en slaven waren toegelaten.
Belangrijk is het op te merken, dat de „kleurslagboom", waarvan tegenwoordig iedereen den mond
vol heeft, in die tijden klaarblijkelijk nog niet bestond,
ofschoon sieckentrooster Wylant reeds in 1655 aan
de Classis Amsterdam schreef: „Vorts wat aengaet
dese natie hier te lande ofte dese inwoonders, is
een seer arm elendich volck na siel ende lichaam;
beroft van alle kennisse Godts; leven als het vee".
Zijn slotsom is: „sodatter luttick hoop schint te wezen
van diese natie". Men vergete inmiddels niet, hoezeer het kleine hoopje blanken afhankelijk was van
de barbaarsche bevolking. Gaarne had Van Riebeeck
ze behandeld, zooals zij het sours verdienden, door
„die wilden als slaven nae India te senden", doch
toen b.v. de „Kaapmans" na Lang dralen ten slotte
van Saldanka kwamen, gewillig om vee te verkoopen,
warden zij als weldoeners verwelkomd, genoten
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gunsten en geschenken, de Commandeur nam hen
bij de hand „ende alsoo al dansende, springende en
singende", bracht hij hen als geeerde gasten naar
het fort, waar hij, om de onderhandelingen op gunstigen voet te beginnen, een koe kocht voor een som,
die het dubbele van haar waarde vertegenwoordigde.
Er verschijnt thans in 't Afrikaansch een duidelijk
overzicht van „die Geskiedenis van Opvoeding en
Onderwys in Suid-Afrika" in het „Tijdskrif vir
Wetenskap en Kuns" (Bloemfontein, Redacteur dr.
D. F. Malherbe) van de hand van dr. E. Eybers,
van Bloemfontein.
Uit alles blijkt, hoezeer het zich geleidelijk ontwikkelende onderwijs geheel beheerd werd door het
Klassikaal Bestuur te Amsterdam en dat in dit opzicht de in Nederland heerschende gewoonten volkomen gehandhaafd werden.
Dr. E. G. Malherbe van Kaapstad geeft in zijn
Education in South Africa in het hoofdstuk „Meesters"
and „Kerkeraad" een uitmuntende beschrijving der
regeling van Civiele en Kerkelijke Overheden aan
de Kaap. Hij wijst op de noodzakelijkheid van geregeld plaatselijk bestuur in de verschillende districten, waar boeren zich geleidelijk vestigden. De
geschiedschrijver Prof. Cory bevestigt niet alleen
het doeltreffende van deze eenvoudige regelingen
van landdrosten, heemraden en veldkornetten, maar
wijst tevens op het orde- en vredelievende karakter
van den Hollandschen kolonist, die, hoe ver ook
verwijderd van den invloed, dien de dwang der wet
oefent, zich bijna nooit schuldig maakte aan eenige
noemenswaardige overtreding. En de card van deze
eenvoudige instellingen van bestuur is een karaktertrek geworden van het Afrikaansche volksleven, die
door de voortrekkers werd overgeplant, overal waar
zij zich vestigden. Hiermede ging ook gepaard de
eerbied voor den gevestigden godsdienst, de behoefte
aan kerkelijk bestuur en aan onderwijs. Hoe degelijk
de Companjie den godsdienst wist in te prenten,
leest men in het boek van dr. Godee Molsbergen.
Aan de Kaap waren de burgers verplicht 's Zondags
den kerkdienst bij te wonen, op straffe van, voor
de eerste overtreding, verlies van zes dagen wijnrantsoen, een maand sold].) voor het tweede verzuim
en in geval van een derde bestraffing werden zij
veroordeeld tot een iaar harden arbeid geklonken
in ketenen. Dat onder deze omstandigheden het
kerkbezoek bevredigend was, behoeft geen betoog.
Toch heeft de handhaving van de verschillende
strenge wetten een blijvenden indruk gemaakt en
godsdienst en onderwijs, erkenning van gezag en
een natuurlijke aanleg tot handhaving van orde,
bleven gevestigde karaktertrekken van onze eerste
Afrikaners. De heemraden waren zes burgers, die
onder den landdrost een uitvoerend komitee vormden
voor het bestuur van 't district, en de meening is
geuit, dat dit stelsel o.m. een grondslag vormde voor
onze latere schoolcommissies en -raden. Te Kaapstad stond de Kerkeraad onder den Goeverneur
en Raden en droeg in zijn samenstelling een geheel
ambtelijk karakter. De Kerkeraad had het gezag
over onderwijsinrichtingen, evenzeer op het platteland als in Kaapstad en het beheer van onderwijs —
de bepaling van leergangen, de oprichting van scholen
en de aanstelling van onderwijzers waren feitelijk in
zijn handen.
(Wordt vervolgd),
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TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
J. B. te La J. Calif. V.S. Wij hebben Uw zaak in behandeling genomen. Zoodra wij den geheelen uitslag van
onze bemoeiingen kennen, zullen wij U hem berichten.
Mr. H. P. S. te H. De door U terechtgebrandmerkte
zaak had ook onze aandacht algetrokken •; het doet ons genoegen, dat U tnet ons inziet, hoe moeilijk het is, er iets op
aan te merken, doordat de zaak zoo sluw(T.C.) „wetenschappeliik" wordt aangevat. — Uw 2de knipsel heeft ook
onze aandacht.
Raadset

Onsgewerd dezer dagen het bericht, dat er verschil in beteekenis is tusschen systeem en stebel, dat deze woorden elkander
nietgeheel dekken. Wie ons dit verschil voor 1 April 1926 kan
duidelijk waken, ontvangt na opgave van naam, woonplaats,
enz. eenpostwissel ten bedrage van f 2.50.
De Taalcommissie (Laan 34).
Spreekt men ook onze taal?
Een kapperszaak beveelt zich bij het publiek aan met de
mededeelingen
,
dat dit in 3 talen verstaan wordt. In onze
taal blijkbaar niet, want wie verstaat nu in het Nederlandsch:
Laat uw haar bij ons permanenten ! En een Franschman verstaat dit evenmin.
Hoogzee of voile zee?

Een „Toeschouwer" hield onlangs zeer terecht een strafrede
over hoogzee in „Het Vaderland" en zegt o.a. „Het (d.i. hoogzee)
zou wennen op den duur, zooals men ook aan andere verkeerdh eden engiftstoffen wennen kan; dock verkeerd bligt. het toch
en waarom ons er aan bloot te stellen ? Een taalverrijking is het
niet, veeleer een — verarming, en zeker een verknoeiing". —
De schrijver komt verder ook nog op teen wandelleeraar
(voor ons een leeraar, die wandelen onderwijst) en teen
defensie, waarvan onze Ministerien van Oorlog en Marine zoo
g
aarne spreken. De schrijver wil ze noemen Ministerie van
Leger en Vloot, waar wij niets teen hebben.
Cliche.

Welke drukker, etser, enz. helpt ons er aan, om voor het
vreemde cliché hetgoed Nederlandsche drukplaat ingevoerd te
krijgen ? Een Vlaming deed het ons kennen. Is het in Vlaanderen
algemeen in gebruik ?
0, die talen !

De Heeren reizigers kunMessieurs les voyageurs
peuvent louer leurs places a
nen, voor degewenschte
reeks des maaltijds, hunne
l'avance,pour la serie de
re as de leur choix, dans
plaatsen bestellen in de
agenties der......
les agences de ......
Deze mededeeling komt voor op een strookje papier, dat een
groote maatschappij in Nederland aan de reizigers last uitdeelen. Dat het Fransch bedenkelijk is, laten wij nog staan,
maar dat het Nederlandsch zoo slecht is, is toch wel zeer laakbaar. Menig reiziger zal niet eens begrijpen, wat een reeks des
maaltiids is.
Fransche opschrtften bij de Surinaamsche post.

In Suriname zal, dank zij de medewerking van den Louverneur, het Fransch van depoststukken weldra verdwenen zijn.
Hoe ver is men in Nederland zelf hiermee ? Of komen tegenwoordig de wizen uit het Westen ?
Taalzuivering.

Hebben alle leden reeds deze Woordenlijst ? Het Hoofdbestuur(Laan 34 te 's-Gravenhage) heeft er nog voorhanden.
Ze kost 25 et. (Ned. munt).
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INGEZONDEN
A. Werumeus Buning.
21 Januari was het tachtig jaar geleden, dat Arnold
Arno Werumeus Buning te Uithuizen geboren werd. Na zijne loopbaan
als officier der Koninklijke Marine was hi o.a. Directeur
van het Museum voor Land- en Volkenkunde en van het
Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam.
Werumeus Buning is vooral bekend door zijn letterkundigen
arbeid: Marineschetsen, Binnen en buiten boord, enz. Naast
hunne letterkundige waarde hebben zijne schetsen beteekenis
als schildering van het zeemansleven in een voorbij tijdperk,
toen windkracht nog niet door hedendaagsche vindingen
ende invloed van heden
verdrongen was en toen de gelijkmak
nog niet zijn stem el op den zeeman had gedrukt.
De jongeliedenafdeeling 's Gravenhage had meermalen het
voorrecht Werumeus Buning in haar midden te zien als spreker
over eigen werk. Een genot was het naar hem te luisteren,
voor hem eengenot voor het 'on ere geslacht eene spreekbeurt
te vervullen.
Wij ho en dat hi aan zijn schoonen leeftijd nog vele jaren
zal mogen toevoegen.
Ir. CH. C. VAN DER VL IS.
Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde.
De laatste maand van het jaar mochten wij met een verblijdend feit sluiten, n.l. eene bijdrage van f 200.— van H.M.
de Koningin, die weder daardoor Hare Koninklijke belangstelling in ons Nationaal liefdewerk te kennen gaf.
Het Centraal Comite tot Steun voor Nederlanders in het
Buitenland stond ons met f 500.— bij, zoodat wij de melkvoorziening weder krachtig ter hand konden nemen.
De verschillende bijdragen bedroegen f 741.50; maakt met
vorige opgaven f 554229.05; zoodat wij in het geheel ontvin f 1441.50, juist het bedrag, dat wij deze maand noodig
hadden, want onze uitgaven bedroegen f 1440.86.
Bijdragen worden als steeds carne ontvangen door den
Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358, Amsterdam
Postcheque en Girodienst 22889
Gemeentegiro L. 569.

VAN HET HOOFDBESTUUR
Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van
19 December 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-Penningmeester, Jhr. C. M. E. R. C. von
Bose, J. E. Bijlo, Dr. H. Ferguson, S. G. L. F. Baron van
Fridagh, Dr. H. W. E. Moller, Overste K. E. Oudendijk,
Mr. K. M. Phaff, Mr. W. Thelen, Th. G. G. Valette, L. L.
W. van Soest en C. van Son, administrateur.
#11wezig met kennisgeving: de heeren Dr. Ph. R. Botha,
G. van Driessche, 0. L. Helfrich, Mr. Dr. P. H. W. G. van
den Helm, J. S. C. Kasteleyn, Dr. H. J. Kiewiet de one,
Dr. Th. Lens, M. J. Liesenborghs, Prof. Dr. A. A. van Schelven, Dr. j. Th. de Visser, Omer Wattez, Mr. J. van Winckel
2n jhr. E.j. M. Wittert.
Punt I. Notulen der vergadering van 29 Augustus 1925.
Deze worden met een aanvulling goedgekeurd.

Punt I L Begrooting voor 1926. (Zie elders in dit nummer).
De 'S ecretaris-Penningmeester geeft inlichtingen.
De heer Oudendijk vraagt, of bij de algemeene uitgaven ook
gerekend is op een kalender. Dat hi' voor 1926 niet wordt uitgegeven, betreurt spreker.
De Voorzitter zegt het hiermee eens te zijn. Hi' acht het
der beste propagandamiddelen en het nadeel voor de kas
een
hadz.i. een bezwaar mogen zijn om er mee door te gaan.
Alleen door voortzetting eener dergelijke uitgaaf komt ze er
goed in. Spr. is sterk voor uitgaaf van een kalender voor 1927,
maar die dient dan reeds in den zomergereed te zijn.
to en wordt tot uitgaaf van een kalender voor 1927.
Best
De begrooting wordt goedgekeurd.
Punt III. Instelling eener Commissie van Btjstand voor
letteren en kunst voor elk der Groepen van het A. N. V.
DeVoorzitter licht dit punt toe. De besturen der Groepen
zijn niet steeds samengesteld uit personen, die deskundig
zijn in kunstaangelegenheden en deze kunnen toch een belangrijke werkzaamheid vormen in het nastreven van het
Verbondsdoel. De nieuwe Verbondswet noemt ze in het bizonder onder de middelen ter bereiking. De instelling eener
kunstcommissie zal op zichzelf reeds de belangstelling voor
het Verbond verhoogen in kringen, die anders niet bereikt
worden.
Besloten wordt in diengeest een voorstel aan de roe en
te doen.
Punt IV. Verspreiding van den Studiegtds voor Zuidafrikaners.
Hieromtrent worden verschillende maatregelen besproken;
tevens wordt de wenschelijkheid geuit, dat de verschijning van
den Studiegids voor Vlaamsche studenten wordt bespoedigd.
Punt V. Bevordering van het zenden van Nederlandcche sprekers naar Zuid-Afrika.
Dit punt wordt tot een volgende vergadering verdaagd.
Punt V I. De onthulling van het grafgedenkteeken voor
Hipp. Meert.
De heer Oudendijk heeft de briefwisseling in Neerlandia
gelezen- en vraagt, of hi' goed begrepen heeft, dat het Dag.
Bestuur' zijn antwoord heeft doen afhangen van de meening
van Groep Vlaanderen.
De Voorzitter antwoordt ontkennend. De heer Angermille
te Rotterdam heeft het eerst gevraagd, of het Hoofdbestuur
even voor de stichting van een gedenkteeken
geld wild
voor Meert. Het Dag. Bestuur heeft hie raad gevraagd aan
het Groepsbestuur te Brussel, dat, toen het vermoedde, dat
het A. N. V. opzettelijk werd voorbijgegaan bij de uitvoering
van het plan, antwoordde: We zijn al aan de voorbereiding
van een gedenkteeken bezig en zijn in het Gentsche plan niet
gekend. Later is gebleken, dat Mej. De Guchtenaere opzettelijk het Hoofdbestuur er buiten heeft gehouden. En men gaat
niet er ens heen, waar op zijn aanwezigheid een prijs wordt
gesteld. Spr. vraagt, of de vergadering het optreden
van het Dag. Bestuur in deze aangelegenheid goedkeurt.
De vergadering antwoordt bevestigend.
Punt V II. Legaat van den heer en mevrouw Van Blommestein-Framberg.
Voorstel van het Dag. Bestuur om dit ter beschikking te
stellen van Groep Vlaanderen.
Aangenomen.
Goedkeuring- van het besluit van het Dag.
Punt VIII.
Bestuur,dat 18 Oct. 300 Mark beschikbaar stelde voor den Ned.
Bond in Duitschland.
Wordt bekrachtigd.
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Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur, om te benoemen
tot lid der Taalcommissie Mej. Annie Klein en te herbenoemen
de heeren D. Hans, I. W. Oosterveen en Mr. Flor Heuvelmans.

Goedgekeurd.
Punt X. Voorstel van het Dag. Bestuur ,
om den heer H.
Hols te benoemen tot vertegenwoordiger te Bangkok, in plaats
van den heer W. Blankwaard, die ontslag nam wegens vertrek.

De Heer Hols wordt benoemd.
Punt X I. Verzoek der Afd. Roemenie om steun tot een bedrag
van 50 '3/0 der verplichte jaarafdracht.

Wordt toegestaan.
Punt XV I. lngekomen stukken en mededeelingen,

Aan de Koningin is op 20 October een huldetelegram gezonden, omdat Zij 25 jaar geleden de „Gelderland" beschikbaar stelde om Kruger naar Europa te brengen. (Zie Nov. nr.
Neerlandia). Van H.M. kwam een dankbetuiging in.
Oud-Minister Dr. De Visser heeft zijn benoeming tot eerelid van het A. N. V. aangenomen. Voor een uitnoodiging om
als spreker voor de Afdeelingen op te treden, heeft hi' bedankt.
Aan Z.Exc. den Minister van Waterstaat is een adresgezonden in zake den Nationalen Omroep en de belangen van
het A. N. V. (Zie Nov. nr. van Neerlandia). Van Z.Exc. kwam
antwoord dat hi j een vertegenwoordiger van het A. N. V.
in het Comite kan benoemen.
Over de wenschelijkheid der subsidieering van Regeeringswee der Hollandsche La ere School te Singapore is op verzoek van het Indisch Groepsbestuur een adres gezonden aan
den Minister van Buitenlandsche Zaken, die het heeft overedragen aan den Minister van Kolonien.
g
Het Dag. Bestuur heeft instemming betuigd met een brief
door de Taalcommissie aan den Directeur-Generaal der
Posters en- Telegrafie en Telefonie gezonden in zake taalzuiverheid der stukken, van dezen tak van dienst uitgaande.
Het Dag. Bestuur heeft medewerking verleend voor verspreiding van den rondzendbrief van het Comite voor het oprichten van eengedenkteeken voor Juliana van Stolberg.
Afd. Amsterdam betuigde Naar groote instemming met de
motie van het Hoofdbestuur in zake het Nederlandsch-Belgisch verdrag.
Het Dag. Bestuur heeft over de belangen van het Verbond
in Ned. Indie een samenspreking gehad met de afgevaardigden
in het Hoofdbestuur en de heeren Mr. Dr. W. G. M. Schumann, Dr. A. A. L. Rutgers, H. A. Kooy, Mr. S. Cohen Fz.,
Prof. Dr. E. Moresco en Dr. P. Cool. De beschouwingen
zullen om raad aan het Groepsbestuur worden gezonden.
De heer Bijlo geeft het denkbeeld aan de hand elk jaar aan
jongelieden en studenten van Onderwijsinrichtingen, die plan
hebben naar Indie tegaan, den raad mee te even: Als ge
in Indie komt, sluit U aan bij het A. N. V. ! Men wende zich
daarvoor in Mei of Juni tot verschillende Onderwijsinrichtingen,
die daarvoor in aanmerking komen: Wageningen, Deventer,
Rotterdam, Middelbare Technische Scholen, Dietsch Studenten-Verbond, enz.
Aldus besloten.
Ingekomen is een verslag van den Inspecteur van Onderwijs
in Suriname op verzoek van het Hoofdbestuur uitgebracht
aan het bestuur onzer Groep over het onderwijs in Geschiedenis
en Aardrijkskunde in deze kolonie.

Van Dr. Pattist is een verslag ingekomen intake Fransch
Vlaanderen.
De Voorzitter zegt, dat de heer Pattist zich ook verdienstelijk wil maken bij het stichten van Takken van Groep Vlaande ren.
De heer Thelen kan meedeelen, dat deze zaak ook te Brusse 1
wordt aangepakt.
.Aan alle Groepen en Afdeelingen is een rondzendbrief gericht met aansporing om zich een vaandel van het A. N. V.
aan te schaffen.
Van het Ministerie van Onderwijs kwam 26 November 1925
afwijzend antwoord in op ons verzoek van 18 juli 1924 om
wijziging van art. 3 der Schoolgeldheffing voor de Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen.
Het Dag. Bestuur heeft zijn zedelijken steun toegezegd
aan den Alg. Importboekhandel J. W. F. Sluyter te Amsterdam
bij zijnpoging, om op de Ned. Antillen een boekhandel te
vests en.
Rondvraag.
De heer Phaff wijst op het Holland Huis te Brussel. Het

verdient meer bekendheid onder de leden van het A. N. V.
De heer Moller wijst op de wenschelijkheid van een werk
overgeschiedenis en aardrijkskunde, dat zoowel Nederland
als onze stamgebieden behandelt, waarin dus de cultuureenheid
van Nederlanders,
Vlamingen en Afrikaners zou uitkomen
Het zou kunnen heeten: De Nederlandsche gewesten.
De Voorzitter zegt overweging en raad van het Da el.
Bestuur toe.
De heer Oudendijk dringt er ook op aan, nu Vlaanderen weer
on twaakt, de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen
in eere te herstellen.
De Voorzitter: Dit heeft de aandacht van het Dag. Bestuur.
Er bestaat trouwens een Commissie a.h.
De heer Oudendijk zegt nog, bij gelegenheid van zijn voordracht in Gent en Leuven, met studenten de wenschelijkheid
te hebben hesproken over het verzamelen van proefschriften
voor Vlaanderen.
De heer Van Soest deelt mede, dat deze zaak de aandacht
beeft van het D. S. V. en de nieuwe formulieren voor aanvraag
in bewerking zijn.
De Administrateur beveelt aan hierop in Neerlandia de aandaeht te vest en.
De Voorzitter wijst erop, dat door de prorrotie van den
heer Botha en zijn vertrek naar Zuid-Afrika zijn plaats als
raadgever van het Hoofdbestuur open komt. Het Dag. Bestuur
stelt voor den heer F. C. L. Bosman te benoemen.
Aangenomen.

Groep Nederland.
Het Bestuur dezergroep is voor 1926 samengesteld als volt:
Prof. Dr. A. A. van Schelven, Haarlem, Voorzitter; Mr. Ch.
M. Herckenrath Jr., Oude En we 4, Hilversum, Secretaris;
S. van Lier Ez., Nassaukade 358, Amsterdam, Penningmeester;
J. Daman Willems, Rotterdam; Pater B. Kruitwagen 0.F.M.,
Wcerden; W. J. Lugard, Twello; J. N. Pattist, 's-Gravenhage;
Mr. T. A. N. Patijn, 's-Gravenhage; Dr. Felix Rutten, C eulle.
De burgemeester van 's-Gravenhage, die bij verschillende
gelegenheden zoowel ambtelijk als persoonlijk, zijn ingenomenheid met het streven van het A.N.V. heeft betuigd, vervangt
den heer Mr. K. M. Phaff ('s-Hertogenbosch), die vele jaren
een trouw en werkzaam lid van het Groepsbestuur is geweest,
waarvoorprof. Van Schelven hem in de laatste Groepsraadsb ijeenkomst dan ook hulde en dank heeft gebracht.
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Begrooting van het Hoofdbestuur voor 1926.
Ontvangsten.
Bijdragen der Groepen:
f 5800.—
Nederland
Vlaanderen
If 75.—
Oost-Indic . ,
ft 700.—
,, 350.—
Suriname
420.—
Ned. Antillen. 11
„ 320.—
Noord-Amerika
f 7665.Bijdragen der Zelfstandige Afdeelingen
ft 443.50
Bijdragen der algemeene leden (Vertegenw.inbegr.) If 1500.—
Leden, aangebracht door den propagandist . . . tt 2250.—
Achterstallige bijdragen
ft 600.—
Rente Steunfonds I
II 4860.—
67.—
II
tt
ft
ft
Regeeringssteun
lt 9000.—
Bijdrage Groep Nederland voor kantoorarbeid . If 1600.—
Ontvangst uitgaven, gedenkboek inbegrepen
ft 300.—
79.80
Rente legaat-Rikkers
11
Onvoorzien
If 134.70
Samen f 28500.—

Uitgaven.
Bezoldigingen (pensioenpremien inbegrepen) . . . . f 9728.70
Kantoorhuur, verwarming, verlichting, waterleileiding, verzekering, onderhoud
It 1010.—
Postzegels, kantoorbehoeften, drukwerk
If 2500.—
Vergaderingen, refs- en verblijfkosten
If 1500.—
Neerlandia, (drukloon, papier, kosten medewerkers,
„ 5090.—
drukplaten en verzendingskosten)
„ 2000.—
Boekencommissie
Taalcommissie
1) 100.—
Propaganda (Bezoldiging propagandist, refs- en
„ 3000.—
verblijfkosten)
Steun aan de Groepen
11 675.—
Bijdrage: Fonds-Meert
tt 300.—
Uitgaven
ft 100.—
Museum en boekerij
f f 1000.—
Werkzaamheden volgens artt. 3 en 4 der Verbondswet„ 5000.—
„ 671.30
Onvoorziene uitgaven
Ontvangsten

Samen f 32675.„ 28500.—

Te kort

f 4175.—

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend lid.
A. W. v.d. Heiden, Direct. Ruys' Handelsverg.
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone Leden.
H. C. Lageman, N. Z. Voorburgwal 169,
D. Hellingman, v. Baerlestraat 16,
N. A. J. de Haan, Hoedenmag., Rokin 30,
J. v. Everdingen, Kantoorboekhandel, Rokin 54
Fa. Roelof Citroen,
Juwelier, Kalverstraat 1,
Dr. Joh. C. Breen, Keizersgracht 18,
J. K. Moo en, Stadhouderskade 114,
A P. Ottervanger Jzn.,
Damrak 98,
Mr. G. Engberts, Gemeentesecretaris,
C. A. Vuurmans, Langestraat 105-107,
S. D. Feenstra, Stationschef,
Th. v. Gestel, Drogist, Emmastraat,

Amsterdam.

1,
If
11
II
11
If
ft
J,

Delft.
Hilversum.
II
1,

Hilversum
P. v. d. Brul, Kleedermagazijnen,
D. E. Schouten, Koninginneweg 8,
If
Dr. B. S. H. Stieler, Dir. Geneesk. Dienst,
ft
J. Dagevos, Arts, Groest 73,
tt
J. F. Weeland ,Grossier, Heerenstraat 8 ,
3t
P. Roorda, Arts, Torenlaan 40,
ft
H. Knoppers, Melkpad 2, Bloemmagazijn,
Pt
C. H. v. d. Berg, accountant, Minister ark 6,
ft
Zwolle.
Fa. A. Iz. Marcus, Diezestraat 22,
Fa. Wed. W.Janssen ,
Bloemendaalstraat 2
ft
Jhr. W. G. L. v. Spengler, Prins-Hendrikstr. 11,
If
Fa. Jacob Albrecht, Sassenstraat 52,
ft
Jos. L. Vroom Hzn., Walstraat 38,
ft
Utrecht.
Mej. J. G. Molsbergen, Zangleerares,
Dr. A. P. v. Lidth de Jeude, Prins-Hendrikl. 15, Zeist.
G. J. Reinders, Pastoor,
tt
W. H. G. Fakkeldij, Weeshuislaan 5,
tfr
Jhr. G. Sandberg, Mooi Laantje 61,
If
Mr. L. M. J. Grasveld, Mooi Laantje 65,
It
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Amsterdam.
Mej. A. M. Bos, Joh. Verhulststr. 136,
Opg. door Dr. J. Meihuizen,
ft
Leeuwarden.
Mr. J. v. Heusde, Spaniaardslaan 120,
Opg. door den heer I. A. Rom Colthoff,
It
Maastricht.
Mr. H. Paulussen, St. Servaesklooster 30a,
P. Dister, Graaf v. Waldeckstraat 17,
ffr
V. Smeets, Alex. Battalaan 56,
It
C. Nadaud, Oude Tweebergerpoort 1,
lf
Mevr. Alard, Papenstraat 4c,
J1
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
11
Rijswijk (Z.-H.).
C. Poortman, Geestbrugweg 67,
Den Haag.
Opg. door den heer J. B. v. Loenen,
Haarlem.
S. Anema, Marnixstraat 22,
Opg. door Prof. Dr. A. A. v. Schelven,
11
Amsterdam.
W. v. Overbeeke, Joh. Verhulststraat 195,
Mei. M. C. E. Feis, Nic. Tulpstraat 76,
II
F. C. L. Bosman, Vondelstraat 42,
ft
Den Haag.
Dr, Jan Walch, Lange Voorhout 25,
Buitengewocn Ltd.
Amsterdam.
Mr. A. C. J. van Proosdy, Nassaukade 359,
Groep Suriname.
C. P. de Graafp ia. Curacaosche Handel Mij., Paramaribo.
Opg. door het Bestuur der Groep.
Buitenland.
J . P. M. Visser, Ge:agv. N. I. Tankstoomb. Mij. Singapore.
H. Eglmaier,
Em i. The Asiatic Petr. Co.
11
Belden opg. door Dr. R. v. Beuningen v. Helsdingen,
IP

INHOUD : Een huiselijk feest aan het Nederlandsche Hof.
— Het historisch drama en de nationalegedachte, door
Maurits Wagenvoort. — Nederlanders in de verstrooiing ? I,
door Jhr. J. C. C. Sandberg. — Die t che Kant t eek eningen : Op de hoogte. — Vlaamsche eenheid. — Nederland en Duitschland. — Vlaamsche idealen. — V 1 a a nd e r en : Vlaamsche toestanden XIV, door M. J. Liesenborghs. — Fransche rechtspraak voor Vlamingen en
Hollanders. — Commissie voor Taalzuivering. — Tak
Brussel. — Tak Antwerpen. — Adresverandering. — 0 o s tIndie: Het nieuwe werfboekje door J. E. Bijlo. — Een
boek voor school en . . . . huis door Dr. W. van Lingen. —
Britsch Chauvinisme : De Hollandsche . . . . vreemdelingen in
Deli. — Hulde aan Lorentz. — Z ti i d-A frika: ZuidAfrika IV doorJohannes. — T a a l c o m m i s s i e. — I n: A. Werumeus Buning door Ir. Ch C. van
e
g
der Vlis,
— Comite voor Nederl. kinderen in den vreemde
door S. van Lier Ez. — Van het Hoofdbestuur:
Beknopt verslag der Hoofdbestuursvergadering van 19 December 1925. — Begrooting van het Hoofdbestuur over
1926. — Nieuwe Leden. — Aankondigingen.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Er is voor een Nederlander niets hoogers te bereiken dan
op ende op Nederlander te zijn. Dr. P. VRIJLANDT. t
INHOUD : De luchtvaart op Indie. — Voor de Nederlanders in Duitschland. — Nederlanders in de verstrooiing II (slot),
door Jhr. j. C. C. Sandberg. — Diet sc he K an t teek eninge n. — Nederland: Prof. dr. H. Kamerlingh Onnes t.
W. Enschede t. — Dr. H. P. Berlage. — Groepsraads- en Alg. Vergadering. — Jaarverslag over 1925, door Mr. C. M.
Herckenrath Jr. — VI a an der e n : Peter Benoit. — Naar Gent ! — Een sukses voor tak Brussel. — Wisselwerking op kunstgebied. — Vacantiereizen in Vlaanderen. — Vereenvoudigde spelling. — 0 o st-Indie: Overheid en taalzuivering, door Roessingh
vary Iterson. — Z u i d-A f r i k a: Prof. dr. B. Gemser. — Zuid-Afrika V door Johannes. — Boekbespr ek ing en:
Vlaamsche weelde. — Ingezonden: Een verkeerde meening, door F. C. Dominicus. — Arbous op Curacao, door C. Arnelunxen. .— Comite voor Nederl, kinderen in den vreemde, door S. v. Lier Ez. — A f deelinge n: 't Gooi, 's-Gravenhage, Maastricht, Rotterdam, Schiedam, West-Zeeuwsch-Vlaanderen. — Taalcommissie. — Mededeelingen. — Adressen. — Nieuwe Leden.

DE LUCHTVAART OP INDIE.

Aldus schreef het Handelsblad van 2 April 1870.
Die levensvraag was de oprichting eener Nederlandsche stoomvaartmaatschappij voor den dienst op Indie.
De', geschiedenis herhaalt zich. Wie zal ontkennen.
dat de verbinding met Indie zich opnieuw als een
levensvraag voor ons land voordoet, zij het in
een anderen vorm ?
Wij herlazen deter dagen wat Dr. M. G. de Boer
in zijn „Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart" schrijft over de voorbereiding van de vaart
op Indie. Uit dat hoofdstuk is veel te leeren voor
hen, die zich thans bezig houden met de voorbereiding der vaart op Indie door de lucht. Bovenal
kunnen zij er moed uit putten. Wat al tegenwerking
en ongeloof hebben de oprichters der eerste stoomvaartlijn op Ned. Indie — de Maatschappij Nederland — moeten overwinnen en hoe schitterend is
de uitkomst geweest !
In 't eerst was het noodige kapitaal niet bijeen
te krijgen. De Nederlandsche scheepsbouw achtte
zich voorbijgegaan. De zeilvaart tag haar belangen
bedreigd. Een boekhouder becijferde in een ingezonden stuk in een dagblad, dat er geen winst kon
worden gemaakt. Alleen door de geestkracht der
Amsterdamsche kooplieden, den krachtigen steun
van den bankier A. C. Wertheim en, bovenal, van
Prins Hendrik der Nederlanden, werd de oprichting
mogelijk van de nationale onderneming — de Prins
stond erop, dat zij dit zou zijn — die later tot zoo
grooten bloei is gekomen.

vliegers hebben de mogelijkheid bewezen, dat het
wordt opgelost. Weifelt Nederland, nu het op de
uitwerking van die oplossing aankomt ?
Ongetwijfeld zijn er vele en groote moeilijkheden
— zooals altijd bij het nieuwe. De overgang van het
vervoer over den grond tot het verkeer door de
lucht is veel grooter dan die van de zeil- tot de
stoomvaart of van de vervoermiddelen met levende
trekkracht tot de auto's. Om een geregelde luchtvaart op Indie mogelijk te maker dienen verschillende
voorwaarden te worden vervuld: de inrichting van
radio-stations, de nachtverlichting, de aanleg van
havens. Het bedrijf verkeert nog in zijn prille jeugd;
zelfs een winstgevend vliegtuig is nog niet gebouwd.
Eerst sedert 1921 worden vliegtuigen voor handelsdoeleinden vervaardigd en, ofschoon Nederland,
wat den vliegtuigenbouw betreft, vooraan staat in
de rij der volken, stelt het verkeersmiddel, waarmede
naar Indie zal worden gevlogen, zulke bijzondere
eischen aan den maker, dat deze vermoedelijk wel
niet aan het werk zal gaan, alvorens de verwezenlaing van het ideaal van Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van den Broeke in het zicht komt.
Maar jeugd is een kwaal, die elken dag verbetert
en, wat de vliegkunst betreft, zelfs zeer snel, dank
zij de successen der K. L. M. en van onzen beroemden Fokker. Zij, die er het best over kunnen
oordeelen, zijn overtuigd, dat de vliegtuigen in de
toekomst het meest economische vervoermiddel
worden, dat men zich denken kan, terwijl de bereikbare snelheid welhaast onbegrensd is. Er is reeds
448 K.M. in het uur gevlogen en zoo'n verbetering is
steeds een nieuw begin. Wat men een keer doet, wordt
later regel. De directeur der K.L.M., de beer Plesman,
acht snelheden van 300 K.M. binnen het bereik
der naaste toekomst en in dat geval ligt Indie maar
50 vlieguren ver.

Het vr aagstuk der verbinding met Indie, dat de
geesten in vroeger eeuwen niet met rust liet, worth
opnieuw in dringenden vorm gesteld. Nederlandsche

Hadden wij geen kolonien, verstonden wij Nederlanders kunst noch ambacht, wel, dan zouden wij
zonder veel gewetensbezwaar het werk aan anderen

„Hetgeldt hier een levensquaestie voor ons land.
Op verschillende plaatsen in het buitenland worden
plannen gevormd.... men kan er stellig op rekenen,
dat als Nederland geen lijn tot stand brengt, elders linen
op Java zullen tot stand komen. Mocht dit geschieden,
hoe zal het dan gaan met onzen handel op Indie ? Wij
spreken nog niet eens van onze nationale eer...."

**
*

**
*
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kunnen overlaten. Maar nu ! Het belang van Nederland als kleine staat, die een groote kolonie beheert,
is ontzaglijk. Het mag niet rustig toezien, dat anderen
luchtlijnen aanleggen naar en over zijn Indische
gebied. Daar toch gaat het nu zeker heen.
In Engeland wordt hard aan de oplossing van
het vraagstuk der luchtverbinding met het verre
Oosten gewerkt. Engeland gaat luchtschepen in het
verkeer brengen over Egypte, Mesopotamie, VoorIndie en Singapore naar Australie en Nieuw-Zeeland
en die weg voert onvermijdelijk over NederlandschIndischen grond. De Airship Guarantee Comp. te
Howden vervaardigt een luchtschip, de R 100, dat, naar
verwacht wordt, 140 reizigers met een snelheid van
ongeveer 140 K.M. in het uur over afstanden van meer
dan 5000 K.M. zonder tusschen.landing zal kunnen
vervoeren en Australie binnen een week zal kunnen
bereiken '). Het Engelsche Luchtvaartministerie
— zulk een departement bestaat hier nog niet eens !
— heeft een ander luchtschip, de R 101, in aanbouw,
evenals het eerstgenoemde voor prceftochten naar
Indie, Australie en Nieuw-Zeeland bestemd, Deze
Engelsche luchtschepen zullen Batavia in zes dagen
kunnen bereiken. Drie andere zijn besteld. Ook
andere landen, met name Duitschland, zijn ijverig
in de weer. Volgens „Het Vliegveld" zal dit voorjaar
de luchtdienst Parijs-Marseille worden geopend,
waardoor Amsterdam in een dagvlucht — 9 tot
10 uur — uit Marseille te bereiken zal zijn en de
posttijd naar Batavia met een halven dag kan worden
verkort. De beteekenis van dezen dienst is, dat daarin
de eerste groote stap naar een luchtdienst op Cairo
mag worden gezien, die den posttijd naar Indie
met vier tot vijf dagen zal kunnen bekorten.
Wat de vaart met vliegtuigen betreft, heeft Sir
Eric Geddes eenigen tijd geleden de vcrrassende
mededeeling gedaan, dat de „Imperial Airways"
reeds dezen zomer de lijn Cairo-Karachi zal openen
met 3-motorige vliegtuigen in aanvankelijk 14daagschen dienst. Zij worth gesteund door een
staatsbijdrage van omstreeks 90.000 p.st. 's jaars.
In Januari 1927 zou de lijn worden doorgetrokken
over Calcutta, Rangoon, Singapore. Wat dan ?
Zal Engeland vervolgens ook de verbinding Singapore-Batavia tot stand brengen ? Het is niet te hopen,
dat Nederland zich deze vlieg zal laten afvangen.
Maar de hand moet aan het werk worden geslagen.
Als wij ons niet vergissen is de gedragslijn, die de
Nederlandsche regeering in dezen heeft te volgen,
door den loop der taken aangewezen. Alle landen
richten steeds meer hun huffs op chauvinistischen
voet in. Engeland evenwel, welks oostwaarts
gerichte luchtvaartbelangen evenwijdig loopen met
de onze, toont zich zeer geneigd tot toenadering en
samenwerking. Van deze gunstige omstandigheden
kan de Nederlandsche regeering gebruik maken.
Engeland en wij hebben in dezen gemeenschappelijke
belangen, wij hebben elkaar noodig en kunnen naar
elkaar toewerken. Een vereischte hiertoe is een
1) Door de Lucht naar Indie, door A. N. J. Thomassen
a Thuessink van der Hoop.

Nederlandsche luchtvaartpolitiek, gegrond op een
vast plan, dat rekening houdt met de groote mogelijkheden, die in de bekwaamheid onzer vliegtuigmakers
zoowel als in die onzer vliegers liggen opgesloten.
Onlangs zijn weer eens cijfers gegeven over de
schatten, die Indie ons in den schoot werpt. Ze
waren overdreven; geheel be trouwbare berichtgevers
stellen den toevloed der Indische millioenen toch op
540 millioen 's jaars. Dit cijfer toont en den plicht en
de mogelijkheid van voortvarendheid en doorzetten.
De luchtweg naar Indie is door de drie koene
vliegers gebaand; de exploitatie is slechts een zaak
van tijd. Aan ons yolk staat het thans, de vraag te
beantwoorden, of een geregelde dienst door Nederlanders — of althans grootendeels met hun medewerking — zal worden ingericht, of door vreemden.
Voor de Nederlanders in Duitschland.
Het aantal in Duitschland wonende Nederlanders
is zeer groot. Vooral in de nijverheidsdistricten
aan den Beneden-Rijn zijn duizendtallen Hollandsche gezinnen gevestigd, die zeer overwegend behooren tot de arbeidersklasse. Deze zijn voor het
onderwijs van hun kinderen afhankelijk van de
Duitsche scholen, slechts een klein deel van hen
ontvangt daarnaast Nederlandsch onderwijs. Wel
heeft de Nederlandsche regeering op een aantal
plaatsen in 't Rijngebied leergangen geopend, gegeven
door Nederlandsche onderwijzers, waar de kinderen
onderwijs ontvangen naast hun Duitsche School in
Ned. Taal en Lezen, Aardrijkskunde en Geschiedenis
van Nederland en zingen van de bekendste
Vaderlandsche liederen, maar de daarvoor bestemde
gelden zijn bij Lange niet voldoende om in de behoefte
te voorzien. Dat dit uit stamoogpunt te betreuren
valt, behoeft geen nader betoog, afgezien nog van het
practische nadeel voor de betrokkenen, o.a. in familieverkeer, bij 't vervullen van dienstplicht, enz.
Zoo wonen o,a. in het consulaat Duisburg alleen
een tienduizendtal Nederlanders, aan wie tot dusverre geen Nederlandsch onderwijs vanwege de
Nederlandsche regeering kon worden gegeven. De
groep Nederland van het A. N. V. zou nu gaarne
daar ter plaatse of elders een leergang geldelijk mogelijk maken. Jaarlijks is hiervoor ongeveer Zes Honderd
Gulden noodig, grootendeels voor de bezoldiging
van den onderwlizer en voor diens reis- en verblijfkosten. Het groepsbestuur twijfelt niet, of het
groote stambelang, dat hierbij betrokken is, zal velen
er toe brengen deze zaak door eene jaarlijksche
bijdrage te steunen. De penningmeester van het
groepsbestuur, de heer S. van Lier, Ez., Nassaukade 358 te Amsterdam, zal gaarne hiervan zoo
spoedig mogelijk opgaaf ontvangen. Alle Hollandsche
leergangen staan order toezicht van den heer A.
Rienks, hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs
in de 3de Hoofdinspectie.
Laat nu ieder warmvoelend Nederlander niet te
Lang wachten en de opgave zijner bijdrage tender aan
den penningmeester. De uitslag deter poging zal in
Neerlandia medegedeeld worden. Hier is eene
gelegenheid te toonen, dat wij niet alleen Nederlanders met het woord, maar ook van de daad zijn.
Het bestuur van de groep Nederland:
A. A. VAN SCHELVEN, Voorzitter.
C. M. HERCKENRATH Jr., Secretaris.
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NEDERLANDERS IN DE VERSTROOIING.
II. (Slot).
In 1923 verleende de Nederlandsche Vereeniging nog met sterke banden aan het oude Vaderland ver„Landverhuizing" op verzoek van en in staat gesteld bonden gevoelden.
De aanraking met het land en de taal der vaderen
door de Nederlandsch?, Regeering een klein aantal
treklustige Nederlanders voorschotten, om te kunnen was door deze menschen ganschelijk niet verwaarloosd, terwijl ook de zeden en gewoonten bij hen
voldoen aan hun verlangen naar Canada te verhuizen. In het geheel werden op deze wijze 44 in eere werden gehouden, voorzoover dat mogelijk
personen geholpen aan dat deel der reiskosten, dat was in het nieuwe Vaderland.
Maar het betoog van Dr. Beets komt feitelijk
zij zelf niet bij machte waren bijeen te brengen,
44, zegge vier en veertig Nederlandsche landverhui- hierop neer, dat hij groepsgewijze nederzetting wil,
waaromtrent de geschiedenis der Nederlanders in de
zers werden daardoor in 1923 in staat gesteld zich
in Canada een bestaan te veroveren, menschen voor Ver. Staten onwedersprekelijk bewezen zou hebben,
wie de toekomst in Nederland in verband met de dat zij de beste methode zoude zijn om het beste
moeilijke tijdsomstandigheden uiterst somber was. van onzen stam te „perpetueeren".
Dr. Beets wil dus, als ik hem goed versta: „koloOm hun pad in Canada zooveel mogelijk te effenen,
werd er voor gezorgd, dat zij bij aankomst onmiddel- nisatie". Jets anders kan ik er niet uit lezen.
En nu buiten geding latend, of groepsgewijze veslijk geplaatst werden in het landbouwbedrijf, uit
tiging (kolonisatie) werkelijk de beste methode is,
welk bedrijf zij alien afkomstig waren. Bij deze
plaatsing werd hulp verleend door de Canadeesche om het „beste" in onzen stam te behouden en voort
te planten, ben ik van oordeel, dat kolonisatie in
Regeering.
Inlichtingen omtrent de persoon, hunne bekwaam- het algemeen voor ons Nederlanders uit den tijd
heden op landbouwgebied en omtrent hunne wen- is en een zoodanige landverhuizing in den regel inschen ten opzichte der plaatsing, werden tijdig voor druischt tegen de belangen der landverhuizers en
tot mislukking voorbestemd is.
het vertrek der landverhuizers toegezonden aan den
Dr. Beets zal mij toch wel willen toegeven, dat
Canadeeschen Immigratieambtenaar te Winnipeg,
aan wien een Nederlander met jarenlange ervaring er op landverhuizersgebied in de verloopen 50 jaren
zeer veel veranderd is, zoowel in de toestanden in de
in Canada was toegevoegd.
Van Winnipeg uit werden deze landverhuizers immigratielanden, als in de geestesgesteldheid der
Nederlandsche treklustigen.
bij daarvoor uitgekozen landbouwers geplaatst.
Dr. Beets weet toch ook wel van de mislukte poAan deze landverhuizers zijn zeer draaglijke voorwaarden gesteld omtrent de terugbetaling der voor- gingen tot groepsgewijze vestiging in Canada ? den
schotten, Welke terugbetaling geheel door de betrokke- uitzondering daarop maakt — ten minste tot nog toe
— de kolonie Neerlandia, maar weet Dr. Beets niet
nen wordt geregeld, naar gelang zij daartoe in staat
zijn. Bij deze regeling is goed vertrouwen in de van de groote moeilijkheden die de Nederlandsche
landverhuizers te Neerlandia (provincie Alberta)
eerlijkheid het uitgangspunt geweest.
De Canadeesche Regeering heeft met deze terug- te overwinnen hebben gehad, van de ellende, die
betalingen niet de minste bemoeienis, evenmin daar is geleden, ellende, die hun bespaard had kunnen
hebben dat de Canadeesche boeren, bij wien de land- worden? Dr. Beets vrage anders eens daarnaar bij
de Nederlanders in Edmonton.
verhuizers werden geplaatst.
Groepsgewijze vestiging van Nederlanders in den
Tot nog toe — eind 1925, dus na 2 1/2 jaar — is
ongeveer 15 procent van het geheele voorschot terug- vreemde is naar mijne overtuiging nu — evenals
gestort; een deel der betrokkenen betaalde reeds het trouwens in de vorige eeuw — slechts mogelijk,
geheele hun verstrekte voorschot terug, een ander indien de groep door zeer sterke banden des geloofs
onderling en aan den geestelijken leider gebonden is,
deel bleef tot nog toe helaas geheel in gebreke.
Dat daardoor de zonen onzes yolks allerwegen indien daarenboven die geestelijke leider is een
(cursiveering van mij S.) in het zeer groote Dominion buitengewoon mensch, die nimmer den moed ver(worden) verspreid, zooals Dr. Beets zegt, is dus liest en ook in de moeilijkste omstandigheden zijne
kudde weet te bezielen en bijeen te houden, iemand
wel een weinig overdreven.
De plaatsing geschiedde in Zuid-Ontario en in de met veel gezag en veel beleid. Maar ook dan zijn er
tegen groepsgewijze vestiging groote bezwaren en
drie prairie-provincies, waar reeds vele Nederlanders
is er groote kans op mislukking, zal veel ellende
gevestigd zijn.
Als door deze methode de Nederlandsche land- te verduren zijn, tenzij ruime geldmiddelen eene
verhuizers spoedig „vercanadeesd" zouden worden, uitnemende voorbereiding veroorloven en daaruit de
dan zijn daarmee hun belangen in zekeren zin wel in de eerste jaren te verwachten geldelijke verliezen
zeer goed gediend; daaruit behoeft geenszins de bestreden kunnen worden.
Groepsgewijze vestiging of kolonisatie brengt nl.
gevolgtrekking te worden gemaakt, dat die Nedermede het onmiddellijk opzetten van een bedrijf.
landers ook hun moedertaal en stambewustzijn al
En nu is het een niet te ontkennen felt, door de onderspoedig overboord zouden (moeten) werpen.
Persoonlijk ontmoette ik tijdens mijn reis door vinding bewezen en ook volkomen begrijpelijk, dat
Canada vele Nederlanders, die reeds tai van jaren zelfs de bekwaamste Nederlandsche landbouwer,
die in een vreemd land, met een hem vreemd klimaat
in Canada gevestigd waren, zelfs 15 tot 20 jaren,
en dikwijls in afgelegen streken en het heeft mij en voor hem vreemde toestanden en werkwijzen,
toen verheugd te kunnen opmerken, dat zij nog zoo dadelijk een bedrijf opzet, het eerste jaar en waarschijnlijk zelfs de eerste jaren verliezen lijdt, die
goed Nederlandsch spraken en niet alleen de ouders,
maar ook de kinderen, niettegenstaande dezen of in hem bespaard hadden kunnen blijven, indien hij
eerst een leertijd in loondienst was geweest bij
Canada geboren of er zeer jong gekomen waren.
reeds in het vreemde land gevestigde landbouwers.
Ook mocht ik er mij over verheugen, hoe zij zich
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Als arbeider in loondienst doet hij de ervaring op,
die hij noodig heeft en hij doet die dan niet op ten
koste van zijn eigen beurs, maar in zekeren zin
ten koste van den baas, bij wien hij werkt. Het spreekt
vanzelf, dat die baas, door goede leiding te geven,
geen schade behoeft te hebben.
De Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing"
ontraadt daarom haar treklustigen landgenooten, die
in den vreemde in den landbouw een bestaan willen
zoeken, nadrukkelijk, om al dadelijk of spoedig na
aankomst in het immigratieland een eigen bedrijf
op te zetten; zij ontraadt dit ook aan de bekwaamste
landbouwers, ook al hebben dezen de beschikking
over een groot kapitaal.
Steeds is haar raad: Ga eerst in loondienst werken
en stel U op de hoogte van klimaat, toestanden,
werkwijze, enz.
Ik laat nu nog buiten beschouwing het groote
gevaar, dat bestaat bij groepsgewijze vestiging, dat
slechte of ongunstig gelegen grond wordt gekocht,
zooals het geval was met de vestiging in Neerlandia,
dat veel te ver weg lag van markt of spoorbaan.
Groepsgewijze vestiging werkt ook uiteraard belemmerend op de aanpassing aan de bevolking en
de toestanden, welke aanpassing niettemin noodig
is en van groot belang moet worden geacht voor
den economischen bloei der vestiging. Groepsgewijze
vestiging werkt belemmerend op het aanleeren van
de taal in het vreemde land, terwijl ook die taalkennis
dringend noodig is.
Afgescheiden van de genoemde bezwaren ben ik
van meening, dat bij het ontbrekende besef van saamhoorigheid, dat ons yolk kenmerkt en dat er in de
laatste jaren niet op verbeterd is, groepsgewijze
vestiging meestal spoedig zal uitloopen op twist
en scheiding.
„Geheel lets anders zou het zijn, indien van kerkelijke zijde getracht werd, om geloofsgenooten, die na
hun leertijd een bedrijf willen opzetten, te bewegen
zich zooveel mogelijk in bepaalde streken en nabij
elkaar te vestigen, teneinde te komen tot versterking
van reeds bestaande of oprichting van nieuwe kerkelijke
gemeenten".

Dit zou zeer goed kunnen geschieden in aansluiting
aan de thans door de Emigratie Centrale Holland, die
nauw samenwerkt met de Ned, Ver. „Landverhuizing", toegepaste wijze bij de plaatsing der Nederlandsche landverhuizers in Canada.
Deze plaatsing geschiedt nl. door de organisatie
in Canada van die Centrale of in Zuid-Ontario of
in drie uitgekozen deelen van de provincies Manitoba,
Saskatchewan en Alberta, waarbij rekening wordt
gehouden met persoonlijke bekwaamheden en wenschen, ook op godsdienstig gebied.
Hier zouden de Christelijk Gereformeerde en de
Gereformeerde Kerken in de Ver. Staten en de Protestantsche Kerken in Nederland in underling overleg en samenwerking, ook met de Ned. Ver. „Landverhuizing" en de Emigratie Centrale Holland, goed
werk kunnen doen.
Voor de Roomsch-Katholieke landgenooten staan
de beide laatstgenoemde vereenigingen in verbinding
met de Roomsch-Katholieke Emigratie Vereeniging,
welke zich juist ten duel stelt te waken over de
zedelijke en godsdienstige belangen der R. K.
landverhuizers.
De Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing"
geeft daartoe aan de R. K. Emigratie Vereeniging
den naam en het adres op van alle R. K. treklustigen,

welke zich tot Landverhuizing hebben gewend en
die door haar voor emigratie geschikt zijn verklaard.
Ongetwijfeld zullen de Emigratie Centrale Holland
en hare Organisatie in Canada, evenals de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing", volgaarne
bereid zijn, om ook ten behoeve van de Nederlandsche
treklustigen der andere kerken in overleg en samenwerking te treden met de Christelijk Gereformeerde
en de Gereformeerde Kerk in de Ver. Staten en
met de kerken in Nederland, die zulks mochten
wenschen.
's-Gravenhage, December 1925.
J. C. C. SANDBERG.
Naschrift.
Reeds had ik mijn artikel voor dit weekblad verzonden, toen ik van Dr. Henry Beets ontving De
Wachter van 16 December 1925.
Dr. Beets verklaart zich in dat nummer van De
Wachter „dankbaar, maar niet voldaan" en geeft het
verlangen te kennen, om onze emigranten in Canada
zooveel mogelijk te plaatsen in en nabij plaatsen,
waar ons yolk nu woont in genoegzamen getale,
zoodat er een kern aanwezig is, een middelpunt, een
verzamelplaats.
Als dat mogelijk is, zou dat natuurlijk heerlijk zijn,
voor zoover het niet strijdig is met de belangen der
Nederlandsche landverhuizers.
En ik vrees, neen sterker, ik ben overtuigd, dat
hetgeen Dr. Beets wenscht, dikwijls onmogelijk zal
zijn of niet in het belang der betrokkenen.
Aangezien de emigratie naar Canada landbouwers
en landarbeiders betreft, die allen hun leertijd als
knecht moeten hebben; is een tewerkstelling „in" de
plaatsen, waar ons yolk nu woont in genoegzamen
getale al uitgesloten, terwijl het zeer moeilijk zal
zijn deze landverhuizers allen „nabij" die plaatsen
als knecht under te brengen.
Plaatsing nabij steden als Toronto, Winnipeg,
Edmonton of Vancouver brengt het gevaar mede,
dat de toch reeds groote aantrekkingskracht van de
stad de menschen te machtig wordt, vooral omdat de
loonen van de stadsarbeiders den indruk maken
veel hooger te zijn, dan die de boerenknechts verdienen.
Deze menschen vergeten dan, dat zij de woning
en de in den regel uitstekende voeding vrij hebben.
Sommige van de „middenpunten", die Dr. Beets
opgeeft, achten wij voor onze landgenooten minder
of ongeschikt voor eerste plaatsing in de nabijheid,
b.v. Foremost, Alberta, dat in en Granum, Alberta,
dat in of op de grens van de „Dry Belt" ligt, Neerlandia, Alberta, dat te ver van spoor en markt ligt.
Maar hoe het ook zij, door samenwerking zal
ongetwijfeld wel lets te bereiken zijn in den geest, als
Dr. Beets wenscht.
De Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing"
is niet alleen tot samenwerking gaarne bereid, maar
zal ze zelfs zeer op prijs stellen en ik ben overtuigd,
dat zulks ook mag gezegd worden van de Emigratie
Centrale Holland. Zoo zal deze zeker gaarne bewerken, dat hare instelling in Canada in nauwere verbinding treedt met de in Canada aanwezige godsdienstleeraren van de Nederlandsche Kerkgenootschappen.
S.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN,
Uitwisseling van Hoogleeraren en Studenten.

Zoo'n stem klinkt ook uit een artikeltje in het
Transvaalse kwartaalblad vir Middelbare skole, waarin

Hier is een „inmenging", van weerskanten komende, die wij van harte toejuichen.
Uit de antwoorden, die de Nederlandsche minister
van Onderwijs op 2 Februari gegeven heeft op de
vragen van prof. Van Embden, lid der Eerste Kamer,
weten wij nu zoowat, hoe ver de plannen tot uitwisseling van hoogleeraren en studenten tusschen
Nederland en Belgie thans gevorderd zijn.
Jammer genoeg bleek uit deze antwoorden, dat om
geldelijke redenen „niet aanstonds gevolg kon worden
gegeven", aan het op 20 Januari 1921 door Belgie
geopperde denkbeeld — dat ook aan andere regeeringen was voorgesteld. „Aan Hr. Mr. gezant te
Brussel werd opgedragen, hiervan mededeeling te
doen, bijaldien de Belgische regeering op haar voorstel terug kwam", m.a.w. men wachtte, tot Belgie
zijn aanbod zou herhalen.
Toen dit onlangs gebeurde, verklaarde de Nederlandsche regeering zich bereid het plan te bevorderen,
mits de hoogleeraren:
„met elkander tot overeenstemming zijn gekomen,
en de door den buitenlandschen hoogleeraar te doceeren
leerstof past in het een het universitair onderwijs en de
opleiding der studenten vereischt. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen zou echter deze uitwisseling allereerst aan het initiatief der hoogleeraren willen
overlaten, zich daarbij bereid verklarende zoodanige
faciliteiten te verleenen als voor de overkomst van een
hoogleeraar noodig zullen blijken."

Dit is nu alles wel erg formeel en voorloopig,
maar het blok, dat op den weg der toenadering lag, is
dan toch verwijderd.
Mogen Noord en Zuid dan hierin elkaar spoedig
ontmoeten!
Onze bedreigde taal in Zuid-Afrika.

Hoe noodig het is, dat het Algemeen Ned. Verbond
in Zuid-Afrika op de bres blijft staan — waartoe onze
voorzitter, de beer P. J. de Kanter, het aanspoorde
in zijn artikel in ons Juli-nummer — blijkt uit alles,
wat men van daar verneemt.
De Helpmekaar Hoogeschool te Johannesburg is
voltooid. Maar die school wordt niet door alle Afrikaansch sprekenden op den Rand gesteund. Ruim
2000 Afrikaansch sprekende kinderen hebben zich niet
doen inschrijven, maar blijven Engelsche scholen bezoeken. Het is de Afrikaansche natie toch wel ernst
met haar taal en landaard ? Te Potchefstroom moet
het juist zoo zijn gesteld.
Het onderwijs-maandblad Die Unie spreekt daarom ongetwijfeld de meening uit van hen, die het
diepst nadenken en het verst zien, wanneer het de
besluiten der Suid-Afrikaanse Akademie ten gunste
van de studie van Nederlandsch op de scholen en
van de vergadering, die het Alg. Ned. Verbond in
Augustus '25, hield, toejuicht. Het wijst erop, dat de
Afrikaansche literatuur nog maar heel arm is in
vergelijking met de Nederlandsche en dat nog
niet gebleken is, dat, wie geen Nederlandsch kent,
toch nog altijd wel goed Afrikaansch zal schrijven:
zonder Nederlandsch te hebben geleerd, kan men zich
niet maar zoo aanstonds in het Afrikaansch bekwamen.

P. K. het besluit der Academie de vervulling van een
dringende behoefte noemt. „In ons ywer vir Afrikaans, schrijft hij, verloor ons baie aspekte uit die
oog. Ons mag Nederlands nie verwaarloos nie. Die
kind ly daaronder".
En niet alleen de leerlingen, gaat hij voort, ook de
onderwijzers, daar elkeen meent, dat hij Afrikaansch
kent. Toch is dit juist een van de moeilijkste vakken,
om te onderwijzen, omdat dit de „moedertaal" is.
Het taalonderwijs moet het meest bijdragen tot
veredeling en karaktervorming, maar zoover zijn we
met Afrikaansch nog lang niet:
„Die opstelle is grammatikaal, in spelling so korrek,
maar so „dun" van inhoud, die Stijl so prosaies, daar is
nie die gespierde styl, wat ons by die ouer leerlinge
aantref die wat Nederlands geskool is, „maar hulle in
Afrikaans ingewerk het."
Wat meer is, deur die verban van Nederlands, gee ons
Engels 'n sterker kans .. .. Ons verbreek en besoedel ons
„Dietse verwantskap." Ons kap die stam, waaruit ons
lewensap put, af. Dit staan onwrikbaar vas, dat 'n Afrikaner, wat fyn in Nederlands onderrig is, en hom in
Afrikaans inwerk, oneindig hoer staan in literere insigte,
in smaak, in styl, in gespierdheid van uitdrukking, dan by
wat alleen in Afrikaanse literatuur gevoed is. Ons pleit
vir Afrikaans — dis ons doel, maar Nederlands moet dien
as middel tot ryper, tot voller word van ons eie literatuur.

En zijn slotsom luidt:
Ons pleit vir 'n plek vir Nederlands as middel om ons
„
Afrikaans te verrijk."

De gehechtheid aan het Afrikaansch is ook niet
zoo algemeen, of men vindt nog inteekenaars op
kranten, die dreigen hun abonnement te zullen
opzeggen, wanneer het blad inplaats van in het
Nederlandsch in het Afrikaansch zou worden opgesteld !
Onder de vurigste voorstanders heerscht geen
volkomen gerustheid. Het Afrikaansch heeft strijd te
voeren, om zich te handhaven. Vandaar een dringende
oproep, uitgegeven door den verleden jaar opgerichten
„Bond van die Handhavers van die Afrikaanse Taal"
winkels te mijden, waar een Afrikaansch sprekende
onbeleefd behandeld wordt en om in treinen, openbare en regeeringskantoren, bij de telefoon, in
winkels en koffiehuizen de eigen taal te gebruiken. Tot
zoover goed voor het dagelijksch gebruik. Maar hoe
zal die taal zich, wanneer het een hoogere bestemming
betreft, bijv. bij het maken van wetten, handhaven,
wanneer zij zoo slordig gekend wordt als bijv. bij de
vertaling van het ontwerp-Woekerwet is gebleken?
De ZUd-Afrikaan gaf daarvan staaltjes 1) en voegde
d.aarbij : „Het is duidelik, dat ons nie op so'n losse
voet kan aangaan nie".
„Sekuriteit het onvang geword" en „sekuriteit had
ontvang geword" en ander dergelijke kunsmatige skeppings, net om Afrikaans anders te maak as Nederlands, is
ten sterkste af te keur. Laat die taalgeleerdes en die slim
mense, wat die wetsontwerpe in Afrikaans opstel, koppe
by mekaar steek, en te minste tot 'n ooreenstemming
1)

De Zuici-Afrikaan van 22 Dec. 1925.
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kom aangaande die fondamentele dine in die Afrikaans.
Sonder 'n he to fondament kan een gebou duursaam
wees nie.

De wet, die bepaalt, dat in de lagere school het
onderwijs moet worden gegeven in de moedertaal
van het kind, begint men na ook in Kaapstad uit te
voeren. Er schijnt nog een aansporing van de in 't
Afrikaansch geschreven bladen noodig te zijr., om
ouders aan te sporen hun kinderen nu ook naar zulke
scholen te sturen inplaats van naar Engelsche.
Vroeger werd dit als een opoffering van de zijde der
ouders beschouwd.
Dit a!les zijn allerrninst vredesklanken. Het Afrikaansch staat midden in den strijd.
Is het daartoe ten voile gewapend ? Een oprocp
om steun van het comite; voor de Bijbelvertaling —
waaraan blijk baar de eerste hand nog moet worden
gelegd — geeft te denken: welken vasten grondslag
voor de Taal heeft men dan eigenlijk ?
Was de zelfstandigverklaring van het Afrikaansch
niet een beetje voorbarig ?
V laanderen en wij.

In een paar artikelon onder dit opschrift schrijft de
hoefijzercorrespondent van het Handelsblad, dat de
Vlalmsche beweging is een Europeesch, een groot
Nederlandsch en lest best een staatkundig Nederlandsch belang. De Neer Elout geeft uitvoerig aan,
hoe, naar zijn meening, het Nederlandsche yolk
zich tegenover deze beweging heeft te houden en daar
dienaangaande nog zooveel twijfel en ongewisheid
bestaat, moge de slotsom zijner beschouwingen hier
volgen. Hij schrijft:
„De Vlaamsche beweging is, voor den vrede van Europa,
voor het aanzien van den Nederlandschen stam en voor de
veiligheid van den Nederlandschen Staat, een belang
van de allereerste orde, dat dus onze voortdurende belangstelling en warme sympathie moet hebben.
De ontwikkelingsgang der beweging maakt het, in
verband met het daartegenover opgekomen Wallonisme,
mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat eenigerlei vorm van
Belgische tweeheid het eindresultaat zal zijn.
Bij dit laatste heeft Nederland echtergeen belang en
het moet dus, niet alleen als staat doch in deze ook als
yolk, neutraal staan tegenover de ontwikkelings-stroomingen.

Het een ze en wil: tegenover de groepen der Vlaamsche beweging."

De schrijver verwerpt dus alle onverschilligheid
tegenover de Vlaamsche beweging.
Hij vestigt aandacht op den vermoedelijken loop,
dien deze zal nemen.
En hij doet uitkQmen, hoe hieruit rechtstreeks
voortvloeit, dat onze belangstelling nooit den vorm
mag aannemen van inmeoging.
Dit stemt geheel overeen met het standpunt
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De eenige inmenging — indien daarvan sprake
kan zijn — zou zijn van cultureelen acrd.

Nederlanders en Stamverwanten !
Spreekt in Vlaamsch-Belgie Nederlandsch en gebruikt in uw briefwisseling met dit stamgebied bij
voorkeur onze gemeenschappelijke taal !

Licht en schaduw in Argentinie.

Te Buenos Aires is in het nieuwe jaar weer een
leergang ingericht ten behoeve van kinderen van
Nederlandsche ouders voor onderwijs in de Nederlandsche taal, geschiedenis en aardrijkskunde.
Dit is een zeer verblijdend bericht, want het toont
hoe zeer de leiders der Nederlandsche kolonie op
hun hoede zijn tegen het groote gevaar, dat onzen
landaard daarginds bedreigt. Het is daar droevig
gesteld met de kennis van Nederlandsch onder het
meerendeel der in Argentinie geboren kinderen uit de
Nederlandschc kolonie. Zij spreken Spaansch ander
elkander en met de ouders, zij denken in het Spaansch,
zij kennen Argentijnsche liedjes en wijsjes. Van
Nederlandsch kennen zij meestal slechts enkele
woorden en ze zijn er over het algemeen zeer tegen,
zelfs die geringe kennis te luchten. Dat zij óók
Spaansch spreken, is in orde en hoort zoo: voor de
meesten hunner is Argentinie niet alleen het land
hunner geboorte, maar ook het land van hun toekomstigen werkkring, van hun toekomstig leven.
Echter moest, zelfs wie zoo denkt, toch tenminste
zijn moedertaal daarnaast wenschen te onderhouden !
Terecht wijst het blad der Nederlandsche kolonie
in Argmtinie „Ons Weckblad" op het bekende
spreekwoord: „Zooveel talen men spreekt, zooveel
keeren is men mensch." Kennis van sneer dan een
taal is een groot voordeel op den levensweg. Ter
verrui ming van den kijk op het leven en ter verbreeding van den grondslag van beschaving is het Nederlandsch bovendien veel beter geschikt dan het
Spaansch.
De kinderen van Nederlandsche ouders in Argentinie mogen de Nederlandsche taal, die de grondslag is
van dit alles, niet vergeten, schrijft het blad.
Vondel komt tot ons.

De opwekking, tot de Argentijnsche Nederlanders
gericht, moge — anders in 't andere — op ons zelf
zijn toegepast nu de Maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur te Amsterdam met steun ook van het
Algemeen Nederlandsch Verbond een volledige, toegelichte en verluchte tekstuitgave in 10 deelen van
Vondels werken komt aanbieden.
De eisch, de taal niet te vergeten, dienen wij in
hoogeren zin onszelf te stellen. Onze in de dagbladen
dag aan dag verminkte en verhanselde taal moge
zuivering zoeken in Vondels dicht.
Daarom zijn wij blij met deze onderneming, zoo
noodig nu alle volledige „Vondels" zijn uitverkocht
en de jongste Vondel van 1871 dagteekent.
Voor de nieuwe uitgaaf is o.m. de medewerking
verkregen van de Vondelkenners dr. J. F. M. Sterck
en dr. H. W. E. Moller, alsmede van lector B. H.
Molkenboer O. P., die den eersten Nederlandschen
Vondelleerstoel aan de R. K. Hoogesehool te Nijmegen inneemt.
Men hoopt de uitgaaf in drie jaren te voltooien en
dus gereed te zijn bij de 250ste verjaring van Vondels
Sterfdag in 1929.
Het Alg. Ned. Verbond bestelde 4 stuks voor
Vlaamsche boekerijen. Voor onze lezers zal het
zeker niet noodig zijn te wijzen op de groote beteekenis van dit werk voor de Nederlandsche beschaving
en de Nederlandsche taal.
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iets dat men hem wellicht toegeeft zonder de gebruikelijke oude wijze prijs te geven.
Enschede heeft zich voor de Nederlandsche yolksmuziek, den gemeentezang, de studie van het kerkorgel alsook voor de geschiedenis van Amsterdam
groote verdienste verworven.

H. P. Berlage.
De buitengewone onderscheiding, aan dr. H. P.
Berlage ten deel gevallen ter gelegenheid van zijn
70sten geboortedag, verblijdt en verrast ons.
Hij was officier in de orde van Oranje Nassau
en het is zonder voorbeeld, dat iemand, zonder
officier in de orde van den Ned. Leeuw te zijn,
terstond commandeer daarin wordt.
Onder kunstenaars viel aan onze schilders H. W.
Mesdag in 1900 en Josef Israels in 1903 deze hooge
onderscheiding ten deel. Zij bleven tot dusver de
eenigen. Wel werden in den loop der jaren mannen
der Wetenschap met het commandeurskruis begiftigd
als Victor de Steers, prof. mr. J. Oppenheim en
prof. dr. H. A. Lorentz.
Ridders in de orde van den Ned. Leeuw werden
Jan Veth, Louis Couperus, Jan Kalf, Derkinderen.
De verleening van het commandeurschap aan dr.
13erhge is welhaast een manifestatie: de Nederlandsche
regeering gult daarmede te kennen, dat zij hem
eert als den man, die een nieuw tijdperk heeft ingeluid in onze bou wkunst, ja misschien wel de grondslagen gelegd heeft voor een hervorming der bouwkunst voor de geheele wereld.

Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes. t
(21

Sept.

1853-21

Febr.

Groepsraads- en Algemeene Vergadering.
1926).

De wetenschap heeft de vorige maand een groot
verlies geleden door het overlijden van den Nederlander Heike Kamerlingh Onnes, wiens onderzoekingen en vondsten op het gebied van lage temperaturen en het vloeibaar maken van gas3en, in het
bizonder het helium, hem een Nobelprijs bezorgden.
In 1882, op negen-en-twintig-jarigen leeftijd, werd
hij benoemd tot hoogleeraar in de proefondervindelijke natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Zijn Leidsch laboratorium heeft een wereldvermaardheid gekregen.
Wederom is een geleerde ten grave gedaald, die
zijn land en yolk tot groote eer is geweest en wiens
naam in de wetenschappelijke wereld zal blijven
voortleven.

J. W. Enschede. t
J. W. Enschede laat een naam na in de geschiedenis
der Nederlandsche wetenschap. Hij behoorde tot
die stille studiemenschen, die alleen uit liefde voor de
wetenschap werken en eerst in de tweede plaats,
misschien in 't geheel niet, aan zichzelf denken.
Dat hij de in Haarlem zoo vast gewortelde Costeroverlevering durfde verloochenen, toen hij tot de
ontdekking kwam, dat Laurens Jansz. Coster de
uitvinder der boekdrukkunst niet is geweest, kenschetst hem als een zelfstandig onderzoeker. Evenzoo
stelde hij, op grond van een scherpzinnig onderzoek,
vast, dat de omstreeks 1890 bier met geestdrift aanvaarde „oude" Wilhelmusmelodie, niet de oorspronkelijke wijze van dat lied was of kon zijn —

Aan de Besturen der Afdeelingen van Groep
Nederland.

13 Maart 1926 zal te 's-Gravenhage in Riche,
Passage-Buitenhof, te elf uur een GROEPSRAADSVERGADERING worden. gehouden.
Punten ter behandeling:
1. Notulen der vorige vergadering (reeds in
afschrift rondgezonden).
2. Ingekomen stukken.
3. Vaststelling van het Groepsreglement, na
behandeling der daarin aan te brengen wijzigingen, door het Hoofdbestuur voorgesteld
ter verkrijging van zijn goedkeuring.
4. Benoeming van een Ondervoorzitter. Voordracht van het Bestuur: Ds. J. N. Pattist en
Dr. Felix Rutten.
5. Jaarverslag van Groep Nederland. (Zie hieronder).
6. Voorstel tot hervorming van den Raad van
Bijstand: splitsing van dien Raad in afdeelingen
naar de te behartigen belangen.
7. Voorstel tot inrichting van een Nederlandschen
Leergang te Rheine i/W.
8. Mededeelingen van het Bestuur.
LET WEL !
In den namiddag te twee uur zal in het Gebouw
De Ruyterstraat 67, een ALGEMEENE LEDENVERGADERING gehouden worden ter bepaling
van het standpunt, door de Groep in te nemen
op de voorgenomen Nationale protestvergadering
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tegen het aanhangige Nederlandsch-Belgisch Verdrag.
Als sprekers zijn uitgenoodigd de heeren: Th. van
Welderen Baron Rengers te Oenkerk en Prof. Dr.
E. Moresco te 's-Gravenhage.
Gij wordt dringend uitgenoodigd de leden Uwer
afdeeling tot bezoek aan deze Algemeene vergadering
aan te sporen.
Namens het Groepsbestuur:
Mr. C. M. HERCKENRATH Jr.
Secretaris.
Jaarverslag van Groep Nederland over 1925.
Het jaar der Wets- en Reglementswijziging heeft aan Secretariaat en Administratie heel wat eischen gesteld; de onderling goede verstandhouding wist echter voor het vele werk
een juiste arbeidsverdeeling te vinden, zoodat aan de eischen
ten voile kon worden voldaan.
Vele commissie-, bestuurs- engroepsraadsvergaderingen
moesten aan deze herzieningen worden gewijd. Gelukkig is aan
den eenen kant degedachte van het Hoofdbestuur op de Algemeene Vergadering een Stamdag te doen volgen, aan den anderen
kant de leiding van onzen Voorzitter, die de vergaderingen ook
aan vruchtbaarder verbondswerk wist dienstbaar te maken.
Behoudensgoedkeuring van het Hoofdbestuur kwam het
nieuwe Groepsreglement tot stand ter Groepsraadsvergadering
van 14 November.
Als voornaamste wijzigingen mogen worden genoemd:
1. De Groepsraad is vervangen door de Groepsvergadering,
met behoud overt ens van de taak en de bevoegdheden
van dien raad.
2. Herkiesbaarheid der leden van het Groepsbestuur.
3. Verdwenen is het verbod, dat de voorzitter van het
Groepsbestuur tegelijk is de voorzitter van het Hoofdbestuur.
4. Verdwenen zijn de studenten- en jongeliedenafdeelingen.
5. Gunstiger bepalingen, vooral in geldelijk opzicht, ten
aanzien der jongeliedenafdeelingen en bepaling van een
leeftijdsgrens voor de leden dier afdeelingen.
Het jongeliedenvraagstuk blijkt echter hiermede nog niet
te zijn opgelost; getuige de opheffing der jongeliedenafdeeling
Rotterdam aan het einde des jaars. Het zijn vooral de aan
ongeveer elke school verbonden schoolvereenigingen, die het
bestaan dezer afdeelingen bedreigen. Het vraagstuk blijft de
aandacht van het Groepsbestuur houden.
Uitbreiding der propaganda werd herhaaldelijk overwogen
en met instemming het besluit vernomen van het Hoofdbestuur de benoeming van den heer Post als propagandist
onder dezelfde voorwaarden met een jaar te verlengen. Blijken
de voordeelen reeds uit het hooger bedrag der bijdragen van
leden: zonder ondersteuning van het Hoofdbestuur zou echter
op de begrooting voor propagandadoeleinden niet veel uitgetrokken kunnen worden. Dank zij echter het beleid van den
penningmeester heeft het Groepsbestuur toch de uitgaven
„
van het bundeltje Voortrekkers
van den Nederlandschen
Stam" in samenwerking met de Wereldbibliotheek kunnen
bekostigen, waarmede moos propagandistisch werk werd verricht.
Wel heeft de uitgave zeer zware eischen aan de Groepskas
gesteld en blijft het noodzakelijk bij de leden op aanschaffing
van het bundeltje aan te dringen, wil de Groep naast vervulling van zijn verplichtingen tegenover de Wereldbibliotheek
ook op ander gebied propaganda kunnen blijven voeren.
Het is hier deplaats aan de leden der commissie Prof.
Dr. Van Schelven, Pater Kruitwagen Ofm. en Ds. Pattist,
aan wie het veel omvattend werk der voorbereiding tot de
uitgave was opgedragen, de hun toekomende hulde te brengen.
Opgericht werd de nieuwe afdeeling Amersfoort, terwijl
in voorbe reiding was de rich 'n eener afdeeling „'t Gooi"
(inmiddels tot standgekomen). Pogingen om in samenwerking

met den Burgemeester tot heroprichting der afdeeling Enschede
tegeraken hebben tot nu toe nog niet tot gunstig gevolg geleid.
Voor de nieuwe uitgave der Woordenlijst van de Taalcommissie kwamen verscheidene aanvragen bij het secretariaat binnen.
Ter bestuursvergadering van den 14 Februari, waarop was
uitgenoodigd de Directeur der Boekencommissie, Dr. W. van
Everdingen, werden maatregelen besproken ter bevordering
van het werk der commissie en aan de commissie naast een
verhoogde faarlijksche bijdrage uit de Groepskas een som
ineens van f 100.— ter ondersteuning toegezegd.
Aan de vele aanvragen om leesstof uit Canada — gevolg
van den aan de landverhuizers bij hun vertrek verstrekten
brief van het Verbond — voldeed de boekencommissie aanstonds. Ook een aanvrage van de „Vereenigde Nederlanders
in Keulen" behandelde zij.
Ter Groepsvergadering van den 14den November hield
de heer Rienks, Hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs
in Nederland, een belangrijke voordracht over het Nederlandsch Onderwijs in Duitschland, naar aanleiding waarvan
het Groepsbestuur eerlang voorstellen zal doen ter bevordering
en ondersteuning van dat onderwijs in Duitschland.
In dit verband moge vermeld worden, dat het in het vorig
jaarversiag aangekondigde onderzoek naar de Duitsche scholen
in Limburg niets onrustbarends aan het Licht heeft gebracht.
Het betreft hier scholen voor de kinderen der Duitsche
ingezetenen der grensplaatsen.
De bijzondere moeilijkheden, verbonden aan het inrichten
van Vertelavonden voor de rijpere jeugd, zijn oorzaak, dat in
deze richting nog niet veel werd bereikt. Ook werd nog niets bereikt met het streven, om in
nauwere aanraking te komen met de vele Nederlanders in
Fransch-Vlaanderen en elders in Frankrijk. Het Groepsbestuur
blijft echter pogingen in die richting doen en tracht de medewerking van het Departement van Arbeid te verkrijgen.
Niet onvermeld mogen blijven de treffende Kriigerherdenkin en alom in den lande ingericht door de Afdeelingen onzer
Groep, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met de
Ned.-Zuidafrikaansche Vereeniging. Zij hebben niet nagelaten
reeds nu eengunstigen invloed te oefenen op de verhouding
tusschen het Stamland en Zuid-Afrika.
Naar buiten trad de Groep op bij gelegenheid van de feestelike herdenking van het 350-jarig bestaan der Leidsche Universiteit en bij de huldiging van Prof. Blok: een bibliographie
zijner werken kon aan het Archief worden toegevoegd.
Een telegram van verwelkoming werd gezonden aan de
thuiskomende Nederland-Indievliegers, en aan de Vlamingen
op hun begroetingsdag te Roozendaal.
Op verzoek van de Afdeeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen
heeft het Groepsbestuur het verzoekschrift der Rijks H. B. S.
te Oostburg aan den Minister van 0. K. & W. tot inrichten
van een litterair-oeconomische afdeeling ondersteund; terwijl
op aanstichting van het Hoofdbestuur een door den heer Bijlo
ontworpen verzoekschrift bij de Regeering werd ingediend
ter verbetering van de taal der wetten. De Voorzitter van
den Ministerrraad, Excellentie Colijn, heeft geantwoord, dat
de Regeering zoo veel mogelijk zal rekening houden met de
wenken neergelegd in gemeld verzoekschrift.
Besloten werd niet deel te nemen aan de uitnoodiging tot
bijwoning van een vertrouwelijke bijeenkomst van het Comite
tot waarschuwing tegen eenzijdige ontwapening.
Ingevolge het besluit van den Groepsraad, d.d. 14 November,
werden voorbereidende besprekingen gehouden met het
Nationaal Comite van Actie tot Wijziging van het Verdrag
met Belgie tot het bijeenroepen van een groote Nationale
Protestvergadering tegen het Verdrag.
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In voorbereiding zijn plannen:
1. Tot het voeren vanpropaganda door middel van den
draadloozen omroep te Hilversum.
2. Tot het uitschrijven van prijsvragen voor kinderen
van leden.
3. Tot het samenstellen van een bundeltje Voortrekkers
van Nederlandsch-Indie. Het Groepsbestuur is echter huiverig
met de uitvoering van dit, door de Groep Nederlandsch-Indie
, plan te beginnen,
aanbevolen
alvorens het zekerheid heeft
van de medewerking van alle Verbondsleden bij de aanschaffing
van dit bundeltje. Zijne ervaring hieromtrent bij de uitgave
van het bundeltje „Voortrekkers van den Nederlandschen
Stam" is tot nu toe niet bemoedigend. Moe
daarom te dezer
g
plaatse nogmaals aangedrongen worden tot bestelling van het
werkje.
Dit jaar werden twee Groepsraadsvergaderingen gehouden,
een te Amsterdam(voornamelijk gewijd aan de wetswijziging)
en een te Amersfoort (gedeeltelijk gewijd aan de reglementswijziging). Met het oog op den einde Maart in Den Haag
gehouden Stamdag en het feit, dat eenige daartoe uitgenoodigde
afdeelingen de Groep niet konden ontvangen, werd dit jaar
geen groepsdag gehouden.
Het verkeer met de afdeelingen laat wel eenigszins te wenschen over. Op de vele rondzendbrieven van het Groepsbestuur
zoo over de lezingen van de heeren Van der Ven en Dreyer,
hetpeterschap over Vlamingen en de Afdeeling Kaapstad,
enz., ontving het Dag. Bestuur weinig of geen antwoorden.
Moe hierin verbetering komen: de samenwerking van Groepsbestuur en Afdeelingen zou er zoo veel vruchtbaarder door
kunnen zijn. Nu tast het Groepsbestuur vaak in het duister,
als het betreft het oordeel te kennen der Afdeelingen omtrent
voorgenomen plannen.
Het Groepsbestuur vergaderde vier malen, terwijl het Dagelijksch Groepsbestuur wederom herhaaldelijk te Amsterdam
bijeenkwam ter behandeling der loopende zaken of voorbereiding van Bestuurs- of Groepsvergaderingen.
Het Groepsbestuur was aanvankelijk samengesteld uit de
heeren: Prof. Dr. A. A. van Schelven, Voor fitter,
Mr. C. M.
HerckenrathJr., Secretaris, S. van Lier Ez. Penningmeester,
Mr. K. M. Phaff, W. J. Lugard, Pater B. Kruitwagen Ofm,
Ds. J. N. Pattist, J. A. L. Daman Willems, Dr. Felix Rutten,
leden.
Bij de bestuursverkiezingen van 14 November werd Prof.
Van Schelven herkozen als voorzitter, terwijl in plaats van
Mr. Phaff werdgekozen Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester
van 's Gravenhage, die zijne benoeming aanvaardde.
Aan Mr. Phaff, op wiens raadgevingen en oordeelvellingen
steeds zoo veelprijs werd gesteld (ook als lid der Commissie
van Voorbereiding tot de wijzigingen van Verbondswet en
Groepsreglement), wijdde de voorzitter te dier gelegenheid
een hartelijk afscheidswoord.
Lan en tijd moest het Bestuur de medewerking missen
van den heer Lugard; nauwelijks was deze gelukkig hersteld,
of een langdurige ziekte deed de afwezigheid van den penningmeester op de vergaderingen pijnlijk gevoelen.
De Groep telde aan het begin van het jaar 4904 leden en
aan het einde 5188 ,een vooruitgang dus van 284 leden.
C. M. HERCKENRATH Jr.,
Secretaris.

Herinnering.
Hebtgij den bundel : Voortrekkers van den Nederlandschen Stam al besteld ?
Voor leden van het A.N.V. is deprijs f 1.50 ongebonden,
I 2.— gebonden,
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Peter Benoit.
(17 Aug. 1834-8 Maart 1926).
Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat de op 17 Aug.
1834 in een onaanzienlijk huisje te Harelbeke nabij
Kortrijk, geboren toondichter Benoit, die door zijn
machtig talent de muzikale levenwekker van Vlaanderen is geworden, overleed te Antwerpen. Zijn liederen en oratoria nemen in het kunstleven van de
Zuid-Nederlanders een voorname plaats in.
Wat Rubens voor de schilderkunst is, is Benoit
voor de toonkunst; zijn koor- en orchestwerken zijn
weelderig op het overdadige af.
Muziek is weliswaar een Internationale taal, maar
haar karakter kan even goed plaatselijk, vaderlandsch
ziin. Benoits muziek is aan het Vlaamsche land
ontsproten, doortinteld van Vlaamschen geest,
doorzinderd van Vlaamsche volkskracht. Hij is
onbetwist de Vlaamsche meester der 19de eeuw.
Men wil zijn nagedachtenis dit jaar eeren door in de
voornaamste steden o.a. Antwerpen, Brussel, Gent,
Brugge, Oostende, Mechelen, Aalst, Leuven, Roeselare en Kortrijk muziekuitvoeringen in te richten.
'n Goé gedacht !
Naar Gent !
De Vlaamsche wetenschappelijke congressen: het
14de congres voor Natuur- en Geneeskunde, het 13de
congres voor Rechtsgeleerdheid, het 8ste congres voor
Philologie en het 2de voor Economische Wetenschappen, welke op 10, 11 en 12 April a.s. te Gent worden
gehouden, zullen ook door een aantal Noordnederlandsche geleerden worden bijgewoond. Aan de
eigenlijke congressen zal van 1 tot 9 April een wetenschappelijke week voor Geneeskunde, Natuurwetenschap en Kunstgeschiedenis voorafgaan.
Alle Noord-Nederlanders, die belang stellen in
een of ander wetenschappelijk onderwerp, dat op de
congressen kan worden behandeld, zullen wel doen
aan deze congressen, welke met tentoonstellingen en
fees telijke bijeenkomsten gepaard zullen gaan, deel
te nemen. Zij kunnen daardoor in ruime mate

bijdragen tot de verhooging van het aanzien der
Nederlandsche wetenschap in het Vlaamsche land,
waar tot voor kort nog zekere hoogleeraren durfden
beweren, dat het Nederlandsch geheel ongeschikt
is voor het universitaire onderwijs
Een sukses voor tak Brussel.
In het Februarinummer van Neerlandia is het
verzoekschrift verschenen, door tak Brussel aan den
Belgischen minister van Justitie gezonden, naar
aanleiding van het feit, dat onlangs een Nederlander
voor de boetstraffelijke rechtbank te Brussel terechtstond en, hoewel de man geen Fransch kende, de
behandeling der hem betreffende zaak in deze taal
gebeurde.
Minister Poullet beval, naar aanleiding van dit
verzoekschrift, een onderzoek met het gevolg, dat,
naar thans verluidt, de procureur-generaal te Brussel
de stelling van de plaatselijke afdeeling van het
A,N.V. tot de zijne heeft gemaakt, zoodat vermoede-
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lijk binnenkort maatregelen zullen worden getroffen,
om de behandeling van boetstraffelijke taken,
Nederlandsche onderdanen betreffend, overal in het
Vlaamsche land (Brussel inbegrepen) in het Nederlandsch te doen geschieden.
Wisselwerking op kunstgebied.
Het bestuur van de Groep Vlaanderen heeft het
plan opgevat een bijzondere commissie samen te
stellen met het doel de wisselwerking op kunsten letterkundig gebied, tusschen Vlaanderen, Holland en Zuid-Afrika, te bevorderen. Als eerste punt
van praktische verwezenlijking van dit plan wordt het
houden van een Grootnederlandsche tentoonstelling
van grafische kunst overwogen. Deze tentoonstelling
zal achtereenvolgens te Brussel, Antwerpen en Gent,
en daarna in Noord-Nederland, plaats hebben.
Vacantiereizen in Vlaanderen.
Welke afdeeling van Groep Nederland richt,
in den loop van den zomer, een vacantiereis in naar
Vlaanderen ? Zij stelle zich tijdig in verbinding met
het sekretariaat van Groep Vlaanderen, dat alle
gewenschte inlichtingen kan verstrekken. Ook vergete men niet, zoo mogelijk, deze refs te doen samenvallen met de Jaarlijksche Vlaamsche bedevaart
naar den Yzer, de ontworpen Peter-Benoitfeesten,
een der beiaardconcerten van Jef Denijn te Mechelen
of de 11-Juliherdenking.

tegen het gebruik van vreemde woorden in ambtelijke briefwisseling in het bijzonder te herhalen voor
de ambtenaren belast met het verleenen van vergunningen op den voet der Hinderordonnantie.
Verheugend acht ik deze afwijzing, omdat er uit
blijkt, dat de Regeering de hier bedoelde aanschrijvingen nog in gedachte heeft en wenscht, dat zij
worden nageleefd en dat zij het begrip ambtelijke
briefwisseling zoo ruim inogelijk wil uitleggen;
immers het verleenen van vergunningen wordt er
onder gebracht.
En opdat niemand onwetendheid voorwende . . . .
komt dit heele verhaal in Neerlandia.
R. v. I.
1) Bijblad Nos. 5850 en 8608.
1

1
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ZUID-AFRIKA.
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Vereenvoudigde spelling.
Het vraagstuk van de vereenvoudiging der spelling
van onze taal heeft de aandacht van het bestuur
van Groep Vlaanderen. Stappen zullen gedaan
worden bij de betrokken Belgische overheidspersonen, ten einde te verkrijgen, dat het gebruik van de
Niereenvoudigde bij examens, in proefschriften enz.
geduld worde in afwachting van een ambtelijke
regeling met Nederland.

OOST-INDIE.
Overheid en taalzuivering.
Een van de afdeelingsbesturen kwam een tijd geleden met een aantrekkelijk denkbeeld. Er bestaat
bier te lande een snort Hinderwet, die in handen
van de hoofden van plaatselijk bestuur de bevoegdheid legt, om vergunning te geven tot het openen
van fabrieken en neringen. Deze nijverheidsinrichtingen worden dikwijls aangeduid op de Bevels,
op rekeningen, in advertenties met aan vreemde
talen ontleende termen. Dit zou, werd gemeend,
kunnen verminderen, indien in de vergunning van
de hoofden van plaatselijk bestuur Nederlandsche
te,rmen werden gebezigd; immers de vergunningshouders zouden een zekere neiging hebben om hun
bedrijf te omschrijven als in de vergunning werd
gedaan.
Het Groepsbestuur verzocht aan de Regeering de
aandacht van de H. P. B. te vestigen op de _wenschelijkheid in dergelijke vergunningen zooveel
mogelijk uitdrukkingen van goeden Nederlandschen
oorsprong te bezigen.
Dit zoo redelijk verzoek is afgewezen op den verheugenden grond, dat er Been voldoende aanleiding
bestaat, om de algemeene aanschrijvingen 1) gericht

Dr. B. Gemser,
Ned. Herv. pred. te Lutjegast (Groningen), benoemd
tot professor in de Semietische talen en het 0. T.
aan het Transvaal-Universiteitscollege te Protoria.
Zuid-Afrika.
V.
In 1714 werd bepaald, dat alle onderwijzers vooraf
moesten onderzocht worden door den Goeverneur
en Raden, (hetgeen in dit geval beteekent den Kerkeraad) aangaande hun geloof, wandel en bekwaamheid,
alvorens zij konden aangesteld worden. Zij moesten
zich alsdan verbinden zich getrouwelijk te zullen
houden aan de leer der kerk, zooals vervat in de
artikelen van de Dordtsche Synode en den Heidelbergschen Catechismus. In dat jaar kwam de SchoolOrdonnantie van Chavonnes tot stand, waardoor
voor 't eerst een poging werd gedaan, om door wetgeving een algeheele regeling van onderwijszaken
tot stand te brengen. Hoofdzaak was, godsdienst,
onderricht en algemeen onderwijs te plaatsen in de
handen van behoorlijk bevoegde mannen. Nieuwe
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verordeningen, die dezelfde strekking hadden, wat
wij heden zouden noemen de regeling van behoorlijk
bevoegde onderwijzers, verschenen in 1743 door
Van Imhoff en in 1769 onder Tulbach. In 1779
klaagden de bevoegde meesters van Kaapstad bij
het Goevernement over onbehoorlijke mededinging
van „ongecertifiseerde" personen, die het beroep
van onderwijzer uitoefenden. Een onderzoek werd
ingesteld en men besloot te trachten meer sieckentroosters van inkomende schepen over te nemen en
meer onderwijzers uit Nederland in te voeren.
Vooral de sieckentroosters waren lieden, die zich
de achting van velen verwierven en, zooals reeds is
gezegd, dikwerf een leven van eenzaamheid en zelfopoffering leidden. Doch langzamerhand was er
een minder wenschelijk type van .,meester" ontstaan,
waartegen de Kerkeraden zich moesten verzetten.
Dit waren de zoogenaamde zwervende meesters,
die in sommige gevallen niet veel beter waren dan
landloopers en van plaats tot plaats trokken, om,
naar gelang de gelegenheid zich voordeed, voor een
tijd „school te houden". Op de primitiefste manier
werd aan 'n groepie kinderen, dat uit een buurt
verzameld werd, door deze lieden, meestal geheel
ongeletterd en onbeschaafd, lezen en schrijven geleerd. Veelal werd van deze vagebondeerende meesters
nog veel ander werk gevergd. Dit was trouwens met
alle schoolmeesters het geval. Valckoog beweert,
dat in de eerste plaats van hen verwacht werd, dat
zij klokken konden regelen en schoonmaken. De
aangestelde meester kon optreden als notaris, belastinggaarder, en sekretaris; hij kon belastingen
beramen, haar snijden, als glazenmaker optreden,
speelballen maken, doodkisten timmeren, steenhouwen, stoelen beitsen en vernissen, schoenlappen,
klompen maken, rouwartikelen vervaardigen, tuinieren, boekbinden, netten knoopen, 'n paar koeien
aanhouden, ossen vet mesten, naaiwerk verrichten,
houtsnijden, minnebrieven opstellen, enz. — maar
alles voor schooltijd.
Dat men 't ondertusschen ernstig meende met het
examineeren van onderwijzers door de voor dat
doel aangestelde Commissie, blijkt uit een door
Spoelstra beschreven examen, gehouden in 1779.
In het verslag daarvan leest men: „Hierop trad een
sollicitant binnen, om in de plaats van den voorlezer
Krynamd school te houden, met name Johan George
Kilian; dog vermits hy ten eene maal onkundig was
in de zangkunde, en zijn schrift gansch niet meesterachtig, wierd hy op het vriendelykst bedankt".
Inmiddels begon de Hollandsche 0. Indische
Compagnie in verval te geraken. Het gedrag en de
handelingen van de gezaghebbers en andere ambtenaren der Compagnie aan de Kaap begon langzamerhand van minder voorbeeldigen aard te worden.
Er heerschte een algemeene slapte en, zooals het
onder dergelijke omstandigheden gaat, taken, zooals
openbaar onderwijs, werden veronachtzaamd. In
1791 werd op last van Heeren XVII opnieuw een
onderzoek ingesteld en het verslag, dat uitgebracht
werd door de plaatselijke kerkelijke schooloverheden,
wierp al den blaam op hzt armzalig gehalte der
schoolmeesters. Middelen tot verbetering werden
aan de hand gedaan, die klaarblijkelijk in Kaapstad
bijval vonden, daar de burgers van die stad dadelijk
het bedrag van 60.000 gulden bijeen brachten voor
de uitvoering der plannen. Men kon echter niet
veel meer doen en in 1795 werd die ou Kaap door
de Engelschen bezet....
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Prof. S. F. N. Gie van Stellenbosch, zegt in zijne
beschrijving van dit tijdperk: „Ons kan Bonder
wrok afskeid neem van die Groot Kompanie. Sy
bewind het wel op 'n fiasko uitgeloop, maar ons sal
onthou dat die Nederlandse Oos-Indiese Kompanie
die stigter van Blank Suid-Afrika was — en dat
sy verwaarlosing. van sy eie administatiewe pligte,
sy neiging om die koloniste aan hul self oor te last,
juis meegehelp het om hul onafhanklik en selfregerend
te maak".
Deze billijke beschouwing wordt door verschillende
Afrikaansche beoordeelaars gedeeld. Ofschoon het
land in 1795 onder Engelsch bewind kwam, was er
een nationale volksgeest geboren, die niet meer
onderdrukt kon worden. Het Afrikaansche yolk
was een zelfstandige eenheid, krachtig en gezond,
en gereed bezit te nemen van het onmetelijk land,
dat ve,Or hem lag.
Zie hoe de bevolking reeds verspreid was over de
geheele „Kolonie" en overal heerschte reeds die
onwrikbare en vaste geest, die de afstammelingen
der eerste Hollanders in Zuid-Afrika bezield heeft
tot heden. Het gezag der Hollandsche kerk en haar
ijver voor onderwijs, het werk der volijverige Hollandsche „meesters" en de rechtschapenheid der
eenvoudige mannen en vrouwen, die zich alleen
lieten Leiden door streng Christelijke beweeggronden,
hebben groote dingen tot stand gebracht. Wonderiijk inderdaad is het, hoe de „boer", op zijn afgelegen
eenzame plaats zich heeft bewaard en gehandhaafd.
\Vat er ook door verschillende reizigers en geschiedschrijvers van hem gezegd is, zeker is het,dat de
kiemen van een hooge beschaving steeds in hem
levend zijn gebleven. Het yolk ontwaakt thans tot
zijn eigen grootheid en is gereed de verantwoordelijke
taak eener belangrijke natie te aanvaarden; de kracht,
die het bezit, is niet plotseling ontstaan gisteren of
heden, neen, zij is een voortzetting van den geest,
dien de grondvesters van de Kaap in dit land hebben
geplant en die wellicht nu en dan gesluimerd heeft,
maar nu tot vol en krachtdadig leven in opgewekt.
JOHANNES.

i

BOEKBESPREKING
Vlaamsche Weelde, een keus van 60 koppen uit onze lettei kunde, door Desire Pissens en Jul. Festraets — Brussel.

Dit kloek uitgegeven boek mocht zich terecht tooien met den
naam Vlaamsche Weelde. Want als deze zestig koppen slechts
een keus zijn, hoe sterk moet dan het heele kamp der Vlaamsche
letterkundigen zijn. En dat er nog wel een zestigtal voor ern
tweeden bundel bijeen te zamelen zou zijn, de afwezigheid
van enkele bekende figuren in dezen bundel versterkt de
waarschijnlijkheid dezer verwachting, afgescheiden nog van
de mogelijkheid, om op ander kunstgebied ook nog zest ig
Vlaamsche koppen bijeen te brengen. Het zijn natuurlijk
zeer uiteenloopende talenten, die hier zijn afgebeeld en d It
alien voor de eeuwigheid schreven,
zal wel niemand durven
voorspellen. Persoonlijke voorkeur der samenstellers zal wel
enkele in degalerij hebben doen opnemen, die bij strenge keur
van een beoordeelingsraad zouden zijn uitgevallen. Maar het
aantal klinkende namen is toch zoogroot, dat men gaarne
onderschrijft, wat de korte inleiding met geestdrift vaststelt:
„Vooral de jonge generatie werkt haar sappen omhoog, met een
geestdrift, een durf, een zelfvertrouwen, die van de oer-gezonde, weelderige levenskracht der Vlaamsche ziel getuigen !
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Ja, de Vlaamsche Literatuur staat in bloei. Depodzie, de
volksroman, de vertelkunst, het tooneel, de geestelijke lectuur,
de literaire kritiek: Een heele schaar moedige mannen, ouderen
en vooral jongeren, ijveren fier en vastberaden voor een steeds
hoogere kunstschoonheid in hun geliefd moederland".
Doodengaan voorop: Jan Frans Willems, Jan David, Prudens
van Du se Karel Lodewijk Ledeganck, Michel Dautzenberg,
Hendrik Conscience, Domien Sleeckx, Jan van Beers, August
Snieders, Guido Gezelle, Tony Bergmann, Virginie Loveling,
Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach .....
Dan volgen in bonte groepeering ouden en 'on en: De Mont,
en Wies Moens, Busse
en Claes, Streuvels en Van de Voorde,
Y
Vermeylen en De Born, Maria Del acre en Alice Nahon,
Teirlinck en Van de Velde, Timmermans en Putman, Van de
Woestijne en ..... Maar genoeg namen.
Zelden zagen wij zulk voortreffelijk portretwerk. Het strekt
den teekenaarfotograaf Barbaix te Gent tot groote eer. Elk
portret gaat vergezeld van een korte levensbeschrijving en
geeft een opsomming van wat de afgebeelden in hun letterkundige mars hebben.
Het is een onmisbaar boek voor allen, die een overzicht
willen krijgen van den rijkdom der Vlaamsche letterkunde
van vroeger en nu.
Moe deze prachtige uitgaaf, (die Nederlanders teen
inzending van f 4.— kunnen bestellen bij den heer R. v. d.
Spurt, Papestr.17a, Den Haag, of J. Bernard, Normaalschool
A 120a, Baarle-Nassau) er vooral toe bijdragen, dat de Vlamin en zelf zich bewust worden van de waarde hunner eigen
letterkunde en het lezen ervan niet voornamelijk aan NoordNederlanders overlaten.

INGEZONDEN
Een verkeerde meening.
Iemand, die zich verschuilt achter den v6Ornaam Johannes,
zegt in „Neerlandia" van Jan. 1926 het volgende: „Er zijn
lieden, die er klaarblijkelijk behagen in scheppen te verkondi en dat het beheer der Ho11. 0. I. Kompanjie een zegen is
geweest voor de Kaap. Duidelijk is het niet, waarvoor deze
telkens herhaald wordt en er
bewering van bepaalde zijde
zelfs opstellen en proefschriften over geschreven worden.
(Cursiveering van mij. D.
En verder: „Merkwaardige bizonderheden uit die dagen
zijn verzameld in het werk van den heer F. C. Dominicus
„Het Huiselijk en Maatschappelijk Leven van de Zuid-Afrikaner" M. Nijhoff), dat bier steeds met graagte bestudeerd
wordt, ofschoon ook deze schrtjver de arme Compagnie niet
genegen schijnt te zijn" (Cursiv. van mij D.
Degeachte schrijver schijnt nooit kennis gemaakt te hebben
met zakelijke geschiedschrijving. Hoe komt het anders, dat
hi' zoekt naar een „waarvoor ?" bij een bewering en waarom
moet die van„bepaalde zijde” komen ?
Als hij de moeite wil nemen even de list in te zien van de
vele werken, die geraadpleegd werden voor het schrijven van
min boek en, als hi dan die boeken ook gaat bestudeeren,
vooral de authentieke bescheiden, dan zal het hem waarschijnlijk aan als mij. Ik be on aan mijn taak met de gedachte, dat
ik een loflied zou hebben te schrijven op de Compagnie, maar,
hoe beter ik in mijn onderwerp thuisraakte, des te meer veranderde mijn eenigszins traditioneele, vooropgezette meening.
Het fejt, dat ,de Zuidafrikaansche Akademie mijn boek
bekroonde in 1917,
moest den heer Johannes toch ook wel
op de gedachte gebracht hebben, dat hier een eerlijke overtuiging was uitgesproken, tenzij hi' de heeren professoren,
diejuryleden waren, er van verdenkt dat ook zij hun „waarvoor" hebben.

Er is dus bij mij een sprake geweest van „niet genegen"
zijn, integendeel.
natuurlijk den geachten schrijver gaarne alle vrijIkheld, om tot een gevolgtrekking te komen tegengesteld aan de
mijne, maar „waarvoor" hi' zijn beweringen uit, zal ik hem
niet vragen.
Ingeschiedschrijving ma een „waarvoor" bestaan en
het al of niet„genegen” zijn behoort een rol te spelen.
F. C. DOMINICUS.
Den Haag.
***
Comite voor Ned. kinderen in den Vreemde.
In hetgeheel werd ontvangen in de maand Januari f 1208.50;
maakt met vorige opgaven f 555437.55, zoodat onze kas met
ongeveer f 300.— achteruitging. Wij konden evenwel in vele
evallen gewenschte hulp even en bovendien verschillende
g
consulaten van melkvoorraad voorzien, teneinde die ten behoeve van zwakke Nederlandsche kinderen aan te wenden.
De Penningmeester,
S. VAN LIER, Nassaukade 358, Amsterdam.
Postcheque- en Girodienst 22889
Gemeentegiro L. 569.
***
Arbous op Curacao.
In December van het vorige jaar heeft Curacao kunnen
genieten van de kunst van G. Arbous.
In verschillende zalen is de kunstenaar opgetreden met
voordrachten, waarvan sommige juweeltjes waren. Ik herinner
me nog de eerste voordracht in „De Krans". Een eenakter
van Heyermans werd toen ten gehoore gebracht — een draaior el vlak bij, met wiri-begeleiding, een blatend schaap in
de kraal er naast — maar noch het een noch het andere, schoon
hinderlijk, vermocht de geboeide aandacht te verminderen.
Ook de luimige stukjes vielen zeer in den smaak.
Twee opvoeringen beleefde de klucht „De Spaansche
vlieg". Wat is er gelachen die twee avonden !
Wij ho en dat de heer Arbous tevreden is met den behaalden bijval. Zeer zeker zal Curacao met genoegen aan hem
terug thnken.
C. AMELUNXEN,
31 Dec. 1925.
lid A. N. V.

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.

Tot onze spijt moeten wij U meedeelen,
dat wij Uw meening in zake l'Eglise Wallone niet kunnen deelen.
Mr. H. P. S. te Sch.

Nieuwe Uitgave.

Zuiverheid van Taal. ... een Volksbelang ? door Dr. M.
A. van Weel, Voorzitter der Taalcommissie, verkrijgbaar bij
het Hoofdbestuur te 's-Gravenhage, Laan 34, teen 10 ct.
Rule Britannia.

Het vorige nummer van Neerlandia gaf het antwoord op de
vraag: Waar zijn de Nederlanders in hun eigen rijk vreemdelingen ? In een brief in „Het Vaderland" van 4 Febr. 1.1.
vinden we het antwoord op een verwante vraag: Waar in het
rijk der Nederlanden lit
g
„Newtown" ? Het luidt: in dat deel
van Nederlandsch Guyana(Suriname), waar Engelsche suikerP wonen, wien de ambtelijke naam Nieuw-Nickerie
niet schijnt te bevredigen.
In„Newtown” ziet men dan ook bekwame inheemsche
krachten verdrongen door jeugdige onervaren, ongeschoolde
Schotten. Deze mededeeling zal den Britsch-Delischen
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assistent ongetwijfeld even liefelijk in de ooren klinken als de
muziek der„guardian angels.”
Maar in ernst: zulke assistenten mochten wel eens bedenken,
dat, terwijl En eland zijn grenzen angstvallig sluit voor werkzoekers van vreemde nationaliteit, Nederlandsch Indie, zoowel
Oost- als West, Engelsche werkzoekers gastvrij opneemt.
H. F. E.
Geneesmeester enz.

De heer D. Wouters, die veel over onze taal heeft geschreven, treedt carne op als leider van de jeugd in den
doolhof van taalmoeilijkheden.
Bij Noordhoff verscheen dezer dagen een bundeltje omgewerkte overdrukken van opstellen uit het Christelijk Schoolblad Onze Vacatures.
Zij wemelen van vreemde woorden, die door goede Nederlandsche hadden kunnen worden vervangen.
Ook worden ze ontsierd door allerlei -ismen en andere
taalongerechtigheden o.m. doelstelling; naar voren brengen;
meerdere ontwikkeling; toename; evenredig mee loo end
(bedoeld is evenwijdig); andersoortige; invloed uitoefenen;
lacune's (leemten is beter en de schrijfwijze moet in elk geval
lacunes zijn); doorsnee-Nederlander; een root gedeelte onzer
leerboekjes zijn; alderindividueelst; orthographische spelling;
het Hollandsch hanteeren; gelijk gezegd; hoogstens; bestaansmogelijke functies; aangewezen op elkaar; beinv1oeden; wordt
door mij gebruikt; onomwonden critiek; in den meest algemeenen zin; niets kunnen leeren, wat niet in ze zit; het spellingonderwijs is te beschouwen; de meest zuinige wijze;
steentijdperk; het spelling-zuiver schrijven; intellectualistische
levensbeschouwing; er is rekening te houden met; benutten;
wear vroeger daarvoor een tijd was; grammaticale reels met
deszelfs uitzonderingen; Leidensch; vulgairheid; ausldndisch
gaan; waar het om gaat; doelbewuste methode; geen moeiten
noch kosten.
G. Lombaerde. Kentgij uw taal ?

Misschien is zelfs voor vele Vlaamsche leden van het A. N. V.
het bovengenoemde werkje een onbekende. Daar de Vlamingen
veelal maar zelf hun taal moeten leeren,
leek het de T. C. niet
ondienstig hun aandacht ook op dit werkje te vestigen. Het is
uitgegeven bij „De Centrale Boekhandel" te Brugge en kost
4 fr. 50.
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brak voor de Vlaamsche beweging en haar waarde voor Nederland uiteenzette.
De redevoeringen werden afgewisseld door muziek en zang,
waarbij de dames Augusta Reclaire en Marie Herman en het
orkestje „Steinz" medewerking verleenden.
De Afdeeling telt reeds meer dan 200 leden.
's Gravenhage en Omstreken.

r
Deze afdeeling heeft dit jaa
haren leden reeds een drietal
Dietsche kunstavonden aangeboden.
8 Januari een „avond, gewijd aan yolks- en stambelangen",
waarop Prof. Gel uit Londen voor een talrijk gehoor een
opwekkende Grootnederlandsche lezing hield over het onderwerp „De vereeniging van Holland en Belie 1814-1830".
Een leerrijke gedachtenwisseling volgde op de voordracht.
29 Januari gaf de Afdeeling haar vierden Dietschen Kunstavond van dezen winter. De avond wasgeheel gewijd aan
Vlaanderen. De bekende bouwkundige Huib Hoste uit St.
Michiels bij Brugge gaf een lezing over de moderne kunst
in Vlaanderen: letterkunde, schilderkunst, muziek, beeldhouwkunst, bouwkunst, toegelicht met lichtbeelden. De spreker
zette uitvoerig uiteen,
wat er leeft en werkt in de moderne
Vlaamsche kunstenaars. Het was een lezing, die op een zeer
hoog peil stond, doch misschien te overladen was, om door
hetgehoor in een avond te worden verwerkt. Ter afwisseling
bracht de heer Constant Brenders uit Brussel eenige klavierstukken van 'one Vlamingen ten gehoore.
23 Februari bracht een„Bijzondere Dietsche Kunstavond”
in verband met het zilveren huwelijksfeest van het Koninklijk
echtpaar: een muziekuitvoering in de Groote Kerk, waaraan
meewerkten de Kon. Zangvereeniging „Cecilia", leider Henk
van den Berg,; Klein emend a Capellekoor, leider J. P. J.
Wierts; Phine de Nocker, sopraan; Corry van Batenburg,
cello; J. A. de Zwaan, or, el, Pierre Sampimon, tenor.
De kerk wasgeheel gevuld met een aandachtige schare,
die zeergenoot van dezen nationalen herdenkingsavond.
ltleastrtcht.

26 Januari traden de heer en Mevrouw Cline
Doorenbos
g
op voor de leden dezer Afdeeling en voor die van de Vereeniging voor veredeling van den Volkszang.
Het was een bijzonder geslaagde avond. De heer Clinge
Doorenbos zingt en zegt zijn liedjes zoo vroolijk en vaak zoo
ontroerend en de zeer muzikale begeleiding van mevrouw
geeft er een bijzondere bekoring aan.
De secretares schrijft, dat ze elke afdeeling een dergelijken
avond kan aanbevelen.

Nieuwe Afdeeling.

Rotterdam.

Vrijdag 29 Januari is in een goed bezochte bijeenkomst
in het Hof van Holland te Hilversum de Afdeeling „'t Gooi"
gesticht.
Er had zich een voorloopig comite gevormd, bestaande uit
de heeren: Mr. P. J. Reimer burgemeester
, van Hilversum,
H. de Bordes, burgemeester van Bussum, Jhr. H. L. N. van
Nis en tot Sevenaer, burgemeester van Laren, Mr. P. J. Dam,
Dr. W. J. Kolkert, P. J. van Ravesteijn, Jhr. Mr. C. H. J. I. M.
van Nis en tot Sevenaer, Mr. Ch. M. Herckenrath Jr.
Zulk een samenstelling moest welslagen waarborgen. De
zaal was met vlaggen der stamgebieden versierd en ons zijden
Verbondsvaandel maakte eengoeden indruk; de Gooi en Eemlender merkte althans op, dat het duidelijk den band tusschen
onze stamgenooten over de wereld verzinnebeeldt.
Dr. Kolkertgetuigde in zijn openingswoord van zijn die en
eerbied voor Dr. Kiewiet deJonge, thans woonachtig te Hilversum, van wiens levensarbeid het de vruchten ma g plukken.
Als sprekers traden op Prof. Dr. A. A. van Schelven, wiens
woorden bovengenoemd dagblad noemt „zilveren vruchten
op gouden schalen" en Mr. R. van Genechten, die een Tans

Mej. Adriana Ku er secretaresse der Afdeeling, schrijft:
De Zuidafrikaansche Studenten,
die een studiereis door
Europa maakten,
hadden den 22sten Januari voor een bezoek
aan Rotterdam bestemd. Na de ontvangst des morgens in de
Handelshoogeschool hield de rector magnificus, Prof. Dr.
Z. W. Sneller, een voordracht over de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad. In verband hiermede maakte hetgezelschap in den loop van den morgen een aangenamen boottocht
door onze vermaarde havens. De middag werd besteed, om
verschillende musea te bezoeken, waarop om half vijf een
ontvangst ten stadhuize volgde. De burgemeester, W. Dr. J.
Wijtema, richtte in de raadzaal een toespraak tot de studenten,
welke een der leiders heeft beantwoord. Des avonds verzatnelden
zij zich aan een maaltijd, waarbij o.a. verscheidene bestuursleden der Nederl. Zuid-Afrik. Ver. en van het Al em. Nederl.
Verb. mede aanzaten. Het scheen,
alsof deze Zuidafrikaansche
Studenten niet met volkomengemakkelijkheid het Nederlandsch
spraken en verstonden.
Zeer te betreuren is het, dat op dit vreugdevol samenzijn
zulk een droeve schaduw moestgeworpen worden. Een uit
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hetgezelschap, de 'one Daniel de Wet, die tijdens het bezoek
nog gezond scheen, werd kort daarop door de vreeselijke pokziekte aangetast en stierf. Hi' rust nu in verre, maar toch niet
vreemde aarde.
Schiedam.

Deze afdeeling gaf 11 Februari weer eens een teeken van
leven door een rolprentavond in te richten in samenwerking
met het Nut en de N. Z. A. V.
West Zeetzwsch-Vlaanderen.

Deze werkzame afdeeling zoekt dezen winter weer haar
kracht in voordrachtreeksen.
In de maand Januari sprak de secretaris, de heer E. P.
van der Werff, drie avonden over het Midd. Ned. Drama,
Vondel en E. Douwes Dekker.
Op 2, 9 en 16 Februari was de voorzitter Ds. E. van Ruijtenberg aan het woord over Heijermans en Teirlinck.
19 Februari werden de leden vergast op een lezing van
Felix Timmermans over „Naar waar de appelsienen groeien".
Nog is voor een lezing uitgenoodigd de heer Daled, conservator van het museum te Brugge, en een Bioscoopavond is
in voorbereiding. Verder zal nog Prof. Daels uit Gent spreken
over„Het IJzerleven der Vlaamsche soldaten” op een nader
te be glen dag.
De lezingen hebben plaats te Oostburg.

MEDEDEELINGEN.
Gelukwensch,

Het D.B. verzond 6 Februari het volgend telegram:
Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke
Hoogheid den Prins der Nederlanden
Het Loo.
Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch Verbond biedt U
eerbiedige gelukwenschen aan bij Uw zilveren huwelijksfeest.
DE KANTER, Voorzitter.
DE GAAY FORTMAN, Secretaris.
Namens het Koninklijk paar werd enkele dagen later van
den Adjudant van Hare Majesteit een dankbetuiging ontvangen.
Hollandsche Kerk te Roodebeeke (Roubaix. NoordFrankrijk).

Men meldt ons:
Zondagmorgen 7 Februari: buiten gietende re en donkey;
binnen warmte en licht, die feestelijk stemmen. De preekstoel
(geschenk van Koning Willem III) keurig ornhangen met dundoek en oranje; links er van hangt een beeltenis van de Koningin, omkranst met de geliefde kleur.
Voor elke zitplaats een keurig geteekend programma van
den te houdengedenkdienst. De Nederlandsche Consul, de
Heer J. J. Rozendaal, is aanwezig met een consulair ambtenaar.
Toen depredikant der gemeente den kansel beklom, klonk
plechtig zuiver: Lof zij den Heer den almachtigen Koning
der eere ! Z.Eerw. sprak over Ps. 25 : 21, „Laat oprechtheid
en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U".
Bij 't begin en 't einde werd zeer verdienstelijk een tweetal
liederengezongen door Mevr. Van Hal met orgelbegeleiding
van Mevr. Rijks.
Na 't Amen weerklonk „
Dank, dank nu alien God", waarop
een telegram verzonden werd aan de Hooge Landsvrouwe
en Haargezin. Die ernstig klonk het toen: „Mijn schild
en mijn betrouwen" (Wat zingen Hollanders in den vreemde
zuiver en mooi !).
Na den Zegen, spontaan gezang van jonge menschen: „O

schitterende kleuren van Nederlands vlag", dra door allen
meegezongen.
De Consul werd bedankt voor zijn aanwezigheid, en hi'
betuigde zijn groote ingenomenheid met wat hi' bier gezien
engehoord had.
gedaan
Ten slotte werd mededeeling
, dat de Consul alle
Hollanders uitnoodigde op 15 Febr. door de Radio te Rijssel,
(Lille) de feestelijke samenkomst in de Groote Kerk te 's-Gravenhage te komen hooren, waarvoor hi'hikkingen
de noodige sc
hadgetroffen. Zoo luisterden de Hollanders in Noord-Frankrijk
dien avond mee. Het was eenplechtige morgen, die niet licht
vergeten zal worden.

***

Het bovenstaande werd opgenomen als een voorbeeld van de
wijze, waarop in tal van Nederlandsche kringen en kolonies
het zilveren huwelijksfeest van Nederlands Koninklijk gezin
is meegevierd.
Ook brieven van buitenlandsche ledengetuigden op treffende wijze van warm meeleven met het heuglijk felt.
Zoo schreef — om hiervan een voorbeeld tegeven — de
heer H. E. LameP
van Curacao een brief aan Neerlandia
,
waarin hi' met trots gewaagt van „Nederland, als een van de
voorbeeldige koninkrijken, wel klein in omvang, maar groot
in roem, eer en daden" en besluit met den wensch„dat het
Koningin Wilhelmina gegeven moge zijn tot Neil van land
en yolk nog vele jaren te regeeren en nog eenmaal haar
ouden huwelijksfeest te vieren.”
g
Zulke bewijzen van aanhankelijkheid uit verre oorden
bevestigen mede het bestaansrecht van het A. N. V.
Red.
Legaten.
Den laatsten tijd is het Hoofdbestuur aangenaam verrast
door enkele legaten.
Wijlen de heer en mevrouw Van Blommestein-Fromberg
legateerden f 400.— met gedeeltelijke bestemming voor nabestaanden van Vlaamsche striders.
De bekende Afrikaansche dichter Melt J. Brink, in November van het vorig jaar overleden, liet £ 25.— na aan het A.N.V.
De 3 Januari j.l. te Hilversum overleden Mej. A. C. A. van
der Linden heeft het A. N. V. een som van f 10.000. —
vermaakt, onder verplichting om den intrest van dit kapitaal
te besteden ten bate van de Zuidafrikaansche meisjes en bid
ontstentenis daarvan ten bate van Zuidafrikaansche jongens,
die in Nederland hunne opvoeding voltooien, met de bedoeling
deze dienstbaar te maken aan de belangen van het Nederlandsch spreketid Zuidafrikaansche yolk".
Het Hoofdbestuur is zeer erkentelijk voor deze legaten,
die ongetwijfeld getuigen van de sympathie, welke in verschillende kringen voor het streven van het A. N. V. bestaat,
dat echter het meest gediend is met erflatingen zonder beperkende bepalingen of aanwijzing van bizondere doeleinden.
Versterking der geldmiddelen, die het Hoofdbestuur in
staat stellen krachtig naar buiten op te treden, is altijd de
meestgewenschte en praktische steun.
Helden-der-Zeefonds ,.Dorus RiWers".
Over deze instelling deelden wij onlangs een en ander
mede. Ter gelegenheid van den 60-sten verjaardag van haar
stichter, den heer Ter Hall, kwamen er mooie bijdragen in.
Weder bereikte ons ook een bericht over steun uit het buitenland. De vereeniging „Steun in den Nood" te Rio te Janeiro
heeft in 1925 n.l. 885 milreis (f 333,95) bijeengebracht, waartoe
de Nederlandsche Gezant, Mr. Ridder van Rappard zijn
medewerking heeft verleend.
Ook in liefdadigheidsopzicht wedijveren de Nederlanders
in het buitenland met de inwoners van Nederland; stormramp
en watersnood hebben het mede bewezen.

NEERLANDIA
Steun voor de Nederlandsche kerk te Galle (Colombo).
De Nederlandsche Gereformeerde Kerk te Galle,
een van
de oudste Protestantsche kerken op het eiland Ceylon, verkeert
in zulk een slechten staat, dat herstelling dringend noodig is.

De leden van het kerkgenootschap, „Dutch Burghers", zijn
niet bij machte de noodige som bijeen te brengen en hebben
de hulp van onzen Minister van Buitenlandsche taken ingeroepen, die terecht meent, dat het verleenen van den gevraagden steun ligt op den we van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Deze kerk, een van de oudste en uit bouwkundig oogpunt,
belangrijkste gedenkteekenen van de geestkracht en den
ondernemingsgeest onzer voorvaderen, werd in 1754 gebouwd
voor rekening van Mevrouw Geertruida Adriana Le Grand,
weduwe van den commandeur Casparus de Jong.
De noodzakelijkste herstellingen vragen een bedrag van
ongeveer f 3000.—, dat spoedig bijeengebracht moet warden
om verderen achteruitgang te voor ;omen.
Wij doen een dringend beroep op allen, die lets voor de
instandhouding van dit Nederlandsche gedenkteeken willen
afzonderen. Men zende het aan het Hoofdkantoor van het
A. N. V. Laan 34, 's Gravenhage, dat voor doorzending zal
zorgdragen aan den heer W. S. Christoffelsz. te Colombo.
Daniel de Wet t
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. deed eenpalmtak le en
op de baar van den de vorige maand te 's Gravenhage aan
depokken overleden Afrikaanschen student Daniel de Wet,
die deel uitmaakte van het gezelschap
,
dat een reis door

Europa maakte.
Benoeming aangenomen.
Inplaats van Mr. Ph. R. Botha, die zich na zjn bevordering
weder in Zuid-Afrika heeftgevestigd, is tot raadgevend lid
voor Zuid-Afrika in het Hoofdbestuur benoemd, de heer
F. C. L. Bosman te Amsterdam, die zijn benoeming heeft
aangenomen.
XIde Grootnederlandsch Studentencongres te Gent
27, 28, 29 Maart 1926.
Men schrijft ons:
Verleden jaar werd het Xde Congres gehouden te Leiden.
Thans komt weer Vlaanderen aan de beurt met Gent. Velen
herinneren zich nog het VIIIste Congres te Gent, onder de
kundige leiding van den heer Jos. Vermeulen, voorzitter van
het A.V.H.V. Onvergetelijke
tak Gent.
! Het XIde
dagen
..7ongres zal voor het VIIIste niet moeten wijken.
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Zaterdag, 27 Maart om 15 u. Afhalen der vreemde congressisten aan het Station.
Om 15 1 /2 U. Optocht met de Studentenfanfaren van
Leuven en Gent.
Om 16 u. Openingsvergadering.
Welkomstgroet door den Voorzitter.
Broedergroeten namens de Hollandsche, Zuidafrikaansche en Vlaamsche Studenten.
Openingsrede door een Vlaamschprofessor.
Om 20 u. Opvoering van „ Ti' Uylenspiegel".
(Anton van de Velde) door het Vlaamsche Volkstooneel
in den Minardschouwburg.
Zondag, 28 Maart om 10 1 /2 u. Neerleggen van een krans op
hetgraf van wijien Prof. H. Meert, stichter van het Al emeen Nederlandsch Verbond.
Van 11 1 /2-12 1 /2 u. Beiaardconcert.
Om 12 u. Foto der deelnemers aan het Congres.
Om 14u. Uitstap naar Overmeire-Donck.
Om 19 u. Lichtstoet.
Maandag, 29 Maart om 10 u. Tweede Congresvergadering.
Om 15 u. Derde Congresvergadering.
Om 20 u. Afscheidsmaal.
Dinsdag, 30 Maart Nacongres.
Gebruikte Postzegels.

Zendingen ontvangen van W. H. en E. S. te 's Gr. , B.
te L. en V. te L. (Ned. Indie).

ADRESSEN.
Vertegenwoordigers van het A. N. V
in het buitenland.
Ahwaz (Perzische Golf): P. P. ter Meulen, Consul der Neder-

landen.
Bangkok (Siam): H. Hols, p.a. Indische Hout Import Mij.
Baranquilla (Columbia): W. T. Pietersz., Koopman.
Barcelona(Spanje): Ary Kriens, Consejo de Ciento 345.
Barquisimeto (Venezuela): J. de Veer, Consulair Agent der

Nederlanden.
Berlijn: F. A. Overhoff, Neue Kantstr. 14, Berlin-Charlotten-

burg.
Budapest: J Vreede, Directeur van de Ungarisch-Hollandische

Versicherungs Gesellschaft, Vice-Consul der Nederlanden,
VIII UllOi ut 4.
Cairo (Egypte) : W.J. Lugard, p.a. Societe Sultanienne d'Agriculture, P. B. 63.
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.
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. Main: 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 : J. Boon, Kapitein Loods bij de Suez-Kanaal Mij.,
Rue de la Ha e.
La Guaira (Venezuela): A. J. F. de Veer, Vice Consul der
Nederlanden.
Manaos (Brazilie): H. E. Weyting.a.
,Adelbert
p
H. Alden
Ltd. P. 0. B. 13.
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Maracaibo (Venezuela) : J. Brommer, p.a. Curacao Trading
Company.
Villa La Source, Avenue de la Tour
Nice: E. R. Boumeester,
Lascaris.
Nijlstroom (Distr. Waterberg) Transvaal:: G. Bakker, Postbus 22.
Panama(Rep. Panama) : A. A. Sasso, P. 0. Box 383.
Paris:: P. A. F. Appelboom, 93 Avenue des Champs El sees.
Potchefstroom (Transvaal) : A. H. Koomans P. B. 123.
Puerto-Cabello (Venezuela) : P. J. C. Lampe Jr., p.a. A.
Calderon e hijos.
Caixa Postal 1895.
Rio de Janeiro : G. S. de Clercq ,
Rome : Pater Fr. Huisman, Penitenze ria Apostolica, Piazza,
Scossacavalli 145, Rome C 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, Edinburgroad.
Singapore : Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, Bougainville House, River Valley Road 74.
Stockholm : J. Rippe, Gep. Kap. Inf. 0. I. L. Fryxellsgatan 4.
Sydney (N. S. W.): E. Cola go Belmonte, Kon. Paketvaart Mij.
G. P. 0. Box 217.
Tampico (Mexico) : A. Troost, p.a. N.V. Petr. Mij. „La
Corona" P. B. 238.

N IEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
Joh. Koster, Koopman, Groest 85,
N.V. Mij. tot Ex 1. v. Hilversumsche Auto- en
Atax Ondern.,
G. H. Brouwer, Dir. Eerste Delftsche Muziekschool,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone Leden.
W.. Burgemeester, Handelsdrukkerij, Sumatralaan 23,
J. L. v. Os, Lid v.d. Gemeenteraad, Sumatralaan 24,
H. F. Smith, Tandarts, Wernerlaan 4,
Dr. M. Noordewier, Leeraar, Beethovenlaan 9
Fa. J. F. Hamman, Chem. Wasscherij en Stoomververij,
G. J. v. d. Gant, Kok en Banketbakker,
W. Gol, Oud-Kath. Pastoor,
J. C. v. Rhijn, Tandarts, Koninginneweg 20,
A. v. Hooft, Fabriek v. Kantoorboeken „De
Blaeuwe Werelt"
G. Blokhuis, Rector Gymnasium,
Fa. J. D. Heiman & Zn., Tabaksfabr. Noorderweg 22a.
Fa. W. Schaap, Behanger en Stoffeerder, Noorderweg 14,
Fa. Sophia Gemmeken, Kunsth. de Pa aver
P. J. Bakker, Kok en Banketbakker,
Mej. Cornelia Bechman, 's-Gravelandscheweg 28
J. Broekhoff, Radio Techn. Installatiebureau,
Fa. W. Meeuwis, Kerkstraat,
G. B. Broekman, Waldecklaan 44,
G. Alberts, Automobielhandel, Emmastraat,
J. A. Koopmans, Arts, Emmastraat 31,
Gebr. v.d. Wal, Wijnhandel, Spoorstraat 41-43
A. H. de Groot, Hoofd Brederoschool, N. Z.
Voorburgwal 284,
D. W. Kapelle, Dir. „Die Port von Cleve",
Spuistraat 135,

Hilversum.
ft

Delft.

Hilversum.
ft
ft
ft

tf
tf
ft
f1

ft
ft

ft

PP
ft
ft
ff
1f
ft
fl
ff
ff
tfr

Amsterdam.
It

Amsterdam.
A. v. Tuyll, Hofleverancier, Paleisstr. 13,
Fa. H. Machin & Zn., Keizersgracht 518,
tf
Mr. F. Heemskerk, Adv. en Proc. Keizersgr, 574
ft
W. H. J. Ivens, Arts, Joh. Vermeerplein 18,
ff
Prof. Dr. C. G. v. Riel, Oud Kath. Pastoor,
Ruysdaelstraat 37,
ft
D. H. VettewinkelJr., Prins Hendrikkade 81 ,
ff
Dr. H. A. Weststrate, Rector Chr. Lyceum,
Zeist.
A. M. de Leeuw, Direct. Utrechtsche Bankverg.
,,
J. H. v. Lonkhuyzen, Uitgever, Montaubanstr. 13
ft
D. Meeuwenburg, Bloemist, Montaubanstr. 4,
ft
Carl Mosblech, Proc.houder Holl. Lintfabriek
tt
Dr. J. Fernhout, Prins Hendriklaan 33,
ft
H. Methorst, Edelsmid, Fr. v.d. Puttelaan 8,
It
Bussum.
G. W. Ysebrand, Laan Van Suchtelen 37,
J. Rynja, Bouwkundige en Makelaar,
ft
J. Schermer, Apotheker, Brinklaan 108,
ft
A. B. He mans Tandarts, Gen.-de-la-Reylaan 6
It
Utrecht.
Herman Fokker, Arts, Burg. Reigerstr. 76,
N. de Haan, Kon. Hoedenhuis, Steenweg 28,
,r
W. J. Melchers Hzn., Procuratiehouder,
tt
D. C. Zuidam, Voorklarenburg 10,
11
Bunnik.
Th. v. Scherpenzeel, Verzekeraar,
Kamen.
Jules E. Gunnink, Vloeddijk 62,
P
J. J. Gunnink, le Ebbingestraat 2,
ft
J. Ruiter, Apotheker, Oudestraat 120,
ft
Zwolle.
A. Friso, Administr., Gr. Weezenland 7 ,
Assen.
G. A. Hak, Direct. Fa. v. Gorcum en Comp.,
H. J. Prakke, Adj. Direct. Fa. v. Gorcum en Co.
$,
Mr. L. Brender a Brandis, Gemeentesecretaris,
,,
A. Schuilenburg, Tuinarchitect, Oostersingel 17,
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Michiel Adriaensz. de Ruyter.
Op 29 April 1676 stierf admiraal Michiel Adriaensz.
de Ruyter aan de gevolgen zijner verwonding bij
Syracuse. Op 18 Maart 1677 werd zijn gebalsemd
lijk „met ontroerende plechtigheid" — zoo verhaalt
de geschiedschrijver — in de Nieuwe kerk te Amsterdam begraven.
Driehonderdvijftig jaar is het dus deze maand
geleden, dat Holland een zijner grootste helden
verloor. Zijn nagedachtenis wordt geeerd in een
gebied, waar de zon niet ondergaat.
Elk schoolkind kent zijn levensgeschiedenis —
van zijn klimpartij op den Vlissingschen toren tot aan

ningen; zijn voortvarendheid: hij kwam nooit en
nergens te laat; zijn zin voor orde en tucht en zijn
zachtmoedigheid: de groote strijder had „een weerzin in den krijgh en allerley bloedtstorting".
In een ding kan, vreezen wij, onze tijd de Ruyter
niet verstaan: in zijn zichzelf wegcijferen. Toen de
Staten hem in 1675 met een vloot van te geringe
sterkte naar de Middellandsche Zee zonden, sprak
hij tot de Admiraliteit, die bij hem aandrong, het
commando te aanvaarden, de beroemde woorden:
„De Heeren hebben mij niet te verzoeken, maar te
gebieden en al werd mij bevolen, 's Lands vlag op

STANDBEELD VAN M. A. DE RUYTER BI] DE VISSCHERSHAVEN TE VLISSINGEN;
DEN VERMAARDEN TOREN ZIET MEN OP DEN ACHTERGROND.
(Clichê uit den nieuwen Gids voor Vlissingen).

het grootsche einde. Aan de geschiedenis van Engeland, Frankrijk, Hongarije, Zweden, Denemarken,
Spanje, Portugal, Turkije heeft hij bladzijden van
beteekenis toegevoegd.
Engeland en Frankrijk dwong hij, Holland als
meester op zee te erkennen. En toen, onder Frankrijks
leidirig, de Republiek van drie kanten werd aangevallen en het yolk aan uitkomst wanhoopte, was het
de Ruyter die door zijn overwinning bij Solebay het
Vaderland redde.
Na den slag bij Schooneveld getuigden Fransche
officieren, die er bij tegenwoordig waren geweest,
dat zij zijn terugtocht meesterlijker achtten dan een
overwinning en dat hij met hoofd en hart dingen gedaan had, die de menschelijke krachten te boven
gingen.
De geschiedschrijver Brandt richtte een gedenkteeken voor hem op, toen hij in zijn onvolprezen
standaardwerk beschreef zijn „ongekreukte kloekmoedigheit en schrandre voorzichtigheit", zijn
nederigheid, die zich zijn geringe afkomst niet
schaamde en Gode de eer gaf van zijn overwin-

een enkel schip te voeren, ik zou daarmee t' zee gaan.
Waar de Heeren Staten hun vlag betrouwen zal ik
mijn Leven wagen". Vindt men nog zoo groote trouw ?
Hierin lag De Ruyters grootheid, dat hij niet alleen
groot van moed maar ook groot van hart was en den
oorlog niet Wilde dan ter bereiking van den vrede.
In een tijd, dat de Staten van Holland mede over
oorlog en vrede beslisten, was hij de sterke arm, die
hun Europeesche politiek ten uitvoer bracht.
Al d' Oceaan gewaeght van Hollants Amirael

tong Vondel, in Wiens dicht De Ruyters ,,blixemstralen" weerlichtten. „Het Hollants Wonder dat
ontelbre wondren werkt" noemde Brandt hem
en vele andere dichters van naam hebben hem
bezongen. Wonderen heeft hij volbracht bij het
leggen van de grondslagen van den Nederlandschen
staat.
Onzen tijd, die persoonlijkheid boven alles stelt,
zij het een plicht en een voorrecht, zijn nagedachtenis te huldigen en om zijn daden, en om zijn
grootheid als mensch.
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Uitwisseling van leerkrachten tusschen Nederland en Belgie.
In December 1925 is in de Nederlandsche bladen
meegedeeld, dat tak Brussel van ons Verbond in
herinnering heeft gebracht de verklaring van Minister
Huysmans, waaruit blijkt, dat de Belgische Regeering
zich ten aanzien van de uitwisseling van leerkrachten
en Studenten tusschen Belgie en Nederland tweemaal
te vergeefs tot de Nederlandsche Regeering had
gewend. 1)
In dat courantenbericht heeft het lid der Eerste
Kamer, prof. Van Emden, aanleiding gevonden aan
de Nederlandsche Regeering te vragen, wat er eigenlijk ten aanzien van die zaak is voorgevallen. Het antwoord der Regeering op die vragen gaf prof. Van
Emden aanleiding tot een bittere klacht in de N.R.C.
van 28 Febr. j.l. aan het adres der Regeering voor
haar geheimzinnigheid en de weinige opgewektheid,
waarvan deze heeft doen blijken, waar het geldt
vredeswerk en volkenbondszaken. Hierop is nog
gevolgd een bericht in de N.R.C., dat het verzet
geenszins van het Departement van Buitenlandsche
zaken is uitgegaan, maar veeleer van het Depar tement van Onderwijs, dat bovendien de zaak geruimen
tijd in studie heeft gehouden. Ik weet niet van wien
dit bericht afkomstig is, maar betwijfel of het geheel
juist is. Aan 't laatst genoemd departement heerschte
althans, meen ik, de overtuiging, dat de intellectueele
toenadering tot Belgie meer een vraag is van onderlinge verhouding tusschen de beide staten dan een
onderwijsbelang voor Nederland, en derhalve het
Departement van Buitenlandsche Zaken zich eerst
omtrent die verhouding moest uitspreken. Men zou
dus, om billijk in zijn oordeel te zijn, moeten weten,
of laatst bedoeld departement aan dat van Onderwijs
de gewenschte inlichtingen heeft verschaft.
Reeds in den zomer van 1923 is de zaak volledig bekend gemaakt door een vraag van Mr.
Alberic Deswarte in den Belgischen Senaat. Deze had
n.l. bij de behandeling der begrooting van Wetenschappen en Kunsten in den Senaat van een intellectueel
verbond met Nederland gewaagd, waarop de Volksvertegenwoordiger Jules Destree in „Le Peuple"
van 11 April van dat jaar de vraag stelde of ,burger"
Deswarte dan niet wist, dat dit verbond aan Nederland werd voorgesteld terzelfder tijd als aan de
Fransche Republiek. 2)
De Senator vroeg daarna, op 9 Juni van 't zelfde
jaar, den minister van Buitenlandsche zaken „den
datum en den inhoud nader te bepalen van het be-doelde voorstel en ook te zeggen, of soortgelijk voorstel insgelijks aan andere regeeringen gedaan werd en
1) Het blijkt noodig zij 't zeker niet voor onze leden ! —
er op te wizen dat in dien stap van tak Brussel geen Nederlandsche inmenging in de zaken van een ander land kan worden
ezien. Groep Vlaanderen van ons Verbond is immers in de
g
eersteplaats een organisatie der Vlamingen, waarbij de in
Belie
wonende Nederlanders en Afrikaners zich kunnen
g
aansluiten. Het bestuur van die Groep, en ook van tak Brussel,
is dan ookgrootendeels in handen van Vlamingen.
2) Jules Destree was Minister van Buitenlandsche Zaken,
toen dit voorstelgedaan werd.

aan welke ?" Hij verzocht ook „te zeggen Welk gevolg daaraan door elk deter regeeringen gegeven
werd."
De minister antwoordde: „onder dagteekening
van 20 Januari 1921 heeft de Regeering des Konings,
door tusschenkomst barer diplomatieke vertegenwoordigers te Brussel, aan de Deensche en Spaansche
Regeeringen, aan de Regeering der Vereenigde
Staten van Amerika, aan de Fransche, Britsche,
Italiaansche, Luxemburgsche, Noorweegsche, Nederlandsche, Zweedsche, Zwitsersche en Tsjecho-Slowaksche Regeeringen voorgesteld, wat betreft de
betrekkingen op het gebied van wetenschap en onderwijs, een overeenkomst te sluiten".
De Minister laat daarop den volledigen tekst der
overeenkomst volgen. 1)
Deze voorgest Ade overeenkomst is gesplitst in drie
hoofdstukken.
Het eerste handelt over de uitwisseling van leerkrachten voor een bepaalde\reeks voordrachten, of
gedurende een half, ook wel een geheel jaar, of zelfs
Langer. De aldus aangewezenen behouden de jaarwedde, die zij in hun land genieten en ten laste daarvan en ontvangen verder een toelage voor reis- en
verblijfkosten, eveneens ten laste van hun land.
Het tweede hoofdstuk handelt over de uitwisseling
van leerlingen en de gelijkstelling van diploma's;
terwijl het derde regelt de instelling en den werkkring van eene vaste „Technische Commissie", belast met het onderzoek der vraagstukken, verband
houdende met de betrekkingen op wetenschappelijk
en onderwijsgebied tusschen de beide landen en met
het doen van voorstellen aan de beide regeeringen
voor hetgeen noodig is om die betrekkingen te ontwikkelen.
Deze Commissie zou o.m. te onderzoeken hebben,
wat noodig is om, met inachtneming der wetten
en reglementen van elk land, en rekening houdende
met de programma's der inrichtingen van onderwijs,
de leerlingen over en weer toe te laten tot het volgen
van lessen en het afleggen van examens in het andere
land, zonder hun opleiding te vertragen. De Commissie zou eveneens moeten onderzoeken, welke wijzigingen of aanvullingen in de wetgeving van de
beide landen noodig zouden zijn: 1°. om wederkeerig
aan de bezitters van diploma's de daaraan in het
eigen land verbonden voordeelen in het andere land
te verzekeren; 2°. om de uitwisseling van leerlingen
onder de gunstigste voorwaarden in 't algemeen
mogelijk te maken.
De Commissie zou bestaan uit 12 leden, zes van
elk land, benoemd door de Regeering van het land,
waartoe zii behooren.
Al deze bepalingen worden in de overeenkomst
nader uitgewerkt. Ik geef dus slechts zeer in 't kort
den voornaamsten inhoud weer.
1) In het Fransch, terwijl het antwoord aan den heer
Deswarte in de stukken in het Nederlandsch isgesteld. Althans
de Nederlandsche Regeering had de overeenkomst in het
Nederlandsch behooren te ontvangen
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De minister geeft in zijn antwoord op de vragen
van den Senator Deswarte ten slotte een overzicht
van de antwoorden der regeeringen, aan welke het
voorstel om de overeenkomst te sluiten, is gedaan.
Daaruit blijkt, — het was in 1922 — dat alleen
Frankrijk en Luxemburg op het voorstel waren
ingegaan. Frankrijk had den voorgestelden tekst
goedgekeurd en de overeenkomst met dat land is
17 Juni 1921, derhalve 5 maanden, nadat de Belgische
Regeering haar voorstel liet uitgaan, te Parijs geteekend. De overeenkomst met Luxemburg had het
ontwerp der Belgische Regeering tot grondslag.
Deze — derhalve min of meer afwijkende — overeenkomst werd geteekend 5 September 1921.
Dit kort overzicht leert ons veel.
In de eerste plaats blijkt er uit, dat de oplossing,
welke de Nederlandsche Regeering thans aan de
Belgische heeft voorgesteld, erg slappe groc is. Deze
laatste immers wil een volledige organisatie, neergelegd in een overeenkomst tusschen beide regeeringen,
waarin niet alleen de uitwisseling van leerkrachten
wordt geregeld, maar ook — en dat schijnt mij in het
gemeenschappelijk stambelang van Nederland en
Vlaanderen het aller voornaamste — de instelling
eener vaste Technische Commissie wordt voorgeschreven, die aan de beide regeeringen voorstellen
moet doen, om het intellectueel verkeer tusschen deze
beide volken in de hand te werken. Daarover zwijgt
de minister van buitenlandsche taken in zijn antwoord op de vragen van Prof. Van Emden.
Afgescheiden hiervan mogen wij betwijfelen, of
hetgeen de Nederlandsche regeering wil ten aanzien
van de uitwisseling van leerkrachten, iets van beteekenis zal opleveren. Zij wenscht immers af te wachten, of er Nederlandsche en Belgische hoogleeraren
zullen zijn, die met elkaar willen wisselen. Dit is
geheel iets anders dan de Belgische regeering voorstelt, die wil dat beide regeeringen samen de leiding
nemen. In het ontwerp voor de overeenkomst wordt
dit uitgewerkt; de toepassing der overeenkomst
wordt daar, wat de uitwisseling betreft, in hoofdzaak
in handen der faculteiten gesteld.
De Nederlandsche regeering heeft op het voorstel
der Belgische van 1921 niet geantwoord, alvorens er
een aanmaning van deze kwam. Zij droeg den gezant
te Brussel op, wanneer de Belgische regeering op
haar voorstel terugkwam, aan deze mede te deelen,
dat zij niet op het voorstel kon ingaan met het oog
op de 'geldelijke gevolgen in verband met den stand
van 's Lands geldmiddelen. Het is tot dit antwoord
blijkbaar niet gekomen, want de aanmaning om te
antwoorden van Belgische zijde bleef zoo lang uit, 1)
dat er tijd gevonden kon worden een oplossing te
ontwerpen, waarbij de benarde toestand der Nederlandsche Schatkist buiten geding bleef, maar een
oplossing — gelijk gezegd is — die tegenover het
breed opgezette Belgische plan niets beteekent.
Het is inderdaad onbegrijpelijk, waarom de Nederlandsche regeering haar armoede in het geding heeft
1) De aanmaning ging uit van het inmiddels opgetreden
nieuwe Kabinet, dat vele Vlaamschgezinden bevat.

willen brengen. Het is immers duidelijk, dat het met
die uitwisseling niet dadelijk zulk een vaart zou
loopen. De uitgaven, die er mee gemoeid zouden zijn,
zouden voor langen tijd voor Nederland van geen
beteekenis zijn, ook al zou de uitzending van leerkrachten van Belgie — desnoods zonder uitwisseling,
zooals ook Frankrijk, meen ik, gedaan heeft —
dadelijk kunnen beginnen.
Dat de Nederlandsche regeering haar werkelijk
bezwaar, om nog op het Belgische voorstel in te gaan,
verzweeg, wordt waarschijnlijker, wanneer men ziet,
Welk antwoord zij ten slotte gegeven heeft. Blijkbaar
gevoelt zij er bitter weinig voor.
Ik wil niet onderzoeken, welke redenen voor dit
standpunt gelden, en wensch er alleen op te wijzen,
dat de opvolgende Nederlandsche Regeeringen geen
van alle blijk gaven, doordrongen te zijn van het
overgroote Nederlandsch belang bij een geestelijk
hoog ontwikkeld Vlaamsch yolk. Het is beneden de
waardigheid van Nederland, dat zijn regeering zich
in het verkeer met de Belgische nog altijd bedient van
de Fransche taal, terwijl de Nederlandsche taal
in Belgie naast de Fransche de officieele taal van het
land is, de taal van 4 millioen stamverwanten, die
— voor zoover zij genoeg ontwikkeld zijn — een
dringend verlangen hebben naar Nederlandsch geestelijk voedsel.
Frankrijk handelt anders, niet alleen is er een zeer
druk verkeer tusschen de Franschen en hun taal- en
stamgenooten in Belgie, Frankrijk laat ook geen
poging onbeproefd, om den Franschen invloed in
Belgie uit te breiden.
0, ik weet 't wel, Nederland kan niet dezelfde
houding aannemen als Frankrijk. Nederland moet er
niet aan denken te trachten onder de Walen te doen,
wat Frankrijk in Vlaanderen tracht te bereiken. Maar
vrees is te alien tijde een slechte leidsvrouw, vrees
voor Internationale verwikkelingen, terwijl van de
Nederlandsche regeering niet anders wordt verlangd
dan de nationale waardigheid hoog te houden en
mede te werken, nu Belgie zelf de gelegenheid
opent tot ontwikkeling van het geestelijk verkeer
tusschen beide landen.
Waarom, zoo vraag ik mij af, werd in het antwoord
aan Prof. Van Emden verzwegen, dat in de overeenkomst ook de instelling eener vaste technische Commissie wordt geregeld ?
Welk een prachtig vergezicht wordt hier geopend!
Een officieele Commissie, samengesteld door de beide
regeeringen; een commissie, die heeft te onderzoeken
en voorstellen te doen aan die regeeringen. Wat is
daartegen ? Het is het middel om een goede regeling te verkrijgen voor een zich ontwikkelend geestelijk verkeer tusschen Nederland en Vlaanderen.
Ik heb een open oog voor de moeilijkheden.
Het onderwijs in beide landen is verschillend
opgebouwd. De vraag is ook: wie Belgie naar Nederland zal zenden. Het moeten natuurlijk alleen Belgen
zijn, die de Nederlandsche taal volkomen beheerschen. De vraag is, of er velen zijn, die voor tijdelijke
plaatsing in Nederland in aanmerking komen. Behalve over de taal, moeten zij ook meester zijn over
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het vak, waarin zij les zullen geven. Maar wat niet is,
zal komen. En het is niet noodig, dat de overeenkomst
dadelijk uitgebreide toepassing vindt.
Bijna alle landen, tot welke de Belgische regeering
zich met haar voorstel heeft gewend, hebben geweigerd er op in te gaan of den zachteren term gebruikt,
„dat zij het voorstel in overweging hebben genomen".
Die weigering is begrijpelijk. Wat kan de overeenkomst uitwerken, wanneer niet de gemeenschappelijke taal de brug vormt ?
Maar Frankrijk tastte dadelijk toe; binnen 5 maanden nadat het voorstel is uitgegaan, werd de overeenkomst met dat land ongewijzigd geteekend. Het
is best mogelijk, dat de Fransche regeering reeds het
ontwerp van de overeenkomst kende, voor het Belgische voorstel in Parijs kwam, zelfs dat zij 't vooraf
reeds had goedgekeurd. Ja, het is niet ondenkbaar,
dat het ontwerp in Parijs in elkaar is genet. Ik ga
nog verder en neem de mogelijkheid aan, dat de
Belgische Regeering het plan heeft ontworpen in
overleg met de Fransche — of omgekeerd — uitsluitend om de overeenkomst met Frankrijk te kunnen
sluiten. De samenstelling der toenmalige Belgische
regeering en de toen in de Belgische regeeringskringen heerschende opvattingen kan tot die veronderstelling eenige aanleiding geven. Dat het
voorstel ook aan een aantal andere regeeringen is
gezonden, zou dan misschien geschied zijn, om de
gedachte aan den eigenlijken opzet te verbergen.
Dat alles is mogelijk. Maar wat komt er dat op aan ?
Hier werd een prachtige gelegenheid geboden om,
zonder inmenging in de taken van een ander land,
een krachtigen stoot te geven aan de ontwikkeling
van het geestelijk verkeer tusschen Nederlanders en
Vlamingen. Maar de Nederlandsche regeering geeft
hetzelfde antwoord als vele andere regeeringen: „de
kwestie lag in studie", zooals Minister Destree op de
vragen van Senator Deswarte meedeelde. Zij, regeerende over een yolk van 7 millioen Nederlandsch
sprekende menschen, antwoordde aan een regeering,
waaronder 4 millioen Nederlandsch sprekende menschen leven, hetzelfde als uitgenoodigde regeeringen
van andere landen, waar geen sprake is van een gemeenschappelijke taal, geen sprake ook van stamverwantschap !
Moge de Nederlandsche regeering alsnog tot
de overtuiging komen, dat zij hier een plicht heeft te
vervullen; dat hier voor haar een machtig middel
gereed ligt, om de Nederlandsche geestelijke grenzen
belangrijk te verruimen.
P. J. DE KANTER.
Secretarissen der zelfst. afdeelingen in het buitenland,
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In het Sept.-nr. van den vorigen jaargang heeft de
algemeene voorzitter een zoo kort en volledig mogelijk overzicht gegeven van dit Verdrag en de vraagstukken, die er aan verbonden zijn, in de eerste plaats
die, welke de verhouding tusschen de Nederlanders
en Vlamingen raken.
Het komt ons niet overbodig voor, thans nog eens
iets over het Verdrag te zeggen. Het is het allerbelangrijkste stuk op het gebied der Internationale
politick, waarin Nederland sedert een Lange reeks van
jaren betrokken is en voor het streven van ons Verbond, n.l. sterke geestelijke banden te leggen tusschen
Nederlanders en Vlamingen, is het van het allerhoogste belang. Nederland mag het Verdrag, zooals
het aan de Tweede Kamer ter beslissing is gegeven,
niet aanvaarden. Nederland mag dat niet doen,
ter wille van zijn nationale waardigheid, wil het
Nederlandsche Volk zijn zelfstandigheid hoog houden
en aanspraak blijven maken op den eerbied van
de *Indere beschaafde natien, ook van Belgie.
Belgie kan evenmin als wie ook iets gevoelen voor
Nederland, wanneer 't het zeer te waardeeren verlangen, om in vriendschap met zijn buurman te leven,
zó6 ver drijft, dat het zijn eigen yolk onnoodig benadeelt en afstand doet van zijn souvereine rechten.
De Internationale positie van Nederland zou derhalve, wanneer 't Verdrag mocht worden aangenomen,
belangrijk worden verzwakt.
In het boven aangehaalde artikel is ons standpunt ten
aanzien van den plicht van Nederland om de verdere
economische ontwikkeling van Belgie, met name van.
Antwerpen, te bevorderen, voor zoover de medewerking van Nederland daarvoor onmisbaar is,
uiteengezet. Maar uit dien plicht volgt niet, dat
Nederland ook in onredelijke eischen moet toestemmen.
Waarborgen behooren te worden gegeven, dat op
de Schelde geen werken zullen worden uitgevoerd,
die de Zeeuwsche polders kunnen schaden.
Toestemmen in het verbod van onderzoek van open afvarende schepen op de Schelde mag evenmin
worden aanvaard.
Het beloodsen van de Wielingen uitsluitend aan
Belgie over te laten, is zeer bedenkelijk. Binnen zeer
korten tijd zou Belgie zich daar heer en meester
voelen en het buitenland zou weldra Belgie als zoodanig algemeen stilzwijgend erkennen. Het beloodsen
van Wielingen en Oostgat kan zeer goed, bijv. voor
3 maanden, bij beurte door Nederland en Belgie geschieden.
De nekslag, die in het Verdrag aan Terneuzen
worth toegebracht, behoort te worden voorkomen.
Uitgesloten moet zijn, dat, door lagere heffingen
de Belgische boven de Nederlandsche havens kunnen
worden bevoordeeld.
Het recht van Nederland, om de Belgische oorlogsschepen op denzelfden voet te behandelen als de
oorlogsschepen van alle andere natien, moet onomstootelijk vaststaan. Beter, eerlijker in elk geval, zou
het zijn, de bepaling, dat Antwerpen geen oorlogshaven mag worden, te handhaven. Zonder recht van
doortocht in oorlogstijd heeft Belgie er immers
niets aan.
Al deze punten — en nog meer — behooren afdoende te worden geregeld in het Verdrag zelf. Zoo
ook de verdeeling der kosten van de kanalen. Met
aanvulling der toelichtende memorie komt men
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er niet. Het geldt hier een overeenkomst van diep
ingrijpend belang, wellicht voor een onafzienbare
reeks van jaren. De uitlegging van zulk een Verdrag
mag niet afhankelijk zijn van de persconlijke inzichten der toevallig op zeker tijdstip zetelende regeering.
Onze voorzitter drong er destijds op aan, dat ook
Belgie in het Verdrag concessies zox doen en wees
o.a. op het groote belang voor Nederland, om het
Wielingenvraagstuk op te lossen, bijv. door verdeeling Tangs den dalweg. Nederland kan vcrder
groot belang hebben bij een rechtstreeksch kanaal
van het Belgische nijverheidsgebied naar het kanaal
Antwerpen-Moerdijk.
Men kan de bewering van oud-minister Franck,
dat Nederland in het Verdrag zoo veel verkrijgt, niet
ernstig opnemen. Men vraagt zich af, waarop hij wel
't oog kan hebben bij die bewering.
De openbare meening in Nederland zou zeer veel
kalmer worden, wanneer uit het Verdrag inderdaad
het verlangen sprak om over en weer elkaar albs te
geven, waarop men recht heeft.
Wanneer het Verdrag in de Tweede Kamer in
stemming mocht komen, behoort het derhalve te
worden verworpen.
Maar hier stuiten wij op de taak van ons Verbond,
met name Groep Nederland.
Deze Groep wil bij het Nederlandsche yolk het
gevoel van eigenwaarde in gepasten vorm aankweeken, staat dus tegenover het Verdrag in zijn
huidigen vorm. Maar zij wil ook medewerken, om
de geestelijke banden met onze stamverwanten,
dus ook de Vlamingen, te versterken.
Ziedaar de moeilijkheid.
Stonden de Vlamingen als een man aan de zijde
van de Nederlanders — zeker de overgroote meerderheid —, die tegen het Verdrag zijn, dan was de
zaak zeer eenvoudig.
Maar daar heeft 't niets van.
Er is een groep — een vrij kleine — onder de Vlamingen, die in hun haat tegen Belgie en hun liefde
voor Nederland zoo ver gaan, dat zij het Verdrag
afwijzen. Ook de angst voor versterking van den
Franschen invloed speelt daarbij een rol. Hun gedachtengang is deze: het Verdrag bevat de erkenning
door Nederland van de opheffing der neutraliteit
van Belgie. Voeg daarbij, dat Antwerpen oorlogshaven kan worden en ge hebt alles bijeen, wat
Frankrijk wil, om Belgie geheel te beheerschen.
Wat die neutraliteit betreft, moet men rekening
houden met de feiten. Wat beteekent zij, wanneer de
machtsverhoudingen onder de Staten, die haar louden
waarborgen, gewijzigd zijn? Wij, Nederlanders, kunnen het betreuren, dat het zoo is, maar de toestand
is thans aldus, dat de neutraliteit van Belgie nu allerminst dezelfde beteekenis zou hebben als voor den
oorlog,nu er een belangrijke verschuiving heeft plaats
gehad in de machtspositie der bij die neutraliteit
betrokken mogendheden.
_Nederland, niet Langer kunnende vasthouden aan
over-oude politiek: in het widen een bolwerk
tegen Frankrijk te onderhouden, zal elders een tegenwicht moeten zoeken. Er zijn verschijnselen, die er
op wijzen, dat Belgie zelf dit tegenwicht aanbiedt.
De nd-oorlogsverdwazing heeft daar uitgewerkt.
Zelfs onder de vorige regeering, die zeker niet als
sterk Vlaamschgezind kon worden beschouwd, waren
er teekenen, die wezen op het verlangen zijn eigen
weg te gaan, zich aan de omhelzing van Marianne
te onttrekken. Van de tegenwoordige Belgische regee-

ring kan zeker nog grootere zelfstandigheidspolitiek
worden verwacht. Bovendien mag men vertrouwen
op haar eerlijk gemeend verlangen met Nederland
tot nauwe samenwerking op economisch en cultureel
gebied te komen.
Dit alles wijst ook Nederland zijn plicht aan: de
Belgische wenschen te bevredigen, voor zoover
de eer en waardigheid en de souvereine rechten van
Nederland daarbij niet in het gedrang komen.
Veel grouter dan de bovenbedoelde is de groep
Vlamingen, die zich op Belgisch standpunt plaatsen.
Men behoeft dit niet gelijk te stellen met minder
vriendschappelijke gevoelens voor Nederland. Het is
in de eerste plaats het zuiver Vlaamsche Antwerpen,
met zijn voorsteden, dat, gesteund door de regeering
te Brussel, vecht voor hetgeen het als zijn recht
beschoui,vt. Zelfs de bekende rede van Antwerpens
burgemeester Van Cauwelaert heeft men in dit
Licht te zien, al is daarmede zijn zeer dwaze herinnering aan den vrede van Munster niet goed gepraat;
dwaas, omdat nu reeds, vOOr het nieuwe verdrag in
werking is getreden, Antwerpen zich ontwikkeld
heeft tot een der grootste havens der wereld.
Te moeilijker is de toestand voor die belangrijke
groep Vlamingen, char zij naar een hartelijke verhouding met Nederland oprecht verlangen en, niet
minder dan de eerstge,noemde kleinere groep, in
Nederland het stamland zien met zijn voldragen
beschaving, waaruit de Vlamingen moeten putten
voor hun verdere geestelijke ontwikkeling.
Men mag ook niet voorbijzien, dat, wanneer
men de houding tegenover het Verdrag van Vlamingen
en Walen vergelijkt, de groote voorstanders vooral
onder de eersten zijn te vinden. Onder de Walen
zijn er velen, die zich met kracht verzetten tegen de
voortdurende, groote eischen van Antwerpen, Welke
zulk een zwaren financieelen druk op het land leggen.
Zij beklagen zich, dat alles voor Antwerpen wordt
gedaan en de regeering voor hun wenschen doof
blijft. Daarbij komt, dat de belangen van het Belgische industriegebied, met name bij de in het Verdrag
behandelde kanalen, niet zoo groat zijn. Met een
goede verbinding door middel van de bestaande,
da_, verbeterde kanalen, en met het in aanleg zijnde
Juliana-kanaal is dat gebied reeds zeer goed geholpen.
Dit alles maakt den toestand uiterst moeilijk voor
alien, die de groote belangen erkennen, die betrokken zijn bij een druk geestelijk en vriendschappelijk
verkeer tusschen Nederlanders en Vlamingen.
Hier is dan ook de taak van het A. N. V. aangewezen. Verwerping van het Verdrag zou aan dat
verkeer wellicht onherstelbare schade berokkenen.
Men zegge niet, dat reeds zooveel verdragen verworpen werden zonder nadeelige gevolgen voor de
verhouding tusschen de betrokken Staten. Juist,
waar in dit geval bijzondere belangen er bij betrokken
zijn, staat de zaak gansch antlers.
Het A. N. V., in dit geval Groep Nederland, dient
zich te scharen onder hen, die het mogelijke behooren
te doen om te voorkomen, dat het Verdrag in de
Tweede Kamer in stemming komt, zooals het daar ligt.
Vooraf zal moeten gaan: wijziging van het Verdrag,
opdat het in overeenstemming kome met Nederlands
souvereine rechten en zijn economische belangen
niet meer kan schaden dan onvermijdelijk is, aanvulling ook om er het karakter van wederzijdsche
concessies aan te geven; op die wijze- zal zooveel
mogelijk gevaar voor een minder goede verstandouding tusschen beide lan den worden vermeden.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Atgezaagd Verwif t,

Wij hebben in ons jongste Decembernummer een
van ingenomenheid getuigend overzicht gegeven van
het Nederlandsch Leven in Buenos Aires en daarbij
vooral gebruik gemaakt van gegevens uit Ons Weekblad van de Nederlandsche kolonie in Argentinie.
In haar nummer van 13 Febr. betuigt de redactie
daarvoor haar dank, maar toont zich verstoord, omdat wij het minder oorbaar achtten, dat die Nederlandsche kolonie ten bate der slachtoffers van de
stormramp een „the dansant" gaf, al zegt zij voor
dezen Franschen schijn niet verantwoordelijk te zijn.
Zij oordeelt dat wij .... , in een glazen huis wonen,
verwijt ons onzen naam Neerlandia en vraagt, aan
welke taal die ontleend is.
Herhaaldelijk hebben wij er aan herinnerd (en
in ons Gedenkboek kan men het bewijs in beeld
vinden), dat ons blad reeds Brie en een half jaar bestond, toen het in 1900 naar Nederland overging.
Wijlen de heer Hyp. Meert had het in 1896 gesticht
en er den naam aan gegeven, onder waken het zijn
taal- en stamstrijd was begonnen. De nieuwe opstellers oordeelden het niet gewenscht den naam,
waaraan eenmaal een beginsel verbonden en die
niet aan een moderne vreemde taal ontleend was te
veranderen, al zou zij zelf zeker een zuiver Nederlandschen gekozen hebben.
Tenslotte het verwijt, dat we een te welig gebruik
van het woord Hollandsch maken. Ook dit is onverdiend. Meermalen hebben we erkend dat Nederlandsch de. voorkeur verdient boven Hollandsch, maar
in Zuid-Afrika geeft men de voorkeur aan het laatste
en de naam Hollanders omvat daar ons heele ras.
Het taalgebruik in dezen houdt verband met de
overwegende rol, die Holland in de Vereenigde Nederlandsche gewesten. speelde.
Beide namen hebben burgerrecht en beteekenis.
Wij erkennen gaarne, dat het weldadigheidsfeest
te Buenos Aires Nederlandsch was en de uitkomst ook.
Onze vereeniging heet Algemeen Nederlandsch
Verbond. Dat zegt genoeg.
Een Vlaamsche leugen over Nederland.

Het vorig jaar verscheen te Gent een werkje over
„Germanism en in het Nederlandsch", dat de Koninklijke Vlaamsche Academie met goud bekroonde.
De Inleiding geeft op blz. 11 de volgende van
verregaande onkunde getuigende meening te lezen:
„Bijna zooals in Zuid-Nederland het Fransch is
het Duitsch in Holland de taal, welke de hoogere
standen, de geleerden, de journalisten, letterkundigen
:n kooplieden bij voorkeur spreken, lezen en schrijven"
Dat een schrijver toont zijn onderwerp niet meester
te zijn, moet hij weten, maar dat een Koninklijke
Vlaamsche Academie zootn werk met goud bekroont,
is ergerlijk en ontstellend en doet de vraag rijzen,
of de leden het wel met aandacht hebben gelezen
en of zij bevoegd tot oordeelen zijn.
Geen Nederlander denkt er aan in Nederland
Duitsch te spreken, als hij niet met Duitschers van
gedachten moet wisselen en het is verbijsterend,
dat men heden ten dage nog moet gaan betoogen,
dat Nederlandsch de omgangstaal in Nederland is.
Als een buurman zoo verdachtmakend oordeelt
over ons huis en zijn bewoners, welke dwaze begrippen voedt hij dan bij den verren vreemdeling!

Ons protest geven wij tot opschrift het brandmerk,
dat B. in de Wetenschappelijke Bladen terecht drukt
op de domme bewering van den heer Moortgat,
den schrijver van het bekroonde werkje.
Een kinderstem uit Hongarije.

Te Budapest is in Januari en Februari 1.1. een
tentoonstelling van werken van begaafde Hongaarsche kinderen gehouden. Een veertienjarig meisje,
Elisabeth Bellak uit Sopron, die in Nederland gehuisvest en verzorgd is geweest, gelijk honderdtallen Hongaarsche en Oostenrijksche kinderen, had
op die tentoonstelling een vers ingezonden, waarin
de lof van Nederland verkondigd werd.
Men zond ons dit gedicht in het Hongaarsch
met de vertaling erbij. Het is in negen kwatrijnen,
elk eindigend met het referein „Gezegend Nederland, gezegend land van vrede". Ofschoon kinderlijk,
geeft het toch duidelijk blijk, dat het verblijf in Nederland ontwikkelend op het meisje gewerkt heeft. Zij
maakte vergelijkingen tusschen het land, van waar zij
kwam — een land waar rechtszekerheid ontbreekt;
waar de nooddruftigen zoo vaak aan hun lot overgelaten worden; waar meer gestreefd dan gearbeid
wordt en: het land dat zij vond — waar eigendom
voor vreemde handen heilig is; waar men ook denkt
aan het Teed door anderen geleden; waar gewerkt
wordt.
Dair wordt met vroomgebed het daaglijksch werk begonnen,
Dat zegenbrengend zij, wat werkend wordt gewonnen
En ziet hoe God de Heer verhoort de vrome bede:
Hi' zegent Nederland, te zijn een land van vrede !

Wij vermelden dit schijnbaar onbeteekenende geval
hier alleen, omdat het de aloude vriendschap tusschen
Nederland en Hongarije in herinnering brengt. Uit
het in 1923 uitgegeven Gedenkboek van het Algem.
Ned. Verbond weet men hoe nauw dikwijls de betrekkingen zijn geweest, hoe erkentelijk de Hongaren
zich nog tot in onzen tijd toonen voor de hulp, in de
zeventiende eeuw hun uit Nederland verleend door
Michiel Adriaensz. de Ruyter, te Wier eere de stad
Debreczen in 1893 een gedenkteeken oprichtte. Vele
Hongaren hebben in de 17e en 18e eeuw in Nederland gestudeerd en hier groote gastvrijheid genoten
en ook tegenwoordig nog worden vele Hongaarsche
studenten door het Stipendium Bernardinum naar
Utrecht gelok t. Naar Hongarije teruggekeerd krijgen
zij daar goede plaatsen in de kerken en maken Nederland bekend.
Het Alg. Ned. Verbond heeft sedert 1912 een vertegenwoordiger in Hongarije.
Esperanto.
Een lezeres, lid van ons Verbond, bijna sedert de
oprichting, vindt dat wij in onze Kantteekeningen van
Februari 1.1. niet geheel recht gedaan hebben aan de
esperanto-beweging, die zij met hart en ziel voorstaat.
Zij schrijft, dat het esperanto bij de Internationale
telegrafie is aanvaard als „duidelijke taal", dat 't gebruikt
wordt door alle Jaarbeurzen en door het Int. Arbeidsbureau voor zijn persberichten, dat het aangenomen
is in Amerika door de grootste vereeniging van radiobeoefenaren, dat de esperanto-letterkunde meer dan
vijf duizend geschriften omvat; dat esperanto als ver-
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keerstaal bewezen heeft, zeer goed te voldoen ; dat
het derde Internationale congres voor Luchtscheepvaart, in 1925 te Brussel gehouden, een commissie
benoemde ter voorbereiding van de invoering van
esperanto als technische taal in de luchtvaart en dat
de Finsche regeering ruim drieduizend gulden heeft
toegestaan voor opleiding van onderwijzers in esperanto. Men mag dus voorzeker aannemen, dat de beweging -leeft en vooruitgaat.
Wij hebben niet het minste bezwaar, een en ander
hier genoegen te vermelden, al geven wij aan onze
lezeres hog niet aanstonds toe, dat, indien Nederlanders inplaats van Engelsch, Duitsch, Fransch ook nog
deze wereldtaal gingen gebruiken, het Nederlandsch
„heel wat zuiverder zou geschreven en gesproken
worden". Met evenveel recht zou men kunnen verwachten, dat wij dan, naast anglicismen, germanismen, enz.,
die toch wel niet verdwijnen zullen, ersperantismen
erbij kregen !
Maar begeven wij ons niet in zulke bespiegelingen
en besluiten wij met den wensch, dat het esperanto
eens een Dante of Shakespeare zal krijgen, wier voorloopers, naar de esperantisten vertrouwen, er reeds
zijn.

BUITENLAND.
De afstammelingen der Nederlanders

op Ceylon 1).
Uw Ifelangstellende brief van 11 November is
mij ter hand gekomen. Ik ben innig dankbaar voor
de vriendelike inhoud ervan, als ook te vernemen,
dat het Mg. Ned. Verbond in de loop der jaren zulk
een levendig belang heeft gesteld in de Burghers
en zo veel voor hen heeft gedaan.
Zoals u weet, ben ik hierheen gekomen als Evangeliedienaar; dus spreekt het vanzelf, dat ik geen
steen opaangeroerd zal laten, om dit werk uit te breiden. Men kan echter nauwelijks verwachten, dat het
kerkelik leven bloeien zal, wanneer het maatschappelik leven kwijnt. Geen wonder dat de Kerk in een
betreurèhswaardige toestand verkeert. In vele op-

zichten is de wind haar tegen. Zij blijft vastklemmen aan de naam Dutch Reformed Church in spijt
van het jammerlik feit, dat er niet een enkel Hollandsch woord in de kerk gebezigd wordt. Toch
weigert zij de naam prijs te geven en zich bij enig
andere Engelsch-Protestantsche Kerk aan te sluiten.
Ook hare leraars zijn uit Ierland en Schotland.
Nu spreekt het vanzelf, dat zij in haar volharding
haar eigen bestaan vinden moet. Niemand anders
dan zij, die aan hun kerk getrouw zijn, kunnen haar
verstaan, omdat er voor niemand anders een toevertrouwd pand in deze naam opgesloten is. Nu is
de vraag, hoe een eigen bestaan te vinden, daar zij
in geen verband met enige andere Hollandsche
kerk stilt. Het zou onbillik zijn van iemand anders
enige ondersteuning te verwachten dan van de leden
der kerk. Hoe staat het met hen ?
Zoals men verwachten kan, niet heel gunstig.
Bekleden zij voorname plaatsen in de maatschappij ?
Hierop waag ik liefst nu niet 'n antwoord, omdat
naar mijh oordeel ik niet de bevoegde persoon ben,
om deze zaak in het rechte Licht voor te stellen.
1) Antwoord op een brief van het Hoofdbestuur. Red.

zijn er velen, die een zelfstandig bestaan hebben ?
In dit opzicht is er volgens algemene getuigenis
heel wat verbetering gekomen in de laatste jaren.
Er zijn uitstekende geneesheren en rechtsgeleerden
onder de Dutch Burghers. Dan zijn er ook de enkelen,
die alhoewel niet rijk toch over ruime bezittingen
beschikken. Maar de grote meerderheid heeft een
bestaan als regeeringsbeambte of als klerk in banken en handelsmaatschappijen. Gaarne zou ik de
moeite nemen en alle verkrijgbare en vertrouwbare
inlichtingen hieromtrent inwinnen en afzonderlik er
over schrijven, als het de lezers belang inboezemt.
In het kort kan men het volgende van hen zeggen:
De Dutch Burghers zijn Hollandsche afstammelingen door wettige en eerbare huwelijken; dit weten
zij, dit gevoelen zij. Alhoewel door omstandigheden
van eigen yolk en vaderland vervreemd, toch kunnen
zij zichzelven niet dwingen op te houden Hollanders
te zijn; het raakt hun in het bloed, zij kunnen het
niet helpen, zij zijn er trotsch op. Er is in de geschiedenis van hun verleden niets, waarover zij zich
behoeven te schamen, zij kunnen die zonder blown
aan de wereld open leggen. Als er enige oorzaak
bestaat, waarom zij onder omstandigheden geminacht
moeten worden, dan is het enkel, omdat zij Hollandsch
bloed in hun aderen hebben en weigeren dit te ontkennen of te verbloemen.
Voor ik eindig nog dit: Als men 'n oog voor dit
alles heeft en 'n hart, dat diep met hen meevoelt
en men zovele mogelikheden ziet, dan doet de
vraag zich onwillekeurig voor: wat kan er gedaan
worden om de Burgher-kerk en -maatschappij op
een gezonde of tenminste beter voet te brengen ?
Dit toch is iets, waarnaar zij verlangen. Wij zijn
ervan overtuigd, dat er veel gedaan kan worden.
De kerk is als grondslag bewaard gebleven; bouwstof is hier genoeg. Het ontbreekt echter aan bouwmeesters en de nodige middelen.
Daarom is het zoo verblijdend, te vernemen,
dat het Algem. Nederl. Verbond zulk een levendig
belang in onze menschen hier stelt.
A. J. K. DE KLERK.
Moge deze beschouwing de oproeping om steun
voor de oud-hollandsche kerk te Galle, in ens vorig
nummer opgenomen, weer in de herinnering brengen.
Reeds kwamen de volgende bijdragen in: W. C. B.
te Amsterdam f 25.—; J. F. D. te Amsterdam f 5.—;
A. A. v. S. te Haarlem f 2.—; S. H. T. te Utrecht
f 5.—.
Wie volgt?
Red.

ZUID-AFRIKA.
Het Hollandsch in Zuid-Afrika.
„Bedenkt: op den dag dat het Hoog-Hollandsch
niet meer wordt verstaan en gelezen in Zuid-Afrika,
zal de doodsklok luiden van het Afrikaansch."
Deze woorden sprak Dr. W. J. Leijds te Amsterdam
op een feestmaal, gehouden 16 December 1922 op
den Dingaansdag.
Het tijdstip om zoo te spreken was goed gekozen.
Er werd Quist omstreeks dien tijd een klopjacht
op het Nederlandsch in Zuid-Afrika gehouden,

hoofdzakelijk te Stellenbosch.
De beer C. J. van Rijn vertelde in het Kaapsche

NEERLANDI A
Blad „Ons Land" een en ander van het feest van het
Algemeen Nederlandsch Verbond op 1 September
1923. Daar zoude prof. Smith herhaaldelijk hebben
gezegd, dat het Nederlandsch voor Afrikaners een
vreemde taal was, gelijkstaande met Russisch en
Portugeesch en dr. Pienaar, dat Nederlandsch op de
Universiteit te Stellenbosch niet meer werd onderwezen in tegenstelling met Fransch en Duitsch en
dat de Nederlandsche taal in Z. A. aan bloedarmoede
zoude sterven en dat binnen 10 jaar niemand haar
meer zoude kunnen spreken.
Het Nederlandsch werd omstreeks dien tijd en
later • bijna geheel van de scholen gebannen. Te
Stellenbosch was men overtuigd, dat de strijd tegen
het Engelsch alleen kon gewonnen worden door het
geheel op den voorgrond stellen van het Afrikaansch
en door het bannen van het Nederlandsch. Er heerschte — en er zal nog heerschen — een patriotisch
Afrikaansche stemming van meeslependen aard
Een Nederlander als Prof. Pont, voorzitter van de
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging, werd
bij zijn bezoek aan Z. A. geheel voor deze beweging
gewonnen en betoogde te Pretoria, dat men aldaar
moest streven naar het uitdrijven van het Hollandsch
uit de eenige school, waar het nog werd onderwezen.
Er zoude dan te Pretoria, de woonplaats van zoovele
Nederlanders of oud-Nederlanders, wel zijn een
Duitsche, doch geen Nederlandsche school.
Het Nederlandsch werd in sommige kringen beschouwd als de taal, welke verwarring schiep en de
ontploofing van het Afrikaansch belemmerde. Te
Rustenburg organiseerde het schoolhoofd een snort
plechtigheid in tegenwoordigheid van de leerlingen,
waarbij de Nederlandsche boekengeschenken van
de Boekencommissie van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, op een hoop werden samengebracht en
verbrand, een handeling welke volgens ons Nederlandsch Strafwetboek (art. 350) strafbaar zoude zijn
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Immers het waren boeken, waarvan hij — de onderwijzer — niet de eigenaar was.
Eenige jaren later.
Tijdskrif vir Wetenskap en Kunst (Officiele
orgaan van die Suid Afrikaanse Akademie vor Taal,
Lettere en Kuns) November 1925.
Vergadering der Akademie gehouden te Pretoria
9 October 1925.
Prof. Dr. S. P. Engelbrecht: „As Nederlands
nie op die volkskool geleer word nie, dan ken ons
alle uitsig op die ontwikkeling van 'n eie gesonde
taal maar laat vaar, ons taal zou binne afsienbare tijd
totaal verengels".
Dr. N. H. Hoogerhout: „Die gehalte V31: die
taal wat die meeste leerlinge skrijf, is eenvoudig
krimineel; 'n mens skaam jou daarvan. Wie goeie
Afrikaans skryf die doen dit eenvoudig omdat hij
Nederland as taal geleer het, en wie dit niet geleer
het nie, die kan ook geen goeie Afrikaans schrijf nie".
Ook Generaal Smuts pleit voor het Nederlandsch
op de school en zegt o.a.: „Men aanskou vandag
al oral in die praktijk dat Afrikaans eenvoudig uit
Engels aangevul word".
Herinnerd werd aan de bepaling van het Afrikaansche Taalgenootschap (van ik meen 1875), hetwelk
voor het Afrikaansch als landstaal pleitte onder
deze leuze: „Afrikaans schrijf, Nederlands leer,
albei lees".
De Voorzitter van de Akademie zeide, dat de
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Raad een beetie trotsch was, omdat men met Prof.
Smith tot overeenstemming was gekomen, terwiji
Hoch deze professor werd beschouwd als de aanvoerder „van die rigting wat g'n Nederlands op die
school wil he nie".
In de vergadering zeide Prof. Smith, dat hij het
volkomen eens is met Dr. Hoogenhout, „dat die
goeie Afrikaans wat ons al geskrijf het en nog skrijf,
te danke is aan die feit dat ons ook Nederlands geleer het".
Tenslotte werd de volgende motie aangenomen:
„Die Akademie is van oordeel, dat 't in belang ie
van die gesonde ontwikkeling voor ons Afrikaanse
Taal om uit te gaan van die stanpunt, dat Nederlands bij ons onderwijs erken moet word".
Ds. Paul Nel, Moderator van de Ned. Hervormde
of Geref. Kerk schreef van het uitsluitend,Afrikaansch
opgevoed jonger geslacht: „Hul kan die Nederl. Bijbel
Met meer lees nie".
En nu wordt wel de Bijbel in het Afrikaansch
vertaald, doch wanneer is die vertaling klaar ?
En zal uit die vertaling spreken een geest, die vat
heeft op de bevolking ? Zooals het geval was met
onze Nederlandsche Statenbijbel.
Professor Dr. H. H. Kuijper in zijn reisindrukken
van Zuid-Afrika (1925) biz. 121 en v. kreeg geheel
andere indrukken dan enkeL jaren tevoren Prof.
Pont.
In Zuid-Afrika hoorde ik van vele zijden klachten
over de personen, die na een kort bezoek aan Z.A.
met een scherp omlijnd oordeel over velerlei in hun
Vaderland naar voren treden, terwiil de gelegenheid
om land en toestanden te leeren kennen, hun gewoonlijk maar al te zeer heeft ontbroken, althans
buiten een beperkt gebied, waarop zij zich meer
in het bijzonder kunnen bewegen.
Gedachtig aan deze waarschuwing heb ik hoofdzakelijk Zuid-Afrika in eigen woordvoerders ten
tooneele gevoerd.
Duidelijkheidshalve zij er op gewezen, dat de
aangehaalde bepleiters van Hollandsch onderwijs
op de scholen geen tegenstanders zijn van het Afrikaansch, dat zij het Afrikaansch als zoogenaamd
medium willen behouden, doch dat zij daarnaast
een plaats willen inruimen voor het Hoog-Hollandsch.
Op verschillende plaatsen — niet alleen te Stellenbosch — werd gezegd, dat het hoog tijd was, om op
de scholen het Hollandsch door het Afrikaansch
te vervangen, omdat het Engelsch bezig was sterk
veld te winnen.
De nieuwste berichten doen vreezen, dat men
bij de verandering een ongegronde hoop heeft gekoesterd en dat mede door deze verandering het
Engelsch bij het veldwinnen zijn pas heeft verhaast.
De Engelschen in Z. A. hebben dit verwacht en
waren daarom warme voorstanders van het bannen
van het Hollandsch.
De vorige Directeur van Onderwijs in Transvaal
had reeds voor deze mogelijkheid de voorspelling
geuit: „The African will kill itself".
Het schijnt wel, alsof men van zekere zijde heil
heeft verwacht van wat men zoude kunnen noemen:
een standsverheffing van het Afrikaansch. De Engelschen noemden het Afrikaansch wel een „kombuistaal", goed voor de keuken, doch ongeschikt
voor beschaafd gezelschap. Het officieel op den
voorgrond stellen van het Afrikaansch was daartegenover een begrijpelijke terugslag, die ook in zekere
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kringen en op beperkt gebied zijn invloed wel niet
zal hebben gemist.
Bij dit alles kan ook de antipathie tegen Nederland
en tegen de Hollanders — zooals die in een deel
van de Kaapkolonie bestond — een rol hebben gespeeld. Prseident Kruger had in het groat Hollanders
naar Transvaal geroepen in allerlei betrekkingen
en voor allerlei doeleinden. Hij Wilde in Zuid-Afrika
het Hollandsche element versterken en dit element
werd niet versterkt door de verplaatsing van Kaapsche Hollanders naar Transvaal. Daarbij kwam, dat
Kruger vreesde, dat de Kaapsche Hollanders reeds
te Lang onder Engelschen invloed hadden gestaan.
Het ligt intusschen voor de hand, dat soms Kapenaars „de vette baantjes" in Transvaal begeerden. Zij kunnen zich soms terecht als meer
geschikt voor een en ander hebben gerekend wegens
hunne bekendheid met Afrika en Afrikaansche
toestanden.
En ofschoon nu de Hollanders in den tijd van
Kruger over het algemeen een nuttige en eervolle
rol hebben gespeeld, kunnen onder hen de zwakke
broeders niet hebben ontbroken. Het ligt voor de
hand, dat zij, die zich voorbijgegaan voelden, een
scherp oog hadden voor de zwakheden van hunne
nieuw toegestroomde Hollandsche stamgenooten.
Dit uitte zich soms op scherpe wijze en in een der
Kaapsche bladen las ik, dat voor eenige jaren te
Stellenbosch iemand, ander den invloed van die
stemming, deze woorden zou hebben gesproken.
„De pest van Zuid-Afrika is de Hollander".
Geen wonder, dat bij zulk een stemming warme
propaganda werd gemaakt voor de geheele uitbanning
van het Hollandsch. Men beschouwe de stemming,
uitgesproken in de aangehaalde woorden, niet als
de algemeene stemming tegenover onze landgenooten. Ik heb veel hartelijke tegemoetkoming gevonden in Z. A., ook te Stellenbosch. Daarover
misschien later.
Zuid-Afrika is natuurlijk volkomen vrij zijn eigen
weg te kiezen. Dit wordt in Nederland door niemand
betwist en het steeds weer wijzen op het kind, dat
volwassen is geworden en het ouderlijke huffs verlaat,
is een beeld, waardoor voor ons Nederlanders de
verhouding niet behoeft te worden verduidelijkt.
Tegenover het recht van Zuid-Afrika staat echter
ook het recht en de plicht van Nederland. Wij mogen
aan onze landgenooten in Z. A. onzen steun niet
ontzeggen door ons aan te sluiten bij een beweging,
die voor deze landgenooten en voor Nederland
schadelijk zal blijken en die ten slotte ook voor
Zuid-Afrika noodlottig moet zijn.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond waakt over
de belangen van Nederlanders in het buitenland en
de Nederlandsche regeering heeft een vasten post
op de begrooting „Onderwijs voor Nederlanders
in den vreemde".
Nederland heeft er belang bij, dat in de centra
van bevolking in Z.-A., Kaapstad, Pretoria enz.,
gelegenheid besta, om op een Hollandsche school
te worden onderwezen.
Menigeen trekt met zijn gezin naar Zuid-Afrika
zonder bet voornemen daar een blijvende toekomst
te zoeken voor zijn geslacht. Zal zoo iemand zijn
kinderen sturen naar een Afrikaansche school ? In
den regel niet. Hij zal bij gebreke van een Hollandsche
een Engelsche school verkiezen. En dan wordt —
zooals men te Stellenbosch tegenover mij klaagde —
het volgend geslacht een vermeerdering van het

Engelsche element, zoo — gelijk meestal geschiedt
— de voorloopige vestiging in Z. A. — ten slotte
groeit tot een definitief blijven.
Waarom ook mogen te Pretoria, Kronendal en
elders met regeeringssteun Duitsche scholen bestaan
en moeten de Hollandsche scholen als een pest
verbannen worden ?
De Hollandsche fariiilie, die in Z. A. vastgroeit,
neemt eerst langzaam het Afrikaansch karakter aan
en het Hollandsch element tusschen de Afrikaners
is voor de Afrikaners een kostbare band met het
oude stamland. Het ligt op den weg van het A. N. V.
om het Nederlandsch onderwijs in Z. A. te steunen
en te bevorderen. Niet alleen door bepaalde scholen,
doch ook door kleine avondleergangen hier en daar,
waardoor aan oud en, Jong gelegenheid wordt geboden, om met de Nederlandsche taal en de Nederlandsche letterkunde nader kennis te maken.
Zal het besproken Akademiebesluit ten bate van
het Hollandsch als bijkomend leervak op de Afrikaansche school gevolg hebben ? Van de zijde van
Transvaalsche onderWijsmannen schrijft men mij,
dat men dit ten sterkste betwijfelt. Men zest, dat de
Akademie in het midden heeft gelaten of op voormelde wijze het onderwijs zal worden ingevoerd
ook op de lagere school, terwijl Prof. Smith reeds
gezegd heeft, dat hij het uit die school wil gebannen
houden. Men wijst op het streven om het lezen
van Hollandsch te bepalen tot schrijvers van de 17de
en van de 18de eeuw.
Het komt mij voor, dat men in voormelde anderwijskringen allicht overdreven pessimist is. Rome
is niet in een dag gebouwd. Het Akademiebesluit
is allicht het eerste kenteeken van een ontwaken.
Niemand streeft in Z. A. naar het vervangen van het
Afrikaansch op de volksschool door het Hollandsch,
wel echter naar een verandering van den bestaanden
toestand, vooral ook in het belang van het Afrikaansch.
Men luistert ook in Afrikaansche kringen thans
meer naar de reeds boven aangehaalde woorden
van Dr. Leyds: „Bedenkt: op den dag dat het HoogHollandsch niet meer wordt verstaan en gelezen in
Z. A., zal de doodsklok luiden voor het Afrikaansch".

Baarn, Maart 1926.

Mr. R. A. FOCKEMA.

Dr. Ph. it Botha.
De heer Botha, die de laatste jaren van zijn studietijd te
Amsterdam als raadgever voor Zuidafrikaansche aangelegenheden in het Hoofdbestuur zitting had, is na zijn terugkeer
benoemd tot lektor in de staathuishoudkunde aan het Transvaalsch Universiteitskollege te Pretoria.

VLAANDEREN
Vlaamsche toestanden.
XV.
Het is een felt — en niemand zal dit tegenspreken
— dat het Algemeen Nederlandsch Verbond, in
Vlaanderen, op verre na niet is, wat het zou moeten
zijn: „het" groote, invloedrijke lichaam, dat alle in het
Zuidelijke deel van het Nederlandsche taalgebied in
Europa wonende of tijdelijk verblijvende intellectueele Vlamingen, Hollanders en Zuid-Afrikaners;
in een geestelijken band vereenigt, om ze nader te
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brengen tot de andere over de heele wereld verspreide taal- en stamgenooten en in de eerste plaats
tot de bewoners en de cultuur van het aan Vlaanderen
grenzende en zoo nauw verwante Noord-Nederland.
Waarom zou ik mijn meening in dezen verzwijgen ?
Zij is niet ingegeven door een drang naar zwartkijkerij, ook niet door de zucht naar afbrekende
kritiek, die wel eens — en niet geheel ten onrechte —
de plaag der Vlaamsche beweging, of juister nog,
der Vlamingen wordt geheeten. De waarheid onder
het oog te durven zien, kan een goede zaak enkel
baat brengen, terwijl vrijwillige verblinding, hoe
goed ook bedoeld, altij d tot zeer nadeelige uitslagen
moet Leiden. En de waarheid is: het A.N.V. gaat in
Vlaanderen niet vooruit.
Ongetwijfeld kan, met rechtmatige fierheid, door
afdeelingsbesturen als die van Brussel en Lokeren
en ook door het groepsbestuur gewezen worden op
het vele, dat zij, sedert den oorlog en de daarmede
gepaard gaande onderdompeling van het A.N.V.
in Vlaanderen, hebben gedaan, maar daarnaast moet
worden gesteld, dat het ledenaantal van de groep
sedert een paar jaren eerder is af- dan toegenomen,
dat Brussel en Lokeren alleen van een opgewekt
vereenigingsleven blijk geven, dat te Antwerpen,
trots de krachtdadige pogingen van de heeren. M
Lauwerijs, L. Baekelmans en Marc. Belloy, de wagen
maar niet voor goed aan het rollen kan worden gebracht en de stralen van hoop, welke wij, een paar
malen reeds, in sommige andere steden mochten
ontwaren, al niet veel meer bleken te zijn, dan de
oplaailng van weer even snel uitgedoofde stroovuurtjes.
Het is dus een feit: het A.N.V. gaat, in Vlaanderen,
niet vooruit en, niet vooruitgaan beteekent, vooral
in deze tijden, achteruitgaan, vervallen en mogelijk
zelfs verdwijnen. Er ontbreekt iets aan de leefbaarheid van het Verbond in Vlaanderen. Is het de
inrichting of een onvoldoende aanpassing van het
algemeene doel aan de Vlaamsche toestanden ? Dit
zou door de aanstaande algemeene groepsvergadering moeten uitgemaakt worden in een Breeden geest
van vruchtbare sympathie voor de Grootnederlandsche stam- en cultuurgedachte.
Zeker is het, dat aan het bestuur Been Bemis aan
werkzaamheid kan worden ten laste gelegd; de
huidige loomheid spruit veeleer voort uit het zichlaten-leiden van de massa der leden, zonder dat,
uit deze massa, eenige levenwekkende stuwkracht
komt. Een verwijt is dit laatste ook niet, omdat ik
het er voor houd, dat deze loomheid best in actieve
medewerking kan worden omgezet en hoofdzakelijk te
wijten is aan de sedert den oorlog zoo fel gewijzigde
toestanden en verhoudingen in Vlaanderen.
Het A.N.V. kan, in Vlaanderen, niet meer zijn,
wat het voor den oorlog wel was: een strijdend
Vlaamsche organisme. De heele veldtocht voor de
vernederlandsching van de Gentsche Universiteit,
de strijd voor de vervlaamsching der openbare
besturen gingen uit van en werden geleid door het
Vlaamsche groepssecretariaat. Dit kan thans niet
meer gebeuren nu specifiek-Vlaamsche vereenigingen
de leiding van den Vlaamschen strijd in handen
hebben en naar dezen strijd — die een ongemeen
scherpen vorm heeft aangenomen — het leeuwenaandeel van de belangstelling der Vlaamschgezinden
gaat. Maar tot het leveren van de cultureele wapenen
voor dezen strijd, tot het bevestigen en bewijzen
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van de waarde van onze taal als middel tot verspreiding van de wetenschappelijkste en de verhevenste begrippen, tot het vaster aansnoeren van den
band, die alle stamgenooten, waar zij zich ter wereld
mogen bevinden, dient te vereenigen, tot het scheppen
van het gevoel, dat wij, als Nederlandsch sprekenden, evengoed wereldburgers zijn als de Franschen, de Engelschen of de Duitschers, kan het
A.N.V. in Vlaanderen in zeer ruime mate bijdragen.
Misschien ligt het aan het karakter van dezen tijd en
de naoorlogsche ekonomische en politieke toestanden,
dat juist voor dit meer algemeene in de Grootnederlandsche beweging thans onder de Vlamingen en de
in Vlaanderen wonende Noord-Nederlanders minder
belangstelling blijkt te bestaan dan de leiding van
het Verbond het wel zou willen. Misschien ligt het
ook aan andere oorzaken welke, bij een verder doorgedreven onderzoek, zouden kunnen worden blootgelegd.
De aanstaande jaarlijksche algemeene vergadering
kan, zoo de leden het willen, voor groep Vlaanderen
vruchtdragend zijn. Daartoe is noodig: een tot den
grond doordringende bespreking, een onbewimpeld
uitspreken van alle eerlijke en opbouwende kritiek
intake het programma en het beleid van het A.N.V.
in Vlaanderen en, vooral, een innige samenwerking van
alien en voor alien. Moge dit spoedig worden bereikt
tot heil van het groote werk, dat ook in Vlaanderen
zoovelen nauw aan het harte ligt.
M. J. LIESENBORGHS.
Brussel, Maart 1926.
Tak Brussel.
Vrijdag 19 Maart hield tak Brussel, in het Huis van
het Boek, een door een buitengewoon talrijk publiek
bijgewoonden kunstavond. Jef van Hoof en Borgers,
eerste tenor aan de Vlaamsche Opera te Antwerpen,
hadden hun medewerking toegezegd, maar waren op
het vastgestelde uur niet aanwezig. Gelukkig werd de
heer Emiel Hullebroeck, de onvermoeibare zangertoondichter, die steeds gereed is, om het A.N.V. te
helpen en te steunen en zich ook in het Huis van het
Boek beyond, bereid gevonden, met een causerie
over Zuid-Afrika en het zingen van Zuidafrikaansche
liederen, de eerste helft van den avond te vullen.
Ook Jef van Hoof die, inmiddels was aangekomen,
tong eigen liederen als Psalm, op tekst van Rodenbach. Daar is maar een Vlaanderen. enz,
Tot tweemaal moesten de leeuwen dansen en aan
het slot van den avond, toen voorzitter Wattez de
beide toondichters uit naam der aanwezigen hartelijk
dank zegde, viel den heeren Hullebroeck en Van
Hoof een geestdriftige huldiging ten deel, welke
minuten Lang aanhield.
Vlaamsch Economisch Verbond.
Op 11 April a.s. zal te Gent de stichtingsvergadering gehouden worden van het Vlaamsch Economisch
Verbond, waarvan de hoofdzetel te Antwerpen zal
gevesrigd worden. Evenals dergelijke instellingen
in vreemde landen, stelt het V. E. V. zich ten doel
de economische belangen van het Vlaamsche Volk te
dienen.
Uitgaande van de meeste vooraanstaande vlaamschgezinde handelaars, nijveraars en geldmannen wil de
werking van het Verbond ten goede komen aan
geheel het Vlaamsche yolk, zonder zich nochtans
in den politieken strijd te mengen.
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Art. 2 der standregelen beschrijft het doel aldus:
a) Het bevorderen der Vlaamsche Economische
belangen, alsmede het uitbreiden van het gebruik der
Nederlandsche taal in het zakenleven.
b) Het uitbreiden van de handelsbetrekkingen
met het Buitenland en vooral met de volkeren van het
Nederlandsch taalgebied.
c) Het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen zijner leden.
De minste jaarbijdrage is vastgesteld op 100 fr.
Inlichtingen verstrekken de heeren NI. van Caenegem, Heirnislaan 103 te Gent en Van Huffelen
Draakstraat 35 te Antwerpen.
Met groote instemming roepen wii deze stichting
het welkom toe. Zij is een verblijdend bewijs, dat
het Vlaamsche bewustzijn gestadig krachtiger worth
en daden verricht, zich ook economisch organiseert
tegenover de ontzaglijke verfranschingsmachinerie.
Hulde aan den beer Van Caeneghem, wien het
in de laatste jaren reeds gelukt was eenige der
bekendste Noordnederlandsche Staathuishoudkundigen op de Vlaamsche wetenschappelijke congressen te laten spreken. Hij is de ziel deter beweging.

OOST-INDIE.
Mestiezen van Kisar.
Terwijl het Verbond rust op het begrip stamverwantschap, maken de omstandigheden, dat in deze
gewesten over dit grondbegrip niet wordt gepraat,
dock dat de Vereeniging werkt voor en met alien,
die de Nederlandsche taal spreken of die daartoe
bekwaamd willen worden.
Toch is er eenig werk voor stamverwanten te doen.
Op Kisser of Kisar, een eilandje in de Molukken,
steal uit de zee oprijzende en geheel omringd door
een muur van naakte, ongeveer 20 M. hooge rotsen,
die slechts op enkele plaatsen toegang- tot het binnenland geven, wonen te midden van ongeveer duizend
Christenen van andere afkomst en bijna 8000 Heidenen, een kleine 200 afstammelingen van tijdens de
Compagnie op het eiland gevestigde Europeanen,
bij elkaar in een dorp nabij het vervallen fort Delfshaven. Zij dragen Europeesche namen en vermengen
zich weinig met de overage bevolking, zoodat gezegd
kan worden, dat zij hun ras betrekkelijk zuiver
wisten te bewaren, wat, gegeven de omstandigheid,
dat het hier loopt over een tijdperk van 2 eeuwen,
verwonderlijk genoeg is. Trouwens, dat zij nog als
afzonderlijke groep bestaan, is mij niet duidelijk gemaakt. Waarom zijn er alleen op dit ongelukkige
eiland Kisar dergelijke mestiezen ? En hoe is het
mogelijk, dat zij hun Europeesch ras betrekkelijk
zuiver hebben kunnen houden ?
Hoe het zij, ze zijn er en de laatste jaren heeft de
Regeering zich hun lot aangetrokken. Op Koepang,
toen de hoofdplaats van het gewest, waartoe hun
eiland behoorde, werden voor een twintig Kisareesche gezinnen woningen gebouwd, terwijl de kinderen
kosteloos tot de Europeesche school werden toegelaten. Dit is nu een acht jaar geleden en verklaard
worth, dat deze kinderen haast niet van de Europee.-.
sche zijn te onderscheiden. Het vorige jaar zijn zij
door welwillendheid van den hoofdonderwijzer en de
Koniniclijke Paketvaart Maatschappij in staat ge-

weest hun eiland te bezoeken en daar Oud en Nieuw
te vieren. Deze refs leerde, dat met de genomen
maatregelen niet kan worden volstaan: als gevolg
van hun opvoeding op een Europeesche school zijn de
kinderen ongeschikt geworden voor het leven der
Kisareesche Mestiezen, gelijk aan dat van de gewone
eilanders. Voor de verdere opleiding van deze kinderen is nu onder leading van het Binnenlandsch
Bestuur opgericht de „Vereeniging tot opvoeding
der Mestiezen-kinderen van Kisar", Welke zich ten
doel stelt om de opvoeding van dit jonge geslacht in
den ruimsten tin ter hand te nemen, dus zoowel
maatschappelijk als geestelijk en verder om de belangen der Mestiezen te bevorderen en een band
tusschen hen te vormen.
Als haar eerste taak heeft de Vereeniging de verzorging van twee meisjes, die weldra de lagere school
zullen hebben afgeloopen, op zich genomen.
Tot slot: de jonge vereeniging neemt gaarne
begunstigers aan I
R. v. I.
Afdeeling Medan.
Een verslag deer Afdeeling maakt melding van drie lezingen,
die het laatste half jaar voor de leden gehouden zijn:
Dr. P. V. van Stein Callenfels sprak over de „Hegemonie
in Straat Malakka." Lichtbeelden toonden opgegraven tempels
en beelden uit degrijze oudheid (900) en den Sumatraanschen
invloed op Java.
Prof. dr. A. J. Barnouw (hoogleeraar in het Nederlandsch
aan de Columbia University te N. York) gaf „Indrukken van
Amerika". Spr. be on zijn leerzame bespreking met de opme g, dat een Duitsch dagbladschrijver in New York bij
de 30 daargevestigde nationaliteiten de Nederlanders niet
noemde,
door 't feit, dat de daar wonende Hollanders zoo
weinig voeling met elkaar houden. Van de 1000 Nederlanders
zijn 100 tot 150 leden van de Hollandsche club en aan de maandelijksche gemeenschappelijke maaltijden nemen slechts 25
leden deel. Uitvoerig besprak Prof. Barnouw 't onderwijs.
Dr. H. C. Rutgers hield een le in over de „Europeesche
studentenwereld en de plasts van de Nederlandsche studentenwereld daarin". Hij schetste uitvoerig het groote werk der
Wereldfederatie van Christelijke studenten voor de studentenslachtoffers van den Wereldoorlog en roemde het aandeel
der Nederlandsche studenten daarin. Er is daardoor een
toenadering ontstaan tusschen de studenten van verschillende
landen, die voor den wereldvrede vruchten zal afwerpen.
Het Bestuur der Afd. Medan weet zich de tijdelijke aanwezigheid van geleerde of kunstzinnige Nederlanders ten
nutte te maken voor Afdeelingsavonden, die zich over het
algemeen in een druk bezoek mogen verheugen.
Metgroote ingenomenheid maken wij gewag van het opgewekt Verbondsleven, dat ter Oostkust van Sumatra heerscht
en anderen Afdeelingen ten voorbeeld kan strekken.

WEST-INDIE.
Van de Groep Ned. Antillen.

In de laatste algemeene vergadering is het Groepsreglement
in overeenstemming met de nieuwe Verbondswet gebracht.
Fengevolg daarvan was, dat de drie afgevaardigden in het
Hoofdbestuur moesten aftreden en er slechts twee voor in
deplaats mochten worden gekozen. De keuze viel op de heeren
0. L. Helfrich en Dr. H. Ferguson. 1)
1) Ditgeldt voor het nieuwe Hoofdbestuur, dat ingevolge de
nieuwe Verbondswet zal moeten optreden.

NEERLAN DIA
Het Groepsbestuur voor 1926 werd aldus samengesteld:
E. S. C. de Veer Abrahamsz, Mr. Van der Biesen, Ds. G. J.
Eybers, Mr. Ch. de la Try Ellis, G. J. Ferguson, J. H. Perret
Gentil en L. 0. Lame.
P
Bij de rondvraag verzocht Pater Euwens de bemiddeling
van den Gouverneur en het Hoofdbestuur van het A. N. V.
in te roepen om een beteren inlichtingendienst tot stand te
brengen door den Franschen kabel en de draadlooze ten opichte van berichten uit het Moederland, die tot nu toe zeer
z
slecht is. Spreker we den weg, op welke wijze daarin verbetering zou kunnen gebracht worden. De voorzitter gaf de
toezegging deze zaak in de volgende bestuursvergadering nader
te bespreken.
Aan H. M. de Koningin werd een gelukwensch met haar
ziiveren huwelijksfeest gezonden en tevens werd besloten een
ropaganda-avond in te richten.
P
Arbous op Curacao.
In December van het vorige jaar heeft Curacao kunnen
genieten van de kunst van G. Arbous.
In verschillende zalen is de kunstrnaar opgetreden met
voordrachten, waarvan sommige juweeltjes waren. Ik herinner
me nog de eerste voordracht in „De Krans". Een spel in een
bedrijf van Heyermans werd toen ten gehoore gebracht — een
draaiorgel vlak bij, met wiri-begeleiding, een blatend schaap
in de kraal er naast — maar het een noch het andere, schoon
hinderlijk, vermocht de geboeide aandacht te verminderen.
Ook de luimige stukjes vielen zeer in den smaak.
Twee opvoeringen beleefde de klucht „De Spaansche
vlieg". Wat is er gelachen die twee avonden !
Wij hope; dat de heer Arbous tevreden is met den behaalden bijval, Zeer zeker zal Curacao met genoegen aan hem
terug denken.
C. AMELUNXEN,
Willemstad, Januari 1926.
lid A. N. V.
Groep Suriname.
Het Bestuur der Groep is voor 1926 aldus samengesteld:
Mr. Dr. F. L. J. van Haaren, voorzitter, Mr. A. van Traa,
ondervoorzitter, Jhr. C. L. B. W. van Suchtelen van de Haere,
secretaris, A. Ph. Samson, penningmeester, H. F. Esser, A.
Th. de Miranda, R. D. Simons, E. de Vries, leden.

NEDERLAND.
Groepsraad- en Ledenvergadering.

Zaterdag 13 Maart hield de Groepsraad 's morgens te
's-Gravenhage een bijeenkomst, waarop van het Bestuur
aanwezig waren de heeren Mr. J. A. N. Patijn, Ds. J. N.
Pattist, Mr. C. M. Herckenrath en J. A. L. Daman Willems.
De heeren Prof. dr. A. A. van Schelven,
S. van Lier Ez.
en W. J. Lugard waren alien we ens gezondheidsredenen
verhinderd, het een de heer Pattist, die de vergadering leidde,
met leedwezen in herinnering bracht.
Vertegenwoordigd waren de volgende afdeelingen: Arnhem,
's-Gravenhage (Burger- en Jongelieden Afd.), Leeuwarden,
Maastricht, Utrecht, Wageningen en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Ook enkele belangstellenden woonden de vergadering bij.
De volgende punten komen voor vermelding in aanmerking:
De notulen der vorige Groepsraadsvergadering van 14
November 1925 werdengoedgekeurd.
Ingekomen was een dankbrief van H. M. de Koningin en
Prins Hendrik voor aangeboden gelukwenschen bij hun
huwelijksfeest.
Het nieuwe Groepsreglement werd na overleg met het
Hoofdbestuur vastgesteld.
Ds. J. N. Pattist werd tot ondervoorzitter der Groep
benoemd
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Het jaarverslag van den Secretaris werd na enkele opmerkingen goedgekeurd.
Raad van Bijstand.

Het Hoofdbestuur heeft in overweging gegeven een cornmissie van bijstand te benoemen voor letteren en kunst.
Het Groepsbestuur meent, dat ook andere vraagstukken op
cultureelgebied deskundige voorlichting zullen behoeven en
acht het daaromgewenscht den bestaanden Raad van Bijstand
te hervormen en te splitsen in afdeelingen, die bij voorkomende
g
ele genheid het Groepsbestuur zullen kunnen voorlichten.
Het zal eerlang een nader uitgewerkt voorstel aan den Groepsraad indienen.
Nederlandsche Leergangen in Duitschland.

.Alsgevolg van de lezing van den heer Rienks in de vorige
vergadering heeft het Groepsbestuur het voorstel gedaan
g
elden bijeen te brengen, om een nieuwen Nederlandschen
leer an mogelijk te maken.
De vergadering kan zich met het voorstel vereenigen en
besluit te zijner tijd de verzamelde gelden aan het Hoofdbestuur
te zenden, opdat dit de Regeering in staat stelle het plan tot
uitvoering te brengen.
Radioavond.

Door samenwerking van Hoofd- en Groepsbestuur alsmede
van de Afd. 's-Gravenhage zal 11 April te Hilversum een
propaganda-avond gegeven worden. Prof. Blok zal een voordracht houden en een Amsterdamsch koortje onder leiding
van Willem Hespe zal voor en na liederen zingen van den.
toondichter Wierts, die ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag in die maand te 's-Gravenhage zal gehuidigel worden.
Aan de Afdeelingen zal een geldelijke bijdrage gevraagd
worden ter bestrijding van de kosten. Wageningen en ZeeuwschVlaanderen zegden staande de vergadering reeds steun toe.
Hoofd- en Groepsbestuur nemen ook een gedeelte voor hun
rekening
Verbondsvaandel.

De vergadering blijkt niet ingenomen met vermenigvuldiging van het zijden vaandel in wollen stof met bedrukte kleuren,
geeft de voorkeur aan vermenigvuldiging van het oorspronkelijke in gelijke grondstof en verwacht, dat in elke Afdeeling
wel een damescomite te vormen zal zij,
n om het tot stand te
brengen.
Luchtvaart op Indict.

Met algemeene stemmen wordt, naar aanleiding van het
hoofdartikel in het Februarinummer van Neerlandia,
een
motie van Mr. Van Daalen (Afd. Wageningen) aangenomen,
luidende:
„De Groepsraad van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond, op 13 Maart 1926 te
's-Gravenhage in vergadering bijeen, is van oordeel, dat
de Regeering de pogingen, om voor zooveel noodig in
overleg met andere belangstellende mogendheden, een
vliegdienst met onze overzeesche gewesten te verkrijgen,
ten krachtigste behoort te steunen".
Na de ochtendvergadering werd des narniddags in het
gebouw De-Ruyterstraat 67 een besloten algemeene ledenvergadering der Groep gehouden, waarop — na voorlichting
der sprekers, de heeren Th. van Welderen Baron Rengers te
Oenkerk en Prof. Dr. E. Moresco te 's-Gravenhage — de
Groep haar standpunt bepaalde tegenover het aanhangig
Nederlandsch-Belgisch Verdrag, hierop neerkomende:
a. het verdrag in zijn tegenwoordigen vorm, behoort,
wanneer het in stemming wordt gebracht, te worden verworpen,
b. de verwerping moet worden voorkomen in het belang
dergoede verstandhouding met de Vlamingen,
c. de Groep behoort derhalve er toe mede te werken,
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dat het verdrag in zijn grondslagen en bepalingen zoodanig
gewijzigd worde, dat zooveel mogelijk met de belangen van
Nederlanders en Vlamingen worde rekening gehouden.
Aan het slot der vergadering werd vervolgens de navolgende
motie aangenomen:
De Algemeene ledenvergadering van Groep Nederland
van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
gezien het verslag van den Antwerpschen Correspondent
van het Algemeen Handelsblad van den 3 Maart 1.1. van
de rede van Mr. van Cauwelaert op 28 Februari j.l. te
Antwerpen, en voorbehoud makend omtrent de juistheid
daarvan,
bevindend, dat volgens dat verslag in die rede uitlatin en zijn gebezigd, die onrecht doen aan de bezwaren
van Nederlandsche zijde en daaromtrent verkeerde voorstellingen bij het gehoor moesten opwekken,
betreurt het, dat op die wijze de betere verstandhouding
bemoeilijkt wordt, waarlangs alken overeenstemming kan
worden verkregen over de bestaande verschillen van uitlegging van het ontwerpverdrag en mogelijke die er gaande
gebreken,
besluit een beroep te doen op de Nederlandsche stamverwanten in Belie,
om zonder vooroordeel kennis te
g
nemen van de in het Noorden gerezen bezwaren.

TAALCOMMISSIE.
Zetel Laan 34, 's-Gravenhage.
jaarverslag 1925.
In den loop van 1925 onderging de T. C. weinig verandering
in haar samenstelling. De H.H. D. Hans, J. W. Oosterveen
en Mr. Flor Heuvelmans, die aan de beurt van aftreding
waren, lieten zich een herbenoeming welgevallen, terwijl
Mej. Annie J. Klein als 7de lid en secretaresse optrad.
De woordenlijst kwam in dit jaar in vermeerderden omvang
en sierlijker gewaad uit. Of dit invloed heeft geoefend op het
verlangen naar het bezit er van, kan de T. C. niet zeggen;
wel weet zij, dat de list (Taalzuivering thans geheeten !)
voortdurend wordt verkocht, zoodat ook in verband met het
volgende reeds weer sprake van een nieuwen druk is. Een
groot aantal koopers vond de list op H. B. scholen en op enkele
kantoren. Van een H. B. school,
waarvan de Directeur leeraar
in het Fransch (!) is, kochten zelfs 85 % der leerlingen haar.
Ook uit landen buiten Nederland, waar onze taal het voertuig
dergedachten is (Vlaanderen, Zuid-Afrika, Oost- en WestIndie, Amerika, enz.), kwamen vele aanvragen om de Woordenlist bij het Hoofdbestuur in.
Over het algemeen ma de T. C. niet klagen over gebrek aan
belangstelling in en medewerking bij haar streven. Groote maatschappijen, vooral op handels- en scheepvaartgebied, vroegen
soms om raad en volgden dien meestal op. Dikwijls beval de
T. C. bij haar antwoorden dan Taalzuivering aan, hetwelk
velen zich daarna hebben aangeschaft.
Inlichtingen, ingewonnen bij de Italiaansche regeering,
omtrent hetgebruik van talen op poststukken in Italie, wezen
uit, dat de T. C. gelijk heeft, indien zij beweert, dat in Nederland evenmin als in Italie voor het binnenlandschpostverkeer
Fransch noodig is. Nog steeds hoot de T C. dat de Kon.
Ned. Posterijen spoedig zullen bewijzen, dat zij van de dwalinen haars weegs in dezen terugkomen.
Ten slotte beveelt de T. C. haar werk bij voortduring in
de belangstelling van de leden van het A. N. V. allereerst aan.
Namens de Taalcommissie,
A. J. KLEIN,
Secretaresse
's-Gravenhage, Februari, 1926.

Systeem en stelsel.
Op onze vraag naar een uiteenzetting van het onderscheid
tusschen systeem en stelsel kwamen slechts enkele antwoorden
in, die meergetuigden van poging,
en om verschil in beteekenis
tusschen deze woorden te vinden, dan dat zij aantoonden,
dat hetgevraagde verschil in werkelijkheid bestaat. De ironie,
in de vraag neergelegd, schijn
t den intenders der antwoorden
ontgaan te zijn ! Hoe men het keert of draait, een systeem
is een stelsel en een stelsel is een systeem. Aileen stelsel is Nederlandsch en systeem is Grieksch.
Heemschut.
Onder dezen titel is Henri Polak, het Eerste-Kamerlid, in
Het Algemeen Handelsblad een reeks artikelen begonnen,
waarin de schrijver ons ongevraagd steunt in onzen strijd voor
het eigene, ook in de landstaal. Het eerste artikel van deze
reeks kwam voor in het nummer van Zaterdag 13 Maart j.l.
Allen, die in dit zoo belangrijke vraagstuk belang stellen,
kunnen wij deze vlot geschreven artikelen zeer ter lezing
aanbevelen. Uit de voorbeelden, door den schrijver aangehaald,
meenen wij te mogen opmaken, dat de invloed van het pas
verschenen vlugschrift van den Voorzitter der T. C. in het
bovengenoemde artikel merkbaar is.
Onverbeterlijke Nederlanders ?
Of is het domheid, dat een Nederlandsch burgemeester
bij een bezoek aan het Nederlandsch sprekende Brugge in
het vreemdelingenboek van het museum achter zijn naam
plaatst: bourgemetre de D—bourg ? Wat zullen de Vlamin en gelachen hebben over die dubbele onkunde ! 1)
Brugge of Bruges ?
Een onzer leden heeft er zich aangeergerd, dat hi' van
hetpostkantoor te Amsterdam een kennisgeving ontvangen
heeft, waarop vermeld staat, dat een aangeteekend stuk uit
Bruges afkomstig is en vraagt ons, wat hi' daartegen kan doen.
0.i. kan men in zoo'ngeval aan het postkantoor zeggen, dat
men dieplaats niet kent. Wie weet hierop inter raad ? In het
Aprilnummer van Neerlandia staat hierover ook iets 1).
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
In de afl. van 23 Jan. 1926 schrijft Prof. Kluyver uit Groningen een stukje over het gebruik van Nederlandsch in de
geneeskundige taal. In de volgende afl., die van 6 Febr. 1926,
beantwoorden enkelegeneeskundigen het eerstgenoemde
stukje, waaruit blijkt, hoe ook in die kringen het besef doordringt, dat in Nederland toch wel Nederlandsch mogelijk is.
Het ware te wenschen, dat alle wetenschappelijke tijdschriften
zich ook toelegden op het gebruik van Nederlandsch, waar
het maar eenigszins mogelijk is.
1) Te belachelijker is dat Fransch gedoe van Nederlanders,
daar het hier een Vlaamsche stadgeldt, die zich zoo Nederlandsch weet, dat de overheid er zelfs voor haar ambtelijke
plakbrieven alleen onze taal gebruikt. (Red.).
Secretarissen der Groepen.
Mr. Ch. M. Herckenrath Jr. Oude Enghweg 4,
Hilversum.
Vlaanderen : Marc. Stijns. E. Discaillesstr. 11. SchaarbeekBrussel.
Nederl. Indie : J. W. Roessingh van Iterson J.Az. Tandjoenglaan 51. Weltevreden.
Suriname : Jhr. C. L. B. W. van Suchtelen van de Haere.
Paramaribo.
Nederl. Antillen : J. H. Perret Gentil. Hoofdcommies Adm. v.
Financien. Berg Altena 49, Curacao.
Noord-Amerika : F. E. H. Gebhardt. 179 South Trenchard Str
Yonkers. N. Y.
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INGEZONDEN
Een merkwaardig boek over Groot-Nederland.
An to-Dutch Relations from the Ear-

liest times to the deathy of William
the Third, being an historical introduction to a Dictionary of the
Low-Dutch Element in the English
Vocabulary, by J. F. Bense, Lit. Ph.
D. (The Hague Martinus Nijhoff.
1925).
Dit is een werk, dat het Nederlandsche hart goed doet !
De schrijver, Leeraar aan het Gymnasium te Arnhem, heeft
hier in een knappe studie veel grondstof verzameld, waaruit
Nederlander en Engelschman beiden zal blijken, dat van de
vroegste tijden af de Nederlandsche stam wat te vertellen had,
ook in den opbouw en ontwikkeling van het Engelsche yolk.
In een voorwoord vertelt Sir Charles M. Marling,
dat het
toch eigenlijk natuurlijk moet zijn, nu het vraagstuk over de
opperheerschappij ter zee van de baan is, dat de beide volkeren,
van een zelfd e afkomst en met dezelfde idealen, met elkaar
in welwillendheid en begrijpen ten slotte zullen overeenstemmen.
Want, zegt hij, uit hun gemeenschappelijke voorvaderen
brachten beide volkeren mede verschillende hoedanigheden
en karaktereigenschappen, waarmede zij hun grootheid op bouwden.
Watgaf den heer Bense aanleiding dit boek en het daarop
volgende woordenboek te schrijven ?
Hi' vertelt het in een uitvoerige inleiding.
Het had hemgetroffen, dat in de New English Dictionary
zoo veel woorden voorkwamen,
welke genoemd worden :
Low Dutch words. Onder „
Low Dutch" wordt dan verstaan
„Dutch and other continental Low German dialects"; wij zouden dus kunnen zeggen: Nederduitsche of Dietsche woorden.
Daarop be on de schrijver uit verschillende woordenboeken
te verzamelen:
1. Al de woorden, die beschouwd werden als te zijn gekomen uit het Nederduitsch in het Engelsch.
2. Al de woorden, waarvangezegd werd, dat de oorsprong
duister of onbekend was, doch welke volgens Dr. Bense ontleend kunnen zijn aan het Nederduitsch.
3. Al die woorden, waarvangezegd werd, dat zij uit andere
bronnen afkomstig waren dan uit het Nederduitsch, doch welke,
bij nader onderzoek,
toch bleken uit het Nederduitsch te
stammen.
Ten einde nu eengeschied- of letterkundig bewijs te vinden,
zonder hetwelk het dikwijls onmogelijk was, om meer of
minder stellige gevolgtrekkingen te kunnen maken, wat de
mogelijkheid of waarschijnlijkheid van den Nederduitschen
oorsprong van een woord betrof — ten minste in zooverre
zulkegevolgtrekkingen ooit afdoende kunnen zijn — had hi'
de Engelsch-Nederlandsche betrekkingen te bestudeeren,
waarmede bedoeld worden de betrekkingen, die bestaan
hebben tusschen Groot-Brittanje en Ierland aan den eenen
kant en de Nederduitsche landen aan den anderen kant.
Deze studie bracht merkwaardige feiten aan het licht, welke
de schrijver in 12 punten in het kort vermeldt, als volt:
1. De eenegolf na de andere van Vlaamsche en Hollandsche
nederzetting vloeide over Groot-Brittanje en Ierland van den
tijd van Willem den Veroveraar af tot dien van Willem den
Derden toe.
2. Duizenden bleven in het land, leefden er met hun
Engelsche gasten, leerden hun nering aan Engelsche leerlingen
en huwden met Engelsche vrouwen.
3. Het handwerk en de nijverheid, welke zij invoerden en
verbeterden ,
was veel, waarvan het voornaamstewas
w het weven.
4. Bij menige gelegenheid vochten Britsche en Dietsche
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soldaten zij aan zij, hetzij in Groot-Brittanie en Ierland of
in de Laeg
Landen of elders.
5. Van de Middeleeuwen af tot het midden van de 16de
eeuw toe was er een bijna onafgebroken handelsverkeer met
de Hanse-steden; de Hanse-kooplieden genoten groote voorrechten in En eland,
terwijl ze in meer dan een stad hun
Guildhall" hadden.
„
6. De vrachtvaart tusschen Groot-Brittanje en het Vasteland was hoofdzakelijk in handen van de Hollanders tot aan
Cromwell's Acte van Navigatie toe; vandaar de voortdurende
aanraking van Engelsche en Nederduitsche zeelieden, wat
aanleiding gaf tot het invoeren van verscheidene Dietsche
scheepstermen in het Engelsch.
7. Er was voortdurend aanrakmg tusschen Engelsche en
Dietsche visschers.
8. Van de 14de eeuw af waren er Engelsche nederzettingen
van kooplieden-avonturiers in verschillende steden van Vlaanderen, de Nederlanden en Noord-Duitschland, terwijl meermalen de Engelsche of de Schotsche wolstapel in Vlaamsche
of in Hollandsche steden te vinden was.
9. Gedurende het laatstegedeelte van de 16de en gedurende een nog rooter tijdverloop in de geheele 17de eeuw
trachtten de Engelschen de Hollanders te overtreffen, die
verre boven hen stonden. Zij trachtten hiertoe te geraken
door studie en naval in van hun politieke, maatschappelijke,
industrieele, commercieele en wetenschappelijke methoden
en instellingen.
10. De duizenden om hetgeloof uitgewekenen, zoowel
Hollanders in En eland als Engelschen in de Lae Landen,
hadden eengrooten invloed op Engelsche gewoonten en gedachten, waar het godschenstige zaken betrof, welke oorzaak
waren van de opkomst van talrijke sectarische kerken in
En eland,
11. Hollandsche letterkunde en kunst vonden hun we g
naar En eland waar talrijke Hollandsche leerlingen, letterkundigen en kunstenaars een tijdelijk of een vast tehuis vonden.
12. Er was veel aanraking tusschen de Engelschen en de
Hollanders in de koloniale nederzettingen, voornamelijk in
die, welke gedurende de 17de eeuw en later van Hollandsche
in Engelsche handen overgingen.
Met deze studie alsproefschrift promoveerde de heer Bense
aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de letteren
en wijsbegeerte,
Het boek, dat thans voor ons ligt, onderscheidt zich van
ditproefschrift door toevoeging van een zeer uitvoerig register,
meer dan 80 bladzijden groot, waarin alle eigennamen met
uitvoerige verwijzing opgenomen zijn. Dit register maakt het
werk des te waardevoller voor dengebruiker van het boek.
Doch niet alleen de eigennamen worden er in vermeld. Zoo
brengt het woord „ Influence" de volgende punten:
„ Invloed van vreemde kooplieden, van refugees op de
woordenschat, van bekwame kunstenaars op de industrieele
ontwikkeling van het land, van de Hollanders op het godsdienstig denken, van de Hugenoten op de industrie, van de Nedlandsche op de Schotsche Industrie, Britsche invloed op de
Nederlanden, Hollandsche invloed op den vooruitgang in
werktuigkunde en mijnbouw, Dietsche invloed op tuinbouw,
litteraire invloed".
De tekst van het werk zelf beslaat een 200-tal bladzijden,
waarin velegeschiedkundige voorvallen en anecdotes uitvoerig
zijn vermeld met uittreksels uit de bronnen.
Verschillendeplaatsnamen wizen op de aanwezigheid van
Friezen in En eland in de vroegste tijden.
„Firsby, Oost en West, Firsby in Spitsby, Friesthorpe,
Frieston in Caythorpe, Frizinghall, Fryston, Frisby-on-theWreak, Old Frisby, Freston, Friston, Frizington, Frizenham".
In de 1 lde eeuw is de invloed der Vlamingen zeer root geweest, getuigen de volgende namen:

NEERLANDIA

64

„Flempton (vroeger Flemingtuna), Fiendish Hundred,
Fleminghall in Gosforth, Flimby en Flimwell".
Het boek bevat Brie belangwekkende kaartjes.
1. Kleine -Vlaamsche Nederzettingen in En eland in de
12de eeuw.
2. Belgie (Grens tusschen Dietsch en Fransch sprekend Belgie).
3. Nederduitsch sprekende landen. Deze kaart omvat
Vlaamsch sprekend Frankrijk, Vlaamsch Belgie, Nederland
en de Noordduitsche landen boven een lijn langs Dessau,
Wittenberg, Frankfort, naar het Noord-Oosten tot voorbij
Tilsit en Memel.
Het boek is eengroote aanwinst voor de geschiedenis van
den Nederlandschen stam.
J. RASCH.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend lid.
Bussum.
J. J. Quartel, Drogist, Heerenstraat 20,
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone I eden.
Hilversum,
B. Franssen, Vaartweg 88,
J. A. de Haas, Kleedermakerij, Zeedijk 11,
C. Wilcke, Manufacturenmag. „De Wolbaal"
fa. Meddens & Zn., Manf.mag.
G. Vrugte, Bloemenmagazijn,
Utrecht
Fa. A. B. N. v. Spanje, Apoth., Steenweg 44,
H. Visser, Mozartlaan 13,
D. E. v. Nijmegen Schonegevel, V. N. S.
Voorstraat,
Zeist.
D. A. Bouman ,,
Boek- en Muziekhandel
R. D. Pijpstra, Radio-electricien,
Dr. H. C. Schamhardt, Pauw v. Wieldrechtlaan 20,
Amsterdam.
Mr. H. J. Hellema ,,
Adv. & Proc. Nassauk. 82
P. Geervliet, 0. Spiegelstraat 3,
Leo Teipe, oh. Verhulststraat 66,
Jac. Wijsman, Koopman,,
P. C. Hooftstr. 15
Assen.
Mevr. Prins Schepers, Brink 27,
F.. Dijksterhuis, Dir. Hand. en Landb.bank,
,,
Zwolle.
G. Kuipers, Diezerstraat 31,
H. Marsman, v. Hattemstraat 1-7,
H. W. J. Royaards v.d. Ham, Terborchstr. 18,
S. L. Louwes, Klein Weezenland 22,
J. A. Keuning, Klein Weezenland 12,
Kamen.
W. L. M. Wentholt, Pastoor,
P
T. Plantenga, Notaris,
Prof. Dr. H. Bouman, Hoogl. Theol. School,
Bussum.
P. G. A. Swildens, Kapelaan,
F. W.J. Jager, Nassaulaan 39,
M. H. deJong Brinklaan
, 77a,
's Hertogenbosch.
Mr. H. W. A. Schipperijn, Adv. en Proc.
P. van Gestel, Bouwmeester,
L. Vehmeijer, Dir. Fa. Vroom en Dreesman,
Jos. E. A. M. Meyring, Voorz. K. v. Kooph. en
Fabrieken
tt
J. Pastoor, Red. 's Hertogenbossche Courant,
J. v. Miert, Hinthamerstraat 50,
Delft.
Mej. I. C. E. Peelen, N. Plantage 102,
ft

ft
ft
ff

MEDEDEELINGEN.

ft

G eschenken.
De„Koninklijke Begeer” te Voorschoten heeft het Hoofdbestuur verblijd met de toezegging van een verzameling gedenkpenningen, vervaardigd in haar werkplaats, een mooie
aanwinst voor ons Museum.
De heer en mevrouw V.—B. te Zaandam schonken voor
het kantoor een ets, voorstellende Dordrecht.
De heer K. Angermille te Rotterdam verriikte de stamboekerij met het prachtwerk „Nederland onder de Fransche
heerschappij, 1795-1813", door Generaal Wiippermann, de
heer J. A. Brakman, met„Geschiedenis van de Familie
Brakman”.
Oranje-Nassaumuseum.
Woensdag 10 Maart is in het Waaggebouw aan de Prinsegracht te 's-Gravenhage in tegenwoordigheid van Prins Hendrik
der Nederlanden het Oranje-Nassaumuseum geopend door den
burgemeester van ts-Gravenhage, Mr. J. A. N. Patijn, nadat
de voor fitter van het bestuur Mr. A. J. E. Bik, in een uitvoerige rede het ontstaan en de beteekenis der stichting had
uiteengezet.
Na het een wij vroeger over dit voor de geschiedenis van
Nederland en zijn vorstenhuis zoo belangrijke museum
hebben meegedeeld, kunnen wij met dit bericht volstaan.
Wij herinneren er onze leden aan, dat men het museum-

bestuur steeds een dienst bewijst door zijn aandacht te vesti en op voorwerpen, die van belang kunnen zijn voor de uitbreiding en vervollediging der reeds belangrijke verzameling.
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Anna Lam brechts-Vos.
Deze Rotterdamsche toondichteres heeft met haar Afrikaansche liederen, o.a. het route werk Dingaansdag ook in ZuidAfrika veel bijval gevonden.
Wij ontvingen daarover o.m. een brief uit Bloemfontein
van dezangeres Mevrouw Tilanus, oud-pensionnaire van H.M.
de Koningin der Nederlanden, die den bundel Groot SuidAfrika bij den Burgerboekhandel te Kaapstad bestelde en na
kennisneming verklaarde, dat het haar een groote eer zal zijn
de prachtige liederen ten gehoore te brengen. Ze hoot ze
dan ook aan te wenden als tegenwicht teen de „ragtimee',
waarmede vele Afrikaners hun muzikalen smaak bederven.
Ste un uit Zuid-Afrika voor de slachtoffers van den
watersnood.

Onder voo r zitterschap van den Consul der Nedérlande n.
O
te Kaapstad, den heer P. A. van Buttingha Wichers, heeft
zich aldaar een kleine commissie gevormd met het doel, om
onder vrienden en bekenden een inzameling te houden voor
de noodlijdenden in Nederland.

Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Maastricht.
E. C. A. v. d. Boorn, Wilhelminasingel 76,
Opg. door het Bestuur der Afd.
ft
Mevr. Chr. Kammeraat-Bekker, Stephenson's-Gravenhage.
straat 55,
Opg. door Mevr. J. M. L. Prange-Bakhoven,
ff

Mevr. A. v. Nederveen-Gleysteen, v. Boetzelaerlaan 19,
Opg. door Dr. H. J. v. Nederveen,
Zuster H. M. V. d. Zee, Gem. Ziekenhuis,
Zuster A. Burggraaff, Gem. Ziekenhuis,
Zuster A. Hettema, Gem. Ziekenhuis,
Zuster J. Aries, Valkenboschkade 342,
Allen opg. door Zuster Raman,
L. Soberski, Statenlaan 112,
Mevr. Wed. D. B. v. Heuckelum, Valkenboschlaan 190,
G. van Hoeven, Schenkweg 64,
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Waarom zien wij altijd zoo scherp wat ons scheidt en zoo
flauw wat ons vereenigt ? Vooral als vaderlanders moeten wij
ons een voelen.
Dr. J. WITLOX.
INHOUD:jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1925. — Het voetspoor der vaderen. ---Z u i d-A f r i k a : Hollands in
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JAARVERSLAG VAN HET HOOFDBESTUUR OVER 1925.
Het jaar 1925 beteekent voor het A.N.V. zoo niet
een keerpunt, dan toch het begin van een nieuwe
werkzaamheid. De generale staf verplaatste zijn hoofdkwartier van de oude Merwestad, waar het Verbond
sedert het begin dezer eeuw gevestigd was, naar de
hofstad, eveneens een oude gravenveste, maar voor
onze belangen een midden van breeder bestaansmogelijkheid. Daar toch zetelt de regeering, waarmee
wij uit den aard der Verbondstaak herhaaldelijk in
aanraking komen; daar ook hebben tal van vereenigingen, wier werkzaamheid de onze verwant is,
haar hoofdkantoor; in 's-Gravenhage komen ook
zeer vele buitenlanders, die Nederland bezoeken en
ons kantoor ondervindt daarvan de goede gevolgen.
Om kort te gaan, daar zitten we dichter bij het vuur,
dat ons gestadig moet verwarmen en doorgloeien
van werklust. En die vermeerdert onwillekeurig,
wanneer men van vele zijden belangstelling voelt
en bewijzen ontvangt van medeleven met de beweging, bewijzen die zich zoowel uiten in waardeering
als in gepaste kritiek of goeden raad.
1 Juni 1925 dan werd het hoofdkantoor verplaatst
naar het pand Laan 34 te 's-Gravenhage, dat wij
van het gemeentebestuur onder gunstige voorwaarden
in huur ontvingen. De grootere ruimte, waarover
wij daar beschikken, bood in de eerste plaats gelegenheid om in het benedengedeelte het administratiekantoor te vestigen, o.m. met kamers voor den
administrateur, het personeel en een flinke ruimte,
die bestemd is om er ter gelegener tijd de Boekencommissie met haar voorraden onder te brengen,
welke laatste voorloopig nog te Rotterdam blijven
op verzoek van haar directeur, Dr. W. van Everdingen.
In de bovenverdieping werd o.m, de grondslag
gelegd voor een Stamboekerij, die thans stelselmatig
geordend wordt door den heer J. E. Bijlo, een der
afgevaardigden van Groep Ned.-Indie in het Hoofdbestuur. Het Dag. Bestuur is hem daarvoor dankbaar,
daar het met het oog op den zich steeds uitbreidenden
arbeid groote behoefte heeft aan medewerkers, ten
einde een orde te scheppen, die noodig is, om de ingewikkelde organisatie, die zulk een groot gebied in
binnen- en buitenland omvat, zoo vruchtbaar mogelijk te doen werken.
Hierin ligt ook de wensch besloten, dat zich weldra

deskundige vrijwilligers mogen aanmelden, om mede
te werken aan de inrichting van ons Stammuseum,
waarvoor twee ineenloopende bovenkamers konden
worden beschikbaar gesteld en die reeds werden ingericht ter uitstalling van al die voorwerpen, platen,
kaarten, statistieken, teekeningen, foto's, beeldjes,
penningen e.d., welke een beeld kunnen geven van
de verspreiding van den Nederlandschen stam over
de wereld en zijn beteekenis voor de beschaving, van
de geestkracht, door Nederlanders, Vlamingen en
Afrikaners in het verleden en het heden ontwikkeld
en der ontwikkelingsmogelijkheid van een vereenigd,
althans in zijn zelfstandige onderdeelen eenswillend
samenwerkend Groot-Nederland.
Om zulk een museum in te richten en te onderhouden, zoo dat het dien naam verdient, is meer
noodig, dan wat het kantoor thans reeds bezit, zoodat
aanwinsten, waartoe alle leden kunnen meewerken,
zeer gewenscht zijn. (er kwamen reeds verschillende
geschenken in), ook meer werkkracht dan waarover
het Hoofdbestuur in zijn dagelijksch personeel beschikt. Daarom te meer is uitbreiding van het vrijwilligerskorps noodzakelijk. Rotterdam heeft sedert
de oprichting der Boekencommissie daar in 1902
bewezen, dat dit mogelijk is; moge 's-Gravenhage
zich weldra in die richting waardig toonen de zetel
te zijn geworden van het A.N.V.
De gunstige gevolgpn der verplaatsing teekenden
zich o.m. of in de geregelde wekelijksche vergaderingen
van het drieledig Dag. Bestuur en in de dagelijksche
samenwerking tusschen den voorzitter en den administrateur ook in het veelvuldig bezoek van A.N.V.leden en belangstellenden uit binnen- en buitenland.
Ofschoon onze beschouwing in dezen slechts ruim
een halfjaar betreft, bevat de lijst van bezoekers
reeds een paar honderd handteekeningen van vrouwen en mannen van heinde en ver 1), die van hun
aanwezigheid in de hofstad gebruik maakten, om
9 Alleen reeds de opsomming der woonplaatsen dezer
bezoekers is welsprekend : Amsterdam, Bilthoven, Budapest,
Bulawayo, Colombo, Delft, Dordrecht, Genêve, 's-Gravenhage,
Hilversum, Kaapstad, Londen, New York, Paramaribo, Parijs,
Paterson, Pieter Maritzburg, Pretoria, Rotterdam, Rijswijk,
Schoorl, Soesterberg, Stockholm, Sydney, Thompson, Tiel,

Tilburg, Utrecht, Voorburg, Vrijheid, Weltevreden.
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hetzij persoonlijke of algemeene belangen te komen
bespreken en nader kennis te maken met de inrichting en de wijze van werken. Zij vonden er meestal
dingen, waarvan ze nog niet afwisten en meermalen
leidde de samenspreking tot beter inzicht in wat het
A.N.V. beoogt, reeds deed en nog meer zou willen
bereiken.
Meermalen leidde een onderhoud tot wegneming
van misverstanden, die een beweging als de onze
met haar sours uiteenloopende groepsbelangen zoo
gemakkelijk kunnen schaden. En dit bracht het Dag.
Bestuur op het denkbeeld, om samenspreking met
invloedrijke personen uit verschillende gebieden uit te
lokken, wanneer zich daartoe de gelegenheid aanbood. Zoodra binnen- of buitenlandsche bladen of
brieven de mededeeling brengen, dat een consulair
ambtenaar, een regeeringspersoon, een Verbondsbestuurder of vertegenwoordiger uit den vreemde,
een voorman uit een overzeesche bezitting of stamland in Nederland tijdelijk verblijf zal houden,
noodigt het D. B. dezen uit tot een onderhoud.
Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat op deze
wijze het Dag. Bestuur en door dit lichaam het
Hoofdbestuur zooveel beter ingelicht wordt over den
waren toestand onzer beweging in verschillende
oorden der wereld. Vroeger moest veel te veel op
schriftelijke mededeelingen worden afgegaan en de
briefwisseling met verre vrienden is uit den aard
der zaak tijdroovend en onvolledig.
Met de nieuwe Verbondswet, die in 1925 haar beslag kreeg en thans in werking is getreden, werden
de bakens van het A.N.V. verzet en een breeder
bedding voor de verschillende stroomingen in de
Grootnederlandsche beweging aangewezen.
Hoofdbestuur.

Wij hadden in 1925 het verlies te betreuren van
Mr. P. Hofstede Crull, die zitting had voor Groep
Suriname, in Welke kolonie hij vele jaren het gouvernement in verschillende hooge betrekkingen gediend
had. Zijn raad had daarom steeds veel waarde. Hij
werd vervangen door Mr. Dr. P. H. W. G. van den
Helm, oud-gouvernementssecretaris.
Uit het hoofdbestuur trad Dr. W. van Lingen
als lid voor Oost-Indie, die vele jaren, ook als lid
der Redactiecommissie van Neerlandia, zich verdienstelijk maakte. Zijn plaats werd niet aangevuld
in verband met de nieuwe verkiezingen voor het
Hoofdbestuur, die ingevolge de nieuwe Verbondswet moeten plaats hebben.
Nog verloor het Hoofdbestuur een zeer gewaardeerd raadgevend lid in den persoon van den heer
Ph. R. Botha, die na zijn bevordering tot doctor
in de rechtswetenschap te Amsterdam, zich te Pretoria
vestigde. Hij werd vervangen door den Afrikaanschen
student F. C. L. Bosman.
De oud-Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, Dr. J. Th. de Visser, die vaak
getoond heeft het Verbond een warm hart toe te
dragen, werd tot eerelid benoemd en nam deze benoeming gaarne aan.
Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld:
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Hilversum, Eerevoorzitter; Dr. J. Th. de Visser, 's-Gravenhage, Eerelid;
P. J. de Kanter, 's-Gravenhage, Voorzitter; Mr. B.
de Gaay Fortman, Amsterdam, Secretaris-Penningmeester; Dr. H. W. E. Moller, Tilburg; Overste
K. E. Oudendijk, 's-Gravenhage; Mr. K. M. Phaff,
's-Hertogenbosch; Prof. Dr. A. A. van Schelven,

Haarlem; alien zitting hebbende voor Groep Nederland; J. E. Bijlo, Rijswijk; J. S. C . Kasteleyn, 's-Gravanhage; Th. G. G. Valette, 's-Gravenhage, alien
zitting hebbende voor Groep Ned. Indie; Mr. Dr.
P. H. W. G. van den Helm, tijdelijk buitenslands;
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, 's-Gravenhage,
Ondervoorzitter, beiden zitting hebbende voor Groep
Suriname; Dr. H. Ferguson,' s-Gravenhage; 0. L.
Helfrich, Voorburg; Dr. Th. Lens, Aerdenhout,
alien zitting hebbende voor Groep Ned. Antillen;
Jhr. C. M. E. R. C. von Bose, Voorburg; S. G. L. F.
Baron van Fridagh, Schoorl, beiden zitting hebbende
voor Groep Noord-Amerika; G. van Driessche,
Lokeren; M. J. Liesenborghs, Vilvoorde; Mr. W.
Thelen, Brussel; Omer Wattez Schaarbeek; Mr. J.
van Winckel, Lokeren; alien zitting hebbende voor
Groep Vlaanderen ; en de raadgevende leden Jhr.
E. J. M. Wittert, Arnhem (voor den Ned. Bond in
Duitschland) ; L. L. W. van Soest, Delft (voor het
Dietsch Studenten Verbond) en F. C. L. Bosman,
Amsterdam (voor Zuid-Afrika).
Het Hoofdbestuur vergaderde in 1925 vijfmaal,
had telkens belangrijke dagorden te verwerken en
herhaaldelijk gewichtige besluiten te nemen, waarvan
het volgende verslaggedeelte de voornaamste punten
aanstipt.
Werkzaamheden.

Ter gelegenheid van de algemeene vergadering,
die de Statutenwijziging behandelde, werd 27 Maart
te 's-Gravenhage een stamdag gehouden in navolging
van den welgeslaagden te Dordrecht bij de viering
van het 25-jarig bestaan van het Verbond. Verschillende sprekers hielden redevoeringen tot versterking
onzer stameenheid en ook de kunst sprak een krachtig
welluidend woord mee.
Deze dagen hebben hun groot nut als wapenschouwing en daarom heeft het Hoofdbestuur de
voorbereiding ter hand genomen van een nieuw congres, dat wellicht nog dit jaar zal worden gehouden.
Het Hoofdbestuur verleende ook steun aan dergelijke samenkomsten van verwante vereenigingen,
o.m. aan het Tiende Grootnederlandsch Studentencongres te Leiden.
In 1925 werden de eerste eerepenningen van het
A.N.V. uitgereikt aan „personen, die zich voor den
Nederlandschen stam bizonder verdienstelijk hebben
gemaakt". De eerste drie zilveren vielen ten deel
aan het vlieger-driemanschap, de heeren Van der
Hoop, Van Weerde Poelman en Van den Broeke,
die de uitvoerbaarheid eener rechtstreeksche luchtverbinding tusschen Nederland en Oost-Indie metterdaad toonden, ofschoon de Regeering daarvan tot
heden geen voordeel wist te trekken. Een verguld
zilveren penning werd overhandigd aan Prof. Dr.
P. J. Blok, bij zijn aftreden als hoogleeraar. Het
Verbond is dezen kloeken Nederlander veel verplicht
en mag zich nog steeds in zijn warme belangstelling
en medewerking verheugen.
De Vereenvoudigde Spelling maakt een punt van
ernstige overweging uit bij het Hoofdbestuur.
Het vraagstuk is om bericht en raad in handen der
Groepsbesturen gesteld. Meer en meer dringt zich
de vraag op, of het A. N. V. haar als Grootneder-

landsch belang niet behoort te bevorderen. Sedert
de Volksraad van Ned. Oost-Indie een mode heeft
aangenomen, om het aanleeren van Nederlandsch
door vereenvoudiging der spelling en verbuiging
gemakkelijker te maken, het eenvoudige Afrikaansch
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om vereenvoudigd Nederlandsch vraagt, om samengaan in de hand te werken en ook de Vlaamsche
eugd met de V. Sp. gebaat zou zijn, verdient het
aanbeveling een beslissing van het A. N. V. uit te
lokken. Moge de vrees van sommigen, dat dit vraagstuk scheuring zou kunnen brengen in de gelederen
van het Verbond, niet bewaarheid worden.
Ter opwekking legde het Hoofdbestuur aan verschillende Groepen en Afdeelingen eenige denkbeelden en plannen voor, bedoeld als overlegpleging,
omdat haar besturen ter plaatse zelf het best kunnen
beoordeelen, wat nuttig en noodig is. 0.m. werd
in overweging gegeven Commissies van bijstand voor
letteren en kunst in te stellen.
Het ontworpen Belgisch-Nederlandcch Verdrag bleek
van zoo ingrijpenden aard voor de belangen van
Nederland en deels ook van Vlaanderen, vooral voor
de ontwikkeling der geestelijke banden tusschen
Nederlanders en Vlamingen, dat men van ons maandblad en het Hoofdbestuur een meening verwachtte.
Het gevolg was een motie van onaannemelijkverklaring in zijn tegenwoordigen vorm, omdat het
Verdrag „door zijn groote eenzijdigheid een zeer
groot gevaar vormt voor de eenheid van den Nederlandschen Stam."
Zelf ontwikkelden wij het plan tot het instellen
van een onderzoek naar de vestiging van Nederlanders
en Nederlandsche vereenigingen in het buitenland,
om daardoor ook op de hoogte te komen van de geestelijke nooden en behoeften onzer stamverwanten.
De Ned. Minister van Buitenlandsche Zaken verleende daarbij door een aanschrijving aan de Nederlandsche gezanten, die het verzoek aan de consuls
overbrachten, zijn gewaardeerde medewerking. Het
onderzoek is in vollen gang.
Zooals bekend is, heeft de vereeniging Nederland in
den Vreemde een onderzoek ingesteld naar de wijze,
waarop de geschiedenis en aardrijkskunde van
Nederland in vreemde leerboeken behandeld wordt.
Gevolg gevende aan haar verzoek, vonden wij prof.
Geyl bereid een onderzoek in te stellen naar de wijze,
waarop Vlaanderen en Zuid-Afrika en hun verhouding tot Nederland in de Nederlandsche schoolboeken over aardrijkskunde en geschiedenis behandeld worden. De uitslag wordt afgewacht.
Overwogen werd, in hoeverre de radio dienstbaar
kon worden gemaakt, om onze beginselen mede te
helpen verbreiden. De Minister van Waterstaat
deelde ons mee, dat hij de Staatscommissie voor
instelling van een nationalen omroep verzocht had
met onze belangen rekening te houden. Met prof.
Bloks rede voor den H. D. 0. over het streven van
het A. N. V. is onze eerste schrede genet op dit gebied.
Naast den radio-omroep als nieuw propagandamiddel blijven onze lantaarnplaatjes en rol9renten
een beproefd middel om kennis over het Grootnederlandsch gebied te verspreiden en den band
met het vaderland te versterken. Vooral de rolprenten,
waarover wij beschikken: Nederland en Ned. Indio, en
Jubileumfilms worden herhaaldelijk zoowel in binnenals buitenland gevraagd; sedert het vorig jaar deden
ze deugd in Amersfoort, Amsterdam, Curacao, Delft,
Dordrecht, Duisburg, Duren, Goes, Gouda, Haarlem,
's-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Oostburg, Paramaribo en Rijswijk.
Meer en meer wordt op het A. N. V. als het daarvoor bij uitstek aangewezen lichaam een beroep gedaan om steun voor Nederlandsche of stamverwante
belangen in het buitenland. Om van de vele kleine
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diensten nu maar te zwijgen, vermelden we voor het
afgeloopen jaar steun aan: de leeszaal te Kaapstad,
het maandblad De Vlaemsche Stemme in Vrankrijk
(verschijnend te Wormhoudt), het blad van Rd.
Mas Noto Soeroto: Oedaya, de kunstreis van den
tooneelspeler Arbous naar de West, het laatste Congres van den Ned. Bond in Duitschland, de Nederlandsche boekerij van den Vlaamschen Hoogstudentenbond
te Leuven (Stichting van het A. N. V.), verspreiding
van Vlaamsche gidsen, om het reizen in Vlaanderen
te bevorderen, de nieuwe Vondeluitgaaf der Wereldbibliotheek.
Het Hoofdbestuur zond ten behoove der Hollandsche nederzetting in Carambehy (Brazilie) een
steunadres aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken om een vasten jaarlijkschen regeeringssteun
en deed zulks ook voor de Hollandsche Lagere
School te Singapoera.
In 1925 werd geen kalender Groot-Nederland uitgegeven, hoewel die van 1924 een heel goede pers
had gehad ; maar het nadeelig slot op doze uitgaaf
was te groot. De teleurstelling, daardoor bij velen
gewekt, deed besluiten de uitgaaf weer ter hand te
nemen. Mogen nu vele leden zich dit prachtig
propagandamiddel aanschaffen, opdat het een blijvend
verschijnsel worde.
Groep Nederland.

Doze Groep bracht haar reglement in overeenstemming met de nieuwe Verbondswet, nag of van de
instelling Groepsraad, die in de praktijk niet vlug
werkte, en verruimde in het algemeen haar werkwijze.
Zij deed een nuttig work door aan een commissie,
bestaande uit drie Groepsbestuurders, de heeren Prof.
dr. Van Schelven, Pater Kruitwagen en Ds. Pattist,
de samenstelling op te dragon van een bundel „Voortrekkers van den Nederlandschen Stam", waaraan vele
bevoegden meewerkten en die met woord en beeld
belangstelling wekt voor groote figuren van den
Dietschen stam. De Wereldbibliotheek verzorgde de
ui tgaaf.
De poging van het Groepsbestuur voor de instelling van peters voor Vlamingen (om hun regelmatig van leesstof te voorzien) had niet het gevolg,
dat ervan verwacht werd ; slechts enkele Nederlanders
gaven zich daarvoor op.
Nog een bewijs van belangstelling voor de Vlamingen was een telegram van verwelkoming aan de te
Roozendaal saamgekomen stambroeders, die de
ballingen kwamen begroeten.
Aan de Nederlandsche regeering werd een adres
gezonden, waarin werd aangedrongen op zuiverheid
van still en taal in de Nederlandsche wetten.
De Boekencommissie werd zoowel geldelijk als
zedelijk gesteund.
De brief van het Groepsbestuur, die door de bevriende vereeniging Landverhuizing aan landverhuizers wordt meegegeven (met het doel hen aan het
vaderland te blijven binden) had ook dit jaar meermalen een gunstig gevolg.
Met den hoer Rienks, hoofdinspecteur van het
L.O., pleegde men overleg over de beste wijze van
steun aan het Nederlandsch onderwijs in WestDuitschland.

De Groep steunde, waar mogelijk, gaf blijken van
belangstelling bij gebeurtenissen van nationale beteekenis en wekte de Afdeelingen op elk in haar kring
krachtig werkzaam te zijn. Nieuwe werden gevestigd
te Amersfoort en Hilversum, waartoe de ijverige

68

NEERLANDIA

propagandist, de heer Jac. Post, d *e u stsluitend in
Nederland werkt, het zijne bijdroeg. Meer zijn in
voorbereiding.
Het aantal Afdeelingen bedraagt nu wederom 33.
Uit het Bestuur trad Mr. K. M. Phaff, die vele
jaren zijn groote liefde voor onze beweging metterdaad toonde. Gelukkig bleef hij als lid van het Hoofdbestuur en als voorzitter der Afdeeling 's-Hertogenbosch voor het Verbond behouden.
Dat de burgemeester van de hofstad in zijn plaats
als groepsbestuurder werd gekozen en de benoeming
aanvaardde, kan in verband met den zetel van het
Hoofdbestuur en de zeer werkzame Afd. 's-Gravenhage, die een voorbeeld voor alle mag heeten, als
verheugend felt geboekt worden.
Groep Vlaanderen.
Uit de reeks beschouwingen van den heer Liesenborghs, welke geregeld onder den naam „Vlaamsche
toestanden" in ons maandblad verschijnen, kan men
weten, dat het met onze Groep daar nog niet goed
vlotten wil. Al verrichten de flinke afdeelingen Brussel en Lokeren goed werk door ontwikkelings- en
kunstavonden en al heeft een nieuw takbestuur te
Antwerpen weer het voortouw gevat, toch blijkt, dat
Vlamingen van „diverse pluimage" nog altijd niet
weer het A. N. V. als de verzamelplaats beschouwen,
waar de cultureele belangen van den Dietschen stam
het veiligst zijn.
Herbouwen is echter vaak moeilijker dan bouwen.
Wij blijven dus hopen, dat we op de kaart van Belgie
binnenkort weer verscheiden plaatsen zullen kunnen
bevlaggen als kenteeken, dat het A. N. V. er weer zijn
vertegenwoordiging heeft. Hoe nuttig zou dat o.m.
niet kunnen werken voor de verbreiding van goede
Nederlandsche leesstof in deze plaatsen, zooals dat
kortelings door het A. N. V. geschiedde voor de
Vlaamsche leeszaal in het Walenland, waar zich steeds
meer Vlaamsche arbeiders vestigen.
Wanneer Groep Vlaanderen weder volledig ingericht zal zijn en in de voornaamste gemeenten
van Vlaamsch Belgie wederom krachtige afdeelingen
heeft, kan zooveel te stelselmatiger het sterk toenemend verlangen naar Nederlandsche cultuur o.m. door

rondreizen van sprekers en voordragers bevredigd
worden. Zeer bemoedigend is in verband hiermede
het optreden van Minister Kamiel Huysmans, die
het onderwijs in de moedertaal volgens de wettelijke
voorschriften wil gehandhaafd zien. Aileen reeds
daarom verdient deze bewindsman den dank van het
A. N. V., dat juist in de cultureele ontwikkeling
van onze stamverwanten een zijner schoonste roepingen heeft te vervullen.
Onze Groep Vlaanderen maakte zich in 1925 o.m.
verdienstelijk door samenwerking met het in 1924
heropgerichte kunstgenootschap De Distel, welks
werkzaamheden met die van Tak Brussel evenwijdig
loopen en die geheel in onzen geest de Nederlandsche
beschaving onder zijn leden verbreidt.
Het Groepsbestuur wist o.m. nog te bewerken,
dat voortaan geeerbiedigd worden zal het recht van.
een Nederlander, om in Belgie in het Nederlandsch berecht te worden. Het ijverde ook voor het
gebruik van het Nederlandsch in de ambtelijke taal
tusschen Belgie en Nederland en richtte op het
voetspoor onzer bestaande algemeene Taalcommissie
een zustercommissie in, die in Brussel en andere
Vlaamsche steden heel wat zuiveringsarbeid voor
den boeg heeft.

Zuid-Afrika.
Lang was het aan het Hoofdbestuur niet recht duidela, waarom tijdens de eerste jaren van het A. N. V.
Groep Zuid-Afrika met verscheiden afdeelingen en
eerevoorzitters als Presidenten Kruger en Steyn
groeide en bloeide, terwijl de laatste jaren slechts met
enkele plaatsen daar verbinding kon worden anderhouden. Ondanks den oorsprong der Afrikaansche
natie, welke toch door Van Riebeecks standbeeld in de
schaduw van den Tafelberg voortdurend in herinnering wordt gebracht, ondanks het vele, dat Nederland
voor de stamverwante Boeren deed tijdens en na de
zware beproevingen van den oorlog met Engeland,
zijn de Afrikaners zich als Jong geestkrachtig yolk
zelfstandig gaan voelen en de mondigverklaring van
het Afrikaansch is daarvan de verrassende bevestiging
geweest. De volwassen jongeling heeft het ouderhuis
aanvankelijk den rug toegekeerd, maar zal toch
nimmer zijn afkomst kunnen en mogen vergeten.
Neerlandia heeft deze gewichtige gebeurtenis van
alle kanten belicht en het vertrouwen uitgesproken,
gelijk dat door verscheiden Afrikaansche onderwijsmannen is bevestigd, dat het Afrikaansch, wil het
zich kunnen handhaven en het Engelsch het hoofd
bieden, zich zal moeten blijven voeden met en ontwikkelen door het Nederlandsch.
Gaarne zou het Hoofdbestuur zien, dat de Afrikaners, die Nederland bezoeken en met het A. N. V.
in aanraking komen, en zij die, er afgestudeerd, naar
het land van Van Riebeeck terugkeeren, voormannen
werden en bleven van de Grootnederlandsche beweging
en er de leiding namen voor het stichten van Afdeelingen van het A. N. V. of in bestaande Afdeelingen
een stuwkracht werden, want, als de kennismakingen
en samensprekingen niet Leiden tot blijvende vriendschap en samenwerking, is alle moeite te vergeefsch.
Vasten voet behielden we in Kaapstad, waar
onze Afdeeling in een evenwichtige behartiging der
belangen van Nederlanders en Afrikaners de taak
van het A. N. V. in Zuid-Afrika goed blijft begrijpen
en vervullen. Voorts hield Bloemfontein stand en
behartigen onze vertegenwoordigers te Durban,
Ermelo, Nijlstroom, Potchefstroom, onze belangen,
in het geloof dat het A. N. V. ook in Z. A. de verzamelplaats kan en moet zijn voor alle mannen en
vrouwen van Dietschen stam.
Het Hoofdbestuur richtte een plechtige Krugerherdenking in op 10 October in de Groote Kerk te
's-Gravenhage, welke door verschillende evenzeer
geslaagde plaatselijke huldebijeenkomsten werd gevolgd. Het verzorgde de uitgaaf van een „Gids voor
Zuid-Afrikaners", behandelend het onderwijs aan de
Nederlandsche Universiteiten, Hoogescholen en Middelbare Vakscholen, voor welks samenstelling een
commissie, bestaande uit de heeren Mr. Philip R.
Botha, Prof. Dr. A. A. van Schelven en L. L. W. van
Soest, had gezorgd en welke een door deskundigen
geschreven met afbeeldingen verlucht overzicht bevat
van het Hooger Onderwijs in Nederland. 1
Alles wordt gedaan wat mogelijk is, om den ouden
band met de stambroeders in Zuid-Afrika niet te
doen verslappen, maar zij mogen wel bedenken,
dat . . . . de liefde niet van een kant kan komen.
Komt een Afrikaner met historischen tin als de
heer A. Dreyer in Nederland belangstelling vragen
voor Zuid-Afrika's verleden, dan blijkt die we1) Besloten is dezen Gids door een, voor Vlamingen bestemd, te doen volgen,
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derzijdsche familiebetrek ing zeer emoe igen , maar
ze moet over heel de lijn gevoeld worden.
Uitwisseling van sprekers en kunstenaars is daarvoor een beproefd middel, dat het A. N. V. naar de
mate zijner krachten zal blijven hanteeren.

1
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De tooneelspeler Arbous gaf een welgeslaagden
voordrachtavond.
De Groep verloor 3 leden, maar mocht 37 nieuwe
boeken.
Groep Nederlandsche Antillen.

Groep Ned. Indie.

Het bestuur deter groep maakte zich verdienstelijk
door de uitgaaf van een nieuw werfboekje, dat de toetreding van vele nieuwe leden ten gevolge moge
hebben. Het handhaafde, zij het onder moeilijke
geldelijke omstandigheden door vermindering van
den gouvernementssteun, de Nederlandsche leergangen, die een onderdeel uitmaken van het
groote werk op onderwijsgebied, door Nederland in
Indie tot stand gebracht.
Het zijn vooral de Afdeelingen Batavia en Medan,
die door het doen houden van lezingen en het inrichten van kunstavonden de belangstelling gaande
houden. Afd. Semarang verslapte na het vertrek
van zijn voorzitter, den heer H. A. Kooy. Ook van
de andere Afdeelingen hoort men weinig. Het aantal
Afdeelingen en vertegenwoordigers in Indie zou
grooter kunnen zijn, als de Nederlandsche ambtenaren
en zakenmenschen op verschillende plaatsen zich
voor onze beweging wilden inspannen. Daarom
wordt sedert kort aan naar Indie vertrekkende jongelieden of ambtenaren een verzoek gericht zich bij
aankomst in Indonesie onmiddellijk bij het A. N. V.
aan te sluiten. De intrede in de Indische maatschappij
zal er door kunnen worden vergemakkelijkt en de
geest van aansluiting onder de Nederlanders in
verschillende oorden der aarde worden bevorderd.
Vermelden we nog, dat de voorzitter der Groep, de
heer C. J. I. M. Welter, tot Minister van Kolonien
werd benoemd. Na een ambtsvervulling van enkele
maanden als zoodanig afgetreden, zal hij binnenkort weer naar Batavia vertrekken, zoodat wij de hoop
mogen koesteren, dat hij weder een kracht voor het
A. N. V. in Indie zal worden.
Groep Suriname.

Door de vele en herhaalde veranderingen, die het
afgeloopen jaar in het bestuur plaats grepen, ging er
van de Groep niet die kracht uit, welke kon worden
verwacht. De voorzitter Mr. P. van den Helm was
langdurig ziek en daardoor geraakten eenige zaken, die
hij persoonlijk had aangevat, zooals een algemeene uitvoering van Nederlandsche muziekwerken, waarvoor
hij zich bijzonder had ingespannen, van de baan. Een
algeheel herstel bleef uit en zoo tag de heer Van den
Helm zich verplicht zijn betrekking neer te leggen.
In hem verloor de Groep een groote kracht. Het
Bestuur vond Mr. Dr. F. L. J. van Haaren, Gouvernementssecretaris, bereid hem te vervangen.
Ook de heer Oudschans Dentz, jarenlang secretaris,
trad af. Van hem mag worden gezegd, dat hij een der
steunpilaren van de Groep Suriname is geweest en
zijn verlaten van het bestuur en later vertrek uit de
kolonie was een groot verlies voor het Verbond.Hij werd
opgevolgd door den heer Jhr. Van Suchtelen van de
Haere. Voorts trad de heer C. K. Kesler af als onder-voorzitter. Gedurende de ziekte van den heer Van den
Helm heeft hij met beleid de zaken gaande gehouden.
Vertoond werden de rolprent Nederland, door het
Hoofdbestuur ter beschikking gesteld, en de aange kochte Jubileumfilm, welke zeer veel bijval vond,
vooral ook bij de bevolking. Als laatste rolprent werd
meermalen vertoond die over Suriname.

1925 was voor deze groep niet een jaar, rijk aan belangrijke gebeurtenissen.
Door vertrek traden de heer M. P. van Romondt
en Dr. H. Polvliet uit het bestuur, dat voor 't overige
geen verandering onderging. Het kwam viermaal
bijeen.
Het ledental ging eenigszins achteruit en bedroeg
op 31 December 191.
De heer Arbous wekte door zijn herhaaldelijk optreden als voordrager en tooneelspeler belangstelling
voor Nederlandsche letterkunde. De Societeit „De
Gezelligheid, de „Militaire Cantine" en Societeit
„Curacao" werkten met de Groep van het A. N. V.
samen, om dit optreden mogelijk te maken.
Het Hoofdbestuur steunde den Algemeenen Importboekhandel J. W. F. Sluyter te Amsterdam bij haar
gelukte poging om op Curacao een afdeeling van haar
boekhandel te openen. Zij kan voor de verstandelijke ontwikkeling der Curacaonaars en voor de
bevrediging van de geestelijke behoeften der Nederlanders in de overzeesche bezitting van groot nut
zijn en haar bloei te bevorderen ligt dan ook op den
weg van het A.N.V., dat immers den Nederlandschen
boekhandel een der voornaamste middelen acht tot
verbreiding der Nederlandsche cultuur.
Deze kan mede verkregen worden door Oost en
West met woord en beeld (we denken hier voornamelijk aan de rolprent) degelijk in te lichten over de
beteekenis van het moederland op verschillend gebled. Het Hoofdbestuur verleent in dezen altijd
gaarne zijn medewerking.
Groep Noord-Amerika.

De waarheid gebiedt te erkennen, dat 't reusachtige Amerika het den Nederlanders niet gemakkelijk maakt door regelmatig onderling verkeer
de banden met het vaderland levendig te houden.
Bovendien oefent Amerika op de meesten, die zich
daar vestigen, een bijzondere aantrekkingskracht uit.
Dit alles belemmert een sterke ontwikkeling van het
Verbond daar te lande. Het is geenszins het Joel van
het Verbond de Nederlanders vreemdelingen in
Amerika te doen blijven. Zij behooren zich aan te
passen, maar daarnaast kunnen zij hun nationale
gevoelens en de liefde voor hun moedertaal levendig
houden. Trots de vele moeilijkheden moet de arbeid
van het Verbond in Amerika daarop gericht blijven.
Van de vier Afdeelingen, die bij ons te boek staan
is New York de eenige, die met haar 80 ledQn inderdaad
teekenen van leven geeft. De reusachtige afstanden in
het wijde land en zelfs in de groote steden maakt een
enger Afdeelingsleven, zooals we dat in Nederland
kennen, onmogelijk.
De vraag zal onder de oogen moeten worden
gezien, of in Noord-Amerika niet beter met flinke
vertegenwoordigers kan worden gewerkt.
Zelfstandige afdeelingen en vertegenwoordigers.

Waar geen voldoend aantal Nederlanders en
stamverwanten woont om een Groep met onderafdeelingen te kunnen vormen, blijft het Hoofdbestuur trachten Zelfstandige Afdeelingen in het
leven te roepen, of ten minste vertegenwoordiger-
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schappen te vestigen. De laatste blijken veelal beter
te werken dan de eerste, omdat het vereenigingsleven
zijn eigenaardige moeilijkheden en kosten met zich
brengt. Bovendien is herhaaldelijk gebleken, dat de
zeer uiteenloopende levensstandaard van stamgenooten op een bepaald punt der aarde een belemmering is. Deze redenen waren mede oorzaak, dat de
Afdn. Berlijn, Bremen en Leipzig werden opgeheven.
Het Hoofdbestuur vond den heer Ir. F. A. Overhoff
bereid als hoofdvertegenwoordiger voor Duitschland
op te treden, tevens als afgevaardigde bij den Ned.
Bond in Duitschland, met welken het Hoofdbestuur
dusdoende in nauwere aanraking kwam. Nu worden
ook meer alle kringen in de Berlijnsche Nederlandsche samenleving bereikt. De bedoeling is, dat voor
verschillende hoofdplaatsen in Duitschland ook
vertegenwoordigers worden aangesteld, zooals dat
reeds het geval is met Hamburg, waar de heer Jac.
Owing zich bereid verklaarde.
Nieuwe vertegenwoordigers werden aangesteld te
Bangkok, waar de heer W. Blankwaard, die vele
jaren lang daar met grooten ijver en dikwijls praktisch gevolg onze belangen behartigde, werd vervangen door den heer H. Hols; te Ermelo de heer
J. W. Gehle, te Parijs de heer P. A. F. Appelboom,
te Potchefstroom de heer A. H. Koomans, te Tampico
de heer A. Troost. Te Sydney nam de heer H.
Eldering het vertegenwoordigerschap waar tijdens
de afwezigheid van den heer E. Colaco Belmonte.
Opgeheven werden de vertegenwoordigerschappen
te Caracas en Nice, ook dat te Duinkerken wegens het
overlijden van den Eerw. Pastoor Descamps, voor
wien nog geen plaatsvervanger werd gevonden.
Herhaaldelijk blijkt, hoe de besturen onzer Zelfstandige Afdeelingen en onze Vertegenwoordigers de
aangewezenen zijn, om Dietsche belangen te behartigen, hetzij ten bate van personen, die hun bemiddeling inroepen, of voor het bijeenbrengen van steunpenningen voor de nooden in het vaderland. We
denken hier ook aan onzen vertegenwoordiger op
Ceilon, die een goedkooper tarief voor autotochten
op het eiland ten bate van de Nederlandsche bezoekers wist te bedingen.
Zelfstandige Afdeelingen zijn thans gevestigd te
Bloemfontein, Kaapstad, Keulen, Londen, Roemenie,
Tsjecho Slowakije, vertegenwoordigerschappen te:
Ahwaz, Bangkok, Baranquilla, Barcelona, Barquisimeto, Berlijn, Budapest, Cairo, Colombo, Colon,
Constantinopel, Durban, Ermelo, Frankfort, Genua,
Hamburg, Havana, Hongkong, Ismailia, La Guaira,
Manaos, Maracaibo, Nijlstroom, Panama, Parijs,
Potchefstroom, Puerto Cabello, Rio de Janeiro,
Rome, Rosario, Santa Fe, Shanghai, Singapoera,
Stockholm, Sydney, Tampico.
Boekencommissie.

Het jaar 1925 kenmerkte zich voor de Boekencommissie door een groote bedrijvigheid, zoowel op het
kantoor te Bilthoven als in het Boekenhuis te Rotterdam. Er werden meer kisten boeken verzonden dan
in vele jaren het geval was, het jaar 1920 uitgezonderd,
toen de schade, door den oorlog teweeggebracht,
moest worden ingehaald. Het getal beliep n.l. 51 1).
De zendingen gingen naar Neerlandia (Can.), Doloksanggoel (Batakl.), Weenen, San Francisco, Djokja,
Solo, Tomohon, Posso, Yonkers (N.A.), Dand (Can.),
1) In de 24 jaren van haar bestaan werden verzonden
2181 kisten boeken en tijdschriften.

Borculo, Kaapstad, Valencia, Armentieres (Fr.),
Paapkuilvlei, Ladysmith, Pieter Maritzburg (deze
3 in Natal), Herne, Duisburg-Meiderich, Keulen,
Hilden, Bochum, Emmerik, Rheine, Dortmund,
Miinchen-Gladbach, Dusseldorp, Neuss (alle in
Duitschland), Antwerpen, Croix (Fr.), Lichtschip
Maas (Noordzee), Barmen, Crefeld, Hagen, Mettmann-Wiilffrath, Anholt en Berlijn. In '26 volgden
reeds: IJper, Montignies en St. Gilles (alle in Vlaanderen), St. Martin, Paramaribo, Hamborn, Osnabruck, Kevelaar, Schlebusch, Osterfeld en Goch.
Het getal der adressen vermeerderde tot 417, waarbij
ook een aantal, waaraan dagbladen verzonden worden,
zooals Carlyle, Corcuina, Mimic°, Fast St. Paul,
Racine, Mac Taggert en Toronto (alle in Canada).
Met Canada en Duitschland kreeg de Boekencommissie vele verbindingen, dank zij den rondzendbrief
van het Groepsbestuur van Nederland en de werkzaamheid van den vertegenwoordiger van het A. N. V.
te Berlijn, den heer F. A. Overhoff.
Jammer genoeg houdt de vooruitgang der geldmiddelen niet gelijken tred met dien der werkzaamheden. Tegenover enkele nieuwe leden stonden zij,
die afvielen en het Hoofdbestuur was niet bij machte
met zooveel als vroeger te steunen, zelfs nadat de
bijdrage met f 400.— verminderd was.
Voorts bliift een zeer moeilijke zaak het verschaffen
van leesstof in den worm van dagbladen aan tal van
adressen: met geen mogelijkheid kan aan alle aanvragen worden voldaan, omdat lang niet over het vereischte getal beschikt wordt. Dientengevolge moeten
de Zeemanshuizen en andere adressen zich tevreden
stellen met 14-daagsche zendingen. Tot onze voldoening waren alle ontvangers van boeken en kranten
zeer voldaan over den inhoud der zendingen. Een
woord van groote erkentelijkheid past aan alien, die
in en buiten Nederland voortdurend met geld of
boeken of dagbladen de Boekencommissie het vervullen van hare task mogelijk maken, zoomede aan de
medewerkers in het Boekenhuis, die voortgaan met
onverdroten liver belangeloos de daar te vervullen
werkzaamheden te verrichten.
Taalcommissie.

De commissie, thans samengesteld uit de heeren
Dr. M. A. van Weel, Voorzitter, Mr. C. Bake, D.
Hans, Mr. F. Heuvelmans, J. W. Oosterveen en
Mejuffrouw Annie Klein, Secretares, heeft alle reden,
om tevreden te zijn over haar arbeid in het afgeloopen
jaar.
Ondanks den goedkoopen spot, waaraan haar
streven sours is blootgesteld, vormt zij een der nuttigste voorposten van het A. N.V., want wie doordrongen is van den plicht om zijn taal zuiver en
hoog te houden, streeft onwillekeurig ook in ander
opzicht naar behoud van eigen volkskarakter.
De invloed onzer Taalcommissie blijkt o.m, uit de
voorlichting, die men haar meer en meer zoowel van
ambtelijke als van persoonlijke zijde vraagt, en uit
den ruimen verkoop van de twee geschriften, waarin
het doel en streven der Taalcommissie tot voorlichtende uiting komt, n.l. de vierde vermeerderde
druk van de Woordenlijst, genaamd: „ Taalzuivering,"
Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging
van -ismen", en het nieuwe vlugschrift van Dr. M.
A. van Weel: Zuiverheid van taal. . . . een yolksbelang? Er is veel navraag naar en dat bewijst, hoe
velen zich bewust worden, dat het met hun still en
taal niet zoo zuiver staat als voor een goed Neder-
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Lander wenschelijk is en dat er door sleur, gebrek
aan zich rekenschap geven van de beteekenis der
woorden en bederf door de vluchtige dagbladpers
heel wat ongerechtigheden in de gebruikelijke
spreek- en schrijftaal zijn geslopen.
Coornhert, Huygens en Van Lennep, om maar
enkelen te noemen, trokken reeds tegen deze „bokken" te velde. Wie ze niet meer wil schieten en liever
op edeler doel aanlegt, ga bij onze Taalcommissie
in de leer, leze geregeld haar stukjes in ons maandblad
of vrage voor het minst haar voorlichting.
Door wedstrijden in het opsporen van taal- en
stijlongerechtigheden tracht zij de zelfkritiek te
ontwikkelen.
Zij riep door middel van een rondzendbrief aan de
taalleeraren de medewerking van het onderwijs in, om
haar streven te steunen en trachtte de Posterijen tot
meer eerbied voor de eigen taal te bewegen. Deze tak
van dienst blijft nog halstarrig.
Maar de beweging wint zienderoogen veld en dat is
zeer bemoedigend.
Neerlandia.

Ons maandblad werd na twintig jaren door de
Dordtsche drukkerij van den heer Geuze te zijn verzorgd, nadat deze te kennen had gegeven na verplaatsing van het kantoor naar 's-Gravenhage,..geen
verlenging van het contract te verlangen,bij inschrijving
toevertrouwd aan den heer W. D. Meinema, uitgever
te Delft, die zich tot ons genoegen van zijn taak kweet.
De redactie trachtte zooveel mogelijk elke maand een
afspiegeling te geven in de eerste plaats van het
Verbondsleven in al zijn geledingen en voorts van de
Dietsche belangen in alle stamgebieden. Zij zou
echter gaarne meer geven in pakkender vorm, m.a.w.
op beter papier en in grooter omvang een tijdschrift
uitgeven, dat met woord en beeld een vollediger
overzicht kon bevatten van wat er leeft en streeft op
Grootnederlandsch gebied. Het Hoofdbestuur beschikt echter niet over de daarvoor noodige geldmiddelen, want uitbreiding beteekent ook een aanmerkelijke verhooging van verzendingskosten. Het
meermalen aangegeven middel: heffing van abonnementsgeld, sluit in zich het gevaar, dat slechts een
deel der leden Neerlandia zou ontvangen en alleen,
wanneer ons maandblad alien leden worth gezonden,
behoudt het zijn propagandistische waarde en onderhoudt het de belangstelling. Dat kan het in zijn
tegenwoordigen bescheiden vorm van vereenigingsblad (dat men niet onrechtvaardig met een kostbaarder uitgegeven willekeurig tijdschrift mag vergelijken) ook, mits de inhoud zoo belangrijk mogelijk
worde gemaakt. En daartoe kunnen alle leden meewerken, die uit hun streek iets wetenswaards hebben
mee te deelen. Elk nummer kan dan belangrijk
worden, doordat het uit verleden, heden en toekomst
herinneringen, feiten en plannen zal kunnen meedeelen.
Elk lid zorge ook, dat zijn naam eens vermeld wordt
in de Nieuwe-Ledenlijst in dezen vorm: ...... Opg.
door
De geldmiddelen.

Deze verkeeren niet in den welvarenden staat,
Welke zoo gewenscht is om onze taak op het wijde
gebied der Grootnederlandsche beweging naar eisch
te vervullen.
Herhaaldelijk is betoogd, dat we van de jaarbijdragen der leden, die deels Afdeelingen en Groepen ten
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goede komen, niet veel over houden. Daarnaast
vormen gelukkig een vasten grondslag ons steunfonds
en de regeeringssteun. Onze inkomsten zijn echter
veel te laag, om ons in staat te stellen krachtig
naar buiten op te treden. Dit springt te duidelijker
in het oog, als men de sommen verneemt, die andere
regeeringen besteden tot verbreiding der landstaal en het bevorderen der cultureele belangen in
den vreemde. Wij blijven dus aandringen op verhooging van den regeeringssteun.
Gelukkig vertoonen zich ook sporen van vrijwilligen
geldelijken steun in den vorm van erflatingen, den
laatsten tijd drie, waarvan twee met een zeer beperkende bepaling, waardoor het Hoofdbestuur
misschien die gelden niet zal kunnen aanwenden,
waar zij het meest noodig zijn.
Zij, die het A. N. V. in hun laatste wilsbeschikking
willen gedenken, doen den bestuurders het meest
genoegen met onvoorwaardelijke giften, omdat deze
alleen rechtstreeks aan het geldelijk weerstandsvermogen van het Verbond ten goede komen.
De ontvangsten en uitgaven omvatten in 1925 een
bedrag van 34233,51 gld.
Clotwoord.

Alles saamgenomen zijn er, ondanks teleurstellingen, die vooral veroorzaakt worden door de moeilijkheid, om van den hoofdzetel uit de ontwikkelde geestkracht aan verre oorden mee te deelen, toch vele
bemoedigende verschijnselen.
De vijandige houding door sommige GrootNederlanders een tijd lang aangenomen, is getemperd, verschillende vroegere tegenstanders hebben ingezien, dat medewerken meer is dan tegenwerken en dat het beter is te buigen dan te breken.
De aanvallers, die het Verbond met woorden voortdurend hebben trachten te vernietigen, hebben
telkens moeten ervaren, dat we naar omstandigheden redelijk welvarend bleven.
De pers, hetzij bevriend of vitzuchtig, bemoeit zich
met het A. N. V. en beide manieren hebben haar
propagandistische waarde. In Nederland zijn het in
het bizonder Het Vaderland en het Algemeen Handelsblad, die aan het streven van het A. N. V. geregeld aandacht schenken.
Het hoofdkantoor met zijn steeds belangrijker
wordend archief, beschikkend over velerlei gegevens
op het gebied der stambeweging, is herhaaldelijk de
vraagbaak voor weetlustigen, en zij, die inlichtingen
verlangen in het belang hunner taken of geestelijke
bezigheden, worden zooveel mogelijk geholpen.
Ons ledental, dat op 1 Januari 1925 7923 bedroeg
en 31 December van dat jaar tot 8041 gestegen was,
is weliswaar nog lang niet op het peil, dat een Verbond
met zulke mooie en breede doeleinden verdient,
maar het is begrijpelijk, dat bij het groot aantal
nuttigheidsvereenigingen niet ieders beurs toelaat
van alle, waarin men belang stelt, lid te zijn en
wij weten ook buiten onze gelederen vele Nederlanders en stamverwanten sympathiek gestemd voor
onzen arbeid.
Hoewel een ander beleid ongetwij feld prikkelender
zou werken en daardoor het A. N. V. op sommigen
een grootere aantrekkingskracht zou oefenen, blijven
wij overtuigd, dat het A. N. V. alleen dan nuttig kan
werkzaam zijn voor de versterking van de geestelijke banden tusschen de verspreide deelen van den
Nederlandschen Stam, wanneer het niet afwijkt
van den beproefden cultureelen weg.
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Geen lid mag iets onbeproefd laten, om de
lauwen en tragen en onwetenden aan te sporen in
onze gelederen plaats te nemen en zoo rnogelijk
krachtige medewerkers te worden.
„Van heinde en ver een wereldkoor", dat is nog
altiid het ideaal, ons door den dichter Schepers voorgehouden.
Laat ieder aan de versterking van dat wereldkoor
meewerken.
Het geldt de eenheid, de welvaart, de grootheid
van den Diaschen stam.

HET VOETSPOOR DER VADEREN.
Onder dit opschrift zullen wij voortaan openbaar
maken alle berichten, die tot ons komen betreffende
overblijfselen van gedenkteekenen van de geestkracht
en den ondernemingsgeest der Nederlanders, Vlamingen, Afrikaners en hun stamverwanten.
Wij beginnen met de afbeelding van een poort te
Malakka, dagteekenend uit den tijd, toen de Portugeezen daar nog het bewind voerden.

naemen der punten en bolwerken, mitsgaders 't
gewoonlijke zegel deter stad Malakka, wordt verstaan,
dat men de voorschr. punten en stadszegel, zal
hernamen en veranderen, in volgende manier."
„Dat men in 't stads wapen, wezende een Chineese
jonk, omdat de Portugezen met een jonk, onder schijn
van Chineese handelaars, de plaats eerst geconquesteert en bemachtigt hebben, zal voegen een gewapend
man, met een gekroond zwaart in de vuijst, neffens
't merk van de Compe ter gedachtenis der voorschr.
stad Malakka, met den zweerde gewonnen, en aan de
Vereenigde Nederlantsche Staet gebragt zij."
Het bovenstaande is blijkens bl. 250 (o.c.) overgenomen uit het Journaal van den Gouverneur van
Malakka.
De bewering als zouden de Portugeezen „onder
schijn van Chineese handelaars de plaats bemachtigt
hebben", is onjuist blijkens het 3e Deel van „The
commentaries of the Great Afonso Dalbuquerque,"
uitg. Hassluijt Society. Zie ook „Azle gespiegeld,
Malakka en China", door Dr. Hendrik P. N. Muller,
1918, blz. 43.
De Portugeezen namen Malakka niet bij verrassing
doch na een hardnekkig gevecht.
Een Chineesche jonk heeft echter een belangrijke
rol gespeeld bij dit beleg."
Alle leden van het A. N. V. kunnen medewerken, dat er langzamerhand een inventaris wordt
samengesteld van dergelijke herinneringen, door Neerlandia goede afbeelding met beschrijvingen te zenden in den trant van het bovenstaande voor de geschiedenis van onzen stam zijn ze van groote waarde.

ZUID-AFRIKA.

Oudhollandsche Kasteelpoort te Malakka.

Onze vertegenwoordiger te Singapore, de heer
Dr. R. van Beuningen van Helsdingen, meldde ons
omtrent dit gedenkteeken het volgende:
„De een gekroond zwaard voerende schildhouder
draagt een schild, waarop het bekende merkteeken
van de Vereenigde Oostindische Compagnie is
aangebracht.
In Berigten van het Historisch Genootschap te
Utrecht, 7de Deel, 1ste Stuk, Tweede Serie, 2de deel,
1 ste Stuk, 1859, komt een artikel voor van den
Heer P. A. Leupe omtrent het beleg en de verovering
van Malakka op de Portugeezen, waarin we omtrent
het wapen van Malakka het volgende vermeld vinden:
bi. 251: „A dii 13. Verder gediscoureert op, de

Hollands in Natal.
Natal is maar klein onder de provincieen van
Zuid-Afrika en het minst bekend. VOOr de AngloBoerenoorlog werd 'n Afrikaner in Nederland 'n
Kapenaar genoemd, daarna 'n Transvaler, al naardat
de Nederlandsche belangstelling zich verplaatste.
De Oranje-Vrijstaat heeft nooit door dramatiese
gebeurtenissen die aandacht biezonder getrokken;
het minst evenwel Natal, waarmee de banden van
taal- en stamverwantschap dan ook inderdaad
zeer iel zijn. Engels- en Hollands sprekenden tezamen tellen ongeveer 130.000 zielen en dreigen
overvleugeld te worden door een Indierbevolking
van 160.000; nog 'n kleine twee miljoen zwarten
helpen het ethnografies kleurespel volkomen maken in
Natal, dat ongeveer vijfmaal de oppervlakte van
Nederland beslaat.
Van de blanke bevolking was volgens de jongste
voor schrijver dezes toegankelike statistiek slechts
even 10 ten honderd Hollands sprekend, en deze
kleine minderheid is nog sterk gelokaliseerd in de
noordoostelike distrikten van Utrecht, Vrijheid en
Paulpietersburg. Verder komen belangrijke Afrikaner
samenlevingen voor in Oemvoti (Greytown) en in
Zoeloeland, terwijl alle grotere plaatsen een jaarliks
sterk toenemend Afrikaner element tellen. Vijftien
jaar geleden telde b.v. Ladysmith buiten de pastorie
geen Afrikanersgezin, tans bestaat de meerderheid
der inwoners uit Afrikaners. Pieter-Maritzburg had
destijds niet meer dan vier of vijf families, tans wordt
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het aantal Afrikaners aldaar op 3.000 begroot met
vier Hollandse kerkgemeenschappen en een bloeiend
verenigingsleven; ja zelfs in het voorheen uitsluitend
Engels of Engels en Indies Durban vormen de
Afrikaners een volksdeel, waarmede, altans in verkiezingsdagen, gerekend wordt.
Deze opkomst van het Afrikaner element in Natal
is hoogst verblijdend. Ze is immers een aanwijzing
van de geschiedenis: Natal is gekocht en gedoopt
met het bloed der Voortrekkers in hun strijd met
de wrede Dingaan; in onze tijd aanvaardt Zuid-Afrika
die erfenis, wat betekent versterking van volkskracht,
en de vreedzame aanhechting van een landsdeel,
dat nooit aan geweld en list had moeten opgeofferd
worden. Op deze wijze zal de staatkundige Unie
in 1910 op papier gesloten een eenheid van belangen
en beleven worden, waarbij Brit en Boer op voet
van gelijkheid komen te staan in de werkelikheid
van het leven.
Want die Boer is niet meer uitsluitend boer; de
aanwas der stadsbevolking kan alleen verklaard
worden door een instroming van Afrikaners in vakken
en bedrijven, waar wij eerst uitgesloten waren, maar
nu uitnemend beantwoorden. Het is hier de plaats
niet om uit te weiden over de voor- en nadelen
van deze massale volksverschuiving; maar wel voorzien we, dat dit proces van doorzuring van het Natalse
Engelsdom met autochtone elementen een nationale
bate is, waarover de toekomst zich dankend zal
verblijden. Gisting gaat evenwel met warmte gepaard en een smeltkroes in werking doet al evenmin
aan een ijskelder als aan een kerkhof denken. Het
leven in Natal is dan ook zeer opgewekt; het denkend deel der natie waardeert dit groeiproces, al naar
het bevooroordeeld is ten gunste van alleenheerschappij of van gelijke rechten; maar de samenleving
in haar brede lagen wordt er diep door aangetast.
Nu kennis van Afrikaans voorwaarde is voor
aanstelling in staatsdienst en aanbeveling voor dienstbetrekking bij particulieren, leert b.v. in Durban
85 (Y„ der schooljeugd Afrikaans. Met minder openbaring van tegenzin en verachting dan voorheen
wordt Afrikaans geduld in het openbare leven, en
zijn ekonomiese en handelswaarde dringt vele heel
of half-volwassenen tot aanlering. De waarde hiervan
kan moeielik overschat worden. Het betekent immers
vertrouwde en rechtstreekse kennismaking van Engasman met Afrikaner, zodat de vooroordelen, geboren uit onbekendheid met de Afrikaanse volksaard
en geschiedenis, wegvallen. Jaren Lang hebben verpolitiekte onderwijsstelsels geweld gepleegd aan geschiedenis, aardrijks- en zielkunde en aan de eenvoudigste beginselen der opvoedkunde ; maar de
uiteindelike overwinning van de gelijkgerechtigdheid
van het Afrikaans kan niet uitblijven, omdat Afrikaans
de spontane uitdrukking is van de Zuidafrikaanse
werkelikheid in natuur en volksleven. Het is opmerkelik, hoe een Engelse leerling, die uit goed geschreven schoolboekjes Afrikaans leert, daarin onmiddellik
openbaring voelt van een omringende werkelikheid,
die hem veel meer sympathiek en eigen is dan wat
de van 7.000 mijlen ver ingevoerde Engelse leesboekjes hem leren kennen.
Het is nog maar weinig maanden geleden, dat een
paar Afrikaans sprekende jongelui in de trein aan
schrijver dezes werden aangewezen als de zoons van
vuurrode Natalse Jingo's. Dat mensen, uit Engeland
naar Zuid-Afrika verhuisd, levenslang over Engeland
als hun „home" spreken en het niet alleen eren als
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hun geboorteland, maar ook als oorsprong en waarborg van hun geestelike goederen in een omgeving,
die eerst gisteren aan het barbarendom werd ontworsteld, is evenzeer te billiken, als dat hun in Natal
geboren kinderen die gevoelens gaan overdragen
op hun nieuwe vaderland, dat zij liefhebben als hun
eerste en enige liefde. Als de toekomst behoort
aan Afrikaans als gezindheid en onderbewustzijn
(en wie zal het wraken ?), waarom niet tevens als
taalvorm van zielsuiting ? Geweld en list hebben deze
drijving zoeken te keren en haar zeker vertraagd,
maar tevens versterkt en verdiept. Geen ander verschijnsel op taalpsychologies gebied heeft de laatste
twaalf of vijftien jaar de aandacht van de taalstudent
in Natal meer kunnen boeien dan deze logiese en onwederstaanbare evolutie, waarbij bedachtzame leiding even aanlokkelik was als plichtmatig. In de
andere provincies was de ontwikkeling van het Afrikaans veelal een uitgroei met groeipijnen gepaard,
in Natal meer dan elders was het een aanpassen
aan een nieuwe en onafwendbare ontwikkeling, door
de meerderheid als een noodlot gevreesd en schoorvoetend aanvaard, door de minderheid dankbaar
begroet; wij vermogen niets tegen de waarheid,
maar voor de waarheid.
Naast deze buiten hen zich voltrekkende omzwenking van Engelse naar Afrikaanse gezindheid rustte
evenwel op de bewuste leiders van Hollands Afrikanerdom in Natal de schier bovenmenselike taak de
bestaande Afrikaanse kern te stevigen ter versterking
van het overige, dat sterven kon. Die leiders waren
weinig talrijk en zwak, ook anderszins met werk
overladen en de Afrikaner elementen van Natal
lagen grotend eels onbewust, verspreid, veriamd.
Was hun taak dan geen reuzetaak ?
Gelukkig waren daar zekere gunstige omstandigheden: de Nederduits Gereformeerde Kerk van
Natal had de taal van Bijbel en kerk gehandhaafd
in de godsgebouwen en bij de huiselike eredienst;
waardige volksmannen op eenzame boereplaatsen
waren torens van kracht en Licht geweest in hun
omgeving; trouwe volksmoeders lieten onsterfelike
invloeden na van toewijding aan taal en yolk en kerk;
b.v. toen na de Anglo-Boerenoorlog er te PieterMaritzburg stemmen opgingen om de Hollandse
kerk maar te sluiten en met pak en zak naar de
Schotse kerk over te gaan, verzetten zich deze nobele
vrouwen en redden voor het ontredderd volksschip
het plechtanker, dat reeds zoovele stormen had getrotseerd.
Maar buiten deze kerkelike, familiale en huiselike
invloeden hebben op kultureel gebied weinig faktoren meer tot stand gebracht dan de SaamwerkUnie van Natalse Verenigingen, in 1917 te PieterMaritzburg gesticht. Op eenzame hoeven en op
kleine dorpjes bestonden hier en daar debats- en
Christelike Jongeliedenverenigingen, waar op zeer
bescheiden Schaal gewerkt werd aan instandhouding
en opbouw van nationale zin. Eens of tweemaal in de
maand kwamen jonge menschen bij elkaar, van 12
tot 20 en meer mijlen te paard. Na gebed en psalmgezang werd dan een debat gevoerd, zo goed als
mogelik volgens de regels van een Engelse „debating
club"; er werden onderwerpen ingeleid en besproken
op bijbels of geschiedkundig gebied en voordrachten
en zangstukken geleverd, al deze werkzaamheden in
het Nederlands of Afrikaans; en op die wijze werd
de lamp der nationale kultuur hoog en brandend
gehouden. Die jongemensen voelden behoefte aan
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leiding en onderlinge steun; dit voerde tot een kongres, waar genoemde Unie gesticht werd. Zij is nog
in stand en bloei.
Het tweemaal wekeliks verschijnende volksblad
„Die Afrikaner" (ook 'n kultuurmacht in Natal !)
stelde haar kolommen ter beschikking van verenigingen; het glanspunt vormde evenwel het jaarliks
kongres, bij afwisseling op verschillende cents op
Hemelvaartsdag gehouden. Die kongressen waren de
landdagen van Natals Afrikanerdom, duurden twee,
de laatste jaren drie dagen; van alle oorden stroomden
de afgevaardigden toe, van nu reeds 32 lichamen
met een ledetal van 1.500 krachtige, ionge, overtuigde Afrikaners. Op deze elektriese centrale of
„kragstasie" werden de batterijen weer voor twaalf
maanden geladen; hier doortintelde nieuwe geestdrift de bevolking van 'n heel distrikt; hier vernieuwde
de jongelingschap van beide seksen haar jeugd gelijk
de jeugd eens arends. De Saamwerk Unie is tans
'n macht in het land; haar besluiten tellen mee bij de
staatkundige machthebbers; hier is iets echts en
eigens, niet ingevoerd, maar uit het volkshart geboren.
Daar kwam iets bij.
De sekretarissen zonden verslagen en nieuws ter
verspreiding, maar hadden aanvankelik moeite met
spelling en inkleding; de spellingregels der Z. Afr.
Akademie werden nu bekend gemaakt en verklaard.
Jong Natal vroeg om een proef van taalkennis te
mogen afleggen en zo ontstonden, uit de nood der
tijden geboren, de Afrikaanse Taaleksamens. Deze
taaleksamens hebben zich wonderbaarlijk ontwikkeld.
Zuid-Afrika is eenmaal 'n land van eksamens en
getuigschriften; waarom dit zwak (niet altijd 'n zwakheid !) niet aangewend voor 'n goed doel ? Wat eerst
Natalse eksamens waren, werden Zuidafrikaanse
eksamens. De dozijnen werden honderdtallen; uit
het verachte Natalse Nazareth kwam redding voor de
Unie, en jaren Lang waren dit de enige eksamens,
waardoor kennis van Afrikaans getoetst en gewaarborgd was. In 1924 namen 1682 kandidaten deel,
in 1925 ruim 2.000 uit alle provincies der Unie, zelfs
uit Rhodesie en Zuid-West Afrika. De eksamens
kunnen in drie Braden afgelegd worden: Laer. Hoer
en Hoogste ei1 worden erkend door de departementen
van onderwijs en in de Staatsdienst. De gehele inrichting en leiding was liefdewerk, met toewijding en
geestdrift verricht; uit de eksamengelden werden de
onkosten bestreden en boek- en geldprijzen en erepenningen beschikbaar gesteld, ook wisselbekers
voor de meest suksesvolle scholen, alles ter aanmoediging van de studie van Afrikaans, waaronder
bij de hoget e eksamens ook studie van Nederlands
vereist wordt. Naar verluidt, is bij het Hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlands Verbond door de
voorzitter van de Saamwerk Unie en van de Eksamenkommissie van deze Afrikaanse Taaleksamens,
tans tijdelijk in Nederland, zedelike en stoffelike
steun aangevraagd in de vorm van enkele boekprijzen
voor de best geslaagde kandidaten in deze eksamens.
Een andere tak van bedrijvigheid, uit de Saamwerk
Unieboom gesproten, is een Uitleenbibliotheek.
Naar 's lands gelegenheid handelend stelt zij Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse boeken ter beschikking van het lezend publiek in Natal. Het
Hoofdbestuur van de Nederlands-Zuidafrikaanse
Vereniging heeft uit een ter beschikking gestelde
boekerij en uit zijn eigen boekerij een tal van
waardevolle werken goedgunstig afgestaan aan deze
Uitleenbibliotheek, waarmede welkome steun ver-

leend is aan amechtige strijders op een der strategies
merkwaardigste terreinen der Dietse kultuur.
Al deze bedrijvigheid in de veelgesmade en ook
door de andere provincies somtijds miskende
„Pisangkolonie" kon nooit de hoge vlucht en de verblijdende mate van sukses bereikt hebben, als zij niet
gerugsteund was door de algemeene vooruitgang van
het Afrikaans en het ontwakend en groeiend zelfbesef
van het Afrikanerdom over de gehele Unie. De
atmosfeer was gunstig, maar even gunstig zeker was
het sterke plichtsbesef en het gevoel van eigenwaarde
van Jong Natal. Het is een genot, ondanks al de
warmte in de fysieke en politieke dampkring, in de
schone Tuinkolonie werkzaam te wezen aan zulke
ideele belangen ! En we meenden met opvolging
van het verzoek van de redactie van „Neerlandia"
geen ondienst te bewijzen aan onze wereldwijde
lezerskring met er nog eens aan te herinneren onder
staving met feiten, dat ook op dit eiland „Natalia"
in de Rode Zee, de stoere staminstinkten nog altijd
zuiver zijn. We spreken de hoop uit, dat in niet al
te verre toekomst Zuid-Afrika met ere de plaats zal
innemen, die het toekomt in de historiese drie-eenheid:
A.N.V. d.w.z.: Afrika, Nederland, Vlaanderen, zooals
uitgedrukt in naam en werk en wezen van het Algemeen Nederlands Verbond.
G. BESSELAAR.
De gezamenlijke strijd van Nederlandsch en
Afrikaansch.
Geraken de Dietsche taal- en stambelangen in ZuidAfrika in den druk ?
Wel komt er menige gunstige tijding van daar;
zoowel Nederlandsch als Afrikaansch winnen dikwijls
terrein. Maar zij staan tegenover een geduchten
tegenstander en vaak krijgen wij den indruk, dat er
aan een goed geleid gezamenlijk optrekken wel eens
wat ontbreekt.
Winst werd behaald te Kaapstad, waar in Januari
een Afrikaansche Hoogeschool werd geopend, waar
het onderwijs geheel zal worden verstrekt in het
Afrikaansch. Er was zeer groote belangstelling. De
minister van Binnenl. Z., Volksgezondheid en
Onderwijs, dr. D. T. Malan en dr. Viljoen, superintendent generaal van Onderwijs, hielden belangrijke redevoeringen en er kwam een pittig toespraakje
van den beer A. P. J. Fourie, den nieuwen Administrateur van de Kaap. Geestdrift klonk in de rede
van dr. Malan. Ofschoon hij bij voorkeur Hoognederlandsch schrijft, stelde hij zich op een zoo
breed standpunt, dat hij het teniet gaan van de in
1802 gestichte School „Tot Nut van die Algemeen",
misschien meende hieraan te moeten toeschrijven,
„dat daardie skool in daardie dae vasgesnoer, versmoor was in die engkeurslijf van die Nederlandsche
taal". Hij noemde de opening van „die Afrikaansmedium Hoer Skool" een wederopstanding.
Dat echter het taalvraagstuk voortdurend zorgen
baart, kwam uit in het referaat, dat de Inspecteur van
Onderwijs L. C. Hofmeyr uitbracht op het 21ste
congres der Suid-Afrikaansche Onderwijs Unie te
Somerset-Strand.
Ofschoon reeds omstreeks 1910 een eind gekomen was aan het „alleensprekend Engelsch ",
konden tot voor vijf jaren de meeste Afrikaansche
Scholen nog geen behoorlijk ondetscheid maken
tusschen de beide talen en nog steeds is er meer
richting, meer leiding noodig, om het Afrikaansch
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zelfstandig naast het Engelsch te handhaven. Daartoe
stelde de heer Hofmeyr o.a. den eisch, dat de onderwijzer de tweede taal zoo machtig moet zijn, dat hij
gedurende zijn les „een tweede-taalatmosfeer" in
het schoollokaal moet scheppen; dat het kind „klankvast" zal zijn in zijn eigen taal, alvorens het zijn
tweede taal gaat leeren en zoo meer.
Het stellen van dien eisch toont, hoeveel er nog
voor het Afrikaansch te doen valt in een strijd, waar
de tegenstander zoo vastberaden optreedt.
In den Volksraad is gebleken, dat rondzendbrieven
en kennisgevingen aan postmeesters en postagenten
alleen in het Engelsch worden toegezonden. De
minister van spoorwegen en havens erkende in een
maand twaalf klachten te hebben ontvangen over
spoorwegbeamb ten, die het publiek niet wilden te
woord staan in de Afrikaansche taal.
Te Johannesburg .voegde onlangs de man aan het
loket in het station een dame, die in het Afrikaansch
om een reiskaartje vroeg, toe, dat hij haar zou bedienen, als zij niet „dirty Dutch" met hem sprak.
Een ander spoorwegambtenaar, die op een telegram in het Afrikaansch antwoordde, kreeg een
schrobbeering met bevel, dit niet weer te doen.
Het ergst is hetgeen aan ds. E. A. Pienaar overkwam, die, naar aan Die Burger uit Johannesburg
gemeld werd, in het gezicht geslagen en ernstig toegetakeld is door een conducteur op de Kaapsche
hoofdlijn, omdat hij dien meneer in het Afrikaansch
had toegesproken. Deze ergerlijke onbeschoftheid
heeft veel verontwaardiging gewekt onder Afrikaners
en andermaal den wensch versterkt, dat slechts
tweetalige spoorwegambtenaren in dienst genomen
zullen worden. Gelukkig heeft de minister van
spoorwegen den overtreder onmiddellijk geschorst
en een onderzoek ingesteld.
Wat nu te zeggen van de te Londen uitgegeven
oproeping tot marine-officieren, om zich in ZuidAfrika te vestigen, waarbij geringe arbeidsloonen, het
goedkoope land en lage belastingen als lokmiddel
worden gebruikt ? Wijst dit alles niet op een voortdurend streven naar versterking van het Engelsche
element ?
Waarlijk, de onverschilligheid van zoovele Afrikaners voor hun taal is onverklaarbaar en moet zich
wreken.
Weet men, dat tweetalige brieven van het Onderwijs-departement aan Afrikaansch sprekende onderwijzers altijd aan de Engelsche zijde worden ingevuld ? Dat sours eentalige Engelsche brieven geschreven worden aan onderwijzers, die zich misschien
altijd van Afrikaansch bedienen ? Dat verscheiden
formulieren, in gebruik bij het Onderwijs-departement, alleen in 't Engelsch zijn gesteld ? Dat Engelsche kaartregisters aan een school gestuurd worden,
waar Afrikaansch het medium is?
Dit na vijftien jaar Unie !
,,En ons is met die toestand van sake skynbaar
dood tevrede," schrijft een onderwijzer aan Die Weste.
.,Tenminste ek het nog nie eintlik 'n teken van ontevredenheid kon merk, behalwe die floue optree in
die verlede."
Zoo gaat het ook in andere departementen. Het
„Landbou-joernaal", dat de regeering met groote
kosten uitgeeft, wordt gewoonlijk in 2000 Engelsche
en slechts 500 Afrikaansche exemplaren uitgezonden
en hetzelfde is het geval met allerlei nuttige geschriften van het Landbouwministerie ? Niet omdat Afrikaners liever Engelsch lezen, maar omdat
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velen zich de toezending van Engelsche exemplaren
laten welgevallen, terwijl een Engelschman, die een
Afrikaansch exemplaar toegestuurd krijgt, het terugzendt met verzoek om een Engelsch. „Ons mense,
daarenteen, schrijft een der bladen, laat hulle die
Binge van liewerlede opdring en welgeval, sonder om
die moeite te doen om 't reg te maak. Daar is geen
ander woord voor nie, die Engelse literatuur word hul
eenvoudig opgedring en wel deur die ekspediesie
sowel as die propaganda-afdelings van die betreffende publikasies."
En wanneer men eens wel belangstelling toont en
opkomt voor het Afrikaansch, moeten dikwijls niet
de Engelschen maar de Nederlanders het ontgelden
en wordt er gesproken van een „klompie in SuidAfrika wat Nederlands weer aan ons wil opdring",
ja de schrijver van een ingezonden stukje in Die
Weste verlangt zelfs, dat de Afrikaners een Bond
zullen vormen om „uitsluitend Afrikaansch te
beschermen."
Laten Afrikaners en Nederlanders toch samenwerken en elkaar niet telkens in het haar vliegen !
Er is waarlijk genoeg te doen !
Met instemming lazen wij, wat op het bovengenoemd congres der S. A. 0, U. dr. Viljoen, gezegd heeft
over de plaats van het Nederlandsch. Volkomen van
harte had het departement van Onderwijs het Afrikaansch aanvaard, maar dit beteekende niet, dat het
Nederlandsch moest worden uitgestooten. Het Afrikaansch moet men door voeling met het Nederlandsch zoo sterk en hoog mogelijk houden. Het
departement stelt zich op het standpunt, dat Nederlandsche en Vlaamsche litteraire werken, samen met
Afrikaansche de algemeen Nederlandsche letterkunde vormen.
Tot zoover dr. Viljoen. Met zulke prijzenswaardige
beginselen zou menig departementaal ambtenaar
allicht ook wat meer op het belang van het Afrikaansch bij het opstellen van brieven, formulieren
en kaartregisters kunnen letten !
Het lijkt waarlijk geen weelde tegelijkertijd op te
komen en voor het Afrikaansch en voor het Nederlandsch — in het algemeen belang van het Dietsch.
Zoo achten wij het Ban even verklaarbaar als
gewenscht, dat de S. A. Akademie in haar jongste
zitting het behoud van de Nederlandsche taal op
het leerplan besprak. Deze taal wordt verwaarloosd;
over het algemeen heeft zij geen plaats op het onderwijsplan. Vele sprekers kwamen op voor het Nederlandsch — in 't belang van het Afrikaansch. Zoo
zei dr. N. H. Hoogenhout, volgens het verslag in
De Volkstem o.m.:
Wie goeie Afrikaans skryf doen dit eenvoudig omdat
hul Nederlands as taal geleer het; wie dit nie geleer het
nie, kan ook g'n goeie Afrikaans skryf nie. Die ervaring
wys dit op elke gebied uit. By horn is 't egter seer die
vraag of daar nog iets gedaan kan word om te belet dat
die taal geheel verloop, soos 't na sy beskouing nou besig
is om te doen. Traagheid was ongetwyfeld een van die
faktore wat daartoe meewerk — die weg van die geringste
weerstand; dit was 'n sterk oorsaak van die ellendige
gehalte van die Afrikaans wat daar oor die algemeen
vandag geskryf word. Maar, kan daar nog iets aan gedaan
word ? Spr. ken geen middel daarteen nie.

Prof. J. J. Smith stelde vast, dat op school de verhouding tusschen Afrikaansch en Nederlandsch
behoort te verbeteren, maar dat men niet overijld
tewerk moet gaan. Wanneer opgemerkt werd, dat er
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slecht Afrikaansch geschreven wordt, antwoordde
hij, dat er misschien wel evenveel slecht Nederlandsch
geschreven wordt. Dat is geen reden voor pessimisme:
„Ons streef steeds hoer"; hij tag alle reden voor
moed en hoop. Wel bestond het gevaar, dat men te
gauw tevreden was „met die bietjie Afrikaans wat
ons het en dat ons gaan dink dat daar geen behoefte
bestaan om dit voortdurend aan te vul en te verrijk
uit die Nederlandse taalskat nie".
De Academie besloot, „dat Nederlands bij ons
onderwijs erken moet word" maar liet het aan de
Onderwijs-autoriteiten over, uit te maken of die
erkenning reeds moet beginnen bij de lagere school
of beperkt blijven tot de middelbare. De onderwijzers
te Graaff Reinet (plaatselijke tak der S. A. 0. U.)
zijn minder behoedzaam geweest en hebben kort
na het besluit der Academie besloten, dat alleen
Afrikaansch in de lagere scholen moet worden
onderwezen en Nederlandsch, zooals thans het geval
is, een leervak moet blijven in de middelbare scholen.
De Afrikaansche letterkunde moest, naar hun oordeel, in het leerplan en bij de examens meer op den
voorgrond komen.
Het is, alsof men in sommige kringen bang is voor
het Nederlandsch, en „neerlandismen" nog meer
vreest dan anglicismen. Een talentvol penvoerder
van die kringen is het Senaatslid C. J. Langenhoven,
die geestige artikels in Die Burger schrijft en die
ook nu aan de taalmannen en geleerden der Academie
wegens hun besluit nuttige wenken heeft gegeven,
doorflitst van dikwijls juiste critiek. Prof. J. J. Smith
heeft daarop geantwoord in hetzelfde blad en de
beschouwingen van den heer Langenhoven eer
aangevuld dan bestreden.
Hij deed in hoofdzaak uitkomen, dat de erkenning
van het Afrikaansch als officieele schrijftaal niet
alleen noodig, maar ook billijk is geweest en geen dag
te vroeg kwam; dat echter het Afrikaansch als jonge
schrijftaal eener gemeenschap, die uiteraard nog geen
voldoenden woordenschat bezit, de ontbrekende
woorden zooveel mogelijk moet aanvullen uit den
woordenschat der meer ontwikkelde Dietsche volken
en dat de Nederlandsche taal en beschaving aan de
Z. Afr. universiteiten daarom grondig bestudeerd
moeten worden. In de middelbare scholen behoort
men Nederlandsch te leien, maar nog niet te schrijven,
in de lagere moet het Afrikaansch volstrekt alleenheerschend zijn. Ook moet Afrikaansch als schrijftaal
op elk gebied de eenige gebruikelijke vorm voor
Afrikaners wezen.
Het komt ons voor, dat op dezen grondslag, waarbij
de voorrechten van Afrikaansch op school als moedertaal worden gewaarborgd, Afrikaners en Nederlanders zich kunnen vereenigen. De vraag is, zooals De Volkstem terecht opmerkt, niet in hoever
het Afrikaansch meer van Nederlandsch of van
Engelsch te duchten heeft, maar of de ontwikkeling
en beschaving van het jonge geslacht zullen worden
aangemoedigd of tegengehouden. Door afzondering
nu — en daarop sturen de Afrikaansche taal-jingo's
aan — is die ontwikkeling niet verzekerd. Een vereenigd optrekken is de eisch, dien het belang der
Dietsche taal en van den Dietschen stam onvoorwaardelijk stelt.
***
Mr. R. A. Fockema te Baarn schrijft ons:
De heer C. J. van Rijn schreef in Ons Land, dat Dr. Pienaar
te Stellenbosch hadgezegd, dat de Nederlandsche Taal in

Zuid-Afrika aan bloedarmoede zoude sterven, een mogelijkheid blijkbaar door hem begeerd.
Bij mijn bezoek te Stellenbosch hoorde ik een ander geluid.
Men zeide:„Nooit is zooveel Nederlandsch gelezen als nu,
nadat het Afrikaansch inplaats van het Hollandsch voertaal
op school is geworden.
Dit werdgezegd met zooveel overtuiging, dat men wel
moet aannemen, dat er reden was daar zoo te spreken. Doch
Stellenbosch is iets bijzonders. Wel middelpunt van de Afrikaansche beweging, dock ook in vele opzichten waarschijnlijk bij
de meesten met ruimer inzichten dan elders. Bovendien zal
zich daar op de scholen de invloed doen gelden van Dr. Viljoen,
den superintendent generaal van onderwijs te Kaapstad.
Van vele zijden in Transvaal verneemt men, dat de ondervinding wijst in geheel verschillende richting.
Naar aanleiding van een mij gemaakte opmerking deel ik
mede, dat het op blz. 57 van Neerlandia (1926) medegedeelde
omtrent het een Prof. Smith zoude gezegd hebben, voorkomt
in een artikel in„De Volkstem” van 14 Augustus 1925, geteekend C. J. v. R.”, waarin verwezen wordt, naar het
verslag van een rede van Prof. Smith, opgenomen in „Die
Burger" van 11 Juni 1925.

DIETSCHE KANTTEEKENINGEN
Briefwisseling ter versterking van het stamgevoel.

Het is niet de eerste maal, dat dit denkbeeld wordt
geopperd en het is ook wel eens tot uitvoering gekomen.
Thans is er weer een roep uit Zuid-Afrika, die in
een tijd van zelfstandigwording van het Afrikaansch
te merkwaardiger is.
De heer C. J. S. Strijdom, schoolhoofd te Kenhardt, Kaapkolonie, is er toe gekomen naar aanleiding van een beschouwing van prof. Serton in
Die Burger.

Hij verzoekt uit Nederland en Belgie. ongeveer 20
adressen te mogen ontvangen van leerlingen, die met
zijn leerlingen uit de klassen 6, 7 en 8 willen briefwisselen. Dezen staan in leeftijd en ontwikkeling
ongeveer gelijk met Nederlandsche leerlingen uit de
1 ste, 2de en 3de klasse eener H. B. S. of Kweekschool.
Gaarne stelt de redactie van Neerlandia zich beschikbaar om als tusschenpersoon op te treden.
Wij wachten dus nu opgaaf van Nederlandsche en
Vlaamsche jongelieden, die met een Afrikaansch
stamgenoot op papier van gedachten willen wisselen.
Gouden jubileum, weemoedige herinnering.

De theologische school te Grand Rapids heeft
haar 50-jarig bestaan gevierd. Er waren in de feestzaal ongeveer 3000 belangstellenden, het orkest
der school gaf een uitvoering, een zangkoor van 250
studenten tong liederen, o.m. drie Nederlandsche
psalmen.
„Maar", zoo vertelt de Amerikaansche briefschrijver van De Rotterdammer, „met het Hollandsche
gebed door den 86-jarigen Ds. J. Noorderwier was
dit het eenige Hollandsche element van den feestavond. Tien jaar geleden was het programma nog
half om half. Nu was alles in het Engelsch, een gevolg van de snelle Amerikanisatie na den oorlog en
niet het minst van de exclusieve immigrantenwet,
die bijna geen Hollanders meer toelaat."
De instellingen heeten dan ook Calvin College en
Calvin Seminary en het Gedenkboek verscheen
ditmaal geheel in het Engelsch.
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,.Toch, ofschoon de taal er bij inschoot, lieten de
krachtige Hollandsche geest en het geestdriftige
Hollandsche Calvinisme rich gelden", luidt de troost.
Er zijn verscheiden voordrachten en lezingen bij
de herdenking gehouden door hoogleeraren met
veelal Nederlandsche namen. Zoo hield de heer
H. G. Dekker, professor in de scheikunde, een lezing
waarbij hij gelegenheid vond de groote Nederlandsche natuurwetenschappelijke geleerden te huldigen.
Aan den feestmaaltijd namen 1500 personen deel.
Surinaamsche eschiedenis.

De oud-secretaris der Groep Suriname van het
Alg. Ned. Verbond, de heer Fred. Oudschans Dentz,
heeft tezamen met den heer J. A. Bueno de Mesquita, hoofdcommies op het Immigratie-departement
aldaar, een „Geschiedkundige Tijdtafel van Suriname"
samengesteld. Tot de vele belangrijke uitgaven over
Suriname, die niet bestaan, behoorde tot dusver ook
zulk een boekje. Dat nu eindelijk voor 't eerst dit
tijdrekenkundig overzicht in 't leven is gestuurd gal
zeker de ontwakende belangstelling voor die zoo
Lang verwaarloosde kolonie zeer ten goede komen.
Voor de samenstelling zijn niet alleen boeken,
vlugschriften maar ook archivalia en familieaanteekeningen geraadpleegd en groote zorgvuldigheid is daarbij betracht. 1D, stichting van de groep Suriname van.
het Algem. Ned. Verbond in 1902 wordt terecht vermeld. Bij sommige gebeurtenissen zou wat grooter ui tvoerigheid, althans eenige toelichting, welkom zijn geweest, terwiil sommige aanteekeningen bijv. over branden, de huizennummering te Paramaribo, de verschij ning der komeet van Halley, gemist konden worden. In
de lijst der gouverneurs geeft de aanteekening : „Suriname van de Engelschen overgenomen in 1802" een
verkeerden indruk, omdat de vroegere veranderingen
daar niet op dezelfde wijs vermeld zijn. : het afstaan
der kolonie aan Nederland bij den vrede van Breda
in 1667 en haar verovering daarna door de Engelschen,
de herovering door de Zeeuwen in 1671 en de overneming door de Engelschen in 1799. De kolonie
had een veelbewogen leven en werd meer begeerd
dan men te onzent wel weet. In 1712 deden ook de
Franschen twee malen een poging, om Suriname
gewapenderhand te vermeesteren.
Laat men in Nederland met zijn daadwerkelijke
belangstelling voor deze kolonie toch niet wachten
tot het buitenland — zij het op de meer moderne
wijs der „vreedzame doordringing" — ze ons opnieuw mocht gaan betwisten !
Nederland in de Belgische schoolboeken.
Het is bekend, dat de Belgische schoolboeken in de behandeling van ons land veelal plegen tekort te schieten en
aan de beteekenis van Nederland in geschiedkundig en maatschappelijk opzicht in het algemeen weinig recht doen wedervaren.
De vereeniging „Nederland in den Vreemde" heeft een reeks
maatregelen overwogen met het doel, aan dezen ongewenschten
toestand een einde te maken. De leiding in dezen berust bij
den heer J. Presser, doctorandus in de geschiedenis te Amsterdam. Deze heeft onlangs een reis door Belgie gemaakt,
waar hij bij verschillende onderwijsoverheden groote instemming met zijn streven mocht ondervinden.
Men mag verwachten, dat binnen niet al te langen tijd
de Belgische schoolboeken over Nederland betrouwbare inlichtingen sullen verschaffen. Dit is vooral van zeer groot
belang met het oog op ons streven aan de cultureele betrekkingen tusschen Nederlanders en Vlamingen te versterken.

Nederlandsch Onderwijs te Buenos

.
Aires

Dat de Nederlandsche kolonie te Buenos Aires haar Nederlandsch karakter wil handhaven bewijst de instelling van een
wekelijkschen Nederlandschen leer an welke in Maart is
aangevangen. Hi' wordt gehouden elken Woensdag, 's middags
voor kinderen, 's avonds voor ouderen. Er wordt o.m. les
egeven in Ned. taal en geschiedenis van Nederland door
g
Ds. A. C. Sonneveldt en Mevr. E Jonker.
Wij juichen de instelling dezer leergangen ten zeerste toe.
Onderwijs in de moedertaal en de geschiedenis van het geboorteland is een der beste middelen om den Dietschen stam
trouw te blijven.

VLAANDEREN
De

Vlaarnsche

Wetenschappelijke Congressen.

Voor de tweede maal sedert den oorlog was Gent,
van 6 tot 12 April j.1., de stad waar de Vlaamsche
Wetenschappelijke Congressen nogmaals het sprekend bewijs mochten leveren, dat de Vlaamsche
wetenschap gelijken tred weet te houden met de
groeiende Vlaamsche politieke beweging. Ditmaal
stelde men zich niet tevreden met drie congressen,
doch waren er vier (het 14de voor Natuur- en Geneeskunde, het 8ste voor Philologie, het 13de voor
Rechtsgeleerdheid, het 3de voor Oeconomie). Ongerekend nog het Sociaal-Geneeskundig Congres,
waarvan het 4de in Augustus a.s. wordt gehouden,
had men voor studieweken en studiedagen voor
natuur- en geneeskunde en kunstgeschiedenis gezorgd, tentoonstellingen van pharmaceutische voortbrengselen, wetenschappelijke toestellen, boeken en
tijdschriften ingericht, werden het Vlaamsch Oeconomisch Verbond, een Vlaamsche Vereeniging voor
Folklore en een Vlaamsche Landbouwkundige Vereeniging gesticht en werd tevens, door middel van
beiaardconcerten, muziek-, tang- en dansuitvoeringen, alsook door het vertoonen van een Vlaamsch
Operawerk : Marieke van Nijmegen, aan de talrijke
Noordnederlandsche deelnemers bewezen, hoe veelzijdig de opbloei is van het Vlaamsche leven.
Ook uit Fransch-Vlaanderen waren een paar
deelnemers — een hunner trad zelfs als spreker op —
naar Gent gekomen en ook dat was een verblijdend
en, vooral met het oog op de toekomstmogelijkheden,
bizonder verheugend feit.
Wat was men op deze jongste congressen reeds ver
van het eerste, in 1897, door prof. Mac Leod, onder
het hoongelach van de franskiljonsche pers, op touw
gezet congres voor Natuur- en Geneeskunde, met
zijn 20 sprekers en 85 deelnemers, waaronder
slechts een drietal Noordnederlandsche ! Het aantal
voordrachten viel nu schier niet meer te tellen en dat
der deelnemers overtrof het duizendtal. En de
Noord-Nederlanders (op het feestmaal sprak de
grijze Vlaamsche professor Vercoullie weer van
Noord- en Zuid-Nederlanders en de anderen zegden
het hem na), voelden er zich zoo veel meer thuis
dan de vorige maal, betreurden het enkel maar, niet
vroeger naar Vlaanderen te zijn gekomen en beloofden,
in 1928, niet meer met 50 of 100, maar met twee-,
driehonderd, op de Vlaamsche Wetenschappelijke
Congressen, waarvoor Leuven alsdan aan de beurt
komt, aanwezig te zijn.
Zoo groeit het prachtige werk van prof. dr. Fr.
Daels en dr. J. Goossenaerts, dat een factor is van
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groote beteekenis in de naoorlogsche Vlaamsche
beweging en, Tangs wetenschappelijke wegen, de
banden tusschen het intellect van Noord en Zuid,
met den dag nauwer toehaalt.
Een lezing van prof. dr. P. Geyl.
Met zeer veel succes trad prof. dr. P. Geyl, de
bekende Noordnederlandsche geschiedkundige, die
aan de Universiteit te Londen les geeft, 20 Maart
j.l. op voor de vrij talrijk opgekomen leden van tak
Brussel. Door Mr. Thelen op waardeerende en tevens
zeer geestige wijze voorgesteld — de voorzitter de
heer 0. Wattez was, wegens ongesteldheid, verhinderd — sprak prof. Geyl, gedurende anderhalf
uur, over de vereeniging van de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden, een eeuw geleden, onder
Willem I, in verband met de sedertdien ontwaakte
Grootnederlandsche stamgedachte en de huidige
verhouding tusschen Vlaanderen en Nederland.
Zijn besluit was, doelend op de tijdens de vereeniging mislukte pogingen van Koning Willem I
om de Grootnederlandsche stamgedachte in Noord
en Zuid wakker te schudden, (welke pogingen echter,
achteraf, na 1830, in Vlaanderen beter slaagden dan
hij ooit heeft geweten's :
„Het Nederlandsch levensbeginsel „is" weer
ontkiemd in Vlaanderen waar het, met onze taal,
zoover gekomen was, dat zij zonder hulp van buiten,
vermoedelijk niet meer tot een verzet tegen de
verfransching in staat zou zijn geweest. Willem I en
zijne Hollandsche ministers hebben die hulp verleend
en de terugwerking is gekomen na 1830, al kwam ze
te laat om het Vereenigde Koninkrijk te redden.
Maar het is nu toch duidelijk geworden, dat de
Vlaamsche gewesten wel degelijk die nationaal
Nederlandsche krachten bevatten, waarvan Willem I
altijd sprak en die hij op alle manieren zocht op te
wekken.
De tijd, dat men nog zou kunnen zeggen, „ver-

wacht niets van het doodzieke. Vlaanderen, alles
moet uit het Noorden komen", is lang voorbij. Vlaanderen moet nu, als het de Grootnederlandsche gedachte wil dienen, het zijne doen, en laat ons dankbaar zijn, dat wij dan toch zoover gekomen zijn. Het is
mogelijk dat, vroeg of laat, het vraagstuk van den
Nederlandschen stam opnieuw gesteld wordt. Dan zal
er misschien van het Grootnederlandsch begrip van de
Nederlanders veel komen of te hangen. Maar wat
men een eeuw geleden nauwelijks zeggen kon, thans
rust er ook een verantwoordelijkheid op de Vlamingen;
ook zij moeten zich wapenen tegen onkunde, zelfzucht en partijvooroordeel en kunnen, door zelf pal
te staan voor het Grootnederlandsche beginsel, het
Kleinneerlandisme van de meeste Hollanders het
best bestrijden."
Na afloop van de lezing juichte de vergadering
prof. Geyl geestdriftig toe.

Vlaanderens Yzergedenkteeken.
Het Komiteit voor de jaarlijksche bedevaart
naar den Yzer, waarvan prof. dr. Frans Daels, van de
Gentsche Universiteit, de voorzitter is, verspreidt
een oproep met het doel gild in te zamelen,
dat dienen moet om het oprichten van een reusachtig Heldenhuldekruis te Diksmuiden, volgens
het ontwerp van de gebroeders Van Averbeke, uit
Antwerpen, mogelijk te maken. Dit kruis wil zijn een
blijvende hulde aan de duizenden Vlaamsche jongens,
die aan den bloedigen Yzer het Leven lieten en een
zinnebeeldig antwoord aan hen, die de kruisj es van
het werk Heldenhulde, met den vliegenden blauwvoet en de letters A. V. V.-V. V. V. K. (Alles voor
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus) verbrijzelden,
om ze tot het aanleggen van een grindweg te gebruiken. Al wie iets voelt voor den Vlaamschen
strijd, kan zijn bijdrage zenden aan den secretaris:
C. de Landtsheer, Groote Kaai, Temsche, postcheckrekening nr. 113.465.

HET XIde GROOTNEDERLANDSCH STUDENTENCONGRES
27-28-29 MAART
De Redactie vraagt mij een indruk neer te schrijven
over het XIde Grootnederlandsch Studentencongres, dat nu, alweer een maand geleden, te Gent
werd gehouden.
De allesbeheerschende indruk is: een prachtig
geslaagd congres, dat in een waarachtig Dietschen
geest nuttig Dietsch werk heeft geleverd. Toespraken
en redevoeringen, die de deelnemers aan het congres
nog dieper overtuigd hebben van het belang der
Grootnederlandsche Beweging en naast verdieping
van inzicht ook vermeerdering van kennis en verbreeding van gezichtsveld ten gevolge hadden. En
daarnaast werd, wellicht minder zichtbaar voor den
buitenstaander, toch ook een goede hoeveelheid
practisch organisatiewerk verricht.
De Grootnederlandsche studentencongressen zijn
in de eerste plaats propagandistische bijeenkomsten
waar zij, die nog niet bekend zijn met onze idealen
of er nog lauw tegenover staan, overtuigd en de reeds
overtuigden gesterkt moeten worden, om met hernieuwde kracht weer een jaar lang anderen te gaan
overtuigen en bestand te zijn tegen de polemieken
der ultra-onthoudingsmaniakken.
Onze congressen moeten dien propagandistischen
ondergrond blijven bewaren, zoolang er onovertuigden

1926 TE GENT.
en lauwen zijn, anders loopt het Dietsch Studenten
Verbond gevaar slechts een uitstervende oude
garde te behouden, o zeker, zeer sterk Dietsch voelend
en zeer nuttig practisch werk leverend, om een wetenschappelijken band te leggen tusschen de Noordnederlandsche, Vlaamsche en Zuidafrikaansche
studenten, maar zonder opvolgers, zonder jonge
garde, die eens de plaats der ouderen zal
moeten innemen. De snelle wisseling der studentengeslachten maakt zorg hiervoor in een studentenvereeniging tot eersten plicht.
Dit vooropstellende, zal het duidelijk zijn, dat het
congres volledig is geslaagd: Zijn niet alle zeventig
Noordnederlandsche studenten, die in Gent waren,
geestdriftig en diepovertuigd teruggekomen ? En
zijn ook niet de 450 Vlaamsche collega's de rust
hunner Paaschvacantie ingegaan met het levend besef,
dat hun strijd door ons wordt begrepen en naar onze
beste krachten zal worden gesteund, waar dit mogelijk
en gepast is ?
Dat naast het ernstiger dagelijksch werk ook het
studentikoze nachtelijke niet werd vergeten, spreekt
op een Grootnederlandsch Studentencongres wel
vanzelf !

DE DEELNEMERS AAN HET CONGRES VOOR HET GENTSCH STADHUIS.

Een kort overzicht mope nog volgen van het verloop van het congres. Na een indrukwekkenden optocht door Gent (waarbij door het Hoofdbestuurslid
van het D. S. V., Willems een krans werd neergelegd
bij het standbeeld van zijn naamgenoot, den stichter
van de Vlaamsche Beweging) had de openingsvergadering in „Apollo" plaats. Daar voerden het woord :
de Congresvoorzitter Soenen, de ondergeteekende als
Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Dietsch
Studenten Verbond, Bosman namens de Zuidafrikaansche en Muys namens de Vlaamsche Studenten, en tenslotte Prof. Dr. Franssen als hoogleeraar aan de Gentsche Vlaamsche sic !) Univer siteit en als oudere Flamingant. Des avonds was er
een feestvoorstelling in den Koninklijken Vlaamschen
Schouwburg.
Op Zondag werd door een kleine afvaardiging een
krans neergelegd bij het graf van den diepbetreurden
Prof. Hippoliet Meert, den stich ter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en strijder voor Vlaanderen
tot zijn dood in ballingschap. Het was een diep ontroerend oogenblik, de Hollander en de Vlaming
tezamen zwijgend voor het fraaie grafmonument,
beide voelend, dat de geest van Meert hen omzweefde.
Het congres werd met deze eenvoudige plechtigheid
onder zijn Patronaat gesteld.
Na de Algemeene, jaarlijksche Vergadering van het
Dietsch Studenten Verbond, werd verder dien dag
een uitstapje gemaakt naar de meertjes bij OvermeireDonck, waar men, al spelevarend, de vertrouwelijkheid tusschen Dietschen voelde groeien.
29 Maart was de dag der lezingen: we mochten
daar genieten van de mooie en diepzinnige redevoeringen van Dr. Ritter, Dr. Devon, Bosman, Overste Oudendijk en Volksvertegenwoordiger van Severen, die
allen hartelijk werden toegejuicht, en dezen dag tot het
hoogtepunt van het Congres maakten. Des avonds had
een zeer hoed geslaagd banket plaats, dat tevens aan
den „dag der redevoeringen" alle eer aandeed !
Het Nederlandsch-Belgisch Verdrag maakte ook
een belangrijk deel der Congresbesprekingen uit:
aan de Vlaamsche Studenten werd met klem van
redenen uiteengezet, Welke nadeelen aan het Verdrag
verbonden zijn voor de Dietsche Beweging en voor

Nederland. Daardoor droeg dit XIde Grootnedel landsch Studentencongres er het zijne toe bij, dat
een juist inzicht in deze zaak gemeengoed werd
voor alle Dietsche Studenten en de fabel van „den
geest van Munster" geen opgeld meer zal doen.
Een motie van den volgenden inhoud werd met
algemeene stemmen in de laatste Congresvergadering
aangenomen:
„Het XIde Grootnederlandsch Studentencongres,
bijeen in Congres zitting op 29 Maart 1926 te Gent,
de gelijke bevordering van den bloei van Vlaanderen
en Nederland, Antwerpen en Rotterdam vooropstellend,
spreekt als zijn meening uit, dat het Verdrag in zijn
huidigen vorm een ernstig gevaar oplevert voor de
goede betrekkingen tusschen Vlaanderen en Nederland, thans en in de toekomst,
wekt de Vlaamsche Studenten op om zonder
vooroordeel kennis te nemen van de bezwaren van
Nederlandsche zijde tegen dit Verdrag gerezen,
en gaat over tot de orde van den dag".
Na Gent in 1926, Wageningen in 1927 ! Zoo pare
zich dan het eene Grootnederlandsch Studentencongres aan het volgende, tot heil van het gansche
studentendiet van Groot-Nederland, en tot heil
van den ganschen Dietschen stam.
L. L. W VAN SOEST.
Delft 18-4-'26.
Secretarissen der Groepen.

Nederland: Mr. Ch. M. Herckenrath Jr. Oude Enghweg 4,
Hilversum.

Vlaanderen: Marc. Stijns. Ern. Discaillesstr. 11. SchaarbeekBrussel.

Nederl. lndie: J. W. Roessingh van Iterson J.Az. Tandjoenglaan 51. Weltevreden.

Suriname : Jhr. C. L. B. W. van Suchtelen van de Haere.
Paramaribo.

Nederl. Antillen: J. H. Perret Gentil. Hoofdcommies Adm. v.
Financien. Berg Altena 49, Curacao.

Noord-Amerika: F. E. H. Gebhardt. 179 South Trenchard Str.
Yonkers. N. Y.
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Nieuwe rolprent over Indiê.

OOST-INDIE.
Groepsbestuur.
Het bestuurslid J. Hardeman is benoemd tot Directeur van
Onderwijs en Eeredienst,
Ned. Leergangen.
Op den 8sten Maart j.l. had ten huize van den groepsvoorzitter een bijeenkomst plaats ter bespreking van enkele
huishoudelijke zaken de leergangen rakende.
Bij deze gelegenheid werd de Hoofdcommissie, bestaande
uit de heeren P. J. Gerke, voorzitter, en tijdelijk secretarispenningmeester, Ir. M. H. C. Vreede en H. P. van der Laak,
uitgebreid met 2 leden t. w. Mr. J. N. Greidanus, die als
secretaris-penningmeester zal optreden en den groepspenningmeester.
La ere School te Singapoera
Alsgevolg op het bericht over deze onderwijsinrichting op
bl. 31 van den loopenden jaargang, kan worden gemeld dat
de Directeur van Onderwijs en Eeredienst is gemachtigd om,
op door hem te stellen voorwaarden, ondersteuning uit
's Lands kas te verleenen aan de Vereeniging Hollandsche
school te Singapoera en wel tot een maximum van f 300.—
's jaars per leerling.
MeRtiezen in Ned. Inr_lie.
Naar aanleiding van de mededeelingen van R. v. 1. in het
vorig nummer,
zond een belangstellend lezer ons een foto
van een familiegroepje Mestiezen.
Wij plaatsen de afbeelding gaarne, omdat lezers allicht het
stukie in het Aprilnummer er nog eens op zullen naslaan.
Moe hun belangstelling in het lot dezer afstammelingen van
Europeanen er door versterken. Aanzien doet gedenken.

De Haagsche Afdeeling van „Oost en West" heeft 31 Maart
j.l. haar leden lateri kennis maken met de nieuwe roiprent
„Dwars door Sumatra", die niet alleen een goed denkbeeld
van het tropische natuurschoon geeft, maar ook een inzicht
in de cultures en dengrooten rijkdom aan voortbrengselen,
welke dit eiland aan den evenaar in zich bergt.

SURINAME.
Feestavond te Paramaribo.
Tergelegenheid van het zilveren huwelijk van Neerlands
Koningin richtte Groep Suriname een feestavond in, waarop
muziek, zang, dans en voordrachten elkander afwisselden.
Thalia was voor dien avond afgehuurd en verscheidene
dames hadden meegewerkt om de zaal een gezellig aanzien te
geven; zij was in een waar lustoord herschapen, waarin de
oranjekleur overheerschte.
Klokslag acht uur kwamen Zijne Excellentie de Gouverneur
en Mevrouw barones Van Heemstra binnen. Hun aanwezigheld zette kracht bij aan de gedachte van saamhoorigheid,
welke dien avond elk Nederlandsch voelend onderdaan moest
toonen.
De muziek zette het„Wilhelmus” in, waarop alien opstonden. De Voorzitter Mr. Dr. van Haaren sprak een kernachtig openingswoord, alien opwekkend om de banden, die ons
met het Oranjehuis en het Moederland verbinden, niet alleen
aangeknoopt te houden, doch steeds vaster aan te trekken.
No. 2 van hetprogramma was een voordracht van jongeheer
Samson, een ventje van een jaar of tien, dat op prettig vrijmoedige wijze „de Nederlandsche Vlag" voordroeg.
Vervolgens werden op verdienstelijke wijze enkele Hollandsche liedjes gezongen door mejuffrouw Fernandes. Hierna
voerden een zestal meisjes een sierlijken dans uit. Haar leidster,
mevrouw Van Leesten, had voldoening van haar instudeering.
Het eerste nummer na de rustgaf gevoelvol vioolspel door den
heer Mac May, begeleid door mevrouw Mac May. Er volgden
eenige voordrachten door den heer Samson, die op dit gebied
zijn sporen reeds verdiend heeft. Het mandolines el van den
heer E. Wessels, begeleid door mejuffrouw W. van Spall mag
ook met eere worden genoemd.
Als No. 8 stond op het program een samenspraak met enkele
kinderen
getiteld: „Grootmoeder vertelt". De heer R. D.
,

Mestiezen op het eiland Kissai N. I.
De staande heer is een Nederlander.
Medan.
Voor deze Afdeeling trad in Maart op mevr. Van Wageningen
(Annie Salomons) met een lezing over Volkspoezie (o.m.
kwamen ter sprake Adama van Scheltema, Rene de Clerc q en
Jan Prins). Er was veel belangstelling.
Door samen te werken met andere vereenigingen weet het
Afdeelingsbestuur de kosten van dergelijke avonden zeer te
beperken.
Anderen Afdeelingen ter overweging en toepassing aanbevolen,

Simons had op pakkende wijze verschillende gebeurtenissen
uit het leven van Hare Majesteit in dichtvorm gebracht en de
wijze, waarop mevrouw Simons met hare beschaafde en gevoelvolle stem hiervan de vertolkster was, kan nietgenoeg
wordengeprezen. 't Was het hoogtepunt van den avond.
Mejuffrouw Essed liet nog eenige Hollandsche liedjes
hooren, welke alle bijval oogstten, evenals de voordracht van
den heer Samson.
Als slotnummerging het Scheepje, eene zinnebeeldige voorstelling, door een dertigtal meisjes, alle in het wit gekleed en
van oranje vlaggetjes voorzien; aan het hoofd van dit scheepje
stond freuleJacqueline van Heemstra; de kinderen zongen een
toepasselijk liedje, onder de nagebootste bewegingen van het
Koninklijke huwelijksbootje.
De Voorzitter dankte alle medewerkenden.
Nog lang zal deze zeldzaam geslaagde avond van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij de leden der Groep Suriname
en van hunnegasten in herinnering blijven.

Leden, werft leden
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AFDEELINGEN.
's-Gravenhage en Omstreken.
Den 25sten Maartgaf deze afdeeling haar zesden Dietschen
Kunstavond in dit seizoen, een „Streektalenavond". De heer
Uden Masman, voorzitter van het Frysk Selskip „Rjucht en
Sljucht", deelde in een boeiende lezen veel wetenswaardigs
mede over de Friesche dichtkunst, waarbij in een vorm van
zeer mooie lichtbeelden deportretten van zeven der voornaamste Friesche dichters werden vertoond, van den zeventiende-eeuwschen Gysbert Japiks of tot den nog levenden
Piter Jelles toe. Van elken dichter, die op het doek verscheen,
zong het gemengd koor van het Selskip een lied, in het Friesch
natuurlijk. Mevrouw Aleida RoelofSen droeg op de haar eigen
uitstekende wijze proza en poezie van Emiel Seipgens in het
Limburgsch (Roermondsch) voor en de Zeeuw D. A. Poldermans uit 's-Gravenpolder las een door hem geschreven, uiterst
gevoelig, schetsje voor. Had de heer P. lets luider gesproken,
dan zou zijn inderdaad uitstekende voordracht nog beter tot
haar recht zijn gekomen. Het was een mooie avond !
De zevende en laatste was een eere-avond voor den toondichter Wierts, waaraan meewerkten: Mevr. Greta Santhagen-Manders, sopraan, en de heeren Thom Denijs, basbariton en Hans Schouwman,
aan den vleugel; en een 9-tal
plaatselijke Zangvereenigingen.
De zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
was dicht bezet en de zestigjarige, die zoo schoon zijn liederen
hoorde vertolken, ervoer tot zijn voldoening, hoe zeer men zijn
veeljarigen arbeid ten bate van het Nederlandsch lied waardeert. De huldiging droeg een plaatselijk karakter; een nationale
is in voorbereiding.
Kaapstad.
1 Maart hield Dr. P. Serton, hoogleeraar in de aardrijkskunde aan de Universiteit van Stellenbosch, tergelegenheid
van de jaarvergadering een beschouwing over „de overstroomin en in Nederland en hoe de doorbraken plaats hadden",
6 April had vanwege deze Afdeeling de jaarlijksche plechtige
herdenking plaats van de aankomst van Jan van Riebeeck aan
de Kaap (1652). Aan den voet van het standbeeld werd een
kransgelegd.
Vrijdag 16 April voerde op verzoek der Afdeeling de Stellenbossche Studenten Debatvereeniging het blijspel Lentewqken van Herman Roelvink op, onder leiding van prof.
Reimers.
Maastricht.
De Secretares schrijft :
Op 23 Maart hield de heer Ph. C. Visser voor deze Afdeeling zijn door ons heele land bekende Karakorumlezing.
Ik behoef daarover niet veel te zeggen. De roem van den
spr. en zijn echtgenoote heeft zich ver buiten ons land verbreid. Maar toch wil ik in Neerlandia neerschrijven, hoe
trotsch wij er in onze kleine Afdeeling op zijn, dat de koene
bergbeklimmer ons de eer aandeed, hier te komen. 't Was
een buitengewone avond voor onze leden en voor de velen,
die wij in de gelegenheid hadden gesteld, kennis te maken
met onzen beminnelijken ontdekkingsreiziger, die bovendien
zoo ten voile den naam van onderhoudend enprettig spreker
verdient. Met een hartelijk woord ingeleid door onzen Voorzitter, werd de heer Visser aan 't slot bedankt door onzen
eerevoorzitter, de Commissaris der Koningin, die evenals de
burgemeester vol belangstelling de lezen had bijgewoond.
Rotterdam.
19 Maart hield Dr. N.Japikse voor de talrijk opgekomen
leden een le in over „De huwelijken der Oranjes " . Hi' gaf
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eengeschiedkundig overzicht van Prins Willem I tot Koningin
Wilhelmina en toonde depolitieke zijde der vorstelijke huweliken in de 16e en 17e eeuw, toen het aanzien van Nederlandgroot was. Een root deel onder geschiedenis weerspiegelt er zich in, te meer daar er een hechte band tusschen
vorstenhuis en yolk bestond, die zich tot heden heeft bestendigd. Spr. meende in zijn samenvatting te mogen vaststellen, dat het huwelijksleven der Oranjes gunstig afsteekt
bij wat men aan verscheiden buitenlandsche hoven waarneem t
en wees ten slotte op het dit voorjaar geopende Oran'Nassaumuseum te 's-Gravenhage.
De voorzitter, prof. dr. Z. W, Sneller, die ook den spreker
had ingeleid, dankte hem voor zijn belangwekkende lezing.
West Zeeuwsch-Vlaanderen.
De heer E. P. van der Werff, secretaris dezer Afdeeling
schrijft, dat de vertooning van de rolprent Nederland buiteng
ewoon goed geslaagd is. Ook de avond, toen Prof. Daels
over het llzerleven der Vlaamsche soldaten sprak,
vond veel
bijval. Een inzameling voor het IJzergedenkteeken bracht
aardig wat op. Een week te voren had de heer Daled over
Brugge en zijn kunstschatten gesproken. Deze drie avonden
hebben Maart tot een belangwekkende maand voor de Afdeeling gemaakt.

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
I. te C. Uw brief ontvingen wij tot onze spijt te laat. Zie ook
het Aprilnummer van Neerlandia.
Neer en Meer. Sch. te S'cli. Van Uw mededeelingen zal de
T. C. dankbaargebruik maken; Uw verlangens zal zij aan het
H. B. overbrengen.
P. te U. Dank voor uw mededeeling, waarvan wij bij een
herdrukgebruik ho en te maken.
De Haagsche Post bekeerd? Wie volgt?
Met dankbare belangstelling heeft de T. C. van „De
Haagsche Post" de mededeelingen omtrent de uitgaven op
hetgebied van taalzuivering ontvangen. Zoowel „Taalzuivering" als het vlugschrift „Zuiverheid van Taal ... . een
Volksbelang?" nam „De Haagsche Post " onder de nieuw verschenen werkjes op !
Taalzuivering, 4de druk, 25 ct.
Zuiverheid van Taal.... een Volksbelang, 10 ct.,
de nieuwste 2 uitgaven van het A. N. V., zijn verkrijgbaar
te 's-Gravenhag,
e Laan 34 , Hoofdkantoor van het A. N. V.
Dat is je ware !
„Ik heb de eer U te verzoeken in hetprogramma Uwer
school met in an van den cursus 1926/1927 op te nemen het
boekje Taalzuivering, uitgave van het Algemeen Nedlandsch Verbond te 's-Gravenhage",
luidt een omzendbrief
dien de nieuwe Min. van 0. K.
,
W.gericht heeft aan H. H. Directeuren van R. H. B. S. en.
Deze ongedachte hulp van zoo hooggeplaatste zijde verheugt
ons zeer en wekt bij ons de verwachting op, dat en andere
H. B. S.en dit mooie voorbeeld zullen volgen en de jeugd
er den gunstigen invloed in ruime mate van zal ondervinden.
In elkgeval veroorloven wij ons een welgemeend woord van
erkentelijkheid aan Z. Exc. Mr. Waszink !
Grap of ernst ?
Eenprofessor in het Nederlandsch maakt aanmerkingen oll
inplaats van opmerkingen bij zijn eigen verklaringen. Zoo
lezen wij immers in de juist verschenen 20ste afl. van het

NEERLANDIA

82

Middelnederlandsch Woordenboek, kol. 2333 onder wervinge
en kol. 2408 onder wettich 3. Wij durven niet veronderstellen,
dat Z.H.Gel. het verschil tusschen op- en aanmerlang niet
zou kennen.
Nederlandsche Sporttermen.
De sportredacteur van Die Burger te Kaapstad, bezig met de
samenstelling van een list van Afrikaansche sporttermen, heeft
de medewerking van het Algemeen Nederlandsch Verbond
ingeroepen.
Wij konden hem een paar Neerlandia's toezenden, waarin
Nederlandsche benamingen voorkomen met betrekking tot
cricket en lawntennis.
Wie onzer lezers bezorgt ons nog meer gegevens of weet,
waar we die kunnen verkrijgen ?

De zilveren beker.
Dit is de naam van een leesboek voor het zesde en zevende
leerjaar, samengesteld door twee schoolhoofden, Anne Hallema
en J. H. Boon, en uitgegeven bij W. L. Weeren te 's-Gravenhage
Dit schoolboek onderscheidt zich van andere door de liefde
voor de Nederlandsche kunst, die door woord en beeld bij
het kind wordtgewekt. Tusschen de leeslessen worden, met
toelichting, afbeeldingen gegeven van schilderijen van Rembrandt, Frans Hals, Gerard Dou, Jan Steen, Johannes Vermeer, Albert Cuyp, Jacob van Ruysdael, Jan van Go en
Meindert Hobbema, Pieter de Hoogh e.a. Door portretten
van Michiel de Ruy ter en Hugo de Groot wordt de roem
van ons voorgeslacht in herinnering gebracht en bevattelijke
verzen van Nederlandsche dichtersgeven mede bekoring aan
deze leesstof voor de L. S. welke et zeker toe zal meewerken
het nationaliteitsgevoel der jeugd op zonnige wijze te verlevendigen.

MEDEDEELINGEN.
Briefwisseling.

Aan .... (?) Dank voor Uw opmerking. Natuurlijk was
Wider inpl. van ridder in het stukje over de onderscheiding
aan Berlage een schrijffout.
Radio-avond.
11 April zong een Amsterdamsch kinderkoor onder leiding
van den heer W. Hespe, voor den H. D. 0. liederen van den

toondichter Wierts en hield Prof. dr. P. J. Blok een voordracht
over het streven van het A. N. V.
De luistervinken in Nederland hebben dezen avond blijkbaar
zeergewaardeerd. Toen de hooggeleerde spreker thuis kwam
dien avond, vond hi' reeds een paar lidmaatschapsaangiften.
Deproef lokt tot herhaling.
I ezingen over Nederland in Zuid-Afrika.

De heer A. Dreyer, die in ons land geschiedkundige lezingen
hield over Zuid-Afrika, houdt thans lezingen over Nederland
in Zuid-Afrika, een nuttige en gewenschte wisselwerking, die
zeer bevorderlijk is aangoede verstandhouding en wederzijdsche waardeering.

Afrikaansche Uitgaven.

De Drukkerij en uitgeverij J. H. de Buss te Amsterdam
heett het licht doen zien een„Prijslijs van Afrikaanse lees-,
skool-, studieboeke, gedigte, toneelstukke, musiek ens. ens”.
In een voorwoord zeggen „die uitgewers":
„Ons het gevoel, dat daar lankal behoefte was aan 'n katalogus wat in Suid-Afrika verskijn het en vir die Suid-Afrikaanse
yolkgeskrijwe is.
Daarom word hierdieprijslijs gepubliseer en ons vertrou
dat hierdeur d te leeslus onder die Afrikaners nog baie sal groei.
Ons dank die it ewers wat so vrindelik was om ons hulle
publikasies te gee en ons hoop dat die uitgawe van hierdie
katalogus ook sal help om hulle boeke meer bekend te maak
en te versprei".
Wij ho en het mede.
Steun voor de Herv. Kerk te Galle (Ceilon).

Na de vorige opgaaf nog ingekomen van prof. dr. L. K. te
L. f 10.—, prof. dr. A. A. v. S. te H. f 2.—, Mej. C. M. S. te
Z. f 1.—. Wie voltg ?
Gebruiktepostzegels.
F. B. te La Jolla (Cal.) en Dr.

Zendingen ontvangen van

M. A. v. W. te 's-Gravenhage.
Nieuwe sluitzegels.

Te onthouden voor den reistijd
„Nederland heeft een eereschuld tegenover Vlaanderen",
zegt mej. H. S. S. Ku er in „Het Land van Guido Gezelle",
om er de vraag op te laten volgen: „zouden wij van die schuld
althans niet Lets of kunnen doen door wat meer naar Vlaanderen
tegaan ?"
Nu, 't moetgezegd, den laatsten tijd zijn tal van NoordNederlanders naar het land onzer stamverwantengetogen,
al overheerschten de Engelschen en Amerikanen, die het er
op gezet schenen te hebben een vreedzamen inval te doen
in het land van Rubens.
Voor ons was een bewijs van Nederlanderschap voldoende
om degrens te overschrijden en onze Nederlandsche taal om
onsgemakkelijk te bewegen. Trouwens „in Vlaanderen
Vlaamsch" is de leus. Stel u niet aan door den Franschman
te willen uithangen. zooals die Hollander deed, die, naar de
De-Keyserlei 1) zoekende, vroeg waar zich de Avenue de l'Empereur beyond."
Aldus Ds. F. W. Driver in de eerste schets van zijn bundel
„Schetsen en Beelden", verschenen bij P. Noordhoff te
Groningen.
Het is niet de eenige, waaruit zijn groote liefde voor Vlaanderen blijkt.
1) De Keyser is een familienaam. Red.

Van ons sluitzegel, met de 3 barken versierd, is een nieuwe
oplaag verschenen in verschillende kleuren. Ze zijn aan het
hoofdkantoor Laan 34, 's-Gravenhage, verkrijgbaar teen de
volgende prijzen :
100 stuks voor 20 cents.
300„
$, 50 „
500„ ,fr 80
fr,

Comite voor Nederlandsche kinderen in den vreemde.
Honderd-en-elfde opgaaf van ontvangen bijdragen:
J. H. F. R. f 1.—; M. K. f 10.—; M H. Mij. f 25.—; C.
Mij. V. f 25.—; M. d. 1. P. f 25.—; J. v. N. f 10.—; P. W. J.
f 10.—; D. G. Jr. f 10.—; A. D. Mij. I 10.—; S. f 10.—;
N.N. f 5.—; B. 0. f 5.—; L. & Co. 1 5.—; N.N. f 5.—; R
f 5.—; S. N. f 5.—; M. f 5.—; B. & B. f 10, te Amsterdam;
V. & M. H. Mij. f 50.—, te Rotterdam; J. H. L. f 25.—, te
Velp.

Totaal werd ontvangen f 257 .—; maakt met vorige opgaven
De uitgaven bedroegen f 713.81, maakt een
achteruitgang onzer middelen van f 456.81.
Wij blijven krachtig voortgaan met het verleenen van steun
in het Buitenland; in samenwerking met Nederlandsche
Consulaten en erkende Vereenigingen.

f 556377.32.

De Penningmeester

S. VAN LIER Ez.,
Nassaukade 358 — Amsterdam.
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,
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25
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Beiden opg. door den heer A. Brijs
P. Krauwel, Zeeuwsch-Vlaamsche Bank,
Oostburg.
Zuster Smalleganger, Verpleegster,
De Vuyst, Café De Eenhoorn,
G. Beijerle, Rijksontvanger,
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Allen opg. door het Bestuur der Afd. W.Z. Vlaanderen.
P. M. A. Bogaert, Wilhelminasingel 77,
Maastricht.
Visser, Prins Hessen Kasselstraat
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C. H. Beels, Prins Bisschopsingel,
Jr. C. Remigius, Turennestraat 33,
F. Muller, Hoogebrugstraat
Wijk
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
D. Zijlstra, Burg. Meineszlaan 96a,
Rotterdam.
J. Donkervoort, Havenstraat 213 ,
J. deJong Pz., Oudedijk 225,
Mej. B. van Dam, Schiekade 121,
Dr. D. Gerhardt, Schiekade 97,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
B. D. Ochse, Dir. Filmfabr. „Polygoon",
Haarlem.
B. P. Ridderikhoff, Thomsonlaan 167 ,
's-Gravenhage.
Joh. C. de WitJr., v. Beverningstraat 34,
Mej. H. J. Langevoort,
C. Booy, Acaciastraat 35,
Rijk de Vries, Waldeckstraat 7 ,
Enschede.
Prof. Dr. B. Gemser,
Lutjegast.
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Groep Nederland.
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gracht 134,
Woerden,
F. Leinweber, Postdirecteur
F. Hoogendijk, Dir. Nat. Bankverg.
W. G. Haye, Apotheker
Zn.
J. Mulder, Dir. T. Goedewaagen
f
D. Beijer, Gemeente-Secretaris
F. A. Minkema, Notaris
P. A. Riede, Aannemer
U. J. Ten Hoeve, secretaris v. Waarder enz.
Mr. A. F. van den Bosch, Advocaat en Procureur
le Ambtenaar ter Secretarie
M.. Lee
W. J. Slater,
Geneesheer
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D. J. Roemeling, Cand. notaris
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Mr. J. Bakhuizen v /d Brink, Advocaat en Proc.
N.V. Corsetten- en Modeartikelenhandel A.
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Martin Loth, Westerstraat 14,
H. P. Wijnands Zn., Expl. Gebouw v. K. & W.
Age Th. Haagsma, Wilhelminapark 49,
Zeist.
L. Gadellaa, Fabrikant, Slotlaan 67,
Corn. Mansvelt, Makelaar, Slotlaan 68,
C v. Wermeskerken, Afd. Chef Verz. Bank
C.
Kosmos"
„
Hilversum.
J. C. F. Dirks, Koekkoekstraat 46,
G. Flinck, Bussummerstraat 27,
J. G. Bernsen, Stoomkoffiebranderij
J. W. van Wetering, Leeuwenstraat 74,
P. F. Scherpenzeel, Bloemenmag. „Acacia",
Mr. P. A. Asser, Groest 24,
Laren.
Dr. K. F. A. Lommel, Stationsweg 2,
Jhr. H. L. M. v. Nis en tot Sevenaer, Burgemeester
W. Th. A. Preijer Jr., Stationsweg 5,
Dr. G. A. B. Fijn v. Draat, v. Nahuysplein 6, Zwolle.
Dr. T. M. Mesdag ,
v. Nahuysplein 4,
L.J. v.d. Veen, Apotheker, Luttekestr. 12,
Mr. A. J. v. Slooten ,
Eekwal 4,
G. B. J. de Barbanson, Apotheker,
Hotel Heerenlogement
R. Tellegen, Kamperstraat 19,
L. Kalff, Potgietersingel 53,
Amersfoort.
J. Bottinga, Schoenenmagazijn
A. v. d. Weg, Drogist, Langestr. 23,
Enschede.
Mr. J. P. J. Gewin,
Mr. J. W. A. van Hattem,
Bussum.
L. Hanau, Gen. Maj. tit. der Artie b. d.
Max Volker, aannemer, Eslaan 16 ,
Fa. Oosterbaan Ho g giier, Automobielen
B. J. v. Amerongen, Verk. Lokaal, Vlietlaan
J. H. J. M. Keune, Tandarts,
N. V. Bussumsche Boekhandel.
Allen opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
.
Groningen
Jhr. Drs. P. J. v. Winter ,
Coenderweg 17a,
Opg. door het Bestuur der Afd.
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A. Levisson, Nieuwstraat 12,
's-Gravenhage.
Mej. A. Dirkes, Koningin Emmakade 125,
Beiden opg. door het Best. der on el, afd.
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Groep Ned. Antillen.
Curacao.
Mr. P. J. J. van der Biesen,
G. J. de Veer,
X. Krugers,
B. D. Duque,
JJ
Mej. J. Groen,
Philipsburg (St. Martijn).
Mej. L. Waymouth,
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned. Antillen.
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Groep Ned. Indie.
Mr. J. N. Greidanus, Ambt. Dep. v. Financien, Weltevreden.
Mej. A. E. C. Engelberts,
Mej. A. L. W. Schoch, Dir. Ziekeninr. Tjikini
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Weltevreden
I. W. de Groote, Hoofd Chr. School,
Dr. R. Oostingh, Arts,
f,
J. Vliegenthart, Leeraar K. W. School,
tt
J. A. H. v. d. Hoeven, Dir. K. W. School,
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ft
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Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned. Indie.
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ff
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Mr. Cornelis.
P. H. Doorschodt, Hoofd Chr. School,
Allen opg. door den Heer R. G. Vleeming, Weltevreden.
Bandoeng.
C. F. 'sJacob, Tuinemploye Og. Koleberes,
J. J. Tillmans, Tuinemploy6 Og. Koleberes,
If
Opg. door den heer C. F. 's Jacob,
ft
Medan.
J. W. Ph. v. d. Berg, Max Havelaarlaan,
F. v. d. Berg, Boolweg 10,
it
Le Clercq, Randerstraat 10,
ti
Mej. d'Ancona, Serdangweg,
ft
La Fontaine, Medan Hotel,
tt
Mr. S. C. Gooszen, Tjong A. Fieweg 3,
tt
Mr. F. J. Kayser, Voorstraat 10,
ft
A. A. Munters, Nieuwstraat,
ti
J. C. v. d. Meer Mohr, Deli Proefstation,
ft
J. P. F. Muller, Paleisweg 41,
ft
Mej. v. Maarseveen, Timorstraat,
Pt
Mej. A. Mulder, Nieuwstraat 30,
tt
B. G. Netelenbos, Randerstraat 9,
tt
A. Slager, Timorstraat,
II
Mevr. F. v. Unen-Kramer, Kanonnenweg 11,
ft
G. H. van Voornveld, Timorstraat 8,
if
Beer/a.
/a. Dunlop, Rubber Cy.,
5,
Mr. Dijksterhuis, Manggalaan,
it
Mr. de Heer, Manggalaan,
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Allen opg. door het Bestuur der Afd. Oostk. van Sumatra.
Mevr. H. H. v. Marlen-Moolekamp, Station Dolok Merangir.
Groep Noord-Amerika.
Hoboken N. J.
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M. v. Vrijaldenhoven,
ff
David Abrahams,
ff
Ds. Gerritsen,
ft
A. J. Dahler, le Luitenant,
ff
Botje,
ff
E. Alberga,
it
H. J. Wolff, District Commissaris,
ft
Mevr. Fernandes, Gravenstraat,
if
R. Anijs,
51
A. N. van Amson,
it
Dr. A. Barend,
if
J. A. van Beek,
ff
D. Coutinho,
ft
H. Fernandes,
ti
Alex, Fernandes,
ft
J. de Graaf, Cur. Handel Mij.,
ft
Gorter, Off. v. Gezondheid,
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Een Nederlandsch bloemlezer behoeft volstrektgeen genoegen te nemen met ook naar en enkel gedicht van den
tweeden rang.
M. NIJHOFF.
INHOUD: De Stichting van Nieuw Amsterdam, door Prof. dr. P. J. Blok. — Jan Steen. — Hendrik van Veldeke. —
Diet s c he K a n t t e e k e n i n en: Uitwisseling van Nederlandsche en Vlaamsche jongelui. — Nederlanders te NewYork. • Nog eens een Vlaamsche leugen over Nederland. — Landverhuizing naar Zuid-Afrika. — Averechtsche beleefdheid. .— Eengoed pleitbezorger.,--• Z u i d-A frika, Vriend of viand ? — Hoo fdb estuur: Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 24 April.--• Adres aan den Nederlandschen Ministerraad inzake ambtelijke briefwisseling tusschen Nederland
en Belgie. --- Nederland: Mededeelingen van het Groepsbestuur. — 's-Gravenhage. — Maastricht. — Rotterdam. —
Vlissingen. •— Vla ander en: De a.s. algemeene vergadering. — Vlaamsche taalcommissie. • Mechelen. — Oostende. .—
Tak Brussel. • Taalcommissie: Brievenbus. — Ingczonden, door De Witt Huberts. •— Mededeelinge n. —
Nieuwe Leden, — Aankondigingen.

DE STICHTING VAN NIE,UW-AMSTERDAM.
De beer dr. F. C. Wieder heeft onlangs de veelbesproken kwestie van de stichting van Nieuw-Amsterdam (New-York) door de Nederlanders in een belangrijke uitgave van de Linschoten-Vereeniging 1
werkelijk opgelost. Die uitgave, voornamelijk steunend op de Documents relating to New-Netherland,
uit de Van Rappard-documenten door A. J. F. van
Laer in het Engelsch vertaald, en op Phelps Stokes'
The iconography of Manhattan Island, werpt allerlei
praatjes van vroegeren en lateren tijd over die stichting ten eenenmale omver.
Met name is dit het geval met de dwaze, onlangs
door onze zuidelijke naburen ijverig in New-York en
in Belgie zelf geexploiteerde bewering, als zoude de
stad gesticht zijn door Waalsche volkplanters onder
leiding van Jesse de Forest uit Avesnes, over wien
aanstonds redevoeringen werden gehouden, feestelijke vieringen opgesteld en zelfs, naar men meldt,
met alle snelheid reeds een standbeeld te Avesnes
is onthuld, maar die blijkt in Juli 1623 naar . . . .
Guyana te zijn gezeild ! Het is waar, dat onder de
eerste volkplanters in Nieuw-Nederland een aanzienlijk getal uit Waalsch-Vlaanderen en Henegouwen
geweken Walen heeft behoord, en wij zullen de laatsten zijn om te ontkennen, dat de uitwijking van protestantsche Walen, Vlamingen en Brabanders naar
ons land en zijn kolonien op onze volksgeschiedenis
een grooten en dikwijls zegenrijken invloed heeft gehad; ook dat die Walen en Dietschen ook aan de vestiging van de kolonie Nieuw-Nederland een belangrijk
aandeel hebben gehad; maar men moet ons niet
komen vertellen, dat niet Noord-Nederlanders maar
Walen de stichters van New-York zijn geweest. Dat
zijn van die verhaaltjes, die ongeveer op een lijn zijn
te stellen met de even bespottelijke bewering van een
bekend Duitsch schrijver, dat Rembrandt eigenlijk
9 De Stichting van New-York in Juli 1625 ('s-Gravenh. 1925).

een Duitscher was, of dat De Ruyter een Duitsch
zeeheld mag heeten, omdat onze staat eerst in 1648
officieel van het Duitsche Rijk is losgemaakt, of dat
Jan Pietersz Coen (Coen = Cohen) eigenlijk een
Duitsche Israeliet is geweest !
De zaak is — en dit wordt door dr. Wieder nog eens
duidelijk uiteengezet — dat Hudson in 1609 in dienst
van Amsterdamsche kooplieden de naar hem genoemde rivier heeft ontdekt; dat in 1614 schipper Adriaan
Block het eerst die rivier heeft teruggevonden; dat
tusschen dat jaar en 1624 door vrije kooplieden op die
rivier en op het eiland Manhattan handel is gedreven,
terwijl aan diezelfde rivier en op dat eiland nederzettingen van Nederlanders (Walen en Dietschen) zijn
gevestigd, onder bescherming van forten als Nassau
(op Noteneiland, bij Manthattan) en Oranje (Albany).
Dan wordt in 1621 de West- Indische Compagnie
opgericht en deze krijgt van de Staten-Generaal
het monopolie voor den handel op deze streken,
ook voor het gebied, dat toen Nieuw-Nederland
(ook wel Virginia en in het Latijn: Novum Belgium
of Nova Belgica) genoemd werd, terwijl de oudere
volkplantingen en kleine factorijen in de eerstvolgende jaren werden opgeheven en verlaten. Dit
laatste is nog niet volledig uitgevoerd, als in 1623
de W. I. C. zelve volkplantingen gaat stichten en
daarbij ook vroegere „colonen" weder opneemt om
„aldaer tot een begin te planten". Met het schip
de „Nieuw-Nederland" (begin April 1624) steken dan
30 families, „meest Walen", naar de Hudson over,
versterken het reeds bestaande fort Oranje en stichten op het Prinseneiland een nieuw fort Wilhelmus,
terwijl de reeds vroeger daar werkzame „ziekentrooster" Crol, over wien prof. Eekhof in zijn bekende
studien over deze dingen ons zooveel nieuws mededeelde, van den kerkeraad van Amsterdam (21 Nov.
1624) vergunning krijgt om in Nieuw-Nederland te
doopen en te prediken. De kolonisten van 1624
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Hetprofiel van A. Montanus, uitgegeven in 1671, naar een teekening van omstreeks 1650.
Hierop ziet men de resten van de Wallen en Bolwerken van Cryn Fredericksz, 1625.

vestigden zich, onder leiding van den „commis
Willem Verhulst, by provisie directeur van de
Coloniers, die reeds daer te lande sijn ende noch
gebracht sullen worden", echter nog niet op het
eiland Manhattan, waar later Nieuw-Amsterdam zou
verrijzen, maar bij de genoemde forten en zuidelijker
aan de Delaware. Zij stonden dus onder den commies
Willem Verhulst, die echter ook naar een andere geschikte plaats moest omzien. [Die plaats vindt hij
spoedig op Manhattan en hij koopt den grond van de
Indianen Daarop wordt den 22sten April 1625 een
schip te Amsterdam uitgerust, De Makreel, waarmede,
onder leiding alweder van genoemden Verhulst, vijf
bouwmeesters, d.i. bouwlieden, boeren, met knechts
en meiden, onder leiding van den landmeter Crijn
Frederiksz en eenige „raden" als bestuurders naast
Verhulst, onder wie Peter Minuyt, die weldra Verhulst verving, naar Nieuw-Nederland vertrokken.
De op het schip medegenomen paarden, koeien en
ander vee moesten onder de bouwlieden verdeeld
worden. Zij komen er in Juli 1625 — de datum is niet
vast te bepalen — aan en stichten het fort NieuwAmsterdam, waarbij zich al dadelijk de door Verhulst en Frederiksz afgedeelde woningen en plaatsen

aansluiten. Dat is de stichting van Nieuw-Amsterdam,
waaruit de stad New-York is ontstaan.
Op te merken valt, dat onder de bij die stichting
genoemde namen van leidende persoonlijkheden, van
Welke namen nog verscheidene in het tegenwoordige
New-York zijn aan te wijzen, slechts drie van
Walen voorkomen, de andere van Dietschen, zonder
dat het voor het meerendeel nauwkeurig valt uit te
maken, van waar deze kwamen.
Dat is de reeks van naakte feiten, door dr. Wieder
met zorg en strenge kritiek vastgesteld uit de officieele
stukken en de verhalen van tijdgenooten als Wassenaer, Baudartius en De Laet.
Maar hij blijft daarbij niet staan. Hij behandelt
achtereenvolgens in alle bijzonderheden den oorspronkelijken regeeringsvorm van de gestichte stad,
den bouw van het fort, de juiste Jigging daarvan en van
de eerste huizen en erven, met groote scherpzinnigheid aangewezen op het terrein van het tegenwoordige New-York met behulp van oude kaarten, terreinopmeting enz. Dan volgen in zijn boek de voor deze
dingen zeer gewichtige, in 1910 bij Frederik Muller
geveilde zgn. „Van Rappard-documenten" zelf,
toen uit het bezit van den in 1867 overleden Jhr. F. A.
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ridder van Rappard, door dr. Wieder toenmaals zelf
voor het eerst in hunne juiste beteekenis erkend
en op de veiling gekocht door de Huntington.
Library te San Gabriel (Californie). Zij zijn waarschijnlijk afkomstig van een bewindhebber der 0. en
W. I. Compagnie uit de 17de eeuw. Wie deze was,
schijnt niet meer uit te maken, misschien wel de
bekende Buchelius, die ze zeker gekend heeft, of de
bewindhebber Samuel Blommaerts, die zeer veel
belang stelde in de eerste ontwikkeling van de nieuwe
kolonie. Hoe zij in de familie Van Rappard gekomen
zijn, is eveneens onbekend, denkelijk en wel na lange
omzwervingen, door koop van den bovengenoemden
F. A. van Rappard, die een belangstellend verzamelaar was. Bij het grootendeels verloren gaan van het
archief der W. I. C. zijn deze stukken, ten deele origineelen uit dat archief zelf, ten deele kopieen, van groote waarde. Onder die stukken mag als van buitengewoon belang de brief van Isaac de Rasiere, secretaris
van den Raad, van 22 Sept. 1626 genoemd worden,
die vele bijzonderheden geeft over de eerste lotgevallen van de kolonie.
Wij mogen den heer Wieder en de LinschotenVereeniging van harte dankbaar zijn voor deze uitgave, die de geheele zaak der stichting van NewYork op zoo voortreffelijke wijze toelicht. Onder de
bij het werk gevoegde kaartjes en platen is zeker dat
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van de oorspronkelijke vestiging in de „Bouwerijen"
der Compagnie, door dr. Wieder ingeteekend op een
kaartje van het tegenwoordig New-York bijzonder
aardig.
Het geheele boek is er een van nationale beteekenis, omdat het spreekt van den ontembaren ondernemingsgeest onzer vaderen, en hun inzicht in
handelszaken, van hun kijk op de ligging der plaatsen,
waar zij zich vestigden. Zij hebben natuurlijk geen
begrip gehad van de reusachtige ontwikkeling,
die hun bescheiden stadje aan den mond van
de Hudson eenmaal zou deelachtig worden, maar
Verhulst en de zijnen hadden wel degelijk begrip
van de buitengewone geschiktheid der plaats, die
zij met zorg en overleg hadden uitgekozen. Nog
menige straat- of wijknaam in de tegenwoordige
wereldstad, nog menige familienaam van op den
voorgrond tredende inwoners herinnert aan die eerste
kolonisten en hun bescheiden omgeving en NewYork heeft tot op den dag van heden niet vergeten,
dat Nederlandsche durf en Nederlandsche volhardIng
de grondslagen hebben gelegd van de stad, waar
thans een millioenen-bevolking zich verdringt, samengesteld uit zoo goed als alle na den der wereld,
samengegroeid tot een wondervol geheel.
P. J. BLOK.
Leiden, Mei 1926.

HET OORSPRONKELIJKE VIJFHOEKIGE FORT AMSTERDAM,
NAAR EEN GRAVURE UIT 1651

(CLICHES UIT Dr. WIEDERS WERK, AFGESTAAN DOOR DE LINSCHOTEN-VEREENIGING)
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JAN STEEN.
(1626-1679)
Jan Steen, Wiens geboorte omtrent 1626 men in
Juni met een tentoonstelling in zijn vaderstad Leiden
wil herdenken, was een van die zeldzame grooten,
sterken en evenwichtigen, die het heele leven kunnen
omvatten en durven leven in zijn geweldigen ernst,
zijn diepe innigheid, zijn grenzelooze uitbundigheid.
De blaam van losbandigheid, den naam van dronkaard
zelfs ; de kans, nog in onzen tijd met het lamlendigheidsetiket „geen koe zoo bont of er is een vlek
aan" te worden beplakt, heeft hij erop gewaagd.
Men hoeft zijn beeltenis — herhaaldelijk heeft hij
zichzelf geschilderd — slechts aan te zien om het
onzinnige van die aantijgingen te beseffen. Ja, hij
kon vroolijk zijn, door het dolle heen, maar beschouw
zijn herbergtooneelen, zijn „huishoudentjes-van-JanSteen" en erken dat hij temidden van alle vroolijkheid, zelfs waar bijwijlen man en vrouw de tramontanen kwijt raakten, bleef waarnemen; buiten en
boven het gewoel stond; voor zichzelf de teugels
steeds vast wist te houden, al kon hij ze vieren zoo
ver hij Wilde !
Kunstenaar was hij, maar niettemin zakenman:
na 1654 had hij een brouwerij te Delft; in 1672

huiselijk, een hard werker; losbandig leven heeft hij
in verschillende werken gehekeld. Hij was een echte
Hollander van zijn tijd en een echt Hollander onder
de schilders, een Breero in het picturale.
Jan Steens kunst is een encyclopaedie van het
Holland der zeventiende eeuw genoemd; geen gebeurtenis uit het dagelijksch leven, die hij niet schilderde. Huwelijk, feesten, ziekte, tooneelen in huis
en in de herberg, de dokter, de kwakzalver, de oude
gek, de verliefde jongeling — elke zedeschildering
vloeide als vanzelf uit zijn smeeig penseel. Meesterlijk van opzet en uitwerking, prachtig van koloriet,
kunstvol in de schildering der onderdeelen is welhaast elk van zijn doeken een onuitputtelijke bron
van kunstgenot. Als schilder van het menschelijk
leven is hij niet overtroffen.
Corn. Veth noemt Jan Steen „een heerlijke verbeelder van het leven, een machtig schilder, een diep
mensch en waarschijnlijk nog wel lets meer", en
gaf daarmee, dunkt ons, aan, dat het laatste woord
over Jan Steen nog niet gesproken is. Men weet
over het algemeen Lang niet zooveel van hem als van
Rembrandt, beoordeelt hem eenzijdig. Het is hoog
tijd, dat eens het volle Licht over zijn beteekenis
straalt.
Veel verwachten wij in dit opzicht van de Leidsche
hulde.
***

HENDRIK VAN VELDEKE.
Hendrik van Veldeke, de beroemde zanger uit de
Meistersinger, staat ons veel nader dan de meeste

Jan Steen : De Rederijkers (Bredius-museum.)

kreeg hij vergunning een herberg te houden in zijn
ouderlijk huis te Leiden aan de Langebrug. Wat
wilt ge ? De Hollanders van dien tijd waren geen
huismosschen. Maar in zijn binnenste was Jan Steen

operabezoekers weten. Hij was een Limburger en
de oudst bekende dichter van Noord- en Zuid-Nederland. Het eerste boek in onze taal is een groet
gedicht, de Sint-Servatiuslegende, in Limhurgsch
dialect door Hendrik van Veldeke geschreven, die
dus Maerlant en Ruusbroec \TO& is geweest. Hij was
de dichter van de eerste Nederlandsche heiligenlegende, den eersten Nederlandschen ridderroman:
de Eneide, en het eerste Nederlandsche minnelied.
Tevens was hij de grondlegger van de Duitsche
epische poezie en lyriek in de middeleeuwen zoodat de
meeste zijne minneliederen in het middelhoog-duitsch
tot ons zijn gekomen. Wolfram von Esschenbach en
Walther van der Vogelweide waren zijn leerlingen.
Van de Sint-Servatiuslegende heeft Marie Koenen (de
tegenwoordige mevrouw Felix Rutten) een mooie bewerking in hedendaagsche taal gegeven.
De achthonderdste verjaring van Van Veldekes geboorte in 1126 te Spalbeke wil het „Leesgezelschap" te
Hasselt herdenken door het uitgeven van een vulgarisatiewerk over hem. Daar is een huldigingscommissie gevormd, die voornemens is bovendien „jets
blijvends" tot stand te brengen.
Wij mogen eraan herinneren, dat de eerste opwekking om Hendrik van Veldeke te eeren, uitgegaan
is van het 31ste Nederlandsche Taal- en Letterkundig
congres, in Augustus 1910 te Maastricht gehouden.
Prof. dr. Jan te Winkel hield op dat congres een zeer
toegejuichte rede over dezen onzen „oudsten poeet".
Van Veldeke heeft, naar prof. Te Winkel zeide,
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bestaan, wat niemand voor hem had bedacht of
gedurfd, hij heeft het eerst geschreven in een taal,
die nog niet in schriftvormen bestond. Aileen in
vreemde talen had hij voorbeelden, „maar de toepassing op zijn eigen taal moest hij zelf uitdenken en
uitvoeren: grammatisch, stilistisch, metrisch". Te

HENDRIK VAN VELDEKE.
Miniatuur uit het Weintgartner Liederhandschrift, vroeger
in de bizondere bibliotheek van den Koning van Wurtemberg te Stuttgart.

Winkel noemde hem in meer letterlijken zin dan
Maerlant „den vader der dietscen dichtren algader".
Prof. te Winkel meende, dat een beeltenis van den
dichter, gehouwen of geboetseerd naar het miniatuur
dat wij hierbij wedergeven, een gepaste hulde zou zijn.
Maar wanneer men, gelijk de huldigingscommissie,
jets blijvends zoekt, ware allicht geen beter blijvende
hulde te bedenken dan een uitgaaf van 's mans
beste werken, door bekwame hand bezorgd. Aldus zou
men hem de bekendheid kunnen verschaffen, waarop
hij recht heeft. Reeds in 1910 achtte men de uitvoering van zulk een plan zeer wel mogelijk, welnu,
zestien jaren later zal het zeker wel spoedig tot voile
rijpheid kunnen komen.
Het is niet uitgemaakt, dat van Veldeke, die geboren
was uit een adellijk geslacht (dat het stamslot bij
Spalbeke in Belgisch Limburg bewoonde) geestelijke
is geweest, zooals de Duitsche geleerden denken.
Dr. G. Kalff laat zich daarover voorzichtig uit:
hij geeft alleen toe, dat Veldeke op eenigerlei wijs
in betrekking schijnt te hebben gestaan tot den
geestelijken stand en het klooster van St. Servaes.
Dit lijkt zeer aannemelijk; de Sint-Servatiuslegende
is ongetwijfeld het werk van een man, die geheel in
het kerkelijk of kloosterlijk Leven van dien tijd opging.
C. Huysmans noemt in het Limburgsch jaarboek van
1892 van Veldeke advocates van Sint Truiden. Zeker
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is, dat hij zich omtrent 1170 te Maastricht vestigde,
daarna ontmoeten wij hem als minnezanger op den
Zwanenberg te Kleef, waar hij omstreeks 1175 aan zijn
Eneide begon, naar een groot Fransch dichtwerk „Le
roman d'Eneas" van Benoit de St. More. Ook dit
gedicht was in Limburgsch dialect geschreven; het
werd weldra in het Duitsch vertaald en in die taal
kent men het alieen nog, daar het oorspronkelijke
werk verloren is gegaan. Een dertigtal minneliederen
zijn op dit grootere werk gevolgd.
Kort daarna koos de kunstminnende landgraaf
van Thiiringen van Veldeke tot hofdichter en riep
hem naar ziin slot. Hij kwam daar hoog in aanzien
en werd, in navolging van de Fransche troubadours,
de vader der hoofsche poezie in Duitschland. Wolfram
von Esschenbach, de dichter van Parsifal en Veldekes
leerling, noemde hem „der Wise Man" en „minen
Meister". De snelle verspreiding van de Eneide, die
overigens geen meesterwerk is, was te danken aan
een diefstal: op een bruiloft aan het hof te Kleef
werd het handschrift aan een hofdame ontstolen
en weldra kwamen er vele kopieen en bewerkingen
van het stuk, dat anders niet zoo spoedig bekend
zou zijn geworden. De paltsgraaf Hermann wist
later den dichter weder in het bezit van zijn werk
te stellen.
In 1184 was v. Veldeke tegenwoordig bij het
groote hoffeest te Mainz, waar Frederik Barbarossa
zijn zoons Hendrik en Frederik tot ridder sloeg
Omstreeks 1190 moet hij overleden zijn. Vermoedelijk woonde hij toen te Neurenberg, het tegenwoordige Naumburg, des dicht bij den Wartburg,
waar hij zijn grootste triomfen vierde. Op dien
burcht is later zijn portret, samen met dat van Wolfram
von Esschenbach in de voorstelling van een prijskamp,
door Von Schwind geschilderd. Dit althans vinden
wij vermeld in de belangwekkende biografische proeve door Lambrecht Lambrechts in het Vlaamsche
weekblad „Ons Volk ontwaakt". Ook vinden wij daar
afgebeeld den ouden molen, nog steeds de „Veldeker
molen" genoemd, dien men niet ver van Veldekes
geboorteplaats Spalbeke in Belgisch Limburg aantreft.
Van Veldeke was leenman van de gravin Van Loon
Agnes van Reinecke, een zeer ontwikkelde vrouw,
op wier aansporing hij de Sint-Servatiuslegende
dichtte naar Latijnsch proza. Zestig jaar geleden
werd dit gedicht, dat men slechts bij name kende,
toevallig teruggevonden te Aubel, in het noorden
der provincie Luik. Deze gebeurtenis veroorzaakte,
naar Lambrechts verhaalt, niet weinig opschudding
in Duitschland, waar Veldeke sedert eeuwen als
een Duitsch dichter geboekt stond ! „Ontzaglijk veel
moeite heeft het gekost, eer de Duitsche geleerden
ertoe konden besluiten hem ons weer of te staan.
Denk eens: een hunner oudste dichters ! En heden
voegen de musicologen er nog aan toe: tevens een
hunner oudste toondichters ! Veldeke had een deel
van zijn kunstenaarsleven in Duitschland doorgebracht en er roemvolle dagen gekend. Mogelijk
heeft hij er zijn Eneide en zijn fijne liederen gezongen
in een Rijnlandschen tongval en werden zij vervolgens
overgedicht in een „Oberduitsche Mundart". Wat
zeker is: de Nederduitsche woorden, — laat ons
zeggen: de Limburgsche, — zijn vrij talrijk in zijn
poezie. Eindelijk hebben de Duitschers tOch moeten
capituleeren: Veldeke behoort ons, niet hun !"
En hiermede is een Nederlandsche hulde ruimschoots gerechtvaardigd.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Uitwisseling van Nederlandsche en Vlaamsche jongelui.

Sedert 1922 wisselt de Dietsche Bond elk jaar
65 tot 75 Nederlandsche en Vlaamsche jongelui met
elkander uit, en elk jaar geeft die onderneming
groote voldoening. Zie hier hoe, naar het Comite
voor kinderuitwisseling schrijft, deze zaak wordt
ingericht:
In de eerste helft van Augustus komt een schaar frissche
Vlaamsche jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar een kijkje
nemen boven den Moerdijk. Zij worden bij Hollandsche
gezinnen als lid van den huiselijken kring opgenomen.
In de tweede helft van Augustus gaan Hollandsche
kinderen naar Vlaanderen. Zij reizen mee met de terugkeerende Vlaamsche kameraadjes en zijn nu op hun beurt
gedurende 14 dagen te gag.
Bij alle reizen worden de kinderen begeleid; zooveel
mogelijk worden zij in gezinnen gebracht van denzelfden
stand en godsdienst. Met allerlei bijzondere wenschen
wordt rekening gehouden; uitzonderingswijze is het
mogelijk een kind te laten meereizen ook al is men verhinderd zeif een ander kind te logeeren. 1)
Wij achten dit voortreffelijk werk, een uitmuntend
middel orri de Noordnederlandsche en Vlaamsche
jeugd — Noord- en Zuid-Nederland der toekomst —
bijeen te brengen en elkaar te leeren begrijpen.
Daaraan schort tot dusver meer dan men denkt en
weet. Laat deze uitwisseling ook tot blijvende uitwisseling van gedachten Leiden, tot wederzijdsche
ontwikkeling van karakter en beschaving !
Nederlanders te New-York.

Aan Mevrouw Henriette Hendrix-Holst, de talentvoile schrijfster over Japan, die thans te New-York
gevestigd is en daar lezingen over kunst en
letteren in Nederland houdt, danken wij de toezending van het program van een Nederlandsch
feest in den New-Yorkschen „Town Hall" op 21
April 11 ten voordeele van de watersnoodlijdenden
in Nederland.
Prof. A. J. Barnouw sprak een inleidend woord,
waarna Nederlandsche landschappen vOOr en na de
overstrooming:werden vertoond. Hierna volgde de
eerste voorstelling in Amerika van „The wedding
of Kloris and Roosje", uit het Nederlandsch vertaald door Mevr. Obreen-Knotte en Mevr, Scheffer
Newcombe.
De wensch was samengesteld door den heer
Arthur Guiterman. De' artistieke leiding was in
handen van Mevr. Cath. de Vogel, de tooneelzetting
ontworpen door den heer Thomas W. van Oss, de
regie verzorgd door den heer Henry Steigner. Van
de talrijke spelers noemen wij alleen den heer R. W.
Boissevain als Thomasvaer, Mej. Neke Hildebrand
als Pieternel, den heer G. W. Boissevain als Kloris
en mej. Josephine Pomeroy als Roosje. Bovendien
was er een figuur, bij de voorstellingen in Nederland
onbekend: Uncle Sam, welke verbeeld werd door
den heer J. D. de Vries.
Wel buitengewoon moet dit landelijke oud-Hollandsche spel zich vertoond hebben in het hart van
het woelige, jachtende Amerikaansche stadsleven. De
voorstelling liet onuitwischbare indrukken na.
1) Men kan zich o,m. richten tot:
E. Besse, Reinier Vinkeleskade 4 11, Amsterdam,

Ook het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft
met andere te New-York gevestigde of vertegenwoordigde lichamen aan dit feest medegewerkt.
Nog eens een Vlaamsche leugen over Nederland.

Wij ontvingen van den heer Moortgat, schrijver
van het door de Koninklijke Vlaamsche Academie
met goud bekroonde werkje „Germanismen in het
Nederlandsch" den volgenden brief:
„Naar aanleiding van het protest verschenen in Wetenen van een persoonlijk schrijven
aan de Academie van Dr. A. Beets, buitenlandsch eerelid der
Academie, te Leiden, heeft het bestuur der Koninklijke
Vlaamsche Academie tot den ondergeteekende een vraag
gericht, waarop hij het volgende antwoord heeft ingezonden:
„Waarschijnlijk heb ik mijn gedachte niet duidelijk
genoeg uitgedrukt, maar de bedoeling was: het Duitsch
beschouwd als tweede taal, zooals blijkt uit den bijzin
„bijna zooals in Zuid-Nederland het Fransch". Ik denk
dus dat alles in den hack is, zoo wij tusschen de woorden
„kooplieden" het volgende inlasschen: „naast het Nederlandsch".
De zin werd reeds voor een tiental jaren geschreven,
maar het is volstrekt niet onmogelijk, dat die drie woordjes
in het eerste handschrift voorkwamen en bij het copieeren
werden overgeslagen. De aangevulde tekst luidt dus als
volgt:
Bijna zooals in Zuid-Nederland het Fransch, is het
Duitsch in Holland de taal, welke de hoogere standen,
de geleerden, journalisten, letterkundigen en kooplieden,
naast het Nederlandsch bij voorkeur spreken, lezen en
schrijven.
Ik meen dus, dat het incident mag gesloten verklaard
worden, en dat men thans, in de vereischte stemming,
mag overgaan tot een objectieve bespreking van het werk.
In de hoop, dat U deze opheldering in Neerlandia
zult gelieven op te nemen, bied ik U, Geachte Heeren,
de betuiging mijner hoogachting".

schappelijle Bladen, Neerlandia

Inplaats van de zaak op te heideren, maakt de heer
Moortgat Naar nog erger. Blijkbaar beweegt hij zich
in den beperkten gedachtengang, dat tweetaligheid
iets heel gewoons is in een land. In Nederland echter
spreken wij Nederlandsch en daarnaast in den
omgang geen andere taal. Dat „de hoogere standen
naast het Nederlandsch het Duitsch bij voorkeur
spreken, lezen en schrijven", is onzin. In Nederland
gebruikt men alleen een vreemde taal in den omgang
met vreemdelingen en wel Fransch, Engelsch of
Duitsch. Andere moderne talen beheerscht men
in Nederland alleen bij uitzondering.
Van een zakelijke bespreking van het geschrift
van den heer Moortgat kan onder deze omstandigheden geen sprake zijn.
Landverhuizing naar Zuid-Africa?

Een zeer gewaardeerd blijk van belangstelling
ontvingen wij uit Avon in den Noordamerikaanschen
Staat Zuid-Dakota. De heer G. G. Th. Leih Jr., een
Nederlandsch handelaar, daar gevestigd, vond in de in
Neerlandia onlangs ontwikkelde denkbeelden over Nederlandsche landverhuizing naar Amerika aanleiding, de
vraag te stellen, of niet de Nederlandsche regeering de
landverhuizing naar Zuid-Afrika behoort te bevorderen, allereerst door het uitzenden van een corn-
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missie om met de Zuidafrikaansche Unie te overleggen over de mogelijkheid van den aankoop van voor
landbouwgeschikten en aan een spoorweg gelegen
grond.
„Dat hebben(schrijft hij) de Nederlanders hier in
Amerika ookgedaan. Denk bijv. hier aan Holland, Zeeland, Grand Rapids, Kalamazoo, Overisel, Sioux Center,
Orange City en Pella. In Zuid Afrika kunnen ze hun
kinderen laten onderwezen in het Hollandsch of Afrikaansch. Het baat niet, hoezeer Nederlanders hun taal
genegen zijn wanneer die niet op de school onderwezen
wordt. Als reel houdt men vast aan de taal, die men
leert op school en die gebruikt worth in de samenleving.
Zou het A. N. V. niet jets kunnen doen om Nederlanders naar Zuid-Afrika te laten emigreeren ?
Wanneer eenmaal de emigratie die richting uitgaat
dan neemt zij steeds toe, daar bloedverwanten en vrienden
volgen. Op die wijze kunnen Nederlandsche steden in
Zuid-Afrika opgebouwd worden. Ik verzeker TJ, dat
indien de Nederlandsche emigranten hier in Amerika
dezelfde kansen haddengehad voor behoud van de taal
als in Zuid-Afrika, dat dan het Engelsch er nooit was
ingekomen.
De Nederlandsche regeering behoort de emigratie
geldelijk te steunen en moet daarvoor in overleg treden
met de Stoomvaartmaatschappijen en de Zuidafrikaansche
Regeering.
Een en ander behoortgeenszins tot de onmogelijkheden.
Alleen een vaste wil en doel is noodig. En eland zendt
vele van hare onderdanen en bevordert de emigratie
naar Zuid-Afrika. En niet zonder reden."

Het denkbeeld, kolonies van Nederlanders in ZuidAfrika te stichten, ontmoet sedert geruimen tijd
belangstelling hier te lande. Verschillende plannen
zijn gemaakt maar nog steeds niet uitgevoerd, omdat
daartoe meer medewerking uit Zuid-Afrika noodig is
dan men tot dusver verkreeg.
Aantrekkelijk zijn zulke plannen om vele redenen;
de briefschrijver noemt er enkele op. Versterking van
het Nederlandsche deel der bevolking met Nederlandsche 1 a n d b o u w e r s is zoowel voor het
land zelf als voor den Nederlandschen stam zeer
gewenscht. En wanneer men verneemt, dat in ZuidAfrika nog goed gelegen grond, bevloeibare terreinen,
in het bijzonder geschikt voor vestiging van Nederlandsche landbouwers, in overvloed te krijgen zijn —
zij het tegen een naar veler oordeel te hoogen prijs —
Ian bekruipt menigen kloeken man, die in Nederland
slechts amper aan den kost kan komen, de lust daar
ginds zijn geluk te beproeven.
Wij lazen deter dagen in de Rand Daily Mail een
smakelijk verhaal van een onverwacht bezoek van
Engelsche landbouwers aan de Brits-kolonie, waar de
grootste met tabak beplante en voordeeligst geexIloiteerde terreinen der Unie werden aangetroffen;
vaar de heer W. de Beer, Wiens naam zijn Nederlandsche afkomst verraadt, een groote sinaasappelkweekerij bezit en waar men zich uiterst tevreden
toonde over den steun, dien de Unie-regeering aan
landbouwers verleent. Mogen wij afgaan op de toosten
aan een gemeenschappelijken maaltijd uitgebracht,
dan gaat die kolonie een goede toekomst tegemoet,
terwijl nog groote uitgestrektheden bevloeibaar land
voorhanden zijn.
Er is intusschen veel waars in een opmerking van
den heer Ten Cate Hoedemaker, den Nederlander,
die de Engelsche landbouwers vergezelde, dat de
Nederlandsche immigratie naar Zuid-Afrika belem-
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merd wordt door de moeilijkheid (de „volstrekte
onmogelijkheid" zeide hij) betrouwbare inlichtingen
over Zuid-Afrika te verkrijgen.
Daarom maant de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging steeds tot groote voorzichtigheid
aan. Zij bepaalt zich, naar prof. Pont op de jongste
jaarvergadering uiteenzette, tot voorbereidende stappen voor een landverhuizing op groote schaal, maar
acht het beter tot het geschikte oogenblik te wachten
dan nu te wagen. De hoogleeraar vertelde nog, dat er
in het afgeloopen jaar 80 Nederlanders, die zich
blijvend in Z. A. willen vestigen, meer daarheen
kwamen dan er vertrokken, terwijl 610 meer Britten
het land verlieten dan er binnenkwamen. Of het wel
op den weg der Nederlandsche regeering ligt geldelijken steun voor landverhuizing naar Zuid-Afrika te
verleenen is echter voorhands een open vraag.
Het vraagstuk der kolonisatie is daar niet zoo
eenvoudig. Er zijn in dat land vele slechte kansen
door droogte, sprinkhanenplaag en het rassenvraagstuk
in verband met de sterke kafferbevolking. En voor de
vestiging nog meer dan voor de reis wordt veel kapitaal vereischt. De Engelsche regeering heeft aan
haar steun aan de landverhuizing weinig genoegen
beleefd. Met haar ervaring zullen wij hiertelande ons
voordeel kunnen doen.
Wij weiden hierover thans niet uit, maar verwijzen
naar een artikel van volkomen deskundige hand over
dit onderwerp: Jhr. J. C. C. Sandberg, secretarisdirecteur van het Informatiebureau der Ned. Ver.
„Landverhuizing", dat, naar wij vernemen, binnenkort in Vragen van den Dag zal verschijnen.
Averechtsche beleefdheid.

In het lokaal der Nederlandsche Kamer van Koophandel ter Brusselsche Jaarbeurs werd men tot voor
kort (hopen wij dat het sindsdien veranderd is !)
in het Fransch tewoord gestaan door een juffrouw,
die, naar zij zeide, wel wat Nederlandsch verstond,
maar het niet kon spreken.
Hoogstwaarschijnlijk had het bestuur der Kamer
door het aanstellen van deze dame hoffelijk willen zijn
tegenover het nog steeds verfranscht heetende Brussel. Maar eenigen onzer landgenooten, die zoo hoffelijk
werden ontvangen, zijn er hoffelijk vandoor gegaan,
omdat zij, gelijk een berichtgever van de Maasbode
zich uitdrukte, er feestelijk voor bedankten, in een
officieuse Nederlandsche instelling Fransch te spreken.
Het „zit nog" met die verfransching ! Al eens meer
wezen wij erop, hoe men in Brussel zich in winkels,
hotels, eetgelegenheden, trams, beijvert om den
Nederlander te woord te staan in zijn eigen taal —
iets wat Engelschen, Franschen, Duitschers voor

zich de natuurlijkste zaak der wereld achten, ofschoon
hun taal niet — gelijk de onze — een der beide
landstalen is. Duizenden Vlamingen te Brussel
spreken voortreffelijk Nederlandsch; de tijd dat daar
hoofdzakelijk Fransch werd gesproken is, voorbij.
Het is daarom averechtsche beleefdheid, het
publiek in het Fransch te woord te willen staan; gij
kwetst daarmede een veel grooter deel der bevolking
dan gij ermede streelt, en 't heele hoffelijkheidsvertoon is een malligheid, die geen enkel ander yolk zich
zou veroorloven.
Een goed pleitbezorger.

Het hoofdbestuur heeft het voorrecht, dat een
zijner leden, Dr. H. W. E. Moller, sedert kort lid
is der Tweede Kamer en dus zijn stem in 's Lands
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vergaderzaal kan doen hooren, ook in het belang
van de doeleinden, die ons Verbond beoogt.
Bij de behandeling der Begrootingen vond de heer
Moller gelegenheid op te komen voor gelijkstelling
van Nederlandsche en Vlaamsche Braden en diploma's en voor uitwisseling van leerkrachten, waarbij
hij er op aandrong, dat bij uitvoering van dit plan
de hoogleeraren uit het Zuiden in het Nederlandsch
zullen les geven.
Ook voor medewerking van de regeering tot een
oplossing van het spellingvereenvoudigingsvraagstuk
en ruimer steun aan Nederlandsche scholen en leergangen in het buitenland hield deze afgevaardigde
een krachtig pleidooi.
I

I
ZUID-AFRIKA.

I 1

Vriend of vijand ?
Wie daar ? Vriend of vijand ? Het wachtwoord
luidt : Dietsch.
Wisten wij niet beter, wij zouden het Afrikaansche
Senaatslid Langenhoven, die zoo beducht is voor
het doordringen van „Neerlandismen" in het Afrikaansch tot de tegenstanders moeten rekenen. Maar
liever verklaren wij den strijd van hem en andere
Afrikaners tegen het Nederlandsch alleen uit een
hartstochtelijke liefde voor het Afrikaansch. Wij
weten van Shakespeare:
Waar liefde heerscht, gaat woel'ge jaloezie
Zich schildwacht noemen der genegenheid;
Maakt valsch alarm; zegt, dat er oproer broeit
En schreeuwt op 't onverwachtst: sla dood ! sla dood !
De geschriften van die verdedigers zelf wemelen
dikwijls van Neerlandismen en Anglicismen. De
„Kaapse Brokkies"-schrijver van De Volkstem, zegt
dat zip juist de laatsten moesten zijn „om klippe na
iemand anders se glashuisies te gooi". Waarom
echter „klippe" te gooien ? Er is geen reden voor het
alarm.
Ons bier klinkt het onzinnig dat men vreest voor
Nederlandsche „smetstof" voor het Afrikaansch, ja
zelfs Nederlandsch een „pest" voor de taal noemt !
In vergelijking met andere invloeden is die der
academisch gevormde Afrikaners of van het klompje
Nederlanders die zich jaarlijks in de Unie komen
vestigen, bijster Bering. „Helaas," zeggen wij. „Gelukkig", voegt wellicht de Afrikaner ons toe. Wij
betwijfelen, of hij hiermede gelijk heeft. Wat
moet er van het Afrikaansch worden wanneer het,
in zijn strijd tegen het Engelsch, alleen gelaten
wordt ? De Engelsche taal dringt met zulk een
overmacht door, dat bijv. de Kaapsche briefschrijver
der N. R. Ct. in zijn beschrijving van de Van-Riebeecksviering in April 1), kalmweg spreekt van den tijd
„zeg 1950, als de twee rassen ineengesmolten zullen
zijn met Engelsch als taal, met nog een weinigje
zeer verengelscht Afrikaansch (het gaat thans al
sterk dien weg op) bij de ontwikkelden". Is hiermede
de toekomst naar waarheid geteekend, dan zijn de
vooruitzichten voor het Dietsch duister. Wij voor
ons achten het verderfelijk, zich over te geven aan
zulke bespiegelingen, die zeer goed ook anders uit
1) waarbij de afd. Kaapstad van het Algemeen Nederlandsch
Verbond een krans neerlegde.

kunnen komen. Men moet zich niet, zooals de booze
Loki, laten vangen in een zelf uitgevonden net !
Overigens voegt onze briefschrijver er een zeer
menschkundige opmerking bij. Hij zegt, dat dan de
koelheid van thans jegens eminente Nederlanders en
vooral jegens Van Riebeeck, zeer vlug zal omslaan in
gloeiende geestdrift. Ja, zoo gaat het meer in de
Dietsche landen. De geestdrift ontwaakt tegen den
tijd, dat er nog alleen maar lofliederen te zingen vallen
op het verleden !
Met geestdrift worden voortreffelijke besluiten
genomen, doch als het op uitvoering aankomt, is de
lust zoo vaak verdwenen.
Wij willen wedden, dat de meeste leden van den
Volksraad van harte Afrikaansch gezind ziin. Maar hoe
staat het met het gebruik van hun taal in de zittingen ?
Zeventig percent van alle redevoeringen in den Volksraad worden, naar op het laatste jaarcongres der
„Nasionale Vrouwepartij" medegedeeld werd, in
het Engelsch gehouden. De minister van justitie
sprak in het afgeloopen jaar 99 pct. Engelsch, de
minister van Financien 80 pct.; zijn eerste groote rede
was in het Engelsch, zijn tweede in het Afrikaansch,
maar daarbij gaf hij een zorgvuldige uitlegging, die
welhaast een verontschuldiging leek, waarom hij
Afrikaansch gebruikte. De minister van Spoorwegen
sprak 70 pct. Engelsch. Een van de voormannen der
„Nasionale Partij" bedient zich altijd van Engelsch
en een lid heeft voor zijn redevoeringen nog nooit van
Afrikaansch gebruik gemaakt. Alweer vragen wij:
vriend of vijand ?
Tot de ware vrienden behooren de minister van
Mijnen, die 80 pct. Afrikaansch sprak, en die van
Landbouw, die niet anders dan Afrikaansch gebruikt.
Het Vrouwencongres nam met algemeene stemmen
en met geestdrift twee voorstellen aan: ten eerste om
de aandacht van den Volksraad te vestigen op het
geringe gebruik van Afrikaansch door zijn leden en
ten tweede een besluit, waarbij de congresleden zich
verbonden, in elk geval die taal te gebruiken bij alle
handelsovereenkomsten, in winkels, koffiehuizen,
staatskantoren enz. „en ook in die eie huisgezin", naar
men er kenschetsend bijvoegde I
Waarlijk ! het gevaar dreigt niet van het Nederlandsch.
Om dit goed te doen beseffen wijzen wij op twee
uitgaven van den laatsten tijd.
De eerste is een brief in de Rand Daily Mail van
zekeren heer F. A. Radcliffe te Johannesburg, onder
het opschrift „Een achteruitgaande taal".
Niet van het standpunt van den Engelschman
maar alleen uit een philologisch oogpunt heeft hij
bezwaar tegen het Afrikaansch. Dat bezwaar is, dat
het (volgens hem) een teruggang is. Het is een taal van
lageren trap dan het Nederlandsch, waarvan het
afstamt en waarvan het een ontaarding is tengevolge
van gebrekkige beschaving. Men wil het thans tot een
taal verheffen, maar legt daarbij eenvoudig vast de
minst-beschaafde uitspraak een verbastering van
Kaapsch Hollandsch en tracht het te spreken zooals
de minst ontwikkelden het uitspreken. Met verwaarloozing van de regelen der spraakkunst van alle
beschaafde talen vervoegt men bijv. zijn als volgt:
ek is, jij is, hij is, ons is, gij is, hul is.
„Dat is": zegt de schrijver, ,,van philologisch stand
punt onverdedigbaar en practisch gezien, veroordeeld, in
onbruik te geraken. Het oorspronkelijke Nederlandsch
heeft gedurende vele eeuwen een ontwikkeling ondergaan als taal voor beschaafde lieden. Alle gedachten
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tot de nieuwste toe kunnen erin worden uitgedrukt.
Het bezit dientengevolge een letterkunde en alle
vreemde werken kunnen behoorlijk in het Nederlandsch worden vertolkt. In dit alles verschilt het
volkomen van het Afrikaansch." Een poging om dit
tot wereldtaal te verheffen acht de schrijver belachelijk. „Welk land buiten Zuid-Afrika (vraagt hij)
zal Afrikaansch gaan leeren om zaken te doen ? En
toch beslissen ten slotte handel en bedrijf. De
handelstaal geeft volgens de schr. den doorslag.
Tot zoover de heer Radcliffe.
Hij geeft aldus weer wat de meeste Engelschen
en Nederlanders denken. Wel verre van een taal,
waarin mannen als dr. Pienaar en de dichter dr.
Leipoldt hun hooge gedachten en gevoelens uiten,
op een lijn te willen stellen met een „kombuistaal",
zien vele hartelijke vrienden van het Afrikaansch toch
zijn zwakke zijden. Het stamt immers niet alleen
van het Nederlandsch af ! Het heeft immers ongetwijfeld sterk den invloed ondergaan van de talen
der inlanders, die gedwongen waren, het aan te leeren.
Dit worth meer in het bijzonder behandeld in de
tweede, die wij bedoelen: een belangrijk artikel van
dr. J. A. Valks M. A. in De Volkstem „Neerlands
'n pes vir ons taal ?"
Dr. Valks betoogt, dat Afrikaansch, onder medewerking van andere krachten, ontstaan is, doordat een
groot aantal personen, die een andere moedertaal
hadden dan Nederlandsch, de ambtelijke taal der
nederzetting moesten leeren. Tegen twee Nederlandsch sprekende blanken spraken er toentertijd
drie een andere taal. Een menigte kleurlingen moest
zich het Nederlandsch eigen maken en de aldus gebrekkig aangeleerde witmanstaal heeft meegewerkt om
het Afrikaansch te vormen. Men geeft dit niet gaarne
toe, en heeft, vreemd genoeg geen bezwaar, den
invloed op zedelijk en zelfs economisch terrein te
erkennen, als maar de linguistische buiten spel
blijft.
De heer Valks doet een vernuftig middel aan de
hand om deze verbastering tegen te gaan: niet de
kleurlingen moeten Afrikaansch leeren, maar de
blanken moeten zich de een of andere inlandsche taal
eigen maken, om die met hun inlandsche bedienden te
kunnen spreken. Aldus zal de moedertaal van den
blanke beschermd worden tegen de invretende ontaarding.
Tegen de verbastering door andere vreemdelingen weet dr. Valks geen beter middel dan het
aanleeren van Nederlandsch. Van eenig gevaar voor
de taalgezondheid valt van die zijde niets te duchten.
Het lezen van Nederlandsche boeken moet hiertoe,
naar alle tot oordeelen bevoegden toegeven, ook
sterk worden aangemoedigd. Dat duizenden Nederlandsche boeken in Z. A. vernietigd zijn en nog
worden heeft iets van een moord in 't groot. Welk
een verlies van geld en geestkracht !
Voor de moeilijkheden zijn wij niet blind. Meer dan
de taal is de vreemde atmosfeer belemmerend. Zeden,
gewoonten, maatschappelijke toestanden verschillen
zoo volkomen bier en daar. En toch, in een boek van
een warm voelend kunstenaar zal de algemeen
menschelijke kern den Afrikaner evengoed treffen
als den Nederlander. De studeerende Afrikaansche
jeugd grijpt eer naar een Engelsch dan een Nederlandsch leerboek; zal men daarom de rijke erfenis
van het stamland verruilen voor de kruimels van den
disch des overwinnaars ? Neen, antwoordt dr. P. C.
Schoonees in Die Burger ---.
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„Ons gaan ons taal red van verwildering, deur meer
Nederlands te lees. Ons weet dat daar nog geen enkele
yolk was nie wat sy taal sommerso van die straat af opgetel het en more, oormOre, daar kunswerke in gedig het.
Kan die taal van 'n handjievol landbouers, hoe pittig en
sappig en kernagtig die volksidioom ook al mag wees,
sommerso in 'n paar jaartjies die volmaakte, veelsnarige
instrument word van die kunstenaar ? Nee, die taal sal
saam met die yolk groei volgens die onwankelbare ontwikkelingswet, en naarmate die volkslewe verdiep en
verinnig en vergeestelik word, sal ook die taal toeneem
in wasdom. En in die volheid der tye sal die begenadigde
kunstenaar die vervolmaakte instrument so bespeel dat
die yolk in ontroering sal luister.
Holland kan ons help. Ons gaan nie weer probeer
om amper Hollanders te word nie ! Nee, ons gaan uit
die ou kultuur van ons voorouers en uit die uniwersele
kultuur van die mensdom neem wat aansluit by en strook
met ons eie Afrikaanse karakter."

Dat is een natuurlijk loop van zaken. Zoo vatten zelfstandige menschen hun taak op. Menschen,
die verder zien, dan de kopjes hunner laagvlakte.
Toen de Zuidafrikaansche studenten, die ook in ons
land geweest zijn, in het Antwerpsche stadhuis ontvangen werden, zeide de heer H. Verwoerd uit Stellenbosch in zijn antwoord op de toespraak van burgemeester Van Cauwelaert, „dat de Zuid-Afrikaners
zich in Vlaanderen dadelijk thuis hadden gevoeld,
daar de band van de taal sterker is dan een band van
ijzer en staal." Wie aldus ver over de grenzen van het
eigen land kan kijken, gaat zijn stambroeders niet
tegenwerken. Hij weet, dat de „klippe" die hij gooit
terugvallen op zijn eigen „glashuisie".
Het spreken en bevorderen en handhaven van het
Dietsch overal, waar zulks mogelijk en wenschelijk is,
is daarom in dezen moeilijken tijd een allereerste
eisch. Daarin kunnen wij steeds vriend en vijand van
elkaar onderscheiden.

HOOFDBESTUUR.
Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 24 April.
Aanwezig: de Heeren P. J. de Kanter, Voorzitter; Mr. B.
de Gaay Fortman, Secr.-Penningm.; J. E. Bijlo, Jhr. C. M.
E. R. C. von Bose, F. C. L. Bosman, S. G. L. F. Baron van

Fridagh, 0. L. Helfrich, J. S. C. Kasteleyn, Dr. H. W. E.
Moller, Overste K. E. Oudendij,k Mr. K. M. Phaff, Prof.
dr. A. A. van Schelven, L. L. W. van Soest, Th. G. G. Valette,
Jhr. E. J. M. Wittert en C. van Son, Administrateur.
Afwezig met kennisgeving: de heeren G. van Driessche,
Dr. H. Ferguson, Mr. Dr. P. H. W. G. v. d. Helm, Dr. Th.
Lens, M. J. Liesenborghs, Mr. W. Thelen, Omer Wattez,
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler en Mr. J. van Winckel.
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en deelt o.m.
mee, dat er eenige uitnoodigingskaarten zijn ingekomen van
de Vereeniging Onze Vloot, voor bijwoning der huldiging
van De Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 29 April.

Punt I. Notulen der vergadering van 19 December 1925.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1925.
Met enkele redactiewijzigingen wordt het vastgesteld, zooals het in het Meinummer is verschenen.
Besloten wordt het afzonderlijk uit te geven in boekvorm
met bijlagen en enkele afbeeldingen.
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De heer F. C. L. Bosman komt ter vergadering.
De Voorzitter verwelkomt den heer Bosman en dankt hem

voor zijn bereidwilligheid om de open plaats van Mr. Philip
Botha als raadgevend lid van het Hoofdbestuur voor ZuidAfrika te willen innemen. Spr. drukt den wensch uit, dat
tiidens Bosmans lidmaatschap de Groep Zuid-Afrika zich
weder zal vormen en hij, teruggekeerd in zijn zonnig vaderland, krachtig zal meehelpen het Verbond in Zuid-Afrika
weer tot een levenden tak van onzen stam te maken.
Punt III.

Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.
De Secretaris-Penningmeester deelt mede, dat de rekening

en verantwoording niet voor de vergadering kon worden voltooid. Hetpunt wordt dies van de dagorde afgevoerd.
Punt IV. De antwoorden der Groepsbesturen betreffende het
instellen van een Commissie van Bijstand voor Letteren
en Kunst alsmede omtrent het vraagstuk der Vereenvoudigde
Spelling.
De Voorzitter deelt omtrent het eerstepunt mede:

Groep Nederland heeft geantwoord, dat zij er wel voor
voelt, maar beter oordeelt den bestaanden Raad van Bijstand
te hervormen in dengeest van het voorstel en er die uitbreiding
aan tegeven, dat voor elk bizonder geval eenigen uit dien Raad
tot commissie worden benoemd. Groep Vlaanderen voelt
geen behoefte aan zulk een commissie, daar De Distel te Brussel
op het gebied der kunst reeds in die richting met de Groep
samenwerkt; Groep Indie wil er nog eens over denken; veel
voelt zij er niet voor, omdat de Kunstkringen in Indie reeds
een taak in dezen vervullen.
Wat de Vereenvoudigde Spelling betreft, het bestuur van
Groep Nederland geeft in overweging: bij de Regeering aan
te dringen op instelling van een half ambtelijk lichaam van
taal- en letterkundigen, in den geest der Fransche Academie,
dat, onder toezicht van den Staat blijvend, over de schrijfder Nederlandsche taal zal hebben te beslissen. Zou dit
wijze
lichaam aldus een zuiver Nederlandsch karakter drag,
en het
is uitgesloten te achten, dat de daarin te benoemen leden bij
hunne beslissen g een rekening zouden houden met de bijzondere nooden der stamverwantegroepen.
Groep Vlaanderen is voor bevordering der Vereenvoudigde
Spelling.
De heer Roessingh van Iterson, secretaris der Groep Ned.
Indie, is voorstander van de invoering der Vereenvoudigde
Spelling in Indie. De meening van het Groepsbestuur werd
nog niet ontvangen.
De Taalcommissie, aan wie ook om raad isgevraagd, oordeelt dat het Hoofdbestuur dit vraagstuk alleen van Grootnederlandsch standpunt kan bezien en beoordeelen, omdat
het A. N. V. eengroot aantal leden telt, voor wie het Nederlandsch een vreemde taal is. Het is voor den Dietschen stam
van hetgrootste gewicht, dat vooral aan dezulken zoo weinig
mogelijk moeilijkheden bij het aanleeren van het Nederlandsch
in den weg staan. De Taalcommissie acht het van het grootste
belang, om samenwerking met de Vereeniging voor de Vereenvoudigde Spelling te zoeken. Maar dan moet deze vereeniging op het standpunt van het A. N. V. komen te staan,
door n.l, van het A. N. V. over te nemen zijn standpunt tegenover en desnoods zijn strijdwijze teen het gebruik van vreemde
woorden, opdat een Vereenvoudigde Spelling dan worde
onderwezen en aanvaard als een hecht stelsel,
waarmee iedereen
kan nagaan, wat goed en wat verkeerd is.
De heer Bosman is voorstander der Vereenvoudigde Spelling.
Spr. herinnert aan het snelle besluit, waarmee de Afrikaners
haar hebben aanvaard. Het Nederlandsch raakte aanvankelijk
gedrang, maar komt langzamerhan
door het Afrikaansch
in hetd
weer op zijn plaats. De Zuidafrikaansche Academie erkent,
dat het Afrikaansch niet buiten het Nederlandsch kan, maar dan
moet het de verouderde spelling van De Vries en Te Winkel
overboordgooien. En voor het Afrikaansch en uit Groot-

nederlandsch oogpunt beschouwd, acht spr. het gewenscht,
dat de Vereenvoudigde Spelling worde ingevoerd in heel het
Dietschegebied. Dat zal de aanknooping tusschen zijn deelen
zeer vergemakkelijken. In Zuid-Afrika boden de behoudzuchtigen uit gemakzucht ook eerst tegenstand, maar de
nieuwe toestand is spoedig aanvaard.
De heer Moller sluitzich geheel bij den vorigen spreker
aan. Ook voor Indie is vereenvoudigde spelling dringend
noodig, maar spr. wil vooruit waarschuwen, dat hi' geen
tusschenspelling wenscht. Men vereenvoudige de schrijfwijze
van het Nederlandschgrondig en snel. Er moet thans worden
aangepakt.
De heer Oudendtjk sluit zich aan bij de meening der Taalcommissie. Spr. is wel voor een Vereenvoudigde Spelling;
teen het Kollewijnsch heeft hi' echter bezwaren.
De heer Moller waarschuwt, dat er dan weer een commissie
noodig zal zijn om een Vereenvoudigde Spelling te ontwerpen.
We hebben reeds 3 staatscommissies sedert 1909gehad, die
met tusschenspellingen kwamen
,
die niets uithaalden. Men
moet nu beslissen: oud of nieuw.
De heer Oudendijk: Ja, maar de overgroote meerderheid
van het Nederlandsche yolk heeft ookgetoond het Kollewijnsch
niet te willen.
De heer Moller: Dat komt, doordat de Regeering een vrijheidgeeft van gebruik op scholen en examens. Zij werkt dus
teen. Geef een paar jaren vrijheid; dan komt het Kollewijnsch
er van zelf in.
De heer Btjlo deelt mede, dat er ook in Indie een sterke
strooming voor invoering der Vereenvoudigde Spelling is.
De Voorzitter acht deze zaak van het allerhoogste belang.
Hield spr. met eigen wenschen rekening, dan liet hi' de spelling,
zooals ze is. Velen nog zijn gehecht aan de oude schrijfwijze
enzijn oppervlakkig geneigd vereenvoudiging als een verminking te beschouwen. Maar het is gevaarlijk spel de Vereenvoudigde Spelling tegenover de Grootnederlandsche belangen
te blijven ontkennen. In Indie b.v. zijn de verhoudingen zeer
gewijzigd. Het verlangen om one taal te leeren, dringt daar
voortdurend meer door, maar het ingewikkelde onzer taalreels werkt zeer nadeelig. En toch is het voor de versterking
der banden tusschenNederland en Indie een belang van de
eerste orde, dat — naast de inlandsche talen — het Nederlandsch de taal wordt, waarmede allen, wier algemeene ontwikkeling zulks mogelijk maakt, vertrouwd worden. Spr. zou
wenschen, dat het Hoofdbestuur zich verklare voor spoedige
invoering van een Vereenvoudigde Spelling, er een krachtige
propaganda voor voere en in den geest van Groep Nederland
aandringe op een half ambtelijke, desnoods een volledige
ambtelijke commissie van deskundigen.
De heer Van Schelven kanzich met dit laatste voorstel,
hoewel hi' persoonlijk iets teen het Kollewijnsch heeft, vereenigen, maar dan ga de ambtelijke regeeringscommissie
voorop en wij volgen. Die commissie zal zich alleen met het
Nederlandsch Staatsgebied kunnen bemoeien.
De Voorzitter: Zeker, maar er kan toch gewezen worden
op het groote belang voor de stamverwante volken.
De heer Oudendijk zegt, dat het een zaak voor Groep Nederland is, als we ons op een zuiver Nederlandsch standpunt
plaatsen. Maar we moeten Groot- en niet Kleinnederlandsch
ook in dezen denken. De Belgische regeering heeft wel een
subsidiegegeven voor het Grootnederlandsch Woordenboek.
Onze regeering moet voeling trachten te krijgen met de regeeringen van de landen, waar het Nederlandsch gesproken
engeschreven wordt.
De heer Van Schelven ziet moeilijkheden in het zich bemoeien
met eens andersgebied.
De heer Bosman zegt, dat dit ook niet heeft. De commissie
houde alleen rekening met de belangen der stamverwanten.
De Voorzitter voelt het meest voor een NederlandschVlaamsche commissie met Afrikaansche raadgevers.
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De heer Moller merkt op, dat de Nederlandsche Regeering
gee ambtelijke spelling heeft of voorschrijft. Ze heeft tot de
20ste eeuwgesiegenbeekt. Spr. voelt meer voor een A. N. V.commissie, die zich leden kan toevoegen.
De heer Btjlo zegt, dat als de Nederlandsche Regeering
geen ambtelijke spelling heeft, zij ook een nieuwe spelling
kan voorschrijven.
De Voorzitter stelt de volgende motie voor:
Het Algemeen Nederlandsch Verbond acht vereenvoudiging van de spelling der Nederlandsche taal noodzakelijk
voor het behoud en de uitbreiding van het Nederlandsch
taalgebied.
De heer Moller wil voor vereenvoudiging het Kollewijnsch
leden.
De Voorzitter: Dat make de commissie uit.
De heer Moller stelt voor aan de Regeering te verzoeken,
dat zij het Kollewijnsch toelate en invoere, als de tijd er nip
voor blijkt.
Dit voorstel wordt verworpen met 10 stemmen tegen, 1
stem voor en 4 onthoudingen.
Het voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke
stemming a angenomen.
De Voorzitter stelt voor aan de Regeering te verzoeken een
vaste Nederlandsche commissie in het leven te roe en,
die het
spellingvraagstuk zal hebben te regelen voor het Nederlandsche
rijk, en zal moeten zorg dragen, dat de algemeen als ambtelijk
erkende spelling der taal geregeld de verfrissching en verjonging ondergaat, die noodig is om haar te doen aanpassen aan
de opvattingen van den tijd. Deze commissie zal voorts voeling
moeten houden met Zuid-Afrika en Belgie. Spr. stelt verder
voor een commissie van inkleeding van dit adres uit het Hoofdbestuur te benoemen.
Aangenomen.
De Voorzitter stelt voor in de laatst bedoelde commissie
te benoemen de heeren Bijlo, Moller en Valette.
Aldus besloten. De heeren nemen hun benoemen g aan.
De Voorzitter zegt, dat Neerlandia inmiddels propaganda
voor vereenvoudiging der spelling kan voeren in den geest
van het door hemgesprokene, zonder dat zij ze zelve onmiddellijk behoeft toe te passen.
Punt V. Voorstel van het Dag. Bestuur om de reglementen
van Groep Nederland,
Groep Nederlandsche Antillen en
de Zelfstandige Afd. Londen goed te keuren. (De andere

Groepen en Zelfstandige Afdeelingen hebben nog niet
voldaan aan den eisch tot inzending der omgewerkte
reglementen).
Aangenomen.
Punt VI. Voorstel van het Dag. Bestuur om aan de Zuidafrikaansche Studentendagen te Deventer dezen zomer te
houden, f 300.— steun te verleenen.

Aangenomen.
Punt VII. Voorstel van het Dag. Bestuur om den heer P.
Visser te Voorburg, administrateur aan het Ministerie van

0., K. en W. te benoemen tot lid der Taalcommissie.
Goedgekeurd.
Punt VIII. Het Dag. Bestuur vraagt de goedkeuring op het
verleenen van f 100.— steun aan het el de Grootnederlandsch Studentencongres te Gent.

De uitgaaf wordt goedgekeurd.
Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur om de Rekening
en Verantwoording van de Boekencommissie goed te keuren.

Goedgekeurd.
Punt X. Voorstel van het Dag. Bestuur tot het instellen van.
een Commissie voor hetjaarlijks uitzenden van Noordnederlandsche sprekers naar Vlaanderen en het uittrekken
van eenjaarlijksch bedrag daarvoor van f 250.—.
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De Voorzitter licht ditpunt toe. Binnenkort zullen uitnoodigingen tot vorming der commissie worden uitgezonden.
De bedoeling is goede Noordnederlandsche sprekers in de
voornaamste Vlaamsche steden te laten optreden.
De vergadering hecht haar goedkeuring aan dit voorstel.
Punt XI. Hetgebruik van de Nederlandsche taal in het ambtelijk verkeer tusschen Nederland en Belie.
g
De Voorzitter zegt, dat gegevens werden ontvangen over

de taal in verordeningen en tractaten, die op het denkbeeld
brachten door een adres aan de Nederlandsche en de Belgische regeering nog eens de aandacht te vests en op de wenschelijkheid van het gebruik van het Nederlandsch in het ambtelijk
verkeer tusschen beide landen.
Het voorstel om een adres aan beide regeeringen te zenden,
wordt aangenomen.
Punt XII. Voorstel van den heer Oudendtjk:
Vol ens persberichten zal den 3den October a.s. de hoogeschool
te Gent 100 jaar bestaan en heeft men in Belgische kringen
het voornemen om dat feit feestelijk te herdenken. In verband
hiermede stelt de ondergeteekende voor, dat het A. N. V. teen
dien tijd in samenwerking met het Dietsch Studentenverbond
een Grootnederlandsche betooging voor de algeheele vervlaamsching van die hoogeschool op touw zet. Daartoe zou het Hoofdbestuur allegroepen en zelfstandige Afdeelingen moeten verzoeken, op verschillende plaatsen betoogingen in te richten,
desgewenscht onder voorlichting van het Hoofdbestuur. De
Groepsbesturen zouden zelf een groote betooging kunnen
houden of (en) ook de afdeelingen daartoe opwekken. In de
universiteitssteden zou men met het Dietsch Studentenverbond
kunnen samenwerken.
Indien hetpersbericht waarheid bevat, dat men de Nederlandsche Regeering zal uitnoodigen om zich bij de feesten
te laten vertegenwoordigen, dan spanne het Hoofdbestuur
alle krachten in om dit te voorkomen.
Praeadvies van het Dag. Bestuur:

Wat de algemeene betooging voor de vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool betreft, raadt het Dag. Bestuur aan
er niet op in te gaan, daar de aansporing aan alle roe en en
afdeelingen waarschijnlijk op een mislukking zou uitloopen
en bovendien dergelijke betoogingen kunnen worden uitgelegd
als inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van een
ander rijk.
Ten opzichte van het eeuwfeest der Gentsche Hoogeschool
acht het Dag. Bestuur het van meer belang, dat de Nederlandsche Regeering vertegenwoordigd zal zijn, dan dat ze zou
weigeren een afgevaardigde te zenden. Het stelt daarom voor
aan de Nederlandsche Regeering een adres te zenden, waarbij
er op aangedrongen wordt, dat ingeval zij een uitnoodiging
ontvangt om een afgevaardigde te zenden, dezen wordt opgedragen in het Nederlandsch de gelukwenschen aan te bieden.
De heer Oudendtjk heeft met verwondering het praeadvies
gelezen. De eerste reden: vrees voor mislukking kan er nog
mee door, maar die p getroffen is spr. door de vrees voor inmen in in buitenlandsche aangelegenheden. Als zijn voorstel
op den eersten grond verworpen wordt, kan hi' het billijken,
maar als het om de tweede redengaat, acht hi' het droevig.
Spr. verzoekt stemming met aanwijzing van het motief van
verwerping. Voor hem is dat een beginselzaak.
De Voorzitter leest de meening der Vlaamsche leden van
het Hoofdbestuur voor. Zij achten inmenging ongepast.
De heer Oudendtjk acht de verfranschte Gentsche academie
de ergste doom in het vleesch en is al tevreden, als zijn tweede
voorstel wordt aangenomen.
Dit voorstel van den heer Oudendtjk vindt in de vergadering
steun en bestrijding.
De Voorzitter zegt in zijn openbaar leven te hebben ervaren,
hoe_weinig betoogingen uitwerken, wanneer zij niet het geheele
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yolk aangrijpen, zooals in een zeer zeldzaam geval wel eens
mogelijk blijkt.
Het eerste voorstel-Oudendijk in stemming gebracht, wordt
verworpen met 8 teen
g
5 stemmen (de twee adviseerende
stemmen waren voor).
De heer Oudendtjk handhaaft zijn tweede voorstel. leder
Nederlander, die naar de feestelijkheid gaat, pleegt z.i. verraad aan de Grootnederlandsche beweging.
De Voorzitter vraagt, of de heer Oudendijk de Gentsche
Hoogeschool niet te veel ziet in haar toestand voor het optreden der huidige Belgische regeering, die, in den persoon
van Kamiel Huysmans toch veel voor het Nederlandsch
karakter der school doet. Is het nu welpraktisch een afwijzende
houding aan te nemen ?
Het 2de voorstel-Oudendijk in stemming gebracht, wordt
aangenomen met 10 stemmen voor en 3 to en (de twee adviseerende waren verdeeld).
Punt XIII. De A. N. V.-boekerif te Leuven voor Vlaamsche
studenten.
De Voorzitter brengt in herinnering, dat deze boekerij een
stichting is van het A. N. V. en beheerd wordt door een
A. N. V.-commissie als bijstand voor het Hoofdbestuur, hetgeen in de openbaarmakingen in de pers niet uitkomt.
De heer Moller, voorzitter der boekerij-rommissie, verklaart
dat zulks voortaan wel zal gebeuren.
Punt XIV. De uit as van het boek „De Nederlandsche Gewesten" door het A. N. V.
De Voorzitter deelt mede, dat het Dag. Bestuur voorbereidin en treft.
Punt XV. Steun aan de Saamwerk Unie en den Zuidafrikaanschen Taalbond. (Verzoek van Prof. G. Besselaar te Pieter
Maritzburg, met wien het Dag. Bestuur een samenspreking had,
om boekprijzen beschikbaar te stellen).
Besloten wordt f 10.— voor beide Vereemgingen beschikbaar te stellen.
Punt XVI. Voorstel van het Dag. Bestuur om den heer Joh.

ter Ellen, vroeger vertegenwoordiger te Tampico, te benoemen tot vertegenwoordiger te Comodoro Rivadavia (Argentinie), den heer H. H. ter Meer als vertegenwoordiger te
Leipzig en den heer P. F. Mattfujsen tot vertegenwoordiger
te Carambehy (Brazilie).
Goedgekeurd.
Punt XVII. Voorstel van het Dag. Bestuur om het vertegenwoordigerschap te Emden op te he en.
Aldus besloten.
Punt XVIII. Toenadering tusschen het A. N. V. en de Vereeniging Mobilisatiekruis.
De vergadering acht dit geen zaak voor het Hoofdbestuur,
mogelijk wel voor Groep Nederland.
Punt XIX. Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag.
dat de onwetenheid over het
De heer Van Soest wijst er op,
verdrag bij onze Vlaamsche vrienden schrikbarend is. Daarom
heeft spr. met genoegen de artikelen van den Voorzitter in
Neerlandiagelezen en hi dringt er op aan deze als vlugschrift
uit tegeven ,
weliicht met steun van het Nationaal Comite
van actie teen het verdrag, en het op groote schaal in Vlaanderen te verspreiden. Het D. S. V. wil daartoe gaarne medewerken.
Besloten wordt beide artikelen in Vlaanderen te verspreiden, wanneer het bestuur van Vlaanderen geen bezwaar heeft.
Punt XX. Ingekomen stukken en mededeelingen ter kennisneming o.m.:
Dankbetuiging van H.M. de Koningin voor gelukwenschen
aangeboden bij gelegenheid van haar zilveren huwelijksfeest.
Het Dag. Bestuur liet 17 -Februari een palmtak le en

op het graf van den Afrikaanschen student De Wet. Van de
familie kwam een dankbetuiging in.
Bericht van den heer A. F. Miesegaes te Londen, dat hi'
jaarlijks aan het A. N. V. een bedrag van f 100.— wit schenken.
Aan het Bestuur van Groep Nederland werd gevraagd een
onderzoek in te stellen naar den omvang van grondbezit in
Zeeuwsch-Vlaanderen door Bel en.
Aan verschillende Middelbare en andere onderwijsinrichtin en die ambtenaren voor onze overzeesche bezittingen
afleveren, is verzocht geregeld de namen der afgestudeerden
te mogen ontvangen om hen te kunnen uitnoodigen lid te
worden van het A. N. V. Hierop is gunstig antwoord ontvangen.
Het Dag. Bestuur zond een steunadres aan het verzoek der
Nederlanders te Carambehy (Brazilie) aan den Minister van
Buitenlandsche taken om een jaarlijksche Regeeringssteun
voor het Nederlandsch onderwijs in die nederzetting.
Aan den Minister van Kolonien werd een briefgericht om
aan te dringen op een rechtstreeksche luchtvaartverbinding
tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
Aan de Studentenraden en colleges der Universiteiten in
Zuid-Afrika werd onze Studiegids voor Afrikaners gezonden,
met verzoek om verspreiding aan belanghebbenden.
Aan de Nederlandsche Vereeniging te Johannesburg is een
uitnoodiging tot aansluiting bij het A. N. V. gericht.
Met de Hollandsche Vereeniging te Toronto (Canada) is
verbinding gezocht om aansluiting bij het A. N. V. te bewerken.
De Wereldbibliotheek heeft bericht, dat de nieuwe Vondeluitgaaf voortgang zal hebben; dienovereenkomstig is haar
f 400.— uitbetaald voor 4 stuks.
Aan de Vereeniging Vreemdelingenverkeer is na een samenkomst met haar Dag. Bestuur bericht gezonden dat het A.N.V.
niet kan deelnemen aan een Commissie tot bevordering der
briefwisseling tusschen Nederlandsche en Amerikaansche
jongelieden in het Engelsch, al kan die ook de kennis der
Amerikanen omtrent ons land tengoede komen.
Medewerking der Boekencommissie is toegezegd voor aanvulling der Kinderboekerij te Gent.
***
Adres.
Aan den Nederlandschen Ministerraad heeft het Hoofdbestuur den volgenden brief gezonden:
Het zij ons vergund nogmaals de aandacht van den Ministerraad te vragen voor het vraagstuk der taal, die gebruikt wordt
in het ambtelijk verkeer tusschen Nederland en Belie.
Wij zullen het op hoogen prijs stellen, wanneer ook naar de
meening van den Ministerraad de tijd gekomen is om in het
ambtelijk verkeer met Belie uitsluitend gebruik te maken
g
van het Nederlandsch, dat in Belie
naast het Fransch de
officieele taal des lands is.
Er is veel veranderd, dat er voor pleit daartoe over te gaan.
De Nederlandsche taal heeft in Belie in de laatste jaren groote
vorderingen gemaakt. In de leidende kringen daar te lande
bedient men zich veel meer dan vroeger van onze taal. Zoo ook
in de zakenwereld
,
in de eerste plaats in het verkeer met
Nederland.
Sinds 1898 worden alle Belgische wetten, Koninklijke Besluiten en dergelijke, in beide talen uitgevaardigd. Voor alle
teksten van voor het jaar der „gelijkheidswet" is, bij Koninklijk besluit van 18 September 1923, een commissie samengesteld en met de vertaling belast, die dan als officieele tekst
zal gelden.
Dit brengt mede, dat er een aanleiding meer is voor de
vrees dat men, zich houdende aan de Nederlandsche vertaling,
niet de juiste bedoeling weergeeft. Immers de Nederlandsche
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tekst is thans, evengoed als de Fransche, de Belgische officieele tekst. Het lit derhalve voor de hand dat in het ambtelijk
verkeer tusschen Nederland en Belie in gemengde commission
voor beide landen, in het onderling verkeer bij de Spoorwegen,
Posterijen, Douanen, Justitie enz. ook straks in de Scheldecommissie, wanneer het Belgisch-Nederlandsch Verdrag tot
stand komt, alleen de Nederlandsche taal wordtgebruikt,
zooals ook bijvoorbeeld 't Spaansch en 't Engelsch — en niet
't Fransch — de taal is in het ambtelijk verkeer tusschen
de landen, waar 't Spaansch, of 't Engelsch, de of een
landstaal is.
De Nederlandsche Regeering kan in deze aangelegenheid
een mooi voorbeeldgeven, en krachtig medewerken om bij
het Nederlandsche yolk eengepast gevoel van eigenwaarde
aan te kweeken.
's Gravenhage, 5 Mei,
Groep Vlaanderen heeft een soortgelijk adres aan den
Belgischen Ministerraad gezonden.
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Dietschen Kunstavond aan Naar reeks van zeven in het
afgeloopen seizoen toegevoegd en wel op 10 Mei in Pulchri
Studio. Die avond wasgewijd aan Oud-Nederlandsche
liederen, waarvan de heer J. Hovy uit Leiden door grondige
studie de oorspronkelijke melodieen heeft teruggevonden en
opnieuw, geschikt voor ons „oor ", heeft gezet. Een Leidsch
A-cappellakoor onder zijn leiding heeft de meeste dier liederen uitgevoerd. Bovendien zongen Mei. Bertha Reeser
en de heer W. A. Segboer, beiden uit Den Haag eenige
liederen in alleen-zang •; beiden werden op het oude klavecimbaal begeleid door Mej. De Haas uit Leiden, die op
het antieke instrument, ook een muziekwerk van Sweelinck,
tengehoore bracht. De avond heeft een uitstekende pers
gehad. De aandacht der verschillende afdeelingen van het
A. N. V. zij gevestigd op het werk van den heer Hovy
(Oude Vest 7, Leiden), de liefde en de eerbied voor on
prachtige oude liederen kan men nooit genoeg aankweeken
Maastricht en Omstreken.
Het Bestuur heeft aan de leden dezer afdeeling den volgenden rondzendbrief gericht:
Het is U ongetwijfeld bekend, dat voor de toenemende
Nederlandsche bevolking van Waalsch Belgie, op verschillende
plaatsen aldaar boekerijen worden opgericht.
Het bestuur vestigt Uwe aandacht op de gelegenheid, die
bestaat, Nederlandsche boeken — werken van Zuid- en Noordnederlandsche volksschrijvers zijn in verband met den aard
der lezers inzonderheid welkom — voor dit doe l af te staan.
Het bestuur verklaart zichgaarne bereid de door U beschikbaargestelde boeken aan de leiding der boekerijwerkzaamheid
g
in Belie
te doen toekomen.
De boeken kunnen bezorgd worden bij den voorzitter (St.
Hubertuslaan 11, tel. 15) of bij de secretaresse (Wilhelminasin el 77, tel. 614).
Mocht Ugeen gelegenheid hebben de boeken elf te laten
bezorgen, dan kunnen zij worden afgehaald.

Mededeelingen van het Groepsbestuur.
1. Het Nieuwe Groepsreglement is in de vergadering van het
Hoofdbestuur van den 24sten April il. goedgekeurd. Het zal
thans in druk worden uitgevoerd en t.z.t. aan de afdeelingsbesturen toegezonden.
2. De Radioavond van den llden April jl. kost het Groepsbestuur f 216,—. Herinnerd zij hierbij aan het besluit der
Groepsraadsvergadering van den 13den Maart jl. en den rondzendbrief van den 8sten April jl. Afdeelingen, die nog een bijdrage zonden, worden dringend verzocht deze alsnog aan den penningmeester over te maken. Bijdragen werden reeds ontvangen
van de afdeelingen Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Wageningen en Groningen, terwijl een bijdrage toezegden de afdlinen Utrecht, Rotterdam en West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
3. Aan den Secretaris van Groep Ned. Indio is op diens
verzoek toegezonden een afschrift van het verzoekschrift aan de
Regeering betreffende de taal der wetten,
4. Het Groepsbestuur heeft destijds een bezwaarschrift
ingediend teen het gebruik van poststempels, waarin opgenomen
zijn reclames in een vreemde taal, met name teen het stem el
van Bode raven: „Markt fur vollfetten Gouda Kase". Hierop
is antwoord binnengekomen van den Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Waterstaat, Afd. Posterijen en Telegraphie, waarbij wordt medegedeeld, dat van den aanvang af
de opvatting is gehuldigd, dat het doel, hetwelk met deze
reclames wordt beoogd, in vele gevallen niet zou worden bereikt, als verplicht werd gesteld de reclameaankondiging uitsluitend in de Nederlandsche taal op te nemen. Reclames uitsluitend in vreemde taal worden afgewezen en alleen toegestaan,
als ook de Nederlandsche tekst daarnaast wordt vermeld
(het een met het Bodengravensche Stempel inderdaad het
geval was).
5. Jaarverslagen zijn binnengekomen van de volgende
afdeelingen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Groningen,
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Utrecht, Vlissingen
en Wageningen.
6. Tergelegenheid van de plechtige herdenking van den
sterfdag van Michiel Adriaenszoon de Ruyter in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam op 29 April jl., door de Kon. Ned. Ver.
„Onze Vloot" voorbereid, heeft het Groepsbestuur, vertegenwoordigd door Voorzitter en Secretaris, een krans bij de
graftombe neergelegd.

Rotterdam.
Voor deze afdeeling hield Dr. N. B. Tenhaeff van 's-Gravenhage een lezing over het leven van Michiel Adriaensz de
Ruyter, waaruit wij dit aanstippen.
Zijn loopbaan is begonnen op den Vlissingschen kerktoren,
waarbij toen reeds twee beweegredenen hem leidden, die
steeds degrootste rol in zijn Leven he en gespeeld, n.l. de
aangeborenheid en de zee. Het was voor De Ruyter wel eons
moeilijk om zich geheel aan den Staatsdienst te wijden, daar zijn
hart meer uitging naar de koopvaardijvaart; een verwoede
vechtersbaas was hi' evenmin, den oorlog vond hi j een harde
en bittere zaak.
In twee oorlogen heeft hij echter getoond, wie hi' was, de
grootste onzer zeehelden, n.l. in den 2den Engelschen oorlog
(1665) en dengrooten strijd van 1672.
Beseffen wij wel wat De Ruyter van onze zeemachtgemaakt
heeft ? Zonder aan de verdiensten van Willem III te kort te
doen, moeten wij eerlijk erkennen dat het zeestrijdperk ons
gered heeft, want het landstrijdperk was deerlijk aan het instorten.
Een opgeruimd man is hi' geweest met vroomgemoed tot
het einde zijns levens. Het lag niet in den aard van het burgerlijk-republikeinsch Hollandsch karakter om met adelbrieven te werken, die ontving hi' van buitenlandsche hoven,
doch zijn matrozen noemden hem „Beste vaer" en een bijzonderegenegenheid van De Witt was zijn deel.
De voorzitter Prof. Dr. Z. W. Sneller, die ook den spreker
had ingeleid, dankte hem voor zijn belangwekkende lezing.

's-Gravenhage en Omstreken.
Op verzoek en met steun van een aantal gezaghebbende
muziekkenners heeft deze afdeeling nog een bizonderen

Vlissingen en Omstreken.
Deze afd. heeft Dinsdag 27 April een bijeenkomst gehouden,
die helaas slechts weinig bezoekers heeftgetrokken, hoewel het
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onderwerp meer belangstelling verdiende. Dien avond toch,
hield het Afdeelingslid, de heer P. Mons, geboren en getogen
Amsterdammer,
een lezing over „Karakter en Geschiedenis
van Amsterdam", verlucht met verscheiden lantarenplaatjes,
welke een schitterende aanvulling waren van het gesproken
woord.
Dien avond werd het ledental met 2 vermeerderd.

VLAANDEREN
De a.s. algemeene groepsvergadering.
Binnen eenigen tijd heeft de algemeene ledenvergadering
plaats van Groep Vlaanderen. Deze bijeenkomst zal alleszins
belangrijk zijn, daar naast de gedachtenwisseling, welke de
herleving van de afdeelingen Antwerpen en Mechelen ten
goede moet komen, ook het nieuwe groepsreglement zal worden
besproken en vastgelegd. Het moet in overeenstemming worden
gebracht met de Verbondswet en de Belgische wet op de
vereenigingen zonder winstbejag. Dit moet Groep Vlaanderen
toelaten als zoodanig te worden erkend, boekerijen en een
volksuniversiteit op schriftelijken grondslag te beheeren, legaten
te aanvaarden, enz.
Onze taalcommissie aan het werk.
De Taalcommissie van Groep Vlaanderen hield reeds een
paar vergaderingen en le de de eerste hand aan een list van
goede Nederlandsche benamingen voor in Vlaanderen bestaande onderwijsinstellingen. Geleidelijk worden deze gegevens verwerkt in mededeelingen aan de pers en aan de betrokken instellingen, besturen en personen.
Op deze eerste lijst zal een tweede volgen met beleefdheidsformules, begin- en slotzinnen van brieven, enz., welke, in
Vlaanderen, in den reel,
letterlijk uit het Fransch worden
g
vertaald.
Mechelen wil herleven.
In den afgeloopen winter is, dank zij vooral den heer M. de
Ceulener, secretaris van de Afd. Brussel, ook Mechelen, van
de Belgische hoofdstad uit, bewerkt geworden met het oog
op de wederoprichting aldaar van een tak van het A. N. V.

Thans heeft het Groepsbestuur den heer C. Goossens, Jodenstraat 23, Mechelen, bereidgevonden om in de oude, Vlaamsche Dijlestad, den algemeen Nederlandschen wagen aan het
rollen te brengen. Verwacht wordt nu, dat de heer Goossens
de noodige medewerking zal mogen ondervinden om tot de
samenstelling van een voorloopig bestuur te kunnen over aan,
dat zich al dadelijk zou kunnen belasten met het voeren van een
flinkepropaganda en het op touw zetten van een reeks voordrachtavonden en lezingen, waarop sprekers uit Noord en
Zuid aan het woord kunnen komen.
Wanneer volgt Oostende ?
Het bestuur vangroep Vlaanderen is in het bezit van een
twintigtal adressen van te Oostende verblijvende personen,
die belang stellen in de werking van het A. N. V. Wie bezorgt
er nu nog wat meer en wie kan ook eenige namen opgeven van

ersonen die, desgevraagd, zouden aanvaarden in het bestuur
P
van tak Oostende te zetelen ?
Voor de leden van tak Brussel.
Nog zijn er leden van tak Brussel, die tot dusver, trots de
herhaaldelijke aanbieding van hun kwijtschrift, de bijdrage
r 1926 niet hebben betaald. Ten einde nieuwe kosten te
voo
vermijden worden zij vriendelijk verzocht, liefst zoo spoedig
mogelijk, het bedrag te storten op postcheckrekening 157.738
M. de Ceulener).

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
W. 't H. — Siam. Op verzoek van het H. B. hebben wij
ons gewend tot de betrokken stoomvaartmaatschappij, die
tot haar sptjt niet aan het door U geuite verlangen meent te
kunnen voldoen.
—oEengroote uitgeverszaak op onderwijsgebied zond ons onlangs een stel leer- en leesboeken voor het Nederlandsch met
de vraag die te beoordeelen. Wij hebben altijd gemeend, dat
zoo iets niet op on en we ligt; toch willen wij niet verzwijgen,
dat de be boeken er keurig verzorgd uitzien en dat het
niet met onze inzichten strookt, indien leerlingen van de 5de
klasse eener la ere school reeds opzettelijk vreemde woorden,
waarvoor goede Nederlandsche bestaan, worden aangeleerd.
In het vlugschrift: Zuiverheid van Taal.... een Volksbelang" heeft de Voor fitter der Taalcommissie duidelijk
uiteengezet, welke de gevolgen van zulke leerwijzen zijn.

Ingezonden.
De strijd teen het misbruik van woorden, welke niet „van
vreemde smetten vrij" zijn is.... ouder dan de we naar Rome.
Dr. J. Sterck heeft indertijd in D e nieuwe taalgids
een aardigen brief van Coornhert doen afdrukken uit 1570,
waarin de schrijver heftig te keer gaat teen de taalverknoeiers
van de 16de eeuw.
Ik kan de volgende voorbeelden hieraan toevoegen. Van
Simon St weet een ieder, dat hi' de uitvinder was van den
z.g. zeilwagen, doch dat hi' ook een waardig lid van Uwe
taalcommissie had kunnen zijn, is niet bij velen bekend. Toch
schreef hi' reeds in het begin van de 17de eeuw een „Ghemeen
Beghel op Ghesantery", daarmede de diplomatie bedoelende,
en tracht daarin uitheemsche woorden door goede Hollandsche
uitdrukkingen te vervangen, zooals uit deze aanhalingen blijkt.
„Alsoo syn Vorstelicke Ghenade dickwils personen uyt sendt,
met onderrechting (instructie) van 't geene datter te doen is,
die by 't haerder weercomst ondersouckt (examineert) ......
van lidt tot lidt (artikel) ...... dachschrift (jornaels) ......

spiegelingh en de daet (theorie en de praktijk).... bouwmeester (architekt)" enz.

En in 1650 werd door J. Hofman te Haarlem een boekje
uitgegeven, waarin talrijke „uitheemsche woorden, die somtyds onder het Nederlandtsch gevonden worden, verduitscht"
werden.
De latere drukken zijn aan Lod. Meyer opgedragen, „tot
nut van zyne landgenooten, die met hem nog een tick tot
verheerlyking van onze taal in hunnen boezem kweekten".
In 1805 verscheen zelfs een 12de druk van het werkje !
Adriaen Koerbach, „regtsgeleerde en Genees Mr t' Amsterdam," schreef in 1664 „'t Nieuw woorden-boek der regten
Ofte een Vertaalinge en uytlegginge van Meest alle de Latynsche woorden en wyse van spreecken, in alle Re ten en
Regtsgeleerden Boeken en Schriften gebruykelyk". Het werd
in het licht gegeven bij de weduwe van Jan Hendricks Boon,
boekverkooper op het Sin el. Vier jaren later schreef Koerback „Een Bloemhof", die hem een veroordeeling op den
hals haalde. Hi gaf hierin „Een vertaaling en uytlegging van
al de Hebreusche, Grieksche, Latynsche, Franse en andere
vreemde bastaertwoorden en wysen van spreeken, die ('t welk
te beklaagen is) soo in de Godsgeleertheyd, regtsgeleertheyt,
geneeskonst, als in andere konsten en wetenschappen en ook
in het dagelyks gebruyk van spreecken, in de Nederduytse
taalgebruykt worden."
e
Wetende hoe eeuwen geleden er reeds over taalbederf g-
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klaagd werd, zou men geneigd zijn te zeggen, dat de strijd
daartegen een „vechten tegen de Bierkade" is, maar toch doet
de taalcommissie van het A. N. V. een hoogst nuttig werk,
doorgeen kamp te geven; ik ben overtuigd, dat wanneer zij
niet bestond, de taalverbastering in nog sneller tijdmaat zou
gaan dan nu reeds het geval is.
Hieraan werken vooral mede de kranten, omdat men gemakkelijk aanneemt, dat „wat gedrukt staat", wel goed zal
zijn en het dagelijks lezen van bastaardwoorden ten slotte
ongevoelig maakt voor het verkeerde daarvan.
Het haastwerk, waartoe de medewerkers aan de dagbladen
verplicht zijn, ma niet als een verontschuldiging gelden;
waartoe dient anders de„corrector” ? Men spreekt zoo dikwijls
van een„persschildwacht”, die waken moet teen het opnemen in buitenlandsche kranten van onware berichten over
Nederland, een bewaking, welke thans door Nederland
„
in den v r e e m d e vervuld wordt, een taalschildwacht"
op de redactie-bureaux is zeker niet minder noodig.
In het volgende nummer zal ik met bewijzen de noodzakelijkheid daarvan staven,
DE WITT HUBERTS.

MEDEDEELINGEN.
Belgisch-Nederlandsch Verdrag.
De artikelen over dit verdrag in het Septembernummer 1925
en het Aprilnummer 1926 van Neerlandia verschenen, zijn
afzonderlijk kosteloos verkrijgbaar voor onze stamverwanten
in Belgie, die daartoe den wensch aan ons kantoor te 's-Gravenhage, Laan 34, kenbaar maken,
Schenkingen.
Voor onze boekerij ontvingen wij van Mr. A. J. E. A. Bik
eenige werken ten geschenke, w.o. Handbook of the Netherlands East Indies en Les Pays-Bas au debut du vingtieme
siecle.
Kun je nog zingen?

Zoo luidt de vraag, die als naam werd gegeven aan den
pop ulairsten bundel Nederlandsche liederen ooit in Nederland
uitgegeven.
Het antwoord wordt verondersteld bevestigend te luiden,
want 't wordt niet eens afgewacht en dadelijk wordt er het
bevel bijgevoegd: Zing dan mee !
Aan dit werk hebben zoowel de samenstellers, de heeren
Veldkamp, de Boer en Jonker, alsmede de uitgeversfirma
P. Noordhoff te Groningen al heel wat genoegen beleefd.
Eengroote voldoening voor hen en ook voor alien, die het
Nederlandsche lied als een der schoonste uitingen van het
van den 25sten
is de verschijning
nationaalgevoel beschouwen,
enoem
met recht een jubileum-uitgaaf
gd, welke met
druk ,
haar 132 nummers het Nederlandsch stamgevoel (want ook
Vlaamsche en Afrikaansche liederen behooren er toe) krachtig
moge aanwakkeren.
Indrukken van Zuid-Afrika.

Dr. L. Franken heeft zijn „indrukken van een reis per
stoomschip naar Zuid-Afrika" te boek gesteld en doen uiteven ten voordeele van de slachtoffers van den watersnood.
g
Hi' zegt o.m. zijn (mild) oordeel over het Afrikaansch als
„eenvoudige" taal en noemt verschillende vereenigingen, wier
werk ook den bloei van Zuid-Afrika beoogt, „lest best het
A. N. V. dat de belangen van den geheelen Nederlandschen
stam bevordert."
Jammer dat hi' on en hoofdzetel nog in Dordrecht zoekt.
Die is toch al sedert 1 Juni 1925 in Den Haag.
Co mite voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde.
Voortaan zullen de verantwoordingen slechts om de drie
maanden worden openbaar gemaakt.
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Hebt gij U het werk „Voortrekkers van den Nederlandschen Stam" reeds aangeschaft ?
Deze bundel beschrijvingen van Leven en werken
van een aantal beroemde Afrikaansche, Nederlandsche en Vlaamsche mannen en vrouwen uit de 13de
tot de 20ste eeuw, wordt den leden van het A. N. V.
aangeboden voor f 1.50 ongebonden en f 2.- gebonden.
De winkelprijs is f 1.75 en f 2.50.
HET BESTUUR VAN GROEP NEDERLAND.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Een yolk, dat een naam in het buitenland begeert, moet
allereerst zijn eigen naam hoog houden.
Prof. R. CASIMIR.
INHOUD : Bij de herdenking van 11 Juli 1902, door M. j. Liesenborghs. — Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag. — B u it e n l a n d : Dr. S. Baart de la Faille, door Prof. Dr.P. Geyl. —Diet sc he K ant teekeningen: De Dietsche Gedachte.
— Een belangwekkende rolprent. — Belgicisme en Nationalisme. — Lift Argentinie. — Vereeniging Nederland in den Vreemde.
— Gevraagd een Noord- en Zuid-Nederl. woordenboek. — Een vi and van eigen y olk. — Nederl. boeken in Zuid-Afrika. _.
Herman-Costerfonds. — Nederland: Historischeportretzegels, door J. N. Pattist. — Oost-In die: Z.Ex. 1hr. Mr. Dr.
A. C. D. de Graeff. —Kisar. — Onverbeterlijke Nederlanders, door R. v. I. --, Medan. .— Boekencommissi e. —Vlaa nder e n : Dr. Eugeen van Oye t. — Zevende bedevaart naar den Ijzer. — Beschaafd Nederlandsch bij 't Lager Onderwijs. .—
Algemeene Vergadering. — Z u i d-A f rik a: Zuidafrikaansche Studentendagen, door C. v. Son. — Prijsvraag Afrikaans en
Nederlands. — Taalcommissie: Ingezonden, II (Slot), door De Witt Huberts. — Allerlei. — Ingezonden: Het onaannemelijk verdrag, door F. Kroon. -- Twee methoden, door E. Kruisinga en De Kanter. — Onze Nederlandsche Taal, door
C. K. Kesler. — Hoof d be stuur: Rekening enVerantwoording over 1925. — Mededeelingen. — NieuweLeden. —Aankondigingen

Bij de herdenking van 11 Juli 1302.
Het Vlaamsche heir staat immer pal,
Daar 't winnen of daar 't sterven zal !
Alhier, aldaar, aan Lange lansen
De leeuwen dansen !
Zoo galmt ieder jaar, op 11 Juli, in vele — de
meeste — Vlaamsche dorpen en steden het krachtige
vers van Guido Gezelle, gedragen door de nerveuse
muziek van Jef van Hoof. En ook dit jaar zal men
het weer hooren voor of na Miry's eeuwigen Vlaamschen Leeuw, op den Guldensporendag, den nationalen Vlaamschen dag bij uitnemendheid.

Guldensporenslaggedenkteeken te Kortrijk.

Vroeger sprak men van het Sporenfeest; nu —
wat is de lucht nog somber boven Vlaanderen en
wat zijn de menschen nog bitter in Vlaanderen ! —
vinden velen aanstoot in het gebruik van een word,
dat aan vreugde en jolijt doet denken in tijden welke,
ook mede am stoffelijke redenen, geen feeststemming
wettigen; en de voorkeur gaat meer en meer naar de
ernstiger, strenger benaming Sporenherdenking, een
voorkeur, welke, bij sommigen, niet vrij is van
Vlaamsch-politieke bedoelingen, die trouwens heel
makkelijk zijn te verklaren.
Aldus uit zich, tot op den dag, die dan toch ten
minste eenmaal 's jaars het bewijs moest leveren
van de Vlaamsche eendracht en eensgezindheid
tegenover de machten, die Vlaanderens bestaan, acrd
en wezen met den dood bedreigen, de jammerlijke
verdeeldheid, welke, door de eeuwen heen, steeds
als een noodlot op de Vlamingen is blijven wegen
en meer dan ooit nog drukt.
Wel heeft de romantische opvatting van de beteekenis der in de kouters van Kortrijk, nu 624 jaar
geleden door de Vlaamsche poorters van Brugge,
Ieperen, Gent en elders, op de Fransche ridderschap
behaalde bloedige overwinning, behalve dan misschien bij een aantal jonge collegestudenten en eenige
heel nude lieden, geheel uitgediend — al beteekent
zulks geenszins, dat de verdiensten van Hendrik
Conscience, die, met zijn gedeeltelijk op Kervijn de
Lettenhove's Histoire de Flandre steunenden Leeuw
van Vlaanderen, bij het geslacht dat nu de veertig
nadert, het nationaliteitsgevoel, het weze in een
misschien wat engen worm, wakker riep, mogen
worden onderschat — maar toch hebben ook de
nieuwe theorieen, welke ervoor in de plaats zijn getreden, bij een verder uitgroeien van de Vlaamsche
beweging tot een ware volksbeweging, de gewenschte
beginseleendracht niet gebracht.
Aan wijlen Prof. Victor Fris is het vooral te danken,
dat de democratische opvatting van den slag bij
Kortijk en zijn beteekenis voor de toekomst van de
Vlaamsche nationaliteit, onder de intellectueelen —
een twintigtal jaren geleden — verspreid geraakte en
tot de volkslagen mocht doordringen. Van toen of
gold de theorie: „de Fransche nederlaag op den
Groeningerkouter was een overwinning van de opkomende democratie tegen de met verdwijning gedoemde feodaliteit", een theorie welke, natuurlijk
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_grif door sominige deznocratisch gezinde politieke
partijen in Vlaanderen werd aanvaard en waarin
deze partijen een goedkoop middel zagen om zich,
bij het yolk, voor Vlaamschgezind te doen doorgaan.
Er werd alweer spoedig overdreven. Bij de eenen
heette het, dat de Sporenslag een triomf was geweest
van het lagere yolk op de hoogere Standen, van de
niet-bezitters op de bezitters, van het proletariaat
op de „bourgeoisie"; anderen betoogden dat, daar
de Vlaamsche neringen en gilden te Kortrijk door
Waalsche ruiters van Jan van Namen werden geholpen en, aan de zijde der Franschen zich ook
Hollandsche benden hadden geschaard, 11 Juli 1302
als een Belgische zegedag moet worden beschouwd
en, zonder den Sporenslag, nooit van een Belgisch
koninkrijk ..... in 1830 sprake zou zijn geweest.
Halfslachtige of vreesachtige Vlaamsche overheidspersonen, die met de Vlaamschgezinde kiezers hebben
of te rekenen, waren niet weinig blij met deze laatste
verklaring en vonden er een gelegenheid in om, op
11 Juli, aan de stads- en gemeentelijke gebouwen,
de Belgische vlag, hier en daar ook wel eens met
de Vlaamsche geel-zwarte leeuwenvaan er naast, uit
te hangen. Toen echter, een jaar geleden, de Vlaamschnationalistische wethouder Van Opdenbosch, te
Aalst, als waarnemend burgemeester der stad, na
de plaatselijke kermis, op den Sporendag, de Belgische vlag aan den gevel van het raadhuis door den
Vlaamschen leeuw deed vervangen, werd hij, op
aanklacht van den gouverneur van Oost-Vlaanderen,
door de rzgeering, niet alleen als waarnemend burgemeester vervangen, maar ook uit zijn ambt van wethouder ontslagen.
Dat bij dit alles de juiste beteekenis van den in
1302 gevoerden strijd tegen sociale onderdrukking,
gepaard gaande met de ontwaking van het nationaliteitsgevoel — al kon van dit gevoel in den modernen zin van het woord nog geen sprake zijn —
grootendeels te loor moest gaan, lag voor de hand,
en met de na-oorlogsche verwarring, door de franskiljonsche elementen zooveel mogelijk nog bevorderd,
is het er niet beter op geworden. Wordt aan den
eenen kant aangestuurd op het geven van een officieel Belgisch karakter aan dezen zuiver Vlaamschen
herdenkingsdag, aan den anderen kant wil de
Vlaamsch-nationalistische partij dien dag dienstbaar
maken aan de amnestiebeweging en de verheerlijking
van den nog steeds gevangen gehouden Vlaamschactivistischen leider Dr. August Borms.
Is het dan werkelijk te veel gevraagd, dat de
Vlamingen eens in het jaar, zonder van iets afstand
te doen, over hunne onderlinge verschillen zouden
heenstappen om elkander de hand te reiken en den
al maar door voortwroetenden vijand, die het zoowel
op het Vlaamsch-zijn van de Belgischgezinden als
van de Vlaamsche nationalisten heeft gemunt, voor
het gemeenschappelijk front der Vlaamsche eendracht
te doen terugdeinzen ? Kan het zijn, dat zij alleen
maar met den mond zingen:
„Er is maar een Vlaanderen . . . . "

en het hart koud blijft bij het diep schrijnende vers
dat er op volgt:
„ . . • . en 't vergaat".
of mogen wij hopen, dat 11 Juli zoo niet ditmaal,
dan toch reeds het volgend jaar wezen zal de eerste,
algemeene Vlaamsche verzoendag ?
Brussel, 1 Juli.
M. J. LIESENBORGHS.

Het Belgisch-Nederlandsch Verdrag.
Neerlandia heeft in de nummers van Sept. 1925
en April 1926 beschouwingen opgenomen over het
Belgisch-Nederlandsch Verdrag, veer het verschijnen
der Memorie van Antwoord van den Nederlandschen
Minister van Buitenlandsche Zaken. Het is derhalve
moeilijk te zwijgen, nu die Memorie van Antwoord
openbaar gemaakt is.
Er behoort anders wel eenige moed toe weer over
dat Verdrag te schrijven. Het lichaam van het Verdrag
is in de pers en in vlugschriften tot op het been afgekrabd. Maar hierin schuilt juist een gevaar.
Naast den ongetwijfeld suggereerenden invloed,
die van de Memorie van Antwoord uitgaat, kan de
oververzadigdheid, die steeds meer slachtoffers maakt,
tot goedkeuring van het Verdrag leiden zonder hetgeen vOOr en tegen dat Verdrag pleit nauwgezet
tegen over elkaar te stellen. Waarbij nog komt, dat
er teekenen worden waargenomen, die aanleiding
geven tot de vrees, dat voor sommigen partijbelangen
de houding op het beslissende oogenblik zullen
bepalen.
Zooals bekend is, loopt het Verdrag over vraagstukken van economischen en van politieken card.
De economische betreffen in hoofdzaak de Schelde
en de kanalen, terwijl de politieke vraagstukken
liggen op het gebied der handelspolitiek en voorts
verband houden met de vraag, hoever Nederland
kan gaan zonder schade aan zijn souvereine rechten
op zijn grondgebied.
Het Protocol, dat thans het Verdrag vergezelt
en dezelfde rechtskracht heeft, is feitelijk een nota
van wijzigingen van het Verdrag.
Ten aanzien van de economische vraagstukken
brengt het Protocol slechts deze belangrijke verbetering, dat nu is komen vast te staan, tot Welke geldelijke offers Nederland ten hoogste voor de Schelde
ten behoeve van Antwerpen kan worden geroepen.
Voorts vraagt de regeling der loodsgelden voor de
reis nit voile zee naar Antwerpen en omgekeerd
nog eens de aandacht. Deze mogen niet meer bedragen dan die voor de reis uit voile zee naar
Rotterdam en omgekeerd. Vervallen is de bepaling,
dat de loodsgelden zullen worden berekend naar de
afstanden. De Minister zegt, dat hij op dit punt ten
slotte heeft moeten toegeven. Hij heeft dit te gereeder
gedaan uit overweging, dat de loodsgelden een factor
van weinig beteekenis zijn bij de keuze van een haven.
Dit laatste kunnen wij niet toegeven. De scherpe
mededinging maakt het noodzakelijk tot in het
uiterste de prijzen te berekenen en daarom leggen
ook de loodsgelden wel degelijk gewicht in de Schaal.
Het komt ons voor, dat door in deze zaak toe te
geven een ongezonde mededinging in het Leven
wordt geroepen. Het is nu eenmaal zoo, dat Antwerpen verder van de zee ligt dan Rotterdam, zoodat
de loodsen voor Antwerpen Langer dienst moeten
doen. Dit moet in het tarief tot uitdrukking komen.
Antwerpen heeft daarentegen het voordeel boven
Rotterdam van dieper landwaarts te liggen. Het
onvermijdelijke gevolg zou zijn, indien zulks mogelijk
was, — wat thans buiten beschouwing moet blijven —
dat Belgie toestemt in maatregelen, die het laatstbedoelde nadeel voor Rotterdam tegenover Antwerpen opheffen.
De loodsgelden voor Antwerpen mogen niet
hooger zijn dan voor Rotterdam. Dus wel lager.
Wanneer Belgie lager wil gaan, moet het met Neder-
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land overleg plegen. Dat kan weer aanleiding tot
moeilijkheden geven. Er kan voor Nederland toch
nooit reden zijn in verlaging toe te stemmen;
de gelijkheid is al onbillijk genoeg.
Men vergete niet, dat de alles beheerschende beweegreden om met Belgie over een nieuw Verdrag
te onderhandelen, volgens den Minister — en zeer
terecht — is, dat Nederland voortbouwende op de
grondslagen van het Verdrag van 1839, behoort mee te
werken aan de vervulling der wenschen van Belgie, verband houdende met de behoeften voor de economische ontwikkeling van dat land, welke wegens de aardrijkskundige verhoudingen en het gescheiden Staatsverband zonder de medewerking van Nederland
niet kunnen worden bevredigd.
Dit is helaas niet scherp genoeg in 't oog gehouden
tegenover de Belgische eischen. Te veel heeft wellicht
het verlangen voorgezeten de vriendschap van Belgie
te winnen, waarvan het gevolg is, dat Nederlandsche
belangen, meer dan onvermijdelijk is, worden benadeeld.
De Memorie van Antwoord behandelt de loodsgelden en de opheffing der mededinging van de
Nederlandsche en Belgische loodsdiensten door
elkaar. Beide taken hebben echter niets met elkaar
te maken.
Dat er een einde komt aan die mededinging meet toegejuicht worden. Zij leidt tot ongewenschte toestanden
en kost aan beide landen veel geld. Dat de bezuiniging
voor Nederland „eenige honderdduizenden guldens"
zal bedragen, zooals in de M. v. A. wordt gezegd,
is een niet voor bestrijding vatbare bewering; de
schatting is daarvoor veel te rekbaar. Maar wel mag
men betwijfelen, of de bezuiniging belangrijk zal
zijn. Belgie krijgt de beloodsing van de Wielingen
voor de vaart op Antwerpen, maar Nederland zal
er ook een loodsdienst moeten onderhouden voor
zijn eigen havens.
Wij spraken het vroeger reeds uit: het is niet goed
aan Belgie doorloopend de beloodsing van de Wielingen te geven. De Minister vraagt in de M. v. A.,
of het dan beter ware geweest aan Belgie Deurlo en
Oostgat te geven. Ja, zouden wij antwoorden. Dat
zou heel wat onschuldiger zijn geweest, zij 't dan
ook niet zeer logisch. Aan Belgie uitsluitend de
beloodsing te geven van het vaarwater, waarop het
zijn aanspraken nog altijd niet heeft laten vallen,
kan niet juist zijn. Belgen en andere vreemdelingen
zullen op den dour daarin zien de feitelijke inbezitneming van de Wielingen door Belgie; Belgie zal
er een wapen mee in de hand krijgen om aan zijn
vermeende rechten op de Wielingen klem bij te zetten.
Beloodsing van Wielingen en Oostgat om beurte
door Nederland en Belgie ware de eenige goede
oplossing geweest.
De aanspraken van Belgie op de Wielingen blijven
rusten, gelijk voor den oorlog. Waar dit totdusverre
geen moeilijkheden heeft gegeven, meent de Minister,
dat het vraagstuk ook verder onopgelost kan blijven.
Maar dan zij er op gewezen, dat het Schelde-regiem
volgens het nieuwe Verdrag anders wordt. Er komt
een scheidsgerecht voor de Schelde, dat boven de
beide regeeringen zal staan. Dit scheidsgerecht zal
wellicht ook iets te beslissen krijgen in verband met
de Wielingen. Dat kan aanleiding geven tot verwikkelingen, verband houdende met het Souvereiniteitsvraagstuk.
Om bij de Schelde te blijven:
In het Protocol is thans bepaald, dat bij de be-
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oordeeling tier voor Antwerpen noodige oeverwerken rekening zal worden gehouden met het gevaar voor de aanliggende polders.
Dit is inderdaad eenige verbetering. Maar het
belang van 'Antwerpen zal altijd voorgaan. Eenige
zekerheid, dAt in geen geval voor Antwerpen noodig
geachte oeverwerken onze met groote kennis en zorg
tot stand gebrachte waterstaatswerken zullen in
gevaar brengen, is niet gegeven.
Gehandhaafd is het aan Nederland opgelegd verbod om schepen op de doorvaart naar en van Antwerpen aan te houden, niet alleen — gelijk thans
het geval is — in verband met belasting- en gezondheidsbelangen alsmede voor privaatrechtelijk beslag,
maar ook wegens straf bare feiten, zooals overtreding
van politie-reglementen en zware misdrijven.
Het is in strijd met de duidelijke bepalingen van
het Verdrag, waar de M. v. A. zegt: „het spreekt
van zelf dat een doorgaand schip zich zal hebben te
gedragen naar de regelen, die voor de vaart en het
verkeer gelden en dat deze door de bevoegde macht
zullen kunnen worden gehandhaafd."
Op onze eigen Schelde zullen wij machteloos
staan tegenover elke misdraging van elk naar en
van Antwerpen doorvarend schip. Dit is in strijd
met onze Souvereiniteitsrechten, in strijd ook met
den plicht van Nederland, in het algemeen belang,
om wet en orde op zijn rivier te handhaven.
Dat Antwerpen een oorlogshaven kan worden, is
onverzwakt gehandhaafd.
De vaagheid van het Verdrag omtrent dit belangrijke vraagstuk is in de M. v. A. niet weggenomen.
Na een kort geschiedkundig overzicht zegt de
M. v. A.: „De toestand is dus deze, dat aan Belgie
de voldoening werd gegeven van een verwijdering
uit zijn Statuut van de daarin opgenomen Souvereiniteitsbeperking. De Nederlandsche Souvereiniteit
bleef evenwel ongerept en het recht van Nederland
onaangetast om zelfstandig te beslissen, of en , onder
welke voorwaarden op zijn watergebied, in dit geval de
Schelde, vreemde oorlogsschepen worden toegelaten."
Tenzij Nederland zijn beproefde politiek om zich
buiten alle politieke Verbonden te houden ontrouw
wordt — hetgeen van den tegenwoordigen Minister
van Buitenlandsche taken niet kan worden verwacht -- heeft het recht van Belgie om van Antwerpen
een oorlogshaven te maken slechts theoretische beteekenis. Het staat immers onwrikbaar vast, dat op
het beslissende oogenblik Nederland de Schelde
zal moeten sluiten voor de oorlogsschepen van alle
vreemde mogendheden, derhalve ook van Belgie.
Is dit juist, dan kan men een gevoel van wrevel
niet onderdrukken, wanneer men leest, hoe zocwel
in het Verdrag als nu weer in de M. v. A. wanhopige
pogingen worden gedaan om Belgie te bevredigen
en niet te doen blijken, dat deze z.g. bevrediging
in den eenig juisten toestand van voor den oorlog
geen practische wijziging brengt.
Bij de verdediging in de M. v. A. van het in het
Verdrag ingenomen standpunt missen wij een logisch,
krachtig, duidelijk betoog, waarin nauwkeurig gezegd
wordt, waarop het aankomt. De Minister is er allerminst in geslaagd aannemelijk te maken, waarom
het oude standpunt ten aanzien van vreemde oorlogsschepen alleen niet voor de Belgische worth gehandhaafd; waarom ten aanzien van deze de door Nederland aan te nemen hooding vaag blijft. Tenzij
dan om, waar overeenstemming thans niet mogelijk
bleek, de moeilijkheden maar tot later te verschuiven,
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Een allergevaarlijkst standpunt, dat zonder eenigen
twijfel in moeilijke omstandigheden Nederland in de
grootste zorgen zal wikkelen.
De Minister zegt in de M. v. A. dat, wanneer hij
reeds nu duidelijk had doen blijken, dat de houding
tegenover Belgische oorlogsschepen nooit antlers
zou zijn dan tegenover alle andere buitenlandsche,
zooals ongetwijfeld het recht van Nederland krachtens internationaal recht, Nederland zijn deelneming
aan de herziening zelve van de verdragen van 1839
had moeten weigeren.
Inderdaad: dat zou de eenig juiste houding zijn
geweest, wanneer het duidelijk was geworden, dat
Belgie er geen genoegen mee zou nemen, wanneer
Nederland de Schelde ook voor Belgische oorlogsschepen zal sluiten, wanneer het zulks noodig acht.
Zeer terecht zal Belgie, wanneer het er op aankomt,
verlangen, dat aan zijn oorlogsschepen doortocht wordt
toegestaan, daar Nederland er in heeft toegestemd
dat Antwerpen een oorlogshaven wordt. Zonder recht
van doortocht onder alle omstandigheden zou die
toestemming geen zin hebben.
Die houding ware de eenig mogelijke geweest,
waar nationale belangen van den eersten rang bij
het vraagstuk betrokken zijn.
Men moet derhalve de juistheid betwijfelen van
de bewering in de M. v. A., dat de rechten van
Nederland onverkort zijn gebleven en niet slechts
gehandhaafd, maar zelfs bij het overleg bevestigd
werden. En de slotzin van de paragraaf over dit onderwerp: „al zou het behoud van den ouden toestand
niet in strijd met het belang van Nederland zijn
geweest" kan slechts worden beschouwd als een
minder geslaagde poging om een zwakke zaak te verdedigen. „Niet in strijd ?" Neen ! De oude toestand
is de eenige, dien Nederland ter wille van zijn hoogste
belangen mag aanvaarden.
De M. v. A. brengt eenige bevrediging ten aanzien van de Spoorwegtarieven voor Terneuzen.
Belgie heeft zich bereid verklaard Terneuzen,
wat de spoorwegtarieven betreft, zoodra het Verdrag
geratificeerd is, te herstellen in den toestand van
v6Or den oorlog en met Antwerpen gelijk te maken.
Aldus deelt de Minister in de M. v. A. mede.
Deze bereidverklaring is echter geen verbintenis,
neergelegd in het Verdrag. Mitsdien hebben wij geen
enkelen waarborg, dat de maatregel te eeniger tijd
niet weer wordt ingetrokken.
Al weer dus geen zekerheid.
Hetzelfde geldt voor de toezegging van Belgie —
volgens de M.v. A.— om in de Rijnvaartcommissie mee
te werken tot gelijkstelling van de Nederlandsche met
de Belgische havens intake de „surtaxe d'entrepot".
Natuurlijk zal Belgie meewerken, maar eenige zekerheid, dat de Rijnvaartcommissie tot de gelijkstelling
zal besluiten, wordt, gelijk van zelf spreekt, er niet
door verkregen.
Nog deze mededeeling in de M. v. A. trekt de
aandacht: Belgie is bereid in het additioneel Protocol
een verklaring op te nemen, krachtens Welke aan den bestaanden kosteloozen sleepdienst (Dordrecht-Antwerpen) geenerlei uitbreiding zal worden gegeven en dat
hij uiterlijk bij de indienststelling van het kanaal Antwerpen-Moerdijk geheel zal worden opgeheven.
Daar het algemeen bekend is, dat Belgie verplicht
is dezen kosteloozen sleepdienst te onderhouden,
gebonden door een overeenkomst met Frankrijk,
en daarvan eerst bevrijd wordt, wanneer het kanaal

Antwerpen-Moerdijk zal zijn tot stand gekomen,
verschijnt die bereidverklaring van Belgie in een
ander licht. Ongetwijfeld is opheffing van dien
dienst een Nederlandsch belang, maar . . . . Belgie
zal blijde zijn, wanneer het er mee kan eindigen,
althans — op zijn minst, wanneer de kosten van dien
dienst voor Belgie van geen belang zijn — laat de
opheffing Belgie koud.
Het is bovendien nog de vraag, of Belgie wel het
recht heeft de bedoelde verklaring af te leggen, en
niet verplicht is den kosteloozen sleepdienst te
onderhouden tot niet alleen het kanaal AntwerpenMoerdijk, maar ook het Rijn-Maas-Scheldekanaal
zal zijn in dienst gesteld. Wij meenen, dat de bewoordingen der overeenkomst tusschen Belgie en Frankrijk
aanleiding geven tot deze opvatting.
Tenslotte verbindt Belgie zich in het Protocol
geen andere maatregelen te nemen, die dat land
op de kanalen een bevoorrechte plaats zouden kunnen
geven. Dat is althans iets. Uitbreiding van ongezonde
mededinging is er tenminste door uitgesloten.
***

Maken wij nu de rekening op, dan bevangt ons
een gevoel van onbevredigdheid en onrust.
Onbevredigd moet men zijn, wanneer men ziet,
hoe bitter weinig het nader overleg tusschen de beide
regeeringen heeft uitgewerkt, om althans eenigszins
tegemoet te komen aan de groote bezwaren, die
aan de Nederlandsche zijde worden gevoeld. Dat
thans Nederland weet, waarmee 't af is ten aanzien
van de bijdrage voor de kosten van de Schelde,
is een groote verbetering, maar tevens de eenige
van belang.
Onrust maakt zich van ons meester, wanneer wij
opmerken, hoeveel er blijft zweven, op hoeveel
Bunten derhalve er aanleiding kan komen voor
nieuwe verwikkelingen met Belgie.
Het Nederlandsche yolk is, zonder uitzondering,
vredelievend van acrd. Zijn medelijden met Belgie
in den wereldoorlog was oprecht. Zijn onvermoeide
pogingen, om het Teed der Belgen in dien tijd zooveel
mogelijk te verzachten, waren zonder bijbedoelingen.
De politiek was er vreemd aan. Maar wat daarna gebeurd is, heeft in Nederland zeer diepe sporen
achtergelaten. Er is niets, waarvoor het Nederlandsche
yolk zoo gevoelig is, als het ongeschonden behoud
van zijn zelfstandigheid en zijn grondgebied.
Niet de Belgen in 't algemeen, en zeker niet onze
Vlaamsche stamverwanten, staan hier schuldig, maar
het feit is niet goed te praten, dat een kleine groep,
die in de toenmalige Belgische regeering haar pleitbezorgster vond, het Nederlandsche yolk op het
hart heeft getrapt.
Naast Jhr. Van Karnebeek met zijn talentvolle
verdediging van Nederlands recht, waren het weer
stamverwanten, aan wie wij het mogen danken, dat
op de conferentie te Parijs aan de eischen van Belgie,
door Frankrijk gesteund, het zwijgen werd opgelegd.
Belgie zit thans in groote zorgen, die het verplichten
aan andere Bingen te denken dan aan uitbreiding
van grondgebied ten koste van Nederland. Maar
de groep, die zulks wil, is niet uiteengeslagen; de
omstandigheden kunnen ande-rs worden. En dan zal
het van onberekenbaar belang zijn, dat de Verdragen
tusschen Nederland en Belgie glashelder zijn en
geen ruimte laten voor uitleggingen, die Nederland
in Internationale moeilijkheden kunnen brengen of
zijn belangen, op Welk gebied ook, kunnen schaden.
Aan deze eischen voldoet het Verdrag van 1925
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niet, ook niet met het additioneel Protocol.
En volgt men de lijn, die door deze stukken en
ook door de Memorie van Toelichting en de Memorie
van Antwoord loopt, dan bekruipt ons een gevoel
van teleurstelling. Wij kunnen niet den indruk van
ons zetten, dat gepaste nationale trots niet in voldoende mate de Nederlandsche regeering bij haar
werk heeft geleid. Zij is te veel over bezwaren, die
zij natuurlijk wel zag, heengestapt, uit het op zichzelf
begrijpelijk en zeer toe te juichen verlangen om
eindelijk de hangende moeilijkheden met Belgie
tot oplossing te brengen.
Prof. de Louter zegt in het Utrechtsch Dagblad:
„Het zou een nationale ramp zijn, indien eene heterogene meerderheid er in mocht slagen, een gewichtig en duur verworven tractaat te verwerpen".
Men zal ons wel gelooven, wanneer wij verzekeren,
dat wij niet aan des Professors zijde staan. Zeer betreurenswaardig zou het zijn, wanneer verwerping zou
medebrengen verwijdering voor afzienbaren tijd tusschen Nederland en Belgie, en Nederlanders en Vlamingen in de eerste plaats. Voor de toekomst van beide
volken en den Nederlandschen Stam in 't algemeen
en de Nederlanders en Vlamingen in het bijzonder
is het noodzakelijk, dat de banden tusschen beide
volken en stamdeelen, met eerbiediging van het gescheiden staatsverband, steeds nauwer worden toegehaald. Maar weigering der ratificatie van het Verdrag
op de in dit opstel ontwikkelde bezwaren zal aan
de goede verstandhouding geen schade doen. De
Belgen in het algemeen, en in de eerste plaats de
Vlamingen immers hechten, in groote meerderheid,
alleen aan het Verdrag om de economische belangen,
die er voor hen — bij betrokken zijn en men mag wel
aannemen, dat — zij 't dan ook met de wetenschap,
dat Nederlandsche economische belangen er door
zullen worden geschaad — de meerderheid in Nederland zich verplicht voelt de wenschen van Belgie
op dat punt naar billijkheid te bevredigen.
En mocht het anders uitloopen, mocht de weigering van de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging
om het Verdrag te ratificeeren, in Belgie hoog worden opgenomen, dan moet Nederland daarin berusten, in de overtuiging, dat het zoo ver is gegaan als
eenigszins mogelijk is zonder zijn nationale waardigheid of te offeren. Het behoudt dan den eerbied
voor zichzelf en van anderen. Een yolk, dat zich
onderwerpt, behalve aan den vijand, die het overwon, kan geen aanspraak maken op den eerbied van
andere volken.
Het is dan maar beter, dat de groote mogendheden,
die bij het Verdrag van 1839 betrokken zijn, zich in
het geschil mefigen.
Het is aannemelijk, dat Minister van Karnebeek
in de gegeven omstandigheden niet anders kon handelen, maar de kamers staan geheel- vrij; men mag
hopen, dat zij voor de nationale waardigheid en de
veiligheid van den Staat zullen opkomen en zullen
voorkomen, dat de economische belangen meer worden geschaad dan noodig is om 't Belgie mogelijk te
maken zonder ongezonde concurrentie-middelen zijn
wenschen te bevredigen.
De oplossing zal gezocht moeten worden in aanvulling van het Protocol.

Leden, werft leden

BUITENLAND.
Ds. S. Baart de la Faille.
(1901 - Juni - 1926).
Ds. S. Baart de la Faille heeft 9 Juni herdacht,
dat hij vijfentwintig jaar geleden predikant bij de
Nederlandsche gemeente in Londen is geworden.
Een jubileum, dat er zijn mag. De Nederlandsche
Kerk in Londen is een oude en eerwaardige instelling.
In 1550 heeft Eduard VI het kerkgebouw van het
ontbonden klooster der Augustijner monniken aan de
Nederlandsche Protestanten geschonken. In het
vaderland heerschte toen de Spanjaard nog en Londen
was dus vOOr met een eigen Protestantsche Nederlandsche kerk. Nog altijd is diezelfde kerk van Austin
Friars in het bezit van de Nederlandsche gemeente,
die intusschen een Hollandsche gemeente geworden
is: in haar eerste tijd was zij wezenlijk Grootnederlandsch en overheerschte vermoedelijk het Vlaamsche
element zelfs. Ds. Baart de la Faille is haar negenenveertigste predikant.
't Zijn vijfentwintig jaren van harde arbeid, van
volhouden tegen veel ontmoediging in, van strijd met
moeilijke omstandigheden, waarop de jubilaris heeft
kunnen terugzien.
Men moet in Londen gewoond hebben om te begrijpen wat een weerbarstige stof de Nederlandsche
gemeente hier moet opleveren voor een predikant,
die ernstig trachten wil er iets van te maken. De
afstanden zijn groot, de gemeente woont verspreid,
over wat meer een wereld dan een stad is. Zij bestaat
uit sterk verscheiden elementen, maatschappelijk en
geestelijk gesproken. Zelfs de ijverigste predikant
zal er het in engere zin kerkelijk leven niet heel
opgewekt kunnen maken. De band van landgenootschappelijkheid (als ik het zoo noemen mag), die
is er, en die is in zekere zin sterk. Maar slechts in
zekere zin. De Hollander past zich gemakkelijk aan,
aan het Engelsche leven al te gemakkelijk. De meesten
voelen voor hun geestelijk leven geen behoefte aan
speciaal Nederlandsche kost. Hun kinderen verengelschen beschamend snel.
Zonder taaie werkkracht en taaie volharding zal

Nederlandsche Kerk te Londen (Austin Friars).
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Been predikant, al heeft hij die mooie kerk in de City
en al heeft hij haar rijke fondsen tot een ruggesteun,
lets Nederlandsch in die maalstroom van Londen
in stand kunnen houden. Ds. Baart de la Faille heeft
het gedaan, en hij heeft meer gedaan: hij heeft opgeibouwd. Daar 'zijn allerlei instellingen van maatschap,pelijk werk, die het bewijzen: hofjes, de wijkverpleging, een kindervacantie-oord, daar is zelfs de nieuwe
afdeel-ing van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
'waarvan hij voorzitter is, en die is voortgekomen
"uit de door hem opgerichte winteravondvoordrachtent commissie. Daar is meer, daar is het contact van
i zooveel gezinnen, dat hij heeft helpen onderhouden, en
dat zich van tijd tot tijd aan Nederlandsche gemeenf schapsgeest onder zijn bezieling sterken kan. De
herdenkingsdienst op Zondag 6 Juni en de ontvangst ten baize van de jubilaris op de 9de waren er
een blijk van.
Taaie werkkracht en taaie volharding, zei ik. Maar
daar is alles niet mee gezegd. De dominee zelf zou
het me niet vergeven, als ik verzweeg, hoeveel hij te
danken heeft aan de opwekking van zijn altijd ondernemende en geestdriftige vrouw, die haar deel
heeft gehad in al wat hij tot stand bracht en die in 't
bizonder het „Dutch home for Women", waar in
Londen gevestigde Nederlandsche vrouwen een gezellig vinden, heeft ontworpen. En er is nog
lets, dat gij van de dominee zelf zeker niet te hooren
zoudt krijgen. Het is, dat hij een oprechte en eenvoudige man is, die zichzelf in zijn werk niet zoekt, in

i

Ds. S. Baart de la Faille.

wiens bedoelingen iedereen vertrouwen stelt, op
wiens woord men aan kan, een man van wie wij met
trots mogen zeggen dat hij typisch voor een goed slag
van onze landaard is.
P. GEYL.

thnden, juni 1926.

Mevr. Baart de la Faille-- Wichers Hoeth.
***

De Heer Ph. C. Visser te Stockholm.
Op uitnoodiging van het Bestuur der Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging had de Heer Ph. C. Visser, attaché bij
ons Gezantschap te Stockholm, de welwillendheid, den 19den
Mei in Grand Hotel voor de leden der Vereeniging en hunne
genoodigden eene voorlezing te houden, verduidelijkt door
lichtplaatjes, over zijne ontdekkingsreizen in de onbekende
gebieden tusschen Hinduh-Kush en Kara-Korum.
Ruim 200 leden engenoodigden, onder wie de Nederlandsche Gezant en de leden van het Gezantschap, bevonden
zich onder de toehoorders, die met gespannen aandacht de
onderhoudende en belangwekkende lezing aanhoorden.
Als extra-verrassing bracht eene bekende pianiste Mevrouw
Melchers, Nederlandsche vangeboorte, eenigè mooie muzieknummers tengehoore.
Een krachtig applaus beloonde zoowel den Heer Visser als
Mevrouw Melchers. De ondervoorzitter, de Heer Uggla,
konsul der Nederlanden, (de voorzitter was uitstedig) sprak
beiden den dank der aanwezigen uit en bood namens de Vereeniging Mevrouw Visser en Mevrouw Melchers bloemen aan.
Daarna vereenigde zich een 70-tal leden met hunne dames en
genoodigden aan een gezelligen avonddisch in de groote spiegelzaal van Grand Hotel. Als eeregasten zaten aan onze Gezantschapsraad, Graaf Bentinck, de Heer en Mevrouw Visser
en de bekende ontdekkingsreiziger Dr. Sven Hedin.
Aan tafel werden de Heer en Mevrouw Visser door den
waarnemenden Voorzitter, den Heer Uggla, zoomede door Dr.
Sven Hedin in keurige woorden gehuldigd.
Een lid der Vereeniging, Professor Hjalmar Psilander,
hoogleeraar aan de Universiteit te Upsala, grondig kenner en
bewonderaar der Nederlandsche taal- en letterkunde, hield
eenegeestige rede over de dames en prees in de eerste plasts de
verdiensten en den moed van Mevrouw Visser en richtte een
woord van dank aan Mevrouw Melchers. Spreker wees er op,
dat Mevrouw Visser afstammelinge is van onzen beroemden
P. C. Hooft en droeg in zuiver Nederlandsch een van diens
gedichten voor.
De Zweedsch-Nederlandsche Vereeniging heeft wederom
eene zeergeslaagde bijeenkomst in hare verslagen te boeken.
Stockholm, Mei 1926.
RIPPE.
Vertegenw. A. N. V.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
De Dietsche Gedachte.

In een futuristischen omslag, waarop alleen de
bollende zeilen duidelijk zinnebeeldig zijn, is de vorige
maand het eerste nummer verschenen van De Dietsche
Gedachte, dat in bescheiden omvang een voortzetting
wil zijn van het maandschrift Dietsche Stemmen en
het weekblad De Toorts. Mr. Van Es herinnert in een
artikel, dat denzelfden naam draagt als het nieuwe
blad, aan die verscheiden tijdschriften en houdt geschiedkundige beschouwingen o.m. over het volgens
hem niet geslaagde activisme en hij noemt ook het
A. N. V., dat in den oorlog „de zeilen streek en voor
anker ging".
Wij worden trouwens meermalen besproken in het
blad, om te beginnen al in het hoofdartikel van den
voorzitter van den Dietschen Bond, Mr. P. W. de
Koning, die de twee bonden in Nederland „wier
hoop het is het Nationale besef der Nederlanders te
doen ontwaken" niet tegenover, maar naast elkander
plaatst en het A.N.V. de eer geeft zeer verdienstelijk
werk te verrichten door in de breedte te werken,
terwijl de Dietsche Bond in de diepte of in de hoogte
werkt. Beider beginselen komen dan ook vrijwel
overeen, hun verschil komt meer uit in de wijze,
waarop het doel worth nagestreefd en in het getal.
De Dietsche Bond is niet gesteld op leden, die meenen
zich van hun verplichtingen te hebben gekweten
met het voldoen van het kwijtschrift en bestaat feitelijk
slechts uit een kleinen kern van eenswillende werkers.
Het A. N. V. staat open voor ieder, die het wenscht te
steunen en is niet afkeerig van de massa. Om iets
te kunnen bereiken, achten wij het onmisbaar, dat
een groot aantal leden — de massa dus — achter
ons staat en, waar mogelijk, met ons meewerkt.
Wij zoeken de massa derhalve op, zij willen dat de
massa tot hen komt, wij vullen elkaar dus aan.
De toon van het inleidend artikel van den voorzitter van den Dietschen Bond over het A. N. V.
stemt aangenaam. Wederzijdsche waardeering en
waar mogelijk samenwerking zullen den Dietschen
Stam meer ten goede komen.
Wij hebben dit nummer, waaraan ook nog medewerkten de heeren Mr. Van Vessem, Simons en Van
den Bergh met groote belangstelling gelezen.
Een belangwekkende rolprent.

Het vorig jaar is opgericht de N.V. NederlandschIndische Filmmaatschappij, die zich tot doel stelt,
„de kennis onzer Kolonien te verbreiden, de belangstelling er voor te bevorderen, in de geheele wereld,
betere begrippen ingang te doen vinden omtrent
de beteekenis van onze Kolonien in het bizonder
op nijverheids-, handels en folkloristisch gebied
door de vervaardiging van een keurverzameling van
Indische rolprenten en deze 'zoowel in Nederland als
op de wereldmarkt te doen vertoonen."
Dit bedrijf is gevestigd te Buitenzorg, Parkweg 12,
waar de heer Ochse de beschikking heeft over een
technisch volmaakte uitrusting.
Dat de leider van dit bedrijf hiermede niet te veel
gezegd heeft,. bewees hij de vorige maand met de
eerste vertoomngen van „Naar Tropisch Nederland",
een rolprent, die den toeschouwers een reis doet meemaken met de Jan Pietersz. Coen van Amsterdam tot

Priok, waarna ze nog een treinreis door Tropisch
Nederland maken.
De opnemer van al deze tafereelen, de heer I. A.
Ochse, moet een man van smaak zijn met een geoefend
oog voor natuurschoon.
Welk een prachtig propagandamiddel is deze rolprent om de belangstelling te wekken en te verlevendigen in Nederlands schoone overzeesche gewesten
aan den evenaar.
De Vennootschap en de Polygoon, waar deze belangwekkende rolprent tot stand kwam, hebben een
zeer nuttig werk verricht, dat het moederland en Indie
weer nader tot elkander brengt.
Belgicisme en nationalisme.

Met zijn boekje „De slechte oneindigheid van het
Vlaamsche Belgicisme" 1) heeft Mr. G. van Genechten
doen uitkomen, dat het Vlaamsche Belgicisme met
zijn tegenwoordige methoden voor Vlaanderen niets
kan bereiken.
Bij de oplossing van het taalvraagstuk raken de
Belgicisten in de eigen beginselen verstrikt. En
ten opzichte van Vlaanderens economische ontwikkeling zijn de middelen, die het aanwendt, onvoldoende. De economische politiek van den Belgischen staat drukt noodzakelijkerwijs op Vlaanderen.
Belangen van groepen, die vermoedelijk nog Lang in
Belgie den toon zullen aangeven, verzetten zich tegen
een vrije ontwikkeling van het Vlaamsche land. De
Belgische handelspolitiek is schadelijk voor Vlaanderen. De industrieele politiek verschafte aan de
Waalsche industrie het rijke kolengebied der Limburgsche Kempen en verzekerde haar aldus haar
machtspositie. Er valt voor de Vlaamsche Belgicisten
niet aan te denken, de macht der groote Belgische
banken en den weerstand der Waalsche mannen van
taken te breken. De redding van Vlaanderen kan
alleen van de zegepraal van het nationalisme komen.
Maar wanneer de schrijver aldus aanwijst, in Welke
richting Vlaanderen naar zijn meening moet streven
— hij heeft ook duidelijk laten zien, welk een
zware taak hier moet worden vervuld. Want welk een
hervorming van binnen-uit moet hier worden voltrokken !
Onverschrokken legt hij de volksfouten bloot.
Wij vatten samen:
Niet alleen hebben wij een aanleg tot tuchteloosheid
en tot de gedachte, dat het gemakkelijker is een ander
het werk te laten doen, dat wij zelf konden verrichten;
veel ontvlambaarheid, maar weinig doorzettingsvermogen,
een neiging om den beslissenden strijd uit te stellen, die
het goede oogenblik last voorbijgaan.
Niet alleen is er geen yolk, dat zoovele bangeriken en
halfslachtigen kent, waar er zooveel verraad wordt gepleegd
aan het beginsel door intellectueelen, als bij ons. Waar
men binnenskamers de menschen ophitst, met een revolver
in zijn zak rondloopt om de revolutie te beginnen en dankbaar is voor een plaatsje van zesde onder-ordebewaarder,
of van vooropleiding tot het beginnend onderwijs aan de
half-Fransche Universiteit . . . .
Wij hebben geen vertrouwen in elkanders kunnen
en gelooven gemakkelijker in de bekwaamheid van den
vreemde, dan van den volksgenoot. Wij kennen de zwak1) Excelsior, Brugge.
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heden van onze tegenstanders, maar hebben weinig werkelijkheidszin, waar het om groote din en gaat.
Noem mij een yolk waar, nadat men zoo hoog over
den weerstand van den aanval op bepaalde benoemingen aan een Universiteit heeft opgegeven, de benoemden
verplicht worden, door gebrek aan steun, of te tred en.
Waar men, met zooveel rumoer, een onderzoek naar
schooltoestanden instelt als te Brussel met zoo weinig
resultaat .....

De weg naar een beter Vlaanderen door den
schrijver geteekend zou aldus een weg door de woestijn kunnen zijn, maar met het beloofde land toch in
het verschiet. De mogelijkheid voor Vlaanderens
economische zelfstandigheid wordt, naar Mr. van
Genechten in zijn boekje aantoont, voortdurend grooter. Meer en meer verwerft Vlaanderen de middelen
om, hetzij door rechtstreeksche voortbrenging voor
eigen gebruik, hetzij door goederen voort te brengen,
die het ruilt tegen buitenlandsche voortbrengselen,
in zijn behoeften te voorzien met een inspanning, die
niet boven zijn krachten gaat. Tengevolge van de
ontginning der Vlaamsche kolenmijnen, de vestiging
van een nijverheid, de versterking van den toestand
der Antwerpsche haven zijn onverwachte vergezichten
geopend. En de vergelijking met de Waalsche nijverheidsdistricten verandert steeds meer in Vlaanderens voordeel.
Aldus wordt de grondslag gelegd voor een Vlaamsche politiek. Hier wekt de schrijver gegronde verwachtingen voor hen, die gelooven en niet haasten.
Twee mogelijkheden ziet hij voor de toekomst.
Er vormt zich thans een nieuwe geestelijke keurbende, maar zij is nog niet sterk genoeg, om reeds in
dit geslacht eenig cultureel doel te verwezenlijken of
tot macht, te komen. Laat zij zich opslorpen door de
oudere uitverkorenen, dan kan het zijn, dat zij het Belgicisme verjongt en Vlaanderen op den weg naar zelfstandigheid leidt. Een andere mogelijkheid is, dat deze
keurbende in een geestelijke omwenteling haar eigen
inhoud tot voltooiing weet te brengen en een Zuidnederlandsche cultuur in Vlaanderen vestigt.
Niet om de Vlaamsche beweging, maar om de
Vlaamsche beschaving is het te doen. In beide gevallen heeft deze beschaving van deze gestadige
ontwikkeling alles te verwachten.
Dit is het bemoedigende in Mr. van Genechtens
aantrekkelijk betoog.
Litt Argentinie.

Aan het geselsen met „Ons Weekblad" over
Neerlandia, dat geen goed Nederlandsch en „the
dansant", dat goed Nederlandsch noch goed Fransch
is, danken wij een aardig wederwoord in dat blad.
Het erkent alles, wat wij maar willen, mits wij het
maar zijn gang laten gaan, wanneer het, om geld
te zamelen voor noodlijdend Nederland, een niet
Nederlandsch woord gebruikt tot het lokken van
milde vreemdelingen. Met zoo'n bewering sluit men
inderdaad het debat.
Voor de hoffelijke woorden aan het adres van „het
Alg. Ned. Verbond en zijn lijfblad" zijn wij erkentelijk. Kleine complimenten onderhouden niet minder
dan geschenken de vriendschap.
Daar wij nu graag die vriendschap ook aankweeken
door nu en dan te vertellen van hetgeen in die zoo
warm Nederlandsch voelende kolonie in het vexre
land gebeurt, makers we met genoegen melding van

den feestavond, die te Buenos Aires ter eere van den
verjaardag van Prinses Juliana gegeven werd.
Het was er zeer gezellig, zoo schrijft men ons.
De zangvereeniging Pro Rege gaf onder leiding van
den beer Jonker een mooie uitvoering, die met het
„Wilhelmus" geopend werd. In de pauze hieven
alien buiten het programma om, tezamen het „Wien
Neerlandsch bloed" aan. „Het deed goed die oude
Nederlandsche liederen te hooren", meldt ons een
briefschrijfster. Een dame hoorde ik zeggen: „Wat
heerlijk, als je weer eens zooveel Nederlanders bij
elkaar ziet en van alle kanten je eigen taal hoort !"
De Vereeniging verkeert, volgens schrijfster, niet
in schitterende omstandigheden, maar er wordt
hard gewerkt. Men heeft een kleine boekerij en zoekt
thans een leeszaaltje. Het bestuur verdient hulde
voor zijn volharding en welgemoeden arbeid ondanks
moeite en zorg.
Vereeniging „Nederland in den Vreemde".

„De wereldoorlog heeft velen de oogen geopend
voor datgene, wat een natie te wachten staat, waarin
geen gezond en krachtig nationaal leven heerscht."
Zoo schrijft Dr. M. de Hartogh, secretaris der Vereeniging „Nederland in den Vreemde" in zijn jaarverslag over 1925. Zou dan niet elk Nederlander zich
gaarne aansluiten bij een vereeniging, die de bevordering van dat nationale leven als een onmisbaar deel
van haar tack beschouwt ? Gelukkig blijkt uit het
verslag, dat steeds meer van onze landgenooten er
zoo over denken: de toeneming van het ledental heeft
alle verwachtingen overtroffen.
Wat de vereeniging deed ? Hier is rijkdom en
verscheidenheid. Zij werkte met rolprenten, lantarenplaati es, foto's; met een stand op de jaarbeurs te
Leipzig. Zij heeft medegewerkt aan de stichting van
een vast paviljoen op de Jaarbeurs te Milaan. Zij
stelde geld beschikbaar voor voordrachten aan de
Sorbonne en bereidde de stichting van een leerstoel
aan die universiteit voor. Naar Gent zond zij onderwijsboeken; zij zal trachten eerste-klas tooneelvoorstellingen in te richten te Brussel en te Antwerpen.
Wanneer men maar even denkt aan de pogingen
tot verbetering van buitenlandsche schoolboeken,
voor zoover zij over Nederland handelen, beseft men
reeds, welk een uitgebreid terrein de vereeniging zich
tot arbeidsveld heeft gekozen en hoeveel werk altijd
in toenemenden omvang voor haar ligt opgehoopt.
Woorden van bewondering voor het Nederlandsche
yolk, door den Amerikaanschen minister uitgesproken
en in het verslag aangehaald, molten opwekken tot meer
zelfvertrouwen bij ons yolk en dientengevolge ook
tot steeds toenemende waardeering voor hetgeen de
Ver. Nederland in den Vreemde voor Hollands goeden
naam verricht.
Gevraagd: een Noord- en Zuid-Nederl. Woordenboek.

M. J. Koenens voortreffelijk Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal heeft, ondanks
de medewerking van Prof. Verdeyen uit Luik, nog niet
zijn voile waarde voor onze zuidelike taalgenooten
verkregen. Mag men een boek vergelijken met een
persoon — is niet elk boek van eenige beteekenis dat?
— dan zouden we willen zeggen: het denkt nog niet
genoeg Vlaamsch. Het legt uit, wat Waterstaat
beteekent, maar denkt niet aan den Belgischen
Dienst van Braggers en Wegen. Het verklaart de
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Nederlandsche Rekenkamer,, maar niet het Belgische
Rekenhof. . Als verklaring van het Vlaamsche woord
oorlap wordt enkel aangegeven: een oorziekte. Daarmede weet de Noord-Nederlander nog niet, dat hier de
bijzondere oorziekte bedoeld worth, Welke hij bof
noemt. Dr. Jan Grauls licht een en ander toe in een
artikeltje in „Paginae Bibliographicae" 1) en haalt
nog vele andere voorbeelden aan ten bewijze, dat
herhaaldelijk de leerling op een dwaalspoor wordt
gebracht. Het is een bezwaar tegen alle woordenboeken: de Fransche kennen en bespreken alleen
Fransche personen en instellingen, de Nederlandsche
beschouwen alles uit een Nederlandsch oogpunt.
leder, die zich wel eens in deze snort van werk
verdiept heeft, moet steeds denken aan de verzuchting,
die men als motto op het Bijbelregister van Trommius leest. Prof. Verdeyen, Wien men dankbaar
mag zijn, dat hij een zoo tijdroovend werk aanpakte,
zal daarom, hopen wij, in de critiek op zijn werk niet
anders willen zien dan wenken en wenschen voor
verdere volmaking.
Een vtj and van eigen yolk en stam.

Het Gentsche Weekblad (12 Juni) kreeg image van
een verzameling artikelen van den Nederlandschen
correspondent der Action Nationale „Van Amstel",
de schuilnaam van een Nederlander die met eene
Belgische vrouw gehuwd is, te Amsterdam woont,
geheel verfranscht is en kolommen van de Action
Nationale vult met scheldpartijen op het eigen Nederlandsche y olk. Het blad haalt uit die verzameling dit
staaltje aan:
„Degoiltes a la fin d'être les jouets de marchands
êgoistes et a courte vue, les Flamands pourraient bien
tourner le dos a la Hollande et envoyer toute sa culture
a la moutarde. D'ailleurs, cette culture est en grande
partie un ersatz allemand comme l'a prouve M. le docteur
Van der Hoeven-Leonhard, d'Amsterdam. Son opuscule
n'a pas encore ete refute apres dix ans. Si les Flamands
avaient le moindre esprit critique, ce qui leur manque
et que nous aeons de trop, ils se garderaient bien de
croire a l'infaillibilite de la culture germanique des
Pays-Bas."
In den Franschen tijd, voorlooper van de inlijving
van het koninkrijk Holland bij Frankrijk, moeten er
vele van zulke Nederlanders zijn geweest. Maar wij
wisten niet, dat y olk en stam nog zulke vijanden in
hun midden hadden
Nederlandsche boeken in Zuid- Afrika.

Men neme de dingen nooit te tragisch !
Dr. van Everdingen, directeur der Boekencommissie van het Alg. Ned. Verbond, verzoekt in een
1) Een nieuw tijdschrift, dat te Brussel, Ernest Discaillestraat 11, is verschenen.
2)„De Vlamingen konden uit spijt over het speelbal zijn
van zelfzuchtige en kortzichtige kooplieden wel aan Holland den rug toekeeren en heel zijn eigen cultuur naar de
maan zenden. Overigens is deze cultuurgrootendeels Duitsche Ersatz, zooals
Dr. vanHoeven Leonhard
te Am
sterdam bewezen heeft.Zijn meening is nu na tien jaren
nog niet weerlegd. Zoo de Vlamingen een greintje geest
van critiek hadden, het een hun ontbreekt en waarvan wij
te veel hebben, zoudenzij zich wel wachten, te gelooven
aan de onfeilbaarheid der Duitsche cultuur in Nederland".

ingez. stukje in de N.R.Ct., bij het beoordeelen van
de vernietiging van Nederlandsche boeken in ZuidAfrika niet te veel te generaliseeren. Een paar feiten
die hij opnoemt toonen dat volstrekt niet overal
Nederlandsche boeken trouwens alleen in onbruik
geraakte schoolboeken — worden vernield:
Zoo werkt Mevr.uijt—Maas
Loop , de welbekende en
ijverige kampioene voor onze taal te Kaapstad, sedert
langen tijd met succes in de Kaapprovincie met haar,
door onze commissie op haar verzoek gereedgemaakte,
„Rondreizende Boekerii en". Zoo ontvangt men te Pretoria
in het Zuid-Afrikaansche Hospitaal en Diaconessenhuis
nog altoos gaarne onze boeken en tijdschriften. Maar
vooral: zoo vragen Afrikaners in het, tot voor kort zoo
Engelschgezinde, Natal, voortdurend om bepaald Nederlandsche leesstof te willen verschaffen. In datzelfde Natal
is kortgeleden opgericht de „Natalse Saamwerk-Unie",
te Pieter-Mantzburg, weer stichting in een enkel opzicht
van Holland uitgeinfluenceerd is. Deze Unie heeft met
aandrang verzocht om uitzending van een keurcollectie
Hollandsche boeken, die dan ookgezonden is door onze
Commissie. Na ontvangst der bezending en doorzien
van de verkregen boeken, schreef de secretaris mii: „Dis
'ngroot aanwins vir ons bibliotheek en vir die SaamwerkUnie. Hierdie blijk van belangstelling word baie hoog
geaprisieer deur ons en ons voel, dat die band wat U en
ons aan mekaar bind hierdeur versterk is". De schrijver
van dezen brief voegde er een uitknipsel bij uit Die
Afrikaner van 6 April j.1., waar men leest: „UitleenBiblioteek. Baie Dankie. Die Uitleen-biblioteek het 'n
pragtige verzending boeke uit Nederland ontvang van die
Boekencommissie van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, te Rotterdam. Die Saamwerk-unioniste kan
nou 'n skoot lekker Nederlans lees."
De belangstelling keert wel weer terug !
Herman- Costerfonds.

Wij ontvingen het jaarverslag van het HermanCosterfonds over het 25ste jaar van zijn bestaan.
De tijd snelt; levendig herinneren wij ons nog,
Welk een schok door het land ging bij de tijding van
den heldhaftigen dood in den slag bij Elandslaagte
van den oud-alumnus der Leidsche hoogeschool, den
oud-staatsprocureur der Zuidafrikaansche Republiek
Dr. Herman Jacob Coster. Hij offerde zijn Leven
voor zijn nieuw vaderland. Een gedenkteeken werd
voor hem opgericht daarginds, maar ook hier: het
bovengenoemde fonds, dat de studie aan de Leidsche
universiteit bevordert van Afrikaners of Nederlanders
voor een loopbaan in Zuid-Afrika.
De verwarring der economische toestanden heeft
ook aan het streven deter instelling teleurstellingen
gebracht: het overgroote aantal Afrikaansche medici
bijv. maakte het voor enkelen, die hier te lande, dank
zij den steun van het fonds, hun studie hadden voltooid, onmogelijk, in Zuid-Afrika een werkkring te
vinden. Thans ontbreekt het echter, zegt het verslag,
niet aan voorteekenen van een betere toekomst. In
de laatste jaren zijn de banden tusschen Nederland
en Zuid-Afrika hechter geworden.
Het Bestuur voelt zich daardoor gesterkt in het
geloof aan Costers bijna profetisch woord: „In de
overwinning van den Hollandschen stam in ZuidAfrika zal een waarborg liggen voor ons onafhankelijk
volksbestaan",
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Histori3chz portretzegels.
Uit een stamoogpunt bezien, is het onderwijs in de
Vaderlandsche geschiedenis van het allergrootste
gewicht. Een mensch, losgemaakt van zijn voorgeslacht, zijn familie, zijn omgeving, is een ontwortelde.
Een yolk, dat zijn geschiedenis niet kent of deze met
kalme onverschilligheid beziet, is een ontworteld
yolk; 't wordt grenzenloos oppervlakkig, is gemakkelijk vatbaar voor allerlei vreemde invloeden, die verderfelijk werken op zijn card en geest.
En toch is er misschien Been enkel vak op onze
scholen zoo aan aanvallen blootgesteld als onze
Vaderlandsche Geschiedenis. Er is een groote groep,
die gaarne dit onderwijs geheel van onze lagere
scholen zou willen zien verdwijnen of ook wel het
leeuwendeel ervan geven aan de cultuurgeschiedenis.
Alle oorzaken van dit verschijnsel na te gaan, is hier
niet doenlijk. Maar een ervan is zeer zeker de treurige
resultaten, die het onderricht dit vak oplevert.
Wat in de leerlingen met moeite ingebracht is, is kort
na 't verlaten der school verdwenen als nevel voor
de zon.
Geschiedenis is dan ook een vak, moeilijk om te
onderwijzen. Het vereischt een tamelijk groote kennis
om de sprekende bijzonderheid te geven, die zich in 't
geheugen vasthaakt en waaraan vanzelf het groote
feit, waarom het te doen is, verbonden blijft. Het
vraagt de levendmakende vertelkunst van den onderwrizer, die opstanding weet te geven aan wat dood in 't
verleden ligt. Het mist in hooge mate de aanschouwelijkheid, die andere leervakken wel bezitten. We
zijn bij het onderwijs in dit vak grootendeels afhankelijk van het woord van den onderwijzer en op de
afbeelding.
Daar in elk goed geschiedenisonderricht „helden
en heldenvereering" een groote plaats moet beslaan,
schijnt ons de uitgave van het Nederlandsche Roode
kruis „Historische portretzegels" gelukkig en voor
ons Verbond van veel waarde. Van de voornaamste personen uit een tijdvak wordt een korte
levensbeschrijving gegeven, de leerlingen plakken de
portretten Bier personen ernaast in het album. Prof.
Blok, Mej. Blok, Huib Luns, Dr. C. P. Burger Jr.,
C. Drukker, Herman liana, IVIejuffrouw C. J Hudig,
H. Martin, Herman Rutters en J. Griss hielpen aan
tekst en uitvoering, het geheel werd verzorgd door den
heer S. Pregers, leeraar aan de Hoogere Burgerschool
te Hilversum. Het album is flink uitgevoerd, de
bijschriften zijn kort, maar' scherp omlijnd, de par
tretten niet groot, maar duidelijk.
Afgezien nog van het nobele doel steun aan 't
Roode kruis — is deze uitgave to:: te juichen uit een
onderwijskundig oogpunt, ze zal de kentkis der Vaderlandsche Geschiedenis beter doen beklijven en aantrekkelijker maken; en dus is ze van belang voor ons
Verbond. Ik beveel Naar gaarne in de aandacht aan
van onze leden, ze zullen hun studeerenden kinderen er
een vreugde mede bereiden.
J. N. PATTIST.
's-Gravenhage, Juni, 1926.

Z.Exc. Jhr. Mr. Dr. A. C. D. de Graeff.
Het zal onzen leden vooral in Nederlandsch-Indie,
niet onwelgevallig zijn het portret van den nieuwen
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, Jhr.
Mr. Dr. A. C. D. de Graeff, in dit nummer van
Neerlandia te vinden, nu hij weldra-naai Insulinde zal
vertrekken, en hun wensch zal zeker in overeenstemming zijn met den onzen, die de verwachting inhoudt, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond
in zijn mooie taak ook voor de overzeesche bezittingen
op den steun van Z.Exc. zal mogen rekene,n.
Met ingenomenheid heeft het Hoofdbestuur dit
voorjaar van zijn benoeming kennis genomen, het
Indisch Groepsbestuur zeker niet minder, want Jhr.
Mr. De Graeff kent Indie door en door en is bovendien
door verschillende hooge Staatsbetrekkingen — wij
herinneren aan zijn werkzaamheid als gezant te
Tokyo en te Washington — zoowel met de geestesgesteldheid van den Oosterling als van den Westerling vertrouwd.
Voor stedehouder der Koningin op den Buitenzorgschen troon had men moeilijk een batere keuze
kunnen doen. Stelt dit hooge ambt reeds in gewone
omstandigheden zware eischen aan kennis en persoonlijkheid, stuurmanswijsheid en beleid, hoeveel te
meer is dit het geval, nu Indie een geweldige
gisting beleeft. Meer dan ooit dient de Toewan
Besar een krachtig regent te zijn, die het gezag tegen
ondermijning weet te handhaven zonder onnoodig
prikkelend optreden, een rechtvaardig bestuurder,
die met kracht en wijsheid regeert.
De geweldige ontwikkeling van Indie op haast elk
gebied eischt van het hoogste gezag een verzienden
blik en rustelooze toewijding, een scherp verstand en
groote zelfbeheersching.
Jhr. De Graeffs staat van dienst wekt het vertrouwen, dat hij aan deze eischen zal kunnen beantwoorden en hij een waardig opvolger zal zijn van Mr.
Fock, aan wien wij gaarne een eeregroet brengen voor
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de uitnemende wijze, waarop hij onder zeer moeilijke
omstandigheden — men denke o.m. aan den zorgvollen tijd der Indische financien — zijn ambt heeft
vervuld.
Hem een welverdiende rust, zijn opvolger een
gelukkig bestuur tot hell van Indie en Nederland!
Kisar.
Wij ontvingen eenige nadere inlichtingen van de Vereeniging tot opvoeding der Mestiezenkinderen van dit eiland *).
In April van dit jaar bezochten 27 van hare pupillen de Gouvernements Europeesche school te Koepang„ terwijl anderen
— er komen er steeds nog bij — nog Inlandsche en schakelscholen bezoeken en er zelfs nog op de volksscholen zijn.
Langzamerhand krijgt het Bestuur daar overzicht van.
De kinder m, die de Europeesche school bezoeken, zijn te
Koepang met hun ouders ondergebracht in de wijk Tode,
de mestiezennederzetting van het Gouvernement. De Vereeniging zou dezen toestand willen verbeteren door de nederzetting te veranderen in een internaat onder Europeesche leiding,
zoodat ook de opyozding in huis meer Europeesch wordt.
Verder beoogt het Bestuur den kinderen meer onderwijs te
verschaffen dan de Europeesche la ere school geeft, om het
mogelijk te maken, dat zij in de Europeesche maatschappij een
plaats innemen; de twee meisjes, b.v. die de la ere school
hebben afgeloopen, zullen warden opgeleid de eene voor
onderwijzeres, de andere voor verpleegster.
Als men b a denkt, dat de bevolking, van Kisar arm is en men
let op het aantal pupillen van het Bestuur, is het duidelijk, dat
de Vereeniging haar taak niet zonder krachtige hulp van buiten
zal kunnen volbrengen. Vandaar de mededeeling, dat geldzenden en voorloopig moeten geschieden door middel van
ostwissels aan den gezaghebber van Kisar (Ned.-Indie).
P
Onverbeterlijke Nederlanders.
In Staatsblad 1926 No. 153, houdende de goedkeuring
van een wijziging der overeenkomst over een rechtstreekschen
pakketpostdienst tusschen Nederlandsch-Indie en de StraitsSettlements, is die overeenkomst als volgt opgenomen: links
de Engelsche, rechts de Nederlandsche tekst, en dan onder
den Engelschen tekst: Bandoeng, le 18 decembre 1925. Pour
le Chef de la Direction Generale des Postes, des Telegraphes
et des Telephones.
Le Chef du Service des Postes.
s.g.
Sing apore, the 30th December 1925.
s.g.

Acting Postmaster General Straits-Settlements.
Het is te betreuren, dat het Afdeelingshoofd zich niet heeft
gehouden aan den reel om achter Indische plaatsnamen,
niet die van eengewestelijke hoofdplaats, het gewest of de
afdeeling te vermelden. Het geeft eenig vermaak te bedenken,
dat hij West-Java of Midden-Priangan vermoedelijk onvertaald
zou hebbengelaten, zoodat men dan op een kwart bladzijde
zou hebbengehad: Engelsch, Maleisch, Nederlandsch, Fransch
en weer Engelsch.
** *
In zake de briefwisseling met hier gevestigde vreemdelingen
heeft de Regeering als reel aangenomen, dat deze in het Nederlandschgeschiedt. Er zijn evenwel ambtenaren die, vermoedelijk
uit een verkeerd begrip van hoffelijkheid, dit anders doen
en aan vreemdelingen schrijven in een andere taal. Zoo hoorden
wij, dat een Engelsche venduhoudersfirma die, er over aangesproken was, dat zij haar afrekening aan een Nederlander in het
Engelsch gaf, zich verdedigde, door er op te wijzen dat de
Algemeene Pakhuismeester te Batavia (een hoofdofficier 1 aan
*) Zie blz. 60 en 80 van den loo enders jaargang van
Neerlandia.
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de firma steeds brieven in het Engelsch schrijft; let wel aan een
firma, die hier al jaren en jaren gevestigd is, en dus alien tijd
heeftgehad om er zich naar in te richten, dat de taal van de
regeering van dit land en van het grootste deel van haar klanten
het Nederlandsch is.
Nog er er maakt het een van de Gouvernementsbedrijven.
Het hoofd hiervan schrijft aan den consul van b.v. Noorwegen
brieven met dagteekening en aanhef in het Fransch, den zakeliken inhoud in het Engelsch en aan het slot een vriendelijk
woord in het Fransch !
Zoo ziet men, datgoed voor aan niet altijd goed doet volgen.
R. v. I.
Medan.
Uit het jaarverslag dezer Afdeeling over 1925 blijkt, dat de
leer an te Medan een crisis beleefd heeft, die gelukkig werd
opgelost. De overbrenging naar een ander gebouw, de aanleg van een electrische verlichting, de aanschaffing van meer
moderne leermiddelen, en niet het minst de ijver en toewijding van het personeel, hebben alle het hunne tot deze
gunstige wending bijgedragen.
Degeldelijke steun van het gemeentebestuur wordt met
waardeering vermeld.
Het aantal leerlingen bedroeg gemiddeld 75.
Gedurende het tijdelijk verblijf in Nederland van de heeren
D. Baron Mackay, voorzitter en F. J. H. Klevant, secretaris,
werden hun betrekkingen waargenomen door Mr. J. A. Bartelds en Mevr. Knuttel-Koch. Bestuursleden zijn voorts de
heeren P. C. Heldring, penningmeester, S. Bouman en Mob.
i-ladjerat.
Voor de afdeeling traden als sprekers op de heeren Dr. C. P.
Gunning, C. K. Elout, Prof. Dr. J. Ph. Vogel, W. Niestadt,
Dr. P. V. van Stein Callenfelfs en Prof. Dr. A. J. Barnouw.
Bij zoo'n werkzaamheid was het geen wonder dat het ledental
sterk toenam; het klom van 100 tot 170.

BOEKEN-COMMISS IE.
Werkzaamheden over het eerste halfjaar.
In dit jaar werden reeds verzonden 29 kisten, en wel naar:
Yper, Montignies s.S., St. Gilles b Dendermonde (2),
St. Martin, (5), Paramaribo (2), Hamborn,
Osnabrueck, Kevelaar, Schlebusch, Osterfeld i/W,
Goch, Ma elan (2), Soekaboemi, Bandoeng,
Pretoria, Gent, Velbert Rhld.,
Weeze Rhld, Leuven, Luik.
Samen sedert 1902: 2193 stuks.
De geregelde week- en maandzendingen nemen voortdurend
in aantal toe, ondanks het nijpend gebrek aan dagbladen en
maandschriften.
Bijzondere vermelding verdient, dat wij sedert geruimen tijd
leesstof zenden aan een Nederlander in het Fransche Vreemden-Legioen in Marokko,
die zich daarvoor zeer dankbaar
betoont.
Toezending van dagbladen aan het Boekenhuis, 63 v. d.
Duijnstraat, Rotterdam, blijft zeer gewenscht.
Het aantal adressen, waarmee wij in verbinding staan,
steeg tot 422, verdeeld als volt:
Zeemanshuizen
85
Militaire Tehuizen
20
Kolonies in den Vreemde
73
Afd. A.N.V.
39
Belgisch Congo
6
Oost- en West-Indie
49
Ned. Ver, in den Vreemde
73
Andere adressen
77
De Directeur.

(Beyers-oord, Bilthoven).

NEERLANDIA

112

VLAANDEREN
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Dr. Eugeen van ()ye t.
Dr. Eugeen van Oye, de laatste leerling van Guido Gezelle
en een der meestpopulaire figuren uit het zoo hecht Vlaamschblijvende West-Vlaanderen is dezer dagen op 86-jarigen
leeftijd te Gistel, bij Oostende, gestorven. Met den grijzen
dokter, die tevens een zeer verdienstelijk dichter was, ging een
brok van Vlaanderens lijdensgeschiedenis been. Hij, die zijn
heele leven flamingant was geweest en, zijn ideaal getrouw, de
nederigen had geholpen en de.verdrukten had gesteund, werd,
na den oorlog, op bijna tachtigjarigen leeftijd, geboeid en in
gezelschap van ontuchtvrouwen, om Vlaamschpolitieke redenen, teen alle bepalingen van de wapenstilstandsovereenkomst en het Verdrag van Versailles in, weggevoerd en opgesloten. Hi' zelf schreef daarover o.m. het volgende aan een
vriend:
„Gij kent nog het honderdste gedeelte niet van wat ik
heb moeten verduren.. En waarom dat alles ? Ik heb nooit
iemand een stroo in den weg gelegd, ik heb nooit (ik ma
het zeggen !) iets anders gedaan dan trachten goed te
zijn voor iedereen.... Waarom dus dat alles ? Ja, ik weet
het: „Omdat is Vlaminc ben". Er moet en kan dusgeen
sprake zijn van wat gij — onbedacht zeker — mij in den
mond let":
g
„Wanneer komt mijn eerherstel ?" Mine eer hoeft niet
hersteld te worden, zij werd nooit aangetast: integendeel.
Ik voel me vereerd het mikpunt en het slachtoffer geweest
te zijn van gewetenlooze Vlaamschhaters."
Na door het hof vangezworenen te Brugge, waar Hugo
Verriest voor hem kwamgetuigen, tenslottete zijn vrijgesproken,
werd Dr. Van Oye nog door de Kdninklijke Vlaamsche Academie van de list harer leden geschrapt. Ook deze beproeving
vermocht het niet hem zijn onverwoestbaar optimisme en zijn
eloof in de toekomst van Vlaanderen en van den heelen
g
Dietschen stam te ontnemen. Met ditgeloof is hij, kalm en
waardig, zooals hi steeds had geleefd, den dood ingegaan.
Zevende bedevaart naar den Yzer.
De datum van de zevende Vlaamsche bedevaart naar de

graven aan den Yzer is, vast, bepaald op 22 Augustus a.s.
Honderden Vlaamsche oudstrijders en burgervereenigingen
met tienduizenden leden zullen aan deplechtigheid deelnemen,
welke o.m. bestaan zal uit het slaan van den eerstenpaal,
waarop het ruim 30 meter hooge Vlaamsche Yzergedenkteeken
moet wordengebouwd en een bijeenkomst, na de mis, op
het doodenveld langs de bloedige rivier, waar door prof.
Daels, mr. H. Borginon, een geestelijke en een Noord-Nederlander het woord zal wordengevoerd.
Beschaafd Nederlandsch bij het lager onderwijs.

Minister Dr. K. Huysmans, wiens pogingen tot toepassing
bij het lager en middelbaar onderivijs in Vlaanderen en te
Brussel van het in de wet opgenomen beginsel: moedertaalonderwijstaal, herhaaldelijk reeds de aandacht hebben getrokken, heeft nu, in een omzendbrief, de aandacht van de
inspecteurs van het lager onderwijs gevestigd op de floodzakelijkheid van een minder stelseltbatig spraakkunstonderwijs
en het uitbreiden van depractische taaloefeningen. De minister
van Kunst en Wetenschap herinnert er uitdrukkelijk aan, dat de
spraakkunst op de la ere school geen doel maar middel moet
zijn, wat door sommige leerkrachten blijkbaar uit het oog
wordt verloren. Ook moeten de onderwijzers hun gesproken
zoowel als hungeschreven taal zooveel mogelijk verzorgen.
de kinDaar in Vlaamsch-Belgie, aldus minister Humans de

deren bijna nergens elders algemeen beschaafd Nederlandsch
hooren spreken dan op school, is de onderwijzer de eenige
persoon, van wien ze kennen vernemen, hoe het algemeen gebruik thans is. Op de leerkrachten berust dan ook de verplichting overal en te allen tide een taal te spreken en te
schrijven, die aan iedereen tot voorbeeld kan gesteld worden.
Dusgeen stijve boekentaal, een mengelmoes van dialectische
en ongebruikelijke vormen, doch een smijdig, vloeiend algemeen beschaafd Nederlandsch. Het voorbeeld van den meester
zal meergoed doen dan uren les in de spraakkunst.
Algemeene vergadering.

Zondag 11 Juli, om 10 u. 30, wordt in het „Huis van het
Boek" Magdalenasteenweg 46, Bru-ssel, de algemeene vergadereng gehouden van groep Vlaanderen en tak Brussel.
Benevens het verslag over de werkzaamheden en over den
toestand der kas, vermeldt de dagorde o.m.:
1. Uitbreiding van het grcepsbestuur, waarin voortaan ook
Antwerpen en Mechelen zullen moeten vertegenwoordigd zijn.
2. Goedkeuring van het groepsreglement, opgemaakt aan
de hand van de Verbondswet.
3. Mededeelingen over de werkzaamheden van het Verbond
edurende 1926-1927:
g
a. Inrichten van lezingen door Noord-Nederlanders.
b. Oprichting van een Volksuniversiteit van het A.N.V.
vooral op schriftelijken grondslag, als vereeniging zonder
winstbejag.
c. Programma van de Taalcommissie van Groep Vlaanderen.
d. Inrichteng van een Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres te Brussel.

ZUID-AFRIKA.
Zuidafrikaansche Studentendagen.

Voor de derde maal hebben de Ned. Zuid-Afrikaansche
Vereeniging en het Alg. Ned. Verbond Afrikaansche studenten
uit verschillende Nederlandsche en Engelsche universiteitssteden ontvangen om hun in nauwere aanraking te brengen
met Nederland en zijn bewoners, zijn landschapschoon te
doen bewonderen en kennis te doen maken met Nederlandsche
nijverheid en geestkracht, in het bizonder van Twente.
Ook de dagen van 22-24 Juni hebben weer ten voile bewezen
dat deze tweejaarlijksche instelling een prachtig middel is om
den broederband tusschen Afrikaners en Nederlanders krachtig
te versterken.
De hoofdleiding berustte bij het Bestuur der Ned. Z. Afr.
Vereeniging en ditmaal was de keuze onzer gasten zoo geschied,
dat de omgangstaal der deelnemers zuiver Afrikaansch en
Nederlandsch was en hetgehalte in overeenstemming daarmede,
ongetwijfeld een vooruitgang.
Het was eengoede gedachte de dagen te openen met een
openbare bijeenkomst in de Groote Kerk te Deventer, waar
de heer Van Opstal met plechtig orgelspel de oude Valeriusen Afrikaansche volksliederen dooreenvlocht tot een indrukwekkend zinnebeeld van stameenheid. Prof. Pont, die in alle
opzichten voorganger was van het welkom tot het afscheid,
bezegelde dit spel met een kanselrede, welke hi' besloot met
den wensch, dat de Afrikaanschegasten het oude Nederland,
waaraan zij door onverbreekbare banden verbonden zijn en
verbonden mogen blijven door taal, godsdienst en cultuur,
beter zouden leeren kennen en waardeeren.
Al wie deze dagen heeft meebeleefd zal huiswaarts gekeerd
zijn met den sterken indruk, dat die wensch in vervulling is
gegaan. Zij hebben te roemen over de gastvrije ontvangst der
Gemeentebesturen van Deventer, Enschede en Apeldoorn
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vier hartelijke sympathie voor de Afrikaansche stamverwanten
met woord en daad zoo ondubbelzinnig is gebleken; zij hebben
door het bezoek aan de Eerste Nederl. fabriek van stalen gezoadheidsmatrassen te Deventer,
de Hoogere Textielschool
te Enschede, de Nederl. Zoutindustrie te Boekelo, de Boekelosche Stoombleeker;j, het Tuindorp „'t Lansink" te Hengelo
en de Stoomzuivelfabriek te Terwolde,
een uitmuntenden
indruk meegenomen van wat de Nederlandsche nijverheid
vermag en welk een vernuft in de werktuigelijke tos.standkoming
daaraan tengrondslag lit. En de autotochten over de „Vale
Ouwe" brachten den Afrikaners hun karroos en kopjes in
herinnering.
Plechtig en indrukwekkend was niet het minst de kranslegging
bij het kloeke standbeeld van den grooten Afrikaanschen held
Steyn, dat het wide Stations Lein te Deventer siert.
Daar vooral kwam uit welk een voorrecht het voor de in
Europa studeerende Afrikaansche jeugd is, dat sedert enkele
jarengeen Engelschman, maar een volbloed Afrikaner, Advokaat Smit, te Londen het hooge commissariaat vanZuidAfrika bekleedt. Zijn rede bij de kranslegging was een warme
tilting van dankbaarheid voor de vereering, die de Hollanders
door de oprichting van dit gedenkteeken voor de Afrikaners
aan den dag hebben gelegd. Herhaaldelijk hebben de heer
en mevrouw Smit in deze onvergetelijke Zuidafrikaansche
studentendagen bewezen, welk een schoone opvatting zij van
hun taak hebben.
Neerlandia biedtgeen ruimte om den rijkdom van indrukken
van 22 tot 24 Juni in het Oosten van ons land door de deelnemers en deelneemsters opgedaan, in bijzonderheden te
schetsen en kan niet allepersonen noemen, aan wien het welslagen te danken is.
Voor een moet echter een uitzondering worden gemaakt,
n.l, voor den Deventenaar Mr. J. C. Kakebeeke, den voortitter van het Uitvoerend Comitê, die als jong advokaat te
Pretoria, toen de Boerenoorlog uitbrak, reeds met de daad
bewezen heeft, welk een warm vriend van de Afrikaners hi'
was, die ook thans onvermoeid deze onverbreekbare vriendschap
door zijn voortreffelijke leiding ook aan Jong Zuid-Afrika heeft
geopenbaard en aan wien het voor een groot deel re danken
zal zijn als in het van begin tot eind genoeglijk en leerzaam
samenzijn banden voor het leven geknoopt zijn.
De Afrikaners zijn zichzelf bewust dat „aldag skietdag maar
nie aldag raakdag is nie", maar dat 22, 23 en 24 Juni 1926 almaal
raakdagen zijn geweest, staat bij ons vast.
C. VAN SON.

Prijsvraag Afrikaans en Nederlands.
De heer Gustav S. Preller ,
sekretaris van de S. A. Akademie
vir Taal, Lettere en Kuns, schrijft:
Op verzoek van 'n Kommissie te Kaapstad, bestaande uit
,
die here Dr. W. J. Viljoen Superintendent-Generaal
van
Onderwys van die Kaapprovinsie, die Weledele heer F. S.
Malan, P.C., Prof. P. J. du Toit, die WelEerw. heer G. S.
Malan en Mnr. J. I, Schoeler(Departement van Onderwys)
skrywe die Akademie, in ooreenstemming met die Kommissie se aanbieding namens die „Maatskappy van Goeie en
Goedkope Lektuur" van Amsterdam, Holland, die volgende
prysvraag uit:
„Welk voordeel is er voor de ontwikkeling van het Afrikaans
te trekken uit de beoefening van de hedendaagsche werken
op taal-, letterkundig en wetenschappelik gebied, in Nederland
verschijnend ?"
Antwoorde, wat in die Nederlandse of Afrikaanse taalvorm
gestel ma word en wat minstens 2,000 tot 3,000 woorde moet
bevat, moet die Sekretaris voor of op 31 Desember a.s. bereik.
Diepryse, uit aloof vir die beste antwoorde is as volg:
Eenprys, bestaande uit £ 10 se waarde van boeke, gekies
uit die bogenoemde Maatskappy se katalogus, en twee pryse

elk vir £ 5 se waarde aan boeke.

Die antwoorde sal beoordeel word deur die Kommissie
wat ook belas is met die toekenning van die Hertzogfonds-prys.
Eksemplare van die katalogus van die „Maatskappy van
Goeie en Goedkope Lek tuur" sa li op aanvraag gestuur word
deur Mnr. J. L. Schoeler,
Posbus 13, Kaapstad.

TAALCOMMISSIE.
Ingezonden.
II (Slot).
Indien men op fouten wijst, wordt men gewoonlijk niet
eenals„
vriend, die onze feilen toont”. Wil men
beschouwd
voorbeelden van hetgebruik van bastaardwoorden, ze zijn
haast ontelbaar, doch laat ik er hier enkele geven.
In de H o l l a n d s c h e Revue schrijft Corsary stukken
d
werper", in den S t a d a
onder den titel„
In den schijn
vond ik Grootstad. In a 11 e kranten kan men over een bezoek
van de Koningin gewoonlijk lezen. „Hierna werd gereden naar . .,
waar de thee geserveerd werd", enz.
De Nieuwe Rot t. Courantplaatste eenige jaren
geleden een artikel over „Bismarck's val" van Byvanck, waarin
het volgende fraais voorkwam: „Hij moest onderdoen. . . .",
„hij nam daarvoor zijn tegenmaatregelen", „maar Bismarck,
kampbereid . . . .", „nu gaf hi' den kleinen, slimmen man NJ
zichgehoor", „dat kwam uit op een ....", „de Keizer had
zich in zijn macht", „de Keizer verstond, dat....", „de daemon
der heerschzucht bezit den man", „de gebeurtenissen molten
al. ... zijn verleden", „de gemeene statuur der stervelingen",
„
toen het idee der mogelijkheid van zijn we aan.... voor
hemging staan", „als hi' in hem een tegenstander zag" (in
plaats van toen), „hij was de voorstrijder van .. ..", hi' moest
zijn geest luchten", „het militair", „de conferentie had geen
plaats", „het was van den Keizer niet het eenige bewijs ....",
enz., enz.
Uit De K am p i o e n:„Wij zagen in de show-room
g
eexposeerd”.

Uit het A 1 g. Handelsb lad teekende ik op verschillende
tijdstippen aan, van „Wijsneus" schuimwijn, op een andere plaats
„Postwissels etc.. s.. v . p . voorzien van het motto . . ." , „In de mysterieuze moord-affaire van .. is een sensationeele wending gekomen", „De wrok over de verdeeling van Duitschland lit als een
Alpdruk op Europa", „De toestand in Petersburg heeft zich
verder toegespitst", „ter vervulling der vacature in de directie
hebben de hoofdbesturen der samenwerkende zendingscorporaties tot zendingsdirector benoemd . . . . ", „de Badische
stedenleening", „de reservekoeler, die in het toestel was ingebouwd", „het terrein dat de bemanning der F VII overvloog",„
dat een noodlanding.... levensgevaar voor de vliegers
zou hebben beduid", „De violist h a d zich een interessant promuziek, dat daardoor
gramma samengesteld", „eene brokj
ook een beknoptheid bevat, die...." en onder De r olpr en t
„de bonte bemaling der wanden" , „prijsvechter", „schijnwerper "
enz. Indien Dr. Schepers een stuk inzendt in vereenvoudigde
spelling, deelt de redaktie met angstvallige zorg mede: „overgebracht in de spelling van de Vries en te Winkel", doch een
ingezonden stuk van een ander, waarin sptjswagen, tarieven,
traject, diner, le en 2e service, dineeren, identiek, ter illustratie,
sptjskaart, of een artikel over het or el bij Tuschinski, waarin
theater, aparte, speciaal, producten, industrie, objectief, nuances,
timbre's, geraffineerde imitaties, etc., illustratie, demonstratie,
combinatie, imposante, onder de scene, geacheveerde, gepopulariseerd voorkomen, wordt ongewijzigd geplaatst, zonder de

bijvoeging „in leesbaar Nederlandsch overgebracht" !
Men trekke uit deze opsommingen nu niet het besluit,
zich aan taalzonden
dat vooral het Ag
l. Hand e
schuldig maakt; alle kranten doen dit, doch als lezer van dit
blad komt mij dit natuurlijk het meest onder de oogen.

114

NEERLANDIA

Ten slotte nog een tweetal gruw el ij k e voorbeelden. Voor
de ramen van de bureaux der S tad s-e di ti e van de
0p r. Haar 1. Courant las ik, geruimen tijd geleden,
onder eenpaar afbeeldingen: „De Rijksdagpresident Havenstein, die thans een afmaking van beduiding met de Bank
van En eland heeft afgesloten" en „Een Amerikaansche farmer
rijdt op een door hem zelf opgetrokken eland" ! !
Ik meen voorloopig hiermede te kunnen volstaan; wellicht
dat het wizen op al dit fraais de „taalschildwachten" van de
verschillende dagbladen wat scherper doet toezien.
DE WITT HUBERTS.
Brave
Tergelegenheid van het jongste optreden van de Maastreechter Staar te Hasselt, de hoofdstad van Belgisch Limburg, werd
de zangersschaar door het inrichtcomite aldaar on tvangen,
en zulks, bij afwezigheid van den voorzitter, door den heer
Olyff, lid van den Provincieraad — uit de oorlogsjaren te
Maastricht welbekend — die de Maastrichtenaren met een
geheel Fransche toespraak verwelkomde.
Waarop de voorzitter van de „Staar" de heer Meertens, zijn
woord van dank ongeveer aldus aanving: „Nous trauvant dans
le chef-lieu d'une province flarnande, vous me permettrez
sans doute, Messieurs, de m'exprimer en la langue qui est
familiere," en daarop rustig in mooi gebouwd Nederlandsch
verderging.
Deze daad heeft de overgroote meerderheid der bevolking hoogst aangenaam aangedaan als een daad van fier nationaal zelfbewustzijn, die tevens een fijn lesje inhield.
First National Nieuws.
Onder dezen naam bestaat een maandblad, dat de Nederlanders op de hoogte moet brengen of houden van rolprentnieuws. Waarom het laatste woord van den naam nog een i en u
heeft, is ons niet recht duidelijk: ontbraken deze 2 letters, dan
wist ten minste iedereen, met welke taal hi' te doen heeft.
Zoo de titel van het blad is, zoo is de inhoud, zelfs nog slechter.
De taal van den inhoud is een mengelmoes van Nederlandsch,
Fransch, Engelsch en Duitsch, waarbij het Nederlandsch alleen
dangebruikt wordt, wanneer de schrijver, het een hi' wil
zeggen, of niet in een vreemde taal kan uitdrukken of er bang
voor is, dat hi' anders in 't geheel niet begrepen wordt. Dien
indruk maakte de lezing er van althans op ons.
Zou het Nederlandsche yolk in het algemeen — en de ontwikkelden in 't bijzonder — zich niet fierder voordoen, indien
het ook zijn taal liefst geheel vrijhield van „vreemde smetten" ?
Of voelt de Nederlander zich alleen als zoodanig, indien zijn
stoffelijke belangen gevaar loo en van benadeeld te worden ?
Dan wordt ons het verzet teen het Nederlandsch-Belgisch
verdrag duidelijker dan tot nog toe ! ?
Vraag.
Wie kan ons melden, in welk geschrift van Hugo Verriest de
opmerking voorkomt, dat godsdienst meer tot dezen priester
sprak dan religie,
Erger dan een misdaad . . . . een fout.
Het comite voor de tentoonstelling van Jan Steens werken
heeft de vorige maand een in het Fransch gestelde uitnoodiging
aan deers gezonden het
een de redactie van het Haarlemsch
,
Da blad een gegronde reden was er een gebruik van te maken.
Wij hebben ter plaatse inlichtingen ingewonnen. De persoon,
met de uitnoodiging belast, meende, dat de vreemde dagbladschrijvers een Fransche uitnoodiging moesten hebben en daarom
— de logica ontgaat ons — moest tegenover de Nederlandsche
pers de eigen taal maar weer in een hoekje worden geduwd en
daar, waar het geldt een door en door Hollandsch schilder, die
de eer van ons land door de eeuwen hooghoudt.

Het doet onsgenoegen, dat het comite, wat het „een misverstand" noemt, althans betreurt.
Vreemdelingen die in Uw midden willen of moeten leven,
en dat zij onze taal verstaan.
behooren te zorg,
Aan onze zgn. Woordkunstenaars !
In het Weekblad Nederland van 4 Juni 1926 schrijft de Heer
J. Tersteeg in een beschouwing over De Revolutie (waarom niet
omwenteling, verandering, ommekeer, T. C.?) der Letteren o.a.:
dat doet
De volksziel weerkaatst zich niet in onze letteren. Neen,
ze stellig niet en zal ze ook nooit doen, indien onze schrijvers
ich er niet op toeleggen geheel en al in de volkstaal zich uit
z
te drukken. Zoo lang zij zich van allerlei vreemde en nagemaakte
woorden bedienen, let het yolk hun werken ter zijde, omdat het
ze niet begrijpt, de taal te „geleerd" vindt. Denkt, Dames en
Heeren, aan Vondel, Hooft en Breeroo. Wie zich aan een ander
spiegelt, spiegelt zich zacht.
Een nieuwe hulp !
De Nederlandsche Kamer van Koophandel in Belie te
Brussel heeft bericht, dat zij de Nederlandsche en Vlaamsche
zakenmenschen er toe zal aansporen alle aankondigingen in haar
maandblad in het Nederlandsch te stellen en zij heeft
aangeboden daarbij behulpzaam te zijn.

INGEZONDEN,
Het onaannemelijk verdrag.
In het Aprilnummer van Neerlandia komt een verslag voor
van de op 13 Maart 1926 te 's-Gravenhage gehouden Groepsraad- en ledenvergadering van groep Nederland. Daarin is
vermeld, dat de groep haar houding ten opzichte van het verdrag
tusschen Nederland en Belgie zou hebben bepaald als volgt:
a. het verdrag in zijn tegenwoordigen vorm behoort, wanneer
het in stemming wordt gebracht, te worden verworpen;
b. de verwerping moet worden voorkomen in het belang der
goede verstandhouding met de Vlamingen,
c. de groep behoort derhalve er toe mede te werken, dat het
verdrag in zijn grondslagen en bepalingen zoodanig gewijzigd worde, dat zooveel mogelijk met de belangen van
Nederlanders en Vlamingen worde rekening gehouden.
Deze mededeeling is evenwel niet juist.
heeft
Waarheid is, dat de Voor fitter deze verklaring
voorgelezen, doch de vergadering haar niet heeft aanvaard.
Zoowel punt b als punt c werd met een bij herhaling geuit
krachtig neen-geroep begroet. Dit behoeft ook niet te verwonderen, daar de meerderheid op de ledenvergadering beslist
voor verwerping van het Verdrag was. Slechts enkele stemmen
opgeg aan voor een standpunt als onder b en c vermeld. De
zijn
vergadering was te eer overtuigd van de onmogelijkheid, om
van dit verdrag door wijziging lets aannemelijks te maken. De
nationale eer, de nationale belangen, de nationale zelfstandigheid
worden door dit verdrag te eer met voeten getreden en 's
lands zuidelijke grens van oost tot west wordt daardoor te
ernstig bedreigd, dan dat er voor Nederland ooit iets goeds
uitgeboren zou kunnen worden. Uitdrukkelijk is in de ledenvergadering uitgesproken, dat aanvaarding van dit verdrag —
hoe ookgewijzigd — onmogelijk is. Verwerping zal ook nimmer
degoede verstandhouding met de Vlamingen (niet Bel en of
Belgicisten) benadeelen. Want Vlaanderen en de Vlamingen
hetwelk slechts bedoelt Fransche en
zijn met dit Verdrag,
Franskiljonsche belangen te bevorderen, nooit gediend. Zij
zijn alleen gebaat bij een zijn nationale eer en waardigheid
bewust Nederland; niet met een Nederland dat, om welke
reden ook, zijn nationale eer, waardigheid, belangen en grondgebied prijs geeft op de wijze, als van dit verdrag een gevolg
zal zijn.

NEERLANDIA
Het belang van Nederland en derhalve evenzeer dat van de
Stamverwanten, waar die zich ook bevinden, eischt, dat het
Verdrag niet wordt aanvaard.
Deze opvatting was die van de overgroote meerderheil De
groep zal alzoo — gelijk in Amersfoort op de groepsraadsvergadering ook reeds was besloten — alle pogingen moeten
aanwenden en steunen, om verwerping van het Verdrag te
verkrij gen.
Wanneer het bestuur vangroep Nederland anders handelt,
gaat het lijnrecht in teen het in Amersfoort genomen besluit
en teen de meening van de groote meerderheid der ledvergadering.
Utrecht.
De afgevaardigde v /d afd. Utrecht e.o.
F. KROON.
De heer Kroon verist zich, waar hi' in bovenstaand stukje
beweert, dat„slechts enkele stemmen zijn opgegaan voor een
standpunt als onder b. en c. vermeld” en „Dat deze (zijne)
opvatting was die van de overgroote meerderheid."
Zander twijfel was er eenstemmigheid omtrent punt a. der
verklaring, terwijl een root deel der betrekkelijk kleine opc ositie roe zich met de meerderheid ter vergadering kon vereenigen met punt c. der verklaring, nadat daarin uitdrukkelijk genoemd waren de „grondslagen” als in hoofdzaak voor wijziging
in aanmerking komend. Nu men ter vergadering tenslotte bijna
eenstemmig was voor de in Neerlandia weer even houdingbepaling, was het Groepsbestuur ook gerechtigd deze al s
houdingbepaling der Groep in het Veib mdstijdschrift openbaar te maken.
Punt b. der verklaring is een vraag van waardeering, die
niet met volstrekte zekerheid, door wien ook, valt tilt te maken en
heeft vooral deze belangrijke beteekenis, dat daaruit duidelijk
blijkt, dat onze heele bemoefing met het verdrag alleen bedoelt
Stambelangen te dienen.
Voor 't overige maakt het o.i. met het oog op het doel geen
verschil, of er is een nieuw verdrag, dat — na verwerping — in
zijn grondslagen is gewijzigd en in overeenstemming met onze
nationale eer en belangen gebracht, of een verdrag, dat —
voor de openbare behandeling — zoodanig in zijn grondslagen
isgewijzigd, dat het in overeenstemming is gebracht met die
nationale eer en belangen.
Tenzij dit: dat verwerping moet warden geacht te zijn in het
belang der goede verstandhouding met onze Stamverwanten.
Maar dit juist is, zooals gezegd is, een vraag van waardeeting,
waarover eindelooze beschouwingen mogelijk zijn.
J. N. PATTIST, Waarn. Voorzil ter.
C. M HERCKENRATHJr., Secretaris.
***

Twee Methoden.
Zodra in onze ingewikkelde moderne maatschappij een of
andere re elfin nodig blijkt, of altans nodig schijnt, komen
regeerders te staan voor de vraag: staatszorg of partikulier
initiatief. Het is niet nodig daar voorbeelden van te geven,
ieder kan zonder moeite tal vangevallen bedenken uit het
gebied, waarop hi' meer in het biezonder thuis is, hetzij arbeidersverzekering, of woningbouw, of onderwijs, of wat ook,
In zulkegevallen staan gewoonlik twee partijen tegenover
elkander; de vereerders van de almachtige staat en de verdedigers van de krachten, die opkomen uit de vrije maatschappij.
De strijd tussen die twee loot nog al eens uit op een kompromis, maar het is niet te ontkennen, dat in de afgelopen vijftig
jaar steeds een sterke partij voor de staatsalmacht heeft bestaan,
al is men op menig gebied daarmee bedrogen uitgekomen.
Natuurlik is dit een internationaal verschijnsel; ons land
ondergaat door zijn kleine omvang licht sterker dan grote
landen de invloed van buitenlandse stromingen. Als men vraagt,
waar de theorie van vadertje staat vandaan komt, moet men,
geloof ik kijken naar het zuiden, naar Frankrijk. Misschien zal
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menigeen willen wizen op Duitsland. Ongetwijfeld is op dit
gebied de Duitse invloed in ons land groat; maar: Duitsland
is op staatkun dig gebied oak een leerling van de Fransen. Wit
men een eigenlik vaderland van het partikulier initiatief, dan
kangeen land meer gerechtvaardigde aanspraken doen gelden
dan En eland.
Deze overwegingen kwamen bij me op na het lezen van het
gesprokene op de Hoofdbestuursvergadering van 24 April,
waarvan een kort verslag te vinden is in Neerlandia van Junie.
Daar is besloten aan de Regering te verzoeken een kommissie
te benoemen voor de regeling van het spellingvraagstuk. Ik
denk, dat de Minister daarop zal antwoorden: aan kommissies
is nugenoeg geld vermorst.
De vraag ma gedaan worden: Hoe komt het, dat het Verbond, nu de overtuiging veld wint, dat vereenvoudiging van
spelling niet alleen een schoolbelang is, maar een landsbelan g,
niets anders weet te doen dan de verantwoordelikheid voore en
beslissing van zich of te schuiven, en die aan de minister te
endosseren? Het is immers niet waarschijnlik, dat een politiek
man zijn politiek bestaan zal wagen ter wille van deze kwes tie.
Het is voor mij niet twijfelachtig, dat het Hoofdbestuur geleid
wordt door twee motieven: afkeer van de Vereenvoudigde
Spelling, en vrees leden te ontstemmen. Die laatste vrees blijkt
ook uit de woorden die de voorzitter sprak aan het slot van de
diskussie: Neerlandia zalpropaganda maken voor vereenvoudiging, maar de meest effektieve propaganda, elf die spelling
toe tepassen, zal warden uitgesloten. Het zal dus bij praten
blijven, men zal vooral niets doen.
Misschien vraagt iemand, wat het Hoofdbestuur dan wel
moet doen. Mijn antwoord is gedeeltelik al besloten in het
bovenstaande. Maar er is nog iets, dat het Hoofdbestuur zou
kunnen doen. En dat is: de overtuiging helpen vestigen, dat
men in de spellingzaak nooit uit het moeras komt, tenzij men de
Franse theorie van de staatsalmacht opgeeft, te onzaliger ure
geintroduceerd in deze zaak door de staatskommissie van
Ku er c.s. De totale onbevoegdheid van die kommissie is
door de Kritiek van de vereenvoudigers (verschenen bij La
Riviire en Voorhoeve te Zwolle) zo overtuigend aangetoond, dat
een nieuwe staatskommissie werd benoemd om de zaak nogmaals te onderzoeken. Ten slotte heeft Minister de Visser
weer een kommissie benoemd, ditmaal met tal van deskundigen onder zijn leden; het resultaat was een voorstel dat te
weinig de persoonlike vooroordelen van de minister ontzag om
genade te kunnen vinden. Zo klampte hi' zich vast aan een
voorstel in een afzonderlike nota ontwikkeld door de hoogleraar J. W. Muller. Indien de onbevoegdheid van deze geleerde om de regering in deze zaak advies te even nog niet
vaststond door het feit dat hi' eerst twintig jaar na de deskdi en tot de overtuiging kwam dat het nodig was om de spelling
te wijzigen, dan is het toch zeker duidelik geworden door de
ontvangst van zijn voorstel,
waarin de „denkbeelden" van zijn
nota waren uitgewerkt: een vollediger fiasko is niet denkbaar.
Want, voorzover mij bekend is ,
heeft niemand het voor
x het
voorstel opgenomen, en als er nog enige aandacht aan geschonken is, kan dat alleen door de maatschappelike positie van de
schrijver verklaard warden.
Wij moeten dus terugkeren tot de praktijk van de negentiende
eeuw: geen regeringsinmenging in spellingzaken. Zo heeft de
tegenwoordige, verouderde spelling zijn positie verkr egen; zo
zal ook de Vereenvoudigde zijn levensvatbaarheid moeten
bewijzen. Laat men de En else methode proberen I Eenheid
zonder slaafse uniformiteit, die toch alleen in theorie, nooit in de
praktijk, te bereiken is, zal het resultaat zijn. Zolang men de
vrijheid niet aandurft, zal men blijven knoeien, modderen.
Knoeien op de scholen waar de regeringsvoorschriften verwaarloosd worden; knoeien op het departement van justitie
waar een minister een advies durft ondertekenen teen
ghet
goedkeuren van statuten omdat ze we ens de spelling aanleiding zonder kunnen even tot onduidelikheid; knoeien
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op redaktieburoos waar de ingezonden stukken omgespeld
worden, zodat hetpubliek misleid wordt omtrent de omyang van het gebruik van de vereenvoudigde; knoeien in
verenigingen als het Verbond, waar de tegenstanders van de
Vereenvoudigde hun kracht zoeken in negatief, destruktief
gedebatteer zonder een positieve oplossing te kunnen voorstellen. En ondertussen verloopt de tijd, dat met spellingvereenvoudiging iets, of misschien veel, vooral in Indie, te bereiken
is voor de uitbreiding van ons taalgebied, d.w.z. voor ons aanzien en onze invloed in de wereld. Zal men blijven mokken en
tegenwerken tot het getij verlopen is ?
E KRU IS INGA
De heer Kruisinga verist zich. Het gaat bier geenszins over
de keuze van Staatszorg of particulier initiatief. Ware dat zoo,
dan zou ik zeker aan zijn zijde staan.
Bij de invoering van een nieuwe spelling is een algemeen
belang des lands betrokken, waarbij aan de bevolking plichten
moeten worden opgelegd. In zulk een geval is er geen keuze. De
mislukking der propaganda van de Vereeniging voor Vereenvoudigde Spelling bewijst dat. De heer Kruisinga hoot nog
altijd op een gunstigen keer, op den steun van kringen, waarvan
gezag uitgaat. Hi' ziet dan de mogelijkheid, dat de Regeering
bezwijkt voor dien krachtigen aandrang, en in de scholen en
andere overheidsorganen de — door hem voorgestane — vereenvoudigde spelling toelaat.
Ik moet echter op de volgende punten wizen:
De liefde voor de spelling, die de Vereeniging van den heer
Kruisinga voorstaat, is lang niet zoo sterk verbreid als de overtuiging, dat er vereenvoudiging moet komen. Kwam de wensch
van den heer Kruisinga in vervulling, dan stonden wij weer
voor hetgevaar van „versteening".
De spelling van de Vereeniging voor Vereenvoudigde Spelling, zal ook weer eens verouderd zijn. VOOr 't zoover is, heeft
zich weer een nieuwepropaganda in gang gezet, 't spel begint
dan weer van voren of aan.
De taal is een levend organisme, zich buigend en voegend naar
de wijzigingen, die een yolk in zijn diepste wezen ondergaat.
Derhalve is een regeling, die zich uitsluitend met de pro paganda voor een bepaalde spelling bezig houdt, uit den booze.
Er moet een lichaam zijn, dat zich voortdurend met het vraagstuk bezig houdt, de veranderingen, die het noodig acht, aangeeft, en de macht heeft de aanvaarding dier veranderingen op te
leggen.
Natuurlijk blijft dan elkeen voor zich zelf vrij te blijven
spellen zooals hij wil. maar de spelling der Nederlandsche taal
staat dan ambtelijk vast, en de toepassing dier spelling in alle
overheidslichamen en in alle scholen waarborgt een algemeene
toepassing.
De heer Kruisinga ziet dan ook volkomen onjuist, wanneer hij
in de houding van het Hoofdbestuur van het A. N. V. vrees
ziet om partij te kiezen. Voor die vrees is een aanleiding, daar
het Hoofdbestuur niet een bepaalde spelling voorstaat, maar
slechts overtuigd is, dat er vereenvoudiging moet komen en
doorloopend aan de orde moet blijven.
Welke veranderingen in de spelling het Hoofdbestuur zou
wenschen is duidelijk aangegeven in den brief van den onder
geteekende aan den toenmaligen Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, Dr. J. Th. de Visser, van 12 April
1922, opgenomen in dit maandblad van Juni 1922.
Maar, gelijk gezegd is, met het aan even van bepaalde wijzigingen komt men er niet. Wanneer de Regeering overeenkomstig het verzoek van het Hoofdbestuur besluit, wordt de spelling
bovendien niet een voorwerp van Staatszorg. De Regeering
draagt dan alleen verantwoordelijkheid voor de samenstelling
der Commissie, die verder zelfstandig handelt. Alleen staat dan
vast, dat, wat deze Commissie besluit, in de overheidslichamen
en scholen zal worden toegepast.
DE KANTER.

Onze Nederlandsche Taal.
De laatste vergadering van het Hoofdbestuur, waarvan het
kort verslag voorkomt in het Juninummer van Neerlandia was
buitengewoon belangrijk, niet het minst wegens het daar besprokene omtrent onze taal o.a. in betrekking tot het gebruik
ervan in stamverwantegewesten, als Zuid-Afrika en Vlaanderen.
En toch, in weerwil van het belangwekkende, dat door eenige der
aanwezigen werd opgemerkt, heb ik een beginsel op eenigszins
hinderlijke wijze gemist, een be inset dat m.i. te vaak uit het
oog verloren wordt, n.l. dat er maar eerie Nederlandsche taal is,
eerie beschaafde Nederlandsche schrijftaal en daarnaast een
ontzaglijke hoeveelheid spreektalen, Of met het beschaafde
Nederlandsch verwant, of daaruit voortgekomen, maar niet
daarmedegelijk te stellen; spreektalen, die misschien juister als
streektalen of beroepstalen aangeduid worden. Die Nederlandsche schrijftaal is aan bepaalde regels gebonden; gelukkig,
dat dit hetgeval is, want als het gareel, waarin de gewone
schrijver van het Nederlandsch dient te loo en niet stevig in
elkaar zat, zou hij allicht op hol slaan en wanneer hij iemand is,
wiensgeschriften onder de oogen van velen moeten komen,
zou dit geschieden tot schade van het voertuig zijner gedachten,
de beschaafde Nederlandsche schrijftaal.
Die taal is uit den aard der zaak veel minder buitensporig,
veel afgemetener, veel ingetogener dan de spreektalen; zij kan
haar voordeel doen met datgene, wat daarin voor nieuws voorkomt, maar dan met oordeel des onderscheids, met smaak voor
het schilderachtige en vermijding van het platte; zij doet als de
kunstkenner, die maar niet nip en groen in zijne verzameling
opneemt, maar uitkiest uit wat hem aangeboden wordt en weigert, wat beneden een zekere norm is, die hij gesteld heeft en
waaronder hij niet wenscht te aan. En nu is het wel hoogst
moeilijk soms om beslist uit te maken, of dit of dat woord,
deze of gene uitdrukking in beschaafd Nederlandsch toelaatbaar is, onmogelijk voor den schrijver van smaak en distinctie is
dat natuurlijk niet. Het is hiermede, als met zooveel anders:
oefening maakt den meester. De taalkunstenaar staat natuurlijk
hierbuiten, of hierboven; hij schrijft, zooals hij wil, vrij van alle
regels, of volgens reels die hij zichzelf gesteld heeft, zoo, als
hij meent, wat in hem leeft en woelt, te moeten uiten. Maar
taalkunstenaarszijn er niet zoovele en hij, die zakelijk, zonder
eenig streven naar kunstuiting wil mededeelen, wat hij denkt, —
en dat is toch het dagelijksch doel van de hanteerders der taal
ingeschrifte, hij dient zich te houden aan de beschaafde Nederlandsche schrijftaal. Daarom hinderen mij altijd, — het is
misschien eenzuiver persoonlijke opvatting, waarin ik alleen
sta, — stukken in dit or aan ,
geschreven in een ander idioom,
dan het beschaafde Nederlandsch.
Anders is het met de spreektalen, die door zooveel beinvloed
worden, dat voor haar de reels
g
vanzelf veel minder bindend
behooren tezijn. De oogenblikkelijke geestesgesteldheid van
den spreker, zijne grootere kalmte of opgewondenheid, de
omgeving, waarin hij dagelijks verkeert, zijne verschillende
liefhebberijen, dat alles en nog veel meer doet zijn invloed
gelden op, wat hij zegt en, daar het gesprokene vervliegt, het
geschrevene echter blijft, is het uit den aard der zaak van minder
belang, hoe hij zegt, wat hij op het hart heeft. Met deze beperking intusschen, dat er toch altijd nog een zekere lijn is,
beneden welke de spreker niet ma afdalen op straffe van zich
onbeschaafd uit te drukken. Dat is men tegenwoordig, dunkt
mij, hard op we te vergeten, — dat zet men in sommige kringen, in het gebied, waar onze taal gesproken en geschreven
wordt, bewust en opzettelijk opzij. Men schrijft, zooals men
spreekt, vergetende, dat er zoo ontzettend velen zijn, die zoo
erbarmelijk slecht spreken, zoowel wat zinsbouw, als woordenkeus en uitspraak betreft. Doet men dat nu, omdat men het niet
beter kan en heeft men werkelijk wat te zeggen, — ook de onontwikkelde kan welgezonde denkbeelden hebben, waarvan
velen nut zouden kunnen hebben, — dan is dat vergeeflijk,
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maar daalt men of tot den onbeschaafde engaat men zijn
idioomgebruiken, niet uitsluitend, omdat men anders niet
door hem zou verstaan worden, dan duet men m.i, iets dwaas,
iets, dat tot schade strekt van het Nederlandsch.
Ik sla ze misschien te laag aan, die streektalen, maar ik kan
niet nalaten vooral, als ik ze ontmoet in een blad, als Neerlandia, te denken aan de moeder, die tegen haar kindje gaat
krompraten; ik zie er, onwillekeurig zoo iets, als kindertaal in.
Hoe toch is hetproces daarginds in Zuid-Afrika, in OostIndie, in Suriname en op Curacao en overal, waar onze taal
nog meer of minder juist gesproken en geschreven wordt,
geweest ? Daar kwamen handelaars en zeevaarders en dergelijke
menschen, niet in de eersteplaats taalgeleerden, en moesten
zich verstaanbaar maken voor de inboorlingen; daar kwamen
ook menschen van allerlei andere nationaliteit met hunne eigen
taal en die alien moesten zich met elkander onderhouden. En
zoo ontstond langzamerhand uit dat mengelmoes van LaagHollandsch en Laag-Zeeuwsch en Zeemans-Engelsch en Portugeesch en Spaansch met een niet te verwaarloozen bijmengsel,
ontleend aan Afrikaansche of Aziatische idiomen uit de havensteden, een spreektaal, evenver staande van beschaafd Nederlandsch, als de volkstaal uit de Jordaan te Amsterdam, of het
dialect van den Groninger boer, of den Limburger. Daar zou
nog veel over te ze en zijn, maar 66n punt staat toch wel vast
en wel dit: Die streektalen in de gebiedsdeelen, waar het Nederlandsch ook gangbaar is, hebben zich ontwikkeld na de eeuw,
waarin onze taal,
die trouwens op dergelijke wijze zelf ontstaan
is, reeds vrij vasten vorm had aangenomen. En ma nu het
A. N. V. dat samen wil binden, wat in den loop der eeuwen
zoover uiteen gegaan is, en zich zoo veelzijdig ontwikkeld heeft,
het voornaamste bindmiddel, de beschaafde Nederlandsche
taalgaan prijsgeven, of liever aan toelaten, dat de takken, als
g
elijkwaardig aan den stam beschouwd worden ? Dat zou m.i.
al zeer verkeerdepolitiek zijn; stam is stam en tak blijft tak,
zoolang hi' aan den stam verbonden is; de stam was er reeds,
toen de takken ontstonden en die stam is er nog steeds en dient
de voornaamsteplaats in te nemen: beschaafd Nederlandsch
late zich niet verdringen of overwoekeren door streektalen.
Dat lijkt mij het voornaamste; hoe die taal afgebeeld wordt, het
spellingvraagstuk dus, schijnt mij daaraan verre ondergeschikt,
al heeft ook dit zijn belang. Doch daarover in een afzonderlijk
artikel, zoo mogelijk.
Nieuwer-Amstel, Juni 1926.
C. K. KESLER.

HOOFDBESTUUR.
REKENING EN VERANTWOORDING VAN HET
HOOFDBESTUUR 1925.

ONTVANGS TEN.
Batig slot 1924
f 1882.02
Bijdragen der Groepen
PI 7560.565
Bijdr. Al g. Leden Buitenl. f 598.16
id. Vertegenwoordigers „ 957.24 1555.40
Bijdragen Zelfstandige Afdeelingen tt 484.85
Bijdrage Groep Nederland voor kantoorwerkzaamheden
pfr 1600.Achterstallige Bijdragen
It 1212.15
Rekening-courant rente
18.81
Rente Steunfonds I .... f 4771.715
II .. .. „ 168.295 „ 4940.01
Regeeringssteun .
„ 9000.Onvoorzien
1395.575
Leden, aangebracht door Jac. Post „ 2333.345
Reserve voor verhuizing
„ 2232.39

UITGAVEN.

Salarissen, Pensioenpremie enz... . . f 9341.48
Kantoorhuur, enz.
1126.23
fr,
Drukwerk, postzegels, enz.
ff 2098.575
Onkos ten Hoofdbestuur
1895.79
Neerlandia
6227.50
Boekencommissie
lf 2000.Werkzaamheden volgens artt. 3 en 4 6320.945
Buitengewone Uitgaven
PP 389.51
Taalcommissie
100
Propaganda
1 , 2817.31
Stammuseum en Boekerij
ff 303.24
Verhuizing en inricht. nieuw kantoor „ 1546.90
Batig slot 1925
47.635
ft

It

tf

tf

ff

f

Wanneer men in aanmerking neemt, dat ter bestrijding der
g
ewone uitgaven een obligatie van f 1000.- is verkocht van
Steunfonds II, dat ter bestrijding van de kosten van verplaatsing van het kantoor het overige gedeelte van dit fonds zoo goed
alsgeheel is te gelde gemaakt,
en een overschot daarvan ten
bedrage van f 832.575 in den gewonen dienst opgenomen is,
terwijl 1925 met een batig slot van f 1882.02 be on heeft dit
jaar een tekort opgeleverd van f 3666.96.
De bijdragen der Groepen zijn aldus geweest:
Groep Nederland
f 5423.365
Nederlandsche Antillen .
ff 420.Nederlandsch Indie
Pt 689.Noord-Amerika
331.20
Suriname
197
Vlaanderen
ff 500.ff
PI

lf

ft

ft

ft.-

frfr

Tezamen ...... f 7560.565
Nog te innen is f 430.29.
De bijdragen der algemeene leden in het buitenland met
inbegrip van die der vertegenwoordigers is f 650.- beneden de
raming gebleven, grootendeels door het niet afdragen van.
vertegenwoordigers. Van hen staat over 1925 nog open ongeveer f 375.-.
De Zelfstandige Afdeelingen zijn f 150.- achtergebleven.
De afdeelingen Kaapstad en Roemenie hebben nog niet
afgedragen.
De buitengewone ontvangsten bevatten behalve de f 1000.voor dengewonen dienst verkocht, o.a. het legaat Van
Blommestein-Fromberg.
Voor depropaganda blijkt f 483.965 meer uitgegeven, dan
aan eerste bijdragen der nieuwe leden is terugontvangen.
Neerlandia f 6227.50 bestaat uit de volgende posten:
Drukkosten
f 3415.16
Frankeering
„ 1623.20
Honoraria
„ 645.Schrijfloon, cliches, stencils, enz.
„ 544.14

,,tf

ff

f

34215.115

6227.50

f

It

Pt

34215.115

Van de werkzaamheden volgens artt. 3 en 4 zijn de
belangrijkste:
Steun aan Groep Nederland
f 800.Vlaanderen
„
1 500.Comite New York
„ 100.Grey College, Bloemfontein
„ 115.Grootnederlandsch Studentencongres „ 100.Ned. Bond in Duitschland
„ 178.20
Holl. Leeszaal te Kaapstad
fr, 150.Oranje-Nassau Museum
1 , 100.Kunstreis G. Arbous
„ 100.If

tt

ff

ff

f

fl
lf

ft

ft

lt

U

ft

ff

f,

Ontvang st Prof. Smith

1,

975.39
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„ 1191.97
Onkosten Algemeene Vergadering en Stamdag
„ 126.50
Aankoop Jaarbeursboeken voor boekerij
„ 103.87
Onkosten Vert. Congres Ned. Bond in Duitschl
175.91
Kriigerherdenking .
210.70
Uitgereikte penningen
85.30
Bijdrage Aanschaffing Jubileumrolprent
94.06
Onkosten rolprent Nederland
440.Aankoop rolprent Ned. Indie
„ 452.75
Gids voor Zuid-Afrikaners
Onder de buitengewone uitgaven zijn gebracht f 300.—
Fonds-M.
Stammuseum en Boekerij: Kosten van inrichting. De eerste
aankoop van boeken, zie werkzaamheden artt. 3 en 4 is gedaan,
voor de nieuwe rekening geopend was.
11

ft

tt

ft

***

De ondergeteekenden verklaren de Rekening en Verantwoording over 1925 te hebben nagezien en in orde bevonden.
Zij meenen hieraan te moeten toevoegen, dat het hun aandachtgetrokken heeft, dat de uitgaven de ontvangsten met
ruim f 3600.— hebben overtroffen. Weliswaar sluit de rekening
met een batig slot van f 47.63', doch dat batig slot is verkregen,
door het interen van het batig slot over 1924, groot f 1882.02
en door het steunfonds II nagenoeg geheel te gelde te maken.
Hoewel ondergeteekenden tot de overtuiging zijn gekomen,
dat de uitgaven in het belang van het A. N. V. zijn gedaan,
achtenzij het zeer gewenscht, dat in het vervolg een voorzichtig
geldelijk beheer wordt gevoerd. In het bijzonder meenen zij te
mogen aanbevelen het overschrijden van de begrootingsposten
tot het allernoodzakelijkste te beperken.
Den Haa:2„ 19 Juni 1926
(w.g.) W. F. GERDES 00S TERBEEK,
voorgroep Nederland.
H. J. M. TUSSENS,
voorgroep Vlaanderen.
A. DE BRUYN,
voorgroep Ned.-Indie.
A. J. KRONENBERG,
voor groep Suriname.
If

Op verzoek van het Dag. Bestuur hebben de redacties van het
Chemisch Weekblad en De Bondsstem,
weekblad van den
Ned. Bond van Technici zich bereid verklaard kosteloos deze
bladen te zenden aan den Technischen Kring te Leuven.
Het Bestuur van Groep Nederland heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de onderwijstoestanden in ZuidLimburg, die voor het Nederlandsch ongunstig moeten zijn.
Voor briefwisseling met Afrikaners hebben zich aangemeld
een jongedame uit Leiden en een Nederlander in Avon (South
Dakota). Hun namen en adressen zijn gezonden aan den heer
C. J. S. Strijdom, Schoolhoofd te Kenhardt (de Kaap) Z. Afr., die
zich als beanddelaar voor aansluiting heeft beschikbaar gesteld.
Afd. West Zeeuwsch-Vlaanderen.
Deze Afdeeling hield 16 Juni een huishoudelijke vergadering.
Niettegenstaande het vergevorderde seizoen, was de orkomst
der leden zeergroot. Het bestuur werd uitgebreid tot 7 leden.
De nieuw-gekozenen zijn: Me. Van Eldik' Thieme en de
heeren Ds. Scholte, R. Risseeuw en Kouwe.
Verbetering.
In hetJaarverslag van het Hoofdbestuur over 1925 —
Neerlandia Mei 1926 — wordt o.m. het volgende gezegd:
„Zooals bekend is, heeft de Vereeni ging Nederland in den
Vreemde" enz.... De uitslag wordt afgewacht."
Hiermede wordt niet juist het gebeurde weergegeven.
Het bier bedoelde onderzoek van de Vereeniging Nederland
in den Vreemde was Prof. Dr. P. Gey,l die dat onderzoek
voor En eland leidde, aanleiding aan het Hoofdbestuur van
het A. N. V. in overweging te geven een onderzoek in te stellen
naar de wijze, waarop Vlaanderen en Zuid-Afrika en hun verhouding tot Nederland in de Nederlandsche Schoolboeken
over aardrijkskunde en geschiedenis behandeld worden.
Dit onderzoek is thans in vollengang.
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ME DEDEELINGEN
Mt de werkzaamheden der laatste maand.
Met Groep Vlaanderen wordt overleg gepleegd om
te komen tot hervatting der Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen.
Te Antwerpen had een vergadering plaats, waar de algemeene
Voor fitter en de Administrateur met Vlamingen uit verschillende stedenplannen bespraken voor verbetering van het
werkplan van Groep Vlaanderen in samenwerking met het
Hoofdbestuur en uitbreiding van het aantal takken en leden
van het A. N. V. in Vlaanderen.
Groep Vlaanderen heeft besloten een Raad van bijstand voor
letteren en kunst in te stellen en een volksuniversiteit op te
richten.
Propaganda in Vlaanderen zal gevoerd worden door het
inrichten van lezingen en het oprichten van boekerijen.
Het Bestuur van Groep Vlaanderen zal een rondzendbrief
doen uit aan aan de Vlaamsche intellectueelen, waarin zij
worden opgewekt het werk van het A. N. V. te steunen.
Opgericht is Tak Mechelen met 26 leden; voorzitter is Dr.
Antheunis.
Afdeeling Kaapstad hield 4 Juni een bijeenkomst, waarin
Prof. Dr. Bouman van Stellenbosch bij lichtbeelden een lezing
hield over Rembrandt; de dames Mia Faure, Elize Bosman en
D. Beers luisterden den avond op met zang en muziek,

Geschenken.
45 Gedenkpenningen van de Koninklijke Be te Voorschoten, betrekking hebbende op geschiedkundige personen,
vermaarde tijdgenooten, regeeringsjubilea, nationals gedenkdagen en het Koninklijke Huis van Nederland.
Eengroote landkaart van Ned. Indie (uitgaaf van den topografischen dienst) van den beer Dr. H. D. A. te 's-Gr.
Gedenkpenning van Michiel Adriaensz. de Ruyter, van
den heer P.J. de K. te 's-Gr.
Een legpenning en een bundel geschriften door F. O. D.
van den schrijver te 's-Gravenhage.
Achtgekleurde school laten betreffende Ned. Indie door
Menno van Meeteren Brouwer, met handleidingen door J.
Koning en D. Wouters, van den uit ever P. Noordhoff te Gr.
Wie iets voor ons stammuseum of onze stamboekerij te
missen heeft, zende het aan het kantoor Laan 34, te 's-Gravenhage.
Aan hen, die verre reizen doen.
Het is voor onze Afdeelingen buiten Nederland altijd een
voorrecht voordragers of sprekers voor haar leden te laten
optreden.
Wij verzoeken daarom hen, die een refs naar onze overeesche bezittingen of het buitenland ondernemen en zich
z
beschikbaar willen stellen voor een spreekbeurt, ons tijdig
van hun vertrek kennis tegeven.
Wij kunnen dan ook besturen der Afdeelingen in plaatsen,
welke worden aangedaan, kennis geven van hun komst.
_

Nederland op zijn best.
Het vliegtuig, dat het eerst over de Noordpool is gevlogen,
(bestuurd door den Amerikaan Byrd) was een Fokker.
Het bestuur van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat
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heeft als herinnering aan dit voor de Nederlandsche geestkracht zoogedenkwaardig feit, den heer A. H. G. Fokker den
legpenning der Vereeniging in verguld zilver aangeboden.
Ontvangen nieuwe uitgaven.
De Grondlegger van de Gewetensvriiheid, door J. van der
Linde - P. Noordhoff, Groningen.
ken nieuwe Nederlandsche Spraakkunst, door J. van Ham en
Ds. S. Hofker, tweede deel, met 6 kaarten - Uitg. J. B. Wolters,
Groningen, 's-Gravenhage.
Leven en gezondheld, door D. Wouters en J. v. d. Spek, Eerste deel - P. Noordhoff, Groningen.
Ong Letterkundeboek, door A. Dijksterhuis, - P. Noordhoff,
Groningen.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend lid.

Mr. M. M. J. A. Janssen de Lin ens Wilhelminaplantsoen 12,
Bussum.
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone Leden.

G. van der Wind, Oostdam 11,
Woerden.
P. Plomp Azn.,
M. J. Kuyper, Beurtvaartondernemer,
H. G. van Kempen, Burgemeester,
U. J. Verhagen, Arts,
H. Slinger, Architect.
L. P. van Dijk, Kaashandelaar,
J. A. Hauer, Zandwijksingel 3,
J. van Lokhorst,
A. Zon, Contr. Gemeentebedrijven,
J. C. Farenhorst, Architect,
F. Kalsbeek, Wethouder,
J. J. Huizing, v.d. Valk Boumanlaan 4,
Mr. A. N. L. Otten, Kantonrechter,
L. J. Nebbeling, Julianastraat 3,
S. Lijten, Prins Hendrikkade 6,
H. A. E. v. Dishoeck, Arts,
Mr. E. J. M. H. Bolsius, Adv. en Proc.
Leiden,
Mr. H. M. A. Coebergh, Notaris,
j. Magrijn, Banketbakker en Kok,
Bussum.
Ir. G. A. P. de KortJr., Kapelstraat 2,
Firma Bremken, Bussumsche Veerdienst,
G. I. Rieken, Banketbakker en Kok,
Dr. T. W. Sijpkens, Brinklaan 116,
H. M. v.d. Putte, Dir. Buss. Auto Mij.,
P. H. Kok, Garage „Autokluis",
j. H. A. Hoelen, Arts, Brinklaan 124,
C. H. van Meer, Notaris,
Ds, G. J. Duyvendak, Mecklenburglaan 35,
P. Scheffelaar Klots, Prins Mauritslaan 1,
J. D. v. d. Bergh, Opticien,
A. J. Krijger, Arts,
De Meester, Graaf Wichmanlaan 30,
P. H. Kok, Brinklaan 80,
Herm. G. van Eijden, Bouwmeester,
W. deJong, Banketbakker en Kok,
D. Th. A. Kuipers, Willemslaan 40,
J. J. Se ter Citadelstraart 75,
's-Hertogenbosch.
J. G. Balkestein, Emma lean 14,
Dr. J. Casparie, Stationsweg 9,
Mr. P. Bijl,
Assen.
Mr. R. de Vries, Boschstraat 55,
Mr. E. G. 0. Onnen, Wilhelminastraat 23,
Mej. P. W. Dannenbargh, Van der Feltz ark 3,
Dr. H. Vissink, Dir. Chr. H. B. S.
Zwolle.
M. H. v. Eck, Wilhelminastraat 14a,
ft

tt
Pt

Een verzoek aan de Nederlandsche boekhandelaars.

Men verwijt ons meermalen, dat wij niet genoeg reclame
maken en onze uitgaven niet in den boekhandel verkrijgbaar zijn.
Wij erkennen,
dat er een grond van waarheid is in deze
bewering en dat in het bizonder de boekhandelaars voor het
Algemeen Nederlandsch Verbond meer propaganda konden
maken.
Als zij enkele malen 's jaars een uitstalling van onze uitgaven wilden maken, zouden zij ons en de Dietsche beweging
eengrooten dienst bewijzen.
Met eenigen smaak zou van zulk een tentoonstelling achter
het winkelraam door een toepasselijke omgeving van op het
A.N.V. betrekking hebbende platen, kaarten, portretten e.d.
jets te maken zijn, dat de aandacht van de voorbijgangers
zou trekken.
De boekwinkels zouden zich daardoor zelf zekergeen ondienst bewijzen en ze zouden ons streven, dat toch ook de
bevordering van den Dietschen boekhandel bevordert, in
wider kring bekend maken.
Boekhandelaars, die genegen zijn op dit plan in te gaan,
verzoeken wij, zich tot ons 9 te wenden. Wij zullen dan gaarne
met hen in overleg treden over de beste wijze van uitvoering.

Pt

Pt

ft

tf
ft

ft

ft

ff

ft

ft

ft
PP

ft

ff

Pt

PP

ft
ft

ffr

Pt
tt

ft

Vraag om inlichting.

Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
C. J. Visscher, ambt. Landbouw,
vroeger Ned. Indie.
L. S. Snijders, Oude-Boekhandel, vroeger Tollensstraat 17,
Den Haag.
W. A. Heynings,
vroeger Helmstraat 4, Scheveningen.
Mej. T. Dierkx,
Duinweg 17a, Den Haag.
A. J. E. Dingemans,
Hotel De Boer, Medan.
H. Jiskoot,
PtTebing Tinggi.
Mr. J. A. R. C. ten Raa, PI
Medan.
M. C. Schadee,
L. Snoei Kiewit,
Bindjei.
Mr. J. W. Westhoff,
J. W. van Riet,
Parkstraat 24, Blankenese.
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1) Hoofdkantoor A. N. V. Laan 34 te 's-Gravenhage.
Secretarissen der Groepen.
Nederland : Mr. Ch. M. Herckenrath Jr. Oude Enghweg 4,
Hilversum.
Vlaanderen: Marc. Stijns. Ern. Discaillesstr. 11. Schaarbeek-

Brussel.
Nederl. Indie: J. W.

Roessingh van Iterson J.Az. Tandjoeng-

laan 51. Weltevreden.
Suriname •
Nederl. Antillen: J. H. Perret Gentil. Hoofdcommies Adm. v

Financien. Berg Altena 49, Curacao.
Noord-Amerika : F. E. H. Gebhardt. 179 South Trenchard Str

Yonkers. N. Y.
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Mr. J. Plantenga, Nieuwe Markt 30,
,,
Mr. R. v.d. Veen, Veenestraat 19a,
Pt
L. Rietman, Eigenhaardstraat 42,
Pt
Ir. P. Wolffensperger, Ir. Prov. Waterstaat,
ft
Dr. A. P. v.d. Brug, Kinderarts,
Leeuwarden.
Mr. M. Koopmans, v. Swietenstraat 11,
f1
G. Hooghiem, Deurwaarder,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
H. W. Haar, Zijlweg 61,
Haarlem.
Opg. door den heer R. A. J. v. Delden, Hilversum.
J. P. Boots, Amalia van Solmsstraat 31,
Den Haag.
Mevr. C. Borgerhoff v.d. Bergh, Edisonstr. 11,
IP
PP
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Loosduinen.
Mr. Dr. H. W. Hovy, Oud-Burgemeester,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Den Haag.
Groep Vlaanderen.
Leo Augusteyns, Fourmentstraat 21,
Lode Baekelmans, Valkenburgstraat 8,
Mark Belloy, Verbrande Entrepotstraat 3,
L. Blij, De Merodelei 6,
August Bossaerts, Juliaan Dillenstraat 62,
Eugene Bosschaerts, Carnotstraat 97,
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Als ons altijd hoed afhaal vir andere en vir hulle op die
knie kruip, dan sal hulle soveel respek vir ons he, om hulle
voet op ons nek te set.
Gen. HERTZOG.
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HET AFRIKAANSCH DOOR v. W. Cr.
Gaat Zuid-Afrika naar een t a a 1 c r i s i s, zooals
er in Frankrijk een k a b i n e t s c r i s i s ontstond,
toen men het Latijn Wilde afschaffen ?
We hebben ons verheugd, toen bleek, dat het
Afrikaansch zich zoo jong en sterk gevoelde dat het
alleen wel den strijd tegen het Engelsch durfde aanbinden. Maar wij zien aanwijzingen, dat deze moed
toch wel eens overmoed kon blijken.
Daar zijn allereerst de moeilijkheden met de
Afrikaansche Bijbelvertaling. Op een vergadering
te Bloemfontein van de eindvertalers en taalraadgevers bleek te weinig samenwerking tusschen vertalers en herzieners, voornamelijk het gevolg van
de groote afstanden en reis- en verblijfkosten. Het
werk lijdt daaronder, daar er over tal van vragen
geen eenstemmigheid bestaat. Voor een vertaling van
het Nieuwe Testament in het Afrikaansch ging geen
stem meer op. Men achtte het gevaar voor de uitgave
van ongerijpt werk te groot, temeer als de uitgaaf
nog dit jaar verschijnen moest.
„Nog die vertalers nog die taalgeleerdes, zegt de
verslaggever, Bien kans om in die geval 'n behoorlik
geharmonieerde en besonke vertaling te verseker.
Dis veral onmoontlik om die Nuwe Testament
bevredigend of te leaver, as die Ou Testament, wat
daar so nou mee vasgeskakel is, nog onklaar is".
Van een buitengewoon groot succes kan men dus
niet spreken. Het onbevredigende van de geschiedenis is de twijfel, de oneensgezindheid der taalmannen
wanneer puntje bij paaltje komt, d.w.z. wanneer het
Afrikaansch zwart op wit moet worden opgesteld.
Is er wel een behoorlijke grondslag ?
Als schrijftaal is het Afrikaansch nog nauwelijks
vijfentwintig jaren oud. Velen in Zuid-Afrika schromen van een Afrikaansche litteratuur te spreken,
ja vragen of zelfs de aanduiding „taal" niet te weidsch
is. Om eenige eenvormigheid te krijgen houdt men

zich over het algemeen aan de spelling van de Zuidafrikaansche Academie, ofschoon enkele schrijvers
niet willen weten van dien band en er een eigen
schrijfwijs op na houden van bont weefsel, vol
anglicismen en neerlandismen naar het gevalt. Een
degelijk Afrikaansch woordenboek bestaat niet en
vrijwel elke nieuwe Afrikaansche spraakleer, die
verschijnt, is anders dan de vorige. De schrijfvorm
van het Afrikaansch is nog in wording en het zou
zeer wenschelijk zijn, dat het Departement van Onderwijs maatregelen nam om te waken, dat die schrijftaal
niet door het navolgen en overnemen van het Engelsch
in den grond bedorven wordt.
Van zulk bederf liggen de voorbeelden voor het grijpen. Men heeft het nieuwe tehuis voor studenten te
Stellenbosch „Dagbreek" genoemd, nam dus maar
een klank over uit het Engelsch, zonder te bedenken,
dat het nieuwe woord het omgekeerde beteekent
van het Engelsche. „Hoe laat is het ?" vertaalt jong
Afrika met „Wat is de tijd". Het spreekt van „Ek
verwelkom" voor „ik juich toe" en van „Ek wonder„
voor: „het verbaast me". De „besigheidsman" heeft
zijn intocht gedaan en op de vraag: Welk van de twee
dagen verkiest gij ?, antwoordt de Jong-Afrikaan
met „Die laaste een". Kennen die menschen dan
zoo goed hun Engelsch ? Men heeft het druk over
de tweetaligheid op school. Een jongmensch kreeg
te vertalen „Ek sal jou die geld voorskiet sodat jy
jou achterstallige rekening kan betaal". Wat bracht
hij daarvan terecht ?:
Sy vertaling: „I will shoot you the money in front,
so that you can pay your debt behind the stable" *).

Ook het Engelsch mag wel oppassen voor zulk
een verbastering I
***
*) Ikzal u het geld van voren schieten, zoodat gij uw
schuld achter den stal kunt betalen.
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Veel meer steun dan hij ondervindt, verdient de
Wij hebben verteld, dat een paar duizend Afrikaansch sprekende kinderen zich niet op scholen in 1890 gestichte Taalbond, die veel gedaan heeft,
laten inschrijven, waar het onderwijs verstrekt wordt o.a. door de invoering van het vereenvoudigde Nederin hun moedertaal, maar op Engelsche. Een enter landsch, om den weg te banen voor het Afrikaansch.
lezers ziet hier een tegenstrijdigheid met de wets- Examens in het Afrikaansch en het Nederlandsch
bepaling, dat in de lagere school onderwijs moet worden gehouden en de Taalbond moedigt de studie
v, Orden gegeven in de moedertaal. Terecht. Maar van Nederlandsche boeken aan. Hij heeft, zooals
die tegenstrijdigheid bestaat. De Taalordonnansie Prof. Moorrees onlangs in zijn afscheidstoespraak
van 1912, die de Magna Charta had moeten worden bij de jaarlijksche Taalbondprijsuitdeeling te Welvan de Hollandsch sprekende kinderen in de Z. A. lington zeide, indertijd in een schreiende behoefte
Unie, is een doode letter gebleven; niemand schijnt voorzien. Nederlandsch werd achtergesteld, de Nederte weten, wie op de uitvoering dezer wet, die de landsch-sprekenden werden in den hoek gedrongen.
voorliefde voor het Engelsch niet heeft kunnen Door Nederlandsche examens voor te schrijven en
tegengaan, moet toezien. De Zuid-Afr. Onderwijs-Unie het Nederlandsch overal te bevorderen heeft de
heft thans aan de regeering verzocht, een commissie Taalbond den Nederlandsch-sprekenden een riem
te benoemen, om na te gaan, wat er nu eigenlijk ge- onder het hart gebonden. Het aantal examencanbeuren moet. In de laatste jaren heeft men zich didaten nam toe, de scholen gingen almeer aandacht
la ten wijsmaken, dat men den kinderen de dingen aan het Nederlandsch wijden.
evengoed of nog beter aan hun verstand kan brengen
Zijn hoorders moesten niet vergeten — zei Prof. Moorrees — dat Nederlandsch de taal der voorouders was en
in een vreemde taal dan in hun eigene en niemand
konden trotsch zijn op hetgeen die voorouders hadden
minder dan Dr. Leipoldt was ook die meening toegedaan. Hij dacht aan mannen als Tromp en De Ruyter.
gedaan. Een dichter bekijkt zoo iets echter wel eens
Nederlandsch was de bron waaruit zij putten moesten
wat anders dan de onderwijsman en wanneer een
om den woordenschat van hun eigen taal te verrijken.
dezer laatsten die na-oorlogs-theorie „die puurste
Deden ze dat niet, namen ze de toevlucht tot het Engelsch
en zetten dat maar om in Afrikaansch, zoals nu maar al
nonsens" noemt, heeft hij het vermoedelijk bij het
te dikwijls door het jongere geslacht gedaan werd, ze zouden
rechte eind. „Deur die Engelse medium in sy skole
een verbasterde taal krijgen, waarvoor zij zich later zouden
te gebruik terwille van 'n kennis van Engels — zoo
schamen. Nederlandsch moest dus goed op hun scholen
schrijft Vedma in dat blad — is die Afrikaner besig
gedoceerd worden.
om sy geboortereg te verkoop vir 'n pot sop".
In zijn belangrijke rede in de Algemeene VergadeWie denkt hier niet aan de voorspelling van Dr.
ring
van de Ned. Zuid-Afrikaansche vereeniging op
Adamson — tegenhanger van Bismarcks „Holland
15
Mei
1.1. noemde Prof. Besselaar drie redenen
annektiert sichselbst" —: „Afrikaans will kill itself !"
Er schijnt geen ander middel van behoud, dan Ne- — uit vele — die het, afgezien van den filosofischderlandsch leeren. Ook op de lagere school. Meer en bespiegelenden kant van het vraagstuk, ook in de
meer verneemt men stemmen in dien tin uit Zuid- practijk wenschelijk en noodig maken, alsnog het
A frika zelf. Knop (schuilnaam van een voortreffelijk onderricht in het Nederlandsch in Zuid-Afrika in
taalkundige) schrijft in Die Burger dat z.i. noodzakelijk stand te houden: le vermeerdering van den Afride Afrikaners eerst Nederlandsch behooren te leeren, kaanschen woordenschat; 2e het zuiver houden van
v6Or zij in staat zijn, hun eigen taal goed te schrijven. het taaleigen; 3e opbouw van een NederlandschAnders ontstaat er een „stompstert-taal" en „daalt Afrikaansche beschaving. De Nederlanders, die onder
het Afrikaansch tot het peil van het Negerhollandsch de Krager-regeering in Transvaal, Welke fouten
der Antillen". Dat men het Nederlandsch tot de hun ook aankleven mochten, belangrijk werk verrichtten, hebben naar Knop in „Die Burger" zoo
hoogere scholen en universiteiten wil beperken en
van de lagere school weren is des te onverstandiger, terecht schreef, de taal behoed tegen een ontaarding,
omdat juist de Nederlandsche kinderlectuur ver die zij elders onderging. Met nadruk waarschuwde
boven de Afrikaansche staat. Is er een beter middel Prof. Moorrees bij de bovenvermelde prijsuitdeeling
te Wellington tegen het gevaar „om Nederlands te
om een taal te leeren ?
verdrijf
in ons geesdrif vir Afrikaans. Dit sal (zeide
„Ach wat ! Nederlandsch is een doode taal" roept
hij)
'n
selfmoordpolitiek
wees en 'n onreg aan die
men ons toe. En als dat zoo was, gaat er niet in
nageslag''.
De
heer
D.
J.
du
Plessis te Bloemfontein
ooze Europeesche hoogescholen een sterke beschaschreef,
waarschuwend,
terecht
aan de Volkstem:
vende invloed uit van de studie van Latijn en Grieksch?
„As daar nie noukeurig op gelet word en die Afrikaner
Menigeen, door studie of verblijf in Nederland, met
sy taal met geweld beetpak en red nie, is dit binne afhet Nederlandsch is vertrouwd geraakt, beseft vaak niet
sienbare tyd niks as opslag-Engels nie."
hoe noodzakelijk het onderwijs in het Nederlandsch
Dit
maakt het tegenwoordig tijdstip voor de toeis voor de overgroote meerderheid der bevolking, die
komst
van het Afrikaansch — en dus van den Afriniet zulke gunstige gelegenheden deelachtig werd.
kaner
—
zoo buitengewoon ernstig.
***
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Mr. A. R. Zimmerman als Groot-Nederlander.

Mr. Zimmermans rede aan het persmaal van
20 Juli was een bladzijde wereldgeschiedenis, die
men moet bewaren.
Zij wierp nieuw licht op de beteekenis van den
Volkenbond; schetste met enkele lijnen de veranderde
militaire machtsverhoudingen; wees op het groote
belang van het — dure — Nederland bij het financieel herstel zijner afnemers; en stelde ten slotte een
vraag over Nederlands Internationale taak, die ons
yolk zal kunnen overdenken, terwijl Mr. Zimmerman
in de Ver. Staten zijn voordrachten ho Licit.
De voorzitter van den Ned. Journalistenkring,
D. Hans, noemde Mr. Zimmerman een vaderlandsche
figuur; een man geschapen om groote dingen te
doen. Hij hoopte, dat het vaderland nog veel baat
zou trekken van zijn eigenschappen „die met elkander
de draagsters zijn van de beste tradities en deugden
van ons geslacht en die de wereld bewonderend
waardeert".
Hetgeen ons in Mr. Zimmermans rede aantrok en
trof was zijn sterk verantwoordelijkheidsgevoel als
Groot-Nederlander bij de volvoering van zijn zware
taak in Oostenrijk. Hij was het zich bewust dat bij
dezen arbeid, die ondanks alle moeilijkheden en
botsingen tenslotte tot het gewenschte doel leidde,
niet alleen aan zijn eer maar aan Nederlands naam
grootelijks gelegen was.
Die arbeid is voltooid — aldus spr. volgens het verslag
der N.R.Ct. Op 1 Juli heeft spr. een zwaar pak van de
schouders gelegd. Hij kon de verzekering geven, dat hij,
bij alle moeilijkheden die te Weenen zijn deel zijn geweest,
onafgebroken dankbaar is geweest voor den steun, dien
landgenooten en zeer in 't bijzonder de pers in het vaderland hem hadden bewezen.
Onder alle moeilijkheden had hij zich Nederlander
gevoeld — steeds had hij het besef dat, wanneer hij faalde,
dit niet zonder terugwerking zou zijn op den naam van het
vaderland, maar ook, dat als hij slaagde, dit van invloed
zou zijn.

Mr. Zimmerman heeft hiermede den naam van
Groot-Nederlander verdiend. Hij neemt zijn rang
in onder de mannen, die Nederland aan de wereld
gegeven heeft in den tijd eener algemeene crisis,
waarin groote en sterke karakters noodig zijn als
gidsen op • een gevaarlijken tocht.
Hij doet goed werk door den Amerikanen te gaan
vertellen, wat een Nederlander in een vreemd land
volbracht, toen alle kansen op herstel hopeloos schenen.
Oost en West.

De Nederlandsch-Indische dichter Noto Soeroto
heeft goed gedaan met een Nederlandsche lezing
van zijn sympathiek stuk in „Le Monde Nouveau"
te doen verschijnen in „Oedaya", het mooi verluchte
maandblad, dat alreeds door zijn tweetaligheid een
band legt tusschen Indie en Nederland.
Tegenover Kiplings „Never the twain shall meet"
— d.w.z. dat Oost en West elkaar nooit zullen ontmoeten — stelt Noto Soerato zijn troostwoord,
dat Oost of West niet bestaan, waar twee sterke
mannen elkaar recht in 't gelaat zien, al komen zij
van de einden der garde.
Hij schrijft, dat hij zich altijd verzet heeft tegen het
stoken van haat tegen de Nederlanders, wanneer zijn

landgenooten ons vereenzelvigden met „het blanke
ras". „Want er is, schrijft hij, niet een blank ras en
er is niet een gekleurd ras, evenmin als er een Westen
en een Oosten zijn."
Het Nederlandsche koloniaal bestuur is door de
beste kenners van het Oosten geprezen en gesteld
boven dat van alle andere volken.
Gedurende meer dan drie eeuwen heeft dat bestuur alle ontwikkelingsvormen ondergaan, die bij de
achterlijke geestesbeschaving van het Westen en de
achterlijke maatschappelijke toestanden van het
Oosten geschiedkundig onvermijdelijk waren. Er
zijn ook in zijn geschiedenis vele zwarte bladzijden.
Maar sedert het moedige woord der „eereschuld
aan Indie" werd gesproken, zijn die zwarte bladen
dichtgebonden, want de wil is het begin van het
goede. Verre daarvan, dat wij Nederlanders, de
rassenbotsing, die Noto Soeroto ziet aankomen
zouden verhaasten door vast te houden aan het
verouderde stelsel van militairen dwang, vindt men
juist in Nederland een steeds zich uitbreidende
meening, dat geleidelijk moet worden gevolg gegeven
aan de verlangens naar zelfbeschikking, die in Indonesie tot uiting komen.
De schrijver in „Oedaya" voegt hier nog iets
bij: men moet de Indonesische volken, die uit een
lethargischen slaap zijn ontwaakt, nog meer wakker
schudden, opdat zij de behulpzame hand bieden
aan ons koloniaal werk en verhinderen, dat Nederlandsch Indie uitsluitend het terrein wordt van
Europeanenpolitiek met ontkenning en vertreding
van de inlandsche beschaving.
Dit is volkomen juist. In Nederlandsch Indie
heeft een botsing Oost-West geen zin, daar de belangen van het Westen zoowel als van het Oosten den
bloei eischen van die rijke, prachtige landen en dun de
welvaart hunner volken.
„Pa" Van der Steur.

De „Vereeniging tot bevordering van christelijk
Leven en onderling hulpbetoon" zond ons het verslag over 1925 van het gesticht „Oranje Nassau" te
Magelang. leder Nederlander heeft wel eens den
naam van „Pa" Van der Steur gehoord. Maar niet
ieder Nederlander zal hem aanstonds herkennen
in den bestuurder van het evengenoemde gesticht
voor weezen en hulpbehoevende kinderen Joh.
van der Steur. Verleden jaar vierde hij zijn 60sten
verjaardag onder ontzaglijke belangstelling uit Nederland zoowel als uit Indie, en dit gaf hem een krachtigen steun voor zijn mooien arbeid in de Oost. Zijn
er zwarte bladzijden in de Indische geschiedenis
— Pa Van der Steur heeft er een gulden boek aan
toegevoegd door zijn werk ten behoeve van de verlatenen, verwaarloosden en gevallenen. Moedig geloovend en vertrouwend heeft hij in zijn kring nut
gesticht en zegen verspreid.
Onder de vele afbeeldingen in het boekje is opgenomen het portret van gravin Van Randwijck, geb.
baronesse Van Hogendorp, die ontzaglijk veel voor
Van der Steurs stichting heeft gedaan.
Nederland en Siam.

's Lands wijs 's lands eer, maar ook : Elke tijd
zijn strijd.
Het is bijzonder gemakkelijk, uit onzen bureaustoel op den vrijgevochten grond de daden der voor-
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vaderen, die de grondslagen legden voor een Hollandsch wereldrijk, te beoordeelen of zelfs te veroordeelen. Maar hoe zouden wij zelf ons door hun
moeilijkheden heenslaan ? Hoeveel anders staat bijv.
nog in onzen tijd de assistent eener cultuuronderneming met een troep koelies onder zijn bestuur
tegenover zijn taak, dan een hoogleeraar op college?
Het Algemeen Nederl. Verbond, dat over de geheele wereld zijn vertegenwoordigers heeft, krijgt
gestadig berichten van heinde en ver, die aan het
groote werk der zeventiende-eeuwers herinneren.
En bij alle critiek blijft ten slotte bewondering voor
hen over.
Ook weer uit hetgeen voor eenigen tijd de heer
Blankwaardt te Bangkok in een vergadering der
Siam Society vertelde over de betrekkingen tusschen
Nederland en Siam. De Bangkok Times bevatte een
uitvoerig verslag van zijn lezing. Vooraf overzag hij
de handelstoestanden in de Nederlanden tegen het
einde der 16de eeuw, de stichting der „Compagnie
van Verre" de tochten van Jacob van Neck. Nadat
twee reizen naar Siam waren gemaakt, sloten de
Hollanders, ondanks het verzet van Portugeesche,
Japansche en Chineesche kooplieden een verdrag
met den koning en kregen zij vergunning, een factorij
te bouwen. De koning van Siam zond een gezantschap naar Holland — het eerste Siameesche gezantschap, dat ooit Europa bezocht. Het werd op
11 Herfstmaand 1608 door Prins Maurits ontvangen
en bracht prachtige geschenken voor den stadhouder
mee. Ondanks de kuiperijen van de Engelschen,
die zich in 1612 in Siam kwamen vestigen, wisten
de Hollanders zich daar te handhaven en in 1664
sloot de Compagnie met dien Staat het eerste verdrag, dat Siam met een Westersch yolk heeft gesloten.
Zij verkreeg voor een groot deel hetgeen Sir Joh
Browning bijna twee eeuwen later, in 1855 trotsch
was te verwerven: vrijen handel met voorkeur voor
verschillende handelsartikelen, die in overvloed in
het land voorhanden waren.
De moed der vaderen werd door tegenwerking
aangewakkerd en Nederland werd eerst teruggedrongen toen zijn innerlijke krachten verflauwden.
Tengevolge van den inval der Birmanen moest
in 1760 de factorij in Siam worden opgeheven, en

de handelsbetrekkingen werden eerst in 1862 hervat.
Het toen gesloten handelsverdrag moet thans hernieuwd worden. Scheepvaart en handel zijn in deze
drie kwart eeuw zeer toegenomen, want Nederland
herleeft. Er bestaat thans tusschen Siam en Nederland (Nederlandsch-Indie) een geregeld handelsverkeer. Siam voert voornamelijk rijst en hout uit
en uit Nederlandsch-Indie worden suiker, melasse,
petroleum, benzine en steenkool ingevoerd.
Eenige maanden geleden is in Siam een nieuwe
Nederlandsche instelling geopend: de handelsvereeniging Holland-Siam, Welke beoogt, Nederlandsche
voortbrengselen in Siam aan de markt te brengen.
Zij heeft de taken en het personeel van de Nederlandsch-Indische Houtimport-Maatschappij overgenomen en haar personeel uitgebreid. Koning Tsjoelalongkorn heeft op zijn reis door Europa Nederland
bezocht; te 's-Gravenhage is een Siameesch gezantschap gevestigd en de koning is ook twee malen op
Java geweest, waar de bronzen olifant voor het
museum te Batavia, een geschenk van Z.M., de herinnering aan zijn reis levendig houdt.

NEDERLAND.
Groepsdag.
Het Bestuur van Groep Nederland brengt hierbij
ter kennis van de Afdeelingsbesturen, dat op Zaterdag
11 September a.s. te Arnhem een Groepsvergadering
zal worden gehouden gevolgd door een Groepsdag,
tot de ontvangst waarvan de afdeeling Arnhem is
bereid gevonden.
De dagorde is voorloopig aldus vastgesteld:
10.45 v.m. Ontvangst ten stadhuize.
11.15 v.m. Groepsvergadering in Huize de Bruyn.
Dagorde:
1. Verkiezing van vijf afgevaardigden in het Hoofdbestuur (tengevolge van de in werking treding
der nieuwe Verbondswet treden alle afgevaardigden af, behalve de Groepsvoorzitter).
Aftredende leden: Mr. B. de Gaay Fortman,
P. J. de Kanter, Dr. H. W. E. Moller, Luit. Kol.
K. E. Oudendijk, Mr. K. M. Phaff.
2. Verkiezing van twee leden in het Groepsbestuur.
Aftredende leden: Mr. C. M. Herckenrath en
Pater B. Kruitwagen.
(De afgetredenen zijn ingevolge het nieuwe
Groepsreglement terstond herkiesbaar).
1 Verkiezing van een plaatsvervangend lid in de
Commissie, aan wie het Hoofdbestuur Rekening
& Verantwoording van het beheer doet. (Art.
18 der Verbondswet).
Let wel:
De aanbevelingen van het Dagelijksch Bestuur
voor de drie bovengenoemde verkiezingen zullen
nader worden bekend gemaakt, tegelijk met die
der Afdeelingen. De afdeelingsbesturen worden
verzocht hunne aanbevelingen veer 20 Augustus
aan den Secretaris der Groep in te zenden.
4. Verslag der finantieele Commissie omtrent het
beheer van den Penningmeester over 1925.
5. Begrooting van Groep Nederland voor 1927.
6. Mededeelingen van het Bestuur.
7. Rondvraag.
Ter vergadering zal ter inzage liggen een uittreksel uit de Jaarverslagen der Afdeelingen over
1925, voorzoover deze zijn ingeleverd.
1230-1.30. Gemeenschappelijk, eenvoudig noenmaal in Huize de Bruyn.
1.30-3.—. Middagvergadering aldaar.
3.00-6.00. Bezoek aan het Openluchtmuseum.
6.00. Gemeenschappelijke maaltijd in Huize
de Bruyn.
Nadere bijzonderheden zullen, zoo noodig, later
worden bekend gemaakt.
Namens het Groepsbestuur:
C. M. HERCKENRATH Jr.,
Hilversum, 15 Juli 1926.
Oude Enghweg 4.

Secretaris.
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Mededelingen van de ontvangende afdeling.
1. De ontvangst ten stadhuize zal plaats hebben
10.45. Men wordt verzocht bijtijds in de hal van het
stadhuis, ingang Koningstraat, aanwezig te zijn.
Bezoekers, die met de trein van 10.27 uit Holland
komen, vinden bij de uitgang iemand van de regelingscommissie (met herkenningsstrik), om ze Tangs
de kortste weg naar het stadhuis te geleiden.
2. Voor een goede regeling is het volstrekt nodig,
dat de regelingscommissie van te voren weet, op
hoeveel deelneMers ze moet rekenen:
a. voor de ontvangst ten stadhuize.
b. voor de gemeenschappelike koffietafel in huize
De Bruyn, welke de afdeling Arnhem zal aanbieden.
c. voor de micklagtocht naar het Openluchtmuseum
met extra trams, alwaar de afdeling Arnhem de
thee zal aanbieden.
d. voor ' de gemeenschappelike maaltijd in huize
De Bruyn, om 6 uur. De prijs daarvan is bepaald
op f 4.— zonder de dranken. Er is een uitlokkende
spijslijst opgemaakt en huize De Bruyn is bekend
om en goede keuken.
Aanmelding van deelneming moet uiterlik 1 Sept.
ingezonden worden bij de beer A. J. Schreuder,
Joubertweg 2, Oosterbeek, postrekening No. 70525.
Aanmeldingen voor de maaltijd moeten vergezeld
gaan van een bedrag van f 4.—. Wie na aanmelding
verhinderd mocht zijn aan de maaltijd deel te nemen,
ontvangt de bijdrage terug. De kaarten van deelneming voor a., b., c. en d. worden bijtijds toegezonden.
3. Het uur van de maaltijd is zo gesteld, dat
men er aan kan deelnemen en toch nog 's avonds in
alle richtingen vertrekken.
A. J. SCHREUDER,
Secr. der afdeling Arnhem.
Nederland in de vaart der volken.
Wie aanteekening houdt van de onderscheidingen,
door Nederlanders behaald, krijgt binnen korten tijd
een te lange lijst voor onze kolommen. Enkele
namen noemen wij nu en dan, met verontschuldiging
aan hen, die wij mochten overslaan.
Herinneren wij aan de benoeming van Prof. Hugo
de Vries tot doctor honoris causa te Halle, van Prof.
Ernst Cohen tot lector in de scheikunde aan de
Cornell University te Ithaca (staat New-York), aan
zijn eerelidmaatschap van de Royal Institution of
Great Britain (Britsch koninkl. genootschap) en zijn
vele eeredoctoraten, aan de benoeming van Prof.
C. A. Verrijn Stuart (Utrecht) tot doctor honoris
causa in de staatswetenschappen door de Christian
Albrechts universiteit te Kiel (tegelijk met Dr. John
M. Keynes en Dr. Herbert C. Hoover) en van Dr.
J. Versluys tot gewoon hoogleeraar in de morphologische dierkunde aan de universiteit te Weenen;
van baron W. van Vredenburch tot doctor honoris
causa in de letteren en wijsbegeerte aan de nieuwe
Hongaarsche Staatsuniversiteit; een voordracht van
Prof. Dr. L. S. Ornstein (Utrecht) te Gottingen over
de onderzoekingen betreffende spectrale intensiteiten
in de laatste jaren te Utrecht verricht, welke onderzoekingen in hooge mate de aandacht der natuurkundigen hadden getrokken; aan de lezingen te Parijs
van Prof. L. H. Quix (Utrecht) over het onderzoek
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van het evenwichtszintuig. En tenslotte aan den
roemrijken arbeid van Prof. Dr. W. H. Keesom, den
opvolger van wijlen Prof. Kamerlingh Onnes te
Leiden, die geslaagd is, helium, dat door Kamerlingh
Onnes vloeibaar was gemaakt, in vasten toestand te
brengen.
Aan beide hoogleeraren heeft indertijd de koning
van Noorwegen hooge onderscheidingen verleend
wegens hun kostbare medewerking in het cryogeen
laboratorium te Leiden aan het onderzoek van den
Noorschen hoogleeraar Prof. Vegard bij diens
onderzoekingen naar den card van het Noorderlicht.
Nergens op aarde, zoo schreef V. Esbach onlangs in
„ De Wereldkroniek" o.m.,
kan men een laboratorium
aanwijzen van zoo grooten omvang en zoo uitstekend
ingericht voor het onderzoek van de eigenschappen der
materie bij de allerlaagste temperaturen, als het Leidsche
Cryogeen Laboratorium.
Hoezeer degroote internationale beteekenis van het
laboratorium algemeen wordt erkend, blijkt wel hieruit,
dat de International Education Board van de Rockefeller
Foundation onlangs een som van 25Q.000 gulden ter beschikking van dit laboratorium heeft gesteld voor het
aanschaffen van de nieuwste instrumenten. Te Leiden
is een temperatuur bereikt van 272,29 graden onder nul,
d.i. slechts 0,8graden boven het absolute nulpunt.
Bij deze zeer lage temperaturen, nemen de stoffen,
die wij in gewone omstandigheden als gassen kennen,
den vloeistoftoestand of den vasten toestand aan. Het
gas, dat het moeilijkst is klein te krijgen en waarmede
dientengevolge de laagste temperaturen zijn te verwezenlijken, is het helium.
In 1908 heeftprofessor Onnes te Leiden het helium
voor het eerst vloeibaargemaakt. Dit gebeurt bij ongeveer
269graden onder nul. Door den damp van het vloeibare
helium snel weg te zuigen, kookt het zichzelf koud en
daalt de temperatuur nog meer.
Hoegroot het wetenschappelijk belang is van het vastmaken van het helium, blijkt wel daaruit, dat reeds in
het begin van zijn intreerede als hoogleeraar te Leiden
Professor Dr. W. H. Keesom dit moeilijke vraagstuk
bespreekt in zijn belangwekkende rede „Het belang van den
Tocht naar het Absolute Nulpunt", (in druk bij Eduard
IJdo te Leiden).
Prof. Keesom heeft zijn proefnemingen niet alleen
zelf wetenschappelijk voorbereid en geleid, maar de
proeven ook uitgevoerd. Binnen in het toestel voor
zeer )age temperaturen, „de helium-cryostaat" zette
hij een glazen buis met een ijzeren staafje. De glazen
buis werd met vloeibaar helium gevuld. Met een
magneet kon men het ijzeren staafje gemakkelijk op
en neer bewegen, zoolang het helium vloeibaar was.
Wordt nu de druk opgezet, dan volgt op een gegeven
oogenblik het ijzeren staafje den magneet niet meer,
omdat het staafje in het helium is vastgevroren.
Van de wetenschap naar de kunst. Aangestipt zij
de zegepraal, in November van het vorige jaar door
de Nederlandsche kunstnijverheid behaald op de
Parijsche tentoonstelling voor versieringskunst en
van het groote welslagen der tentoonstelling van
Nederlandsche kunst te Parijs in het voorjaar 1926,
welke naar o.a. de briefschrijver van het Berl.
Tageblatt verklaarde, den onvergetelijken indruk
der tentoonstelling van 1921 nog overtrof.
Minder om zijn kunst dan wegens hetgeen hij
voor de Nederlandsche taal in Vlaanderen heeft
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gedaan, werd dezer dagen te Vilvoorde bij Brussel
de nagedachtenis van Dr. J. Nolet de Brauwere van
Steeland gehuldigd. Als dichter is deze Rotterdammer
dellicht vergeten, ofschoon hij zeven zware boekweelen heeft nagelaten; ofschoon hij Tollens' vriend
was en Tollens hem in een gedicht ge.,prezen heeft.
Nolet was Nederlander van geboorte, Vlaming van
opvoeding. Bij de huldiging zei de heer J. D. Vits,
als woordvoerder van het college van B. en W. 0.m.:
Na zijn huwelijk te Rotterdam, den 18en Juni 1844
aldaar, met mej. Maria Fuchs, door kanunnik David
ingezegend, vestigde hij (Nolet) zich in de Brusselsche
voorstad Elsene, waar hij 33 jaar verbleef. In 1842 werd
hij lid van het Taal- en Letterkundig Genootschap en
het jaar daarop hield hij in het Brusselsche stadhvis de
eerste sedert 1830 in dit gebouw 1 iitgesproken Nederlandsche rede. In 1886 was hij, bij de oprichting van de
Kon. Vlaamsche Academie te Gent, een der eerste
twintig leden van dit letter- en taalkundig lichaam. Koning
Leopold II sprak zelden een Vlaamsche rede uit, Welke
niet door den dichter was herlezen en goedgekeurd; de
Leuvensche universiteit vereerde hem met den titel van
doctor in de letteren honoris causa en in den loop van
zijn Leven zijn hem niet minder dan drie commandeursen zeven ridderkruisen verleend.

Nadat een gedenkplaat onthuld was in den gevel
van het huffs waar Dr. J. K. H. Nolet de Brauwere
van Steeland 38 jaren geleden stierf, sprak o.a. Prof.
dr. Scharpe, bestuurder der kon. Vlaamsche Academie, die Nolets strijd tegen de in Vlaanderen heerschende taalslordigheid roemde. „Aan dezen Hollander, aldus Prof. Scharpe, zijn wij Vlamingen
veel dankbaarheid verschuldigd." Mej. Nolet, de
grijze dochter van den dichter, dankte in voortreffelijk
Nederlandsch.
Nederlandsche vernuftelingen (zooals Hooft ze
noemde) gaan uit naar alle werelddeelen.
De Engelsche en de Egyptische regeering besloten
in het begin van dit jaar, het water van den Blauwen
NO voor de besproeiing van den Soedan te laten
onderzoeken door een bijzondere commissie. Tot
voorzitter kozen zij den Nederlander J. J. C. Cremer,
die als raadgevend ingenieur verbonden was aan den
dienst van Waterstaat in Den Haag en die Nederland
in de centrale Rijncommissie vertegenwoordigde.
In China werken Nederlandsche waterbouwkundigen Binds vele jaren. Tal van havens zijn door
Nederlandsche ondernemers aangelegd en allerlei
ander werk van verwanten aard is door hen verricht.
Men maakte te Kanton nu plannen voor den aanleg
van een haven te Whampoa. Bijna vanzelf sprak het
(naar de ster-briefschrijver der N.R.Ct. schrijft)
dat de Chineezen daarbij aan Nederlandsche leiding
dachten en de waarschijnlijkheid is groot, dat
Nederlanders het werk zullen uitvoeren. Als tenminste de geldmiddelen ervoor worden gevonden,
wat in dezen tijd in China hoogst twijfelachtig is.
„Niet alleen goede roep en speciale ervaring in die
streken verschaffen den Nederlandschen waterbouwkundigen hun sterke positie; er zijn ook technisch financieele redenen voor. Wie eenmaal op groote Schaal bezig
is met haven- en baggerwerken op de Chineesche kust,
is er niet gemakkelijk door concurrenten weer uit te krijgen.
Immers, hij heeft zijn materiaal , in die wateren, en hoeft
niet meer de ontzaglijke kosten te imaken van baggermolens,
zuigers, kranen, sleepbooten en kleiner materiaal erheen

te brengen. Wie erin wil komen, moet beginnen een groot
kapitaal aan dit transport te besteden....
Hun roep, hun bijzondere ervaring, het voordeel dat
hun gereedschap zich ter plaatse bevindt, en de prikkel,
steeds aan het werk te moeten blijven, hebben den Nederlandschen aannemers van waterbouwkundige werken een
positie verschaft, waaruit concurrenten hen heel moeilijk
kunnen verdringen".

De wanorde in China en het daaruit voortvloeiende
geldgebrek blijven echter gevaarlijk. Daardoor ook
kan er niets komen van allerlei heel noodige waterbouwkundige plannen, die te Peking, waar de ir.
H. van der Veen als raadgever van de Chineesche
regeering een belangrijken post bekleedt, zijn uitgewerkt.
Ook in de nabijheid vonden Nederlandsche ondernemers werk. De Portugeesche regeering laat te
Macao een flinke haven aanleggen en te Hongkong
legde dezelfde maatschappij voor havenwerken, die
deze taak aanvaardde, een havenkade aan.
Het eersn vliegtuig, dat de Noordpool bereikte,
bij den Noordpooltocht van Byrd, een der best
toegeruste Poolondernemingen, was een Fokker.
Volgens Byrd is nog nooit een vliegtuig zulk een
gevaarlijken tocht begonnen met een dergelijke
veiligheidsgrens als de Fokker F VII-3 en die op
dezen tocht dienst deed. Den bouwer, de heer A.
H. G. Fokker, wood het Bestuur van „Nederlandsch
Fabrikaat" den verguld zilveren legpenning dezer
Vereeniging aan.
De KOlnische Zeitung wees eenigen tijd geleden
op de toenemende mededinging der Nederlandsche
mijnen in Limburg. „Op technisch en sociaal gebled", schreef zij, „hebben de Nederlanders zich
de ervaring van andere landen ten nutte gemaakt
en in korten tijd een aantal bedrijven gesticht, zooals
men ze in geen land ter wereld biter vindt".
l otte hebben de Nederlandsche ruiters te
T ens
Luzern den naam van ons land in de sport hooggehouden. In de zeven wedstrijden, waaraan Nederlanders deelnamen, behaalden zij een eersten en
een derden prijs. Lull. De Kruyff won met „King
of Hearts" (verstond dat beest geen Nederlandsch ?)
den eersten prijs in den jachtspringwedstrijd tegen
119 mededingers. Prins Hendrik reikte den heer
De Kruyff den eereprijs uit. Bovendien in en zij met
zestien andere prijzen strijken, ofschoon er een buitengewoon groot aantal mededingers en de strijd eer
zwaar was. De berichtgever der N.R.Ct. meldde
0 .m . :
Lt. de Kruyff heeft met King of Hearts 1) wederom
een schitterendepraestatie vertoond 2), door den Preis
von St. Georg te winnen. Dat zegt voldoende. Kapitein de
Kruyff heeft dagelijks schitterende parcoursen 3) afgelegd,
die algemeen bewondering hebben gewekt. Lt. van der
Voort van Zijp heeft hier ook een zeer goeden indruk
gemaakt en zijn naam als Olympisch kampioen alle eer
aangedaan. Lt. Colenbrander heeft op meesterlijke wijze
met My parling 4) een derde prijs verworven.

Op velerlei terrein blijft Nederland aldus met
eeregenoemd en geroemd, al is het dan niet altijd
in zijn eigen taal.
1) de„Hartenwinner”.
2) Kloek werkgeleverd.

3) Kranige tochten gemaakt.
4) „Mijn schar.
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VLAANDEREN
Openingsrede voor de Alg. Verg. op 11 Juli 1926
Toen in 1830 het Koninkrijk der Nederlanden
werd verdeeld, Belgie van Holland gescheiden, gevoelden de ontwikkelde Vlamingen al dadelijk, dat
er iets onnatuurlijks was in het feit, dat Vlamingen
en Nederlanders, loten van denzelfden Germaanschen
stam, die in den loop der eeuwen zoo lang vereenigd
waren, die dezelfde taal spraken, nu niet meer te
zamen waren om op te gaan in de algemeene Nederlandsche beschaving.
Mannen gelijk J. F. Willems, Ph. Blommaert,
Kan. David, Conscience, de Van Ryswycken, Ledeganck, Van Duyse, Snellaert en zoovele andere,
gevoelden dat maar al te goed.
Dadelijk zagen zij naar middelen om, ten einde
de verbroken banden tusschen de twee broedervolkeren zooveel mogelijk te herstellen, of om ten
minste kultureel samen te houden wat 1830 had
uiteengerukt.
Iedereen van ons kent het werk en het streven
van die vooraanstaande Vlamingen. Ze werkten voor
de herleving en de heropbouwing van hunne geliefde
Vlaamsche taal, eeuwen lang miskend en bestreden
door vreemdelingen, die hier regeerden; dadelijk
in haar recht hersteld door de Nederlandsche regeering na 1815.
Ze aarzelden niet voor hunne taal de benaming
Nederlandsche taal aan te nemen in weerwil van de
woede, met Welke die benaming hier bestreden werd.
Ze namen ook de Nederlandsche spelling aan, die
officieel door de Belgische regeering werd erkend
in 1864.
Er moest meer zijn dan de taalkwestie. Nederlanders eri Vlamingen moesten in de gelegenheid gesteld
worden om nu en dan samen te komen en weerom
te verbroederen.
Snellaert richtte de Nederlandsche taal- en letterkundige congressen in, die beurtelings in Noord en
Zuid om de twee jaar zouden worden gehouden.
Het eerste had plaats te Gent in 1849 en het
33ste zou vergaderen te Haarlem in 1914; maar de
wereldoorlog brak uit en sedert dien werden geene
congressen meer gehouden. Het werk van Snellaert
was stilgelegd. Het heeft nochtans op kultureel
gebied heerlijke vruchten gedragen. Dat zal geen
ontwikkelde, geen geletterde Vlaming loochenen.
In 1893 was het weerom een Vlaming, H. Meert,
die het plan opvatte niet alleen Nederlanders en
Vlamingen samen te brengen, maar al de Nederlandschsprekenden over de heele wereld. Voorwaar
een grootsch denkbeeld.
In Belgie, te Brussel, in het kunstgenootschap
De Distel werd in 1895 het Algemeen Nederlandsch
Verbond gesticht. Het groeide stilaan maar zeker met de
jaren en weldra maakten alle vooraanstaande Vlamingen, zonder onderscheid van denkwijze, er deel van uit.
In 1896 zag het Licht het maandblad Neerlandia,
dat verspreid werd over de wereld, overal waar
Nederlandsch wordt gesproken. Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika, de Nederlandsche kolonien in
Oost en West en de talrijke Nederlanders en Vlamingen in vreemde landen gevestigd, konden dus
kultureel worden vereenigd. Is dat geen prachtig
werk geweest ?
Na het Congres te Dordrecht, waar hoogstaande

Nederlandsche taalkundigen en geleerden als Prof.
Kern, Prof. Te Winkel, Prof. Fredericq, Dr. Kiewiet
de Jonge, Dr. Buitenrust Hettema en anderen het
woord voerden over het A. N. V., de toekomst van
den Nederlandschen stam, het gebruik van de
Nederlandsche taal en andere belangrijke vraagstukken, werd de hoofdzetel van het A. N. V. naar
Noord-Nederland verplaatst, ten gevolge van den
grooten aangroei van het ledental aldaar. Prof.
Fredericq toch had daar gezegd „dat Noord-Nederland hedendaags onloochenbaar het brandpunt was
van de beschaving van den Nederlandschen stam".
Geen Vlaming heeft hem tegengesproken.
Het getal leden van het A. N. V. groeide voort durend aan. Neerlandia werd hoe Langer hoe belang rijker en bleek voortaan te zullen zijn een onmisbaar
orgaan voor de Grootnederlandsche beweging.
De benaming Groot-Nederland, die langzamerhand
in twang was gekomen, had dit tegen zich, schreef
de heer C. van Son, in het Gedenkboek van 1898-1923,
dat ze kon doen denken aan staatkundige gebieds..
vergrooting. En hij voegde er gepast bij :
„Zij die zich in het A. N. V. vereenigden,
streven alleen naar de verhooging van de zede-•
lijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen
stam".
Die woorden herhalen wij hier met opzet.
Wij hebben, in Belgie, trouwens ook nooit anders
gesproken, omdat wij weten, dat ons pogen anders
verkeerd zou uitvallen en het A. N. V. zijn doel
zou missen.
De Noord-Nederlanders, die in Belgie verblijven,
en die lid zijn van het A. N. V., zouden de eersten
zijn om het te verlaten, als er politieke bijbedoelingen
aan het woord Groot-Nederland verbonden zouden
zijn. Wij kunnen wel begrijpen waarom.
Laten de Vlamingen, die in Noord-Nederland lid
zijn van het A. N. V., dat eens goed overwegen.
**
*

In 1914 telde het A. N. V. over de wereld 13.774
leden, verdeeld in vijf groepen: Nederland, Belgie,
Indie, Suriname en Nederlandsche Antillen.
Buiten de vijf groepen waren er nog over de
wereld verspreid zeventien zelfstandige afdeelingen:
te Berlijn, Bingen a/R., Bloemfontein, Bremen,
Chicago, Chicago-Roseland, Johannesburg, Kaapstad,
Keulen, Leipzig, New-York, Nijlstroom, Potchefstroom, Rumenie, Smyrna, Stellenbosch, Ventersdorp.
Deze afdeelingen telden te zamen meer dan 1000
leden. Buiten deze waren er nog 744 algemeene
leden in het buitenland zoowat overal verspreid.
De groepen hadden:
Nederland
8023 leden
Belgie
2400
tt
Indie
1200
tt
Suriname .
187 „
Nederlandsche Antillen
228 „*)
In Belgie waren er in de Vlaamsche gewesten
takken te Gent, Brussel, Antwerpen, Brugge, SintNiklaas, Eekloo, Lokeren, Oostende, Kortrijk, Aalst,
Ninove, Mechelen, Lier en Leuven. In het Waalsche
land te Doornik, Charleroi, Nijvel, Luik en Aarlen.
Ik heb tak Doornik gesticht.
Evenals de Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen, waarvan het A. N. V. de leiding op
*) Deze cijfers zijn ontleend aan het Jaarverslag over
1913, verschenen in de Meiaflevering van Neerlandia, 1914.
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zich had genomen, heeft dit laatste, ten gevolge
van de oorlogsgebeurtenissen, zulk een geweldigen
schok gekregen, dat het bedreigd werd met volledigen
ondergang.
Het getal der afdeelingen in Belgie daalde tot
twee; Brussel en Lokeren bleven alleen nog recht.
Het getal leden zonk tot 300. Wat de Vlamingen,
na vele jaren en met groote moeite hadden tot stand
gebracht, de Taal- en Letterkundige Congressen en
het Vekbond, dat lag daar, om zoo te zeggen, onmeedoogenloos neergestooten.
Wij, met eenige trouwen, hebben niet geaarzeld
recht te houden wat nog kon rechtgehouden worden.
Wij hebben moeten strijden met het woord en vooral
met de pen tegen Vlaamsche en Fransche bladen
in ons land; maar wij hebben volgehouden — uit
overtuiging en ook uit eerbied voor al degenen, die
sedert 1830, onder de Vlamingen hebben medegewerkt
aan de opbeuring van hunnen stam, de verdediging
van ons recht als yolk, en aan de verbroedering met
de Noord-Nederlanders, onze stamgenooten, en met
al de Nederlandsch sprekenden over de wereld.
Wij werden aangevallen door Vlaamschhaters en
ook door Vlamingen. Voor de eenen keken wij te
veel naar het buitenland, voor de anderen niet genoeg.
Voor de eenen waren wij slechte Belgen, voor de
anderen te veel Belg.
Het is moeilijk voor iedereen wel te doen. Maar wij
hebben ons aan al die aanvallen niet te veel gestoord.
Wij hebben er deftig op geantwoord en wij zijn
voortgegaan, in Brussel en in Lokeren, met ons kultureel werk van het A. N. V.
Wij moeten volhouden. Het woord: „Je maintiendrai", alhoewel Fransch, is eene Nederlandsche leus.
Op kultureel gebied is er zooveel te doen. Ziet
maar eens rondom u !
Nederland geeft ons het voorbeeld, hoe een yolk
in zijn eigen taal bestuurd wordt en onderwezen;
een recht, dat men ons in Belgie Lang heeft betwist.
Wij willen het voorbeeld volgen, en daar ook toe
geraken. Nederland is geworden een kultuurland van
den eersten rang. Zijn onderwijs staat zeer hoog.
Naar het onderwijs van een yolk schat men zijne
beschaving. Aan Nederlandsche geleerden werden
in verhouding met de bevolking meer Nobelprijzen
toegekend dan aan eenig ander groot kultuurland
in de wereld.
Wij, Vlamingen, wonen in het land, dat in de
Middeleeuwen was de bakermat van de Dietsche
beschaving. Ons land had ook een kultuurland van
den eersten rang kunnen worden met kultuur in zijn
eigen taal zoowel als in de kunst. Maar politieke
gebeurtenissen hebben gescheiden, wat door de
natuur zelve aangelegd was om vereenigd te blijven.
De overheersching in de Nederlandsche kultuur is
daardoor van Vlaanderen naar het Noorden overgegaan. Met wijlen Prof. Fredericq erkennen wij dat volmondig. Maar Noord-Nederland is er niet te trotscher
om. Het reikt ons broederlijk de hand in het A. N.V.
Wij mogen die hand niet verstooten.
Wij moeten meer en meer de Vlamingen aanzetten
om lid te worden van het!A. N. V., om tot ons ledengetal te komen van voor den oorlog.
Wij zijn gelukkig, dat wij dit jaar de takken Antwerpen en Mechelen hebben recht gekregen, en dat
wij eerlang nog andere takken zullen zien herleven.
OMER WATTEZ.
Brussel, Juli 1926.

A. C. van der Cruyssen t.
De vorige maand overleed te Antwerpen de stoere
Vlaming A. C. van der Cruyssen, die van 1905-1907
en van 1909 tot 1919 Groep Vlaanderen mede in
het Hoofdbestuur vertegenwoordigde.
Sedert den oorlog stond hij ter zijde van den weg,
waarlangs de jongeren optrokken. Zijn leeftijd, hij
werd negentig, rechtvaardigde die toeschouwersrol.
Van der Cruyssen was een graag geziene Vlaming
in de Hoofdbestuursvergaderingen, die hij vrij geregeld bijwoonde. Als romanschrijver had hij zich
eenigen naam verworven, als deken van den provincieraad en als eereschoolopziener had hij gezag.
Hij was een waardig vertegenwoordiger der oude
garde, opgegroeid met de grondleggers der Vlaamsche beweging.
In zijn studiekamer hing een portret van Conscience
met de eigenhandig geschreven opdracht:
„Mijnen goeden vriend en kunstgenoot Camille
van der Cruyssen tot aandenken, 1871."
Dit zegt genoeg voor zijn beteekenis als Vlaming.
Hulde aan Prof. Dr. J. Vercoullie.
Het volgend jaar wordt Prof. Dr. J. Vercoullie
70 jaar en zal het 36 jaar geleden zijn, dat deze
knappe Vlaamsche geleerde, deze hardnekkige kamper
voor het Vlaamsche rechtsherstel en de verspreiding
van de algemeen Nederlandsche kultuur, na eerst
in het middelbaar onderwijs werkzaam te zijn geweest, tot hoogleeraar in de Germaansche filologie
aan de Universiteit te Gent werd benoemd.
Dit willen de Vlamingen herdenken en met dit
doel is dan ook een comite tot stand gekomen, dat
zich voorstelt den samensteller van het Beknopt
Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal,
dat nu zoo pas in een derde, verbeterde en aangevulde uitgave is verschenen, en, niet minder, den
inrichter van volksvoordrachten, congressen, liederen
avonden, enz., te huldigen.
Het comite, waarvan het secretariaat te Brussel,
Ernest Discaillesstraat 11, is gevestigd, mocht reeds
de toetreding van vele oud-studenten en vereerders
als Z. Ex. Minister Huysmans, Prof. Dr. L. Scharpe,
Prof. Dr. A. Vermeylen, Dr. M. Sabbe, Omer Wattez,
e.a. ontvangen. Ook de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en de Kon. Vlaamsche Academie, welke prof. Vercoullie onder hunne
leden tellen, zullen zich ongetwijfeld bij deze hulde
aansluiten, welke o.m. bestaan zal in de overhandiging
van een gedrukt feestalbum, dat, naast een portret
van den gevierde, talrijke bijdragen zal bevatten
van bevoegden op de vele gebieden door Prof.
Vercoullie in zijn loopbaan bewandeld. Uit NoordNederland worden vele toetredingen verwacht.
De Guldensporenslagherdenking.
Heel het Vlaamsche land door, van de Noordzee
tot de Maasvallei, is dit jaar de Sporenzege herdacht.
In alle plaatsen van eenige beteekenis waren yolksvergaderingen belegd, meestal met uitvoering van
Vlaamsche liederen, terwijl in de groote steden als
Antwerpen, Brugge, Aalst, Mechelen enz. optochten
werden gehouden. Te Brugge had de herdenking,
onder het luiden van de triomfklok, in de schaduw
van den Halletoren, op de Groote Markt, waar het
gedenkteeken staat van de nationale Vlaamsche
helden Jan Breydel en Pieter de Coninck, een waarlijk
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grootsch karakter, dat diepen indruk maakte op de
vele aan de Vlaamsche Noordzeekust verblijvende
vreemde badgasten Welke, voor deze gelegenheid,
naar de oude, grijze stad waren gekomen.
Werd in het Brabantsche stadje Vilvoorde het
uithangen van de Vlaamsche leeuwenvlag aan het
raadhuis door den provinciegoeverneur belet, elders,
in de andere Vlaamsche gewesten, was dit niet het
geval.
Te betreuren viel alleen maar, dat de Vlamingen,
tot de verschillende schakeeringen behoorend, er
in vele steden nog altijd niet in slagen mochten op
11 Juli, het weze desnoods slechts voor een dag,
hunne onderlinge verdeeldheid ter zijde te stellen
en eensgezind te getuigen van hun gemeenschappelijke trouw aan het Vlaamsche vaderland.
** *
Jaarlijksche Algemeene Vergadering.
In het Huis van het Boek, Magdalenasteenweg, te Brussel,
had 11 Juli de aangekondigde vergadering plaats van groep
Vlaanderen en van tak Brussel.
Nadat de heer M. de Ceulener verslag had uitgebracht over
de werkzaamheden van tak Brussel, kwam de heer 0. Wattez,
voorzitter, aan het woord, wrens rede men in Naar geheel
hieronder vindt afgedrukt.
Na deze toegejuichte rede zette de heer M. Stijns, sekretaris
vangroep Vlaanderen, den huidigen toestand uiteen. De roe
verschafte, ti dens het afgeloopen jaar, zoo aan Vlamingen als
aan Nederlanders inlichtingen,
die zoowel den handel als het
geestelijk verkeer moeten ten goede komen. Een raad van
bijstand voor letteren en kunst werd opgericht en, in overleg
met het Hoofdbestuur, werd besloten tot het inrichten van een
stamkongres te 's-Gravenhage dat, in het najaar, de verbetering
en bevorderen g der handelsbetrekkingen zal bestudeeren.
Voor 1927, wordt een Taal- en Letterkundig kongres te Brussel
voorbereid.
Groep Vlaanderen heeft zich tot den Belgischen ministerraad
gewend met 't verzoek dat, in het ambtelijk verkeer tusschen
Nederland en Belie voortaan alleen Nederlandsch zal gebruikt worden. Minister Beels beloofde dit verzoek in den
ministerraad te ondersteunen. De heer Kenis bracht daarop
hulde aan den minister van Openbare Werken, die de bestuurlijke taalwet streng doet naleven. De vergadering juichte
deze hulde toe.
De sekretaris deelde verder bijzonderheden mee over de op
te richten Volksuniversiteit van het A. N. V. Deze vereeniging
zonder winstgevend doel zal hoofdzakelijk goed Nederlandsch
an sc
onderwijs, vooral door briefwisseling, verstrekken. De verg
adering keurde de statuten goed en stelde het bestuur aan.
Nagoedkeuring van het groepsreglement werd het bestuur
vangroep Vlaanderen uitgebreid. De heer L. Baekelmans zal
meer in 't bijzonder het werk van de boekerijen van het A. N. V.
behartigen en Dr. Antheunis, uit Mechelen zal voor het inrichten van lezingen nuttige hulp kunnen verstrekken.

AMERIKA.
Canada als toekomstland.
In zijn opstel over Hollandsch-Vlaamsch leven
in Noord-Amerika in het Gedenkboek van het A N.V.
sprak Prof. Dr. A. Eekhof o.m. den wensch uit, dat het
Algemeen Nederlandsch Verbond zou bevorderen
„het uitzenden van nieuwe kolonisten, liefst groote
families, naar de Nederlandsche neerzettingen in
Amerika, opdat er zoo frisch bloed kome."
Hij legde er daarbij den nadruk op, dat niet maar
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gezonden zou worden „wie wil, maar wie het meest
geschikt schijnt te zijn."
In het onlangs verschenen boekje „Dwars door
Canada" door T. Cnossen — den Standaard-redacteur
— die indertijd tegelijk met den redacteur van „Onder
de Menschen" in de N. Rott. Ct. een reis naar Canada
maakte— vinden wij ongeveer datzelfde standpunt
ingenomen. De schrijver heeft op zijn reizen in dat
groote land, waar voor nog vele duizenden plaats is,
in 't bijzonder zich de vraag gesteld, wat het ons,
Nederlanders, voor de toekomst onzer overbevolking
kan bieden. Hij heeft land en yolk, handel, nijverheid,
landbouw, spoorwegen en verkeer beschreven en
ook voor godsdienst en onderwijs open oog gehad.
Hij schetst de moeilijkheden van het koloniseeren;
waarschuwt tegen het verwachten van te gemakkelijke,
of te spoedige resultaten, wijst erop, dat maar niet
iedereen moed, arbeidslust, geestkracht, volharding,
geloof genoeg heeft om te slagen. Maar de slotsom
is toch, dunkt ons, dat voor krachtige mannen,
vooral wanneer zij het landbouwvak verstaan, in
Canada een toekomst ligt.
En daarover denke men niet gering. Indie schrikt
door zijn klimaat vele landgenooten af; in ZuidAfrika zijn er weer andere bezwaren. Ook voor
kolonievorming in Zuid-Amerika is uiterste voorzichtigheid eisch. Suriname ondervond nog te weinig
belangstelling. Daarnaast blijven de Ver. Staten en
Canada de minste moeilijkheden voor den landverhuizer bieden, in 't bijzonder voor de Noord-Europeanen, die immers de grondleggers waren van de
Noordamerikaansche volksplantingen.
De geschiedenis herhaalt zich; het werk der eeuwen
wordt voortgezet. Nederlanders sluiten zich gemakkelijker dan bijv. in de Latijnsche landen bij het leven
aldaar aan, gevoelen zich in een land met zoo groote
vrijheid en zelfstandigheid spoediger dan elders thuis.
Zelfs al verliezen ze eigen taal, nog blijven zij, naar
de heer Cnossen schreef, in een omgeving, die hun
niet geheel vreemd is.
De V. St. gaan landverhuizing tegen—Canada moedigt ze aan. Een groot voordeel boven de Ver. Staten is,
dat wie zich in Canada vestigt, veel eerder in staat is,
zelf te beginnen. Doch aanstonds zij hierbij gevoegd :
wie er heen gaat, moet weten, wat hij doet. Goede
voorbereiding is hier noodig; vele Nederlandsche nederzettingen in Canada zijn, gelijk wij vroeger mede deelden 9, uiteengevallen of lijden armoede en aan
het Ned. Consulaat te New-York geeft men onzen
landgenooten den raad, niet naar Canada te komen,
alvorens zich van de toestanden door betrouwbare
inlichtingen op de hoogte te hebben gesteld en zich
zoo mogelijk de hulp verzekerd te hebben van boeren,
in Wier omgeving men zich denkt te vestigen. Nu,
voor voorlichting worth steeds beter gezorgd. De
Nederlandsche regeering steunt met geld de Ned.
Vereeniging „Landverhuizing" en de Emigratie-centrale „Holland", Welke laatste plannen overweegt
tot oprichting van opleidingsboerderijen, om landbouwers en niet-landbouwers rechtstreeks met de
practijk in aanraking te brengen. En van den anderen
kant ziet men het Canadeesche gouvernement en de
beide groote spoorweginstellingen de komst van,
geoefende landbouwers en boerenarbeiders bevorderen. Zij hebben hier te lande „kantoren voor kolonisatie en ontwikkeling" en verstrekken niet alleen
de noodige gegevens, maar regelen de geheele reis en
zoeken zelfs een betrekking voor hem, die besloten
heeft naar Canada te trekken.
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Verschillende hoogstaande personen in Canada
geven voorts volledige en onopgesmukte berichten,
terwijl 61 van lichamen en commissies daar te lande
den landverhuizer voorthelpen. De noodigste inlichtingen voor de reis en vestiging vindt men overigens
in het boekje.
Cnossen geeft menige bijzonderheid over de ook
door ons indertijd ') kort geschetste vestiging „Neerlandia" in de provincie Alberta, de eenige geslaagde
Nederlandsche kolonie in Canada. De schrijver gelooft, dat die nederzetting thans den moeilijksten tijd
achter den rug heeft. Haar kracht putte zij uit eenheid
van geestelijk denken. Bij de stichting hield men vast
aan de gedachte eener kolonie van Touter Nederlanders, zoo mogelijk alleen gereformeerden. Thans is de
kolonie door moeite en zorg heengegroeid tot een
samenleving van een veertigtal gezinnen, waarin wel
geen rijkdom maar een opgewekt geestelijk leven
heerscht en de kiemen voor verdere ontwikkeling in

HET IDEAAL VAN DEN LANDVERHUIZER,

stoffelijken zin aanwezig zijn. Bij zijn kort bezoek
aan „Neerlandia" maakte de heer C. kennis met
den ouderling Tiemstra, een der best geslaagden:
Even werd gestopt, kennisgemaakt en openhartig in
korte trekken het wedervaren verteld. Hij, Tiemstra,
afkomstig uit de omstreken van Bolsward, was bier gekomen zonder een cent op zak, was geholpen, had hard
gearbeid, moest nog ingespannen werken, maar kon nu
zeggen, dat hij 50 H.A. grond in zaad had staan, 30
koeien, 10 paarden en machinerie bezat, vrij van schuld.
Hij was meer dan tevreden en voegde er pittig blij achteraan: „De granen staan best dit jaar."

De schrijver is van meening, dat landverhuizing in
groepsverband — al zijn het slechts drie of vier
families — aanbeveling verdient. Niet alleen boeren
of boerenknechts zijn in Canada geslaagd. In de
omstreken van Winnepeg wonen honderden Hollanders, die in den tuinbouw een goed bestaan hebben.
Zonderling genoeg zijn er wellicht meer uit Am1) Neerlandia, Augustus 1924.

sterdam dan uit het Westland. Menschen van zeer
verschillend beroep hebben daar succes gehad. Elders
zijn Nederlandsche wevers en fabrieksarbeiders
uitstekende boeren geworden. Uitzonderingen bevestigen den regel.
Wie verhuisde, zonder zich voldoende rekenschap
te geven van zijn doen, beleefde moeilijke tijden.
„Als de voile zwaarte van het Bemis aan alles wat
vroeger in het vaderland — dan geen leege klank meer
— genoten werd, aanstormde op den man, die ronddoolde
in de leegte van het nieuwe, werd menig hoofd gebogen
en menig hart gebroken. Wie nog nooit schreide, leerde
het daar. Hij, die vroeger schold op vaderland en vorst,
tong dan het Wilhelmus.
Die menschen hebben Canada grout gemaakt".

Over het behoud der taal make men zich geen
droombeelden. Zelfs Neerlandia's schoolkinderen
spreken beter Engelsch dan Nederlandsch.

afbeelding uit T. Cnossen: Dwars door Canada.

Maar de Nederlandsche karaktereigenschappen
en zedelijke waarden blijven behouden en van dezen
gaat invloed uit in het land van vestiging. Zoo heeft
deze kolonievorming meer beteekenis dan voor het
kerkelijk leven alleen.
En daarom kunnen wij met de denkbeelden door
den heer Cnossen ontwikkeld under het voorbehoud,
dat hij op verschillende punten aangeeft, vrede
hebben.
Ook de drooggemaakte Zuiderzee zal niet meer dan
200,000 menschen kunnen herbergen — dat is de
bevolkingsvermeerdering van twee jaar. Onze overbevolking moet dus elders een heenkomen zoeken.
Wanneer men nu denkt aan de groote dingen, die
Nederlanders in Noord-Amerika gedaan hebben;
hoe juist zij de plaats kozen, waar een der grootste
Iffereldsteden zou ontstaan ; hoe hun deugden als
pioniers nog vereerd worden — in dit jaar in het
bijzonder in herinnering worden gebracht — in
den machtigsten staat ter wereld, dan kunnen wij
van Grootnederlandsch standpunt vol goeden moed
en met groote verwachtingen jonge mannen van durf

NEERLANDIA

131

en geestkracht, hoe nuttig ze ook voor het vaderland
hadden kunnen zijn, afstaan aan een onderbevolkt
land met groote toekomst als Canada. De ervaring
leert, dat ook, waar Nederlanders schijnbaar opgaan
in het land der vestiging, zij nochtans trouw blijven
aan stam en landaard, fier op hun afkomst van het
kleine yolk met zijn groot verleden, en dus ook in het
vreemde land den Nederlandschen naam en de
Nederlandsche zeden in eere kunnen brengen.
Nederlandsch leven in Zuid-Amerika.
De indertijd op aandrang van den toenmaligen
Nederlandschen gezant te Rio de Janeiro, wijlen Mr.
Pleyte, opgerichte Nederlandsche Vereeniging „Steun
in Nood", heeft 12 Mei 1.1. aan den Nederlandschen
Gezant te Rio de Janeiro, Z.Exc, Mr. Ch. Ridder
van Rappard, ter gelegenheid van het jaarfeest van
zijn aankomst in Rio de Janeiro, een feest aangeboden,
dat uitnemend geslaagd is. De inrichting van het
feest was hoofdzakelijk het werk van Mevrouw
Lohman en van Mevr. Rotteveel, de echtgenoote
van den inspecteur van de Kon. Ho11. Lloyd te Rio
de Janeiro.
Het programma begon, bij de binnenkomst van
den gezant, met het staande door alien gezongen
„Wien Neerlandsch Bloed".
De avond was gewijd aan tang, muziek en voordracht. Behalve de inrichters werkten er aan mee
de dames Polak en Wijler, en de heeren Bout, De
Knegt, Polak en Rotteveel.
Een klompendans in nationale kleederdracht uitgevoerd door twaalf dames vond grooten bijval.
Tot slot liet men „de kleuren van Nederlands vlag
chitteren".
Op 31 Augustus worden te Buenos Aires voor de
Nederl. vereeniging vertoond de door Groep Suriname van het A. N. V. welwillend in bruikleen
gegeven rolprenten voorstellend de huldiging van
H.M. Koningin Wilhelmina bij verschillende gelegenheden.
Onze pioniers in Carambehy.
De heer P. F. Matthijssen, de leider der Hollandsche nederzetting in Carambehy (Brazilie), die
in den vorigen jaargang van Neerlandia zulke bemoedigende mededeelingen deed over het doorzettingsvermogen van onze landgenooten, die langzamerhand over de ontberingen en andere moeilijkheden beginnen heen te komen, zond de vorige
maand weer, een uitvoerigen brief met allerlei tijdingen.
Er waren ook kieken bij van een zilveren bruiloft
en van de hierbij afgebeelde school, waar de briefschrijver de jeugd in Nederlandschen geest onderwijst en dankbaar gebruik maakt van de lees- en
leerboeken hem geschonken door het A. N. V.,
de Unie van Chr. Onderwijzers in Nederland en
verschillende uitgevers.
En ze gaan ook uit naar naburige „Nederlanders
in de verstrooiing" te Castro, Ponta Grossa, Goncalves
Voor een katholiek in eerstgenoemde plaats vraagt
de heer M. geregeld toezending van een geillustreerd
katholiek tijdschrift. Ook de jongensboeken van
Andriessen, Van Balen, Louwerse en Kramer, benevens jaargangen van „Voor het jonge Volkje"
zullen zeer welkom zijn.

NEDERLANDSCHE-SCHOOL TE CARAMBEHY.

Gaarne nemen wii zulke. schenkingen voor de
nederzetting te Carambehy in ontvangst.
Afd. New York.
Aan hetJaarverslag 1925 dezer Afd., uitgebracht door
den heer. Setter secr., ontleenen wij het volgende:
Laat mij beginnen met allereerst te wijzen op de aangename
onderlinge verstandhouding en dientengevolge prettige samenwerking, welke onder de bestuursleden in het afgeloopen
jaar geheerscht heeft.
Onder leiding van onzen Voorzitter werden gedurende
1925 drie bestuursvergaderingen gehouden, steeds terzelfder
plaatse n.l. ten huize van den Weled. Gestr. Heer Montijn,
die steeds bereid is, niet alleen om de vergaderingen aangenaam
te maken, maar ook door zijne gastvrijheid onze Afdeeling
kosten te besparen.
Alhoewel minder bestuursvergaderingen gehouden werden
dan in 1924 kan vastgesteld worden, dat zij in den regel
voltallig waren.
Een woord van dank aan de bestuursleden voor de trouwe
opkomst is daarom niet misplaatst.
Wij hadden het genoegen om onze medewerking te ver-

leenen, naast de Vereenigingen de „Netherland America
Foundation en„Eendracht maakt Macht” om de voordracht
van Prof. Barnouw te doen slagen over het onderwerp „de
Nederlandsche schilders in de 17de eeuw".
Helaas de opkomst voor zoo'n leerzame en belangwekkende
lezing liet nog veel te wenschen over. Het was echter aangenaam op te merken, dat de aandacht der aanwezigen algemeen en onverdeeld was van het begin tot het einde. Wij
brengen hier gaarne dank aan Prof. Barnouw, die zich schitterend van zijn taak kweet, en spreken den wensch uit, dat wij
hem nog menigmaal in de naaste toekomst voor ons mogen
zien optreden, en dan met een steeds rooter gehoor.
De verstandhouding met andere vereenigingen, die met ons
in meer of mindere mate het welzijn en de belangen van
Nederlanders en Oud-Nederlanders aan dezezijde van den
Oceaan beoogen, moet bevredigend genoemd worden.
Liefdadigheidsvoorstelling te New York.
De Secretaris der Groep N. Am. meldt ons:
De opvoering der „Bruiloft van Kloris en Roosje", op 21
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April, voorafgegaan door een rolprent betreffende den watersnood, heeft ten zeerste voldaan.
De Nederlanders, die daarin medewerkten,
hebben veel
eer van hun optreden.
Teen het einde zongen alle aanwezigen het Wilhelmus
in 't Nederlandsch.
Na de opvoering kon reeds aanstonds $ 3000,— aan de
Watersnoodcommissie in Nederlandgezonden worden.
Aan Mevr. Robert Erskine Ely, een geboren Nederlandsche,
is het vooral te danken, dat de voorstelling op 21 April druk
bezocht was, daaringeholpen door groep N. Am. van het
A. N. V. en andere Ned. vereeni ;ingen in Amerika.
Z.Exc. degezant Jhr. De Graeff en de cons.-generaal W.
P. Montijn bezetten het eeregestoelte op dien avond.

ZUID-AFRIKA.
Jaarverslag der Afd. Kaapstad en Omstreken over 1925.
Het ledental van onze Afdeeling bedraagt thans 198. Het nam
dit jaar of door het vertrek van vele, sommige zeer ijverige
leden, naar Nederland.
Ook de dood ontnam ons enkelen. Het eerelid Melt Brink,
die in 'on er jaren als bestuurslid langen tijd lief en leed met de
vereeniging doorleefde, overleed op hoogen leeftijd. Helaas
was door afwezigheid van den sekretaris uit Kaapstad het
bestuur nietgewaarschuwd om bij de begrafenis tegenwoordig
te zijn. De Heer Hofmeyr ontviel ons en in het laatst van het
jaar stierf de Heer Bremer, een trouw vriend, dien wij noode
zullen missen.
Enkele nieuwe leden meldden zich aan. In het bestuur had
de nieuwgekozen voorzitter, de Heer Cohen Stuart, nauwelijks
met veel ijver het werk op zich genomen, of het bleek, dat hi'
naar Nederland terug moest gaan. Wij betreuren zijn been aan
en waardeeren het, dat Adv. Wessel Roux bereid was tijdelijk
het voorzitterschap waar te nemen. Mevr. Boeseken en Mevr.
DeJongh waren gedurende dit jaar in Nederland, het lid voor
Stellenbosch was verhinderd vergaderingen bij te wonen,
zoodat het bestuurgewoonlijk uit 5 personen bestond in plaats
van 9. In het midden van het jaar werd de Heer Estarippa in de
plaats van den heer Cohen Stuart gekozen.
Het bestuur vergaderde 9 maal en heeft allerlei plannen
overwogen om de Afdee,ling tot bloei te brengen. Zijn ook niet
alleplannen uitgevoeid, toch is er wel een en ander bereikt.
Alsgewoonlijk had em kranslegging plaats bij het standbeeld
van Van Riebeeck op 6 April. Voor het eerst namen er scholen
deel aan deplechtigheid en de leerlingen van de Kaapsche
opleidingsschool zongen een Van-Riebeecklied. Het is goed om
te kunnen zeggen, dat het denkbeeld van een jaarlijkschen VanRiebeeckdag voor de geheele Unie nu ernstig overwogen wordt.
Driemaal in het al gzloopen ja
ar werd het bestuur verzocht te
helpen met het inzamelen van gelden: eerst voor het gedenkteeken te Elandslaagte ter herinnering aan Dr. Coster en de
andere daargesneuvelde leden van het Hollander Corps; in
September voor de ramp te Borculo, en toen voor den Watersnood in Nederland, Voor de slachtoffers van de beide ram en
werd ruim en blijmoedig gegeven door de niet groote gemeenschap.
Behalve de voorlezing van den heer Overbeek op de laatste
jaarvergadering, waren er in 1925 vijf ledenvergaderingen of
bijeenkomsten, n.l. op 3 April in samenwerking met de Oran'klub, waar Dr. Beknan sprak over Van Riebeecks dagverhaal;
op 2 Juni toen de 'heer Cohen Stuart veer zijn vertrek naar
Nederland sprak over Nederlanders in Rusland; op 31 Juli,
toen onder voorzifterschap van Dr. W. J. Viljoen een bespreking werd gehouden over: de plaats van het Nederlandsch
op de sekundere (*ere) school. Sprekers waren dien avond:
oud-minister F. S. Malan voor den Taalbond, Prof. J. J. Smith
en Prof. M. C. Botha voor de Universiteitcn, Inspekteur C.

Hofmeyr, de Heer Kritzinger, hoofd der Opleidingsschool
aan de Paarl, de heeren Paul Roos en Du Preez voor een
H. S. met Engelsch en een met Afrikaansch als voertaal.
Terecht noemde een der kranten het een historische avond.
De verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina werd ditmaal op zeer waardige wijze herdacht door de eendrachtelijke
samenwerking van A. N. V. Afrik. Ned. Kunstklub en Holl.
Kring. Het werd een uitstekend geslaagde feestavond, die een
blijde herinnering heeft achtergelaten.
Op 25 Sept. sprak Prof. J. J. Smith over zijn refs naar Holland. Deze reis, die zooveel beteekend heeft en nog beteekenen
zal voor hetgevoel van saamhoorigheid der Dietsche stammen
aan deze engene zijde van den oceaan, had bij de leden van onze
Afdeeling meer belangstelling moeten vinden. De opkomst op
31Juli, toen het Afrikaner Koffiehuis propvol was met een
overwegend Afrikaansch gehoor, bewees, hoe brandend de
vraag van het Nederlandsch in Zuid-Afrika is. De opkomst op
28 Augustus bewees,
hoe warm de Nederlandsche harten
kloppen voor Koningin en Vaderland, de avond van 25 September, hoe weinig leden zich bewust zijn, dat een weinig
hartelijke belangstelling van ieder lid zooveel kan beteekenen
bij het werk om de banden hecht te maken tusschen het Nederlandsche en het Afrikaansche yolk.
Bij de opvoering van Roelvinks Lentewolken door de studenten te Stellenbosch bewees een flinkgetal Kaapsche A. N. V.
leden door hun tegenwoordigheid, dat men toch wel waardeeren wil, wat in eigen omgeving op dit gebied gedaan wordt.
Het Bestuur blijft trachten belangstelling voor iederen
vorm van Hollandsch op te wekken en aan te moedigen.
Met het Hoofdbestuur wordt een vrij drukke briefwisseling
gevoerd. Op de algemeene vergadering en den stamdag, in
Mei 1925 in Den Haag gehouden, werd onze Afdeeling vertegenwoordigd door Prof. Casimir en Prof. J. J. Smith. Exemplaren van de gewijzigde wet werden ons toegezonden. Ook
exemplaren van een vlugschrift: Nederl. woorden en uitdrukkin en ter vervanging van — ismen, die nog bij den sekretaris
te krijgen zijn.
Hetplan van Dr. Ph. Botha tot krachtiger werk in de Zuidafrikaansche afdeelingen werd aan de besturen rondgezonden en
gaf aanleiding tot een briefwisseling, die, helaas, weinig vrucht
schijnt te dragen. In den loop van het jaar is de Afd. Potchefstroom opgeheven, maar de Afdeeling Bloemfontein, die ook
over opheffing dacht, is opnieuw aan 't werk gegaan.
Het Hoofdbestuur blijft aandringen op samenwerking en

nauwer kontakt, terwijl besturen zich de handen gebonden
gevoelen door gebrek aan geldmiddelen, gebrek aan geestdrift
onder de niet-bestuursleden en vooral door degroote afstanden.
Wij blijven ho en op de overkomst van den algemeenen
voorzitter of een ander leider en ondertusschen doen wij nog
eens een beroep op onze leden om zich te houden aan het
A. N. V. doel,
zooals nu uitgedrukt in Art. 2. I van de Nieuwe
Wet.
„Het Verbond beoogt verhooging van de geestelijke, zedelijke
en stoffelijke kracht van de volken en volksgroepen, die tot den
Nederlandschen of Dietschen stam behooren en versterking
van hun bewustzijn van onderlinge verwantschap."
E. M. C. LOOPUYT,
Sekretaresse.
Jaarverslag van de Openbare Hollandsche Leeskamer
en Boekerij te Kaapstad A. N. V. over 1925.
Nadat Mej. E. Bosman het werk van de vorige bibliothekaresse had overgenomen, is er in de Leeskamer weinig verandering gekomen.
Het aantal uitgeleende boeken neemt steeds toe en was in
1914 : 543.
1920 : 1341.
1924 : 1644.
1925 : 1825.
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Het werk breidt zich rustig uit en Me. Bosman verdient een
woord van dank voor haar ijver en toewijding. Mej. De Zwaan
waakte alspenningmeesteres over inkomsten en uitgaven.
Toch is de Kommissie niet tevreden. Het getal volwassenen,
dat van de Boekerij gebruikt maakt, neemt niet toe. Door 198
A. N. V. leden moest het betergewaardeerd worden, dat zij
voor enkelepennies hier ruim 2000 boeken te hunner beschikking hebben,
waar zijerlandsch
van Oud-Ned tot de meest
moderne boeken op allerlei gebied kunnen vinden.
In inkomsten en uitgaven sluit de kas met een voordeelig
slot van: £ 11.12.0.— Het is een verantwoordelijkheid deze
gelden bijeen te brengen, boeken en tijdschriften aan te schaffen.
De kisten van de rondgaande boekerij, die met veel zorg gevuld worden, aan ook niet zoo ver als wij verwacht hadden;
ja, uit Port-Elizabeth en Uitenhage schreef men ons, ze niet
meer te zenden.
En toch meenen wij te moeten volhouden, nu hier en daar
s temmen opgaan
om het lezen van Nederlandsch aan te
,
houden.
Willen de A. N. V. leden en vrienden van het Nederlandsch
dan bedenken dat een kommissie als de onze een weinig aanmoediging zoo gaarne, maar zoo zelden, ontvangt ?
Ook dit jaar zullen wij de loopende nummers van kranten
en tijdschriften verkoopen, een maatregel, die goed bevallen is.
Wij danken de Prov. Administratie voor de verleende toelage van : £ 67.10.5,
de Ned. Zuid-Afrik. Vereeniging voor
£ 25.— het Hoofdbestuur A. N. V. voor £ 15.— de Oranjeklub voor £ 5.—, het Afrikaner Koffiehuis voor de gewone
tegemoetkoming en Mevr. Basson en haar staf voor de verleende hulp.
En wij raden ieder lid aan, dat plan heeft om een boek te
nemen: Doe het nu !
Namens de kommissie:
E M C. LOOPUYT.
Briefwisseling met anderland.
Onder dit opschrift heeft Die Burger van 26 Juni de aandachtgevestigd op de aansporing van het Afrikaansche schoolhoofd, den heer Strijdom, aan stamverwante jongelieden om
met elkaar te briefwisselen en wel in deze bewoordingen:
„In meer as een van ons skole word dit by die kinders
aangemoedig om briewe te wissel met kinders in ander dele
van die Britse Ryk. Hoewel die kinders graag vat daaraan,
en 'n interessante oor en weer skrywery dikwels aan die gang
gesit word, het die plan ons maar koud gelaat, omdat dit bedoe is in die eerste plek vir die aankweek van Imperialisme;
en dit is iets wat onsgraag teenwerk in plaas van kweek.
Maar hierdie beswaar teen 'n ding wat andersins goed en
nuttig is val we in die geval van briefwisseling van ander
lande. So lyk die volgende wenk uit Neerlandia baie aanbevelenswaardig:
„Die hoof van die skool op Kenhardt, mnr. C. J. S. Strydom, het 'n versoek ingestuur vir omtrent twintig adresse
van leerlinge om met sy skoolkinders te korrespondeer. Sy
elk met Nederlandse
kinders is in Std. 6. 7 en 8 (dit staangy
leerlinge in die 1 e, 2e en 3e klasse in 'n Hoer Burgerskool of
Kweekskool."
Ouers of onderwysers wat graag kinders wil laat deelneem
in so' n briefwisseling kan name en adresse stuur (met klas
en ouderdom daarby genoem) aan Die Redaksie van Neerlandia,
Laan 34, Den Haag, Holland."
En reeds 29 Juni schreef een jong Afrikaner uit „Amandale",
Adelaide, Zuid-Afrika, ons het volgende:
„Ik sou graag met 3 of 4 leerlinge van verskillende skole,
in Holland wil korrespondeer.
Ik sal natuurlik in Afrikaans skrywe maar ek verstaan
Hollands ewegoed.

My ouderdom is 17 jaar en ek is in Std. X.
Dankie by voorbaat.
De uwe,
(Mnr) T. GANSEN VAN VUUREN.
N.S. Nederlandsche jongelieden, die lust hebben aan dit verzoek te voldoen, wendt U tot den onderteekenaar of tot den
heer Strydom, wien wijl,azoo men in Neerlandia heeft kunnen
lezen, het adres van een Leidsche jonge dame en een Amerikaanschen Hollander voor briefwisseling konden opgeven. Red.
Nederland in Kaapstad.
Verscheidene Nederlanders en Afrikanervrienden hebben
het plan om den verjaardag van Koningin Wilhelmina der
Nederlanden, 31 Augustus a.s., op waardige wijze te vieren.
Op aanstichting en onder voorzitterschap van den heer
P. A. van Buttingha Wichers ,
waarn. Consul-Generaal der
,
Nederlanden te Kaapstad
is 25 Juni j.l.
in het Afrikaner
Koffiehuis een vergadering gehouden van vertegenwoordigers
uit het Bestuur van de Afdeeling Kaapstad van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en van de Afrikaansch-Nederlandsche
Kunstklub. Er werd een commissiegekozen met den heer P. A.
van Buttingha Wichers als voorzitter, mevrouw J. BOeseken als
penningmeesteres, en den heer J. L. Schoeler (van het De partement van Onderwijs) als sekretaris. Tevens werd overgegaan tot
de benoeming van een versierings-, een ververschings- en een
programmacommissie. Reeds is de groote zaal van het Spoorweginstituut voor de avondfeestviering der volwassenen besproken, terwijl men in beginsel besloten heeft ook een kinderfeest op touw te zetten. Aangenaam is het te kunnen mededeelen, dat behalve een voldoend aantal Nederlanders, een,
groot aantal bekende Afrikaners — dames en heeren — zich.
tot medewerking hebben bereid verklaard.

TAALCOMMISSIE. j
Brievenbus.
F. W. S. te Buitenzorg. Wij danken U ten zeerste voor Uw
belangwekkenden brief. Dat een inlander moeilijkheden met
het Nederlandsch heeft, lit voor de hand; dat lei' daardoor
fouten maakt, is zeer begrijpelijk, maar dat de Nederlander,
die toch wel beter weten moet,
zoo vaak een slecht voorbeeld
voor hem is, doordat juist hi' met zijn eigen taal zoo knoeit,
betreuren wij zeer.
V. te 's-Gr. Hartelijk dank voor Uw mededeeling, welke
wegaarne in dit nummer hebben opgenomen.
Mr. H. P. S. te H. Met het R. I. B. heeft de T. C. verbinding
gezocht en verkregen; een drukproef is reeds behandeld; de
T. C. wacht op de overige 11. — Uit welk blad is Uw laatste
uitknipsel ? Anders zet U dit er steeds op.
***

Pastoor Verriest overgodsdienst en religie.
De desbetreffende vraag in het vorig nummer was den heer
Vetter te 's-Gravenhage aanleiding ons het volgende te melden:
De heer Hugo Verriest heeft indertijd te Breda een voordrachtgehouden, waarbij hi' zijn gehoor vermaakte door de
geestige wijze, waarop hi' de aanstellerij wist te hekelen van de:
Frankiljons. De zucht om liever slecht Fransch te spreken dart
daar het Fransch voor het
Vlaamsch vond hi'j te dwazer,
Vlaamsch in rijkdom zooveel onderdoet. Hi' haalde voorbeelden
aan van den slechten voet, waarop het Fransch vaak staat met
de logica. Een dezer, herinner ik mij, was, dat in 't Vlaamsch
het woordgodsdienst is afgeleid van God. Dat klopt, zeide h":
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God engodsdienst. Maar hoe klopt dat nu in 't Fransch: God is
Dieu; treft men nu in 't Fransche woord voor godsdienst iets
aan van Dieu ? Geenszins, want godsdienst heet daar religion.
Daarom, vervolgde hij, hoor ik liever godsdienst dan religie,
dat mij niets zegt.
Of Verriest over het bovenvermeldegeschreven heeft is mij
echter niet bekend.

INGEZONDEN.
I 1

De spelling van het Nederlandsch.
In een vorig artikeltje wees ik ern dat men m.i. veel te
vaak uit het oog verliest, dat er eene beschaafde Nederlandsche
schrijftaal is, gebonden aan en in toom gehouden door vaste
logisch of niet logisch, geschiedkundig juist of onjuist,
reels to
lastig of gemakkelijk, maar dan toch reels waaraan
waaraan men zich
dient te houden om anarchie en daardoor afdalen tot het la ere
eil der spreektaal te voorkomen. Wie zich Nederlander
P
voelt, hi' spreke zijn eigen idioom in zijn eigen kring, maar'
hi' late in een geval de beschaafde Nederlandsche schrijftaal
los, om daarvoor iets van mindere orde en vooral van minder
verzorgd uiterlijk in de plaats te gaan stellen.
Hoe de taal nu afgebeeld worth, of men dus bij het schrijven
de thans nog an bare of de vereenvoudigde spelling kiest,
lijkt mij tot op zekere hoogte van minder gewicht. Het „Vereenvoudigers-Arsenaal" van Dr. R. A. Kollewijn is zoo goed
van allerlei wapentuig voor aanval en verdediging voorzien,
dat er inderdaad niet veel teen de vereenvoudigde spelling
schijnt aan te voeren. Persoonlijk heb ik er een groot bezwaar
tegen, zij lijkt mij te huiselijk; met dat z'n en 'n komt de geschreven taal alweer een stapje nader tot de spreektaal, wat
in kringen van beschaafden zoo erg niet is, maar wat in het
bijzonder voor onze overzeesche gewesten, waar onze taal
toch ookgeschreven en gesproken en op de scholen onderwezen wordt, wel degelijk erg is. Men lette maar eens op de
geslachten. Ook hier leven die al lang niet meer, althans het mannelijk en het vrouwelijk taalgeslacht. Wij, tenminste de meeste
Hollanders, hebben een snort van voorliefde voor het mannelijk en gebruiken in onze spreektaal bij voorkeur hij, ook voor
die woorden, waar de woordenlijst opgeeft, dat zij vrouwelijk
zijn. Zoowel van een stoel, als van een tafel sprekende, zullen

spelling n.1.) bezig houdt, de veranderingen, die het noodig
acht, aangeeft en de macht heeft, de aanvaarding dier veranderingen op te le en. Vooral op het laatste komt het aan.
Want men bedenke wel, dat, waar men hier te lande voortdurendgelegenheid te over heeft, van goed geschreven en goed
gesproken Nederlandsch kennis te nemen en dus eigen taal
voortdurend aangoede voorbeelden kan toetsen, die gelegenheid
in onze overzeeschegewesten lang zoo algemeen niet is. Daar
wordt onderwijs gegeven in onze moedertaal door honderden,
voor wie die taal vreemd is, die dus zelf niet, of althans
onvoldoende, kunnen onderscheiden, wat juist en wat onjuist is.
Daar hoort men dagelijks gebrekkig Nederlandsch spreken en
krijgt men ten minste tweemaal 's-weeks bladen onder de
oogen, die al die gebreken der spreektaal gedrukt vertoonen,
eenvoudig, omdat de redacteuren zelf het beschaafde Nederlandsch niet of zeer onvoldoende kennen. Op velerlei wizen
sluipt daar dus van allerlei in onze taal, dat er niet in thuis behoort en een filter, om al die ongerechtigheden eruit te weren,
ontbreekt tot dusverre. Zulk een filter zou de boven aan eduide commissie in werking kunnen stellen. Hier te lande zou
zij goed kunnen arbeiden, door weer de hoog noodige eenheid
terug te brengen, in de kolotfien, door onze taal te beschermen
teen verdere afdwaling ten gevolge van het ontbreken van dwingend gezag. Hoe ver die afdwaling wel kan gaan, als de zaak
van de taal aan zichzelf wordt overgelaten, zal ieder duidelijk
zijn, die eens bladert in het belangwekkende werk van Prof.
Van Ginn ken „De regenboogskleuren van Nederlands taal"
en daarin hetstaaltje Neger-Hollandsch van St.-Thomas tracht
te begrijpen.
Er is daar in dwingend gezag noodig, dat kan uitspreken:
Wiltgij dit of dat zus of zoo zeggen of schrijven, ga uw gang,
maarzoo en niet anders zegt of schrijft men dat in het Nederlandsch. Uwe woorden mogen welsprekend of teekenachtig
ofwat dan ook zijn, maar Nederlandsch zijn zij niet. Wij,
d.w.z. de meerderheid der beschaafde Nederlanders, die prijs
stellen op onze Moedertaal, zeggen of schrijven dat zoo en
niet anders.
C. K. KESLER.
Nieuwer-Amstel, Juli 1926.
In Vlaanderen Nederlandsch.

Geachte Redactie,
Met de oudste 'on ens van mijn inrichting maakte ik een
wij dus zeggen: Hij staat in de kamer. Menschen van de over-: schoolreisje van enkele dagen naar Antwerpen, Gent, Brugge
zijde van den Moerdijk daarentegen schijnen meer voor het ' en Blankenberge. Misschien zijn de volgende opmerkingen
vrouwelijk te gevoelen. Maar nooit, of althans uiterst zelden ,. voor U wel van waarde.
zal iemand een hi'- of zij-woord onzijdig aan gebruiken.
10. Behalve aan den 0. L. V. toren te Antwerpen heb ik geen
Hoe is het nu daarmedegesteld in onze Westindische oogenblik Fransch behoeven te spreken: trein, boot, auto,
kolonien ? In Suriname zit men steeds met dat onzijdig zoo museum, eten en overnachten, alles was voor een Hollandsch
erg, dat men bij voorkeur alles maar onzijdig maakt. En op spreker gemakkelijk te bereiken en nergens voelde ik minder
Curacao heeft men zooveel moeite met al de geslachten, dat goede bejegening hierom.
men daar kan hooren zeggen — het is werkelijk gebeurd —:
2°. Met bijzonder veelgenoegen zag ik, dat de straatnaHij is een meisje. Al is het dus volkomen logisch, dat, daar men in Brugge voortaan alleen in 't Vlaamsch (Nederlandsch)
althans in het Hollandsche dialect, niemand, sprekende van worden aangegeven.
de tafel, zegt: Schuif haar een beetje opzij, maar wel „hem",
3°. We ondervonden alle medewerking en hulp van het
zich er het hoofd niet mede brekende, of de woordenlijst ook gemeentebestuur voor Antwerpen en meer dan gewone
opgeeft, dat tafel eigenlijk vrouwelijk is, voor onze overzeesche
vriendelijkheid van den heer Achille Daled te Brugge.
gewesten is dat niet zoo logisch, want daar is het Neder4°. St. Christophe in de Nieuwe Gentstraat te Brugge
landsch een vreemde taal en in Suriname zou men zeker, gaf ons een geheel Nederlandsche omgeving.
alsgeslachtsregels over boord geworpen werden, onder den
5°. De torenwachter op het Brugsche Belfort verklaarde
invloed van het Engelsch, in het bovenaangegeven geval gaan met zekeren trots, ook Nederlander te zijn.
schrijven — men doet zoo iets trouwens in enkele kranten
6°. Wij hebben ons vier dagen lang in eigen land gevoeld,
al —: Schuif het een beetje opzij.
al werd om ons heen zeer veel Franschgesproken.
Daarom lijkt het mij niet gewenscht, vrijheid ten opzichte
Aileen vonden we de Vlamingen meer Hollanders dan wij,
van spelling en verbuiging te propageeren. Integendeel, zij gebruikten minder bastaardwoorden.
vooral met het oog op de kolonien schijnt het mij hoog noodig,
Hoogachtend, Uw dw.,
dat er een toestand intreedt, zooals de Algemeene Voorzitter in
P. VAN AALTEN,
het jongste Julinummer van Neerlandia aangeeft: Er moet Arnhem, Klein Warnsborn,
een lichaam zijn, dat zich voortdurend met het vraagstuk (der
6 Juli 1926,
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Comite voor Nederlandsche Kinderen in den vreemde.
(Hoofddoel: Verzorging in Nederland).
112de Opgave van ontvangen bijdragen over 2de kwartaal 1926,
Werd ontvangen f 620.— maakt met vorige opgaven
f 556997.32, waartegenover stonden de uitgaven van f 2126.87,
welke uitgaven dus in hoofdzaak moesten worden bestreden
uit ons overschot.
Door bemiddeling van den Nederlandschen Bond in Duitschland, van Nederlandsche Consulaten en van de Vereeniging
„Nederland en Oranje" te Berlijn, konden wij in verschillende
plaatsen in Duitschland in noodgevallen de gewenschte hulp
verleenen,
De Penningmeester,
S. VAN LIER Ez.
Nassaukade 358, Amsterdam.

MEDEDEELINGEN
Werkzaamheden der laatste maand.
Aan verscheiden afgestudeerden van onderwijsinrichtingen,
van wie bekend is, dat ze naar het buitenland of de Nederlandsche overzeesche bezittingen vertrekken, o.m. aan een dertigtal
cadetten der Kon. Mil. Academie te Breda,
is met verschillende
bescheiden een uitnoodiging gezonden, om zich bij het A. N.V.
aan te sluiten.
Aan alle deelnemers der Zuidafrikaansche studentendagen
is„De Gids voor Zuid-Afrikaansche studenten”, uitgegeven
door het A. N. V. ten geschenke gegeven.
De rolprent: kranslegging bij het standbeeld van President Steyn te Deventer door den Haagen Commissaris der
Unie van Zuid-Afrika, den heer J. S. Smit, op 24 Juni '26, is
aangekocht en gezonden aan de Afdeeling Kaapstad met verzoek voor vertooning in de Unie zorg te dragen.
Wederom werd een kist met boeken,
bestemd voor de
Nederlandsche nederzetting te Carambehy, en verzameld
door de Unie van Chr. Onderwijzers in Nederland en het
A. N. V. verzonden. De Kon. Holl. Lloyd vervoert de kist
kosteloos.
Aan de verschillende stoomvaartmaatschappij en werd
een verzoekgericht er voor te willen zorgdragen, dat Neerlandia steeds op de leestafels der reizigersschepen aanwezig is.
In verband met het krantenbericht, dat de Unie van Zuidafrikaansche Studenten een vijftigtal studenten uit En eland
Nederland, Belie, Frankrijk en Duitschland zou uitnoodigen
tot een bezoek aan Zuid-Afrika, heeft het Hoofdbestuur van
het A. N. V. een verzoek aan bovengenoemde Unie gericht, om
Vlaanderen niet te vergeten en zich daarvoor te wenden tot
het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond te Leuven.
Onzen verbindingen in Zuid-Afrika werd verzocht dit verzoek
te willen ondersteunen, door het zenden van een bijvalsbetuig
in of door persoonlijken invloed.
Aan den A. N. V. kalender 1927 werd de laatste handgelegd.
De uit ever de heer W. D. Meinema, is bezig met de afwerking
en hoot deze of de volgende maand met de aflevering te
beginnen.
Wie nog een kalender bestelde, doe het nu. Voor leden
van het A. N. V. is deprijs f 1.90, voor niet-leden f 2.50.
Onze Naamplaat.
Men verwijt ons wel eens, dat wij niet genoeg reclame maken,
dat het ons te zeer aan uiterlijke kenteekenen ontbreekt.
Nu is het A. N. V. wars vangeschetter, het arbeidt aan de
verhooging van den zedelijken, geestelijken en stoffelijken
vooruitgang van den Dietschen stam zonder opzichtig aan den

weg te timmeren. Maar zij die beweren, dat men toch moet
weten waar leiders, bestuurders en vertegenwoordigers wonen,
hebbengelijk en het Dagelijksch Bestuur heeft dan ook reeds
vele jaren geleden een naamplaatje voor de laatste rubriek doen
vervaardigen. Maar daarop stond de Nederlandsche vlag,
diegeen volledig zinnebeeld is van den Dietschen stam. En nu
onze hoofdgroepen Vlaanderen en Zuid-Afrika langzamerhand
mondiger en zelfstandiger geworden zijn, is een nieuwe naamplaat noodig, die dienst kan doen in alle stamgebieden en in
kleur en beeld een afspiegeling moet zijn van het A. N. V.
van Afrika,
Nederland, Vlaanderen.
Den Dordtschen bouwmeester H. A. Reus, die ook ons
bondsvaandel ontwierp, vonden wij bereid ook een naam last
samen te stellen en hi' is daarin uitstekend geslaagd.
De uitslag vindt men hierbij afgebeeld. Ondanks de veelheid
der kleuren: het rood, wit en blauw van Nederland, daarbij
hetgroen en oranje van Transvaal en Oranje Vrijstaat, het geel
en zwart van Vlaanderen; is een harmonisch geheel verkregen.
Het metalenplaatje is 12 bij 34 c.M. root en kan gemakkelijk aan muur of deur bevestigd worden.
Bestuurders of vertegenwoordigers, die nog niet voorzien
zijn, kunnen er een aanvragen aan het Hoofdkantoor, Laan 34,
's-Gravenhage.
De Nederlanders op Ceilon.
In „The Times of Ceylon" troffen wij een ingezonden
stukje aan van remand uit Colombo, die zich Johan de
Witt noemt, en waarin de aandacht gevestigd wordt op een
schijnbaar onbeteekenende fout in een straatnaam te Colombo. De bewuste straat is ambtelijk „Wolfendahl" gedoopt,
maar zooals„Johan de Witt” schrijft is dat natuurlijk een
vergissing. Vele jaren geleden heeft de Hollandsche kerk7in
die straat een Duitschen domineegehad die bij vergissing
hetgoed Hollandsche woord „Wolvendaal" op zijn Duitsch
schreef, De kerkvoogden in en een tijdlang — met echt
Hollandschegemoedelijkheid — met deze verkeerde schrijfwijs
mee; thans echter g ebruiken zij de historische benaming.
seer terecht dringt de inzender aan op een ambtelijke bevestiging en herstel van den ouden naam.
Wij zijn dankbaar voor dit zeer gewenschte optreden, waarmee de schrijver aanstonds bijval heeft behaald: de redactie
van „The Times of Ceylon" raadt het gemeentebestuur aan,
de straat haar juisten naam terug te geven.
Onze vlag waait dan weer, waar zij boort.
Zevende Kolon. Vacantieleergang v. Aardrijkskundigen.
Van 28-30 December e.k. zal vanwege het Comite voor
Indische Lezingen en Leergangen wederom een Koloniale
Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen te Deventer worden
g
ehouden.
Groep Nederlandsch-Indie.
In deplaats van den heer J. W. Roessing van 1 terson, die
amgezondheidsredenen is afgetreden, is als secretaris der
Groep opgetreden Mr. J. N. Greidanus, Diamboelaan 3,
Weltevreden.
Medan.
De heer Klevant, secretaris, schrijft:
Ten tweeden male, binnen betrekkelijk korten tijd, trad
voor de afd. Sumatra's Oostkust (Medan) Mevr. Van Wage-
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ningen (Annie Salomoms) op, ditmaal met een lezing over:
Guido Gezelle, wiens leven en werken werden geschetst.
Mej. Teensma zong zoowel voor als na de rust eenige van
ziin Kleengedichtjes, op muziek gezet door Cath. van Rennes
en H.Zagwijn. Weer was er veel belangstelling, waaruit blijkt,
in samenwerking met
dat deze avonden door onze afdeelin g ,
andere vereenigingen gegeven, zeer gewaardeerd worden.

.
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De vorige maand mochten wij van verschillende zijden
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stammuseum-in-wording ,de belangstelling van de leden heeft.
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ee
verschillende geschriften en tijdschriftartikelen door en van
F. 0. D. te 's-Gr.
Ons Stammuseum werd verrijkt met:
de reeks van 14 prachtige schoolplaten door H. Zondervan,
betreffende
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een route bronzen gedenkplaat en een penning voorstellend
Paul Krager, ter herinnering aan zijn honderdsten jaardag, door
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Een Nederlander, die er niet voor uit durft komen, dat hij de
Nederlandsche cultuur in Vlaanderen wil helpen redden, is
g
een knip voor zijn neus waard.
L. PICARD.
INHOUD : Dr. H. F. R. Hubrecht t. — Ihr. C. M. E. R. C. von Bose t. — S. L. van Lier Ez. f — Het NederlandschBelgisch Verdrag, door P. J. de Kanter. — Nederlandsche leerstof voor Vlaanderen (Een noodkreet en een oproeping). —
Zuid-Afri k a : Afscheid van Dr. H. S. Bosman. — Afd. Kaapstad en Omstreken. — Het veertigjarig bestaan van Johannesburg.
— Dietsche kan tteekeni ng en : Onze taal in Amerika. — Onze zuidelijke taalgrens w3rdt wider. — Nederlandsche wetenschap in aan.
— De Nederl. studenten en het Internationaal Studentenverbond. '—Suriname: De voorstellen van den
P
Ondernemersraad voor Suriname, door Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm. — Vlaanderen : Vlaamsche toestanden XVII,
door M. J. Liesenborghs. — Een grafgedenkteeken voor Hugo Verriest. — Ingezonden: Het Afrikaansch, door Prof. P.
Serton, met een naschrift van d. K. — Mededeelingen. — Nieuwe Leden. — Aankondigingen.
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Dr. H. F. R. Hubrecht t.
(van 1905-1916 lid van het Hoofdbestuur).

Dr. Hubrecht, 1 Aug. in den ouderdom van bijna
82 jaar te Amsterdam overleden, was een van die
talrijke sterke figuren, die wanneer Amsterdam ze
eenmaal voor zich won, deze stad tot hun dood
trouw bleven en dienden.
Na zijn studies te Groningen en Heidelberg, zijn
leeraarschap te Rotterdam en Utrecht, wordt hij in
1869 op nauwelijks 25-jarigen leeftijd directeur der
dan opgerichte Openbare Handelsschool, waarvan,
vooral door zijn leiding, groote kracht is uitgegaan.
Naast het onderwijs heeft hij de wetenschap gediend, in het bijzonder op practisch terrein bij het
uitsturen van den eersten wetenschappelijken ont-

dekkingstocht naar Midden-Sumatra, de eerste expedities naar Suriname, de inrichting der groote
koloniale tentoonstelling te Amsterdam, de instelling
van een leerstoel voor Indische Land- en Volkenkunde, aan de Amsterdamsche hoogeschool, de oprichting — met J. T. Cremer — van de vereeniging
Het Koloniaal Instituut, dat hij tijdens zijn Leven en
bij testament vorstelijk heeft bedacht.
Wat Hubrecht hierin en in andere opzichten voor
Nederlands hoofdstad en voor ons land is geweest,
hebben vele sprekers geschetst bij zijn uitvaart.
De bekroning van zijn liefsten arbeid (de voltooiing
van het Koloniaal Instituut) heeft hij — zoo werd
daar o.a. opgemerkt — niet mogen zien. Dat is het
lot van wie voor de toekomst bouwt, het lot, dat ook
de stichters en bouwers van het Algemeen Nederlandsch Verbond in hun geloof aan het groote doel,
bereid moeten zijn te aanvaarden. Zonderling is het
dat zoo dikwijls mannen, die door hun daden zulk
een echt nationaal gevoel toonen, niet beseffen hoe
noodzakelijk ons werk is om den, Licht naar wereldburgerschap afdwalenden volksgeest op 't vaderlandsch belang te richten en het Internationale te
leeren zoeken in een wereld-Nederlanderschap !
Anders Hubrecht, die, hoe ook het terrein zijner
medewerking begrenzende, het lidmaatschap van het
hoofdbestuur van het A. N. V. gedurende elf jaren
vervulde.
Jhr. C. M. E. R. C. von Bose. t
Den lOden Augustus overfeed plotseling in Grandhof (Luxemburg), waar hij zijn vacantie doorbracht,
Jhr. C. M. E. R. C. von Bose, sedert 1923 lid van het
Hoofdbestuur van het A. N. V. als afgevaardigde van
Groep Noord-Amerika.
In die hoedanigheid heeft deze militaire figuur,
gelijk in andere vereenigingen, waar hij een meer
leidende rol vervulde — wij denken hier voornamelijk
aan Volksweerbaarheid, wier weekblad Allen Weerbaar hij redigeerde —, herhaaldelijk gelegenheid
gehad bewijzen van zijn warme vaderlandsliefde te
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geven. Met hart en ziel Nederlander, streed hij met
het gesproken en geschreven woord onafgebroken
voor de een- en ondeelbaarheid van het Nederlandsche

Jhr. C. M. E. R. C. VON BOSE. t
Hoofdbestuurslid van 1923-1926.
yolk, dat hij voor alles in zedelijke kracht groot
wenschte. Lang voor hij lid van het Hoofdbestuur
werd, bewees hij dat door als propagandist van het
A. N. V. het land in alle richtingen te doorkruisen
om leden te werven,.
Al wat den Dietschen stam kon doen groeien en
bloeien had zijn genegenheid en hij kweekte het naar
zijn krachten mede aan. In jeugdig vuur ging deze
meer dan 70-jarige voor niemand uit den weg.
Ware Jhr. Von Bose op den vaderlandschen
bodem begraven, hem zou een indrukwekkende
teraardebestelling ten deel zijn gevallen en aan zijn
graf zou o.m. zijn medeafgevaardigde van Groep
Noord-Amerika in het Hoofdbestuur, Baron Van.
Fridagh, getuigenis hebben afgelegd van zijn waardeering. Nu dit niet mogelijk was, verzocht deze zijn
woord ter nagedachtenis in Neerlandia te zien
opgenomen:
„Op deze plaats breng ik gaarne een laatsten, eerbiedigen groet aan mijn hooggeschatten medeafgevaardigde. Met dankbaarheid denk ik terug aan de
jaren, dat ik zijn toewijding en weloverwogen adviezen mocht leeren waardeeren ten nutte van het
A.N.V., waaraan de ontslapene zijn beste krachten oaf.
Zijn sympathieke persoonlijkheid zal in dankbare
herinnering worden gehouden."

S. L. van Lier Ez. t
Wij wisten, dat de beer Van Lier, die den Dietschen
stam en het A. N. V. in verschillende betrekkingen
met groote toewijding heeft gediend, sedert Lang
ernstig ziek was, ma ar de geregelde, haast dagelijksche
briefwisseling, die het hoofdkantoor met hem voerde,
deed ons niet verwachten dat het einde zoo nabij was.
Van Lier is op zijn post gestorven en dat verwondert
ons niet van den man, die reeds in Zuid-Afrika, toen
de Boerenoorlog uitbrak, zich onmiddellijk als vrijwilliger aanbood en een werkzaam aandeel nam aan de

daden van het Johannesburger Politiekorps.
Wie de eerste jaargangen van Neerlandia heeft bewaard, kan op blz. 6 van 't Januarinummer 1901 dit
korps zien afgebeeld; Van Lier is de staande figuur
rechts.
Na den Boerenoorlog trad hij in Holland dadelijk
in de voorste rijen van hen, die zich met hart en ziel
aan de belangen van het A. N. V. wijdden, hij werd
weldra Secretaris-Penningmeester der Afd. Amsterdam en is dat steeds gebleven. Sedert 1921 heeft hij
de penningen van Groep Nederland beheerd en in het
dagelijksch bestuur deter Groep bekleedde hij een
voorname plaats. Veel lief en leed, veel voor- en tegenspoed heeft hij in het Verbond meebeleefd, dat hij
trouw bleef tot zijn dood, die ongetwijfeld verhaast is
door den tegenspoed, welke hem in het maatschappelijk Leven ook niet bespaard werd. Misschien voeld(
hij daarom des te inniger het onnoemelijk leed van
vele stamverwante ouders in het buitenland, die
hun kinderen door den meedoogenloozen wereldoorlog zagen wegkwijnen. Toen de veelstemmige
kreet om hulp opging, was hij een der eersten, die
zich aanbood om met de daad te toonen, dat hier een
vaderlandsche plicht te vervullen was, dat het de
levensredding gold van Jong Nederland in den
vreemde. En toen er een comite gevormd werd met
het doel die kinderen in Nederland de verzorging te
geven, welke de verarmde ouders hun niet meer
konden verschaffen, werd hij er de ziel van. Het
maandblad van den Nederlandschen Bond in Duitschland heeft zijn groote verdiensten in dezen onlangs
nog met warme waardeering in herinnering gebracht.
Dat vele Nederlandsche mannen en vrouwen in
Duitschland bij het vernemen van de doodstijding
zijn naam met ontroering en eerbied zullen uitspreken, lijdt geen twijfel.

S. L. VAN LIER Ez. t
(1866 —1926).
IIIMEIMMINI

Als Van Lier over de kindertransporten vertelde,
kon hij tranen in de oogen krijgen, want hij was een
gevoelig man, die altijd gaarne spontaan de hand tot
hulp uitstak.
Op de geschiedenisrol van het A. N. V. zal zijn
naam met onderscheiding worden ingeschreven.
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HET NEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG.
Sedert de laatste beschouwingen over het Verdrag
in dit maandblad, zie Julinr. blz. 102, is het voorloopig
verslag van de Tweede Kamer verschenen en is het
Verdrag in de Kamer en den Senaat te Brussel
geratificeerd. Inderdaad genoeg voor den Nederlander,
die tracht zich een zoo objectief mogelijk oordeel
over dit uiterst belangrijke vraagstuk te vormen,
om een oogenblik zijn hoofd vast te houden. Want
dat voorloopig Verslag is, evenals hetgeen te Brussel
is voorgevallen, zeer belangrijk.
Het schijnt dan ook alleszins verdedigbaar, dat
nogmaals in Neerlandia aan het Verdrag enkele
beschouwingen worden gewijd.
Het voorloopig verslag van de Tweede Kamer is
zeer duidelijk en overzichtelijk. Men gevoelt dat hier
de woorden niet dienen om de gedachten te verbergen. Het zal niemand verwonderen, dat ik mij
van harte verheug in het feit, dat algemeen in de
afdeelingen de hoop werd uitgesproken, „dat de
Regeering, om het Verdrag voor de Staten-Generaal
aannemelijk te maken, met de Belgische Regeering
opnieuw in onderhandelingen zal treden om te
streven naar wegneming van de nog groote en voor
zeer vele leden der Kamer onoverkomelijke bezwaren".
In dit orgaan is immers steeds hetzelfde standpunt
ingenomen. Niet verwerpen, maar door wijzigingen
en aanvullingen tot een voor Nederland aannemelijk
Verdrag komen. Aldus gaat Nederland tot het uiterste
in zijn goeden wil om tot samenwerking met Belgie
te komen. De enkele warme voorstanders van het
Verdrag in Nederland mogen in dit verband scham per spreken van kruidenierspolitiek, van klein gedoe,
men late zich daardoor niet van de wijs brengen.
Ook is het niet de vraag of Minister Van Karnebeek
aan den algemeenen wensch wil of practisch kan
gevolg geven. De Kamer staat volkomen vrij in haar
beoordeeling van het Verdrag en is tegenover het
Nederlandsche Volk niet verantwoord verder te gaan
dan de algemeene belangen van het land naar haar
oordeel toelaten.
Dat de Kamer, nu het Verdrag in Belgie geratificeerd is, niet meer vrij zou zijn, wordt zelfs betoogd
door personen, die zeggen geen voorstanders van het
Verdrag te zijn. Bij eenig nadenken moet het ieder
duidelijk zijn, dat dit standpunt onhoudbaar is.
Aldus zou Belgie Nederland kunnen dwingen tot
ratificatie van het Verdrag ! Een ongerijmdheid
natuurlijk.
Tech verdient hierbij de wijze van behandeling van
het Verdrag in bet Belgische Parlement de aandacht.
Eerst werd uit Brussel bericht, dat het verslag van den
beer van Cauwelaert aan de Kamer niet voor het
najaar zou verschijnen, maar plotseling verscheen
het toch, in de helft van Juli, en twee dagen later
ratificeerde de Kamer het Verdrag. Van waar die
geweldige haast op eens ? Wilde de Belgische Regeering, opgeschrikt door 't voorloopig verslag der Ned.
Tweede Kamer, dat drie dagen te voren wereldkundig
was gemaakt, Nederland voor een voldongen feit
stellen ? Men mag verwachten, dat de Tweede

Kamer er niet in loopt. De fierheid, die uit haar
Voorloopig Verslag spreekt, waarborgt ons een behandeling van het Verdrag, die zelfvernedering
uitsluit.
Het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer is in
overeenstemming met den steeds duidelijker sprekenden wil van het Nederlandsche Volk: de critiek is
krachtig en algemeen, de verdediging zwak en
schuchter. Het is niet tegen te spreken, dat het
Verdrag het Nederlandsche yolk met groote zorg
vervult.
De beide uiterste richtingen — van voor en tegenstanders — buiten beschouwing latende, mag men
aannemen, dat men in Nederland den formeelen en
den zedelijken plicht gevoelt aan de wenschen van
Belgie ver tegemoet te komen, maar daarbij blijft het
dan ook. Alle fraaie vertoogen om het Nederlandsche
yolk te doen begrijpen dat het Verdrag, zooals 't nu
luidt, noodig is om de vriendschap van Belgie te
koopen, dit land van Frankrijk los te maken, Nederland te vrijwaren voor vreemde inmenging, en wat
nog meer; dat alles heeft slechts ten gevolge gehad,
dat in steeds ruimeren kring het besef is doorgedrongen dat Nederland op het punt staat iets te doen, dat
vierkant tegen zijn hoogste economische en nationale
belangen ingaat, en aldus een diepen wrok in plaats
van vriendschap zal kweeken, terwijl allerminst de
overtuiging is gevestigd, dat die vriendschap van
Belgie inderdaad zal worden verkregen.
Wanneer zij, die thans de ratificatie van het Verdrag bepleiten, betoogen, dat men het Verdrag van
1925 moet lien in het Licht der gebeurtenissen van
1919, maakt dat op de tegenstanders geen indruk.
Belgie verwierp toen het Verdrag, waardoor Nederland, evenals Belgie, zijn vrijheid herkreeg. Bij de
hervatting der onderhandelingen in 1925 had men
den toestand te beoordeelen zooals die toen was,
niet naar de omstandigheden van 5 jaren vroeger.
Mijn standpunt tegenover het Verdrag kan bekend
zijn; in de nummers van dit maandblad van Sept. '25,
April en Juli '26, is het, meen ik, duidelijk uiteengezet. Ik zal dan ook de punten van geschil niet meer
behandelen.
Behalve het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer
vragen de uit Brussel ontvangen stukken, n.l. het
verslag van den heer Van Cauwelaert aan de Belgische
Kamer en de verslagen der behandeling van het
Verdrag in de Kamer en den Senaat onze volle
aandacht.
Leest men deze stukken vluchtig — zooals helaas
blijkbaar velen in Nederland hebben gedaan — dan
geven zij een gevoel van bevrediging. Eindelijk dan
de zoo vurig begeerde verklaring der Belgische Regeering, dat Belgie van annexionistische liefhebberijen
niets (meer) moet hebben !
Terwijl van den aanvang of het annexionistische
spook bij de bestrijding in Nederland een voorname
plaats innam, heeft de Belgische Regeering op het
allerlaatste oogenblik bij monde van Minister Vandervelde een verklaring afgelegd, die dienen moet den
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indruk te vestigen, dat er geen sprake is van verlangen
naar Nederlandsch grondgebied. Hetgeen deze Minister gezegd heeft is echter in zijn onvolledigheid en
ook in de gekozen bewoordingen in strijd met de fei ten.
Hij zeide dat art 6 van het Verdrag van 1839 van
kracht blijft. Dit artikel luidt: „Tengevolge van de
„hierboven vastgestelde schikkingen betreffende het
„grondgebied doet elk der beide partijen wederkeerig
„voor altijd afstand van iedere aanspraak op het
„grondgebied, de steden, de plaatsen en oorden,
„gelegen binnen de grenzen der bezittingen van
„de andere partij." Deze verwijzing is in de gegeven
omstandigheden niet voldoende. Immers, niettegenstaande dit art. 6 van kracht is gebleven, heeft Belgie
het oirbaar geacht in 1919, zonder Nederland vooraf
te raadplegen, de tusschenkomst der Mogendheden
in te roepen om Nederland te dwingen tot afstand
van grondgebied, zij 't dan in ruil voor Duitsch gebied. Te dwingen; het is derhalve in strijd met de
waarheid, wanneer Minister Vandervelde in zijn
verklaring in de Belgische Kamer zegt, dat Belgie toen
gedacht heeft aan „oplossingen, die territoriale overdrachten zouden meegebracht hebben, maar mits
vergoeding en vrije instemming van Nederland."
Wanneer de heer Vandervelde thans de gelegenheid
had waargenomen ronduit te verklaren, dat de Belgische Regeering in 1919 tegen het bewuste art. 6 heeft
gezondigd, en toen tegenover Nederland een zoowel
zedelijk als politiek ongepaste houding heeft aangenomen, maar voortaan zich streng aan art 6 zal
houden, dan zou de zoogenaamd geruststellende
verklaring van dien Minister eenige voldoening
kunnen geven. Eenige voldoening, meer ook niet.
Het is de eerste maal, dat in de reeks van artikelen,
in dit maandblad aan het Verdrag gewijd, bij dit
punt wordt stilgestaan. Ik hecht veel meer waarde
aan een glashelder Verdrag, dat geen aanleiding kan
geven tot nieuwe verwikkelingen en aan een goed
geregelde landsverdediging, die Nederland voor overrompelingen behoedt, dan aan een verklaring der
Belgische Regeering, als waarop van Nederlandsche
zijde zoo sterk is aangedrongen. Wanneer in 1919 de
toenmalige Belgische Regeering er blijkbaar geen
woordbreuk in zag eischen te stellen, met het Verdrag van 1839 in strijd, wie waarborgt ons dan dat
nu of later niet een ander Belgisch kabinet art. 6 van
dat Verdrag in denzelfden zin zal opvatten, d.w.z.
als scheurpapier ? De begeerte bij de leiders der
Belgische staatkunde naar een gedeelte van het
grondgebied, dat thans Nederlandsch is, dagteekent van de scheiding in 1830; de wereldoorlog
met zijn Duitschen inval in Belgie, met zijn afgunst
der Belgen op de Nederlanders, de eindelijke overwinning der Entente-mogendheden, Belgie inbegrepen, heeft die begeerte in belangrijke mate verscherpt.
Belgie weigerde in 1919 het Verdrag met Nederland
te teekenen, omdat het niet een oplossing van het
vraagstuk der Wielingen bevatte. Maar het is wel
gebleken, dat deze reden niet de ware was: Belgie
Wilde het Verdrag niet zonder bevrediging zijner
territoriale eischen. De behandeling deter aangelegenheid, daargelaten dat die eischen hoogst onredelijk

waren en getuigden van volslagen onbekendheid
met het Nederlandsche volkskarakter, geschiedde op
een voor Nederland en Minister Van Karnebeek zeer
beleedigende wijze. Immers, toen partijen in Parijs
bijeenkwamen om het Verdrag te teekenen, weigerde
Minister Hijmans dat om de zooeven genoemde
reden. Met de pogingen om Nederlandsch gebied
te bemachtigen, ging een campagne van Minister
Hijmans, die ook thans zitting heeft in het Belgische
Kabinet, gepaard, om Limburg te „bewerken" door
agenten van Belgie; hetgeen is gebleken uit een in den
zomer van 1919 openbaar gemaakte geheime circulaire.
Ik haal dit alles niet op om stemming te maken
tegen Belgie. Het is uit de vorige artikelen, in dit
maandblad aan het Verdrag gewijd, bekend, dat ik
geenszins vijandig sta tegenover het Verdrag, al zijn
er elementen in, die het voor mij onaannemelijk maken, maar die door een nader aanvullend Protocol zeer
goed kunnen worden weggenomen. Wel echoer wil ik
nog eens doen uitkomen dat men zich niet moet wijs
maken, dat het annexionisme dood is na de rede
van Minister Vandervelde in de Belgische Kamer.
Belgie heeft echter goed begrepen, dat het thans geen
kans heeft zijn zin te krijgen, berust er in en wenscht
de tot standkoming van het Verdrag ter wille van de
economische voordeelen en eenigszins ook van de
politieke (verzwakking der Nederlandsche souvereiniteit op de Schelde). Openlijk is echter in de
Kamer en den Senaat gezegd, dat men zal blijven
uitzien naar waarborgen tegen herhaling van het
gebeurde in 1914. Al mag men ernstig betwijfelen
of zulk een herhaling denkbaar is en veeleer verwachten dat een volgende oorlog geheel andere verhoudingen zal doen zien, zoo is dit standpunt van Belgie
volkomen begrijpelijk en billijk, mits men die waarborgen niet zoekt in afstand, althans bezetting door
Belgie en zijn vrienden, van Nederlandsch grondgebied.
De ingenomenheid van velen in Nederland met de
verklaringen van Minister Vandervelde ten aanzien
van het annexionisme is verklaarbaar met het oog op
den bij de Nederlanders toch eigenlijk diep gewortelden wensch met alle volken, derhalve ook Belgie, in
vrede en vriendschap te leven. Aan dien wensch kan
men ook toeschrijven, dat de bezorgdheid over hetgeen
Antwerpen als oorlogshaven voor Nederland kan worden, blijkbaar niet algemeen gedeeld worth. Men paait
zich nu met de gedachte, dat die oorlogshaven er wel
niet zal komen; Belgie heeft immers geen oorlogsmarine ! De medewerking van Nederland om Belgie te vergunnen van Antwerpen een oorlogshaven te maken,
kon niet worden geweigerd. zij moest rechtstreeks
voortvloeien uit de opheffing der neutraliteit van
Belgie, waaraan Nederland evenmin zijn goedkeuring
kon onthouden, toen de groote Mogendheden daartoe
besloten. Maar daaruit behoeft niet voort te vloeien,
dat Belgische oorlogsschepen op de Schelde andere,
verder gaande, rechten zouden moeten hebben dan
andere vreemde oorlogsbodems. De daaromtrent
nog altijd heerschende onbestemdheid in het Verdrag
— zij het niet in de Memorie van Antwoord van
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Minister Van Karnebeek — behoort te worden opgeheven; want Belgie kan te eeniger tijd wel een oorlogsmarine krijgen. Dat is zelfs het werk van een
oogenblik, wanneer oorlogsschepen van een andere
mogendheid onder Belgische vlag worden gebracht.
Dat tenslotte Belgie het Verdrag wil zien tot stand
komen, zal men grootendeels moeten toeschrijven
aan den wensch van het machtige Antwerpen naar de
economische voordeelen, die het voor die stad kan
opleveren door het kanaal Antwerpen-Moerdijk
en de kanaalverbeteringen om Luik. In 't algemeen
echter heerscht in Belgie een groote onverschilligheid
over het Verdrag, behalve dan in de beide uiterste
vleugels der Belgische politiek: de ultra-nationalistische Vlamingen ter eener zijde en de Fransch-Belgische annexionisten ter anderer zijde. Op dit oogenblik
is van geen van beide de invloed in Belgie groot. Die
onverschilligheid zal uit verschillende oorzaken verklaard moeten worden. In de eerste plaats en waarschijnlijk bij de groote meerderheid: uit onkunde.
Terwijl in Nederland de belangstelling voor het
Verdrag over alle kringen der bevolking wijd verspreid is, waaraan natuurlijk de kennis van het onderwerp evenredig is, houdt men zich in Belgie in 't
algemeen met het onderwerp niet bezig. Men weet er
eigenlijk niets van 't Verdrag en vindt de kwestie in
haar geheel zonder belang. Dit is zeer verklaarbaar.
Het Verdrag verlangt van het Nederlandsche yolk
toepassing van het verlangen van Jezus: wanneer
iemand U op de eerie wang slaat, keer hem dan de
andere toe; een eisch, welks vervulling althans voor
het Nederlandsche yolk nog eenigszins moeilijk is,
en zeer velen gevoelen zich gekrenkt in hun
nationalen trots door sommige bepalingen, waarvan zij bovendien moeilijkheden vreezen voor de
Internationale positie van Nederland. Belgie daarentegen ontvangt slechts, kan alleen maar beter
worden door het Verdrag. Bovendien bevindt
Belgie zich in binnenlandsche moeilijkheden, die ver
uitgaan boven de bij het Verdrag betrokken belangen.
Het Verdrag ,zooals het na afwijzing van den eisch
van Belgie om zich Nederlandsch grondgebied te
doen toewijzen geworden is, heeft dientengevolge de
belangstelling verloren van de Belgen, die droomden
van een groot en machtig Belgie.
Alleen Antwerpen, en alles wat daar aanhangt,
heeft om voor de hand liggende redenen op de tot
standkoming van het Verdrag tot het einde aangedrongen, en alleen in die kringen — buiten de
regeeringskringen — is de wensch naar tot standkoming van het Verdrag levendig.
Buiten die kringen treft men in Belgie alleen medeleven met de lotgevallen van het Verdrag aan bij de
ultranationalisten, de partij van het weekblad „Vlaanderen", die streeft naar de ontbinding van den
Belgischen Staat en een federatief verband van
Vlaanderen met Nederland. Deze partij, Welker invloed zeer gering is, keert zich fel tegen het Verdrag.
Haar overweging is, dat de Belgische Regeering het
werktuig is in handen van de Fransche, die derhalve
de Belgische eischen, die in het Verdrag worden
verwezenlijkt, feitelijk zou hebben gesteld. De bedoe-
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ling van Frankrijk zou zijn van Belgie een sterk bolwerk in zijn belang te maken, derhalve onder sterken
Franschen invloed, en aldus een brug te vormen naar
Nederland, dat eveneens onder Franschen invloed
zou moeten worden gebracht. Aldus zou Frankrijk,
met Belgie en Nederland als gedweee volgelingen, een
sterke macht vormen naar Duitschland in het Oosten
en Engeland in het Westen. Het NederlandschBelgisch Verdrag zou dan een belangrijke schakel
in deze Fransche politiek zijn.
Het bewijs der juistheid of onjuistheid van de
stelling van het weekblad „Vlaanderen" is niet te
leveren, althans niet door hen, die niet over de archieyen der Departementen van Buitenlandsche taken
van de betrokken landen beschikken. En dan nog !
Het gaat hier immers over een politiek beleid, dat
de uiterste omzichtigheid vereischt. Ongetwijfeld
is in den loop der eeuwen volkomen duidelijk geworden dat Frankrijk ook naar het Noorden zijn invloed
wil versterken. Het heeft Belgie, en vooral de Vlaamsche
helft, onophoudelijk „bewerkt". En dat het ook in
Nederland de vriendschappelijke gevoelens wil aankweeken, kan niemand tegenspreken. Nederland doet
op zijn beurt in Frankrijk hetzelfde. Er is niets tegen
deze beweging, wanneer men maar in Frankrijk, evenmin als in Nederland, verder strekkende bedoelingen
heeft. Het is echter zeer aannemelijk, eigenlijk van
zelf sprekend, dat Frankrijk niets liever zou zien, dan
een Verbond van Nederland, Belgie en Frankrijk
voor gemeenschappelijke verdediging tegen een
Duitschen inval. Uit dit alles volgt echter niet, dat
Frankrijk achter het Nederlandsch-Belgisch Verdrag
zit. Er zijn zelfs verschillende redenen, die er tegen
pleiten.
Frankrijk kan er geenerlei belang bij hebben dat
Nederland economisch en politiek zou worden
verzwakt. Integendeel: een sterk en natuurlijk onzijdig Nederland is veeleer zijn belang. De economische voordeelen, die Belgie door het Verdrag
verkrijgt, kunnen Frankrijk koud laten, vooral,
wanneer ook Belgie de stelling van den heer Van
Karnebeek aanvaardt, dat Amsterdam, Rotterdam
en Antwerpen gemeenschappelijke belangen hebben, die onderling geregeld worden, opdat zij gezamenlijk het verkeer in de Rijndelta beheerschen.
Dit gaat geheel in tegen de belangen der Fransche
havens. Hierbij worde echter herinnerd aan de redevoering van Antwerpens Burgemeester Van Cauwelaert, die in Havre sprak van de gemeenschappelijke
belangen van Antwerpen, Havre en Marseille. Maar
als Kamerlid pleitte de heer Van Cauwelaert voor
goedkeuring van het Verdrag en trachtte hij de
Nederlandsche bezwaren te ontzenuwen.
Het eenige voordeel, dat men voor Frankrijk zou
kunnen ontdekken, zou zijn de vrijheid van Belgie
om van Antwerpen een oorlogshaven te maken.
Maar, waar dit, gelijk boven reeds gezegd werd, niet
te keeren was, moet ondubbelzinnig het recht van
Nederland vaststaan om zelfstandig te beslissen over
den doortocht van vreemde oorlogsschepen, ook
Belgische, over de Schelde.
Het trekt de aandacht dat Minister Van Karnebeek
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met het Verdrag blijkbaar juist beoogt de zelfstandigheid van Belgie te bevorderen en dit land meer aan
Nederland te binder. Hij hoopt in elk geval de
vriendschappelijke betrekkingen met Belgie door het
Verdrag ce bevorderen. Na de voorafgaande beschouwingen schijnt het duidelijk, dat daarvan geen
sprake zal zijn. En een besluit van de Nederlandsche
Kamer om de Regeering uit te noodigen met de
Belgische te onderhandelen over opheffing der bezwaren, die ratificatie van het Verdrag verhinderen,
zal evenmin in de verhouding tusschen beide larder
wijziging van eenige beteekenis brengen; de massa
in Belgie zal onverschillig blijven, de ultra-nationalisten en de annexionisten zullen juichen; alleen op
Vlaamsche bevolking, die geestelijk hoog genoeg
staat om elke moeilijkheid met Nederland diep te
betreuren, en vooral in Antwerpen zal zoodanig
besluit indruk maker, waar deze stad voor 't oogenblik zich de begeerde voordeelen ziet ontglippen.
Het is opmerkelijk en tevens zeer droevig, dat het
hier juist de geestelijk en geldelijk krachtigste en
oprechtste Vlaamsche kringen betreft, maar in Antwerpen speelt de mededinging van Rotterdam, dat
zoo licht met geheel Nederland wordt vereenzelvigd,
een gewichtige rol. Toch zal ook in Antwerpen de
stamverwantschap ten slotte de brug zijn voor een
vergelijk, waarbij aan den eenen kant die havenstad
Naar wenschen vervuld ziet en aan den anderen kant
de bezwaren van Nederland worden weggenomen.
Voorstanders in Nederland van ratificatie van het
Verdrag zonder verdere wijzigingen, trachten nu
stemming te maker onder tegenstanders, die niets
g woelen voor de Vlamingen als behoorende tot den
Nederlandschen stam. Zij later het voorkomen alsof de tegenstand in Nederland uitgaat van de leiders
der Stambeweging, waarbij natuurlijk het schrikbeeld van het Vlaamsche activisme duchtig wordt
geexploiteerd.
De beweging tegen het Verdrag wordt vertroebeld
door er op deze wijze de Stambelangen in te haler.
Voor allen, die het groote Nederlandsche en Vlaamsche belang beseffen bij nauwe cultureele bander tusschen Nederlanders en Vlamingen, is de toestand reeds
moeilijk genoeg. Verwerping zal, gelijk reeds werd
gezegd, alleen warme instemming vinden bij de
kleine groep van het weekblad „Vlaanderen", maar
de groote meerderheid der Vlamingen, die op dit
punt onwillekeurig door Antwerpen wordt geleid, zoo
verwerping ongetwijfeld zeer betreuren met het oog op
de economische voordeelen, die het Verdrag voor Belgie bevat. De bewuste Vlamingen, die niet al te sterk
in de belangen van Antwerpen betrokken zijn, gevoelen echter zeer goed, dat vernedering van Nederland niet in het belang der Vlamingen kan zijn,
daarentegen een sterk Nederland met een stevige
Internationale positie voor de Vlamingen onmisbaar
is. Ook voor hen is de toestand dos moeilijk.
Men mag dan ook verwachten, dat de aandrang,
die blijkbaar de geheele Tweede Kamer zal uitoefenen
om, overeenkomstig de wenschen, vroeger in dit
maandblad naar voren gebracht, nieuwe onder handelingen te voeren tot verdere aanvullingen en

wijzigingen van het Verdrag, in 't algemeen door de
Vlamingen zal worden gebillijkt. Zij zullen het zeker
toejuichen, wanneer tegenover de voordeelen voor
Belgie ook voordeelen voor Nederland worden gesteld, onbillijkheden zooals bijv. de bepaling omtrent de loodsgelden — worden weggenomen, en de
souvereiniteit van Nederland op de Schelde onverzwakt wordt gehandhaafd met de noodige waarborgen voor Antwerpen.
De wensch om de vriendschappelijke betrekkingen
met Belgie te verbeteren komt in alle beschouwingen,
die aan het Verdrag worden gewijd, op den voorgrond. Het is daarom weilicht niet overbodig hierbij in 't bijzonder nog even stil te staan.
De Nederlanders komen er — het is begrijpelijk —
allicht toe de Belgen te beschouwen zooals zij zelf
zijn, d.w.z. als een vast aaneengesloten rationale
eenheid. Wel weet men dat in Belgie is een Vlaamsche
kleine meerderheid en een Waalsche grooce minderheid en dat het Nederlandsch en het Fransch er de
officieele talen zijn. Men weet ook, dat — zooals
altijd en overal ook onder de Vlamingen en Walen
schakeeringen zijn, conservatieven en radicalen, maar
overigens zien toch velen hier ook het Belgische
yolk als een eenheid.
Een der meest vooraanstaande Belgen zeide mij
onlangs: „de beide Volker, die Belgie bewonen,
vormen samen den Belgischen Staat door den wil
der Mogendheden." Dit is inderdaad de Belgische
eenheid. Zoolang die hand niet verbroken wordt,
is er nog een andere, n.l. die van gemeenschappelijke,
vooral economische, belangen, die de regeering des
lands behoort te behartigen.
De beide deelen van de Belgische S taatsgemeenschap zijn niet alleen gescheiden door taal, maar ook
door ras met de daaruit vloeiende zeer uiteenloopen de
levensopvattingen.
Evengoed als er een, nu nog zwakke, groep onder
de Vlamingen is, die ontbinding van den Belgischen
Staat en een federatief verband met Nederland
wenscht, is er een groep onder de Walen, die eveneens voor die ontbinding ijvert en opneming van de
Waalsche helft in het stamverwante Fransche yolk
wil. Ook deze groep heeft nog geen grooten invloed.
Maar de verhoudingen kunnen zich snel wijzigen.
Tusschen beide uiterste richtingen bewegen zich
de overige Vlamingen en Walen, die — althans op
dit oogenblik — bijeen willen blijven in den Belgischen Staat.
Het moet duidelijk zijn, dat de opvattingen over het
karakter van den Staat, waartoe zij behooren, bij de
Nederlanders ter eener zijde en de Vlamingen en Walen
ter anderer zijde hemelsbreed verschillen. En men
zal nu begrijpen, dat maatregelen van Nederlandsche
zijde om de vriendschap der Belgen te winner niet
dezelfde uitwerking kunnen hebben als bijv. omgekeerd maatregelen van Belgie ten behoeve van
Nederland.
Op de vriendschap der Vlamingen behoeft Nederland geen beroep te doer. Die staat vast. Wel wil
de groote meerderheid van hen — althans nu —
niet staatkundige eenheid met de Nederlandsche
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stamgenooten, maar alle Vlamingen, die geestelijk
hoog genoeg staan om de belangen van hun yolk
te begrijpen, streven naar steeds nauwere cultureele
banden met het Stamland. Bovendien spreekt het
bloed; van wrok of vijandige gevoelens is geen sprake.
Het zou er derhalve om moeten gaan de vriendschap der Walen te winnen. Men moet ook daar
onderscheiden. Er zijn er zeker onder, die vriendschap met Nederland oprecht wenschen, maar onder
hen zijn ook velen, die, wat Nederland ook doet
om de goede verstandhouding te bevorderen, er
koud onder blijven. Dat is het verschijnsel, dat men
zoo dikwijls waarneemt bij volken, die naast elkaar
Leven, derhalve veel van elkaar lien en hooren en
op allerlei gebied met elkaar in aanraking komen,
maar door groote tegenstelling in volkskarakter niet
in staat zijn elkaar te begrijpen en dus te waardeeren.
Er is nog een derde groep in Belgie: Vlamingen
door afstamming, dikwijls zelfs door geboorte, die
hun eigen ras verloochenden en zich bij de Walen
voegden. Sympathiek is deze groep dus allerminst.
Het gewone verschijnsel, dat men bij overloopers
waarneemt, is ook op hen toepasselijk: zij zijn veel
feller dan de Walen zelf.
Nederland zou die Walen en Vlamingen, bekend
onder den naam van Franskiljons, slechts kunnen
bevredigen door alles toe te geven, wat zij verlangen.
Maar van vriendschap zou dan neg geen sprake zijn,
niet alleen omdat de tegenstelling met de Nederlanders te diep zit, maar ook omdat zij dan — en
zeer ter echt — ook nog de achting voor de Nederlanders verloren zouden hebben. Nederland zou
dan zijn de zwakkeling, die uit angst voor moeilijk heden, den eerbied van zichzelf en van anderen
prijs geeft.
Ik hoop van harte, dat de Tweede Kamer voet
bij stuk zal houd en. Ratificatie van het Verdrag
thans in Den Haag, omdat Brussel er reeds toe overging, zou een hoogst ernstige fout zijn, een daad
waartoe alleen een yolk zonder ruggegraat in staat
kan zijn.
d. K.
4s-Gravenhage, 9 Aug. 1926.
Nederlandsche leesstof voor Vlaanderen.
(Een noodkreet en een oproeping).
Het duel van het A. N. V. is de verhooging der
zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht van den
Dietschen stam, dus ook van een zijner voornaamste
bestanddeelen, die van Vlaanderen.
Dit gebied met zijn vier millioen Nederlandsch
sprekenden cultureel te steunen is onze onafwijsbare
plicht, vooral, nu de economische toestand het den
Vlamingen steeds moeilijker maakt zich zelf het
geestelijk Nederlandsch voedsel te verschaffen.
Vlaanderen vraagt dringender dan ooit naar Nederlandsche geestelijke ontwikkeling, maar de Nederlandsche boekhandel, die genoodzaakt is ook op zijn
geldelijke belangen te letten, ziet door de zieke frank
steeds minder kans op uitvoer naar Belgie. De Vlamingen kunnen met hun zoozeer in waarde verminderd geld Nederlandsche boeken eenvoudig niet meer
betalen. In vergelijking met de goedkoope Fransche,
worden ze steeds meer onbetaalbaar. En Frankrijk
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gooit zijn geestelijk voedsel met wagenladingen op de
Belgische boekenmarkt. Zijn regeering heeft, hoe
slecht de schatkist er ook voorstond, de laatste halve
eeuw nimmer geaarzeld met guile hand gelden voor de
propaganda van het Fransch in het buitenland, vooral
in Belgie, beschikbaar te stellen.
Hoe slecht hebben de Nederlandsche machthebbers een gelijken plicht voor het Nederlandsch
begrepen ! Wat hebben zij ooit gedaan om den
hunger naar Nederlandsche cultuur van millioenen
Vlamingen, die in eigen land als tweederangsonderdanen worden behandeld, tevergeefs naar eerbiediging
hunner taalrechten vroegen, te stillen ?
Dientengevolge is er een ontzaglijk tekort aan
geestelijk voedsel en de nood is thans zoo hoog gestegen, dat onmiddellijk handelen dringende eisch is.
Wat het A. N. V. tot heden o.m. door middel
zijner Boekencommissie voor Vlaanderen deed en nog
doet, kon tengevolge van gebrek aan middelen slechts
luttel zoden aan den dijk zetten, die dient opgeworpen
te worden om den vloed der Fransche leesstof, waarmee Vlaanderen overstroomd wordt, tegen te gaan.
Daarom moet alle man in Noord-Nederland in het
geweer komen.
Vooral de Afdeelingen en de leden kunnen in dezen,
als de heilige wil er is, zeer veel doen. Hoeveel leesstof wordt na gebruik opgeborgen om geen dienst
meer te doen, of gaat ongelezen verloren ! Waar
blijven alle tijdschriften na lezing ?
Als ieder Nederlander, wat hij missen kan, ter
beschikking stelt van het A. N. V., zal het geregeld
over een ontzaglijken voorraad kunnen beschikken.
En dat behoeft den gevers en geefsters geen geld te
kosten, want het bezwaar, dat velen tegen de dure
verzending naar ons hoofdkantoor zullen opzien,
is te ondervangen door het beschikbare te doen ophalen.
Daarvoor moeten de Afdeelingen aan den slag en
zoo spoedig mogelijk. Zij kunnen hier een zeer grout
cultureel belang mede krachtig bevorderen. De
afdeelingsbesturen, of een door die besturen in te
stellen Commissie, zal zich stelsel- en regelmatig
moeten belasten met het in ontvangst nemen der
boeken en tijdschriften aan de adressen, die — nu we
het den gevers gemakkelijk maken naar wij hopen
in massa zullen binnenstroomen.
Hier is vooral een mooie taak voor de jongeren
weggelegd, voor zoons en dochters van leden, die wel
enkele vrije Woensdag- of Zaterdagmiddagen in de
maand zullen willen opofferen voor de inzameling.
Als al deze inzamelingen uit talrijke steden dan
geregeld naar het hoofdkantoor — Laan 34, 's-Gravenhage — worden gezonden, zullen honderden
Vlaamsche leeszalen en boekerijen van degelijke
Nederlandsche leesstof kunnen worden voorzien.
Behalve versterking van den geestelijken weerstand
der Vlamingen zal deze daad weder het praktisch
nut van een instelling als het A. N. V. bewijzen.
Nogmaals: alle man in het geweer I
Secretarissen der zelfst. afdeelingen in het buitenland.
P. B. 127. Bloemfontein,
Bloemfontein: Fred. P. Schuur,
Kaapstad : Mevr. E. Loopuyt-Maas. „Eendragt", Milner Road.
Rondebosch. (De Kaap). Z. Afr.
Keulen : Jos. Borjans. Karlstr. 15. Keulen-Deutz.
Londen : W. van Hasselt, 1 Crutched Friars E. C. 3.
Roemenie : C. W. Andretsch, Strada Maria Rosetti 4, Boekarest.
Tsjecho-Slowakije: C. Rijn, p.a. Philips Gloeilampenfabriek
Vaclayske Nam. 44, Praag II.
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Afdeeling Kaapstad en Omstreken.

ZUID-AFRIKA.
Afscheid van Dr. H. S. Bosman.
Met een treffende preek heeft Dr. H. S. Bosman
op 18 Juli in de Ned. Herv. Kerk te Pretoria afscheid
van zijn gemeente genomen na haar vijftig jaren
Lang onafgebroken te hebben gediend. Er waren
2500 menschen tegenwoordig en velen moesten
terugkeeren, daar er geen pJaats meer was.
Bij zijn binnenkomen zong men dr. Bosman
Gez. 91 vs. 3 toe („Och dat Uw Geest de Leeraar
sterk") en daarna preekte de aftredende voorganger
over toepasselijke woorden van Paulus uit Efezen en
Handelingen. Zijn laatste rede in de derde kerk der
gemeente van Pretoria, die hij hielp oprichten en
diende, zal, zoo zeggen zij, die tegenwoordig waren,
•niet Licht vergeten worden. Sprekende duidelijk en
met kracht, deed hij een kleurrijken greep uit de
geschiedenis der afgeloopen halve eeuw, waarbij hij
in herinnering bracht, dat de moedergemeente te
Pretoria in en na 1890 zeven dochtergemeenten
had gesticht, die zelf weer twee andere stichtten
met een gezamenlijk ledental van 6900 zielen.
Dr. Bosman, zoo schrijft Die Weste, het herinner dat
toe hy in 1876 na Pretoria gekom het, sy gemeente vir
die hele distrik maar uit sowat 800 persone bestaan het.
Baie dikwels moes hy in die distrik uitgaan en by hierdie
geleenthede moes een van sy ouderlinge die dienste in
die klein kerkie op die plein waarneem. Daar was o.a.
onder hierdie plaasvervangers pres. Kruger mnre H. S.
Prinsloo, Grobler, Andries Pretorius en Louw Erasmus.
Hulle was manne van vleklose karakter en Bonder hul
hulp sou sy gemeente nie agnmekaar gehou het nie.
Vandag staan die gemeente van Pretoria en distrik
op 6.900. Spr. dank die Here vir die vooruitgang. Gedurende sy vyftigjarige diens het spr. 15,000 kinders gedoop,
6,800 persone aangeneem en by 3,000 huwelike opgetree.
Hy wil nie sy mense verlaat nie en hy wil nog help
net waar hy kan. Hy bedank almal vir die liefde wat hy
onder hul geniet het en verseker hulle van alle vriendskap
van sy kant.
Aan die end van die diens is verskeie presente aan dr.
Bosman oorhandig en o.a. was daar 'n tjek van L 250.

De leeraar dankte voor de vriendschap, die hij
had ondervonden „en ook vir die vijandskap en slegmakerij. Ek verseker u van suivere vrindskap aan
mij kant." Dankbaar was hij ook, dat de gemeente
hem in staat gesteld had, thans voor de eerste maal
in zijn Leven, een eigen huffs te betrekken. Hij had
sommigen, voornamelijk in de laatste twaalf jaar,
Teed moeten doen, „maar hy weet dit op sy gewete
of dat hy hylle nie moedwillig of kwaadwillig gekrenk het nie. Hy vrees hy was sours te sagmoedig
en spreek die hoop uit dat sy opvolger meer streng
sal optree."
Het koor zong een afscheidscantate, die voor deze
gelegenheid door den organist was gecomponeerd.
Daarna werd dr. Bosman toegesproken. Ds. du Preez
hood een geldsom uit naam van de dochtergemeenten
aan; de heer Gerrit Bon overhandigde namens het
koor een album met foto van het koor en de gelegenheidscantate, en verschillende andere geschenken
volgden. De kerkeraad had een keurig program doen
drukken met de portretten van den heer en mevrouw
Bosman, dat voor hun tallooze vrienden en bewonderaars een kostbaar aandenken zal zijn.

Vrijdag 4 Juni heeft Prof. Dr. Bouman uit Stellenbosch voor de leden deter Afdeeling een lezing gehouden over Rembrandt, opgeluisterd door lichtbeelden.
De dames D. Beyers, Elite Bosman en Mia Faure
hebben door pianospel en tang (oud-Hollandsche
liederen) het hunne bijgedragen om dezen kunstavond te doen slagen.
Vrijdag 9 Juli trad de heer A. Dreyer, die verleden
jaar in Nederland zulke aangename herinneringen
heeft achtergelaten, voor de leden op met een voordracht over zijn „refs naar Holland". Wij weten welk
een aangenaam verteller bij lichtbeelden deze godsdienstleeraar is. Zijn rede werd afgewiseeld door
Hollandsche liederen, Welke door Mevr. Krutzfeld
werden gezongen.
Voorts sprak Mevr. Loopuyt, de onvermoeide
secretares der Afdeeling, over Nederlandsche en Dr.
D. B. Bosman over Afrikaansche boeken.
Zoo onderhoudt onze Kaapsche afdeeling de Dietsche belangstelling, die wij gaarne weerklank zagen
vinden over heel Zuid-Afrika.
Wie neemt het voortouw ?
Het veertigjarig bestaan van Johannesburg.
Aan een feestmaal van de Rotary Club te Johannesburg is, naar De. Zuid Afrikaan meldt, breedvoerig
gesproken over den staat van Johannesburg. Bij
deze gelegenheid stelde de heer E. Waugh, „waardeerder" der gemeente, voor, dat in verband met
de feestelijkheden wegens het veertigjarig bestaan
van Johannesburg dit jaar, en met het oog op de
grootte en belangrijkheid der gemeente, de Rotary
Club er op zou aandringen dat Johannesburg als „stad"
zal geproclameerd worden en den gemeenteraad zou
verzoeken, de noodige stappen daarvoor te doen.
Dr. Karney, bisschop van Johannesburg, steunde
dit voorstel.
DIETSCHE KANTTEEKENINGEN
Onze taal in Amerika.
„De Nederlandsche taal, die vooral in de wide omgeving van Grand Rapids in Michigan nog niet zoo
lang geleden in het huiselijk verkeer gesproken werd
en waarvan de Gereformeerde Kerk in Amerika zich
voorprediking, catechisatie en op kerkelijke vergaderingen bediende, dreigt weldra geheel en al te verdwijnen."

zoo schrijft de N.R.Ct. onder aanhaling van een
artikeltje van dr. Henry Beets, een der geestelijke
leiders in Michigan, die eertijds zoo warm voor het
behoud onzer taal streed, in „The Banner". Het is,
als gaf dr. Beets den moed op:
„Wij moeten — schrijft hij — ons niet wikkelen in
een hopeloozen strijd, die zeker op een nederlaag uitloopt,
om de Nederlandsche taal te behouden, maar wij moeten
begunstigen en propageeren de officieele taal in ons land,
dat is het Engelsch."

Deze uitlating van een man, die zoo goed op de
hoogte kan zijn, is wel zeer teleurstellend. Er is een
did geweest, dat het Nederlandsche vereenigingsleven
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in de Noordamerikaansche republiek zeer flauw
stond, hetgeen op het gebruik der taal van nadeeligen
invloed was. Na 1905 echter ontwaakte nieuwe belangstelling, niet alleen in het westen, waar, vooral
dank zij de bemoeiingen van dr. A. Kuyper op zijn
reis van 1898-99, veel geestdrift voor het werk van
het A. N. V. was ontstaan, maar ook in het Oosten,
waar in 1909 de afd. „Nieuw Nederland" werd opge richt, Welker kern gevonden werd in den boezem der
Nederlandsche Vereeniging te New York. Na de
samensmelting van deze afdeeling met die te Chicago
bestond er weer een groep „Noord Amerika" en,
naar hetgeen Prof. Dr. A. Eekhof over dit en ander
werk in Noord Amerika in ons Gedenkboek mededeelde (1923) mocht men aannemen, dat het laagtepunt bereikt was en een matige vooruitgang, zoo
Been bloei van het Nederlandsche leven in de
groote Republiek verwacht mocht worden.
Een sterk bewijs van belangstelling en een aanwij zing voor een veelvuldig spreken en schrijven van het
Nederlandsch meenden wij ook te mogen zien in het
groote aantal — meer dan 30 — in het Nederlandsch
gestelde bladen, die in het begin van 1926 nog in verschillende Staten — niet minder dan veertien juist in
Michigan ! — verschenen. Wij geven hierbij een
lijstj e :
The Standard Union*), (Brooklyn, New York City);
The Witness, (Grand Rapids, Mich.); Standard-Bulletin*),
(Grand Rapids, Mich.); Het Oosten, (Paterson, N. J.);
De Sabbathschool-Bode, (Paterson, N. J.); De Christelijke Uitdeeler, (Pella, Iowa); Het Ideaal, (Grand Rapids,
Mich.); Holland Home News*), (Grand Rapids, Mich.);
Gazette van Moline, (Moline, Ill.); De Volksstem, (De
Pere, Wisconsin); Onze Toekomst, (Chicago); The Star
of Hope*), (Paterson, N. J.); De Heidenwereld; HollandCalifornia, (San Francisco); De Calvinist, (Grand Rapids,
Mich.); Sioux Center Nieuwsblad, (Sioux Center, Iowa);
De Bereer, (Michigan); Christian Journal, (Grand Rapids, Mich.) ; Pellas Weekblad, (Pella, Iowa) ; De
Grondwet, (Holland, Mich.) ; De Hope, (Holland,
Mich.); De Huisvriend, (Chicago, Ill.); De Vrije
Hollander; De Wachter, (Grand Rapids, Mich.); The
Standard Bearer*), (Grand Rapids, Mich.); Eastern
Echoes*), (Paterson); Gazette van Detroit, (Detroit,
Mich.); Teekenen der Tijden, (Kalamozoo, Mich.); De
Volksvriend; De Hollandsche Amerikaan, (Kalamazoo,
Mich.); De Telegraaf, (Paterson, N. J.); De Utahs
Nederlander, (Utah, Zoutstad).

Een krant kan niet bestaan zonder lezers, nog
ook zonder adverteerders. Een krant kost allicht een
paar ton per jaar aan exploitatiekosten. Dat zulk een
groot aantal bladen blijven verschijnen, zij het ten
deele in twee talen doet dan toch een groote offervaardigheid veronderstellen. Ook vergete men niet,
dat de Nederlandsche bevolking in de Ver. Staten,
al mogen de langst-gevestigden in den Amerikaanschen
landaard opgaan, toch steeds uit Nederland door
Nederlandsch sprekenden wordt aangevuld en dat
door de verhooging van het contingent dit aantal
nog zal vermeerderen.
Ziehier de redenen van onze teleurstelling over de
klacht van dr. Beets, die wij als van zoo gezaghebbende
zijde komende, op verren afstand niet willen beoordeelen. Toch kost het ons moeite op grond daarvan
alle hoop op te geven. Mogen wij misschien veronderstellen, dat zij in een te zwaarmoedig oogenblik
is geslaakt ?
*) tweetalig.

Onze Zuidelijke taalgrens wordt wijder !

Het Algmeen Nederlandsch Verbond, heeft indertijd een overzichtelijk kaartje uitgegeven, waarop de
zuidelijke Nederlandsche taalgrens was aangeduid.
Men vindt de groote kaart hiervan in ons museum
Laan 34 den Haag, dat stilaan zijn voltooiing nadert.
Volgens mededeelingen van den heer Grammens
uit Ronse, blijkens het Gentsche Weekblad in de
algemeene vergadering van het Davidsfonds gedaan
over de Vlaamsch-Waalsche taalgrens, in het bijzonder
in het zuiden der provincie Oost-Vlaanderen, schuift
deze taalgrens geleidelijk in zuidelijke richttng. Sommige
gemeenten als Rozenaken, Amegijs en Orrior, die
vroeger geheel Waalsch waren, zijn door de komst
van Vlamingen reeds onderscheidenlijk voor twee
derden en een derde Vlaamsch geworden. Ook in het
Waalsche deel der nijverheidsstad Ronse neemt de
vervlaamsching toe.
Iedere vierkante meter uitbreiding van ons geestelijk
gebied is winst voor den Nederlandschen stam !
Ook niet onder de kwade posten behoeft de omzendbrief geboekt te worden, dien de Belgische
Minister Huysmans in de eerste helft van Augustus
gericht heeft tot de inspecteurs en hoofden van
instellingen van onderwijs over de uitspraak van
Fransch en Nederlandsch.
Wat in het bijzonder het Nederlandsch betreft — de
omzendbrief gewaagt nergens van het „Vlaamsch" en
overal van het „Nederlandsch", een gewoonte, welke men,
sedert den oorlog, in officieele kringen geheel had verloren — veel kan, naar het oordeel van den minister, de
prikkel van het voorbeeld der leeraars en onderwijzers
ten goede verrichten voor de verspreiding van het algemeen beschaafd Nederlandsch. Deze zaak acht hij
van groot belang „want al is beschaafd spreken vooral
een bewijs van uiterlijke voornaamheid, het leidt tevens
tot innerlijke voornaamheid en mag, ook als zoodanig
niet onderschat worden,"

Wij winnen I
Nederlandsche wetenschap in Japan.

Dat met „westersche wetenschap" in Japan eeuwen
tang Nederlandsche wetenschap bedoeld werd, is zeer
bekend. Niet zoo bekend of gewaardeerd ziin de
verspreiders er van.
Van een hunner, Takano Nagahide vertelt Dr.
A. B. Droogleever Fortuyn van het Union medical
College te Peking in een der laatste nummers van het
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Takano
Nagahide heeft een werkzaam en bewogen leven
geleid en voor de verspreiding der Nederlandsche
wetenschap meer gedaan dan een ander, volgens Dr.
Fortuyn, die daarmede dunkt ons niet genoeg recht
doet aan Von Siebold. Takano was diens leerling. Als
een profeet ging hij het land in, discipelen overal
rondom zich verzamelend. Met goed gevolg dikwijls
onderwijst hij hen in het Nederlandsch en in de geneeskunde en oefent deze zelf uit. Terug te Yedo,
opent hij een apotheek en vertaalt Nederlandsche
geneeskundige boeken die hem beroemd maken,
bereidt de vaccinatie voor en verwerft grooten
invloed. Totdat een beweging tegen de vreemdelingen,
welke bewegingen in Japan vroeger even veelvuldig
waren als die van den bodem, hem in de gevangenis
brengt. In 1840 wordt hij, in het vonnis als geneesheer
aangeduid, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, omdat hij de Hollandsche leer gevolgd, Hol-
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a. erkenning van de beide maatregelen als onderwerpen van staatszorg en in ieder geval ontheffing
van de plantages van de bijdragen aan het Immigratiefonds, b. doelbewuste en deskundige leiding der
kolonisatie, c. verkorting van het verblijt der contractanten op de plantages van 5 tot 3 jaar, d. hervorming
van het onderwijsstelsel voor kinderen der Javaansche immigranten, ten einde hen voor den landbouw
te behouden; ten aanzien van de arbeidswetgeving:
a. verhooging van het aantal werkdagen der contractanten van ongeveer 240 tot 300 per jaar en van het
De Nederlandsche studenten en het Internationaal hoogste aantal werkuren van 7 tot 10 per dag, een en
Studentenverbond.
ander naar 't voorbeeld van de in Deli geldende regeUit Praag meldde men aan de N. R. Ct.
lingen, b. grooter vrijheid van den werkgever bij het
„Het hier sinds twee dagen vergaderend congres van de
voldoen aan zijn verplichtingen tot lichamelijke verConfederation Internationale des Etudiants behandelde heden
zorging der contractanten (geneesk. behandeling,
de toelating van Nederland als volledig lid. Voornamelijk aan
verpleging, woning en voeding), c. invoering eener
arbeidsinspectie; ten aanzien van de belastingen:
de geheime stemming, welke op voorstel van Belie teen alle
precedenten in werd gehouden, valt te wijten, dat het voorstel
a. invoering eener zakelijke vennootschapsbelasting
van Zwitserland tot onvoorwaardelijke toelating is verworpen.
voor rechtspersonen in de plaats van de geldende
De Belgische delegatie omvat alleen Walen, een Vlamingen.
inkomstenbelasting, b. wederinvoering van een hoofdDe Nederlandsche delegatie verliet demonstratief de bijeengeld voor hen, die buiten de inkomstenbelasting
komst en beraadslaagt over haar verdere houding."
vallen, c. afschaffing der geneeskundige belasting
Dit bericht is zeer ontmoedigend voor de Nederlanders,
der plantages, d. kwijtschelding der bacovenschulden,
die met het Nederlandsch-Belgisch Verdrag op de vriendschap
in ieder geval mogelijkheid die op billijke voorwaarvan Belgie speculeeren, en bewijst voor de zooveelste maal,
den te kunnen afkoopen, e. bevordering van het landwelk een Nederlandsch belang van de eerste grootte betrokken
bouwcrediet door opheffing van het voorkeursrecht
is bij handhaving en versterking der banden met onze stamvan den Lande voor diens vorderingen boven hypoverwanten, de Vlamingen.
theek, naar 't voorbeeld van de Nederlandsche wet van
Meerzullen wij er na het hoofdartikel over het Neder17 Maart 1923 Stbl. 91,f. verlaging der invoerrechten,
landsch-Belgisch Verdrag in dit nummer niet van zeggen.
zoodra de geldelijke toestand dit toelaat.
In dit kort bestek is het uitgesloten tot eene uitvoerige bespreking van de omvangrijke, vlot en
pittig geschreven nota, waarmede de 0. R. wel ten
SURINAME.
voile zijn bestaan heeft gerechtvaardigd, over te gaan.
Ik moet mij dus tot eenige algemeene beschouwingen
De voorstellen van den Ondernemersraad
en het aanstippen van enkele punten bepalen.
voor Suriname.
Vooreerst dan trekt het de aandacht, dat de 0. R.,
De Ondernemersraad voor Suriname heeft bij hoewel pleitende voor Suriname, daarbij niet dat
verzoekschrift van 22 Juli j.l. den Minister van gebiedsdeel, maar het geheele koninkrijk der NederKolonien verzocht zich in beginsel uit te spreken landen tot uitgangspunt heeft genomen en zich voorts
over een aantal denkbeelden en voorstellen, vervat in op een zeer zakelijk standpunt stelt. Al is op de omschrijving van dat standpunt, wat het moederland
eene bijgevoegde nota van 50 foliovellen druks,
waarvan de inhoud, zeer in het kort weergegeven, op betreft, wel wat aan te merken — het belang van Eurohet navolgende neerkomt: 1. De verheffing van peesch Nederland bij een gezond Suriname omvat
toch wel iets meer dan het verlost worden van het
Suriname is een nationaal Nederlandsch belang, daar
ten eerste het bijpassen der jaarlijksche Surinaamsche hatelijke en hopelooze subsidie — zeer moet worden
begrootingstekorten zoo spoedig mogelijk dient op te toegejuicht, dat de oplossing van het Surinamehouden en ten tweede thans de gelegenheid gunstig vraagstuk (het Studie-Syndicaat wees al in die richis om van Suriname een land te maken, dat de econo- ting) zuiver geplaatst wordt in het licht eener
mische taak van Oost-Indie kan overnemen, ais de algemeene koloniale politiek en daarmede onttrokken
zak en daar te eeniger tijd minder goed mochten gaan. wordt aan een atmosfeer van een zekere goedige
2. ti cor de ontwikkeling van Suriname zijn noodig en sours ook wel wat ijdele menschlievendheid, di(
snelle toeneming der schaarsche bevolking door met een edel gebaar geschenken — de Nederlandscht
belastingbetaler is er goed voor — aan een arm groepkrachtige bevordering der Javanenimmigratie en vestiging van nieuwe ondernemingen door aantrekking je menschen geeft, maar tevens onder sommigen
van Ned. Indisch kapitaal. 3. Terwijl aan den aanvoer daarvan een geest kweekt, voor wien de op Nederland
rustende millioenenlast iets van self sprekends is,
van een onbeperkt aantal Javaansche contractarbeiders niets in den weg staat, zal het niet verantwoord waarop men recht kan doen Belden. Nuchtere zakezijn een beroep te doen — de nauwe betrekking met lijkheid, hoe weinig vatbaar ook voor persoonlijke en
den ouderen broeder, den Ondernemersraad voor politieke doeleinden, is ook hier de eenige grondNed. Indie, zou dit zeer gemakkelijk maken — op het slag voor blijvende welvaart. Eene doorvoering van
genoemd beginsel, dat in zijn toepassing op meer
indisch kapitaal, vOOrdat in de Surinaamsche wetgeving op het gebied van immigratie, kolonisatie, aansluiting bij Ned.-Indie neerkomt, zal voorts op
arbeidsregeling en belastingen zoodanige wijzigin- menig ander gebied een anderen, meer regelmatigen,
wind doen waaien in dat afgezonderde hoekje van ons
gen zijn gebracht, dat nieuwe ondernemingen een
redelijke karts op blijvend slagen hebben, hetgeen Rijk, waar alles „persoonlijk" is, waar de taken veelal
afhangen van de toevallige aanwezigheid van een,
thans niet het geval is. 4. Deze wettelijke herzieningen
dan eischen ten aanzien van immigratie en kolonisatie: hier of daar opgevischten of aangewaaiden man.

landsche boeken vertaald en „Een Droom" geschreven had — een samenspraak waarin de vreemdelingen
worden verdedigd, en waarin o.a. gezegd wordt, dat
Engeland is „een eiland 118 zeemijlen noord van
Amsterdam, de hoofdstad van Holland".
De keizer van Japan heeft Takano wegens zijn
verdiensten na zijn dood met eerbewijzen overladen.
Als men bedenkt, hoezeer de Japanners op zulk een
hulde gesteld zijn, is het ook voor Nederland hiervoor
nog niet te laat I
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Zelfs al komt er geen verandering in den tegenwoordigen tragen aanvoer van immigranten (1000 tot
1200 's jaars), dan staat het toch vast, dat Suriname
binnen afzienbaren tijd een gebiedsdeel zal worden
met eene overwegend Javaansche bevolking, welke
Nederland zal dwingen tot Oostindische behandeling. Indien echter de gedachten van den 0. R. verwezenlijkt worden en, na de bereidverklaring van de
Regeering en Staten-Generaal om aanzienlijke geldsommen, noodig voor den versnelden aanvoer van
Javanen en voor de verlichting van de lasten van den
grooten landbouw, toe te staan, een kapitaalstroom
zich uit Indie naar Suriname richt, stelt de wijze van
inrichting der Javanenkolonisatie zich nog dringender
aan de orde, dan nu reeds het geval is. Het is in dit
verband, dat naar mijne meening het nadeel van de
overigens te prijzen beperking aan den dag treedt,
welke de 0. R. in zijne nota bij het stellen der verschillende Surinaamsche vraagstukken heeft in acht
genomen. Wat de kolonisatie en immigratie betreft,
verkiest de 0. R. in de gegeven omstandigheden den
uitsluitenden aanvoer van contractanten boven het
samengaan daarvan met aanvoer van rechtstreeks
voor kolonisatie bestemde Javanengezinnen. Wil
derhalve die doorgang tot kolonisatie voldoende wijd
zijn, dan moet de groote landbouw zich belangrijk
uitbreiden, hetgeen weer slechts mogelijk is als de
lasten verlicht en de voortbrengingskracht (meer
werkdagen en werkuren) verhoogd worden. Naast de
uitvoerige bespreking van de gewenschte maatregelen, welke zullen Leiden tot het wegnemen van de wettelijke beletselen, die uitbreiding en bloei der ondernemingen hinderen, ware eene even uitvoerige uiteen netting van de vraagstukken, welke het einddoel,
de kolonisatie, raken, gewenscht geweest. De a R.
beperkt zich in dezen tot het aangeven van eenige
soorten van kolonisatie (onafhankelijk van den grooten landbouw, door en op gronden van de plantages,
door en op gronden van het Gouvernement) en tot
het in overweging geven van de aanstelling van een
deskundig econoom, bekend met taal, zeden en bedrijf
der Javanen, die zal moeten onderzoeken, welk voor
uitvoer bestemd gewas de kolonist zal moeten verbouwen ten einde onafhankelijk te blijven van
grooten landbouw en plaatselijke markt. Aanleg van
vestigingsplaatsen, wegen en bevloeiingswerken worden verder met enkele woorden aangeduid. Het komt
mij voor, dat, waar het in dezen over den grondslag
van het bestaan van den kolonist gaat, en deze, volgens het stelsel van den O. R. al 3 jaar na aanvoer
als zoodanig zal optreden, dit vraagstuk tegelijk met
dat van den grooten landbouw tot oplossing moet
worden gebracht, anders krijgt men achter den zoom
der welvarende plantages eene groeiende massa van
kolonisten, waarmede men geen raad weet.
Behalve de vraag welk voortbrengsel de kleine
landbouwer moet kweeken (deze voor den grooten
landbouw even belangrijke vraag wordt in het geheel
niet aangeroercr, is er nog die van de maatschappelijke
en staatsrechtelijke inrichting der kolonisatie. Ook
deze moet gereed zijn als de groote stroom van
vrije immigranten uit de plantages loskomt. Een
van de vele oorzaken van de kostbaarheid van het
Surinaamsche bestuur is gelegen in de noodzaak het
land onder de tegenwoordige omstandigheden uit
den middelpunt en geheel rechtstreeks te regeeren.
In tegenstelling met de Oost bezit Suriname, behalve bij de Boschnegers en Indianen, geen inlandsche gemeenschappen, waarop een Europeesch be-
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stuur zou kunnen steunen en welke als stof voor
inlandsche decentralisatie zouden kunnen dienen.
De gewelddadige aanvoer van negerslaven geschiedde destijds niet stam- of familiegewijze; de
slavernij zelf maakte zelfs huwelijk en gezinsvorming
onmogelijk. Het stelsel van persoonlijke werving van
de Chineezen, Britsch-Indiers en Javanen had
eveneens tot gevolg, dat telkens nieuwe groepen het
land binnen kwamen, Welker leden min of meer als
los nand aan elkaar hingen. De Britsch-Indiers
hadden nog het meest onderling verband wegens hun
kastewezen en krachtig familieleven; den Javanen,
door de werfkantoren bijeengeveegd uit de zwervers
van steden en binnenland, ontbreekt alle eenheid en
verband, ook al omdat zij uit elk beroep voortkomen
behalve uit den landbouw. De zee: verspreide ligging
der vestigingsplaatsen, de vrijheid van den gewezen
contractant om een grondje in hum- vragen, waar hij
wil, het felt van het dooreen wonen van Brie geheel
verschillend geaarde en zich afgezonderd houdende
rassen, Creolen (negers') , Hindoes en Maleiers, houden
het ontstaan van meerderen samenhang in het bijzonder tegen en maken het vrijw el onmogelijk een
grondslag te vinden voor inlandsche decentralisatie,
welke niet alleen onmisbaar is voor vereenvoudigd
Europeesch bestuur, maar ook den vrijen kolonist
eene werkelijke gemeenschap brengt. Als voor den
eenmaal te verwachten grooten toevloed van vrij gekomen immigranten nieuwe plaatsen van vestiging
worden ingericht, kan daar onmiddellijk de nieuwe
koers worden ingeslagen. Deskundigen, op de hoogte
van Java en haar inlandsche staatsinrichting, gesteund
door Indonesiers van meer ontwikkeling en gezag dan
gewone mandoers plegen te hebben, zullen in het
inrichten van bedoelde gemeenschappen een moeilijke, maar zeer zeker vruchtdragende taak vinden.
De vestiging in zoodanige dessa-polders, waar dan
ook alleen Javanen grond moeten kunnen krijgen, en
welke zoo min mogelijk volgens Nederlandsche
theorieen ingericht en bestuurd dienen te worden,
zullen de kolonisatie aantrekkelijker en veiliger maken.
Waar aanleg en onderhoud van vestigingsplaatsen,
wegen en bevloeiingswerken veel geld zal kosten
en het zoowel rechtvaardig als opvoedkundig juist is
de kolonisten daarin te laten bijdragen, zal het bestaan
van inlandsche gemeenschappen de inning dier bijdragen, in geld, voortbrengsel of arbeid, vergemakkelijken en in geheel ander Licht plaatsen dan met de
gewone grondjeshuren, welke in de groote koloniale
kas te Paramaribo verdwijnen, het geval is.
Het is niet zoo zeer de dommekracht van het
aantal der nieuwe drommen Javanen, welke Suriname
zal veranderen, als eenmaal de plannen van den O.R.
verwezenlijkt worden. Meer zal dit afhangen van de
wijze, waarop de nieuwe bewoners zullen georganiseerd worden. Daarom zal de vestiging van Javaansche gemeenschappen van vrije kolonisten een belangrijke stap zijn in de richting van een and 'r Suriname, dat voor hem, die het land thans heei ., ckend,
wellicht eens onherkenbaar zal worden.
Terwijl tot voor kort de Israelieien hun Stempel
op Suriname drukten, zijn nu de Creolen van Paramaribo op den voorgrond getredeii. De eersten zijn
sterk in aantal afgenomen, deels door opgaan in de
Creolenbevolking, deels door geleidelijk wegtrekken
Haar Nederland en Indie. Maar reeds begint een
ander ras op te komen. De Britsch-Indiers met hunne
sobere levenswijze, aan gierigheid grenzende spaarzaamheid, liver en intelligentie worden geduchte
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mededingers. In de districten hebben zij zich al de
economisch-meerderen der Creolen en van het kleine
groepje Hollandsche boeren getoond, in de stad
beginnen zij ook al eene belangrijke plaats in te
nemen, zooals de Chineezen, die den geheelen kleinen
winkelstand bezetten, reeds geruimen tijd te voren
hadden gedaan. De Javanenimmigratie zal niet
nalaten op den duur weer een nieuw geluid in Suriname te brengen.
De O.R. heeft in zijn nota geen melding gemaakt
van de mogelijke moeilijkheden met den eigendom
van den bodem. Naast de nog niet uitgegeven domeingronden kunnen de in wildernis opgegroeide terreinen, welke voor beplanting in aanmerking zouden
kunnen komen, onderscheiden worden in verlaten
plantages, wier eigenaars bekend en die, wier eigenaars onbekend zijn. Daar er verder geen kadaster
bestaat, kunnen pogingen om groote terreinen voor
nieuwe ondernemingen aan te koopen op tal van
bezwaren stuiten: overvragen door eigenaars, wier
verwaarloosde gronden plotseling in waarde zijn
gestegen, onvindbaarheid der eigenaars, moeilijkheden met gronden, die tot onverdeelde boedels
behooren, waarin dozijnen vind- en onvindbaren
deelgerechtigd zijn, grensgeschillen wegens het ontbreken van behoorlijke omschrijving in de grondbrieven, enz. Wettelijke voorziening en instelling
van een kadaster zullen hier tijdig rechtszekerheid
en desnoods, op grond van erkenning van algemeen
nut, onteigening ten behoeve van ernstige, kapitaalkrachtige, ondernemingen moeten brengen.
Ik teekende reeds even aan, dat de nota het hoogst
belangrijke vraagstuk, Welk voor uitvoer bestemd
gewas de nieuwe ondernemingen zullen moeten
kiezen, geheel terzijde heeft gelaten. Dit is vermoedelijk geschied, omdat de O.R. zich in take
zuivere landbouwaangelegenheden onbevoegd acht,
tenminste ten opzichte van den kleinen landbouw
stelde de Raad zich op dat standpunt. Men kan dit
aanvaarden, maar zich er niettemin over verwonderen, daar toch bij den Raad ook groote landbouwondernemingen ziin aangesloten. Als men van de
krachtig aan te bevelen gedachte uitgaat, dat Nederland aan zichzelf en aan Suriname verplicht is zich
belangrijke offers te getroosten voor de verheffing
van dat land en dat het rechtstreeksche middel
daartoe gevonden moet worden in de versnelde
immigratie van Javanen en in het verlichten van de
lasten van den grooten landbouw, waardoor dan
het einddoel, de kolonisatie, kan worden bereikt,
spreken de door den O.R. voorgestelde maatregelen
voor zich zelf en kan ik hier volstaan met te verwijzen
naar de welberedeneerde uiteenzettingen in de nota.
Het is van harte voor Nederland en Suriname
te hopen, dat de loffelijke pogingen van den O.R.
beter zullen slagen dan die van de Welvaartscommissie
in 1911 en van het Suriname-Studiesyndicaat in 1919.
Moge Regeering en Staten-Generaal bereid gevonden worden den gewezen weg in te slaan, waarna
het de beurt der Ned.-Indische ondernemers zal zijn
aan den oproep van den jongeren broeder gehoor
te geven en metterdaad, in samenwerking met het
Bestuur van Suriname, den voorgestelden, geweldigen, cultuurarbeid aldaar te beginnen en te voleindigen.
Mr. Dr. P. H. W. G. VAN DEN HELM.
Samaden.

VLAANDEREN
Vlaamsche toestanden.
XVII.
We zijn dus nog maar z(5.6 ver, dat een NoordNederlander, blijkens het ingezonden stuk van den
heer P. van Aalten, in het Augustusnummer van
Neerlandra, er zich nog altijd over kan verwonderen
overal in Vlaanderen, behalve dan aan den Antwerpschen toren — een alleszins merkwaardige en
onverwachte uitzondering — met zijn Nederiandsch
terecht te komen, waartegenover echoer de verheugende vaststelling komt te staan, dat het stambewustzijn in Noord-Nederland toch ook al in zooverre is
wakker geraakt, dat vele Hollandsche toeristen er niet
meer aan denken, eens bezuiden Roosendaal gekomen,
hun goed Nederlandsch voor slecht Fransch in te
ruilen en iedereen, hij weze Vlaming of Waal, als een
vreemdeling, in den ethnografischen zin van het
woord, te gaan beschouwen. Wie zich, in den loop
van de thans haar einde naderende vacantie, de
moeite heeft getroost, in Vlaanderen, en zelfs tot
over de Germaansch-Latijnsche, Vlaamsch-Waalsche
taalgrens, eenige der ontelbare groepen NoordNederlandsche bewonderaars van het binnen het
koninkrijk Belgie zoo kwistig uitgestrooide natuurschoon, gade te slaan, zal wel hebben opgemerkt
dat het flinke voorbeeld van den heer van Aalten
alleszins geen alleenstaand verschijnsel meer kan
worden geheeten. Talrijk, zeer talrijk reeds, waren de
Noordnederlandsche toeristen, die, in het Vlaamsche
land doorgaans, (sommigen onder hen zelfs altijd)
Nederlandsch spraken op de treinen, in de hotels en
eethuizen, kortom overal waar iets te bestellen of te
vragen valt, met het gevolg dat, tot zelfs te Brussel
en in enkele Waalsche steden, waar Hollanders en
(natuurlijk, in geen geur van heiligheid staande)
Duitschers, tot voor kort nog over een kam werden
geschoren, alle winkeljuffrouwen, kellners, kamermeisjes en por tiers plots een tot dusver ongekende
liefde voor de Nederlandsche taal aan den dag zijn
gaan leggen. De winkels en restaurants, waar het:
„Hier spreekt men Hollandsch", op de ramen en
boven of naast de deur, den Noordnederlandschen
toerist als het ware toewenkte, zijn ook te Spa,
Namen, Luik en Dinant, niet te tellen, een feit,
waarover een paar Brusselsch-Fransche kranten zich
meenden te moeten ergeren, doch dat ook al weer
iets zal bijdragen tot versterking van het aanzien van
het geminachte Vlaamsch — en wie Vlaamsch zegt,
zegt Nederlandsch — in de Belgische hoofdtsad
en in het Walenland.
Niet minder belangrijk, en van een voor de versteviging van den zuidelijken dam van ons Europeesch taalgebied onmiddellijk practische beteekenis,
moet de invloed van dezen omgang in massa, van
Noord- en Zuid-Nederlanders, op de gewone spreektaal van deze laatsten worden geacht. Een bewijs
daarvan, onder vele andere, is b.v. het in gebruik
komen, te Antwerpen, in koffiehuizen en eetgelegenheden, van het woord: „Aannemen !", waar men
tot dusver alleen het Fransche „Garcon !" — zelfs
wanneer deze „garcon" een vijftig- of zestigjarige
is — kende, alsook de moeite, welke zekere geestelijk
meer ontwikkelden onder de Vlamingen als de leden
van den Bond van Vlaamsche Gidsen voor Brussel
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en Omstreken, zich geven om de Nederlandschsprekende toeristen in een zoo zuiver mogelijk
„Algemeen Beschaafd" te woord te staan en te leiden.
Doch dit zijn nog niets anders dan sporadische
feiten, of, juister misschien, feitjes, waarvan al heel
spoedig niet veel meer dan een herinnering zou
overblijven, indien, wat tot dusver het geval was, van
hoogerhand niets wordt gedaan om de verspreiding
van het „Algemeen Beschaafd" te bevorderen.
Het is nu eenmaal onbetwistbaar niet alleen, dat het
schier onbeperkt gebruik — ook door de gestudeerden
in Vlaanderland — van het plaatselijk dialect, in den
dagelijkschen omgang en zelfs in minder gewone
omstandigheden, de ongelijkheid van den strijd voor
het behoud van het Vlaamsch of Nederlandsch tegen
het door den Belgischen Staat bevoorrechte Fransch,
in een zeer aanzienlijke mate nog vergroot, maar ook
dat waar, door enkelen, getracht worth „goed Nederlandsch" te spreken, de uitspraak, juist door het
gemis aan voortdurende oefening, heel wat te wenschen overlaat en houterig of aanstellerig blijft, waar
ze in het Noorden vloeiend en ongedwongen is.
In dit gemis wil de Vlaamsche minister van Kunst
en Wetenschap, Dr. C. Huysmans, trots tegenkanting
en vooroordeel, voorzien, met welk doel hij eenige
weken geleden aan de inspecteurs van het middelbaar,
normaal en lager onderwijs, en, voor kennisgeving,
aan de besturen der provincien en gemeenten alsmede
aan de hoofden der aangenomen provinciale, gemeentelijke en vrije kweekscholen voor onderwijzers,
een omzendbrief heeft doen toekomen, waarin de
aandacht der belanghebbenden wordt gevestigd op de
suggestieve kracht van het voorbeeld, dat de leeraars
en onderwijzers dienen te geven voor de verspreiding
van het algemeen beschaafd Nederlandsch. Deze
kwestie acht de minister te zijn van een groot belang
„want al is beschaafd spreken, zegt hij, vooral een
bewijs van uiterlijke voornaamheid, het leidt tevens
tot innerlijke voornaamheid en mag, ook als zoodanig,
niet onderschat worden."
Minister Huysmans waarschuwde verder tegen
overdrijving, in dien zin namelijk, dat het invoeren
van het Algemeen Beschaafd Nederlandsch niet
beteekenen mag het spreken van een gekunstelde,
onnatuurlijke taal. In de eerste plaats moet het slecht
en slordig spreken worden bestreden, weshalve de
leden van het onderwijzend personeel worden verzocht al hunne krachten in te spannen tot het scheppen van een gunstige atmosfeer, het kweeken van
sympathie voor en het brengen van eenheid in de
individueele pogingen, waarbij de leeraars, onderwijzers en studiemeesters het voorbeeld dienen te
geven en zoowel tijdens de lesuren als daarna en
onder elkaar of met de leerlingen beschaafd Nederlandsch dienen te spreken.
Zeker verwacht Minister Huysmans, met reden,
heel wat van zijn rondzendbrief en van de door hem
aanbevolen raadpleging van Noord-Nederlandsche
werken als P. Roorda ts „Klankleer", Branco van
Dantzigs „Phonetische Woordenlijst der Nederlandsche Taal", enz. naast de „Nederlandsche Uitspraakleer" van den Leuvenschen hoogleeraar Prof.
L. Scharpe en soortgelijke werken van de Vlamingen
E. Verachtert, A. Bossaerts e. a., maar of dit wel
voldoende zal zijn om tot een grondige en blijvende
bekendheid met het werkelijk „gesproken" Algemeen
Beschaafd te geraken, meen ik te moeten betwijfelen.
Er zouden, ter vervolmaking, leergangen, uitsluitend
gewijd aan het spreken van ons algemeen Neder-

landsch, door Noordnederlandsche leerkrachten, in
Vlaanderen moeten worden ingericht, of, wat nog
doeltreffender zou zijn, ten behoeve van Vlaamsche
leeraars, studenten en onderwijzers, in NoordNederland, tijdens de vacantie bijvoorbeeld, luisteren spreekoefeningen moeten worden gehouden, waarvan het practische nut door den dagelijkschen omgang met een yolk dat, van hoog tot laag, Nederlandsch spreekt, in ruime mate nog zou worden versterkt. Een gelijk aantal Noord-Nederlanders zou
dan naar Vlaanderen kunnen worden uitgezonden
om er zich, onder kundige leiding, vertrouwd te
maken met de Vlaamsche letterkunde en de Vlaamsche kunstgeschiedenis.
En zou dit niet alreeds een eerste begin van uitvoering kunnen zijn van het plan tot uitwisseling
van leerkrachten en inniger cultureele wisselwerking
tusschen Noord en Zuid ?
Vilvoorde-Brussel.
M. J. LIESENBORGHS.
Eengrafgedenkteeken voor pastoor Hugo Verriest
onthuld.
Duizenden Vlamingen,
uit alle hoeken van het Vlaamsche
land, maar vooral uit het trouwe, taal-Vlaamsche West-Vlaanderen,
waarbij zich ook een klein aantal Noord-Nederlanders
haddengeschaard, woonden Zondag, 8 Augustus, in het
anders zoo vredig-rustige dorpje Ingooigem, de plechtige
onthulling van het tegen den kerkmuur opgerichte grafgedenkteeken vanpastoor Hugo Verriest bij. De Vlaamsche studenten
en oud-strijders waren er met hunne veelkleurige leeuwenvaandels. Stijn Streuvels, Wier Moens, Karel van de Woestijne,
Joris Eeckhout
,
Dr. de Pilledn, F. V. Toussaint, Herman
van Overbeke, A. Savers Modest Huys, Gaston Martens,
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Jules Lagal, Theo Bogaerts, Maurits Roelants, Alois Walgrave e.a. vertegenwoordigden er het letterkundige en artistieke Vlaanderen, de kamerleden Joris van Severen en Van
Opdenbosch, het politieke, Vlaamsch-nationale Vlaanderen,
Prof. Dr. L. Scharpe was er, met Omer Wattez, voor de Kon
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Vlaamsche Academie terwijl deze laatste, tezamen met M. J.
Liesenborghs, tevens het Hoofdbestuur en het bestuur van
Groep Vlaanderen van het A. N. V. vertegenwoordigde.
Bij het graf, na een plechtigen dienst in de kerk, spraken
notaris Persijn, een der oud-leerlingen van Hugo Verriest,
namens het Comite, Dr. Den Doncker, voor de bevolking
van Ingooigem en Dr. F. de Pillecijn voor de jongeren, waarna
de bloemenhulde door de Vlaamsche meisjes aanving, de
vaandels boven het door Karel Lateur, Stijn Streuvels broeder,
gebeeldhouwde gedenkteeken werden gehouden, een muziekkorps „De Vlaamsche Leeuw" speelde en bij het inzetten
van het lied „Trouw aan Vlaanderen" de handen in de hoogte
gingen en duizenden den duren eed aflegden hun vaderland,
Vlaanderen, steeds trouw te blijven,
desnoods tot het bittere
einde toe.
Na den middag werd een groote volksvergadering gehouden
op de Bergweide, naast het Lijsternest, waar Streuvels huist.
Dr. Bruwier verheugde er zich over, naast Vlaanderen, ook
Holland, in den persoon van pater Dr. H. Linnebank, uit
Uden, op deze bijeenkomst van duizenden, aan het woord te
zien komen om een man te huldigen als Verriest „die zooveel
deed om Noord- en Zuid-Nederland nader tot elkaar te brengen", waarop pater Linnebank, in een geestdriftige rede, alle
aanwezigen aanspoorde „van doze gezegende plek iets mee te
nemen van de liefde van Verriest voor Noord en Zuid en ze
uit te breiden tot de zeven Nederlanden: Holland, Vlaanderen,
Noord-Frankrijk, Zuid-Afrika, Indie, Noord-Amerika en
datgene dat achter de tralies der gevangenis zucht, in de overtuiging dat eendracht de eenige macht is welke wij kunnen
stellen teen het opdringen van de ons omringende stammen."
De Vlaamsche romanschrijver A. Hans sprak nog een woord
tot de jeugd, waarna de Verriest-cantate werd uitgevoerd en
alien, tot slot, het roerende „Vlaanderen", van Veremans,
aanhiev en.
Uit de afdeelingen.
De besturen der verschillende afdeelingen van Groep Vlaanderen (Brussel, Lokeren, Antwerpen en Mechelen) houden
zich thans bezig met het opmaken van een welgevuld programma van werkzaamheden voor de komende wintermaanden.
Ook van het aanwerven van nieuwe leden wordt werkgemaakt.
Te Antwerpen hoot men, deer dagen, het 100e lid te mogen
inschrijven.

INGEZONDEN.
Het Afrikaansch.
Stellenbosch, 8 Juli 1926.
Geachte Redactie,
Zeer teen mijn zin voel ik me gedwongen enkele woorden
tot U te richten naar aanleiding van verschillende uitingen over
Zuid-Afrika, die den laatsten tijd in Neerlandia voorkomen.
Gaarne laat ik het aan Uzelf over, of U ;nijn brief in het blad
wilt opnemen.
Degroote nationale opbloei van het Afrikanervolk, waar wij
als stambewuste Nederlanders met dankbaren trotsgetuigen
van zijn, is alleen mogelijk geworden door de opkomst van het
Afrikaansch als zelfstandige taal. Ons Hoog-Hollandsch is niet
in staat geweest in Zuid-Afrika voldoende geestdrift te wekken,
om de breede massa der bevolking te bezielen tot dien taaien
strijd voor eigen volksleven en eigen beschaving, welken wij
thans mogen meemaken. Het Nederlandsch werd geeerbiedigd
— vooral om zijn beteekenis voor de kerk — maar slechts
weinigen konden het werkelijk gebruiken. Het speelde de rol
van een deftige, eerwaardige, doode taal. Met het Afrikaansch
be on de victorie.

Of dit al dan niet naar onzen zin is, doet niets ter take. Het is
een historisch felt, waarmee we rekening hebben te houden.
Wanneer ons Verbond zulke feiten over het hoofd ziet, verliezen we de aanraking met de werkelijkheid en komt ons heele
streven in de lucht te hangen. Helaas heeft het er veel van,
dat dit laatste reeds thans hetgeval is. Voor zoover men in
Zuid-Afrika iets van het A. N. V. afweet, beschouwt men het
ewoonlijk als een vereeniging van Hollanders. Dat het ook iets
g
zou kunnen beteekenen voor de ontwikkeling van het Afnkaansche volksleven, komt slechts bij weinigen op. Moet men
die weinigen nu nog afschrikken en kwetsen ? In het Juninummer van Neerlandia komt, onder het opschrift „Vriend
of viand ?" een artikel voor, dat daartoe inderdaad geschikt is.
Geen oogenblik trek ik de goede bedoeling van het stuk in
twijfel, maar rijp en groen worden daar op zoo ontstellende
wijze dooreen gemengd, dat het duidelijk is, hoe de schrijver
ersoonlijk onbekend is met de toestanden in Zuid-Afrika.
p
Anders zou hi' toch niet kunnen beweren, dat het Engelsch
„met overmacht doordringt" — hi' zou weten, dat integendeel
het Afrikaansch op ieder gebied aan de winnende hand is. En
als hi'j eenig begrip had van wat er leeft in de Afrikaansche
volksziel, zou hi' zeker nalaten om de beleedigende onzin uit de
Rand Daily Mail over taal van onze stamgenoten aan te halen,
als weergevend, „wat de meeste Engelschen en Nederlanders
denken." Het is waarlijk beschamend, dat zoo iets in Neerlandia kan voorkomen. Diegenen van ons, Nederlanders, welke
zich bij voortduring inspannen voor een goede verstandhouding
tusschen Holland en Zuid-Afrika, mogen toch op z'n minst
verwachten, dat ons Verbondsblad daarbij een tegenwerkende
kracht zal zijn.
Met den meesten aandrang zou ik daarom willen vragen,
dat men de Zuid-Afrikaansche rubriek toevertrouwt aan
iemand, die land en yolkpersoonlijk kent — en lief heeft. Bij
voorkeur aan een Afrikaner. Het A. N. V. moet kiezen of deelen
het moet of vanganscher harte zijn steun geven aan het Afrikaansch, of Zuid-Afrika beschouwen als verloren terrein, als een
vreemd land, waar men zich beperkt tot het organiseeren van
Hollanders en Vlamingen, op dezelfde wijze als men het in
Argentinie of de Vereenigde Staten doet. Voor mij kan de keus

niet twijfelachtig zijn.
Zou hetgeen aanbeveling verdienen, dat een der hoofdbestuursleden eens een studiereis naar Zuid-Afrika maakt ?
Menschen en toestanden komen in zoo'n ander licht, als men
ze met eigen oogen heeft leeren kennen.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
P. SERTON.

Wij zijn erkentelijk voor deze openhartige critiek, maar
moeten haar juistheid in twijfel trekken.
Wij meenen allerminst aanleiding te hebben gegeven tot
het vermoeden, dat wij de opkomst van het Afrikaansch, en
daarmede de terzijdestelling van het Nederlandsch, afkeuren.
Het hoofdartikel in Neerlandia van Juli 1925geeft duidelijk
de opvattingen van het Hoofdbestuur weer, en ma zeker niet
tot degevolgtrekking leiden, dat het A. N. V. het Nederlandsch
in Zuid-Afrika wil zien hersteld als de officieele taal naast het
Engelsch
Degeachte schrijver beroept zich nu op het artikel „Vriend
of viand ?" in het nummer van Juni 1926. Daar worden weinig
eigen beschouwingen gegeven, in hoofdzaak een overzicht van
het een in Zuid-Afrika over het taalvraagstuk worth geschreven.
Dat daaronder aanhalingen zijn, die sommigen, zij 't velen,
niet aangenaam zijn, kan den schrijver niet treffen. Wij volgen
bier metgroote aandacht het een in de Afrikaansche bladen
over het onderwerp wordt geschreven, en meenen dat de
leden van het Verbond 't recht hebben er van kennis te nemen.
Men moet het bewuste artikel in zzjn geheel lezen, niet alleen
de aanhalingen, die mishagen.
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Degeachte schrijver stoot zich vooral aan de aanhalingen
uit een brief in de Rand Daily Mail van F. A. Radcliffe en aan
de daaropvolgende redactioneele opmerking, dat hi' aldus
weergeeft, wat de meeste Engelschen en Nederlanders denken.
Hiermede let de redactie alleen een feit vast, zooals zij het
ziet, maar niet wordt daarmede gezegd, dat het ook het standpunt is van het Verbond. Daarvoor vestigen wij de aandacht
op de tweede alinea, eerste kolom, blz. 93, waar gezegd wordt:
„wel verre van een taal, waarin mannen als Dr. Pienaar en de
dichter Dr. Leitpoldt hun hooge gedachten en gevoelens uiten,
op een lijn te willen stellen met een „kombuistaal," zien vele
hartelijke vrienden van het Afrikaansch toch zijn zwakke zijden"
Ook de warmste vrienden van die taalbeweging zullen eerlijk
genoeg zijn om te erkennen, dat zij — evenals alle andere
uitingen van geestelijk leven — haar zwakke zijden heeft.
in ons hoofdartikel van
Welke deze zijn, hebben wijntwikkeld
o
Juli 1925 en de schrijver van het artikel „Vriend of viand ?"
sluit zich daarbij aan. De redactie van Neerlandia neemt dit
artikel dan ook ten volle voor haar verantwoording. *)
Hetgaat hier dus, zooals men begrijpen zal, over den invloed
van het Engelsch op het Afrikaansch en, in verband daarmede,
over de noodzakelijkheid — ter wille van de ontwikkeling van
het Afrikaansch — van voldoende kennis van het Nederlandsch.
Degeachte schrijver voert ons tegen, dat wij schrijven over
din en waarvan wij een verstand hebben; dat er een sprake
is van overmacht van het Engelsch en het Afrikaansch op ieder
gebied aan de winnende hand is.
In de eersteplaats brengen wij dan in herinnering, dat onder
de Zuid-Afrikaners van onverdacht allooi velen zijn, die hetzelfde standpunt innemen als wij. De Zuidafrikaansche bladen geven
daarvan het duidelijk bewijs. Onder de zeer vele artikelen,
waaruit dat blijkt, noemen wij het stuk van D. J. du Plessis in
De Volkstem (Pretoria) van 16 Juni j.l.
In de tweedeplaats veroorloven wij ons de vraag, of zij
die zich in het vraagstuk zeer hebben ingewerkt, maar buiten
de Afrikaansche samenleving staan, niet tot een onbevangener oordeel in staat zijn dan zij, die, in een bepaalde Afrikaansche omgeving levende, onwillekeurig zich van eenzijdigheid niet vrij kunnen houden.
Allerminst willen wij de groote waarde ontkennen van een
persoonlijk bezoek aan Zuid-Afrika. Wanneer de omstandigheden het toelieten, zouden wij onmiddellijk komen. Nu dat
helaas niet hetgeval is, moeten wij ho en dat onze pogingen
zullen slagen, om een man van gezag te vinden, die, namens ons,
daarheen kangaan.
Degeachte schrijver wenscht, dat wij de Zuidafrikaansche
rubriek van Neerlandia zullen toevertrouwen aan iemand,die
land en yolkpersoonlijk kent en liefheeft, bij voorkeur aan een
Afrikaner. Wij kunnen verzekeren, dat wij zonder ophouden
in die richting pogingen doen, maar tot dusverre zonder goeden
uitslag.
Ofschoon onze artikelen in Neerlandia duidelijk genoeg zijn,
verklaren wij nogmaals de aanvaarding van een eigen taal in
Zuid-Afrika volkomen begrijpelijk te achten. Evenzeer dus,
dat het Nederlandsch niet als officieele taalgehandhaafd kon
worden. Maar wij vreezen ernstig, dat het Engelsch in steeds
sterkere mate op het Afrikaansch zal inwerken en daardoor het Afrikaansch het teen het Engelsch zal afleggen,
tenzij het Nederlandsch algemeen in voldoende mate wordt
eleerd om het Afrikaansch te voeden en de Afrikaners in
g
staat te stellen zich vertrouwd te maken met de voortbrengselen der Nederlandsche letterkunde.
Het Nederlandsch moge dan voortaan in Zuid-Afrika een
*) De schrijver van „Vriend of Viand" wenscht hierbij
nadrukkelijk aanteekening te zien gedaan van zijn warme
enegenheid en bewondering voor het Zuidafrikaansche yolk
g
d dat heel Nederland deze gevoelens met
en hi'j is overtuig,
(Red.)
hem deelt.

vreemde taal wordengenoemd, maar het zal dan toch de vreemde

taal moeten zijn, die reeds op de lagere school wordt onderwe2;en. Dit is niet in de eersteplaats een Nederlandsch belang,
maar een belang van de eerste orde voor het Afrikaansch.
Wij begrijpen zeer goed, dat de geestesgesteldheid der
Afrikaners in dezen tijd van sterke ontwikkeling van het yolksbevvustzijn een onbevangen oordeel moeilijk maakt. Doodelijk
bevreesd om, zij 't dan ook slechts op beschavingsgebied, als
een aanhangsel van Nederland te worden beschouwd, werpt
men het Nederlandsch uit, niet bedenkende, dat het Afrikaansch
nog geenszins zoo ver is, dat het zijn zelfstandig bestaan
tegenover het Engelsch kan handhaven. Wij ho en dat men in
Zuid-Afrika hier niet den heimelijken wensch in zal lezen,
dat het Afrikaansch het zal afleggen en het Nederlandsch als
officieele taal zal worden hersteld. Een eigen taal, die het zich
vormend Afrikaansch volkskarakter bevredigt, achten wij
noodzakelijk. Daarom zijn wij met zorg vervuld over den strijd
tusschen Ent gelsch en Afrikaansch, zooals wij — in overeenstemming met vele oprechte, zuivere Afrikaners — dien zien.
De tijd zal leeren, hoe de zaken zich verder zullen ontwikkelen. Onze oprechte wensch is, dat het Afrikaansch het zal
winnen, en dan derhalve in dezen vorm, dat met het Nederlandsch eengeregelde wisselwerking kan worden onderhouden.
Daardoor kunnen beide talen en dus de stamgemeenschap
slechts wordengebaat.
Wij betreuren zeer de afzijdige houding van vele Afrikaners
tegenover ons Verbond. Juist in dezen tijd zou het de verzamelplaats moeten worden van alle ontwikkelde Afrikaners om
in samenwerking met de Nederlanders de Afrikaansche beschaving
op te voeren. Zij hebben het zelf in de hand het Verbond
in dezengeest in Zuid-Afrika te organiseeren en in werking te
stellen.
Men beoordeelt en veroordeelt echter onze leiding en doet
zeer weinig om het Verbond in Zuid-Afrika zijn bestemming
te doen volgen in het belang van de Afrikaners zelven.
Zoolang de Afrikaners niet zelf de leiding nemen voor de
organisatie van het Verbond in Zuid-Afrika, moet het — zeer
ten onrechte — daar den indruk blijven wekken een vereeniging
van en voor Nederlanders alleen te zij,
n en zal het mitsdien
zijn aangewezen taak daar niet kunnen vervullen.
d. K.

MEDEDEELINGEN
Het D. B. heeft ten kantore een samenspreking gehad met
den heer J. Brommer, vertegenwoordiger van het A. N. V. te
Maracaibo, over de organisatie in Venezuela.
Aan de Nederlandsche Stoomvaartmaatschappijen is een
rondzendbriefgericht om de rolprentvertooningen aan boord
meer dienstbaar te maken aan bekendmaking van de Dietsche
volkskracht zulks naar aanleiding van een klacht, dat Nederland erbij verwaarloosd wordt.
Aan verscheiden Nederlandsche ambtenaren, naar het
buitenland vertrekkend in regeeringsdienst of bij een maatschappij, is een uitnoodiging gezonden om zich bij het
A. N. V. aan te sluiten. Reeds traden enkele toe.
De eerste vergadering der Commissie voor Vlaamsche lezingen
is gehouden onder voorzitterschap van den heer De Kanter.
In het volgend nummer zullen de uitgewerkte plannen worden bekendgemaakt.
Aan de Groep Vlaanderen is geldelijken steun verleend,
benevens kwijtschelding der afdracht over 1926.
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Te Leiden bij de Fa. Van Doesburgh en te Vlissingen bij
de N.V. De Vey Mestdaghs Boekhandel zijn uitstallingen
ingericht van uitgaven van het A. N. V. Dat is de eerste proeve
van reclame door middel van den Nederlandschen boekhandel,
Wie voltg ?
Stamcongres.
Zaterdag 23 October zal te 's-Gravenhage in het
Gebouw De Ruyterstraat 67 een stamcongres gehouden worden, voorbereid door het Hoofdbestuur.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld :
De Havens van Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam en Zuid-Afrika, door Dr. Herman Vos, Antwerpen.
Onderlinge bevordering van het Reiswezen, door
Dr. Stan Leurs, Antwerpen en W. P. F. van Deventer, 's-Gravenhage.
Onderlinge uitwisseling van Leerkrachten en
Professoren, door Prof. A. Vermevlen, Ukkel en
Prof. Dr. L. Knappert, Oegstgeest.
De onderlinge verspreiding van Uitgaven en samenwerking van Openbare Boekerijen, door L. Simons,
's-Gravenhage en Lode Baekelmans, Antwerpen.
De waarde van de Nederlandsche taal in verband
met de handhaving der gewesttalen, door Prof. C.
G. N. de Vooys, Utrecht.
Daags tevoren, Vrijdag 22 October, zal het Vlaamsche Volkstooneel in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen een voorstelling geven van het tooneelspel Ttjl, van Anton van de Velde, met muziek van
Karel Albert, onder leiding van Joh. de Meester Jr.
Deze uitvoering zal tevens gelden als eerste Dietsche Kunstavond der Afd. 's-Gravenhage.
Het Octobernummer zal uitvoeriger mededeelingen
over het Congres bevatten.
Leden van het A. N. V. teekent beide dagen vast
aan en verzuimt niet op beide aanwezig te zijn.
Luchtvaartdagen.

De Luchtvaartdagen, 25, 26 en 27 Aug., door de Afd.
's-Gravenhage en Omstreken te Scheveningen ingericht, zijn
uitmuntendgeslaagd.
Wij komen er in het volgend hummer op terug.
Legaten.

Het A. N. V. mocht van wijlen Dr. H. F. R. Hubrecht, die van
1905-1916 deel uitmaakte van het Hoofdbestuur, een legaat
van f 2000.— ontvangen en van den beer J. C. Johan, 2 Aug.
te Oosterbeek overleden, f 5000.— belast met vruchtgebruik.
Zelfeerbied.

Prof. Nijland in de N. R. Crt., verslag gevend van de jaarvergadering der „Astronomische Gesellschaft" te Kopenha en maakt gewag van een in het Deensch gestelde uitnoodiging der Deensche Regeering voor een avondmaal, dat
den deelnemers werd aangeboden:
Op het eerste gezicht leek het vat vreemd, die in het
„
Deenschgestelde uitnoodiging, maar bij eenig nadenken is
dit toch eigenlijk de eenige juiste opvatting, die naar wij ho en
ookgehuldigd zal worden, als in 1928 Nederland de Astronomen der Internationale Unie ontvangt."
Wij ho en mede dat de Nederlandsche Regeering of welk
ander lichaam dan zal optreden,
zich even fier Nederlandsch
Zalgedragen.

NIEUWE LEDEN.
Beschermende leden.

P. A. Labadie, Arts,

Laren.

J. E. M. de Neve, Dir. Hotel Hamdorff,
Beiden opg. door den beer Jac. Post, Utrecht,
C. L. Bulsing, Parkhotel,

ff

Den Haag.

Gewone Leden.

J. A. Koopman, Burg. Knappertlaan 80,

P. Dubbeld, Kok en banketbakker,
A. den Hoed Jr., Burg. Knappertlaan 86,
N. J. F. Ligthart, Pastoor, Hoogstraat,
Mevr. H. G. Lomars-Korteweg, Hoogstraat 29,
W. G. Brandenburg, N. Haven 133,
W. S. Lomars, Pharm. Docts. en Apotheker,
W. S. Lomars, Hoogstraat 29,
A. H. de Bruyn, Arts., N. Haven 125,
N.V. Kantoorboekenfabr. v. 't Hoff enJongepier
Fa. Schade & Buysing,
A. Stahlie, Architect, L. Haven 129,
Mevr. H. M. Rijneker-de Koning, Rostockl. 23,
L. F. L. Bergamin, Rostocklaan 25,
A. C. van Hardevelt, Hotel Nieuw-Bussum,
Jan Hamdorff,
Makelaar
Anne J. Olthoff,
„
Mej. C. J. le Poole, Vermeerlaan 13,
Dr. G. Lubberink, Veearts, Nassaulaan 13,
J. C. Auf der Heide sive Heydahrens Duhme,
Nassaulaan 5,
Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede, NassauHaan 8,
G. Oldeman, Pharm. Docts. en Apotheker,
M. W. Hijkoop, Stadhouderskade 137,
Fa. D. A. Schmidt, Juwelier, Kalverstraat 184,
E. Smits, St. Willebrordusstraat 27h,
Y. B. Vorst, Accountant, Nacsaukade 367,
H. v. Doorn, Graanhandelaar,
H. G. van Vliet, Waagmeester,
Fred. Bijisma Jr., Zuivelbereider,
E. Kee, Julianastraat 7,

Schiedam.
1,
11
ft
11
ft
1,
11
1,
f1
PP

11

Bussum.
lf
fr,

Laren.
Hilversum.
11
ft

ft

1,

Zeist.
Amsterdam.
If
If
,,

Woerden.
1,
ft
11

C. Buijsert Jr., Graanhandelaar,
ff
Jan Baas, Dir. v. Gemeentebedrijven,
1/
G. Ku ten, Sin el,
ft
W. Rijhser, Dir. Utrechtsche Bankvereeniging, Utrecht.
J. van Dorssen, Nobelstraat 18bis,
11
W. van Schaik, L. Smeestraat 1,
11

Chr. van Dorssen, Neude 9,
J. Nelissen, Burg. Reigerstraat 60,
Allen opg. door den beer Jac. Post,

It
li
11

Groep Ned. Indie.

Mr. A. H. M. J. Kan, Hoogleeraar,
Weltevreden.
Mr. C. Bakker,
,,
Beiden opg. door het Bestuur v. Gr. Indic.
J. v. Lennep, Og. Koleberes,
Bandoeng.
Opg. door den heer C. F. Winckel,
11

Groep Noord-Amerika.
Jongeheden.

Me. Daphna Sherwin, 3 Bainton Str.
Yonkers N. Y.
Opg. door het Best. der Afd. Dr. Kiewiet de on e.
Buitenland.
H. M. M.Jeekel, Casilla de Correo 155,
Comodoro Rivadavia(Arg.).
L. H. P. Baron de Loe v. Imstenraet, Casilla de Correo 155,
Comodoro Rivadavia(Arg.).
Beiden opg. door den beer J. F. M. ter Ellen,
Comodoro Rivadavia(Arg.).
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STAMCONGRES.
Dit zal gehouden worden op Zaterdag 23 October
1926 in het Gebouw De-Ruyterstraat 67 te ts-Gravenhage, te bereiken met lijn 2 van het station der Hollandsche Spoor en met lijn A van het station der
Staatsspoor, voor beide uitstappen halte hoek AnnaPaulownastraat en Laan van Meerdervoort.
Morgenvergadering, aanvang half elf.

1. De waarde van de Nederlandsche Taal in verband
met de handhaving der gewesttalen, in te leiden
door Prof. Dr. C. G. N. de Vooys (Utrecht).
2. Onderlinge bevordering van het Reiswezen, in te
leiden door den beer W. P. F. van Deventer ('s-Gravenhage) en Dr. Stan Leurs (Antwerpen).
3. De onderlinge verspreiding van uitgaven en samenwerking van openbare boekerijen, in te leiden
door de heeren Lode Baekelmans (Antwerpen)
en L. Simons ('s-Gravenhage).
Middagvergadering, aanvang twee uur.

4. Onderlinge uitwisseling van leerkrachten en professoren, in te leiden door Prof. Dr. L. Knappert
(Leiden) en Mr. Alb. de Swarte (Brussel).
5. De Havens van Antwerpen, Rotterdam en ZuidAfrika, in te leiden door Dr. Herman Vos (Antwerpen).
6. Samenwerking tusschen Dietsche dagbladschrijvers, stichting van een Dietsche journalistenvereeniging, in te leiden door de heeren M. J. Liesenborghs (Brussel) en Dr. L. A. Rademaker ('s-Gravenhage).
De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle belangstellenden.
Te half 7 gemeenschappelijke maaltijd in de Tent

1

in het Bosch tegen betaling van f 3.— (zonder wijn).
Opgaaf van deelneming vOOr 19 October: aan het
kantoor van het A.N.V., Laan 34, 's-Gravenhage.
**
*

Den avond te voren, Vrijdag 22 October 1926, zal
het Vlaamsche Volkstooneel, onder leiding van Joh. de
Meescer Jr. in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage een voorstelling geven van
TYL
tooneelspel van Anton van de Velde met muziek van
Karel Albert.
Aanvang kwart over achten.
De toegangsprijzen zijn voor niet-leden van het
A.N.V.
Eerste rang
f. 3.Tweede „
f. 2.—
Derde „
f. 1.—
Voor leden van het A.N.V. en een huisgenoot zijn
de prijzen:
Eerste rang
f. 1.50
f. 1.Tweede „
f. 0.50
Derde „
De leden der Afd. 's-Gravenhage en omstr, moeten
deze plaatsen nemen door tusschenkomst van het
Bestuur der Afd. 's-Gravenhage (seer. Mr. J. J. W.
Eekhout, Kneuterdijk 1, ts-Gravenhage).
De leden van andere Afdeelingen kunnen toegang
verkrijgen door bemiddeling van het hoofdkantoor
van het A.N.V., Laan 34, 's-Gravenhage.
Tijdige aanmelding gewenscht.
Het Hoofdbestuur.
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WAARHEEN MET ONZE NATIONALE LUCHTVAART ?
De Luchtvaartdagen, op 25-27 Aug. jl. te Scheveningen gehouden, waren weder eens een keurig
staaltje van verblijdend initiatief, uitmuntende regeling en degelijk Nederlandsch werk. Zij gaven ons
weder eens een treffend bewijs, dat het geheim,
waardoor men de belangstelling vermag te boeien,
niet behoeft te worden gezocht in de veelheid en
de grootsche verhoudingen van het gebodene, doch
veeleer is te vinden in de juiste keuze, de degelijkheid
en de belangwekkendheid van hetgeen ter bezichtiging en bestudeering wordt beschikbaar gesteld.
En dan: de Luchtvaartdagen leefden onder nationale
vlag; daarmede was reeds bij voorbaat de sympathie
van talloozen gewonnen.
Het was inderdaad van het wakkere en ijverige Bestuur van de Afdeeling 's-Gravenhage der Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond
eene gelukkige gedachte deze Nederlandsche Luchtvaartdagen voor te bereiden en tot stand te brengen,
een daad zoo geheel vallende binnen het kader van
hare nationale taak, omdat mocht worden verwacht,
dat zij zou kunnen strekken tot verheffing en sterking
der nationale gevoelens en zou mogen bijdragen tot
het schoone streven van ons A. N. V.: „Verhooging
van de zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht van
den Nederlandschen Stam."
De Nationale vlag zou echter de lading niet tegen
de aanvallen der critiek hebben kunnen dekken, ware de inhoud niet uiterlijk aantrekkelijk en innerlijk
belangrijk en belangwekkend geweest. Juist in dit
opzicht zijn de Luchtvaartdagen buitengewoon goed
geslaagd. Dank zij ongetwijfeld voor een groot deel de
ijverige bemoeiingen van den Voorzitter van het
Afdeelingsbestuur, den Luitenant-Kolonel Oudendijk, van wien wij weten, dat hij aan wat hij onderneemt — en dat is niet weinig — zich geeft met groote toewijding en voortvarendheid en met al de warmte
zijner vaderlandslievende gedachte, gaven zoowel de
tentoonstelling als de vliegvertooningen een duidelijk en volledig beeld van het Nederlandsche luchtvaartwezen in al zijn vormen en uitingen. Het was
werkelijk merkwaardig, hoeveel beziens- en wetenswaardigs daar in een beknopte ruimte — misschien
wat te beknopt voor den grooten toeloop van bezoekers — was bijeengebracht. Onze vliegdiensten,
militaire en burgerlijke; onze luchtvaartnijverheid;
onze gemeentelijke vlieghavens; onze wetenschappelijke en propagandistische luchtvaartorganisaties, zij
waren alle uitmuntend vertegenwoordigd. De Regeering had groote belangstelling getoond door zeer
belangwekkende inzendingen van het Bureau Luchtvaart van het Departement van Waterstaat, van den
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, van het Koninklijk Meteorologisch Instituut en van de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg. Er was zeer veel merkwaardigs te zien, zeer veel nuttigs te leeren, en wat
onze vliegers in de lucht vertoonden, was — gelijk wij
dat van hen gewoon zijn — in een woord schitterend.
Het welslagen was, geheel in overeenstemming met de
innerlijke waarde van het bijeengebrachte en ver-

toonde, bijzonder groot. Z.K.H. de Prins der Nederlanden vereerde de openingsplechtigheid met Zijne
hooggewaardeerde tegenwoordigheid. De Minister
van Waterstaat gaf in eene belangrijke openingsrede
uitdrukking aan de groote beteekenis, welke Z. Exc.
aan de luchtvaart als element van het toekomstig verkeerswezen toekent, en de belangrijke rol, welke Nederland in dat verkeerswezen zal kunnen vervullen.
En duizenden bezoekers bewogen zich door de tentoonstellingszaal en op het terras, duizenden ook op
strand en Strandweg. Het was een mooi succes, dat
vooral daarom voldoening geeft, omdat het de aanwezigen kennelijk bracht onder de bekoring van de
verheffende gedachte, dat Nederland op het gebied
der luchtvaart eene eervolle plaats heeft weten te verwerven en zich in staat toont aan de toekomstige ontwikkeling daarvan krachtig mede te werken.

Is het hiermede nu afgeloop en ? Hebben de ontwerpers der Luchtvaartdagen, hebben de inzenders en medewerkers, die zooveel tot het welslagen
hebben bijgedragen, hun doel bereikt ? Ten deele
waarschijnlijk wel, in zooverre dat de indrukken en
gedachten, door die dagen in de geesten der talrijke
bezoekers gewekt, zeker zullen Leiden tot verheffing
van het nationaal bewustzijn, tot sterking van het nationaal zelfvertrouwen bij dit deel van ons yolk. Zoo
zullen de Luchtvaartdagen stellig hebben meegewerkt tot verhooging van de zedelijke kracht van den
Nederlandschen Stam.
Maar het wekken van zulke gevoelens dreigt uit
te loopen op eene waardelooze prikkeling der nationale ijdelheid, wanneer het niet tevens leidt tot
practische uitkomsten, waarin die verhoogde yolkskracht zich uitspreekt, tot daden ! Het klinkt zoo
aangenaam, wanneer wij elkander toeroepen, dat wij
tech maar weer eens getoond hebben, dat in menig
opzicht „ook een klein yolk groot kan zijn". Zeker,
wij hebben in het algemeene luchtvaartwezen en in
het Westeuropeesche luchtverkeer een plaats veroverd, welke ons rechtmatige voldoening mag schenken. Maar dat alles heeft niets te beteekenen en is van
nul en geener waarde, wanneer wij op die bescheiden
lauwertjes gaan rusten en ons verbeelden „dat wij
er zijn." Hoe grooter triomfen wij behalen, hoe
meer wij vooraan komen te staan in de rijen van den
vooruitgang, des te ernstiger is onze eereplicht, des
te dringender eischt ons volksbelang, dat wij met
steeds krachtiger inspanning, met steeds grooter volharding blijven streven naar steeds grootscher donl.
Er ligt een onmetelijk arbeidsveld open om de vruchten van den menschelijken geest te verwerken tot
practisch bruikbare vormen van maatschappelijke bedrijfsorganen. Het nog jeugdige luchtvaartwezen is
een merkwaardig voorbeeld van snelle en voorspoedige
ontwikkeling in den vorenbedoelden zin. Maar men is
nog slechts in het begin. Er zijn nog ontzaglijk vele
onvoldane behoeften en onbevredigde eischen; er
zijn nog reusachtige braakliggende gebieden; er zijn
nog onbegrensde mogelijkheden voor de technische
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en organisatorische ontwikkeling van het luchtverkeer. Ziedaar een tack, waarvan een belangrijk deel
aan Nederland toekomt, een deel, dat wij moeten aanvaarden en volbrengen, omdat onze eervolle naam en
nationale waardigheid er mee gemoeid zijn en er
tevens onmetelijke stoffelijke belangen voor Nederland en Nederlandsch-Indie bij betrokken zijn.
Ja, maar.... wij zijn een kleine natie. Neen, dat
zijn wij niet. Wij zijn een groot rijk Ik doel nu niet
op het schitterend verleden van ons yolk, dat zich
door arbeid, strijd en offers uit de duisternis der tijden heeft opgeheven tot een hoog ontwikkelden cul-
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oplegt. In de buitenlandsche staatkunde moge onze
rol beperkt en voor ons optreden bescheidenheid,
voor ons beleid voorzichtigheid geboden zijn al mag
dit, waar het pas geeft, pal staan voor recht en waardigheid niet uitsluiten — het aan onze economische
beteekenis geevenredigd aandeel in den opbouw en
de bevordering der wereldhuishouding behooren wij
onbeschroomd te aanvaarden en met ontplooiing van
al onze krachten en gaven te volbrengen.
Gelijk Nederland een van de grootste aandeelen
heeft in de gezamenlijke tonnenmaat der wereldhandelsvloot, zoo komt ons land ook eene leidende rol

Dubbele Nederlandsche luchtvaartescadrille op een oefenvlucht.

tuur-staat, in de geheele wereld geeerd en gewaardeerd. Ik laat alle lyriek ter zijde, maar toch herhaal ik: Nederland is een groote natie, al ware het
slechts wegens zijn rijk en uitgebreid AziatischAustralisch gebied, met zijne bevolking van meer
dan 50 millioenen zielen, een gebied, waarvan de
internationaal-economische beteekenis voor de toekomst moeilijk te hoog kan worden geschat. De wereldtaak, welke aan ons yolk is te beurt gevallen tot
geestelijke en zedelijke opheffing, politieke ontwikkeling en economische ontginning van dat gebied is zoo
grootsch, zoo verheffend voor het zelfbewustzijn en
het aanzien der natie, zoo veelbelovend tevens en
reeds zoo vruchtbaar gebleken voor de stoffelijke welvaart van Nederland en Nederlandsch-Indie, dat
wij niet genoeg er van doordrongen kunnen zijn,
welke vooraanstaande plaats Nederland dientengevolge in de rij der Staten inneemt althans behoort
in te nemen — en welke ernstige plichten dit ons

toe in het wereldluchtverkeer. Meer en meer ontwikkelt de luchtvaart zich in den laatsten tijd in den
zin van het bestrijken van zeer groote afstanden, als
zijnde hare meest afdoende en meest economische
toepassing. Het veelvuldig afleggen van vluchten
zonder tusschenlanding over gestadig toenemende
afstanden; de opzienwekkende onderzoekingsvluchten
van Cobham, alle heen en terug, van Londen naar
Britsch-Indie, naar Kaapstad, naar Sydney; de weldra
in werking tredende luchtverkeersdienst EgypteBritsch-Indie; de vooruitgang in den bouw en de
technische volmaking der verkeersvliegtuigen, dat
alles wijst er op, dat wij — geleidelijk en gestadig —
eene ontzaglijke ontwikkeling van het wereldluchtverkeer tegemoet gaan. Onder deze omstandigheden
schijnt de vraag gewettigd: waarheen met onze nationale luchtvaart ?.
Tengevolge van de beperkte uitgebreidheid van
ons land is de geografische opbouw van het lucht-
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verkeersnet voor ons een uitsluitend internationaal
vraagstuk. Dat beteekent: dat het slechts door nauwe
aansluiting aan en samenwerking met de regeeringen
en luchtverkeersdiensten der omliggende Staten tot
eene vruchtbare oplossing kan worden gebracht. Wij
mogen aannemen, dat wij te dien opzichte thans,
voor zooveel het Europeesche luchtnet betreft, op
den goeden weg zijn. De Regeering geeft blijk, dat
zij het groote belang, dat hier aan de orde is, erkent
en als een onderwerp van ernstige regeeringszorg
behartigen wil. De K.L.M. mocht reeds sedert enkele
jaren geldelijken steun en krachtige medewerking van
regeeringszijde genieten. In de behandeling onzer
Luchtvaartwet komt thans eindelijk eenig schot. Met
verschillende landen werden luchtvaartovereenkomsten gesloten, die aan onze internationale samenwerking ten goede zullen komen. Het geregeld internationaal overleg tusschen de bestaande Europeesche
luchtverkeersmaatschappijen ontwikkelt zich op bevredigende wijze. De Volksvertegenwoordiging, de
Pers en het publiek laten het aan belangstelling niet
ontbreken. Wij kunnen, gegeven den goeden naam,
dien het Nederlandsche luchtverkeer zich in Europa
heeft verworven, met vertrouwen de naaste toekomst
te gemoet gaan. Mits. ... .. alien, die hier zijn geroepen om invloed te oefenen, medewerking te verleenen of beslissingen te nemen, zich wel bewust
zijn, dat het luchtverkeer in onze hedendaagsche samenleving is geworden en in de toekomst meer en
meer zal blijken te zijn: een onmisbaar deel van het
algemeen verkeerswezen, een maatschappelijk werktuig van hooge economische waarde en een gewichtig
volksbelang, dat nimmer meer verloren mag gaan,
ter wille van onze welvaart, van onze nationale beteekenis en ontwikkeling; een belang, dat in den loop der
tijden van steeds groeiende beteekenis zal worden en
dat daarom door den Staat krachtig behoort te worden
gesteund, ook ten koste van — voorloopig nog belangrijke — geldelijke offers, die echter geenszins
als verloren kunnen gelden, omdat zij in de toekomst
rijke indirecte vruchten zullen afwerpen. Het luchtverkeer is nog geen winstgevend bedrijf; maar er is
geen twijfel aan, dat het zulks eenmaal worden zal,
bij toenemend verkeer en verdere technische verbeteringen. Zoolang evenwel de bestaande toestand
voortduurt, is flinke staatssteun onvermijdelijk en
ter bevordering van het algemeen belang gewettigd.
Niemand kan van het particulier kapitaal verwachten,
dat het zich, met het voorhands vaste vooruitzicht
op belangrijke verliezen, ten behoeve van het algemeen belang zal beschikbaar stellen, als de Staat
zich van offers zou onthouden.
Minder gunstig zag het er tot dusver uit voor het
luchtverkeer in en naar Ned.-Indie. Men kan de
houding der Regeeringen, te dezen na 1920 aangenomen, het best omschrijven als: „niets doen," wat
de Regeering in Nederland aangaat, en wat het Nederlandsch-Indisch Gouvernement betreft, als: „lijdelijken weerstand", door het gestadig kaatsen van
den bal van de eene commissie naar de andere en van
den eenen raadgever naar den volgenden.
Daaraan zal nu toch eindelijk een eind moeten ko-

men en er is gegronde hoop, dat dit inderdaad weldra het geval zal zijn. Zoowel de tegenwoordige Minister van Kolonien, als de nieuw opgetreden Gouverneur-Generaal gaven beiden onlangs aan eene,
ten gehoore ontvangen afvaardiging van het Comite
Vliegtocht Nederland—Indie de verzekering, dat zij
doordrongen zijn van het groote belang van het luchtverkeer voor Ned.-Indie en zich voorstellen te doen,
wat mogelijk zal zijn, om de totstandkoming er van
te bevorderen. Wanneer wij dan ook in de Indische
bladen lezen, dat de Ministers van Waterstaat en van
Kolonien aan den Britschen vlieger Cobham op zijn
vlucht van Engeland naar Australia een brief hebben
meegegeven ter overhandiging aan den GouverneurGeneraal van Ned.-India, in welken brief in warme
bewoordingen er op wordt gewezen, „dat meer en
meer het oogenblik nadert, dat tusschen West-Europa en Zuidoost-Azie en dus ook tusschen Nederland
en Nederlandsch-India, tot voordeel van beide deelen
van den Nederlandschen Staat, een geregelde verbinding door de lucht zal zijn tot stand gekomen, en
dat bij zoodanige verbinding de belangen der twee
natien, de Nederlandsche en de Britsche, evenwijdig
loopen", dan zien wij in deze vliegboodschap eene
hoopvolle aanwijzing en een gunstig voorteeken
voor een nieuwen koers, welke in de naaste toekomst
zal worden gevolgd.
Vooral de laatste der aangehaalde woorden van de
Heeren Ministers, wijzende op het gemeenschappelijk
Britsch en Nederlandsch belang, dat hier in 't spel
is, getuigen van juist inzicht in het karakter der zaak.
Slechts door internationale samenwerking zal hier
iets goads te bereiken zijn. Maar al is er niets tegen,
dat hierbij het groote, machtige en rijke British Empire als gangmaker optreedt, wij moeten toch vooral
zorgen, niet door het buitenland op sleeptouw te
worden genomen; wij moeten onze nationale belangen
zelfstandig behartigen en in eigen hand houden.
„Baas in eigen huffs 1" zoo schreef onlangs de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, daarbij de vraag stellende:
„zal men op den duur aan buitenlanders de inrichting
van een luchtverkeer in India kunnen ontzeggen, indien wijzelven nalatig blijven een dergelijk verkeer te
organiseeren ?" Ik mean deze vraag ontkennend te
moeten beantwoorden; wij zouden dat op den duur
niet kunnen tegenhouden. Maar dan zullen wij ook
moeten aanvaarden alle nadeelen en gevaren, welke
het onvermijdelijk gevolg zijn van het overleveren
van het openbaar verkeerswezen in buitenlandsche
handen, nadeelen en gevaren voor onze nationale
waardigheid, onze politieke veiligheid, onze economische en onze verdedigingsbelangen.
Die ramp kan nu nog voorkomen worden, mits
gehandeld worde, spoedig, terstond !
De luchtverbinding Nederland—Nederlandsch-Indie is een Grootnederlandsch belang van de eerste
orde, een belang dat in de toekomst een beteekenis
zal verkrijgen, vergelijkbaar met die van de nationale
rechtstreeksche mailscheepvaartverbindingen tusschen het Moederland en de Kolonien. Maar de allereerste voorwaarde voor het tot stand komen daarvan is de schepping van het luchtverkeer binnen onzen
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Indischen Archipel, dat tevens op zichzelf een dringende verkeerseisch van groot economisch gewicht
voor ons eigen gebied is. Daarom hiermede niet langer
gedraald ! „Het vraagstuk", zoo schreef in Dec. 1925
het Comite Vliegtocht Nederland-Indie in zijne bekende Memories „reeds sedert bijna zeven jaren in
overweging, is economisch, technisch en organisatorisch rijp voor onmiddellijke oplossing."
Zal eenmaal hiertoe besloten en de opening van
het Nederlandsch-Indisch luchtverkeer inderdaad
verzekerd zijn, dan dient onze Regeering onverwijld
met die van Groot-Brittannie in onderhandeling te
treden over het in underling overleg tot stand brengen
van de luchtverbinding West-Europa—Australie. Ik
wijs er op, dat bij deze onderhandelingen deskundige
Nederlandsche medewerking op luchtverkeersgebied
noodzakelijk zal zijn. Het geldt hier toch geen diplomatiek, doch een technisch en organisatorisch verkeersvraagstuk.
Volgt men dezen weg, dan staan wij bij deze onderhandelingen op vasten grond. Dan kunnen wij aan
Groot-Brittannie een voorbereid gebied, een goed
geregelden dienst en een werkende voedingsbron
tot steun der Internationale verbinding aanbieden.
Aan den anderen leant dienen wij het Grootnederlandsch belang der luchtverbinding tusschen onze
beide rijksgebieden, tegelijk met gewichtige belangen
van ons Indisch gebied, en verleenen hieraan een
machtigen steun tot toekomstigen bloei.
Wij zijn — zoo heet het — een kleine natie. Maar
hier is een plicht, die niet boven onze krachten gaat.
Wij hebben voor heetere vuren gestaan. Laat ons
toch ophouden, bij de ontsluiting van nieuwe welvaartsbronnen „penny-wise and pound-foolish" te
zijn. Laten wij ons bewust zijn van de ons opgelegde
grootsche wereldtaak, Welke ons de bevoegdheid
schenkt, als gelijkgerechtigde met het groote en
machtige Albion in verbinding te treden ter bevordering van gemeenschappelijke belangen en verwezenlijking van gemeenschappelijke idealen. Wij kunnen
er staatkundig, economisch en zedelijk slechts bij
winnen.
C. J. SNIJDERS,
Gen. b. d.
Nederlandsche herinneringen te Bignasco.
Naar aanleiding van eenige berichten in de pers
over de kennis van het Nederlandsch in het Italiaansch-Zwitsersche dorpje Bignasco, hebben wij ons
onlangs om inlichtingen gewend tot den heer K.
G. W. Baron van Wassenaer, Consul der Nederlanden
te Lugano.
Deze heeft toen een onderzoek ingesteld en zijn
ervaringen aldus beschreven:
Vergezeld van den burgemeester van Locarno, die
met plaatselijke toestanden in de dorpjes van de Val
Maggia goed op de hoogte is, bracht ik een bezoek
aan Bignasco. Aldaar vernamen wij, dat de meeste
Nederlandsch sprekende bewoners gevestigd waren
in het kleine dorpje Cavergno, ongeveer 10_minuten
hooger op gelegen. Daar door rijdende zagen we ook
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weldra een mooie villa „Buitenzorg" genaamd en
vernamen we, dat daar een Tessinees woonde, die als
„rookverdrijver" zijn fortuin in Nederland had
gemaakt. Bij den uitgang van de kerk, waar de dienst
juist geeindigd was, stelden we ons op en hadden
spoedig eenige Nederlandsch sprekende inwoners
om ons heen, die allen gedurende korter of langer tijd
in Nederland hadden gewerkt, hetzij als „rookverdrijver" (de benaming „schoorsteenveger" schijnt
Met de juiste te zijn: vermoedelijk niet deftig genoeg ?)
of als paraplufabrikant.
Uit het korte gesprek, waarbij veel door elkaar
werd gesproken, heb ik wel kunnen opmaken, dat de
meesten een aangename herinnering aan hun tijd,
in de lage landen doorgebracht, hadden behouden en
er nog wel eens naar terugverlangden. „Ja het was
er toch wel veel beter dan hier" merkte een van hen op
en toen ik een onderzoek instelde naar dat „betere",
bleek mij, dat dit zich voornamelijk tot het eten beperkte, dat in ons land zooveel degelijker werd
gevonden ! i
Voornamelijk onderhield ik mij met den burgemeester van het dorpje Cavergno, een zekere Dado,
die gedurende een 20-tal jaren in Rotterdam gewoond
had en als schoorsteenveger veel geld had verdiend.
Op mijn vraag, waarom er nu geen van de jongeren
meer naar Holland ging, antwoordde hij mij, dat de
oorlog dit alles veranderd had, de emigratie naar
Californie veel meer aantrok, bovendien de modernere
stookwijzen een groote verandering in de uitoefening
van hun beroep als schoorsteenvegers hadden
gebracht.
Op mijn vraag of wellicht Nederlandsche leesstof,
die den band met Nederland zoude aanhalen, werd
gewenscht, kreeg ik een ontwijkend antwoord en ik
geloof niet, dat er veel reden is om een poging in die
richting te doen.
Wanneer U echter persoonlijk eens in briefwisseling met genoemden heer A. J. Dado, burgemeester
van Cavergno, treedt, dan is het wellicht mogelijk,
dat U iets kunt bereiken. Dat een en ander zijn belangstelling heeft, lean wel blij ken uit het volgende
briefje, dat ik van hem ontving:
„Volgens onzen gesprek van Gestern tend ik UEd.
Het nieuws van den dag van 25 Oct. 1907, het Rott.
Nieuwsblad van 20 April 1896 en van 19 April 1909
met beleefd verzoek van terugzending, omdat ik
behoudt die kranten voor de geschiedenis van onz
yolk die naar buitenland hun Leven hebben doorgebracht, Mijne heerbiedigste groeten".
Onder de personen, die ik te Cavergno sprak, was er
slechts een, die in Nederland geboren was, dus rechtens Nederlander is. De belanghebbende was hiervan
ook op de hoogte en zou zich wanneer hij over eenigen
tijd naar Nederland ging, bij mij vervoegen om een
paspoort te vragen.
Het aantal Nederlandsch sprekende bewoners van
Cavergno en Bignasco werd op ongeveer 15 geschat,
meest oudere menschen, die echter allen hun betrekkingen met Nederland nog aanhielden. De meesten
hadden in Rotterdam gewerkt, enkelen hadden een
bestaan gevonden in Delft en Dordrecht.
Toen wij het bovenstaande persklaar hadden gemaakt kwam ons een artikel under de oogen van den
heer Wouter Louwaars, die met een groot gezelschap
van de Nederlandsche Reisvereeniging een bezoek aan
genoemd dorpie heeft gebracht en er een opgewekt
verslag van aan Het Vaderland zond.
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AFRIKAANSCH EN NEDERLANDSCH.
De Voorzitter van het Algemeen Nederlandsch
Verbond schreef in Neerlandia (Juli 1925) dat het
taak was van het Verbond, om in Zuid-Afrika in verbinding te blijven met de Nederlanders, die de waarde van het Nederlandsch voor het Afrikaansch erkennen en dat men moest trachten het verband tusschen Nederlandsch en Afrikaansch te bevorderen.
In overleg met den heer De Kanter schreef ik in voormeld blad (April 1926), dat een school met Nederlandsch medium wenschelijk was in de groote hoofdplaatsen als Pretoria en Kaapstad en dat men bovendien moest trachten kleine avondleergangen te stichten
ten einde Jong en oud de gelegenheid te bieden om
met de Nederlandsche taal en de Nederlandsche letterkunde nader kennis te maken. Wat de school betreft,
wees ik in het bijzonder op die Nederlanders, die naar
Z.A. trokken, zonder nog een besluit te hebben genomen omtrent duurzame vestiging. Zij — betoogde ikzouden bij gebreke aan een Nederlandsche school
een Engelsche voor hunne kinderen verkiezen en
wanneer dan hun geslacht — zooals veelal geschiedt—in Z.A. inburgerde, zoude men verengelschte
Nederlanders krijgen, terwijl de Nederlandsche
school dit allicht zou hebben verhinderd. Een voordeel dus voor de Hollandsche Afrikaners.
De Nederlandsche school zoude uit den aard der
zaak niet uitsluitend behoeven te strekken ten behoeve van de Nederlanders of gewezen Nederlanders.
Zij zoude ook kunnen worden bezocht o.a. door
Afrikaners, die voornemens mochten zijn in Nederland te gaan studeeren.
De avondleergangen zouden natuurlijk strekken
zoowel voor de nude als voor de nieuwe bevolking van
Nederlandschen stam.
Prof. Pont ziet (Zuid-Afrika Mei en Augustus
1926) in de voorgestelde maatregelen van school en
avondleergang een anti-Afrikaansche manifestatie van
Nederlandsche zijde. Het in het openbaar ten laste
leggen aan mij, en eigenlijk ook aan het A.N.V., van
zulk een bedoeling kan op de verhouding tusschen
stamgenooten in Z.A. een slechten invloed hebben.
Prof. Pont zegt met allen nadruk, dat hij meent te begrijpen, dat het mijne bedoeling zoude zijn: „wij Nederlanders willen ons duurzaam afzonderen, wij willen zijn uitlanders, die zich niet assimileeren."
Nu is zulk een bedoeling in het door Prof. Pont
behandelde artikel niet uitgesproken, wel het tegendeel. Met nog veel grooter beslistheid had ik me te
dien opzichte uitgesproken in een samenspreking met
het dagelijksch bestuur der N.Z.A.V. verleden jaar.
Voor het geval Prof. Pont het toen gezegde niet
mocht hebben onthouden, had hij dit voorjaar gelegenheid zich omtrent mijne toen uitgesproken bedoelingen nader te vergewissen. Ik had namelijk dadelijk na de samenspreking een verslag opgemaakt,
waarvan ik aan Prof. Pont en zijne medebestuursleden
dit voorjaar een afschrift toezond, hetgeen ik hier, voor
zoover betreft het besproken punt, laat volgen.
Versiag van een bespreking met het Dagelijksch Bestuur
der N. Z. A. V.

,Prof. Smith zegt terecht, dat de Nederlander, die
zichin Zuid Afrika duurzaam vestigt, Afrikaander
moet worden. Hij veriest echter uit het oog, dat dit
„Afrikaander worden" in den aard der zaak is een
langzaam proces, dat zich onvermijdelijk afspeelt,

wanneer een geslacht zich in Z.A. duurzaam vestigt,
dat echter niet kunstmatig kan en mag worden ontwikkeld.
Men moet de menschen vrij laten Nederlandsch
te blijven spreken en hunne kinderen in het Nederlandsch te laten onderwijzen. Door de Afrikaansche
omgeving overwint het Afrikaansch ten slotte van zelf.
Wil men de zaak echter forceeren, dan wekt men
weerzin en drijft men de menschen naar den Engelschen kant. Een der professoren te Stellenbosch zeide
tegen Mr. F.: „ik begeer voor Zuid-Afrika geen Nederlanders. Zij worden toch allen Engelschen", waarop werd geantwoord : „Zoo zij in zoo grooten getale
verengelschen is het Uwe schuld, omdat Gij hen onvriendelijk behandelt en storend optreedt tegen een
natuurlijken gang van taken".
Mr. F. meent, dat de N.Z.A.V. zich door onjuist
inzicht aan de verkeerde zijde heeft geschaard. Men
stelt het geheel ten onrechte voor alsof zij, die zich met
het optreden van de N.Z.A.V. niet kunnen vereenigen, een afzonderlijk Nederlandschdom in ZuidAfrika willen handhaven. Het is slechts te doen om
den Nederlanders en oud-Nederlanders vrijheid te
geven te Leven naar eigen opvattingen, terwijl het proces van het Afrikaander worden zich onvermijdelijk
in den loop der jaren voltrekt."
In aansluiting aan hetgeen uit deze bespreking
is overgenomen, zij er op gewezen, dat Prof. Pont in
zijn artikelen blijk geeft van onbekendheid met de
werkelijke toestanden. Daaromtrent kan men goede
voorlichting vinden in het gedenkboek uitgegeven
ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de
Nederlandsche Vereeniging te Pretoria en in het
bijzonder in het artikel van den heer Klooster. Prof.
Pont Wilde te Pretoria van deze Vereeniging niets
weten. Ook tegenover de voorzitster van de afdeeling
Kaapstad van het Algemeen Nederlandsch Verbond nam hij bij zijn aankomst daar ter stede een afwerende houding aan. Dit valt zeer te betreuren, want
in den kring van beide vereenigingen had hij mannen
en vrouwen kunnen vinden, die met hunne rijke ervaring hem van veel nut hadden kunnen zijn. Prof.
Pont schrijft, dat hij, in Afrika komende, reeds veel
wist door jarenlangen omgang met studenten. Nu
wil ik allerminst de waarde van dien omgang onderschatten. Toch was dit een eenzijdige inlichtingsbron, die van alle kanten moest worden aangevuld.
Het komt mij voor, dat de Voorzitter van de N.Z.A.V.
van de gelegenheid tot voorlichting een zeer eenzijdig
gebruik heeft gemaakt tot nadeel van de belangen,
waarvan de behartiging aan hem was toevertrouwd.
Dit komt in het bijzonder weer uit bij het taalvraagstuk. Het blijft bij Prof. Pont een onafgebroken gejuich
over de herboren Afrikaansche taal, terwijl hij niet
schijnt te bemerken, dat in groote kringen in Z.A. veeleer over een inzinking wordt gesproken en wordt beweerd, dat de hoog geprezen en van alle zijden erkende
opleving slechts is een groeiverschijnsel in beperkten
kring, hetwelk op de groote massa van het yolk geen
of weinig invloed heeft. We zullen straks Zuid-Afrika het woord geven, om te toonen, met Welk een zorg
men daar is vervuld ten aanzien van de toekomst der
taal. We zullen daarbij opmerken de tegenstelling
tusschen de partij van Prof. Smith, en de mannen,
die vooral ook hun oogen den kost geven bij alles,
wat zich in het eigenlijke volksleven openbaart. Beide
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partijen stemmen hierin overeen, dat zij voor de
Afrikaansche taal aanvulling uit het Nederlandsch noodig achten. Prof. Smith echter wil met zijn kring de
taak geheel zelf op zich nemen. Hij heeft daarbij blijkbaar een arbeidsverdeeling op het oog. Hij met zijn
gezelschap zal als cultuurmaker en taalvormer optreden. De tegenover hem staande partij, waarin ook
wel professoren hebben plaats gevonden, acht blijbaar
het yolk in al zijne geledingen de spraakmakende
gemeente en vordert daarom kennismaking met het
Nederlandsch reeds in de lagere school. Avondleergangen voor Nederlandsch zouden zeer goed passen bij
hetgeen thans in ruimen kring van Afrikaners als
wenschelijk wordt erkend. Prof. Pont duidt een
streven in die richting dadelijk vrij wel als een
vijandige daad tegenover Zuid-Afrika aan. Door
verdachtmaking en discrediteering van hetgeen
zou strekken ten voordeele van de Grootdietsche
belangen wordt verwijdering bevorderd van hetgeen in het welbegrepen belang van alle onderdeelen
van den Nederlandschen stam zich zou moeten vereenigen. Teen zulk optreden kom ik ernstig in verzet.
De Voorzitter van het A.N.V. schreef in zijn artikel
ook: „In de eerste plaats is het nog de vraag, hoe de
toestand (ten aanzien van de taal) zich zal ontwikkelen". Het Afrikaansch was tot schooltaal en tot ambtelijke taal verheven. Het is voor ons Nederlanders
moeilijk over de al of niet raadzaamheid van dezen
maatregel ons een zelfstandig oordeel te vormen.
Onwillekeurig dringt zich de vraag op: Kon niet, als
in Zwitserland het Hoogduitsch, in Zuid-Afrika het
Nederlandsch (vereenvoudigd) ambtelijke en schooltaal blijven, kon daarnaast niet — als in Zwitserland
het Zwitserduitsch — zoo in Z.A. het Afrikaansch
zich als spreektaal kon handhaven ? Intusschen het
verschil tusschen Zwitserland en Zuid-Afrika is
zeer groot. Ik ben geneigd op grond van de voorlichting door Afrikaners de boven vermelde vraag
ontkennend te beantwoorden en ik acht elk ingaan
op de vraag van Nederlandsche zijde volstrekt nutteloos. Zuid-Afrika had zelf te kiezen en heeft gekozen.
De vraag is slechts: wat hebben wij Nederlanders
te doen in de bestaande en onbetwiste omstandigheden ? Tot de bestaande omstandigheden behoort
een maatregel, waarvan de raadzaamheid in Z.-A.
in ruime kringen wordt betwist en bij dit twistpunt
komen wij ook op een gebied, waarvan het A. N. V.
zich niet afzijdig behoeft te houden. Was het goed
om het Nederlandsch geheel uit de lagere school te
bannen en voor deze taal op de hoogere school slechts
het lezen van eenige boeken zonder eenig taalonderwijs voor te schrijven ? Laat ons luisteren naar hetgeen Z.-A. zelf hierover zegt:
„Tyskrif vir Wetenskap en Kuns" Officieel orgaan
van die Suid Afrikaansche Akademie vir taal, lettere
en kuns, November 1925 (bl. 109 en v.) Verslag van
de zitting van de Akademie te Pretoria op 9 Oct. 1925.
Onderwerp: Nederlans op skool.
Generaal Smuts acht het absoluut noodzakelijk —
in het belang van de Afrikaansche taal dat Nederlandsch niet te gauw wordt prijs gegeven. Men ziet
volgens hem in de praktijk, dat het Afrikaansch uit
het Engelsch wordt aangevuld.
Professor Dr. Engelbrecht: „Als Nederlandsch niet
op de school wordt geleerd, kunnen wij alle uitzicht op
een eigen gezonde ontwikkeling van onze taal laten
varen. De toestand is nu treurig".
Dr. Hoogerhout: Het gehalte van de taal, Welke de
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meeste leerlingen schrijven, is eenvoudig crimineel.
Wie goed Afrikaansch schrijft, doet dit eenvoudig,
omdat hij Nederlandsch als taal heeft geleerd".
Aangenomen wordt een motie, dat in het belang
van de ontwikkeling van de Afrikaansche taal het
Nederlandsch bij het onderwijs moet worden erkend.
Dit besluit van de Akademie geeft eenige aanwijzing
omtrent de ontwikkeling van het taalvraagstuk, waaromtrent de heer De Kanter een vraag had gesteld.
Voor zoover mij bekend, is aan het besluit door de
bevoegde overheden geenerlei gevolg gegeven. Het
besluit heeft woedende couranten-artikelen uitgelokt uit den kring van de vijanden van Nederland
en het Nederlandsch.
Laat ons nog luisteren naar de stemmen van hen,
die zich uitspreken in gelijken geest als de Akademie.
De Kerkbode (Officieel orgaan van de Nederl.
Gereformeerde kerken in Z.A.) 1925 bl. 1175 (9
September 1925):
Aangehaald wordt een artikel van den heer Gustav
Preller in de Volksstem te Pretoria. De heer P. zegt,
dat wij (de Afrikaners) wel trotsch kunnen zijn op de
Afrikaansche letterkunde als de eerste bloesems van
wat later een rijke oogst kan worden. Hij voegt er aan
toe, dat die letterkunde nog niet iets is, waarmee
wij (de Afrikaners) onze jeugd verstandelijk vormen
en voorlichten kunnen. Waarheid is — zegt hij —
„dat de Hollanders ons heelemaal oor die perd getil
het en bederf het met hul vleiende kritiek van ons
werkies". Preller betoogt de noodzaak van Nederlandsch onderwijs op de lagere en middelbare school.
De Kerkbode stelt vast, dat Preller niet is een vijand
van het Afrikaansch.
„Die Burger", Kaapstad, van 9 December 1925
schrijft, dat Nederlandsch op de school niet mag worden verwaarloosd, dat het kind er onder lijdt en woordelijk: „Daar is niet die gespierde stijl, wat ons bij
die ouer leerlinge aantref, die wat Nederlands geskool
is, maar hulle in Afrikaans ingewerk het" „Ons verbreek en bezoedel ons Dietse verwantschap. Ons kap
die stam, waaruit ons levenssap trek, of".

„Dit staan onwrikbaar vas, dat 'n Afrikaner, wat
fijn in Nederlands onderrig is en hom in Afrikatms
ingewerk het, oneindig hoer staan in literere insigte, in
smaak, in stijl, in gespierdheid van uitdrukking, dan
hij wat alleen in Afrikaanse literatuur gevoed is. Ons
pleit voor Afrikaans, maar Nederlands moet diene
as middel tot rijper, tot volley word van ons eie literatuur".
„Die Volkstem" (Pretoria) „ons vrees dat ons Moedertaal onder die stelsel wat daar van dag gevolg word,
gaan ontaard tot een onogeliik gebrou, ontbloot
van alle fijn taalgevoel en opgemeng met anglicismes".
Daarom Nederlandsch te herstellen op lagere en hoogere scholen.
De beer Du Plessis te Bloemfontein, een gouvernementsambtenaar, die examens afneemt en brieven
van sollicitanten in handen krijgt, klaagt over de jammerlijke taal onder het nieuwe stelsel en schrijft:
„Dokters en professore mag in hul geleerde wereld
met ideale rondloop, maar die wat met die praktiese
vrugte van die taalbeweging te doen beef sien 'n ander. Ek se pas op !"
Het is noodig ten slotte nog op enkele punten nader
in te gaan. Prof. Pont schrijft in Zuid-Afrika 1926
bl. 67: „Mr. Fockema meent, dat de Afrikaansche beweging „ten slotte ook voor Zuid-Afrika noodlottig
moet zijn."
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Nu heb ik dit in het door den professor besproken
artikel heelemaal niet gezegd. Die uiting sloeg op de
geheele uitbanning van het Nederlandsch en werd
uitgesproken vooral ook, omdat men onder een ruimen kring van Afrikaners het noodlottig gevolg hiervan voorzag. De Afrikaansche beweging is echter iets
geheel anders: de verheffing van het Afrikaansch tot
officieele taal en tot schooltaal. Men is in Z.A. gevoelig ten aanzien van een afkeurend oordeel van Nederlanders ten opzichte van dien maatregel. De indruk, dat men in het orgaan van het A.N.V. zich zoo
afkeurend zoude hebben uitgesproken daarover, zoude weer een van de storende factoren worden tusschen Nederland en de stamverwanten in Z.A. Daarom moet ik tegen de onjuiste voorstelling van Prof.
Pont verzet aanteekenen. De geheele uitbanning van.
het Nederlandsch bij het onderwijs is een aanhangsel, hetwelk allerminst onverbrekelijk vast zit
aan de Afrikaansche beweging.
Prof. Pont zeide in zijne jaarrede ter opening van
de algem. vergadering der N. Z. A. V. (Zuid-Afrika
1926 bl. 94): „De bijbelvertaling, die onder toezicht
van de Academie plaats vindt, vordert flink". Nu is
de bijbelvertaling besproken in de vergadering van de
Akademie van 9 October 1925. Men was in die vergadering allerminst gunstig gestemd over die vertaling. De heer Malan die er een proeve van heeft gezien, zeide, dat deze mank ging aan groote tekortkoming. Prof. Le Roux heeft de vertaling van Exodus
gelezen en zeide daarvan: „dit zou hem baie Teed doen
vir die Afrikaansche taal, as die vertaling in die gedaante, waarin hij dit gesien het, moes doorgaan".
Niemand van de sprekers gaf met een enkel woord
van tevredenheid blijk. Beschikte Prof. Pont over
nieuwe gegevens, die een anderen indruk wettigden ?
Het is te hopen, want in Afrikaansch kerkelijke
kringen is men in groote zorg. Men zegt, dat het
jongere geslacht den Nederlandschen bijbel niet meer
kan lezen en men is in het onzekere over het tijdstip
van het verschijnen van de Afrikaansche vertaling en
hoort tevens van deskundi ge zijde, dat de tot nu toe
vertoonde proeven ten aanzien van de wijze van vertaling geen gunstige verwachting wettigen.
Laat ik ten slotte ter kenschetsing van het standpunt
der oud-Nederlanders te Pretoria een en ander aanhalen uit het artikel van den heer Klooster, die zich in
zijn jonge jaren als onderwijzer in Transvaal vestigde
en na een gelukkige en eervolle loopbaan onlangs als
Inspecteur van scholen wegens gevorderden leeftijd
werd gepensioneerd. De heer Klooster is met mij van
oordeel, dat het een ondoenlijk iets is om te probeeren
dadelijk geheel Afrikaner te zijn. Zich geleidelijk
inburgerende Nederlanders kunnen zeer wel op goeden voet Leven met de oude Afrikaners behalve met
den kleinen en waarschijnlijk slinkenden kring van de
vijanden van ons Vaderland, uit wier midden men
nog sours hoort de woorden: „De pest voor ZuidAfrika is de Hollander" In dien kring zal men b.v.
zeer zeker elken steun aan de zoo nuttige Nederlandsche afdeeling van de Oosteindschool te Pretoria afkeuren, maar naar de wenschen van dien kring kunnen wij Nederlanders ons niet gedragen zonder schending van Nederlandsche en Afrikaansche belangen en
zonder schending van onze eer.
Luisteren wij thans naar den heer Klooster in
zijn voormeld artikel: (Gedenkboek van de Ned.
Vereeniging te Pretoria 1893-1923).

„Wie zich verbeeldt, dat hij absoluut boer is (namelijk van de Nederlanders, die zich in Z.A. vestigen),
kan zich in allerlei bochten wringen en als hij zich
dan eigenlijk wijsmaakt het ware status te hebben bereikt, dan zegt de geboren boer: „Dis daarom 'n
snaakse Hollander, né." (dat is hij lacht hem uit).
Verder de heer Klooster: „We zijn hier en, zooals
ik in het begin gezegd heb, wij blijven hier. Dit land
is ons tehuis geworden. Al onze belangen zijn in Afrika. Wij zeggen „Afrika eerst" en wij zijn in de eerste
plaats goede burgers van de Unie. We hebben geleerd ons aan te passen; we „geselsen" Afrikaans
met Oom Gert en spreken Engels met Mr. Jones.
Maar we vergeten niet onze afkomst, taal en tradities. We spreken in onze huizen Hollands, we blijven genieten van de rijke hollandse literatuur en
historie. We zijn trots op de rol, welke Holland vervult op het gebied van kunst, wetenschap en staatkunde in de rij der grote naties. We zijri trots vooral
op wat Holland voor Transvaal heeft gedaan en nog
doet. De banden met het oude vaderland trachten we
steeds te versterken; de nationale feestdagen vieren
wij ook hier en 't jubileum van de beminde Koningin:
is ook ons jubileum. Ook voor ons geldt het nog, al
is het dan van verre:
„Oranje in het hart en Neerlands Glorie".
**
*

Naschrift.
Aan het bovenstaande moeten de volgende opmerkingen toegevoegd worden:
Prof. Pont wil geen Nederlandsche school voor
Nederlanders, die in Z.A. blijven o.a. te Pretoria en.
te Kaapstad. De Nederlanders moeten dadelijk geheel Afrikaners worden en daarom hunne kinderen
naar een Afrikaansche school sturen. Naar welke
school te Kaapstad ? Er is maar een Afrikaansche
lagere school met ongeveer vijftig leerlingen. Te
Kaapstad wonen drie of vier honderd Nederlanders.
Slechts acht kinderen van die Nederlanders bezoeken
die school, omdat de ouders daartoe gedwongen zijn
door hunne verhouding tot de nationale pers. Alle andere kinderen van Nederlandsche ouders bezoeken de
Engelsche scholen. Blijkbaar gaan te Kaapstad ook de
meeste kinderen van Afrikaansche ouders op een
Engelsche school. De blanke bevolking van Kaapstad
bedroeg volgens de laatste volkstelling (1921) 113302
zielen. Nu eerst wil men aan de Engelsche scholen
Afrikaansche handelklassen gaan verbinden.
„We spreken in onze huizen Hollands", schrijft
de heer Klooster. Het gelukt de ouders, die hun kinderen naar de Oosteindschool te Pretoria zenden, volgens Prof. Pont niet hunne kinderen „onbesmet" te
houden van het Afrikaansch. Intusschen de voormelde ouders zien in de kennis van het Afrikaansch
allerminst een „besmetting". Zij geven zich alle
moeite — de heer Klooster — om goed „Afrikaansch
te geselsen met oom Gert" en zij wenschen, dat hunne kinderen hen in vaardigheid daarbij overtreffen.
Ten slotte wordt in het tweede of derde geslacht de
Afrikaansche taal onvermijdelijk de huistaal, doch
een beter Afrikaansch dan de taal van de meerderheid,
omdat naast het Afrikaansch meestal in de eerste
generaties nog de relatie met Nederland en het Nederlandsch zal worden onderhouden. De toestand is
heel anders, dan Prof. Pont zich dien voorstelt.
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Ten slotte zouden wij ieder willen uitnoodigen
zich bij de bespreking van de verhouding tusschen
Nederland en Zuid-Afrika te onthouden van de
voorstelling, waarbij aan Z.A. de rol wordt toebedeeld van het kind, hetwelk volwassen is geworden en
het ouderlijk huffs verlaat. Daardoor wordt in Z.A.
een voorstelling gewekt, die kwaad bloed zet. Alsof
men van Nederlandsche zijde voogdij over Z.A. wil
uitoefenen. Door dit beeld wordt de verhouding
tusschen de beide landen kunstmatig verstoord. Het
beeld is ook volkomen onjuist. Men wenscht in Nederland tegenover Z.A. een vriendschappelijke verhouding in harmonie met den feitelijken toestand,
waarbij de volkomen zelfstandigheid van LA. onvoorwaardelijk wordt erkend. Een veel juister beeld
ten opzichte van de verhouding vond ik in een Afrikaansch blad, waarin Nederland en Z.A. werden
gekenschetst als neven, die onder geheel verschillende natuur en verschillende levensomstandigheden
ieder een eigen karakter hadden aangenomen en bij
wie toch — ondanks dit verschil in karakter- een gemeenschappelijken grond was blijven bestaan, die
niet steeds dadelijk werd gemerkt, maar ten slotte
bij eerlijke samenwerking ten bate van beide landen
rijke vruchten kon dragen. Wanneer op den duur de
verhouding zoo wordt begrepen, kunnen het overbevolkte Nederland en het dun bevolkte Z.A. elkaar
tot wederzijdsch heil de hand reiken, voordeel trekken uit elkaars onder afwijkende omstandigheden
verkregen verschillende ervaring en ontwikkeling.
In die richting ligt — als ik het wel begreep — de
hoop en de verwachting van vele voormannen onder
de Afrikaners in Z.A. Moge alles zich in die richting
ontwikkelen. Daarin kan het Algemeen Nederlandsch
Verbond een belangrijke rol spelen, wanneer Afrikaners zich plaatselijk in grooten getale in afdeelingen
van het Verbond vereenigen, Welke afdeelingen
gezamenlijk op den duur een Groep Zuid-Afrika
van het Verbond kunnen vormen, die ter behartiging der belangen op haar gebied volledige zelfstandigheid geniet. Aldus kunnen de Afrikaners naar
den geest van het A.N.V. den weg vinden, waarlangs in de natuurlijke samenwerking Zuidafrikaansche stamgenooten in hun eigen belang hun plaats
zullen vinden in het gezelschap van „neven" van Nederlandsche afkomst.
Baarn.

Dr. R. A. FOCKEMA.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN r--Nationale opvoeding.
In de jaarvergadering der vereeniging „Neder
landsch Fabrikaat" betoogde Prof.Casimir deter dagen
te Utrecht dat een gezond internationalisme alleen
mogelijk is als elk yolk een aaneengesloten groep
vormt.
De Nederlandsche opvoeder heeft altijd getracht
aan andere volken recht t€ doen. Nog sterk leeft deze
achttiende-eeuwsche gedachte in ons onderwijs en
zij heeft nieuw voedsel gevonden in den afschuw voor
den oorlog en den wil, het internationalisme te bevorderen.
Met dit streven volgt Nederland zijn roeping.
Maar het is volstrekt onjuist te denken, dat men
het bevordert, door eigen landaard te miskennen en te
verwaarloozon. Prof. Casimir zei:
Talrijk zijn de klachten, dat wij in ons onderwijs de beteekenis onzergroote mannen wegmoffelen, dat wij onze
volksliederen niet kennen, aan heldenvereering weinig
doen. Ook de schoonheid van ons eigen land en het vele
bijzondere, dat daar treft in organisatie van handel en bedrijf, is nauwelijks in het algemeene volksbewustzijn aanwezig. Zelfs ziet men het tegengestelde : dat er vereering
is voor het vreemde, omdat het vreemd is en afkeuring
van het Nederlandsche, omdat het Nederlandsch is. Dit is
een ongewenschte toestand, omdat deze strijd met die zuivere zakelijkheid, die de beste grondslag is en voor nationale en voor internationale opvoeding.

Veel is in dit opzicht in de laatste jaren verbeterd,
dank zij schoolreizen en rolprenten, dank zij vele
goed verluchte tijdschriften en, naar wij hopen mogen, ook dank zij den invloed, die uitgaat van de over
het geheele land verspreidde leden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Maar de gedachte, die Prof. Casimir uitsprak, is nog
volstrekt geen algemeen goed.
Menigeen ziet er een zekere breedheid van opvatting in, het wereldburgerschap te stellen boven het
vaderlanderschap. Zooals een man eerst zijn gezin
zal verzorgen vOOr hij stad en land dient, moet het
landsbelang ons nader zijn dan het internationalisme.
Het voetspoor der Vaderen.
Wij geven grif toe, dat Nederlanders in verengelschte
landen een neiging vertoonen, hun taal — meer dan
hun zeden — te verliezen. Toch houden zij bijna
altijd de Nederlandsche herinneringen levend.
Van de talrijke bewijzen, die wij daarvan week aan
week uit den vreemde ontvangen en die wij niet alle
kunnen vermelden, zij hier medegedeeld wat de heer
W. C. Christoffels te Colombo ons schrijft over een
bijeenkomst in de Dutch Burgher Union Hall, waar
Prof. Leigh Smith van het University College department een voordracht hield over Walter Scotts invloed
op de Nederlandsche letterkunde. Blijkens het knipsel
uit een Ceilonsche courant, dat wij bij den brief ontvingen, heeft de professor het met zijn verslaggever
niet getroffen. De meeste namen zijn slecht overgekomen (in Van Lanel konden wij echter Van:Lennep
herkennen). Feiten en jaartallen vielen hier en daar
uit de rij, zoodat wij niet kunnen aannemen, dat de
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bedoelingen van den spreker steeds goed zijn weergegeven. Hoofdzaak echter is, dat belangstelling voor
zulk een onderwerp gevonden werd en dat de heer
Smith met zooveel geestdrift sprak over de „prachtige
overblijfselen van het Nederlandsche bestuur", die
hij overal op zijn reizen op Ceilon gevonden had en
over onze mooie bouwkunst.
Zeker niet minder aandacht gaven de toehoorders
aan den heer E. Reimers, vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond, die een anderen avond
te Colombo een lezing hield over de vroegste geschiedenis der Oostindische Compagnie, waarvoor de voorzitter, de heer W. C. Christoffels hem, onder hartelijke instemming hulde bracht. Wat de heer Reimers mededeelde is te zeer aan onze lezers bekend
dan dat het noodig zou zijn het te vertalen. Uit de
geschiedenis, door hem verhaald, trok hij de slotsom,
„dat dit kleine land uit verre landen rijkdommen wist
aan te deepen en zijn invloed overal in de wereld
wist te verspreiden."
„Give us the Dutch hack" (Eaten de Nederlanders
maar terugkomen") zeide eens een inlandsche groote,
die de geschiedenis van zijn land kende, spijtig tot
den heer Jurriaan, een der stichters van de vereeniging van „Dutch Burghers". De heer Jurriaan vertelde dezer dagen aan het Handelsblad, dat de rechtspleging op Ceilon nog steeds geschiedt volgens
Romeinsch-Hollandsch recht, slechts lichtelijk door
het Britsche bestuur gewijzigd en dat zij voor een
groot deel in handen is van menschen van Nederlandsche afkomst. Onze taal is verdwenen; toch
herinneren spreekwijzen, woorden en gebruiken aan
den Nederlandschen tijd:
Wat wij er invoerden, is voor een belangrijk deel levend
gebleven, en daarmee ook de wet is waar verbasterde,
doch nog steeds duidelijk te herkennen Nederlandsche
namen. Het Europeesche kaartspel wordt er nog steeds
gespeeld met schijnbaar Nederlandsche benamingen. „Hartenvrouw" is bijv. nog steeds „artenprauwia", „klaverenboer" „kalabaraboeria", enz. Met wat goeden wil is de
taalafkomst duidelijk voor iedereen. Doch er zijn woorden
in de Ceilonsche volkstaal, die hun afkomst allerminst
verbergen. „Landtmeter", „matros", „bode", „tante,
„omp", „onderbroek", „tafellak", „aartappel", „poffertje",
„wafer behoeven geen nadere verklaring voor het Nederlandsche oor. ,,Blydiness" voor „belijdenis" „kerkoff" voor
„begraafplaats", „batrai" voor „batterij", „loirie" voor
„luier", „appabroek" voor „jongensbroekje", „borstrok"
voor „dameskorset" — schoon dit dan heden niet meer
gedragen wordt — en „handsjoen" voor „handschoen",
laten geen twijfel omtrent de lieden, welke er het eerst
deze kleedingstukken, voorwerpen, levensmiddelen en wat
meer, hebben verspreid. Ongetwijfeld zou van het Nederlandsche leven op Ceilon nog veel meer zijn overgebleven
en dit tot zedelijken roem en tot versterking onzer natie
van heden, indien het Nederlandsche yolk meer zijn kracht
gezocht had in eigen geestelijke versterking en minder de
huik naar elken buitenlandschen wind had gehangen.

„Een klein yolk" ? Er is geen klein yolk, zoo
besloot de heer Jurriaan, dat niet klein wil wezen !
Doch wel eens lijkt het voordeeliger zich klein voor
te doen. De werkelijke kleinheid begint echter juist
daarmee.
In een brief uit Ceilon aan de Standaard, waarin
Dr. H. C. Rutgers zijn aangename ontmoetingen met
de Hollandsche Burgers van Ceilon schetst, schrijft
hij ten slotte: „het eenige wat men na zulk een bezoek
betreurt, is, dat Ceilon niet meer Nederlandsch is".

Hij was verbaasd zulk een aantal zuivere Hollanders aan te treffen.
Als men Dr. Leembruggen, Dr. Prins of Bisschop Beekmeyer in de Kalverstraat te Amsterdam tegenkwam, zou
niemand ze voor iets anders dan voor Hollanders houden
en men zou er zich slechts over verbazen, dat iemand met
zulk een Hollandsch uiterlijk en met zulk een Hollandschen naam alleen maar Engelsch sprak.

Op tal van plaatsen op Ceilon zijn de herinneringen
aan de Hollanders nog zoo levendig dat „de heeren
van de compagnie eerst gisteren daaruit vertrokken
schijnen".
Nog steeds zijn er eenige duizenden Hollandsche
afstammelingen en wel met name onder de ontwikkelde klassen der maatschappij, dokters, journalisten, advocaten en rechters.
Maar de dienst in de oude Wolvendaalkerk geschiedt
altijd in het Engelsch.
Nederland heeft Ceilon in den steek gelaten en naar
de Hollandsche kerken aldaar niet meer omgezien en toen
zijn Schotsche predikanten komen helpen en in betrekkelijk korten tijd is de Nederlandsche taal uitgestorven. Toch
houdt men nog gaarne de oude tradities hoog, zooals men
ook een der huidige predikanten van Colombo, Ds. A. J. K.
de Klerk, uit Zuid-Afrika beroepen heeft.
Men klaagt er dan ook zeer over dat Nederland zich zoo
weinig aan de Ceilonsche kerken gelegen heeft laten liggen en men zou gaarne met de Nederlandsche kerken in
correspondentie staan. Met zichtbaar welgevallen verhaalde men ook, dat het eenige jaren geleden voorgekomen
was, dat een Hollandsche mailboot draadloos seinde of zij
des Zondagmorgens een dienst in de Wolvendaalkerk
mochten houden, waarop dadelijk bevestigend geantwoord
was, en dat toen na aankomst van de boot een aan boord
als reiziger zijnde Hollandsche predikant met een groot
aantal reizigers naar de kerk gekomen was en daar een
Hollandschen dienst gehouden had.

Het Algemeen Ned. Verbond behoeft waarlijk niet
te vreezen, daar geen werk meer te vinden !
Bevordering van Woordkunst.

Er bestaat in Nederland een Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, die binnen enkele jaren
haar 100-jarig bestaan hoopt te herdenken.
Op het voetspoor dezer vereeniging heeft de bekende voordrachtkunstenaar Albert Vogel dezen zomer een Maatschappij tot bevordering van Woordkunst
in het leven geroepen en naast hem als voorzitter
vond hij bereid mede in het bestuur zitting te nemen
de dames Mevr. V. Twiss-Schmidt-Ernsthausen en
Mej. Maria van Royen en de heeren Herman Poort,
Dr. W. A. E. A. v. d. Grinten en Mr. A. W. Kamp.
Eigenlijk moet men zich verwonderen, dat zulk
een vereeniging nu pas is gesticht, al is aan woordkunst sedert de beweging der Tachtigers veel, sours
te veel gedaan. Maar de heer Vogel heeft met zijn
stichting niet zoozeer bedoeld de kunst van het geschreven als wel die van het gesproken woord te
bevorderen, welke hij zelf zoovele jaren met eere
heeft gediend en als voordrager en als docent. En
op den eersten kunstavond, de vorige maand vanwege
de nieuwe Maatschappij onder zijn leiding gegeven,
vond hij gelegenheid het sympathieke doel nader
toe te lichten. Daarbij bleek dat zij ook front maakt
tegen de onberedeneerde voorkeur aan vreemde
talen en op haar gebied krachtig wil strijden voor
eigen taal, eigen kunst, eigen cultuur. Hij heeft
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daarbij enkele vriendelijke woorden over het Algemeen
Nederlandsch Verbond gezegd, waaruit blijkt, dat
hij met zijn volgelingen, die tot een Leger mogen
aangroeien, welkome hulptroepen belooft te vormen.
Meer dan andere talen behooren wij onze eigen
taal lief te hebben, want, zoo sprak Albert Vogel
„dat is de taal, waarin onze moeders ons hebben
leeren bidden, waarin we eenmaal onze liefde beleden en die wij voor het laatst zullen stamelen, eer
wij voor altijd zullen scheiden van wat ons dierbaar
is — de taal, waarin de dichter ons opheft tot ongekende hoogten, waarin de geleerde onzen geest
scherpt, waarin ieder van ons zijn idealen, welke
ook, verheerlijkt. Het is de taal eindelijk, die wij behooren lief te hebben boven alle anderen, omdat
zij de onze is."
Die mooie Nederlandsche taal wordt zelfs in beschaafde kringen vaak zoo slechts gesproken, zoo
jammerlijk mishandeld, dat we ons mogen verheugen
over een vereeniging, die haar in eere wil herstellen.
Ook door zijn taal zoo zuiver en welluidend moge lijk te spreken toont een yolk karakter.
Hongarije en Nederland.

Dat de Hongaren dankbaar gestemd zijn jegens
de Nederlanders, na wat dezen voor hun noodlijdende
jeugd na den oorlog hebben gedaan, is bekend. Neerlandia heeft er meermalen de bewijzen van bijgebracht. En in ons museum hanger en liggen eenige
afbeeldingen van geschiedkundige beteekenis o.m.
het gedenkteeken van Michiel Adriaansz. de Ruyter
te Debreczen en de Wilhelminakerk en Wilhelminastraat te Buda Pest.
In deze laatste straat is de vorige maand de eerste
gereformeerde volksschool ingewijd door oud-minister Colijn, waarvoor uit Nederland vele bijdragen
waren ingekomen en die genoemd is Julianaschool.
Mej. Katharina Kuyper, dochter van widen Dr. Abr.
Kuyper, die veel voor de totstandkoming heeft gedaan, kenschetste deze school in haar toespraak als
een gedenkteeken van Hongaarsch-Nederlandsche
toenadering.

VLAANDEREN
De Zevende Vlaamsche Iirzerbedevaart.
Vijftig tot 60.000 Vlamingen woonden 22 Augustus j.1., te Diksmuide, in het flzergebied, de jaar-
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lijksche bedevaart naar de graven van de Vlaamsche
gesneuvelden bij. Mr. H. Borginon, afgevaardigde
van den Vlaamschen Oud-Strijdersbond, Prof. Dr.
F. Daels, voorzitter van het Bedevaartcomite en
pastoor Nobels, gewezen aalmoezenier, voerden het
woord voor de duizendkoppige massa, terwijl moeders, zusters en kinderen van gesneuvelden den
eersten paal voor het reusachtig flzerkruis, dat aldaar
moet verrijzen, in den grond dreven. Ook Dr. Moller hield daarbij, uit naam van het hoofdbestuur van
het A.N.V., een gloedvolle rede.
Weer Vlaamsche klassen te Brussel.
De strijd tusschen het anti-Vlaamsche college van
B. en W. der Belgische hoofdstad en den Vlaamschgezinden Minister van Kunst en Wetenschap. Dr. K.
Huijsmans, die, te Brussel en in de voorsteden, waar
alle Vlaamsche klassen sedert den oorlog zijn afgeschaft, het beginsel moedertaal-onderwijstaal weer
toegepast wil zien, is, voorloopig en gedeeltelijk, beslecht in het voordeel van den minister. Het Brusselsche stadsbestuur heeft namelijk besloten, dat in
acht scholen van Brussel-stad en vier scholen der
ingelijfde gemeenten Haren en Neder-over-Heembeek aan de Vlaamschsprekende kinderen voortaan
het onderwijs in de moedertaal zal worden verstrekt.
Steun voor de Vlaamsche boekerijen.
Dank zij den milden steun van het hoofdbestuur
en de Boekencommissie van het A.N.V. zullen, binnenkort, een aantal boekerijen in Vlaanderen (waar
het aankoopen van Noordnederlandsche werken
wegens de inzinking van den frank nagenoeg geheel
onmogelijk is geworden) van nieuw geestelijk voedsel,
uit het Noorden, worden voorzien. De verdeeling
van boeken en tijdschriften zal, in Vlaanderen, door
bemiddeling en onder toezicht van het Groepsbestuur geschieden. Natuurlijk zal, bij deze verdeeling,
in de eerste plaats worden gedacht aan de reeds bestaande boekerijen, welke belangstelling aan den
dag leggen voor de werking van het Algemeen Nederlandsch Verbond in Vlaanderen.
Het nieuwe reglement.
Het groepssecretariaat heeft aan de verschillende
to Brussel, Lokeren, Antwerpen, Mechelen, een
ontwerp-reglement, aansluitend bij de nieuwe Verbondswet en het nieuwe groepsreglement, overgemaakt. Na aanvaarding op de door ieder der takken
te beleggen algemeene vergadering, waar ook de
stemgerechtigde afgevaardigden naar de te Brussel
te houden Groepsvergadering moeten worden aangewezen, zal een besluit kunnen worden genomen omtrent den dag voor deze laatste vergadering.
Volksuniversiteit op schriftelijken grondslag.

ZevendeBedevaart naar den Yzer,'_22 Oogst 1926.
De Vlaamsche vlaggen bij het voorloopig kruis te Diksmuide.

De statuten van de Nederlandsche Volksuniversiteit op schriftelijken grondslag, geheel aansluitend aan
de Vlaamsche toestanden, zullen deter dagen in het
Belgische Staatsblad worden afgekondigd. Aan de
leden van het A. N. V. in Vlaanderen zal een prospectus worden gezonden. In al de steden en dorpen
van het Vlaamsche land wordt uitgezien naar propagandisten, welke, tegen een kleine vergoeding,
leerlingen voor deze allernuttigste instelling willen
aanbrengen.
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De Winterlezingen van het A. N. V.
Met de reeds vroeger aangekondigde Winterlezingen van het A. N. V. zal omstreeks het midden
van November een aanvang worden gemaakt. Te
Gent worden deze lezingen ingericht in samenwerking met het Hooger Onderwijs voor het Volk, in de
Aula der Universiteit; te Brussel, Antwerpen, Mechelen en Lokeren zullen zij een bepaald A.N.V.-karakter dragen; voor Leuven is een schikking op til.
Afgezien daarvan zal het Verbond in Vlaanderen,
op eigen krachten, zelf eenige lezingen inrichten. Dr.
Lebeer, bibliothecaris van het Prentenkabinet te
Brussel zal o.m. spreken over: Techniek en Geschiedenis der Houtsnijkunst (met lichtbeelden) terwijl Dr. Jan Grauls, uit Brussel, vermoedelijk een
paar voordrachten zal houden over Beschaafde Nederlandsche Uitspraak.
Afd. Mechelen.
Het bestuur deter jongste Afdeeling van het A. N. V. is als
volgt samengesteld: Dr. L. Antheunis, Voorzitter; J. Joosen,
Ondervoorzitter; Korneel Goossens, Veluwestraat 41, Secretaris, Karel Casteels, Jef Denijn, J. Goddefroy, leden.
Vlaamsche Gidsen voor Brussel en omstreken.
Te Brussel bestaat een vereeniging van Vlaamsche onderwijzers en onderwijzeressen die zich, mits een lichte vergoeding,
alsgidsen door Brussel en omstreken ter beschikking houden
van Nederlandsche groepen, reisgezelschappen enz. welke een
bezoek brengen aan de Belgische hoofdstad. Het secretariaat
van dezen Bond van Vlaamsche Gidsen is gevestigd: 159
Esseghemstraat, te St. Pieters-Jette (Brussel). Al de gidsen
zijn in het bezit van een wettig afgeleverd diploma.

ZUID-AFRIKA.
De taal van het Onderwijs.
Het verslag van den Superintendent-Generaal van
Onderwijs in de Kaapprovincie, dat onlangs verschenen is, herinnert o.m. aan de wijziging, die in de
Onderwys-ordonnansie gebracht is met betrekking
tot de onderwijstaal. Tot dusver mochten de ouders
kiezen in welke taal hun kinderen het onderwijs
zouden ontvangen. In het vervolg echter zullen
kinderen tot en met den zesden „standaard" onderwezen moeten worden door middel van de huistaal.
In het verslag wordt ontkend, dat de voertaalvoorziening der wet grootendeels een doode letter is.
Van de 92,761 leerlingen, waarover tot eind October
verslag ontvangen werd, kregen er 24,397 uitsluitend
onderwijs door middel van Engelsch, 27,788 uitsluitend door middel van „HoHands" (een uiterst
klein deel der leerlingen kreeg het onderwijs in vereenvoudigd Nederlandsch en de groote meerderheid
in Afrikaansch) terwijl er 49,376 gedeeltelijk in het
Engelsch en gedeeltelijk in het Nederlandsch onderwezen werden. Het bepalen der huistaal ontmoette
in de meeste gevallen geen moeilijkheid.
„Daar is egter baie plekke „zegt het verslag" waar klein
kinders voor hulle na skool gaan, bekwaam is om albei tale
te praat, en wanneer sulke kinders dan in die een of die
ander seksie geplaas word, wordt daar somtyds by die
prinscipaal gekla dat by verkeerd gehandel het. Selfs as die
ouers sy beslissing gegee het, hou die klagtes nie dadelijk
op nie, deurdat daar gesé word dat daar geen grond vir
so 'n twyfel bestaan nie en dat die ouer dus nie vir sy
mewing gevra woes word nie.

In dezen tijd van gisting op taalgebied in ZuidAfrika wordt van de onderwijsoverheden daar te
lande veel voorzichtig en ernstig overleg verlangd.
Men zal er echter ook daar wel komen, wanneer
men niet in uitersten vervalt en de eischen der practijk
niet verwaarloost.
Dat doet deugd.
In de Groote Kerk te Kaapstad heeft Ds. Van
Heerden Zondagavond 29 Augustus den dienst geleid en zoowel in zijn gebed als in zijn preek Koningin
Wilhelmina herdacht ter gelegenheid van haar 46sten verjaardag. Uit de „schoone bewoordingen",
die onze berichtgever overbriefde, nemen wij slechts
dit.:
„Awn het verzoek om heden aan deze historiese
plaats aan haar te gedenken in onze dankzeggingen
en smeekgebeden, en wel in de boezem van de gemeente alhier door Nederlanders in 1665 gesticht,
voldoen wij volgaarne, gedachtig zijnde wat wij als
land en y olk en kerk aan Nederland zoveel verschuldigd zijn. Het is immers uit Nederland, dat wij hebben ontvangen Taal en Bijbel en de Gereformeerde
Religie, hier door Jan van Riebeeck in 1652 geplant.
't Is ook uit Nederland, dat wij in dagen van druk en
nood gewaardeerde hulp mochten ontvangen. 't Is
ook aan de Nederlandse Universiteiten, dat vele van
onze jongelieden werden, en nog worden toegerust
voor hun roeping in eigen vaderland. Ook is het Nederland, dat aan Zuid-Afrika gegeven heeft van zijn
voortreffelike zonen — mannen, die door hun talent
en karakter veel bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van ons land en yolk."
De organist de heer Ingleby speelde na het einde
van den dienst het oude Wilhelmus, dat in het oude
Godshuis een blij-weemoedige stemming wekte.
De geheele dienst werd door de aethergolven over
het oude Kaapland „uitgezaaid", zooals de Afrikaners
met een teekenende vertaling van „per radio" zeggen. En zij zal velen hebben goedgedaan. Want zulke
woorden bewijzen, dat het den Afrikaners niet aan
waardeering ontbreekt voor wat Nederland door de
eeuwen voor Zuid-Afrika is geweest. Zij vergoeden
veel van wat sterk overdreven berichten over vijandige stemmingen tegenover het Hollandsch aan het
bederven waren.
Koninginnedag in Kaapstad.
De Secretares onzer Afdeeling Kaapstad zond ons het moos
uitgevoerde programma der Kaapsche feestviering ter gelegenheid van den verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 Augustus, welke geopend werd met het zingen van het Wilhelmus en
een toes rack van den Consul, den heer Buttingha Wichers,
Mevr. L. Engersen de beer Pierre de Beer zongen Nederlandsche liederen, de beer J. van Ginkel droeg voor, de beer
Jan Luyt speelde viool, de heer Pierre de Beer piano en Mej.
Levin leidde een orkestje. De Afrikaans-Hollandse Kunstklub
voerde een blijspel op en Dr. K. de Lint sprak het slotwoord.
De Kaapsche bladen roemden alle dezen welgeslaagden
feestavond en maken ook met ingenomenheid gewag van het
kinderfeest. De Burger schreef hierover o.m,
„Daar was soos gewoonlik meestal vir die kinders voorsiening
gemaak, en daar was ook 'n ruim aantal kleingoed bymekaar
om dit tegeniet. Eers was hulle trakteer op goelery. Maar die
vername nommer op die program was die poppekas. Ja, se
Janklaas, hy was gister by die Koningin. Sy was alte bly om
horn te sien, maar het van die blydskap ook aan die kinders in
ander lande „Gaan jy nou maar, Janklaas," het sy gesé,
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„na Kaapstad en gesels met al die kinders daar.” En toe het hy
gekom op 'n ding wat soos 'n sprinkaan lyk, hy weet nie wat
die ding se naam is nie. Weet sy vrou ? Nee, sy weet ook nie;
maar sy sal die buurvrou you aan vra, dalk weet sy. Gegaan
en teruggekom moet sy verkondig dat die buurvrou dan ook
nie weet nie. Intussen het die kinders natuurlijk al lank geweet
dat dit 'n vliegskip was, en vir Janklaas die re to naam verskaf—
en so voorts
Diepoppekas was gemiak deur die Tinus-de-Jongh-gesin,
en mnr. Van der Meulen het die vertoning deurgesit.
Daar waspryse vir verskillende klein wedstryde, lekkers en
ander verversinge was aangebied, wat vriendelik gegee was deur
Hollandse firma's, en die kleintjies, dus ook die grotes—het 'n
baie aangename koninginnefees gehou !"
Afrika vraagt eenvoud in de letterkunde.
Ons Afrikaanse yolk bestaan vir die oorgrote meerderheid
nie uit hooggeleerde mense nie; en ons getalle is ook nog
nie sogroot dat ons dit kan bybring om letterkunde te le
wat net duer klein nunderhede, bestaande uit 'n kleinpersentasie mense, &lees en gewaardeer word nie. Ek wil hier glad
nie te kennegee dat volksletterkunde ook nie goeie, eersterangs
letterkunde kan wees nie; en ek hoef maar net te herinner aan
John Bun an se Pilgrim's Progress wat vir 150 jaar ni sy verskyning deur toonaangewende En else krietisie (o.a. Hume en
Burke) beskou is as 'n werk alleengeskik vir ongeletterde en
vulgére lesers, maar wat vandag algemeen geroem word as 'n
meesterstuk watgenot verskaf, nie alleen aan kinders en eenvoudiges nie, maar ook aan geleerdes en opgevoedes.
'n Skrywer wat vandag vir ons yolk skrywe, mot horn, in
minder of meerder mate, op die standpunt van meerderheid
plaas. Dit ma baie geleerd klink om met Willem Kloos teglo
dat„kunst de allerindividueelste expressie van de all r'
dueelste emotie” is, maar in die praktyk sou so 'n kuns,gesteld
dat dit moontlik was, totaal buiten die verstandhouding van
die mense wees, en dus op sigself reeds 'n mislukking. Want
letterkunde, soos kuns en taal in die algemeen,
is 'n daad wat
twee handelendepartye veronderstel; 'n gewer en 'n ontvanger.
Diegewe, r is natuurlik meer aktief, maar ook die ontvanger
moet aktief wees as daar enige verstandhouding moet ontstaan. Dink maar aan die klavierspeler en sy gehoor. Vir
elke verstandhouding dan — hetsy dit taal, hetsy dit kuns is —
is daar twee onmisbare vereistes; en dit is heeltemaal verkeerd
om te dink dat dit selfs moontlik is om een van die tweealleen
te he. 'n Skrywer wat nie met sy lesende publiek rekening hou
nie, en wat te subjektief-indiwidueel word, sal onverstaanbaar
wees aan sy medemense engevolglik nie gelees word nie.
Ek het dit nodig geag om hierdie paar opmerkinge te maak,
omdat daar nog altijd mense skyn te wees wat reken dat onverstaanbaarheid en verwrongenheid van taal noodzaaklike voorwaardes vir hoe kuns is, en datpopulére kuns noodwendig lae
kuns of sellsgeen kuns is nie.
Prof.. SMITH in Die Huisgenoot.

Secretarissen der zelfst. afdeelingen in het bait land,
Bloemfontein: Fred. P. Schuur, P. B. 127, Bloemfontein.
Kaapstad: Mevr. E. Loopuyt-Maas. „Eendragt", Milner Road.
Rondebosch. (De Kaap). Z. Afr.
Keulen: Jos. Borjans. Karlstr. 15. Keulen-Deutz.
Londen: W. Neurenberg, Wm. H. Miller & Co., Haymarket,
Londen S. W.
Roemenie : C. W. Andretsch, Strada Maria Rosetti 4, Boekarest.
Tsjecho-Slowakije: H. L. W. v. Reijsen, Narodni Arida 25,

NEDERLAND.
Ter behartiging door Afdeelingsleden.
Neerlandia biedt geen plaats voor de Afdeelingsjaarverslagen, Welke trouwens veelal een samenvatting van mededeelingen zijn, die reeds vroeger in
ons maandblad werden opgenomen.
Toch bieden die verslagen sours beschouwingen,
waaruit andere besturen wat kunnen leeren.
Zoo trof ons in het laatste jaarverslag der Afd.
Utrecht een verzuchting over de onverschilligheid der
leden, die vaak het bestuur alleen laten ijveren voor
een opgewekt Verbondsleven.
Wat de beer W. F. J. den Uyl daarover schreef,
verdient door alle welmeenende, goedwillende leden
ter harte te worden genomen. Daarom volge het hier:
„Welk een steun en bemoediging zoude het voor
ons Bestuur niet zijn eens een enkel bewijs van medeleven uit den kring onzer leden te ontvangen: een
behartenswaardige wenk, een voorstel, een plan.. ..
Hoe gaarne zouden wij niet overgaan tot het stichten van een taalwacht; tegen de schaamlooze aankondigingen in dagbladen waarin geheele regels zijn
gesteld in het Engelsch: tegen de zotte „maisons" en
„coiffeurs", tegen de „dancings" en „lunch-room",
tegen het volapuk-nederlandsch, waarin heden fen
dage zelfs Regeerings-stukken zijn gesteld......
Een moedige, doortastende, onvermoeibare wacht,
tegen de schending van het Monument onzer Taal.
Wat zouden wij het ook op prijs stellen onze jeugd
te kunnen bereiken door het inrichten van vertelmiddagen of avonden, waarin een boeiende spreker
de geschiedenis verhaalde van ons land en onzen
stam: van onze koene ontdekkingsreizigers, van Jan
Huygen van Linschoten of tot aan de Karakorumbestijgers toe: van het lijdend en strijdend Afrika en Vlaanderen.
Uren, waarin aan de kinderen geleerd wordt wat
het zeggen wil „Nederlander" te zijn. ..... .
Zouden onze leden in dezen raad kunnen verschaffen, of voorstellen doen, het Bestuur zou zulks op zeer
hoogen prijs stellen."
***

Overzicht van Groepsvergadering en Groepsdag gehouden te Arnhem. op 11 September 1926.
Te 10.45 worden de deelnemers aan den Groepsdag ten stadhuize ontvangen, alwaar de Burgemeester, Mr. S. J. R. de
Monchy, een welkomstrede uitspreekt, waarin hi' er opwijst,
hoe de taak van Groep Nederland in de laatste jaren aanmerkelijk is verlicht,
nu het besef van de groote internationale
beteekenis van Nederland eengrooter zelfbewustzijn in ons
yolk heeft wakkergeroepen, al blijft op taalgebied nog een wijd
veld van arbeid open. Met den wensch, dat de beraadslagingen
zullen strekken tot h eil van den Dietschen Stam, besluit Spr.
zijn rede.
De Voorzitter, Prof. Dr. A. A. van Schelven, dankt in een
kort woord voor de eervolle ontvangst aan den Groepsdag bereid en wijst o.a. op den belangrijken arbeid, dien de heerEDe
Mon chy voor ons stamgebied Suriname verrichtte.
Nadat de aangeboden koffie is gebruikt, begeven de deelnemers zich naar Huize De Bruyn, alwaar te half 12 uur de Groepsvergadering begint met een korte begroetingsrede van den Voorzitter der ontvangende Afdeeling.
De Voorzitter der Groepsvergadering, Prof. van Schelven,
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dankt voor den welkomstgroet en wijdt daarna eenige gevoelvoile woorden aan de nagedachtenis van den heer S. van Lier
Ez., den Groepspenningmeester, welke woorden de vergadering staande aanhoort. Spr. gaat vervolgens de toestanden in de verschillende stamgebieden na en wekt de
afdeelingen tot een krachtige samenwerking met het Groepsbestuur op. Na den Secrataris der Afd. Nieuw-Nederland,
den heer I. Spetter, te hebben begroet, opent Spr. de vergadering.
Achtereenvolgens worden behandeld:
1. Verslag der Groepsvergadering van 13 Maart 1926, dat
wordtgoedgekeurd.
2. Verkiezing van vijf afgevaardigden der Groep in het Hoofdbestuur. Herkozen worden de aftredende heeren P. J. de
Kanter, Mr. B. de Gaay Fortman, Dr. H. W. E. Moller,
Mr. K. M. Phaff, Luit. Kol. K. E. Oudendijk.
3. Verkiezing van drie leden in het Groepsbestuur:
gekozen worden, kapt. H. R. Boeree te Amsterdam, Mr. C.
M. Herckenrath Jr. (aftr.) en Prof. W. Nolet te Warmond.
4. Zonder stemming wordt benoemd de heer Mr. J. J. W. Eekhout te 's-Gravenhage tot plaatsvervangend lid in de Cornmissie, aan wie het Hoofdbestuur Rekening en Verantwoording van het beheer doet.
5. Mededeelingen van het Bestuur:
a. De Voorzitter wijst er op, dat slechts jaarverslagen werden ontvangen van de afdeelingen Amersfoort, Amsterdam,
Arnhem, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Utrecht, Vlissingen
en Wageningen en spoort de nalatige Afdeelingen aan,
hun jaarverslag alsnog in te zenden.
b. Bepaald wordt, dat de afdeelingsreglementen veer begin
1927 in overeenstemming moeten zijn gebracht met het
nieuwe Groepsreglement.
c. De Voorzitter heeft aan den Minister van O.K. & W. het
verzoekgericht niet dan in het uiterste geval over te gaan
tot benoeming van een buitenlandschen hoogleeraar in
de open plaats aan de Rijks Universiteit te Utrecht.
d. Het Groepsbestuur verleent medewerking, echter niet
eldelijk, aan het voornemen van Kolonel Dekker te
g

's-Gravenhage tot verspreiding van het werkje „De Moeder Aarde" van Dr. P. Vrijlandt.
e. Het onderzoek, op aanstichting van het Hoofdbestuur,
door den Heer van der Werff ingesteld naar de z.g.n.
„penetration pacifique" van Belie in Zeeuwsch Vlaan-

deren, heeft niets onrustbarends aan het licht gebracht,
integendeel besloten is de verkregen gegevens niet openbaar te maken.
f. Het Groepsbestuur is bezig een spreker te vinden voor
de beraamdeprotestvergadering tegen het NederlandschBelgisch Verdrag.
2. Het Groepsbestuur heeft door bemiddeling van den Inspecteur v.d. Landbouw voeling gekregen met Nederlanders, die zich in Noord-Frankrijk vestigen.
h. De Voorzitter vestigt de aandacht op den zoo juist verspreiden rondzendbrief betreffende de noodkreet uit
Vlaanderen om Nederlandsche leesstof en spoort de
Afdeelingen aan tot krachtdadigen steun.
i. Het bestuurslid Dr. F. Rutten heeft een voorloopig
onderzoek ingesteld naar (Duitsche) onderwijstoestanden
in Limburg.
Te Sas van Gent en Woerden worden nieuwe afdeelingen
opgericht.
6. Rondvraag: de heer Tjabri ng (Utrecht) verzoekt het Groepsbestuur zich tot de Regeering te wenden inzake de regeling van den draadloozen uitzendingsdienst, het een wordt
toegezegd.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter te 1 uur de
vergadering.
Na een haastig noenmaal, aangeboden door de ontvangende

i

afdeeling , opent de Voorzitter van den Groepsdag, Prof. Van
Schelven de middagvergadering en verwelkomt den Burgemeester en den Gemeentesecretaris van Arnhem: de Heeren
Mr. de Monchy en Mr. J. L. C. van Essen, waarna Prof. R.
Casimir zijn schoone rede houdt over: „De Centrale plaats van
Nederland in het Grootnederlandsch Stamgeheel",
die luide
wordt toegejuicht.
Na afloop der vergadering wordt in extra-tramwagens, door
het Gemeentebestuur beschikbaargesteld, een tocht gemaakt
naar het Openluchtmuseum, alwaar de deelnemers worden begroet en rondgeleid door den directeur, den heer A. A. J. van
Erven Dorens, Vervolgens be even zich de deelnemers weder
naar Huize De Brun voor den gemeenschappelijken maaltijd,
waaraan ook de Burgemeester deelneemt.
Aan het slot van dit kort verslag past een woord van dankbare
hulde aan het bestuur der afdeeling Arnhem, voor de schitterende wijze, waarop de Groepsdag werd ingericht, het een
veel er toe heeft bijgedragen, dat hi' geslaagd genoemd ma
worden.
Hilversum,
19 September 1926.
C. M. HERCKENRATH jr.
Secretaris.
Geen „bijkomstigheid".
„Wie niet van zijn eigen land en zijn eigen taal houdt,
kan niet van de wereld houden".
„Inderdaad kan slechts hij, die het eigen leven lief heeft,
hij, die zelf vreugden kent, het leven van anderen met vreugen. Wie zich zelf haat, zal geen ander kunnen beden verrijken.
minnen. Daarom moeten we onzen naaste liefhebben als
ons zelve; dat wil zeggen, dat de ware liefde tot ons waarachtige zelf ook de liefde voor onzen medemensch zal doen
groeien. En zoo kan ook slechts hij, die zoo aan het eigen
„dierbaar plekje grond" hangt, dat geen ander hem ooit een
waarlijk tehuis kan worden, begrijpen, dat anderen, wier
wie g" elders heeft gestaan, voor die andere streken dezelfde
„
fanatiekegenegenheid hebben. ja, alleen een warm vaderlander
kan eengoed internationalist worden".
ANNIE SALOMONS in „De Groene".

OOST-INDIE.
Verslag van de Nederlandsche leergangen van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Groep Neder1andsch-Indie, over het jaar 1925.
Evenals in 1924 heeft ook in het afgeloopen jaar het werk
voor de Nederlandsche leergangen ernstige zorgen gegeven.
Het aantal leergangen, dat in 1924 tern lie van 25 tot 14, kon
in het verslagjaar, zij het met groote moeite, in stand worden
gehouden. Zelfs werden twee nieuwe leergangen opgericht n.l.
te Madjawarna en Salatiga, doch voor enkele oudere hunner
schijnt het sluitingsuur niet ver meer af.
De werkzaamheden van de Hoofdcommissie hebben zich in
het verslagjaar in hoofdzaak bepaald tot het verstevigen van
den toestand, geschapen door de onze instelling van Landswege
opgelegde bezuinigingen. Mochten enkele schoolbesturen nog
nietgeheel doordrongen zijn geweest van de noodzakelijkheid
van een zuinig beheer, zoo kan toch gezegd worden dat er allerwege, zij het niet overal met even goeden uitslag, naar is gestreefd de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden.
Nochtans is de toekomst voor vele leergangen hoogst onzeker.
De meeste hebben metgroote geldelijke moeilijkheden te
kampen gehad; enkele hebben zich kunnen bedruipen, terwijl
alleen de leergangen te Bandoeng en Semarang, dank zij gel-,
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delijken steun van de gemeente, overschotten hebben opgeleverd.
Het hooge schoolgeld als gevolg van de subsidieverlaging is
voor zeer vele leergangen de onder an geweest; voor de in
standgeblevene is het een voortdurende bedreiging. Strengere
schifting van de leerlingen is niet mogelijk we ens de geldelike gevolgen daarvan, terwijl door gebrek aan fondsen de aanschaffing van leermiddelen voor de meeste leergangen niet
mogelijk is. Dat deze omstandigheden op de onderwijsresultaten een ongunstigen invloed oefenen, behoett een betoog.
Verlaging van de schoolgelden en een daarmee gepaard gaande
verhooging der subsidien achten wij dan ook dringend modzakelijk om ons werk, zij het ook op een bescheidener voet dan
voorheen,
te kunnen voortzetten.
De Hoofdcommissie heeft verder nog een reeling
moeten
g
vaststellen in zake de inning van schoolgelden en de uitbetaling
van salarissen over de vacantiemaand, wat niet overal op gelijke
wijze plaats had. Deze regeling, waarbij schoolgeldheffing en
salarisbetaling over die maand afhankelijk werden gesteld van
dengeldelijken toestand van den leer an was noodzakelijk
om het voortbestaan van enkele leergangen te verzekeren.
Een korte bespreking van elken leer an moge vol en::
len 2. Batavia I en IL
De beide te Bataviagevestigde leergangen hebben zich in het
verslagjaar kunnen bedruipen en nog een klein overschot opgeleverd. Het schoolgeld bedraagt bier f 3.- 's maands, wat vrij
veel is, terwijl hier, in tegenstelling met vele andere leergangen,
ook voor de vacantiemaand schoolgeld wordt geeischt. Dit
schijnt no al bezwarend te zijn geweest en is niet zonder invloedgebleken op den toeloop bij den aanvang van den nieuwen
leergang.
3. Mr. Cornelis.

Deze leer an heeft niettegenstaande een zuinig en joist bebeer op het eind van het verslagjaar een tekort op de exploitatie-rekening opgeleverd, dat echter door vrijwillige bijdragen
van de leerkrachten isgedekt. Een woord van lof voor de houding van het personeel ma bier niet achterwege blijven.
4. Buitenzorg.

Tengevolge van het onoordeelkundig beheer onder den in
1925 afgetreden leider heeft deze leer an het zeer belangrijke
tekort van f 1041.56 opgeleverd, hetwelk uit de overschotten
van andere leergangen geheel kon worden aangezuiverd.
Herhaaldelijk heeft de Hoofdcommissie in den loop van het
verslagjaar bier moeten ingrijpen en op het onvoldoende beheer
moeten wijzen. Daar deze leer an altijd een zeer goeden naam
heeft gehad en niet vaststond, dat de leer an niet voldoende
levensvatbaar zou zij,
n heeft de Hoofdcommissie besloten hem
voorshands niet op te heffen; zij heeft gemeend den nieuwen
leider degelegenheid te moeten even den leer an tot zijn
vroegeren bloei te brengen.
5. Makasser.

Deze leer an opende aan het begin van verslagjaar met een
flink aantal leerlingen en gaf dus goede vooruitzichten. Dit
heeft hetplaatselijk schoolbestuur ertoe gebracht een eenigszins ruimer beheer te voeren, waarbij echter een rekening is gehouden met een mogelijk terugloopen van het leerlingental na
depoeasa. 1) Het bestuur is hierop tijdig gewezen. Het gevolg
hiervan isgeweest een vrij aanzienlijk tekort op de eindafrekening, dat in het loopende jaar door eigen kracht zal moeten
worden ingehaald.
6. Tjimahi.

Deze leer an worth hoofdzakelijk bezocht door mindere
militairen, die uiteraard niet het hooge schoolgeld kunnen betalen; het verschil wordt door het Departement van Oorlog
1) Vastenmaand (waarin vacantie wordtgegeven). Red.
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bijgepast. Niettegenstaande deze geldelijke tegemoetkoming
is het toch niet mogelijk gebleken dezen leer an met de regeeringssubsidie op peil te houden, zoodat op het eind van het
verslagjaar nog een vrij root tekort moest worden aangezuivend.
7 en 8. Semarang en Bandoeng.
Dank zij een goed beheer en de subsidie der gemeente mogen
deze beide leergangen zich in grooten bloei verheugen. Zij hebben overschotten opgeleverd, waardoor het mogelijk is geworden tekorten van andere leergangen te dekken.
9. Soerabaja.

Deze cursus had in het begin van het verslagjaar met moeilijkheden te kampen als gevolg van mindere geschooldheid van
hetpersoneel. De secretaris van het plaatselijk schoolbestuur,
de beer Van Woerden, heeft van de tijdelijke aanwezigheid ter
P aatse van den beer J. Bos, oud-leider van den leer an parti; weten te trekken door deze bekwame onderwijskracht uit te
noodigen den leer an te hervormen en de ontstane moeilijkheden uit den we te ruimen. De beer Bos heeft zich op uitnemende wijze van die taak gekweten, waarvoor wij hem dank
zeggen.
10. Soerakarta.

De leer an bier heeft altijd een goeden naam gehad en ook
in het verslagjaar, dank zij een uitnemend beheer, een goed
figuur gemaakt. Op het eind van het verslagjaar zijn bier bij de
aanschaffing van boeken en leermiddelen eenige geldelijke moeilijkhedengerezen, die in het komende verslagjaar, naar wij hopen, wet zullen zijn verdwenen.
11. Koetaradja.

Deze leer an heeft in het verslagjaar een aanleiding gegeven tot bijzondere opmerkingen. Het beheer sluit met een
tekort, dat uit de overschotten van andere leergangen zal kunnen worden aangezuiverd.
Op het eind van het verslagjaar heeft een groot aantal leerlingen, naar men ma aannemen om geldelijke redenen, den
leer an verlaten, die als gevolg hiervan een onzekere toekomst
tegemoet gaat.
12, 13, en 14. Tjiamis, Poerwokerto en Poerworedjo.
Deze kunnen tot eengroep worden gerekend, daar zij alle
drie even zwak staan. De leerlingen konden het hooge schoolgeld van f 3.- niet opbrengen. Gevolg: tekorten op de eindafrekening. Met groote waardeering moet bier melding worden
gemaakt van het felt, dat de leerkrachten van de leergangen te
Poerwokerto en Poerworedjo de tekorten door vrijwillige bijdragen geheel of gedeeltelijk hebben gedekt en hiermede evenals bun ambtgenooten te Mr. Cornelis hebben getoond warme belangstelling te hebben voor bun leerlingen en voor het
Verbondswerk.
15 en 16. Madjawarna en Salatiga.
Van deze beide leergangen,
die 1 Juli 1925 met een eerste
klasse zijn geopend, kan voorshands alleen gezegd worden,
dat zij ons met goede hoop vervullen. Van de beide !eiders, de
heeren Bijkerk en Olthof, die zeer veel belangstelling voor bun
taak aan den dag le en is te verwachten, dat zij bun leer an
spoedig tot bloei zullen weten te brengen.
17. Medan.

Deze leer an is niet bij de Hoofdcommissie in beheer ;
hi' wordt echter op den zelfden voet beheerd als de andere cursussen. 1)
1) Wij ontvingen van dezen leer an een afzonderlijk
verslag, dat in het volgend nummer wordt opgenomen. Red.
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In hetgeheel waren op de leergangen in 't begin van het verslagjaar 1485 leerlingen (1455 mannelijke en 30 vrouwelijke)
en op het einde 1451 leerlingen (1405 mannelijke en 46 vrouwelijke). In 1925 behaalden 157 leerlingen het kleinambtenaarsdiploma. Van de op ult. 1925 aanwezige leerlingen waren
601 in dienst van het land, plaatselijke gebieden of van particuliere werkgevers.

In Nederland Nederlandsch !

Zoo dachten ook de Engelsche padvinders, die in den afgeloo en zomer ons land zouden bezoeken. Danig werden zij
hierin ontgoocheld, want zeer heeft hun aandacht getrokken,
dat zij zoo vele in het Engelsch gestelde opschriften en reclames
zagen! Fier vonden zij het niet, zooals een hunner opmerkte.
First national Nieuws.

BOEKBESPREKING.
Stille Preludien, door Ciemens van der Straeten — Uitg.
De Vlaamsche Drukkerij --Leuven.

De„paster van den lande” heeft eens gezegd, dat in elk
Vlaming een dichter steekt. De vele dichtbundels, die in
Vlaanderen verschijnen, de vele verzen, die zijn tijdschriften
brengen, even steun aan die meening en zelfs de zwaksten
toonen, door hun zin voor natuurbeschrijving, door hun vreugde
om het schoon der wereld,
te stammen uit, te wortelen in het
land van Gezelle.
En in allen klopt het hart van Vlaanderen.
In den bundel Sonnetten van Clemens van der Straeten
vonden we dit bevestigd. Als proeve vinde hier een vers plaats,
dat dengeest van Albrecht Rodenbach ademt:
Eens sliep de zee van Vlaandren onbewogen.
De lucht was stil, al rezen wolken zwaar
aangrauwen horizont, en kwam hun schaar
aan de oosterkim ontzaglijk aangetogen .. .
Toen rees een jongling op met gloeiende oogen,
Wij zagen hem op duinentop, vanwaar
zijn hand een blauwvoet wierp, die weggevlogen,
de zwartheid kliefde, blank,
van baar tot baar.
Opeens is dan de wind van uit het Noorden,
bevracht met onweer, loeiend opgestoken.
Degolvende oceaan be on te koken,
en spatte schuim op onze lage boorden.
En wij, gewekt in onze slapende oorden,
deplotse stem des ruwen donders hoorden.

Naar aanleiding van onze mededeeling omtrent het blaadje
met den bovengenoemden titel schrijft de Directeur der Filmfabriek N. V. Polygoon ons, dat de First National een der groote Amerikaansche rolprentfabrieken is en het blaadje dus in
zijn titel dien naam moest behouden. Dit even wij dadelijk
toe, maar dan blijft toch ons voornaamste bezwaar bestaan n.l.
dat de inhoud van First National Nieuws in zulk bedenkelijk
Nederlandsch isgesteld: daarover braken wij vooral den staf.
Zijn Indischgasten Nederlanders ?

In „
De Gids voor 0. W. I. ambtenaren en officieren" van
5 Juli j.l. staat de volgende aankondiging:
Restaurant J. ANJEMA
Lange Vijverberg 12

Maison de toutpremier ordre.
DINERS, etc. en ville et enprovince.
Telephone 12679.
Waarom ook nog niet:
Longue montane de l'etang 12 ? Zoo heet toch bij de
zgn. verlofgangers de Lange Vijverberg in de hofstad, let wel, de
stad, waar H. M. de Koningin bij Haar troonsbestijging het
Nederlandsch tot hoftaal verhief !!
De strijd teen
g
taalbederf.

Ik verbaas me, dat niet ieder weldenkend mensch mij steunt
in den strijd teen de taalbederverij; want deze is altijd het
gevolg van luiheid, slordigheid, onwetendheid, naaperij,
deftigdoenerij, aanstellerij, en nog 'n half dozijn ij-eren meer,
allemaal even onwelriekend. Het isgeen kwestie van smaak
,
of wansmaak alleen
het is een zaak van karakter.
CHARIVARIUS.
„Onverbindtelijk".

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
De Taalcommissie heeft een maand vrij genomen in de hoop,
dat de leden van het A. N. V. haar dat niet kwalijk zullen nemen. Misschien denken velen: de vrijheid is genomen en .. ..
er is dus niets meer teen te doen. Laten wij dezen bovendien
als troost meedeelen, dat het H.B. zijn voile goedkeuring aan
deze rust der T.C. heeft gehecht.
Velen zal nu duidelijk zijn, waardoor het Septembernummer
van Neerlandia niets van de T.C. bevatte. Zij zal niet beoordeelen, of dit nummer hierdoor minder belangwekkend is geworden. Wel wil zij met hernieuwden moed aan het werk gaan en
dan op de eerste plaats hen beantwoorden, die gevraagd hebben, of de T.C. niet eens kan vertellen, waarom menig schijnbaar goed Nederlandsch toch inderdaad niet goed is. Zoo of
en toe wil de T.C. hiervan wel een voorbeeld geven in het vertrouwen, dat ook anderen dan de vragers hierin belang stellen.
Voor bepaalde vragen houdt de commissie zich aanbevolen.

In Het V aderland heeft„Purist” den draak gestoken met
een winkelier, die hem in een prijslijst meedeelde, dat zijn
prijzen „onverbindtelijk zijn, en met een schilder, die hem
een aanbod deed om zijn huis te witten „zonder verbinding"
en hi' schreef:
„Vandaa g biedt een schilder mij aan mijn huffs te witten ,
maar, voegt hi' erbij, zijn aanbod is „zonder verbinding".
Om deze redenen stel ik mij, met U mijnheer de redacteur, in
„verbinding" opdat mij het „verband" duidelijk worde tusschen de „verbintenis", die kan ontstaan, wanneer ik bestellingen doe bij bovengenoem de „deutsch-freundliche" zakenlieden en de „verbinding" die deze heeren, misschien in hun
nde, trachten te le en tusschen het Duitsch en onze
onku
schoone moedertaal.
Met „verbindtelijken" dank voor uw welwillendheid enz."
In aansluiting hiermee moet 't ons van het hart, hoe in een
r dagbladen onder den naam In Nederland Nederlandsch
onze
eenigen tijd geleden een strafrede teen Herzogenbusch werd
gehouden, terwijl enkele dagen geleden in datzelfde blad en,
naar wij meenen, van dezelfde hand, o.m. het geheel onjuist
Nederlandsche benutten te vonden is.
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DECEMBER 1927 I AANTEEKENINGEN
1572 Begin van het beleg van Haarlem.
1899 Slag btj Magersfontein ( Boerenoorlog).
1843 Koning Willem I overltjdt te Berltjn.
1911 Een Nederlandsche school te Buenos Aires
geopend.

1846 August Kappler vestigt zich aan de Marowijne ,
de Oostelijke grensrivier van Suriname en
sticht de hoofdplaats Albina.

Woensdag 14

1709 De Nederlandsche landschapschilder Hobbe a

Donderdag 15

1600 De Vlaamsche schilder David Teniers te Ant-

Vrijdag

16

1838 DINGAANSDAG.
1913 Het Vrouwengedenkteeken te Bloemfontein

zaterdag

1/m

te Amsterdam be raven.

werpen
g.
eboren

041
0

•

onthuld.

1856 De Transvaalsche grondwet wordt te Potchefstroomgeteekend.

Het spreken en drukken van zuiver Nederlandsch is een zeer groot yolksbelang.
M. MORESCO.
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MEDEDEELINGEN
Het Hoofdbestuur heeft een Commissie voor Lezinen
g in
Vlaanderen in het levengeroepen, bestaande uit:
Mevr. L. Boeke-Mirandolle, Utrecht; Jhr. H. de Brauw,
us-Gravenhage; Mr. B. de Gaay Fortman, Amsterdam; Mr.
R. van Genechten, Utrecht; P. J. de Kanter, 's-Gravenhage;
Prof. Dr. L. Knappert, Oegstgeest; H. Ch. G. J. v.d. Mandere,
's-Gravenhage; Mr. W. C. Mees, Rotterdam; Prof. Dr. L. S.
Ornstein, Utrecht; L. Simons, 's-Gravenhage; L. L. W. van
Soest, Delft; Mr. A. Stoop, Bloemendaal; Mr. P. J. C. Tetrode,
Amsterdam; Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart, Utrecht; Mr. A. J.
van Vessem, Utrecht; Th. van Welderen Baron Rengers, Oenkerk; Mevr. W. Wijnaendts Francken-Dyserinck, 's-Gravenha e.
Ze heeft haar werkzaamheden bereids aangevangen en zal
in den loop van den aanstaanden winter enkele sprekers uitzenden naar de voornaamsteplaatsen in Vlaanderen.
Een onderzoek werd ingesteld naar den stand der Nederlandsche wetenschappeltjke werken. Verscheidene faculteiten
der Nederlandsche Hoogescholen en Universiteiten verleenden
medewerking. Een bevoegde zal alle gegevens uitwerken en een
tweede druk voorbereiden van onze uitgaaf: List van Neder-

Tergedachtenis.
Te laat om nog in het Septembernummer te worden opgenomen,
zond het Comite voor Nederlandsche Kinderen in den
Vreemde een „ter gedachtenis" aan zijn penningmeester, wijlenden heer Van Lier. Wij zouden in herhaling vervallen door
het alsnog te plaatsen, daar het een gelijke hooge waardeering
uit als dat van de redactie. Zijn taak zal voorloopig worden overgenomen door den heer W. F. van Heusden, die dus nu secretaris-enningmeester
is van het comite. . Zijn adres is 2de Const.
P
Huygensstraat 50, Amsterdam.
Kruger.
Men zal zich herinneren, dat verleden jaar bij de herdenking
van Kriigers honderdsten geboortedag, 10 October, zich een
commissie gevormd heeft tot oprichting van een gedenkteeken
te Utrecht.
Hetplan kwam door gebrek aan het noodige geld nog niet tot
uitvoering.
Mogen wij het nog eens met warmte bij al onze stamverwanten aanbevelen ?
Men kan bijdragen zenden aan den heer H. G. Hammacher,
Utrechtsche Provinciebank, Janskerkhof 22, Utrecht (postgiro
No. 9099).
Voor Afdeelingsavonden.

landsche leer- en studieboeken.

Van Taalzuivering (woordenlijst) heeft het Hoofdbestuur
een vijfde druk ter perse doen le en omdat de vierde we ens
hetgroot aantal bestellingen voor de Rijks Middelbare scholen
is uitverkocht.
Het Dagelijksch Bestuur had o.m. besprekingen met Prof.
Botha uit Kaapstad, over de belangen van het A. N. V. in ZuidAfrika en het Taalvraagstuk daar te lande, alsmede met den
heer I. Spetter, secretaris der afdeeling Nieuw-Nederland te
New York, over de belangen van het A.N.V. in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika.

Aan den Min. van Kolonien heeft het D.B. een verzoekgezonden om aan Nederlanders, die de overzeesche bezittingen
verlatenpaspoorten te doen uitreiken in de Nederlandsche
taal, desnoods met vertaling in vreemde talen.
Aan den Minister van Kolonien heeft het D. B. een
briefgericht om belangstelling te vragen voor het Rekest van
den Ondernemersraad voor Suriname, dat in het vorig nummer werd besproken.
Voor de Hollandsche kerk te Galle.
De Synode der Ned. Herv. Kerk heeft f 100.— geschonken
voor het herstel der oud-Hollandsche kerk te Galle (Ceilon).
tie onze oproeping in het Maartnummer en de verantwoording van ingekomen gelden sedert geregeld in Neerlandia
verschenen.
Geschenken.
Van het Ministerie van Kolonien : Overzichtskaart van
Suriname,plattegronden van Paramaribo en Willemstad,
topografische kaarten van Curacao, St. Eustatius, Bonaire,
Aruba en St. Martin N. G.).
Van F. 0. D. te 's-Gr. : Wand laat „Afstamming van
het Nederlandsche Koningshuis", door Lt. Gen. F. de Bas.
Van Mej. C. L. te 's Gr.: een zilveren draagpenning met
de beeltenis van Hendrik Conscience;
Van de Wereldbibliotheek te Amsterdam: houtsneden door
Lebeau, Midderigh en Nijland en een lichtdruk naar een
strandgezicht van Jozef Israels.
Leden van het A. N. V.gedenkt ons stammuseum !

Hendrik Bulterys, o.m. Gezelle-vertolker, H. B. Haantjeslei
90, Antwerpen. Uitgebreide voordrachtenlijst beschikbaar,
zeer matige, geringe voorwaarden.
F. G. Geerling, Frederiksplein 9, Amsterdam. Populair-wetenschappelijke voordrachten met lichtbeelden.
August Heyting, Groothertoginnelaan 81, 's-Gravenhage.
Voordracht van eigen dramatische en lyrische gedichten.
M. van Lokhorst, Riouwstraat 136, 's-Gravenhage. Lezingen
over landen en volkenmet lichtbeelden; oak voordracht van
eigen werk.
Willem D. Niestadt, Corn.-Jolstraat 56, Scheveningen. Voordracht vangedichten en proza.
W. van Overbeeke, Gerard-Terborgstraat 39, Amsterdam.
Onderwerp: Wat ik op mijn refs in Zuid-Afrika hoorde en zag
(met eigen lichtbeelden).
De heer en mevrouwJohan Schmidt, Bergweg 9, Hilversum.
Dramatische voordrachten en blijspelen.
en zangeres, Frederik-Hendriklaan 243,
Mej. Mr. van Roy,
's-Gravenhage. Muzikale voordracht.
J. van Trigt, liederzanger, Kerkstraat 13, Linkebeek bij
Brussel. Nederlandsche en Vlaamsche zangnummers.
Mevr. Mies C. Zwierzina, Theresiastraat 190, 's-Gravenhage.
Voordracht van verzen, proza en tooneelspelen.
Afd. Amsterdam.
Secretaris deter Afdeeling is geworden de heer Jules Ed.
Gerzon, Singel 321/47, penningmeester de heer W. F. van
Heusden, 2de Const. Huygensstraat 50.
De Kinderuitwisseling Holland-Vlaanderen van den
Dietschen Bond.
Sedert 1922 bevordert de Dietsche Bond elk jaar het wedzijdsch bezoek van Hollandsche en Vlaamsche jongelui. Ook
dezen zomer heeft eerst eengezelschap Vlaamsche jongens en
meisjes van 12 tot 18 jaar, 14 dagen doorgebracht bij een gezin
in een dergroote Hollandsche steden. Toen keerden zij naar
Vlaanderen terug, vergezeld van een Hollandsch kameraadje,
dat dan op dezelfde wijze ondergebracht werd te Gent of te
Antwerpen; verscheidene gemeenschappelijke uitstapjes werden
in Holland en in Vlaanderen voor hen ingericht.
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Aan de rondreis door Vlaanderen namen 40 Hollandsche 'ongens en meisjes deel. Het programma was zeer afgewisseld
en had ten doel in den korten tijd van een week al de schoonste deelen van Vlaanderen te laten zien: Gent, Brugge, Oudenaerde, het heuvelland van Zuid-Vlaanderen, Brussel, Mechelen, Antwerpen.
Hetgroote nut van dergelijke uitstapjes behoeft niet nader
te worden betoogd.
Gebruiktepostzegels.
Zendingen ontvangen van J. C. C. L. te Amsterdam, W. H.
en F. 0. D. te 's-Gravenhage.
Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
P. Havik,
vroeger Buitenzorg (N. I.).
A. van Idsinga, „
Makasser N. I.).
F. Kleinbloesem, „
Boerlekade, Gouda.
W. G. Wieringa,
vroeger Directeur Nat. Credietband,
Ernst Costmirlaan 68, Arnhem.
J. A. Metz, jur. cand., vroeger H. de Grootstraat, Leiden.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend lid.

J. J. H. Schulp, Dir. Incassobank,
Opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.

Schiedam.

Gewone leden.

Coen Kramers Thz., L. Nieuwstraat 25,
Schiedam.
C. J. Kramer, L. Nieuwstraat 109,
J. H. v. Veen, Hoofdinsp. van Politie,
H. J. Heyerman, Tuinlaan 60,
I. H. van Gent, Distillateur,
C. van Zon, L. Haven80,
N. W. van Gelder, Dir. R. H. B. S.
Dr. C. A. Reeser, Leeraar R. H. B. S.
G. Groeneveld, Leeraar R. H. B. S.
A. D. de Leeuw, Arts,
Mevr, H. J. W. C. de Leeuw, Westvest 12,
J. C. de Groot, Tandarts,
J. Houtman, L. Haven 57,
it
Jan van Dam, Leidscheweg 71,
Woerden.
Frater R. v. Scheijndel, Pensionaatrector,
J. P. v. Breukelen, Hoofd R.K. M.U.L.O. School,
W. van Doorn, Veearts, Nieuwstraat 3,
H. W. Drinkenburg, Ka er Nieuwstr. 7,
H. van Wijk, Pannenfabrikant,
M. Hoek, Hotelhouder,
T. M. van Lange, Ste of
G. de Goederen Azn., Fabrikant,
H. Heslinga, Hoofd der School,
tt
S. Sierks,Amsterdam.
Notaris, Heerengracht 498,
A
Mr. Dr. Georges Cahnter, Sarphatistr. 83,
Henri Polak, Lid Eerste Kamer S.G.
Laren.
Th. W. Hendriks, Pastoor,
C. E. S. L. Hoho, Arts,
Mr. P. Bosscher, Hoofdcommies Secretarie,
C. van Lier, Kunsthandelaar,
G. J. D. Degenaar, Dir. P. en T.-kantoor,
Chr. Peters, Gemeentesecretaris,
Hollanderhuis,
S. Roelofsen, Oud-Hoofd derSchool,
Bunnik.
G. v, d. Weele, Bouwkundige, v. Merlenstr. 65, 's-Gravenhage.
E. Hollander, N. Koekkoekstraat 82,
Utrecht.
A. deJong, Soestdijkerstraatweg 10,
Hilversum.
A. Lobstein, Hoofd M.U.L.O. School,
tt
Ferd. Kloek, Toonkunstenaar,
C. M. Wessel, Dir. Stoomwasscherij,
Purmerend,
C.1Rijksen, Makelaar,
De Bilt.
Mr. A. Pronk van Hoogeveen, Gemeentesecretaris,
Allen opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
G. G. D. Schmittmann, Thomsonlaan 178, 's-Gravenhage.
Mej. M. R. Huber, Piet-Heinstraat 119,
beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Mevr. Wed. A. J. H. Cox-Bouwer, Anna-vanBuerenstraat 25,
Opg. door Mej. W. Wijnen,
J. Kooper Wz., Laan v. N.O. Indie 69,
Mej. L. Scholten, Malakkastraat 127,
beiden opg. door Overste K. E. Oudendijk,
Mevr. Lefaive, Stadhoudersplein 11,
Mevr. De Vries-Lefaive, Koningsplein 21,
beiden opg. door Dr. M. A. v. Weel,
M. Mitlar, Beukstraat 80,
J. J. v. Drecht, Ant.-Duyckstraat 59,
ft

ff

tf

tt

ff
ft

tt
ff

tt

tt

ALL ERLEI.

St

tt

Vacantiereis.
„M'n land is me lief", riep een heer met em base
„m'n land is me lief, — en m'n landslui nog meer !
De klank van m'n taal brengt me steeds in extase:
ik hou' van m'n land, z'n lyriek, en z'n leer !" —
Zoo'n liefde is echter in 't spoeden der dagen,
Juist door haargewicht, niet voortdurend te dragen:
„Ik ga eens naar 't buitenland", riep die meneer !
Aan 't einde van Hooimaand verliet hij de beemden
van Nederlands vrije en vruchtbare klei:
hij ging zich be even temidden van vreemden,
omdat hem een stem in z'n binnenste zei,
dat door zich moedwillig van 't heil te versteken
van 't land, waar de landzaten Nederlandsch spreken,
hij aanwon in liefde — en brievencopy

ft

tf

ft

ft
ft

tt
tt

PO

tf

If
if
ft

tt

ft

Hij too langs den Rijn, en de boot was beladen
met dames en heeren met Hollandsch accent; —
hij doolde door Beieren, Wiirtenburg, Baden,
en Nederlands taal was er omnipotent; —
hij klom naar den uitersten Zwitserschengletscher,
en hoorde degouwspraak van 't land van Frans Netscher; —
Italie werd door z'n landslui doorrend !
Een tike mistroostig en ietwat verdrietig
bezocht hij de Lichtstad, door 't duister gedekt:
daar voelden de Franschen zich kleintjes en nietig
temidden van 't Nederlandsch volksdialect !
Hi' stak, Al mismoediger, over naar Londen,
en heeft er het Hollandsch de landstaal bevonden,
soms idiomatisch met Engelsch doorspekt.
Toen is hij naar Belie overgestoken,
en tidal. — vond z'n rustzoekend harte z'n kans:
hij kwam in de streken waar Vlaamsch wordt gesproken,
en daar — kwam zijn zoekende geest in balans. —
Want schoon ook in Vlaanderen Hollanders kwamen,
zepraatten tot anderen, praatten tezamen,
geen Hollandsch, — maar 't zuiverste schoolboeken-Fransch !

tf

ffr

1,

ff

tf

ft
tt

tt
ft
lt

tt

tt
tt

KUMGRA NOSAL IS.
(Uit „De Groene").

ft

tt
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S. L. Hof, Cederstraat 156,
s'-Gravenhage.
Groep Ned.-Indie.
H. A. Vreeburg, Fred.-Hendrik Lein 21,
Willem Schild, Asp. Off. N. 0. I.
Magelang.
Plesman, Balistraat 27,
Mej. Mr. H. L. A. Marius, Van-BlankenburgBuitenland.
straat 20,
Mej.
Schijf,
1
Kloofstraat,
Kaapstad.
alien opg. door den heer C. Kuipers, Bussum.
G. A. Leyds, Dir. Mij. de Nederl.,
Zetten.
Mej. B. M. Willems, Huize „Bethel",
Mej. A. A. Gilessen, Prittlewell,
Zeepunt.
opg. door Mej. H. J. Deetman,
Mej. M. van Veen, Sandholm,
Muizenberg.
Apeldoorn.
Ds. M. C. Luteijn, Sophiapark 11,
Mevr. Steenkamp, Cluver Rd.,
Stellenbosch.
opg. door Mej. M. P. Slagter, 's-Gravenhage.
Mevr. Visser, p/a. Mevr. Steenkamp,
Velp.
N. Arnh. Courant, Hoofdstraat 98,
Dr. M. W. R. Malherbe, Die Brandwag,
Arnhem.
A. Tammenga, Koningstraat 21,
fi
Paul Roos, Bosmanstraat,
,,
beiden opg. door het Bestuur der Afd.
J. W. Nyenhuis, Stasiemeester,
Leeuwarden.
S. W. Wegener Sleeswijk, Notaris,
Dr. Lydia van Niekerk, Kerkstraat,
opg. door het Bestuur der Afd.
Dr. Francken, Dorpstraat,
Amstelveen.
Dellaert, Catslaan 28,
Johannes Bartels,
3 Anker Baai bij
Kaapstad.
De Bilt.
Mevr. Cannegieter, Wilhelminalaan 5,
Mej. A. G. van Rooyen, „ „
A. G. von Baumhauer, Van-Eeghenstr, 177, Amsterdam.
Allen opg.
door
der Afd.
Kaapstad.
Rotterdam.
, Bestuur
Guillonard,
Zuidhoek 62het
C. J. S. Strijdom ,Onderwijzer,
Kenhardt (Z. Afr.)
Allen opg. door den heer C. Kuipers, Bussum.
Montevides (Uruguay)
's-Gravenhage. A. Leegstra, Ava Laranaga 317
Mr. J. Oranje, Boksdoornstraat 6,
Th. H. Rietjens, Klimopstraat 36,
Dr. G. Kalff Jr., Frans v. Mierrisstraat 26, Amsterdam.
ft

tt

it

ft

if

f,
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ft

fi

ff
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Jongelieden,

K. J. M. Verhoeff, Da-Costastraat 121,

's-Gravenhage.

opg. door het Bestuur der Jong.-afd.
Groep Vlaanderen.
A. Aelbrecht, Edward-Pecherstraat 8,

Dr. Allaeys, Laneg Nieuwstraat 55,
Jules Baumans, Dambruggestraat 241,
J. Byls, Velodroomstraat 13,
Em. Bolckmans, Beerschotstraat 23,
Frits Clymans, Schulstraat 7,
H. Daems, Onderwijsstraat 15,
Joris de Bom, Delinstraat 59,
0. de Gruyter, Minderbroedersrui
D. de Meulemeester, De-Keyzerlei 42,
Frans de Roeck, Dambruggestraat 86,
Vic. de Ruyter, Brederodestraat 157,
Hendrik Diels, Nachtegaalstraat 42,
Gustaaf Faes, St. Kathelijnevest 73,
G. Fierens, Kloosterstraat 1,
Alf. Goethals, Haringrodestraat 93,
J. Gorle, Meetingstraat 36,
A. Henderickx, Lange Herenthalschestr. 5,
J. M. Kars, Borzestraat 21,
J. Leysen, Unitaslaan 45,
A. Moons, 0. L. Vrouwestraat,
Edg. Muylle, Herenthalsche baan,
H. Oomen, Kloosterstraat 115,
K. Peeters, Huybrechtstraat 54,
M. Slaats, Jodenstraat 14-16,
G. Smoak, Groote Beerstraat 41,
Jan Timmermans, Carnotstraat 93,
Sam Tolkowsky, Belgielei 38,
Frans van Laar, Juliaan Dillensstraat 10,
Jan van Laar, Broederminstraat 53,
A. F. van Mierlo, Markgravelei 139,
G. van Tichelen ,,
Nationalestraat 107
Emiel Wildiers, Ommeganckstraat,
A. van Vaerenbergh, Burgemeester,
R. van der Straeten, Onderwijzer,
J. Heiremans,
Opgegeven door den heer 0. Stradiat.
C. Peeters,
G. van .Nes,
Opgegeven door het groepssecretariaat.

if

Antwerpen.
it
ff

Berchem.
Antwerpen.
it
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ff
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Deurne.
Eeckeren.
Deurne-Zuid.
Eeckeren.
Antwerpen.
If
it
ft
ft
ff
ff
tfr
ft
ff

Teralphene.
Aalst.
Denderleeuw,
Schaffen,
Schaarbeek,

Hoofdkantoor van het Al em. Ned. Verbond,
Laan 34, 's-Gravenhage.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Afrikaans zonder Nederlands is soos 'n boer zonder 'n boerderij.
Uit de antwoorden op een
taalexamen te Kaapstad.

INHOUD: Het Nederlandsch-Belgisch verdrag, door De K. — Nederlandsche kolonisten in Brazilie, door P. F. Matthijssen —
Het eerste lustrum van den Nederlandschen Bond in Duitschland, door C. van Son—Z u i d-A f r i k a : Afrikaansch en Neder1 a ndsch, door Prof. Dr. J. W. Pont — Dietsche K ant t eeken ing en: Het Kon. koloniaal Instituut — Indies economische en militaire weerbaarheid — De Vlaamsche Vrouw — Koninginnefeesten in Argentinie — Het Noordzeekanaal —
V la a n d e r en:Jaarverslag 1925-1926 — Vlaamsche en Hollandsche radio-uitzendingen — De herleving te Antwerpen en
te Mechelen — Afd. Groot Brussel — Hoof d best uur: Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 2 Oct. 1926 — Het
spellingvraagstuk — T a a l-C ommissie — In g ez on den: K. E. Oudendijk, door W. F. Gerdes Oosterbeek — , M e d edeeling en: Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland — Nieuwe Leden: Aankondiginge n.

HET NEDERLANDSCH-BELGISCH VERDRAG.
Het is onmogelijk, naar aanleiding der tweede
Memorie van Antwoord, aan het Nederlandsch-Belgisch Verdrag nieuwe beschouwingen te wijden.
Op geen enkel punt kan die Memorie iemand, die
met groote zorg de gevolgen van het Verdrag voor
Nederland als Souvereinen Staat en voor zijn internationale positie ducht, bevredigen.
De Minister beschouwt het als iets vanzelfspre kends, dat voor Antwerpen het tarief der loodsgelden
te laag zal zijn, hetgeen de concurrentie van Rotterdam nog eens extra zal bemoeilijken.
In de bepaling, dat doorgaande schepen naar Antwerpen niet mogen worden aangehouden, ziet hij
geen bezwaar. Het zal dus niet mogelijk zijn op
Nederlandsch gebied krachtens de Nederlandsche wet
beslag op zulk een schip te leggen. Het zal dus ook
aan de Nederlandsche Regeering verboden zijn,
wanneer naar haar meening oorlogsgevaar dreigt,
te onderzoeken of zulk een schip contrabande vervoert.
De Minister ziet niet in, dat er gevaar blijft dreigen
voor de Zeeuwsche polders en waterstaatswerken,
nu de scheepvaartbelangen van Antwerpen den
doorslag zullen geven.
Met groote stelligheid verklaart de Minister, dat
de Belgische oorlogsschepen op de Schelde volkomen
gelijk zullen staan met alle andere buitenlandsche,
maar de verklaring in de toelichtende Memorie, dat
niets bepaald is omtrent den doortocht van Belgische
oorlogsschepen, blijft. Het kan niet uitblijven, dat
in tijden van opwinding, oorlog of oorlogsgevaar, misschien reeds vroeger, Belgie zich daarop zal beroepen
om te trachten voor zijn oorlogsschepen, aangenomen
dat er dan een Belgische Marine is, doortocht te
verkrijgen. Uitlatingen in de Kamer en den Senaat
te Brussel bij de behandeling van het Verdrag geven
in die richting reeds eenige aanwijzing.
Voor de spoorwegtarieven voor Terneuzen blijft

Nederland afhangen van de welwillendheid van Belgie.
De Wielingen zullen alleen door Belgische loodsen
bediend worden, hetgeen met het oog op de aanspraken van Belgie op de Wielingen ontoelaatbaar is.
Wanneer volgens de meening van de Nederlandsche
Regeering oorlogsgevaar dreigt, staat zij, wat bebakening, betonning en verlichting van de Schelde
betreft, tegenover de commissie van beheer machteloos om maatregelen te nemen in het belang van
de verdediging des lands.
Het is genoeg. De Minister meent, dat nieuwe
onderhandelingen onmogelijk zijn, omdat het Belgische Parlement het Verdrag heeft bekrachtigd.
Belgie heeft dus bepaald, dat nieuwe onderhandelingen
niet zullen zijn toegelaten. Het zij zoo. De Nederlandsche Kamer kan en mag dan niet anders doen
dan het Verdrag verwerpen, daar dit ver uitgaat
boven de regelingen, die logisch uit het Verdrag
van 1839 voortvloeien, Nederlands Souvereiniteit
onnoodig aantast en een ongezonde concurrentie
voor Nederlandsche havens schept.
Moge de Kamer een voorbeeld geven van waardige,
zelfbewuste Nederlandsche kracht en zonder vrees
voor de gevolgen haar plicht doen, het hoofd te
bieden aan de machten, die aan het werk zijn om het
Verdrag te doen bekrachtigen.
Bevordering der internationale vriendschap, waarmede thans zoo Lustig wordt geschermd, is een edel
streven, maar kan slechts vruchten dragen, wanneer
er aan weerskanten aan wordt gewerkt. De opvattingen in Belgische leidende kringen geven niet de
minste aanleiding in deze richting iets te verwachten.
Mocht het Nederlandsche yolk zich eindelijk eens
opheffen uit zijn onverschillige houding ten aanzien
van internationale vraagstukken, die de hoogste
nationale belangen raken. Mocht het bedenken, dat
men aan de andere zijde der grens, in de kringen
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der machthebbers, niets gevoelt voor de ethische
1.edenen, die velen in Nederland tot goedkeuring
van het Verdrag bewegen, en dat men daar in
aanneming van het Verdrag door Nederland niet
anders zal zien, dan een veel te kleine afbetaling op
een groote schuld, zonder zelfs de gedachte te koesteren aan hartelijke vriendschap met Nederland.
Wel sullen er echter in Belgie velen zijn, die
niet kunnen begrijpen, dat de Hollanders meer dan
noodig, zich in hun souvereine rechten laten beperken
en de concurrentie hunner eigen havens onnoodig
laten bemoeilijken.
d. K.
` S-GRAVENHAGE, OCt. 1926.

Pastor Bergold, die met enkele Hollanders daar
een onderhoud heeft gehad, vertelde nog o.a.:
De Hollanders in Espirito Santo spreken een anderen
tongval dan de Hollanders in Carambehy. 't Zijn
gereformeerden, die omstreeks 1860, het kan wel
een paar jaar vroeger of later zijn, in ieder geval
eenige jaren voor 1870, zich in Espirito Santo hebben
gevestigd. Zij stammen van de Belgische grens.
Aileen de alleroudsten kunnen zich nog lets van
Holland herinneren, maar toch is Hollandsch nog
hun familietaal.
De toenmalige Zwitsersche consul te Victoria,
begaan met het lot, dat zoovele Protestanten, volkomen

Viering van Koninginnedag in de Nederlandsche kolonie te Carambehy (Brazilie).

Nederlandsche Kolonisten in Brazilie.
Op het hoogland van Espirito Santo in een bijna
volkomen afzondering zijn twee Luthersche kerkgemeenten. Tot die gemeenten behooren talrijke
Duitsche kolonisten en ook eenige Hollanders.
Dezen wonen op een hoogvlakte, voor Brazilie tamelijk
dicht bij elkaar, in een kolonie genaamd „Holland".
Zij wonen er reeds in het vierde geslacht en hebben
als familietaal nog steeds hun moedertaal bewaard.
De kerktaal is Duitsch en bij het werk wordt natuurlijk Braziliaansch gesproken.
Op mijn vraag naar enkele familienamen en hoe
talrijk ze daar waren, wist Pastor Bergold mij niet te
antwoorden; hij zou echter op mijn verzoek bij zijn
ambtgenooten nadere inlichtingen vragen.

verstoken van eenige godsdienstige leiding, met
zedelijken ondergang dreigde, heeft zich veel moeite
gegeven met het gevolg, dat voor 1870 reeds twee
Duitsche predikanten daarheen zijn gezonden.
Zijn Weleerw. vertelde nog eenige bijzonderheden.
Het land is een met kloven doorploegde bergklomp.
Het vervoer geschiedt uitsluitend op ezels. De kolonisten zijn alien koffieplanters, die bij hun uiterst
eenvoudige levenswijze ook alien een min of meer
gevulden spaarpot hebben. Voor de kolonie „Holland" is het naast gelegen marktvlek Porto de Cachocira, twee dagen rijdens, bergop en bergaf.
Carambehy, 15 September 1926.
P. F. MATTHIJSSEN.
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1. De opperburgemeester van Essen, Dr. Bracht; 2. (staandel Mevr, Van Kleef-Van Heusden; 3. Mevr. Rienks; 4. (st.) Mej. Blaauw;
5. A. Rienks; 6 (st.) Stailman (lid der 2de K.); 7. Mevr. Baronesse Gevers; 8. (st.) Hering, de nieuwe voorzitter; 9. (st.) Ir. Overhoff.
vert. A.N.V., 10. Dr. J. Th. de Visser; 11. (st.) Max BlokzijI, 12. Mevr. DeVisser, 13. (St.) Jhr. Mr.VonWeiler, ondervoorz. A.N.V.,
14. Baron Gevers, Ned. gezant:te Berlijn; 15. (st.) Chr. Schmid, Ned. Consul te Essen; 16. Mevr. Schmid; 17. (st.) H. Blanche Koelensmid, Secr. N. B. i. D.; 18. Ph. Schaap, ondervoorzitter.

Het eerste lustrum van den Nederiandschen Bond in Duitschland.
Toen de bekwame, handige, welsprekende voorzitter van het Congres, de heer Max Blokzijl, in de
feestelijke zitting, Zaterdagavond 9 October, ook de
vertegenwoordigers van het A.N.V., de heeren Von
Weiler en Van Son met enkele vriendelijke woorden
verwelkomde, herinnerde hij er aan, dat beiden ook
in dezelfde zaal van hetzelfde gebouw, de Staitische
Saalbau van Essen, vijf jaar geleden de stichtingsvergadering hadden bijgewoond en ook onze gedachten
gingen terug naar dien tijd.
Wij bekennen eerlijk, dat wij toen den moed
bewonderden van den thans afgetreden voorzitter
en zijn medestanders, die het plan hadden geopperd
de Nederlanders in Duitschland in een Bond te
vereenigen, aansluiting te bewerken tusschen de reeds
bestaande plaatselijke Nederlandsche vereenigingen
en zoo de gemeenschappelijke belangen onzer landgenooten daar in den vreemde, die vooral in den oorlog
en de moeilijke jaren daarna zoo herhaaldelijk in het
gedrang waren gekomen, beter te kunnen behartigen.
Maar wie toen als wij bemerkten met Welke ongeschoolde krachten zou moeten worden gewerkt in
ver verwijderd verband, hoe Bering de draagkracht
der aangesloten vereenigingen en haar laden was en
voorloopig wel zou blijven, Welk een bastaardtaaltje er bij de gedachtenwisseling gesproken ward,
vaak meer Duitsch dan Nederlandsch, een moedertaaltje, verhaspeld door ontelbare germanismen, om
van de uitspraak maar niet te gewagen; die zal als wij
niet zoo veal vertrouwen gehad hebben in het welslagen der kloeke poging.
Dit eerste lustrum, gevierd op het zevende Congres,
heeft alle twijfelaars beschaamd. Verschillende voor-

utters hebben i i die vijf jaren hun krachten aan de
organisatie gegeven: Jhr. Wittert, Dr. Kapma.
Ir. Overhoff. Het blijvend gedeelte : de heeren
Blokzijl en Blanche Koelensmid, de laatste als
secretaris en hoofdapsteller van het Bondsblad
De Pxt van Holland, hebben als doortrappers met
taai, Hollandsch doorzettingsvermogen de moeilijkheden het hoofd geboden, de teleurstellingen niet
achtend. Maar nu smaakten zij dan ook de voldoening,
dat wederom in Essen, waar de Nederlandsche
geestdrift en voorkomendheid van den gastvrijen
consul, den heer Chr. Schmid, aanstekelijk werkt,
de wasdom van het uitgestrooide zaad kon worden
getoond, niet in aantal, dat door een zuivering van de
gelederen daalde, maar in innerlijke kracht, in beteekenis, in versterkt samenhoorigheidsgevoel, in
verhoogd nationaal besef, in grooter eerbied voor de
moedertaal.
Het vereenigingsleven en de congreszittingen
blijken in dat laatste opzicht zeer nuttig te hebben
gewerkt. Daarbij komt natuurlijk ook de invloed
der Nederlandsche leergangen, die onder toezicht
van den heer A. Rienks, hoofdinspecteur van het L.O.
te ts-Gravenhage, in een tiental Rijnlandplaatsen
worden gegeven.
Wij hebben daarvan een verrassende proeve gehoord, toen Mej. Octavie Blaauw, die te Duisburg
en Essen geregeld les geeft, haar leerlingen bij het
kinderfeest op Zondagmiddag ten tooneele leidde
en ze als een levend A.B.C. aan ons liet voorbijgaan.
Een enkele aanhaling zal den lezer overtuigen,
hoe hier, om met Vondel te spreken, het nuttige en
het aangename op zijn schoonst gemengd waren,.
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T. is onze taal, wij houden haar in eere
En zullen ons best doen haargrondig te leeren,
Zoodat, als we later naar Nederlandgaan
Wij niet met den mond vol tanden staan,
Maar wij alien saam kunnen loven
Onze lieve Koningin, met een blij: Oranje boven

Ontroerend was het daar meer dan duizend kinderen en ouders bijeen te zien in Nederlandschen
geest, Nederlandsche liederen zingend, de oudhollandsche poppenkast genietend, de vaderlandsche
vlag en het geliefd oranje te zien kleuren aan de wanden, kleuren, die ook door de straten van Essen bij
den optocht der Nederlandsche Vereenigingen met
hun vaandels werden gedragen, zelfs dienden als
versiering van fietsen en andere voertuigen.
Die echt Nederlandsche aanhankelijkheid toonde
zich ook zoo ongeveinsd en gul op den feestavond,
waar o.m. het Crefeldsche mannenkoor „Ons Vaderland", onder leiding van den heer Terberken het
Nederlandsch lied zoo kunstzinnig deed weerklinken
en de vele genoodigden een lustrumliedje van den heer
A. v. d. Oord uit Duisburg aanhieven met de verzekering:
Wij leden van den Bond hier, wij vieren Lustrumfeest
In ons, die hier te saam zijn, leeft Hollands beste geest.
Wij willen nooit versa en houden in eendracht stand,
Gedenken en vereeren steeds ons dierbaar vaderland.
**
*

Wij kunnen met het oog op onze beperkte plaatsruimte er niet aan denken getrouw verslag te doen van
al wat gesproken en gezongen is. Een uitzondering
dient echter te worden gemaakt voor de rede van ons
eerelid, oud-minister Dr. De Visser, die uit den
vuursteen van zijn oude Hollandsche hart vonken
sloeg, waarmede hij een vaderlandschen brand zou
vermogen te ontsteken in het meest verdorde Nederlandsche gemoed. De feestredenaar achtte het een
voorrecht zich op Duitschen grond van alle zijden
door Nederlanders omringd te weten en herinnerde
de aanwezigen aan de plek, waar eens hun wieg stond.
„Daar leeft" zoo vervolgde spreker, „vooral de herinnering krachtig op aan uw ouders, daar zijn zoovele
plaatsen, die spreken van een in vele opzichten
zonnige jeugd, daar genoten de meesten uwer hun
eerste vorming en werden de grondslagen voor
latere ontwikkeling gelegd, daar werden de graven
gedolven van velen der uwen. Wat al teedere en
hechte banden. Daar kloppen zelfs wellicht nog
vele harten vol liefde voor u, voor de uwen, voor uw
toekomst.
Daar — en dit is het allervoornaamste — hebt gij
in u opgenomen een deel van den Nederlandschen
geest, dien niemand uwer — ook al zou hij het wenschen — uit zich kan verwijderen.
Want die Nederlandsche geest, dien gij met uw
geboorte en ten deele met uw opvoeding medekreegt,
is een kostbaar, een edel bezit, dat waard is in eere
te worden gehouden.
Die Nederlandsche geest toch kenmerkt zich door
een machtig gevoel van vrijheid en zelfstandigheid,
niet als een onberekenbaar sentiment, maar als een
ingesneden karaktertrek, gelijk ons glorierijk verleden
zoo schitterend heeft getoond en opnieuw zou
toonen, als wij ooit ofte immer weer werden aangerand.

Die Nederlandsche geest is een geest van stoere
en degelijke werkzaamheid, zonder veel ophef,
zonder veel reclame, gehard door de worstelingen
met eigen bodem en den strijd om eigen bestaan in
een klein land te midden van groote natien.
Die Nederlandsche geest is een geest van vaderlandsliefde, ten gevolge waarvan er een vaste lijn
loopt door geheel onze historie, een lijn, die haar
uitgangspunt en haar afsluiting vindt in het roemrijk
stamhuis van Oranje, een naam, die het hart van ieder
Nederlander ook in den vreemde ontroert en verwarmt
en ons onwillekeurig het Wilhelmus en Wilhelmina
van Nassau op de lippen brengt. Vooral op Duitschen
bodem, waar Nassau ligt en in dat Nassau Dillenburg,
waar Willem van Oranje, de grondlegger van Neerlands vrijheid en zelfstandigheid werd geboren,
de held, die Neerlands geest voor een groot deel
heeft gevormd en hervormd tot wat hij op het
oogenblik is".
Het spreekt van zelf, dat de oud-minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ook wees
op de belangrijke rol, die Nederland in de wereld
speelt op wetenschappelijk en cultureel gebied en
hoe de verbroedering aller volken slechts mogelijk
is, wanneer elk zich naar zijn acrd ontwikkelt en
daarbij voordeel trekt, van wat andere volken denken
en werken.
En wij zijn er van overtuigd, dat naar zijn wensch
de vele deelnemers aan het zeer geslaagde congres
naar hun haardsteden zijn teruggekeerd, bij vernieuwing bezield met de begeerte den naam van Nederland in den vreemde hoog te houden.
**
*

Wij zouden aan onzen verslaggeversplicht te kort
doen, als wij onvermeld lieten, dat tot eereleden
van den Bond werden benoemd: mevrouw Van KleefVan Heusden, die met wijlen den heer S. van Lier,
dankbaar herdacht, zooveel heeft gedaan voor steun
aan en verzorging van Nederlandsche kinderen in
Duitschland; de heer Rienks, hoofdinspecteur van 't
L.O. die de leergangen in het Rijnland heeft ingericht,
de heer Van Veen, oud-secretaris van den Bond, en
de heer Ch. Schmid, de populaire Nederlandsche
consul te Essen, de vraagbaak van zeer velen, wien
niets te veel is, om de belangen der Nederlanders
in zijn gebied te behartigen. En tegen eigen wil en
dank werd dezelfde onderscheiding met aller instemming aan den afgetreden voorzitter, den heer
Blokzijl, verleend.
Het nieuwe bestuur is thans als volgt samengesteld:
Voorzitter: F. W. Hering (Berlijn); onder-voorzitters;
Ph. Schaap (Crefeld) en M. H. J. Clabbers (KempenRijn); secretaris : H. Blanche Koelensmid (Berlijn);
penningmeester: H. Kuipers (Berlijn); 2de secretaris:
K. A. Mayer (Berlijn); commissarissen: A. Smeenk,
(Berlijn), H. W. Peters, (Duisburg) en H. Meyer
(Dusseldorp).
Mogen zij den Bond voorwaarts stuwen in de richting door het oude bestuur aangegeven, gedachtig
steeds aan „de zaak, waarvoor wij alien strijden" —
wij komen als vanzelf tot besluit bij het slot van het
levende alphabet terecht, bij het laatste kinderrijmpje,
dat aldus eindigde:

Op vreemden bodem toch treft 't meest 't Hollandsch woord,
Dat tranen in d'oogen drijft, terwijl't ons hart bekoort.
Wij danken alien een van zin de Landsvrouw, zoo gezien,
Die ons door Rienks subsidie schonk. „Lang leve Willemien".
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Deze subsidie brengt als vanzelf den dringenden
eisch op den voorgrond, dat de Nederlandsche Bond
in Duitschland voor zijn bestaan steun van de
Nederlandsche Regeering behoort te ontvangen.

De feestredenaar, Dr. J. Th. de Visser,
Eerelid van het A. N. V.

Daarom hopen wij van harte, dat deze er weldra
toe zal komen, den Nederlandschen Bond in Duitschland, die zoo krachtig voor de instandhouding van
het Nederlandsche element in Duitschland ijvert en
zoo veel doet voor de behartiging der belangen van
de Nederlanders in Duitschland, met een flinke
jaarlijksche subsidie het voortleven mogelijk te maken.
C. VAN SON.

ZUID-AFRIKA.
Afrikaansch en Nederlandsch.
Mijnheer de Redacteur,

Met verplichte en gaarne geschonken belangstelling
nam ik kennis van het artikel van dr. R. A. Fockema
met dit opschrift in uw blad van October. Dat ik U
naar aanleiding daarvan verzoek mij eenige plaatsruimte voor antwoord toe te staan, zal U niet verwonderen. Ik zal, om de zaak niet te vertroebelen,
niet ingaan op de opmerkingen, die mij persoonlijk
raken — al was er aanleiding te over — maar zoo zakelijk mogelijk de hoofdzaak behandelen. En — zie
ik goed — dan kan zij aldus worden omschreven:
welke houding hebben Nederl. emigranten, die zich
in Z.-Afrika vestigen, aan te nemen tegenover het
Afrikaansch en de Afrikaners ?
Feitelijk is dit geen vraag, waarvan de beantwoording twijfelachtig is. Zooals Nederlandsche emigran-
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ten, die naar eenig land met een blanke bevolking
emigreeren, moeten staan tegenover die bevolking,
zoo ook zij, die naar Z.-Afrika trekken. In Amerika
worden zij vroeger of later Amerikanen, in Canada
Canadeezen, in Australie Australiers, in Frankrijk
Franschen, want zij moeten zich aanpassen aan bestaande toestanden, en zij zullen, wanneer zij besluiten
zich blijvend te vestigen, zich laten naturaliseeren. Zij
zullen zich m.a.w. zoo spoedig mogelijk geven aan
het y olk, te midden waarvan zij hun bestaan, of een
beter bestaan, zoeken, al valt het hun niet dadelijk
gemakkelijk. Dat zullen ze doen, als Nederlanders.
Dit spreekt voor mij zoo van zelf, dat ik hier nooit
den nadruk op heb gelegd, wat misschien tot het
bestaande misverstand aanleiding heeft gegeven.
Immers een Nederlander is in mijn gedachtenwereld
niet een mensch, die van een ander mensch is onderscheiden, doordat hij een jasje draagt van Nederlandschen snit en woorden spreekt, die aan den
Nederlandschen taalschat zijn ontleend, maar het
is een mensch, die door zijn geboorte, zijn opvoeding,
zijn wezen, Nederlander is, die anders is in karakter,
in type, in wezen dan een lid van Welk ander yolk ook,
en die daarom niet kan ophouden Nederlander te zijn,
ook al moet hij zijn gedachten uitdrukken in een taal,
die de zijne niet is en leven te midden van een yolk,
dat van het zijne verschilt. Ik ben te vast overtuigd
van het feit der erfelijkheid, dan dat ik anders kan
denken. Ook de Nederlander, die naar Z.-Afrika
emigreert, blijft in wezen Nederlander.
Hier wordt het zich aanpassen van den Nederlander
evenwel eenigszins bemoeielijkt. Eensdeels doordat er
tusschen hem en 55% van de bevolking, die in de
Unie woont — de Hollandsch sprekende Afrikaners —
een zekere stamverwantschap bestaat, die tot de
17de en 18de eeuw teruggaat. Het zijn afstammelingen
van onze over-overgrootouders, die er wonen.
Van deze stamverwantschap wordt, met goede bedoeling, door sommige propagandisten voor de
Grootnederlandsche gedachte, veel te veel ophef
gemaakt, zoodat velen, die er heen gaan, teleurgesteld
worden, omdat ze niet als neefjes en nichtjes worden
ingehaald. Anderdeels, doordat, voornamelijk in
Pretoria en in sommige dorpen in Oost-Transvaal,
in het laatste kwartaal van de 19de eeuw een betrekkelijk sterke instrooming van Nederlanders heeft plaats
gehad, welke Nederlanders natuurlijk hun karakter
niet hebben verloren, zoodat daar twee verwante
Hollandsche groepen naast elkaar leven, die niet zijn
samengesmolten en die in inzichten vaak sterk uiteenloopen. En van beiden geldt, dat zij van verre familieleden minder verdragen dan van volstrekt
vreemden.
Voorts wordt het zich aanpassen voor den emigrant
bemoeielijkt door het feit, dat Z.-Afrika alleen politiek, maar niet cultureel een eenheid is. Anders is
Natal, waar men zich voornamelijk Engelsch moet
orienteeren, zal men er kunnen bestaan; anders de
Vrijstaat, waar men met het Nederlandsch niet ver
komt, dan bij uitzondering; anders de Kaapprovincie,
waar men in de havensteden en in het Oosten zich
vooral Engelsch en in het Westen zich vooral Afrikaansch heeft aan te passen; anders weer de Transvaal, waar men in Johannesburg met Engelsch, in
Noord- en West-Transvaal met Afrikaansch en in
Pretoria en het Oosten ook nog wel met Nederlandsch
terecht kan. Anders zijn de weinige steden —
Johannesburg, Pretoria, Durban, Bloemfontein,
Kaapstad, — met haar Engelsche kantoren en
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handelshuizen, anders het platte land met de
oudere bevolking. En evenmin als men een emigrant
voor West-Europa kan zeggen, hoe hij moet handelen in dat en cultureel ên politiek gedeelde land, evenmin kan men dat zeggen aan een emigrant, die naar
het even groote, cultureel onderscheiden, ZuidAfrika trekt.
Hier komt nog bij, dat Zuid-Afrika op het oogenblik
een ernstige crisis beleeft. Er is een krachtig
streven naar verzelfstandiging, zoowel politiek als
cultureel; er is ook een hevig verzet daartegen; de
vinnig gevoerde vlaggestrijd is een symptoom
ervan. Men komt dus tot een volk, dat een innerlijken
ernstigen strijd voert. Nu kan en mag men als
buitenlander en buitenstaander daarvoor belangstelling hebben, ja zelfs van harte meeleven, maar
het is toch geraden om zelfs den schijn van ingrijpen
te vermijden, daar dit cultureel nadeelige gevolgen
zou kunnen hebben en een deel van het yolk kunnen
vervreemden. Daarom verwacht ik bij de tegenwoordige geestesgesteldheid 1), in dezen tijd, alles van
den zijdelingschen invloed, die van den Nederlanderdie niet anders kan dan een Nederlandsch cultuurdrager zijn — uitgaat en zou ik huiveren om iets
nieuws, iets opzettelijks, iets rechtstreeks te beginnen 2).
Dat de instellingen, die nu reeds bestaan, in haar
karakter worden gehandhaafd, of — mocht dat
onverhoopt noodig zijn — gesteund, spreekt meer of
min van zelf.
In de Transvaal — in Pretoria en Johannesburg —
heeft men Nederlandsche vereenigingen, die de
Nederlandsche tradities in de belangrijke Nederl.
kolonie aldaar trachten te bewaren, maar waartoe,
gelijk op de laatste jaarvergadering te Pretoria
werd opgemerkt, al minder jongeren toetreden; in
Pretoria heeft men een school met Nederlandsch
medium, de Oosteindschool 3); elders heeft men die
niet. Komt een Nederlander in deze omgeving, dan
spreekt het vanzelf, dat hij ook hiermee in aanraking,
komt en zijne kinderen naar deze school zendt,
daar niet, zooals in Kaapstad 4) het geval is, de afstand
een beletsel behoeft te wezen. Hier is de weg voor den
Nederlander dus zeer gemakkelijk. En elders?
Mijn antwoord zou dit kunnen zijn: wanneer
1) Zie Zuid-Afrika, Aug. 1926, blz. 121,
2) Zie Zuid-Afrika, Aug. 1926, blz. 119.
3) De Oosteindschool heeft in haar beide afdeelingen
parallelle leergangen, een met het Nederlandsch, een met het
Afrikaansch als medium. Hoe ik over deze school denk, moge
blijken uit deze zinsneden, te vinden Zuid-Afrika Aug. 1926,
blz. 120 en 121: „Een ieder, die iets van de geschiedenis van
deze school kent, brengt een eere-saluut aan de mannen, die ook
in de moeilijkste tijden den naam van de school hebben hoog
gehouden". „Deze school zal zonder twijfel nog vele jaren
vangrooten invloed kunnen zijn, dank zij haar goede reputatie
en haar historischeplaats". Men legge daarnaast de opmerking
van Mr. F.:„
Prof. Pont wil een Nederlandsche school voor
Nederlanders, die in Z. A. blijven o.a. te Pretoria en te Kaapstad". Et kan tusschen beide uitspraken alleen een tegenstelling
zien.
4) Aan den Hr. Cohen Stuart, die eenigen tijd in Kaapstad leefde, vroeg ik dezer dagen, of hij meende, dat in Kaapstad een Nederlandsche school mogelijk was, of ze er kon
bestaan, waarop hij antwoordde: „neen". Maar — voegde
hij er aan toe: „ik zou mijn kinderen een Nederlandsche opvoeding willen even". Zooals de plaatselijke toestanden in
Kaapstad niet bevorderlijk zijn voor den bloei eener Afrikaansche school, zoo zijn ze een beletsel voor een Nederlandsche,

een Nederlander naar Z.-Afrika emigreert, dan kan
hij gaan als enkeling of als lid van een Nederlandsche
groep, een kolonie. Een kolonie zal, doordat haar
leden een onderlingen band hebben en grootendeels
op elkaar zijn aangewezen, langeren tijd een eigen
karakter behouden; ze zal hebben haar eigen vereeniging; is ze van eerie godsdienstige overtuiging of
van eene geestesrichting 1), haar kerk en misschien 2)
haar school. De enkeling mist dit en hij zal,
in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden, zich hebben aan te passen aan zijn omgeving, het beste hebben te zoeken voor zich en
de zijnen en voor het land, waarin hij zich vestigt
en dat moeten doen als Nederlander, als drager van
een cultuur, die haar eigen kracht, haar eigen inhoud,
en beteekenis heeft, en mededeelen van wat hij goeds
heeft aan wie het nog niet heeft met den tact, die
men van een hoogstaand man mag verwachten.
Of, anders gezegd: leder mensch, die in het licht
staat, werpt van zelf, zonder eenige inspanning, zijn
schaduw af: in het licht van de Afrikaansche ton
werpt de Nederlander af een Nederlandsche schaduw.
Zoo gaat er invloed van hem uit, wat toch het hoogste
is, dat iemand bereiken kan.
Door zooveel mogelijk positief en zoo min mogelijk
antithetisch te schrijven, hoop ik mijn geachten bestrijder, Mr. R. A. Fockema, eenigszins te hebben
duidelijk gemaakt, wat ik bedoel. Om verder misverstand te voorkomen wil ik hier nog verklaren,
dat, als ik iets ontken, ik daarmede niet beweer,
dat Mr. F. als zijn meening heeft kenbaar gemaakt
wat ik ontkende.
Met dank voor de plaatsing, M., de Red.
Oct. '26.
Uw dw.
Dr. J. W. PONT,
DIETSCHE KANTTEEKENINGEN
Het Kon. Koloniaal Instituut.

Als een gedenkteeken van versterkte eenheid,
zinnebeeld van een ruimer begrip van Nederlanderschap staat daar thans in Amsterdam het paleis van
het Koloniaal Instituut.
Twee andere instellingen, „Nijverheid" en „Artis"
offerden haar verzamelingen; regeering en gemeente
werkten mee. „Algemeen Nederlandsch" noemde
bij de opening op 9 October minister Koningsberger de belangen deter stichting en haar beteekenis had niet gelukkiger kunnen zijn aangegeven
dan door de woorden der Koningin, „dat de belangen
en nooden van Oost- en West-Indie ook die van
Nederland zijn en voorgoed voorbij de tijden, toen
maar weinigen hier te lande dat toonden te beseffen".
Hier bleek niet alleen de eenheid van het land,
maar tevens de eenheid van het Rijk — een uitdrukking, voor velen nog zoo vreemd, wanneer men
het begrip uitstrekt over drie werelddeelen. Wij zijn
een nieuwen tijd ingegaan, waarin het Nederlandsche
yolk en de Indien met en voor elkaar zullen werken,
de verschillende deelen van het Rijk van Koningin
1) Dit is natuurlijk noodig, gezien de Nederlandsche geestesgesteldheid in Nederland.
2) Dit zou niet kunnengaan zonder medewerking van het
Afrikaansche departement van Onderwijs, daar de school toch
effectus civilis moet hebben,
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He+ Koninklijk Koloniaal Instituut to Amsterdam.

Feestelijke opening van het Koninklijk Koloniaal Instituut door H. M. Koningin Wilhelmina.
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Wilhelmina elkander niet meer als vreemden zullen
beschouwen.
Het bouwen van paleizen is den Nederlandschen
bouwmeesters nooit goed afgegaan. Dat nu op verscheiden plaatsen i n het land groote gebouwen
verrijzen, die met soortgelijke bouwwerken in het
buitenland kunnen wedijveren is op zichzelf reeds
een aanduiding, dat ons volk, om een Zuidafrikaansche uitdrukking te gebruiken „oor die parogiale
muur gaat heenkijken". De stichting van het Koloniaal Instituut is een teeken van een verfrissching
van den volksgeest en daardoor vol belofte.
De nagedachtenis zijner stichters — J. T. Cremer en
Dr. H. F. R. Hubrecht — kunnen wij niet beter eeren,
dan door ieder het zijne te doen om den bloei van
het Instituut in alle richtingen te bevorderen.
Wij betreuren het, dat het A.N.V., dat toch steeds
mede de koloniale belangen behartigd heeft en Groepen heeft in Oost-Indie, Suriname en Antillen, niet
tot de genoodigden bij de plechtige opening behoorde.
Indies economische en militaire wKrbaarheid.

De Vereeniging „Indie Weerbaar" te Weltevreden — het is goed nu en dan aan haar arbeid te
herinneren — heeft een veel omvangrijker taak
aanvaard, dan men misschien zou afleiden uit haar
naam. De militaire weerbaarheid staat op haar program; zij werkte mede aan de over geheel Indie met
veel geestdrift gehouden „Indie Weerbaar"-dagen,
militaire wedstrijden, bijzondere Legerdagen, tentoonstellingen en lezingen. Toch komt dit alles eerst
in de tweede plaats.
Nummer een is de economische weerbaarheid. In
dit opzicht in in Indie nog zeer veel te doen. „Indie
Weerbaar" heeft sedert haar oprichting in 1917
voortdurend getracht, die weerbaarheid te verhoogen.
Zij verleende steun voor de verbetering van den veestapel; verstrekte middelen aan de bevolking om
aanplantingen uit te breiden, werkte mede aan de
verbetering van den gezondheidstoestand door het verspreiden van geschriften en het houden van voordrachten over veelvuldig heerschende ziekten, steunde
de oprichting van scholen, richtte nijverheidstentoonstellingen in en heeft ook tot verspreiding van haar
denkbeelden eenige jaren Lang een orgaan uitgegeven.
De bevordering van het een en ander is voor
Indie van buitengewoon belang. Gaarne vestigen
wij daarom aandacht op dit mooie werk, dat door
de heeren K. A. R. Bosscha (voorzitter), H. Quispel
(lid-secretaris) en zeven andere heeren worth geleid.
Blijkens de deter dagen verschenen Indische begrooting wijdt ook de regeering steeds meer aandacht
aan Indies economische weerbaarmaking, die deel
maakt van haar program.
De Vlaamsche vrouw.

De Vlaamsche — vooral de Fransch-Vlaamsche
vrouw — is op aantrekkelijke wijze geteekend in
G. Blachon's „Pourquoi j'aime la F'andre", een
boekje dat Stijn Streuvels onlangs heeft vertaald.
De heer Blachon schetst de kloekheid, de vastberadenheid en den durf der vrouw in Vlaanderen.
Heel dikwijls is zij het, die het huisgezin en de opvoeding der kinderen bestiert en tegelijk een onmisbare hulp is in de taken van haar echtgenoot. „Ik
ken er'*-, zegt de schrijver, „die in haar pink meer
verstand en gezond oordeel, meer geest, kloekheid
en practischen tin bezitten dan een heel kiescollege
van het Rhone- of Garonne-gewest".
Het bederf, dat van Parijs uitgaat, heeft de Fransch-

Vlaamsche vrouw niet gedeerd. Blachon verheerlijkt
de Vlaamsche moeders:
„Reik een schoon klein „patoeterken" aan de liefkoozingen van een jong meisje van om het even welken
maatschappelijken stand, uit het Noorden afkomstig,
uit eene familie, van het Noorden en in het Noorden
opgekweekt: ten ware lectuur, vreemde invloeden of eene
opleiding,,
die in niets Vlaamsch is, haar hebben ontaard
zijt ge er zeker van haar genoegen te doen. Gij zult hare
oogen zien blinken van verteedering, en gij zult er de heilige
begeerlijkheid in lezen om ook eens lieve kleuters ter wereld
te brengen.
Heel jong nog, weet zij dat hare bestemming is moeder
te zijn, en deze roe in aanvaardt zij met gezonde vreugde.
Heel haar leven lang zal zij overtuigd blijven van die
heerlijke, Vlaamsche vooringenomenheid: dat er kinderen
moeten zijn in het huishouden, dat een gezin zonder
kinderen een doodenhuis is".

Ziehier een der sterkste krachten voor het behoud
van den Dietschen scam.
Koninginnefeesten in Argentinie.

Het is prettig, telken fare na Koninginnedag het
orgaan der Nederlandsche kolonie in Argentinie
„Ons Weekblad" te ontvangen. Meer dan zeven
kolommen stelde het blad ditmaal beschikbaar voor
het verslag der feesten, waaraan de tegenwoordigheid
van den Nederlandschen gezant Michiels van.
Verduynen luister bijzette. Te Buenos-Aires vereenigde men zich op Koninginnedag in het Salon
Teatro. Nadat de volksliederen waren gespeeld,
hield de gezant een toespraak, waarbij hij de verzekering gaf van de groote belangstelling, steeds door
Koningin Wilhelmina betoond in het wel en wee der
Nederlanders in den vreemde. Een rijk program
werd met opgewektheid uitgevoerd; de stemming
was uitmuntend en groote geestdrift wekte de rolprent „Nederlands Vreugdefilm", die het Vaderland
levend en bewegend voor oogen bracht.
Te Rosaria de Santa Fe vereenigde de Nederlandsche kolonie zich op 5 September aan een
feestdisch. In zijn welkomstwoord schetste de consul,
de heer Jac. van Haaren, de positie van de vreemdelingen, vooral den Nederlander in Argentinie. Hij
wordt niet alleen geduld, maar geacht en ontzien.
De consul roemde den liberalen Argentijnschen geest,
„die ons zoo gastvrij heeft opgenomen en die ons alle
rechten waarborgt, die den Argentijnen zelf worden
verleend". Hij maakte de volgende vergelijking: „evenals
men bij het overschrijden van den drempel eener wooing
zich onmiddellijk richt tot den gastheer of de gastvrouw,
zoo richten wij ons op dezen avond het allereerst tot den
gastheer van alle vreemdelingen in de Argentijnsche
Republiek. Wij brengen hem onzen eerbiedigen groet en
wijden een dronk aan het welzijn van Argentinie en diens
groot staatshoofd: president Alvear."

Mede stelde de consul een dronk in op Koningin
Wilhelmina, wier beteekenis in de Internationale
politiek hij in het licht stelde, alsook op „den populairen en waardigen gezant Jhr. Michiels". Van de
volksliederen ging de muziek geleidelijk tot luchtiger
wijzen en ten slotte in dansklanken over, waardoor
het feest zijn rechtmatig besluit kreeg.
In de Nederlandsche kolonie te Comodoro Rivadavia is 31 Augustus voor het eerst feestelijk herdacht, dank zij de bemoeiingen van onzen vertegenwoordiger daar, den heer Joh. ter Ellen. Meer dan
100 Nederlanders namen aan het geslaagde feest deel.
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Het Noordzeekanaal.
Op 1 November is het vijftig jaren geleden, dat het
Noordzeekanaal werd geopend. Dit werk is van
zoo groote beteekenis geworden voor Amsterdam;
de hoofdstad des lands heeft zich, mede dank zij
den zegenrijken invloed van dezen verkeersweg,
in die halve eeuw dermate uitgebreid, dat wij Amst-rdam zonder het kanaal niet meer denken kunnen.
En op dit oogenblik words gearbeid aan een uitbreiding, die de sluizen van IJmuiden tot de
grootste van Europa zal maken. Rekent men zijn
beteekenis naar de kosten van aanleg, (ruim 31 millioen gulden) dan is het Noordzeekanaal het zesde
der wereld. En toch — wat al voeten had het niet
in de acrd, voor de eerste spade — op 8 Maart
1865 — in den grond ging ! Tevergeefs had langen
tijd Koning Willem I het bijna tastbare trachten te
betoogen: dat door Holland op zijn smalst de kortste
weg naar zee gevonden kon worden.
Ook kwam er vrijwat kleinsteedsche tegenstand
van Rotterdam. Het is moeilijk zich terug te denken
in een tijd dien wij zoozeer zijn ontgroeid.
Thorbecke wist op 13 December 1862 de wet
tot de inpoldering van het IJ en het graven van het
Noordzeekanaal alleen erdoor te krijgen door haar
te koppelen aan een ander:, tot verbetering van Rotterdams weg naar zee.
Wanneer wij thans roem dragen op de geestkracht
en het geloof der manner, die de zaak doordreven —
waarbij ook de naam van J. Dirks, ingenieur van den
Waterstaat dankbaar zij herdacht — moeten wij toch
niet de diepe slagschaduwen van twijfel en tegenwerking voorbijzien, die zich bij dit, als bij zoo veel
andere groote werken, voordeden. Omdat juist die
geschiedenis zich telkens herhaalt en op dit oogenblik
zelf weer het lot van wellicht meer dan een groot
werk met groote toekomst tengevolge van eenzelfde
lauwheid en ongeloof aan een zijden draad hangt.

VLAANDEREN
Jaarverslag van Groep Vlaanderen 1925/26.
Gedurende het afgeloopen jaar heeft Groep Vlaanderen
van het A.N.V.zich niet naar buiten kunnen bewegen, zooals
zij dit heeft gewenscht. Twee oorzaken vallen daarvoor op
te geven: de nog steeds heerschende verdeeldheid onder de
Vlamingen, die verlammend werkt en wantrouwen wekt,
waar vertrouwen en verdraagzaamheid moesten heerschen
en anderdeelsgeldelijke moeilijkheden.
Het Groepsbestuur heeft zich er dan ook toe moeten bepalen,
waar mogelijk, raad en steun te verleenen aan de takken tot
het inrichten van bijeenkomsten — nog steeds te weinig in
aantal — en was er verder vooral op bedacht, de cultureele
en economische betrekkingen tusschen Vlaanderen en Holland
te bevorderen.
Aldus werden aan de hand van degegevens van het
Groepsbestuur in Vlaanderen inlichtingen verschaft aan leeraren
en studenten over de uitgestrektheid van ons taalgebied en
over den stand van de Nederlandsche wetenschap, zooals de
groep ook Hollanders kon voorlichten over Vlaamsche toestanden en handelaars mocht verwijzen naar firma's en bonden,
die betrekkingen met hen konden aanknoopen.
Zoo werd een list aan el
met dejuiste benamingen voor de
verschillende onderwijsinstellingen.
Aan den voorzitter van den Bel gischen ministerraad werd
gevraagd, dat voortaan uitsluitend gebruik.zou gemaakt worden
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van het Nederlandsch als taal voor het ambtelijk verkeer met
Nederland. Minister Baels heeft beloofd ons verzoek in den
ministerraad te ondersteunen. De heer Jaspar antwoordde
echter, dat het vraagstuk door zijn collega van Buitenlandsche
Zaken dient onderzocht. Mede in verband metzekere uitlatingen in ons vijandig gezinde bladen zal degroep, na het
parlementair verlof, met een uitvoerige uiteenzetting bij
den minister van Binnenlandsche Zaken aankloppen.
Aangevangen werden verder de onderhandelingen tot het
inrichten van een Taal- en Letterkundig congres in 1927 te
Brussel.
Ti dens het afgeloopen jaar zette alleen tak Lokerenzijn
gewone werkzaamheden, met steeds hetzelfde bevredigend
gevolg, voort. Brussel beleefde moeilijke dagen, toen het niet
langer mogelijk bleek over de Nieuwe Zaal der Ernest-Allardstraat te beschikken. Het duurde vrij lang ,
alvorens een ander
geschikt lokaal gevonden werd en de verhuizing van het archief
van De Distel kwam het reeds belangrijk kastekort vermeerderen. Toch heeft de takzich metgoed gevolg tot minister
Poulletgewend tot het regelen van het taalvraagstuk in rechtzaken, waarin Nederlanders gemengd zijn. Er werd een mode
aangenomen intake de uitwisseling van Nederlandsche en
Vl aamsche leerkrachten en de leden werden vergast op een
Kriiger-herdenking, een lezing over modern tooneel en een
Jef-van o Hoofavond, die toevallig eigenlijk een Hullebroeckavond werd !
Van Brussel uit was het steeds een kiesche zaak lets te
Antwerpen tot stand te brengen. Hoofdzaak was voor ons de
werkzaamheden van tak Antwerpen te zien hervatten op een
geleidelijke wijze en dan in dien zin, dat alle de schakeeringen
van de Vlaamsche kringen zich in het A.N.V. konden thuis
voelen. Met den heer Lauwereijs als voorzitter bestond daar
alle kans toe. De eerste lezing — over modern tooneel — werd
sympathiek onthaald, al was de toeloop niet bijster groot.
Se dert werd vooral stil werk verricht. Het ledenaantalgroeit
stil, aan zocdat er een kern van belangstellenden gevormd
is, nu het winterseizoen is ingezet.
Tak Mechelen is weder opgericht en werft voortdurend
nieuwe leden aan. Een openbare algemeene vergadering
moet daar nog de werking doen aanvangen.
Voor het overige telt het Verbondgroepjes belangstellenden
te Oostende, leper, Kortrijk en Gent, maar het ontbreekt
er aan leiders. In afwachting worden deze plaatsen uit Brussel
bewerkt, totdat de geschikte personengevonden worden,
die de leiding kunnen nemen. Het is een zaak vangeduld en
vertrouwen.
Het volgende vereenigingsjaar met zijn Nederlandsche
lezingen, het Taal- en Letterkundig Congres en de Volksuniversiteit zal trouwens het Verbond in Vlaanderen meer dan
een stap vooruit brengen.
Groep Vlaanderen heeft zich gewend tot de Nederlandsche
bibliothecarissen en archivarissen meth et verzoek in hun
betrekkingen met Belgische instellingen alleen nog gebruik
te maken van het Nederlandsch. Het verzocht de Nederlandsche
firma's in Belie om afbeeldingen van hun onderneming of te
staan voor het aanleggen eener verzameling, al dient daaraan
toegevoegd, dat de uitslag niet bijster schitterend was. Verder
werd er bij het Leger des Hells in Belgie op aangedrongen
aan onze taal recht te laten wedervaren ten min ste in dezelfde
mate als vroeger het geval was, terwijl ookgepoogd werd,
op het gebied van de draadlooze, den omroep van Hilversum
binnen het bereik te brengen van de Vlaamsche luisteraars,
Jammer' genoeg kon hier niet de gewenschte uitslag bereikt
worden. De Vlaamsche Radiovereenigin,
waarmede we
g
onderhandeld hebben, beweerde, dat Hilversum in Vlaanderen
niet bevredigend kon opgevangen worden en ging verder van de
stelling uit, dat de van regeeringswege ondersteunde RadioBelgique ook voor Vlaamsche uitzendingen, moest zorgen. Men
weet, hoe sedert een op1ossing gevonden werd, die verre van be-
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vredigend is. De z.g. „Vlaamsche post" geeft te Antwerpen
am er eenige minuten in onze taal ten beste en zet voor het
overige het Fransche programma van Brussel op een andere
golflengte over ! We meenen, dat we ons daarbij niet mogen
neerleggen en zullen te gelegener tijd uitzien naar een oplossing,
die de stambelangen beter behartigt.
In overleg met het Hoofdbestuur werd een list aangelegd
van Vlaamsche letterkundigen, die in aanmerking komen om
in Holland voor de takken op te treden. De in den schoot
van De Distel opgerichte Raad van Bijstand voor letteren
en kunst heeft de mogelijkheid onderzocht, om in Vlaanderen
Noordnederlandschen en ook Zuidafrikaanschen beeldenden
kunstenaars degelegenheid te verschaffen hun werken ten
toon te stellen. Omgekeerd zou ook gezorgd worden voor
de bewust Vlaamsche kunstenaars. De onderhandelingen met
de bestuurders van tentoonstellingszalen konden niet voortgezet we ens te overdreven eischen. Zoodra zich een gunstiger
gelegenheid voordoet, zal De Distel echter het ontworpen plan
uitvoeren.
Degroep heeft verder de drie reeksen Beroemde Vlamingen,
gidsen van Antwerpen, Gent en Mechelen en de vragenlijsten
van de Zuidnederlandsche Dialect-Centrale verspreid. Brussle
zorgde voor het aan den man brengen van „Ons Boekje",
eengids voor de Vlamingen der hoofdstad.
In overleg met het Hoofdbestuur werd overgegaan tot
oprichting van een Vlaamsche Taalcommissie. De heeren
Dr. Grauls, Dr. C. De Baere, Dr. F. Lyna, Dr. W. van
Eeghem, M. J. Liesenborghs en M. Stijns maken er deel van
uit. De commissie zal Naar mededeelingen bekend maken
door middel van de pers en door afzonderlijke uitgaven. Daarbij
wordt vooral een werk van onmiddellijk practisch nut beoogd,
Vlaamsche en Hollandsche radio-uitzendingen.
Voor eenpaar weken deed het volgende bericht uit de
N. R. Ct, de ronde van de Vlaamsche en Noord-Nederl.pers:
„Geruimen tijd geleden is gemeld dat, ten gevolge van
de vele klachten van Vlaamsche radio-liefhebbers over het
schier uitsluitend Fransch karakter van de uitzendingen
van Radio-Belgique te Brussel voortaan door het oprichten
van een nieuw station te Antwerpen (Dierentuin) in deze
leemte zou worden voorzien. De Antwerpsche radiopost
kwam er, doch deze is ,
naar het Vlaamsch maandschrift
voor radio-telegrafie en telefonie „Radio" klaagt, nauwelijks hoorbaar buiten Antwerpen. Dat de Vlaamsche radio-

liefhebbers voldoening zouden hebben bekomen is dus,
naar het oordeel van„Radio”, niets meer dan schijn
en absoluut in stria met de waarheid. Het maandschrift
(tischt dan ook dat „deprutselpost" van AntwerpenDierentuin door Vlaa nsche uitzendingen van het sterke
station van Radio-Belgique, te Brussel, zal worden vervan en".
in aansluiting hiermede wordt ons thans uit Brussel geschreven:
Vlaamschgenegen vrienden in Nederland stelden indertijd
voor aan te dringen, om den radiopost van Hilversum ook voor
Vlaamsche luisteraarsgenietbaar te maken door het geregeld
uitzenden van nieuws uit Vlaanderen, het inrichten van uitvoeringen van Vlaamsche muziek, het laten optreden van
Vlaamsche sprekers, letterkundigen en politieke voormannen.
Groep Vlaanderen wendde zich dan ook tot de Vereeniging
der Vlaamsche radio-liefhebbers, maar kreeg tot antwoord,
dat depost van Hilversum in ons land niet op een bevredigende
wijze kan gehoord worden en dat de Vlamingen veeleer moesten
ijveren voor het verkrijgen van een eigen post te Antwerpen.
Op de algemeene vergadering van Groep Vlaanderen is

over deze onderhandelingen verslag uitgebracht en werd
tevens betoogd' hoe bespottelijk te Antwerpen wordt te werk
gegaan. Thans klagen de Vlaamsche radio-liefhebbers op hun
beurt en wenschen ze de uitzendingen te Brussel te zien ge-

schieden. Zij vergeten evenwel, dat het vraagstuk daarmede
niet opgelost is. De uitzendingen kunnen verbeteren, maar
hetprogramma blijft hetzelfde, want men geeft slechts eenige
nieuwtjes gedurende een 10-tal minuten in onze taal, om dan
maargauw het Fransch programma van Brussel door te geven;
op zichzelf is dit programma trouwens ook al niet heel schitterend. De vraag is dus, of Hilversum dan toch niet te verkiezen valt.
De herleving te Antwerpen en te Mechelen.
Tak Antwerpen is 28 September j.1., dank zij de taaie volhardeng van de heeren Marc Belloy, Modest Lauwerijs, Lode
Baekelmans, De Roeck en anderen, uit zijn doodslaap opgestaan om, bezield met een vurig vertrouwen in de toekomst,
de oude overlevering, welke wil dat de Sinjoren steeds aan het
hoofd zouden blijven van de Nederlandsche kultuurbeweging
in het Vlaamsche land, de hand aan het werk te slaan. Na een
inleidende rede van den heer M. j. Liesenborghs, lid van het
Hoofdbestuur en van het bestuur van de Groep Vlaanderen
van het A.N.V., waarin uitvoerig de uitgestrektheid en de beteekenis van het Nederlandsche taalgebied werden beschouwd
en tevensgewezen werd op de werken van het A.N.V., van
zijne oprichting tot heden, besloot de vergadering, welke vrij
talrijk was, tot de hervatting der werkzaamheden van den,
voor den oorlog, zoo ongemeen sterk bloeienden tak.
Het voorloopig bestuur, bestaande uit de heeren Modest
Lauwerijs, leeraar aan het Kon. Vlaamsch Muziekconservatorium, voorzitter, Lode Baekelmans, bibliothecaris der stad
Antwerpen, ondervoorzitter, Marc Belloy, dagbladschrijver,
le secretaris-penningmeester en De Roeck 2de secretaris,werd
onder algemeene instemming aangesteld.
De nieuwe afdeeling telt thans reeds 150 leden, onder wie
verscheidene Nederlanders.
Tak Mechelen, welks herleving reeds in een vorig nummer
mocht wordengemeld, geeft eveneens blijk van een groote
bedrijvigheid. Het aantal leden overtreft nu reeds het honderdtal,
dank zij de ijverige werken van het bestuur, dat vast besloten
is van Mechelen een der flinkste takken van het A.N.V. in
Vlaanderen te maken. Alle nieuwe toetredingen zende men aan
den secretaris: Corneel Goossens, Veluwestraat, Mechelen,
Afdeeling Groot-Brussel.
Door het bestuur van tak Brussel is een van den secretarispenningmeester uitgaand plan van werkzaamheden, voor den
komenden winter, goedgekeurd. Naast verscheidene voordrachten en lezingen zal ook voor gezellige bijeenkomsten en,

zoo mogelijk, bij voldoende belangstelling, voor een Nieuwjaarsfeest met danspartij en verrassingen worden gezorgd.
Mevr. Top Naeff, de ook in Vlaanderen bekende Noordnederiandsche letterkundige, treedt in de week van 14 tot 21
November voor de leden van tak Brussel op. De juiste datum
zal, door middel van een uitnoodigingskaart, aan de leden
worden bekendgemaakt. Met andere vooraanstaande letterkundigen en geleerden uit Noord en Zuid wordt nog onderhandeld. Het bestuur mocht echter reeds verscheidene stellige
toezeggingen ontvangen o.a. Stijn Streuvels en Pol de Mont.
Ook heeft het bestuur hetplan het eeuwfeest van de Romantiek en de Beethovenherdenking niet ongemerkt te laten voorbij gaan.
Aan de leden van tak Brussel en alle andere belanghebbenden
worden vriendelijk verzocht kennis te willen nemen van de
adresverandering van het secretariaat. Dit is thans gevestigd
Victor Bertauxlaan 10, in plaats van Meirstraat 10, te Anderlecht-Brussel. Secretaris is de heer Marcel De Ceulener.
Top Naeff in Vlaanderen.
In de week van 14 tot 21 November zal mevr. Van Rhin-Naeff
voor de takken Brussel,
Antwerpen, Mechelen en Lokeren
van het Algemeen Nederlandsch Verbond optreden met een
letterkundige lezing.
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HOOFDBESTUUR.
Over zicht der Hoofdbestuursvergadering van 2 October
1926 te ts-Gravenhage.
Aanwezig: de heeren Dr. J. Th. de Visser, eerelid, P. j.
de Kanter, voorzitter, Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, ondervoorzitter, Mr. B. de Gaay Fortrnan, Secretaris-penningmeester, J. E. Bijlo, Dr. H. Ferguson, S. G. L. F. Baron
van Fridagh, 0. L. Helfrich, Overste K. E. Oudendijk, Mr.
K. M. Phaff, L. L. W. van Soest, Th. G. G. Valette en C.
van Son, Administrateur.
Afwezig: de heeren F. C. L. Bosman, Mr. Dr. P. H. W.
G. v. d. Helm, J. S. C. Kasteleyn, M. J. Liesenborghs, Dr.
H. W. E. Moller, Prof. Dr. A. A. v. Schelven, Marc. Stijns,
Omer Wattez, Mr. J. van Winckel en Jhr. E. J. M. Wittert.
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en herdenkt,
terwijl de aanwezigen zich van hun zitplaatsen verheffen,
allereerst de verliezen, die het Verbond sedert de vorige bijeenkomstgeleden heeft: Jhr. Von Bose was nog slechts een
paar jaar lid van het Hoofdbestuur als afgevaardigde van Groep
Noord-Amerika, maar reeds lang stond hi' bekend als een warm
vaderlander, innig gehecht aan Neerlands vorstenhuis en altijd
bereid tot helpen. Hi' zal vooral gemist worden als secretaris
van Volksweerbaarheid, welke vereeniging hi' mede tot bloei
heeftgebracht. Bij ons was zijn taak van bescheidener omvang,
maar ook wij leerden hem kennen als een man van karakter
engoede manieren, wiens nagedachtenis bij ons in eere zal
blijven.
In de tweedeplaats een woord ter gedachtenis van den
heer Van Lier, secretaris-penningmeester van Groep Nederland. Hi' was een van de Nederlanders, die meevocht in den
Boerenoorlog en was door en door gehecht aan het Verbond,
waaraan hi' zijn beste krachten gaf.
Herdenken wij ten slotte Dr. Hubrecht, die van 1905—
1916 lid was van het Hoofdbestuur en alles over had voor
land en yolk, in het bijzonder voor zijn stad, Amsterdam.
Van zijn nude liefde voor het A. N. V. gaf hi' blijk door een
legaat.
Alvorens de dagorde aan te van en roept de voorzitter
het welkom toe aan Dr. De Visser, die van zijn bizondere
liefde voor het Verbond herhaaldelijk blijk heeft gegeven en
wiens feestrede bij het zilveren jubileum ons alien nog versch
in hetgeheugen lit. Hoewel spr. niet ma vergen, dat de
heer De Visser elke hoofdbestuursveradering
voortaan zal
g
bijwonen, hoopt spr. toch hem meermalen te mogen begroeten (Toejuiching).
De Voorzitter richtte daarna het woord tot den heer Oudendijk. Spr. wil in niets te kort doen aan den ijver en de toewijding van andere hoofdbestuurders, maar hi' vreest geen
tegenspraak, als hi' beweert, dat Overste Oudendijk een der
verdienstelijkste is en dat hi' zich in het bizonder heeft onderscheiden als voorzitter der Afd. 's-Gravenhage, welke hi' tot
grooten bloei heeft gebracht, het een ook Groep Nederland
en hetgeheele Verbond ten goede komt. Reeds lang bestond
bij het Dag. Bestuur het plan hem daarvoor eens een bewijs
van erkentelijkheid te even. De prachtig geslaagde Luchtvaartdagen hebben den stoot tot de uitvoering gegeven en
met algemeene stemmen heeft het Hoofdbestuur achter
Oudendijks rug om besloten hem den eerepenning van het
A. N. V. in verguld zilver toe te kennen. Spr. hoopt, dat als
de heer Oudendijk moeilijkheden op zijn A. N. V.-pad ontmoet, de gedachte aan dit bewijs van waardeering hem er
gemakkelijk over heen zal helpen. Moe hi' nog vele jaren zich
widen aan de belangen van het A. N. V. (Toejuiching).
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De heer Oudendtjk zei zeer getroffen te zijn door deze onverwachte onderscheiding. Er zijn weinig oogenblikken, waarin
hi' zich tegenover de feiten verlegen voelt. Dit is er een van.
Spreker is overdonderd, acht de onderscheiding ver boven zijn
verdiensten,
al aanvaardt hi'met
ze dankbaarheid.
De Voorzitter stelt thans aande orde:
Punt I. Notulen der vergadering van 24 April.
Met een kleine wijziging worden ze goedgekeurd.
Punt II, De toestand der Groep Noord-Amerika en de
Afdeeling Nieuw-York.
De Voorzitter zegt, dat het Dagelijksch Bestuur den toestand
daar metgroote zorg gadeslaat.
Het heeft er langdurig over beraadslaagd met invloedrijke
Nederlanders in de Vereenigde Staten,
die het Verbond zeer
genegen zijn. Hun meening komt op 't zelfde neer: Voor een
Groep is in de Vereenigde Staten een plaats, omdat de
afstanden tegroot zijn en elke samenhang ontbreekt. Ook het
lid van het Hoofdbestuur de heer Kasteleyn had de vriendelijkheld te New-York met eenige personen te spreken en ons zijn
indrukken te schrijven.
De vraag, of de Groep moet blijven bestaan, is thans om
raad bij het bestuur der Groep. Het Dagelijksch Bestuur
meent met de bovengenoemde personen,
dat het veel beter is
in de voornaamsteplaatsen de vorming van afdeelingen te
bevorderen, die rechtstreeks met het Hoofdbestuur in verbin ding staan.
Het oordeel van het Groepsbestuur moet echter worden
afgewacht. Waarschijnlijk zal inmiddels de heer Mr. A. R,
,
Zimmerman
die ons beloofde met verschillende personen
overleg te zullen le en, zijn indrukken aan ons hebben meegedeeld.
De vergadering vereenigt zich met de houding van het
Dagelijksch Bestuur.
Punt III. Het taalvraagstuk in Zuid-Afrika.
Aan de leden van het Hoofdbestuur was hieromtrent de
volgende nota gezonden:
Sedert de vorige Hoofdbestuursvergadering heeft de strijd
voor en teen het Afrikaansch zich steeds duidelijker afgeteekend.
Het Dagelijksch Bestuur heeft zich, mede door overweging
van wat in de Nederlandsche en Afrikaansche bladen over dit
brandende vraagstuk is verschenen, een oordeel gevormd
over den huidigen toestand en dat in verschillende nummers
van Neerlandia tot uiting gebracht (zie o.m. het Meinummei
blz. 74, hetJuninummer blz. 92 en het Augustusnummer
blz. 121).
Ook door samenspreking met Afrikaners, als Prof. G.
Besselaar(Pieter Maritzburg), Prof. M. C. Botha (Kaapstad).
en metpersonen, die in Zuid-Afrika geweest zijn, o.a. Mr. R. A.
Fockema, is dit oordeelgevormd. Het komt in het kort hierop
neer, dat wij geenerlei bezwaar maken teen de verheffing
van het Afrikaansch tot de ambtelijke taal van Zuid-Afrika,
maar aandringen op het verstrekken van onderwijs in de
Nederlandsche taal, en wel vOOr andere, vreemde talen derhalve
buiten het Engelsch. Aileen op die wijze ook zullen de Afrikaners kennis kunnen blijven nemen van de voortbrengselen
der Nederlandsche letterkunde.
De Voorzitter deelt mede, dat het Dagelijksch Bestuur
een onderhoud heeftgehad met Prof. Botha uit Kaapstad,
die erkent dat Nederlandsch onderwijs in Zuid-Afrika niet
gernist kan worden. In de La ere School kan het onder de
tegenwoordige omstandigheden niet gebiedend worden voor-
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geschreven, maar er zouden wellicht Nederlandsche Leergangen kunnen worden ingevoerd, gelijk door onze Groep
Nederlandsch-Indio voor Indiegeschiedt. Op de Zuidafrikaansche scholen wordt nu Afrikaansch en Engelsch onderwezen, voor Nederlandsch isgeen tijd meer, wel nog bij het Middelbaar en Hooger Onderwijs. Een leer an voor hen, die de
La ere School verlaten hebben, zou zeer nuttig kunnen werken
en wellicht steun kunnen krijgen uit de som, die op de Nedlandsche Staatsbegrooting elk jaar voor Nederlandsch onderwijs
in het buitenland wordt uitgetrokken. Maar wij kunnen niets
beginnen, zoolang het A.N.V. in Zuid-Afrika niet goed geregeld is, want rechtstreeks toezicht ter plaatse, waar de leer an
gevestigd is, is noodzakelijk. Indio strekt ons hierbij tot voorbeeld. De afspraak is, dat Prof. Botha met den heer Hoogerhout
te Pretoria, aan wim het Dagelijksch Bestuur over den toestand
geschreven heeft, en met andere vrienden van het A.N.V.
beproeven zal zulk een regeling tot stand te brengen.
De vergadering kan zich met de houding van het Dagelijksch
Bestuur vereenigen.
Punt IV. Voorstel van het dageltjksch Bestuur om aan de
Afdeeling Kaapstad een steun te verleenen geltjk aan de afdracht
over 1924.

Haar bestuur meent bij inwilliging van dit verzoek aan zijn
verdere verplichtingen te kunnen voldoen.
Goedgekeurd.
Punt V. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om £ 10.—
te schenken aan
Hollandsche Leeskamer te Kaapstad.

Goedgekeurd.
Punt VI. Behandeling der ingekomen reglementen van de
Groepen Vlaanderen, Noord-Amerika, Suriname en van de
Zelf3t. Afdeeling Bloemfontein.

(Van huishoudelijken aard).
Punt VII. Vaststelling ingevolge overgangsbepaling III lid
2 van de Verbondswet van de reglementen voor Groep
Nederlandsch-Indie en voor de Zelfstandige Afdeeling Keulen,
Kaapstad, Roemenie en Tsjecho-Slowaktje.
3 iuncto lid

(Van huishoudelijken aard).
Punt VIII> Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om den
heer Fred. Oudschans Dentz, met in an van 1 Januari te benoemen totplaatsvervangend Administrateur van het A.N.V.

Aldus besloten.
Punt IX. Hervatting der Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen.

Over ditpunt was de volgende nota verzonden:
De twee- jaarlijksche samenkomsten van Nederlanders en
stamverwanten, bekend onder den naam van Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen, afwisselend in Noorden Zuid-Nederlandgehouden, sedert de stichting in 1849
door den Vlaming Snellaert, werden tengevolge van den
Wereldoorlog in 1914 gestaakt en de Bestendige Commissie
voor deze Congressen door het Congres te Leiden in 1908
ingesteld en waarvan het A.N.V. de leiding kreeg, achtte
sedert den tijd nog niet gekomen, ook toen ze, hervormd
in Juni 1924 samenkwam, om deze Congressen te hervatten.
Sedert is echter het verlangen nu hier en dan daar opgedoken, om er weder mee door te gaan, zij het in naar de tijdsomstandigheden gewijzigden vorm, te meer daar de Nederlandsche Wetenschappelijke Congressen sedert ook zijn hervat
Zii bestaat uit de heeren P. J. de Kanter, Voorzitter;
K. J. L. Atherdingk Thijm, G. E. van As, Prof. Dr. Gerard
Brom, D. Hans, Mr. H. de Hoon, Dr. J. B. Schepers en C.
van Son, Secretaris.

en nieuwe levensvatbaarheid toonen te bezitten, blijkens
het druk bezoek.
Aan de leden der Bestendige Commissie is, toen het Bestuur
van Groep Vlaanderen van het A.N.V. de meening te kennen
gaf in 1927 een Taal- en Letterkundig Congres mogelijk te
achten, in Augustus j.l. de volgende brief gezonden:
Zoo U bekend zal zijn, aan er zoowel in Noord- en
„
Zuid-Nederland weder stemmen op om de Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen te hervatten.
De beurt zou aan Noord-Nederland zijn en wel aan
Haarlem, waar het 33ste werd voorbereid, maar door den
oorlog in 1914 niet tot uitvoering kwam. Echter, een Congres
in Nederland zougeen Vlamingen trekken, daar dezen
een refs naar en verblijf in Nederland zouden kunnen
g
bekostigen.
Wil men de Congressen hervatten, dan zal dat in Belie
moetengebeuren. Groep Vlaanderen van het A.N.V.,
die sedert eenige jaren is herleefd en langzamerhand
weer in kracht toeneemt, is voor een Congres te Brussel
in 1927. Onze Afdeeling daar zal met genoegen de voorbereidende maatregelen op zich nemen.
Wij zullen gaarne van U vernemen, of deze gang van
zaken Uw instemming heeft en stellen ons voor, als de
plannen vasteren vorm hebben aangenomen, U tot een
samenkomst der Bestendige Commissie op te roepen".
Met bijna algemeene stemmen werd instemming betuigd,
terwijl oak het Bestuur van Groep Vlaanderen zich voor het
plan verklaarde.
De Voorzitter zegt de zaak bij de Bestendige Commissie
aanhangig te zullen maken. Het plan der hervatting zal wel
door an hebben, al zal ter vermijding van moeilijkheden de
gebruikelijke ambtelijke ontvangst achterwege behooren te
blijven en het Congres een zuiver Taal- en Letterkundig
karakter moeten dragen.
De vergadering kan zich met dit standpunt vereenigen.
Punt X. Goedkeuring van den aankoop der rolprent van de
kranslegging bij het standbeeld van President Steyn te Deventer,
tergelegenheid van de Zuidafrikaansche studentendagen in Juni j.l.

Goedgekeurd.
Punt XI. Voorstel om aan Afdeeling Het Gooi een steun te
verleenen van f 60.— over 1926.

Aangenomen.
Punt XII. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om te
benoemen tot vertegenwoordigers:

te Rijss el

den heer J. M. Gantois, voor Fransch-Vlaanderen;
te Rangoon den heer P. Mijnarends;
te Singapore den heer H. Westers, in de plaats van den heer
Dr. Van Beuningen van Helsdingen, die we ens
hoogen leeftijd ontslag heeft genomen;
te Ermelo (Transvaal): den heer Sj. Alkema in plaats
van den heer Gehle, die ontslag heeft gevraagd
we ens verandering van woonplaats.
Aangenomen.

Punt XIII. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om het
hoofdvertegenwoordigerschap voor Venezuela, vroeger aan wijlen
den heer S. F. Duwaer toevertrouwd. op te he en en de Venezolaansche vertegenwoordigerschappen rechtstreeks onder het
Hoofdbestuur te brengen.

Aangenomen.
Punt XI V. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om den
heer Joz. van Winckel te benoemen tot afgevaard gde van het
Hoofdbestuur in het Bestuur der Volksuniversiteit voor Groep
Vlaanderen.

Aldus besloten.

185

NEERLANDIA
Het Spellingvraagstuk.
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. heeft den volgenden brief
gezonden aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
Excellentze,

Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond
veroorlooft zich Uwe bijzondere aandacht te vragen voor het
vraagstuk der spelling van de Nederlandsche taal.
Zooals U bekend is, pleiten velen in ons land voor de zoogenaamde vereenvoudigde spelling, samengesteld door Dr.
Kollewijn, en voert een Vereeniging daarvoor reeds vele jaren
propaganda. Deze vereeniging tracht haar doel te bereiken
door medestanders te kweeken, en dat wel zonder inmenging
van de Regeering.
Het Hoofdbestuur ziet in deze beweging twee fouten:
1°. De bedoelde vereeniging tracht een vereenvoudigde
spelling in an te doen vinden, en zal dus, indien zij haar doel
mocht bereiken, haar taak als geeindigd beschouwen.
Zij ziet het taalvraagstuk derhalve niet in het juiste licht,
volgens de meening van het Hoofdbestuur. Immers een taal,
die door een yolkgebruikt wordt, is een levend begrip evenals
dat yolk zelf. Zij maakt de ontwikkeling van dat yolk mee,
evenals de wijzigingen in de opvattingen en gedachten, die dat
yolk ondergaat,
Het is derhalve niet juist te meenen, dat alles in orde is,
wanneer een bepaalde vereenvoudigde spelling algemeen toepassing vindt;
2°. Zonder medewerking van de overheid kan men niet
veranderingen in de taal verkrijgen, die algemeen worden aanvaard en toegepast.
Het Hoofdbestuur, vooropstellende 't geen zooeven werd
gezegd over het Taalvraagstuk, het een voor alle volken geldt,
heeft krachtens zijn ervaring de overtuiging, dat voor Nederland in 't bijzonder noodzakelijk is, doorloopend aandacht te
schenken aan de zich in het yolk wijzigende denkbeelden, maar
vooral ook aan de eischen, waaraan onze taal moet voldoen
in de belangrijke taalgebieden buiten onze grenzen, alsmede
aan den sterk toenemenden drang bij de ontwikkelde inlandsche
volken in Nederlandsch-Indie om met onze taal vertrouwd
te worden.
Het zijn vooral Nederlandsch-Indie en Vlaanderen, waarop
het Hoofdbestuur het oog heeft. Immers het derde Nederlandsche taalgebied, Zuid-Afrika, is in zooverre voor ons verloren, dat het Afrikaansch daar tot zelfstandige, officieele taal
is verheven, maar daarbij behoort men in het oog te houden,
dat algemeen in Zuid-Afrika de noodzakelijkheid wordt erkend
te blijven kennis nemen van de voortbrengselen der Nederlandsche wetenschap en letteren.
Ten slotte moeten ook Suriname en de Nederlandsche
Antillen wordengenoemd. Ook voor deze kolonien geldt,
dat het noodzakelijk is, dat de bevolking onze taal zonder te
groote inspanning leert beheerschen, zij 't dan ook, dat in
Suriname onze taal bet meest algemeen in an gevonden
heeft.
De ontvangen inlichtingen, zoowel uit Indie, als uit Vlaanderen en Zuid-Afrika luiden eenstemmig, dat onze taalregels
minder ingewikkeld moeten worden, willen wij, wat Indie
betreft, inderdaad bereiken, dat de Inlanders, die er voor in
aanmerking komen, onze taal voldoende leeren beheerschen,
wat Vlaanderen aangaat, onze taal haar plaats naast het Fransch
in Belie kan handhaven en versterken, en wat Zuid-Afrika
betreft, haar taak kan vervullen tot voortdurende ontwikkeling
van het Afrikaansch.
Het is aan het Hoofdbestuur bekend, dat de Regeering het
niet in haar macht heeft veranderingen in de taalregels aan het
yolk op te le en, Daarom, en uit overweging, dat van de Regeering niet kan worden verlangd, dat zij zelf het taalvraagstuk

in eigen hand houdt, en voorts bedenkende, gelijk is gezegd,
dat men er met oplegging van zekere veranderingen op een bepaald oogenblik niet komt, veroorlooft het Hoofdbestuur
zich Uwe Excellentie in overweging te even te bevorderen,
dat een vaste Commissie in het levengeroepen wordt, die
doorloopend haar aandacht aan het taalvraagstuk wijdt en de
wijzigingen in de taalregels vaststelt, die zij noodig acht. Het
gevolg van deze besluiten der Commissie zou dan moeten zijn,
dat de Regeering het gebruik dier wijzigingen voorschrijft
aan alien, over wie zij gezag uitoefent en in alle stukken, die
van haar uit aan en voorts de medewerking daartoe inroept
van alleprovinciale, gemeentelijke en andere autoriteiten.
Naar de meening van het Hoofdbestuur ma met grond
worden verwacht, dat invoering der gewijzigde taalregels
dangeleidelijk zal plaats hebben,
De Commissie zou ookgeregeld in overleg moeten zijn
met de Belgische en Zuid-Afrikaansche Regeeringen, opdat
zij zooveel mogelijk met de daar heerschende opvattingen
rekening houdt, en wat Belie in 't bijzonder betreft, tracht
te bereiken, dat daar, gelijktijdig met hier, de noodig geachte
wijzigingen worden ingevoerd.
Het Hoofdbestuur isgaarne tot mondeling overleg met Uwe
Excellentie bereid.
Met verschuldigde hoogachting,
Namens het Hoofdbestuur:
DE KANTER, Algemeen Voorzittm
FORTMAN, Algemeen Secretaris.
's-Gravenhage, 12 October 1926.

TAALCOMMISSIE.
Brievenbusv. H. te U. Vriendelijk dank voor Uw hulp, waarvan de
T. C. bij den 5den druk van Taalzuivering veel nut heeft
gehad.

Taalzuivering. De 5de druk is thans verschenen; teen
toezending van 25 ct. (in postzegels, met postwissel of over
den Postgirodienst, No. 38825) is het boekje wederom verkrijgbaar bij het Hoofdbestuur van het A.N.V., Laan 34,
te 's-Gravenhage.
De haast, waarmede de 5de druk van Taalzuivering moest
tot stand komen, heeft de T. C. een onaangename vergissing
doen be aan. Als een barer leden noemt zij den Heer W. F.
Gerdes Oosterbeek, die 1 Januari 1926 uit de commissie is
getreden en vervangen door den Heer P. Visser, Administrateur
aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
welke laatste nietgenoemd wordt. Beiden heeren bieden wij
bij dezen hiervoor onze verontschuldigingen aan.
Benutten.
Waarom benutten nietgoed Nederlandsch is ? Wel, omdat
het Nederlandsch — evenals elke andere taal — er een eigen
woordvorming op na houdt en woordvormingen als benutten
in het Nederlandsch onjuist zijn. Nederlandsche woorden,
die van zelfstandige naamwoorden met behulp van het voorvoegsel be tot werkwoorden zijn gemaakt, beteekenen steeds:
aanbrengen, het een het zelfstandige naamwoord noemt,
b.v. bedekken, bekleeden, beplanten, bevloeren, enz. Indien
wij benutten aan dezen reel toetsen, moet het bij ons beteekenen: nut of voordeel aanbrengen. En nu wordt het juist gebezigd
nut of voordeel halen uit. Wel weten
in den zin van gebruiken,
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wij, dat het werkwoord in het Friesch voorkomt, maar Friesch
is voor bijna alle Nederlanders (behalve de Friezen) nog veel
vreemder taal dan het Hoogduitsch, waarin benutzen bestaat
en waarnaar benutten in een schijnbaar goed Nederlandschen
vorm klakkeloos is nagemaakt. Wij benutten niet onzen tijd,
enz., want wij brengen onzen tijd niet nut, voordeel aan; wij
gebruiken, trekken voordeel uit onzen ttjd, enz.
Warneton of Waasten ?

Wetenzij, die les in geschiedenis geven, dat Warneton de
Fransche benaming is voor Waasten, een onzer oude barriaresteden ? Wij kennen althans niet een geschiedenisboek, waarin
deze stad met haar echt Nederlandschen naam wordt genoemd.
Wat de en laatsten maatregel (de strijd teen Duitsche
op in Zuid-Tirol) betreft, de lieden, die oak daarover
hun ergernis uitschreven, wisten niet, of zij dachten er niet aan,
dat sinds lang voor het Fascistisch bewind de Italiaansche
overheid belasting heft, ook in Rome-zelf, op vreemde opschriften. Die zijn bijna geheel uit de Italiaansche steden,
ondanks haar talrijke vreemdelingen, verdwenen. En waarlijk,
het ware te wenschen, dat ook de Nederlandsche regeering,
anders nietzoo afkeerig van krachtige belastingheffing, een
dergelijken fiscalen maatregel voor ons land invoerde. De
spraakverwarring onzer winkelopschriften e.d. is beeschamend.
lachelijk
en b
MAURITS WAGENVOORT

in „De nieuwe Gids”.

INGEZONDEN.
K. E. Oudendijk.
In de vergadering van het Haagsche Afdeelingsbestuur, 11

dezer, als steeds in de gastvrije woning van den Voorzitter,
den heer Oudendijk, gehouden, vernamen wij, dat het Hoofdbestuur aan hem, als voorzitter der Afd., op 2 dezer den eerepenning van het A. N. V. in verguld zilver we ens bijzondere
verdiensten voor den Nederlandschen Stam", heeft uitgereikt,
een onderscheiding, die te meer waarde heeft, omdat ze nog
slechts weinigen ten deel is gevallen.
De wijze, waarop de vergadering dit heuglijk nieuws heeft
begroet, zal den Heer 0. wel de overtuiging hebben gegeven,
hoezeer zijn medebestuursleden ingenomen zijn met de hem
ebrachte welverdiende hulde.
g
Het zij mij, als oudste — d.w.z. als het langst in het bestuur
zitting hebbende — bestuurslid vergund dit hier openlijk uit
te spreken. Wij allen weten, dat onze voorzitter is de ziel
van onze Afdeeling, die onder zijn krachtige en geestdriftige
leiding tot grooten bloei is gekomen. Zonder afbreuk te doen
aan de verdiensten van anderen, ma gerust gezegd worden,
dat de opbloei der Afd. dagteekent van het tijdstip (26 Nov.
1919), waarop hi als voorzitter optrad. De zoo zeer gewaardeerde Dietsche Kunstavonden, het congres „Neerlands Volkskracht" in Sept. 1924; de ten voile geslaagde luchtvaartdagen,
in Augustus, het zijn alle scheppingen van zijn vindingrijken
geest. Wat hi aanpakt — en dat is veel — moet slagen door zijn
geestkracht en doorzettingsvermogen. Nooit doet iemand vergeefs een beroep op zijn medewerking, als deze het A.N.V. ten
oede kan komen.
g
Moge Overste Oudendijk nog lang onze aanvoerder zijn.
Den Haag,
October 1926
W. F. GERDES OOSTERBEEK.

Leden! Verzuimt niet U den
Kalender Groot-Nederland 1927
tijdig aan te schaffen.

ME DEDEELINGEN
Na afloop van de Hoofdbestuursvergadering van 2 October
hebben de meeste leden zich naar Voorburg be even om de
laatste eer te bewijzen aan Jhr. C. M. E. R. C. von Bose, wiens
stoffelijk overschot daar dien dag ter aarde werd besteld.
De voorzitter sprak een woord van waardeering en le de
een tuil witte chrysanten op de baar.
Legaten zijn ingekomen van wijlen Dr. H. F. R. Hubrecht,
oud lid van het Hoofdbestuur, root f 2000.—, en van wijlen
den heer J. C. Johan te Oosterbeek, groot f 5000.—.
Op aanstichting van het Hoofdbestuur van het A.N.V. is
met medewerking van het Hoofdbestuur der Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Vereeniging de vorige maand een uitnoodi in gezonden aan Generaal Hertzog, eersten minister der
Unie van Zuid-Afrika en den heer Havinga, minister van financien der Unie, om van hun verblijf in Europa gebruik te maken
ten einde een bezoek te brengen aan ons land.
De Groep Nederlandsche Antillen heeft de heeren Dr.
H. Ferguson en 0. L. Helfrich herbenoemd tot afgevaardigden
der Groep in het Hoofdbestuur.
Op het in het vorig nummer vermelde adres aan den Minister
van Kolonien inzake niet Nederlandschepaspoorten in
Suriname aan Nederlanders uitgereikt, heeft Z.Exc. do en
antwoorden, dat voor Ned.-Indie en Curacao Nederlandsche
formulierengebezigd worden met toevoeging van vertalingen
in het Fransch, Duitsch en Engelsch.
Met den Gouverneur van Suriname zal de Minister zich in
verbinding stellen voor een onderzoek naar de uitreiking van
uitsluitend in het Franschgestelde formulieren.
Het Dagelijksch Bestuur had met Prof. M. C. Botha kort
voorzijn verhaast vertrek naar Kaapstad een onderhoud
over de belangen van het A.N.V. in Zuid-Afrika.
Het Hoofdbestuur heeft 30 September een telegram
vangelukwensch gezonden aan het bestuur der heropgerichte
Afdeeling Antwerpen.
Hetplan om de Nederlandsche bibliografie (uitgaaf van
Sijthoff te Leiden) op groote schaal in Vlaanderen te verspreiden
kan niet tot uitvoering komen, aangezien de Nederlandsche
boekhandelaren er blijkbaar niets in zien deze onderneming
met aankondigingen te steunen en zelfs een geringe jaarlijksche
bijdrage van Vlaamsche belangstellenden uitgesloten schijnt.
Verbeteringen.

In het artikel Waarheen
met onze nationale luchtvaart ?"
„
voorkomende in de Octoberaflevering van Neerlandia, staat
op blz. 156, rechter kolom reel 24 v.o.: „Baas in eigen huis"!
Dit moet zijn: „Baas in eigen lucht !"
Op blz. 160, 2e kol. reg. 19 v.o. staat: Nu eerst wil men
aan de Engelsche scholen Afrikaansche handelklassen gaan
verbinden, leesparallelklassen.
Afd. Dr. Kiewiet deJonge.
Deze afdeeling van de Groep Noord-Amerika hield 12
September 1.1. een gezellige bijeenkomst ten huize der dames
Krudenier. Er werd muziek gemaakt en aangenaam „geselst".
aarverslag A.N.V. 1925.
J
Dit met afbeeldingen verlucht en van vele opgaven en adressen voorziene jaarverslag van het Hoofdbestuur is voor
propaganda kosteloos verkrijgbaar aan het Hoofdkantoor, Laan
34, 's-Gravenhage.
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Afdeeling Londen,
Als secretares dezer afdeeling is opgetreden Mevr. L. de
Graaff—Bachiere, „Insulinde" Private Road 2, Highgate
Millfield Lane, Londen.

Tiii/ van Anton van de Velde, door het Vlaamsch Volkstooneel,
onder leiding van Johan de Meester Jr. den avond te voren,
vormde een mooie inleiding tot het Congres, waarover we in het
volgend nummer een nadere beschouwing zullen geven.

Afdeeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Woensdag 13 October belegde deze afdeeling een openbare
vergadering. Na de rede van den secretaris nam de vergadering
de volgende motie aan:
„De openbare vergadering, belegd door de Afd. W.-Z.Vlaanderen van het A.N.V., bijeengekomen te Oostburg op
Woensdag 13 October 1926, spreekt als hare meening uit,
dat het aanhangig verdrag Nederland-Belie verworpen dient
te worden, daar het h.i, niet aangaat de Schelde aan de Nederlandsche souvereiniteit te onttrekken en daardoor ZeeuwschVlaanderen of te scheiden van het overige Nederlandsch gebied;
besluit verder deze motie te zenden aan de Staten-Generaal
en openbaar te maken in de pers.
De zilveren beker.
Het was eengoede gedachte van den heer Anne Hallema,
die met den heer J. H. Boon, eveneens schoolhoofd te 's-Gravenhage, op zoo aangename wijze het leesboekje voor de jeugd
„De zilveren beker" schreef, waarvan in het Meinummer
gewag werd gemaakt, op 13 October een lezing te houden in
„Ons Huis" te 's-Gravenhage over hun streven, dat aan het
leesboekje ten grondslag lit.
De spreker, die dank zegde voor de belangstelling, welke hi'
van het A.N.V. ontving, boeide zijn root en aandachtig
gehoor op onderhoudende wijze met voorlezing van een
gedeelte uit zijn werkje en zette, bij de mooie lantaarnplaatjes,
vervaardigd door den heer J. P. A. Huysers te 's-Gravenhage,
uiteen, wat de school kan doen om het nationaliteitsgevoel te
verlevendigen en de jeugd het besef bij te brengen
zich deelchte
voelen van den Nederlandschen stain.
Secretariaat Groep Suriname.
Als secretaris dezer Gr3ep is opgetreden de heer J. J. van
Wouw, ingenieur bij het i: epartement van Op enbare Werken
en Verkeer, Postbus 169, Paramaribo.
Kalender Groot-Nederland 1927.
Wie onzen mooien, inhoudrijken kalender met zijn vele afbeeldingen, geschiedkundige aanteekeningen voor elken dag,
spreuken, verzen, portretten en velerlei wetenswaardigheden
nog niet bestelde, haaste zich voor hi' is uitverkocht.
Hij is o,m. uitstekendgeschikt voor Sint-Niklaas- of Kerstgeschenk.
Stamcongres.
Het Stamcongres, 23 October te 's-Gravenhage gehouden,
mag als welgeslaagd beschouwd worden.
De uitvoerige verslagen der Pers getuigden van de belangrijkheid der gehouden voordrachten.
Waarprofessoren als Knappert en De Vooys hun wetenschappelijk licht lieten schijnen, letterkundigen als Baekelmans en Simons de verspreiding van het Nederlandsche
,
boek in ons stamgebied aanbevalen
Van Deventer en Dr.
Stan Leurs de onderlinge bevordering van het reiswezen bepleitten, en dagbladschrijvers als Liesenborghs en Dr. Rademaker
de samenwerking tusschen de Dietsche collega's in een journalistenvereeniging tot werkelijkheid wilden maken, daar kon
het wel niet anders of de belangstelling moest root zijn.
Mogen de gevolgen er evenredig aan zijn, ook voor hooger
aanzien van het A.N.V.
De verdienstelijke opvoering van het zinnebeeldige spel

Anton van de Velde, schrijver van Tijl.
Vertegenwoordigers van het A. N. V. in het buitenland.
Ahwaz (Perzische Golf):

P. P. ter Meulen,
Consul der
Nederlanden.
Bangkok (Siam):
H. Hols, p.a. Ind. Hout Imp. Mij
Baranquilla (Columbia):
W. T. Pietersz., Koopman.
Barcelona(Sanje):
p
Ary Kriens, Cons. de Ciento 345.
Barquisimeto (Venezuela):
J. de Veer, Cons. Agent d. Ned.
Berlin:
F. A. Overhoff, Wielandstr. 9,
Berlijn-Charlottenburg.
Budapest:
J. Vreede, Direct. v.d. Ungarisch-Holl. Versicherungs Gesellschaft, VIII Ulläi iit 4, ViceConsul der Nederlanden.
Cairo (Egypte):
W. J. Lugard, p.a. Societe Sultanienne d'Agriculture, P.B. 63.
Carambehy (Parana Brazilie): P. F. Matthyssen.
Colombo (Ceilon):
E. Reimers.
Colon(Rep. Panama):
J. j. Ecker Sr.,
Cons. der Ned.
Comodoro Rivadavia
J. F. M. ter Ellen ,
Casilla de
(Argentinie):
Correo 155.
Durban (Natal):
H. Altmann,
Bestuurder Nedrl.
Bank,
Postbus 24.
Ermelo (Transvaal):
Sj. Alkema, P. B. 8.
Frankfort a.d. Main:
Prof. Dr. M. J. v. d. Meer,
Steinmetzstr. 24.
Fransch Vlaanderen:
J. M. Gantois, Rue de l'Abreuvoir, Watten N. Fr.)
Genua:
G. H. v. Straaten, Via Edmondo
De Amicis 6-6.
Hamburg:
Jac. Oving, Catharinenstr. 43,
Hamburg 8.
Havana (Cuba):
H. S. Brandt, Postbus 74,
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Ismailia:
La Guiara (Venezuela):
Leipzig:
Manaos (Brazilie):
Maracaibo (Venezuela):
Nice:
Nijlstroom (Distr.
Waterberg) Transvaal:
Panama(Rep. Panama):
Paris:

J. Boon, Kapitein Loods bij de
Suez-Kan. Mij., Rue de la Ha e.
A. J. F. de Veer ,
Vice Consul
der Nederlanden.
H. H. ter Meer, Kochstr. 1112
Leipzig-Connewitz.
H. E. Weytingh, p.a. Adelbert H.
Alden,
Ltd. Postbus 13a.
J. Brommer, p.a. Cur. Trading
Company.
E. R. Boumeester,
Rue Verdi 31.

tf

ft
ft

lf

1f

ft

1,
,,

,,

G. Bakker, Postbus 22.
A. A. Sasso, Postbus 383.
P. A. F. Appelboom, 93 Avenue
des Champs El sees.
Potchefstroom (Transvaal): A. H. Koomans P. B. 123.
Puerto-Cabello (Venezuela): P. J. C. Lampe Jr., p.a. A.
Calderon e hijos.
P. MijnarendsJr., 26/27 MerRangoon (Burma):
chant Str. Postbus 625.
G. S. de Clercq, Caixa Postal.
Rio de Janeiro(Brazilie):
1895.
Pater Fr. Huisman ,
Penitenzeria
Rome:
Apostolica,
Piazza Scossacavalli
145, Rome C 13.
J. Lanser, Barrio Bel rand.
Rosario(Argentinie):
J. A. Benraadt, Ingenieur, Calle
Santa Fe(Argentinie):
Gobernador Vera 273.
H. Westerspia. Asiatic Petr. Co.
Singapore:
Stamboul(Constantinopel): H. Goemans, p.a. Hollandsche
Bank v. d. Middell. Zee.
J. Rippe, Gep. Kap. Inf. 0.I.L.,
Stockholm:
Frijxellsgatan 4.
E. Coln() Belmonte, Kon. PaSydney (N. S. W.):
ketvaart Mij. G. Postbus 217.
A. Troost, p.a. N.V. Petr. Mij.
Tampico (Mexico):
„
La Corona" P. B. 238.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend lid.

A. B. Noy, Weteringschans 251,
Opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
Ir. j . v. Dusseldorp, Raamweg 14,
Opg. door overste K. E. Oudendijk.

Dirk v. Beek, Piano- en orgelhandel,
Woerden.
A. Beugelink, Hoofd Chr. M.U.L.O. School,
J. van Beek, Zangdirecteur,
T. BroekhuizenJr., Leeraar Ned. M. 0,,
Mej. Jeanne Bacelek, Weteringschans 261,
Amsterdam.
J. A. Lotgering, Joh. Verhulststraat 142,
Mr. J. L. Bakhuysen Schuld,
Adv. en Proc. Wageningen.
H. J. F. Snoekers, Hotel de Wereld,
D. Schouten, Gemeentesecretaris,
D. E. Jansen, Apotheker,
A. J. M. Roes, Bergstraat 3,
Fa. R. C. Kniphorst, Boekhandel,
J. C. Diehl, Arts, Lindenlaan 3,
Bussum.
Joh. P. v. Busschbach, Pension „Lindenoord",
R. S. Visser, Lindenlaan 5 ,
J. R. Bijdendijk, Lindenlaan 1,
M. P. van Wettum, Burgemeester,
Naarden.
J. Eeftinck Schattenkerk, Gem. secretaris,
J. W. van Beurden, Pastoor,
K. Hoeflake, Notaris,
Ds. F. W. Drijver, Ned. Herv. Predikant,
C. Hemmes, Arts,
Ds. K. Prins, Geref. Predikant,
J. P. van Galen, Wernerlaan 14,
Hilversum.
Jan H. WesselJr., Da Costakade 37,
Utrecht.
G. J. v. Someren, Boekdrukker en uitgever,
J. Hiemstra, Amsterd. Straatweg 1,
W. Mengelberg, Stations Lein 17,
J. Tiggelman, Adr. v. Ostadestraat 52,
M. Kruishoop, Hoofd der school,
Bunnik.
L. Roelofsen,
Schoudermantel 18,
Dr. J. F. G. Brevee, Arts,
Ede.
Mr. A. A. Mulder,
Allen opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
Mevr. Wed. A. E. J. Kehrer-Nachenius, VonAmsterdam.
delstraat 182b,
Opg. door het Bestuur der afd.
A. W. Groote, Jac. Obrechstraat 81,
Opg. door den beer J. L. A. Peremans,
A. A. G. v. Erven Dorens, Utrechtscheweg 40,
Opg. door het bestuur der afd.
P. L. A.Janssen, Raapopseweg 2,
Opg. door Dr. H. W. E. Moller, Tilburg.
J
V, Den Haag.
J. j. B. v. d. Chijs, Groot Hertoginnelaan V
Opg. door den heer F. Oudschans Dentz,
Dr. P. van Andel, Lubeckstraat 72,
C. C. A. Croin, Surinamestraat 19,
Anne Hallema, Hoofd der school Do,u.nstraat 120,
Mej. A. H. J. v. Beusichem, Stephensonstr 121,
1,
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Schiedam.
R. J. Castendijk, Prins Mauritsstraat 4,
H. Verwaal, Leeraar M. 0. Boekhouden,
Joh. H. W. Stokvis, Bedrijfsl, Martinitfabr.,
A. van Buysen, Distillateur,
H. v. d. Burgh, Fabrikant van kleefstoffen,
H. C. v. d. Broek, Arts, Schoolstraat 9,
J. H. Evers, Apotheker, L. Haven 81,
H. F. A. Willems, Stoomwasscherij „de Lelie"
F. A. Geijp, Gezichtskundige,
K. Lub, Hoofd Dr. A. Kuyperschool,
C. E. W. Krediet, Hoogstraat 198,
P. Dries, Schilder, Westvest 72,
F. R. Ndring, Glasschilder,
W. J. J. Melchers, Distillateur,
Woerden.
H. Vroege, Kaashandelaar,
J. Miinninghoff, Fabrikant,
G. van Eijk, Utrechtsche Straatweg 28,
H. Eggink, Kasteel Woerden,

Bunnik.

H. H. Tonus,
Opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
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Groep Noord-Amerika.

Yonkers N. Y.
Mevr. Thomson,
Amerika
Opg. door Groep Noord-Amerika.
Mej. Adr. Krudenier, 3 Bainton Str.
Mevr. E. Tamson, 352 South Broadway,
Beiden opg. door Afd. Dr. Kiewiet de on e.
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Buitenland,

L. Smouter,
Carambehy (Brazilie).
P. de Boer,
Beiden opg. door den heer P. F. Matthyssen,
A. Leegstra, Av. Larranaga 317,
Montevideo.
Johannes Bartels,
3 Anker Baai.
Mej. A. G. v. Roo en p /a. Fam. Bartels,
Beiden opg. door Afd. Kaapstad.
b/Werder a 'Havel.
B. A. Visser, Haus PhOben,
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Men voelt, dat ieder woord der moedertaal een schat is.
(Uit Martha en Maria).
J. ANKER LARSEN.
INHOUD : De nationale roeping van „Radio-Omroep", door d. K. — Stamcongres, gehouden op 23 October 1926 te
's-Gravenhage — Geschenken. — Die ts ch e kant t e ek ening en Nederlandsch Indonesisch Verbond. —
Misleiding. — De aansporing werkt. — N e d.-I n d i e : W. Muurling t, door B. —
Afrikaansch en Nederlandsch.
u i d-A f r i k a: Zuidafrikaansche Geschiedenis. — Afrikaansche Sporttermen, door v. S. — F r a n s c h V 1 a a n d e r e n:
Teekenen van Leven. — Pro Westlandia herrezen. — V 1 a a n d e r e n : De rondreis van Top Naeff. — Prosper van
Langendonck herdacht. — Tak Lokeren. — De boeken- en tijdschriftenzendingen naar Vlaanderen. — Voor onze kunst en
letterkunde. — Sprekers voor Vlaamsche vereenigingen. — Kunstgenootschap De Distel. H o o f d b es t u u r : Adres
in zake uitwisseling van leerkrachten. — Ingezonden: De bestrijding van de Vereenvoudigde Spelling een Gevaar
voor Volk en Stam, door E. Kruisinga. — De Nederlandsche Taal in de Ver. Staten, door Dr. Henry Beets. — Taalzuivering door Prof. Dr. J. W. Pont. — De Vlaamsche leugen, door Dr. A. Beets. — Uitstekend, door A. Brij. —
T aalc ommissi e. — Mededeelingen. — Nieuwe Leden.

DE NATIONALE ROEPING VAN DEN „RADIO-OMROEP".
Het is weder een weinig opwekkend schouwspel,
dat Nederland vertoont, nu het, tengevolge van de
sterke ontwikkeling van de Radio, voor de verplichting gesteld is, deze nieuwe instelling in een vasten
vorm te gieten, die de radio-luisteraars in 't algemeen
kan bevredigen.
Moedeloosheid bevangt ons, wanneer wij zien hoe
men, niet zoekende naar hetgeen vereenigt, zich
van verschillende kanten op de nieuwe instelling
werpt, om haar dienstbaar te maken aan de propaganda
voor eigen beginselen op godsdienstig en — daar
godsdienst en politiek bij het Nederlandsche yolk
z(56 zijn samengeweven — ook op politiek gebied.
Zou het dan op geen enkel terrein meer mogelijk
zijn de afwijkende beginselen ter zijde te laten en
zich eensgezind te scharen om hetgeen het Nederlandsche yolk in zijn groote meerderheid samenbindt ?
Het Verslag der Staatscommissie, aan Welke was
opgedragen een plan te ontwerpen voor de exploitatie van een nationalen omroep, geeft aanleiding tot
scherpe critiek aan alien, die boven geloofsverdeeldheid de eenheid van het Nederlandsche yolk als
eersten eisch stellen voor een krachtig, onafhankelijk
volksbestaan.
Wij moeten ons goed rekenschap geven van het
doel van een nationalen omroep, in tegenstelling met
een particulieren, waarbij de eigenaar het onbetwiste
recht heeft om de uitzendingen zoodanig te regelen,
dat zijn belangen, althans de belangen, die hij voorstaat, daarmede worden gediend.
Een Nationale Omroep mag geen andere belangen
dienen dan de nationale, d.z. algemeene Nederlandsche volksbelangen. Daarnaast kan zeer goed het
nationaal Radio-Station tegen behoorlijke vergoeding en onder zeker voorbehoud ter beschikking
worden gesteld van vereenigingen, instellingen en
personen, die den tender niet voor nationale maar
voor bijzondere belangen willen gebruiken. Op deze
wijze kan men tegemoet komen aan het verlangen

om den Omroep te doen dienen voor propaganda voor
bepaalde doeleinden van godsdienstigen of politieken
aard of de godsdienstige behoeften van een bepaalde
richting te bevredigen.
De Nationale Omroep in zijn eigen werk moet
dus zijn algemeen, althans zoo algemeen, dat alien,
die zich op algemeen Nederlandsch standpunt stellen,
in luisteren bevrediging vinden. Hij moet in 't bijzonder zich toeleggen op de handhaving en ontwikkeling van de beste eigenschappen van het Nederlandsche yolk, en de toch vrij algemeen bestaande
behoefte aan kunst, muziek en zang alsmede wetenschappelijke voorlichting bevredigen.
Een nationaal belang van de eerste orde is voor
Nederland niet alleen gelegen in bevrediging der
behoefte aan geestelijke ontwikkeling en ontspanning
bij het Nederlandsche yolk. Het is niet minder de
plicht van een Nederlandschen Nationalen Omroep
om de behoefte aan Nederlandsche cultuur van onze
Stamgenooten in Belgic te bevredigen. En evenzeer
moet het mogelijk zijn onze landgenooten, die in de
ons omringende landen wonen, te bereiken.
Maar vooral voor de Vlamingen is een degelijke
organisatie van den Nederlandschen Nationalen
Omroep van overgroot belang, omdat alleen op deze
wijze Nederlandsche muziek en zang en Nederlandsche voordrachten onder hun bereik kunnen worden
gebracht. Wat in Belgic op dat gebied voor de Vlamingen words gedaan, rs zonder eenige beteekenis.
De Nederlandsche Nationale Omroep heeft ook
hierbij een mooie roeping te vervullen. Het zou een
ernstig verzuim ziin aan de Vlamingen te onthouden,
hetgeen zij volkomen terccht van Nederland verwachten.
Het Hoofdbestuur van ons Verbond zal een poging
doen um alsnog te bevorderen, dat de Nederlandsche
Omroep inderdaad nationaal zij zijn plicht doe
tegenover onze stamgenooten, als orgaan van het
stamland. Moge blijken, dat deze wensch in ruimen
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kring wordt gedeeld en dat aan de door het Hoofdbestuur in 't leven te roepen commissie de algemeene
medewerking niet wordt onthouden.
Het Hoofdbestuur hoopt op deze wijze lets bij
te dragen om het de Nederlandsche Regeering mogelijk te maken eenregeling te treffen, waardoor een
werkelijk Nationale Omroep tot stand wordt gebracht,
een regeling derhalve, die de natie in groote meerd. K.
derheid bevredigt.
STAMCONGRES,
geh Auden op 23 October 1926 te 's-Gravenhage.
De wijde verspreiding van den Dietschen Stam. —
Scherpe tegenstellingen. — De taak van het A. N. V. —
Niet alleen verbroederingstoosten maar bestendige betrekkingen tusschen Noord en Zuid. — Het plan-Simons.
— Meer reclame voor Nederland ! — „Tijl" en de Tent
in 't Bosch.
Wat is een Stamongres? Een samenkomst, naar de
omschrijving, door den Voorzitter in zijn openingsrede gegeven, van „een groot aantal leden van de
verschillende deelen van onzen stam, om elkaar te
sterken in den strijd voor zijn zedelijke, geestelijke
en stoffelijke ontwikkeling, en in het gevoel van saamhoorigheid, zonder inmenging aan te kweeken in
het Staatkundig verband, waarin de stamdeelen
leven".
De heer De Kanter erkende in zijn openingsrede
dat in dien zin geen Stamdag ook maar eenigszins
een juisten indruk geeft van de wijde verspreiding
van onzen stam over de geheele aarde. De stamdagen,
die in dit opzicht de Taal- en Letterkundige Congressen moesten vervangen, zijn daardoor meer geworden een samenkomst van Nederlanders en Vlamingen. Tot de poging slaagt, die Congressen te
vernieuwen (naar men hoopt, .het volgend jaar)
moeten wij het met deze beschaden samenkomsten
doen.
Hoe moeilijk is reeds de uitvoering van het aldus
zoo beperkte plan !
Reeds voor den wereldoorlog, zei spr., was het goed
merkbaar, dat wij leven in een tijd van scherpe tegenstellingen, en daarnA is het nog veel erger geworden.
Voor velen geldt het „alles of niets" en hebben de uiterste
denkbeelden een onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Deze brandmerken als slappelingen en schipperaars
allen, die zoeken naar 't geen kan vereenigen, om aldus,
zij 't geleidelijk, het goede te bereiken.
De leiders van het A.N.V. kunnen noch mogen
zich door een dergelijke afkeurende critiek van de
wijs laten brengen. De voorzitter schetste hun taak:
versterking van het gevoel van saamhoorigheid in
onzen stam, versterking van het nationaliteitsgevoel
bij het Nederlandsche yolk. Hulde bracht hij aan het
bestuur van groep Vlaanderen, dat ondanks de scherpe
tegenstellingen, ook in Vlaanderen, moedig standhoudt en meewerkt aan de groote taak van het Verbond: de volken van onzen stam geestelijk te verheffen. Alle politiek blijve daarbuiten. Eischen
dat ons Verbond partij kieze in de politieke Vlaamsche
geschillen, is een fout: wanneer het dit deed, zou het,
zei spreker, zijn invloed onmiddellijk verliezen, zou
het machteloos worden om zijn taak voor de bescha-
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ving te vervullen. — Meestal wordt veel meer kracht
vereischt voor zelfbedwang dan voor een zoogenaamd
„krachtig optreden", dat zich zoo vaak tot groote
woorden bepaalt.
Anders is de taak van het Verbond in Zuid-Afrika
dan in Vlaanderen. Hier is het Nederlandsch als
ambtelijke taal aanvaard, Binds is door de verheffing
van het Afrikaansch tot officieele taal, het Nederlandsch een vreemde taal geworden. De strijd loopt
nu over de vraag, in hoeverre het Nederlandsch invloed moet blijven oefenen op het Afrikaansch
om dat verder te ontwikkelen en op de vereischte
hoogte te houden, opdat het zijn zelfstandige plaats
naast het Engelsch kan handhaven.
De heer De Kanter deed uitkomen welk een rol
de geestesgesteldheid der Afrikaners tegenover de
Nederlanders en al wat Nederlandsch is, hierbij
speelt. Volstrekt niet allen wenden zich af. Niet
weinigen achten in 't algemeen eenige kennis van het
Nederlandsch onmisbaar om het Afrikaansch in
staat te stellen, zich verder als zelfstandige taal te
ontwikkelen en zijn positie naast het Engelsch te
handhaven. Moge het Verbond in Zuid-Afrika de
mannen en vrouwen vinden, bereid op dezen grondslag den strijd te aanvaarden, in het belang van hun
eigen Afrikaansche yolk.
Deze rede met zijn bondige herinneringen aan hetgeen den arbeid van het A.N.V. richt en leidt kon
menig betoog over stambelangen vervangen. Zoo
kon aan het program van het Congres een grooter
verscheidenheid worden gegeven; het rechtstreeksch
stambelang kwam eigenlijk alleen bij het zesde onderwerp : de samenwerking der dagbladschrijvers ter
sprake. De leerrijke beschouwingen van de hoogleeraren Knappert en De Vooys; de belangwekkende
uiteenzetting die de heer Simons gaf van zijn aantrekkelijk plan tot uitbreiding van het boekenverkeer
met Zuid-Nederland; de rede van den heer Van.
Deventer met zijn vermakelijk-treurige bijzonderheden over uitheemsche begrippen betreffende Nederland en nog veel meer — de discussies over een en
ander niet te vergeten — waren onderhoudend
en hebben o.a. het vraagstuk der betrekkingen
tusschen Noord en Zuid nader tot oplossing gebracht.
Lode Baekelmans trad buiten zijn lijst als humorist
maar hij deelde cijfers mede, waarvan een heel nuttig
gebruik kan worden gemaakt ten behoeve van de
onderlinge verspreiding van uitgaven en de samenwerking van openbare boekerijen in Noord- en ZuidNederland. Onbewust, dunkt ons, onderstreepte hij
wat de voorzitter over de taktiek van het Verbond
had gezegd door uit te roepen: „Geen verbroederingstoosten, maar bestendige betrekkingen tusschen Noord
en Zuid. De Vlamingen wenschen geen politieke
inmenging maar wel geestelijke hulp en onderling
beschavingsverkeer." Zoo is het. De oorlog heeft ons
uit de eeuw der frazen in de eeuw van de daad
gebracht — en de daad is behoedzamer dan het woord,
moet dit althans zijn. Dr. Stan Leurs deed uitkomen,
wat er ter bevordering van het reizigersverkeer kon
worden gedaan. „Noord-Nederlanders die oprecht
Vlaanderen bereizen zijn betrekkelijk zeldzaam" zei hij
daarbij o.m. Hoe talrijk moeten dan niet de onoprechten zijn, vreezen wij ! Op de rede van den heer Simons
maakte de voorzitter een kantteekening door te verwij zen naar onze Boekencommissie, te weinig bekend en te
weinig gesteund; op die van Prof. Knappert (over de
uitwisseling van Nederlandsche en Belgische leer-
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krachten en studenten) met de mededeeling, dat het
Hoofdbestuur het inrichten van leergangen voor
studenten aanhangig heeft gemaakt bij het Dietsche
Studentenverbond, terwijl ook de wensch, uit de
vergadering gerezen, dat Nederlandsche studenten
naar Brussel zullen komen voor het aanstaande
Congres, verwezenlijkt kan worden.
Er werd aandacht gevestigd op de Ned. Reisvereeniging, op den Dietschen Bond. De heer Simons
Wilde aan al de leden vragen, Vlaamsche gasten te
ontvangen in het reisseizoen, hetgeen van de bestuurstafel een voortreffelijk denkbeeld werd genoemd.

Vlaanderens dienstbaarheid zeer belangwekkend.
Joh. de Meester Jr. blies er Leven in door zijn pittige
spelregeling en gelukkige vondsten van tooneelzetting, die vol kracht en kleur was. En de Stamdag
werd besloten met een bijzonder goed geregeld en
uitmuntend verzorgd maal in de Tent, waar in de
Boschstilte ver van storende stadsgeluiden, Noord en
Zuid elkander vonden en met menigen dronk de
voortdurende vriendschap beklonken. Met ingenomenheid zien wij, dat ook van Vlaamschen kant het
welslagen van dit Stamcongres van harte wordt
erkend.

ar

Groep deelnemers van het Stamcongres, gehouden 23 October te 's-Gravenhage.

Ook op overkomst naar Nederland van Vlaamsche
onderwijzers, die op deze wijze hun kennis van het
Nederlandsch kunnen uitbreiden, werd aangedrongen.
De samenwerking tusschen het A.N.V. en de Ver.
van Vreemdelingenverkeer bleek — ter geruststelling
vooral van Mr. Schaap en Prof. Geyl — zeer innig.
De heer Van Deventer drong aan op meer reclame
van ons land, ook ten einde de Stamverwanten in
andere werelddeelen naar Nederland te lokken. Er
moet meer gedaan worden om dit land tot een centrum van Groot Nederland te maken, zeide hij.
Tenslotte het denkbeeld van een Dietsche Journalistenvereeniging, door de heeren Liesenborghs en
Dr. Rademaker verdedigd en door het hoofdbestuur
warm toegejuicht, omdat het scheppen van een gemeenschappelijken geest en het daaruit voortspruiten
van een werking-van-iederen-dag en zelfs van-iederoogenblik tot het verspreiden van de Grootnederlandsche gedachte, door middel van de Pers, in ruime
mame zal kunnen bijdragen.
De samenkomst werd ingeleid door een Dietschen kunstavond. Het Vlaamsche Volkstooneel
speelde het „Tooneelwerk in 3 kapittels Tijl" door
Anton Vandervelde. Het stuk is filosofisch onvoldragen maar als zinnebeeldige voorstelling van

GE S CHENKEN.
Voor het Stammuseum:
Van den heer R. W. S. te Dordrecht: eenzakje, waarin de
eerste maisgries of -bloem (Geschenk van het Zuidafrikaansche
yolk) naar Nederland isgezonden, juli 1919.
Van den heer F. 0. D. te 's-Gravenhage: een kaart der Ned.
W.1.-bezittingen en een schetskaart van de kolonie Suriname
van 1860/2.
Ven den heer A. v. d. H. voorzitter van den Nationalen
Oranjebond „Wat ook val, trouw staat pal": een exemplaar
van dengedenkpenning, welken deze indertijd liet slaan ter
herinnering aan de ramp van de „Berlin", in 1907, waarbij
Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden voor in in hulpverleening aan de slachtoffers.
Van Jonkvr. J. S. B. te ts-Gravenhage: een portret van Heye,
in steendruk met oorspronkelijke handteekening.
Voor de Stamboekenj:
Practische Sociologie door J. H. P. Kohlbrugge, 3 Din.: a.
Sociale Opvoeding. De mensch in dienst der Maatschappij ;
b. De zorg voor het normale kind •; c. De zorg voor het abnormale kind.
Van het Kon. Kol.-Instituut te Amsterdam: Koloniale Volkenkunde, 4de druk, door Prof. J. C. van Eerde.
Van den heer H. F. T. te Bloemendaal zijn werk „Zonder
Tropen — een Europa!"
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Nederlandsch Indonesisch Verbond.

In het begin van dit jaar werd opgericht het „Nederlandsch-Indonesisch Verbond van Jongeren-organisaties", kortweg genoemd het „Nederlandsch-Indonesisch Verbond", een aaneensluiting, die onze
hartelijke instemming heeft. Zij wil de banden
tusschen Nederland en de Overzeesche gewesten
versterken; zij wil in ons land zoowel als in Indie en
het buitenland wederzijdsche belangstelling bevorderen door kunstavonden, lezingen, tentoonstellingen,
filmvoorstellingen. Zooveel mogelijk zal ieder jaar
een groote rondreis worden ingericht, om de Nederlanders beter bekend te maken met Indische kunst en
Indische toestanden. Het Verbond wordt geleid door
de gedachte, dat de Westerling in het Oosten door
zijn beschaving en zijn kunst kan worden verstaan en
begrepen en zoo alleen is het mogelijk voor het
Westen, door te dringen in de ziel van het Oosten.
Het „Nederlandsch-Indonesisch Verbond" moet
niet beschouwd worden als een voortzetting van het
sedert eenigen tijd verdwenen „Indonesisch Verbond
van Studeerenden". Die organisatie had politieke
oogmerken en deze zijn aan het N.I.V. volstrekt
vreemd. Het wil alleen cultureel werken. Het zou dus
veeleer kunnen samengaan met de Oedaya-beweging,
maar deze staat toch ook alweer eenigszins afzonderlijk rondom den persoon van haar stichter en leider,
den dichter Noto Soeroto. Zij tracht meer ideeen
te verspreiden, een sfeer te scheppen dan te organiseeren.
Voorzitter van het N.I.V. is Mr. D. J.W. J. Kluiver,
onder-voorzitter Raden Mas Soeripto, alg. secretaris
Ir. H. von Essen.
Ten onrechte zien sommigen in den naam Indonesie iets revolutionairs: hij is alleen modern. Nieuwe
tijden nieuwe namen. Achter de beweging staan de
jongeren d.i. niet de jongeren in leeftijd maar in
gedachten; de bouwers en zoekers naar een nieuwe
syntheses naar wat verbindt met vermijding van hetgeen verwijdert.
Er komt reeds veel belangstelling voor dezen
nieuwen arbeid, zoo in Nederland als in Indie; vele
vereenigingen traden toe. De gebeurtenissen van den
laatsten tijd wijzen met grooten nadruk op de noodzakelijkheid van grooter aandacht voor Indie dan
tot dusver in Nederland wordt gevonden; van meer
ernstige, hartelijke samenwerking; van een sterker
streven om elkaar te begrijpen. De tijden veranderen;
wij moeten hun teekenen verstaan. Steunen wij hen,
die dit werk van toenadering hebben ondernomen !
Afrikaansch en Nederlandsch.

Na al wat er in Neerlandia over het brandende
taalvraagstuk is geschreven, hebben wij ons voorgenomen het voorloopig te laten rusten. Woord en
wederwoord, voor en tegen moeten nu maar eens
bezinken.
Noodzakelijk achten wij het evenwel, een verkeerden indruk te voorkomen, die aangaande onze
bedoelingen gewekt zou kunnen worden door een
artikel van Prof. J. J. Smith in het Novembernummer
van Zuid-Afrika, waarin de hoogleeraar meent het
Afrikaansch te moeten verdedigen tegen hetgeen
v. W. Cr. daarover in ons Augustusnummer heeft
geschreven.
In overeenstemming met hetgeen hierboven is

gezegd, gaan wij op de bijzonderheden van het
professorale betoog niet in. Dat bijv. men ook hier
te lande met taalbederf worstelt en dat tegenwoordig
ook de Nederlandsche schrijftaal hoogst onvast is,
wie zal het den hoogleeraar niet grif toegeven ? Het
Afrikaansch vindt daar echter geen baat bij.
Hoofdzaak is alleen in hoever het Nederlandsch
in Zuid-Afrika noodig is tot steun van het Afrikaansch
of, om het anders uit te drukken: in hoever het Afrikaansch voor zijn ontwikkeling partij kan trekken
van het Nederlandsch. Dat de uitvoerige beschouwingen, hierover in Neerlandia verschenen, niet tegen
het Afrikaansch gericht waren, behoeft geen betoog.
De verheffing van het Afrikaansch tot ambtelijke taal
hebben wij toegejuicht. Wanneer de meening van
mannen als Prof. Moorrees en Prof. Besselaar werd
aangehaald, diende dat slechts tot staving van onze
overtuiging, dat terwille van het Afrikaansch het
Nederlandsch beoefend moet worden. Wie het niet
machtig is, komt niet gemakkelijk in de schatkamers
der Nederl. letterkunde. Wat is nu het eigenlijke
punt van verschil ? Prof. Smith duidt het zeer juist
aan met de vraag: of het Nederlandsch niet alleen
in de Middelbare en Hoogere scholen maar ook in de
Lagere moet worden onderwezen. Hij, Prof. M. C.
Botha en anderen oordeelen, dat onze taal op de
Lagere school niet thuis hoort — waar ook aan het
Engelsch een plaats moet worden ingeruimd — omdat
haar moeilijke taal- en spel-regelen te veel tijd verslinden. Die tijd „kan veel beter bestee word aan die
lees van die Nederlands literatuur" schrijft prof. Smith.
Het doel is dus hetzelfde. Welnu, indien de studie
van het Nederlandsch op de Lagere school in ZuidAfrika werkelijk „onpractisch en onpaedagogisch" is,
is het zeker dwaasheid erop aan te dringen en als zij
bovendien den Afrikaner afkeerig zou maken van onze
taal, kan men ook van Nederlandschen kant die voortzetting niet wenschen. Wij wijzen er intusschen op,
dat in Zuid-Afrika geen eenstemmigheid heerscht.
Dat men daar alleen kan uitmaken, wat men noodig
en goed acht, spreekt zoo van zelf, dat wij het niet
meer herhalen.
Het Afrikaansch moge groeien en bloeien tot heil
van onzen stam en een steun zijn voor het Nederlandsch, gelijk dit voor het Afrikaansch.
De redactie betuigt ten slotte haar leedwezen,
dat de heer Smith zijn verweer niet aan Neerlandia
heeft gezonden. Zij had hem gaarne gastvrijheid
verleend en hij zou dan den breeden lezerskring van
Neerlandia, die v. W. Cr.'s beschouwingen heeft
gelezen, bereikt hebben. Nu schreef hij voor de leden
van de N.Z.A.V., van wie verscheidene het gewraakte
artikel in Neerlandia niet zullen gelezen hebben.
Het Hoofdbestuur en Neerlandia wenschen niets
liever dan van verschillende zijden uit Zuid-Afrika te
worden ingelicht.
Misleiding.

In een brochure ,,,Recht door Vrede" van Mr.
W. H. A. Elink Schuurman, wordt onder het hoofd
„Noten" het volgende gezegd:
,Hier moge openlijk een waarschuwing gerict
h zijn tot hen, die in het „Algemeen Nederlandsch Verbond", meermalen de Belgische
Buren prikkelen. Zij vergeten, dat ook voor
Belgie de eenheid van den Staat alien lief is;
en dat het A.N.V. wanneer het 't onderwerp
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der bestuurlijke scheiding of van andere wettelijke regelingen aanroert, zich bemoeit met
taken, die alleen Belgie aangaan".
Deze „noot" is misleidend. De waarschuwing
wordt gericht tot personen in het A.N.V., dus tot
menschen, die lid zijn van het A.N.V., maar niet de
verantwoordelijkheid der leiders voor de besluiten
en handelingen van het Verbond dragen. Verderop
in de „noot" wordt gezegd, dat het A.N.V., wanneer
het 't onderwerp der bestuurlijke scheiding enz.
aanroert, zich bemoeit met taken, die alleen Belgie
aangaan. Hier is derhalve sprake van de leiding van
het Verbond.
Het spreekt echter van zelf, dat de leiding van het
Verbond niet aansprakelijk kan worden gesteld voor
uitlatingen van leden. Verantwoordelijkheid van het
A.N.V. kan slechts voortvloeien uit besluiten van
de daartoe aangewezen organisatie van het Verbond
of van zijn verantwoordelijke leiders als zoodanig.
Het lijdt verder geen tegenspraak, dat zij, die lid
zijn van het A.N.V., derhalve zijn beginselen aanhangen, en met name voorstanders zijn van versterking der cultureele banden met onze stamgenooten,
bovendien voorstanders kunnen zijn van inmenging
in de binnenlandsche politiek van Belgie — waarover
het feitelijk in de „noot" gaat.
Dat de leiders van het A.N.V. hiervan niets willen
weten, en ook het A.N.V. zich er van onthoudt,
heeft de algemeene Voorzitter voor de zooveelste maal
duidelijk gezegd in zijn rede bij de opening van
het Stamcongres op 23 October j.l.
De tin „Zij vergeten, dat ook voor Belgie de eenheid van den Staat alien *) lief is, toont wel duidelijk
de volkomen onbekendheid van den schrijver met
de Belgische verhoudingen aan. Blijkbaar heeft hij
nooit gehoord van de beweging, zoowel onder de
Vlamingen als onder de Walen, die tegen die eenheid
ingaat.
De Aansporing werkt.

Van den heer R. C. W. Daalder te Amsterdam
mochten wij den volgenden brief ontvangen:
Op biz. 165 van het Octobernummer van Neerlandia wordt er over geklaagd, dat de leden zoo weinig
meeleven en dat een afdeelingsbestuur het op prijs
zou stellen, als de leden eens met wenken en voorstellen
kwamen opdagen.
Welnu, ik doe hierbij een poging en verzoek U
uitgevers van atlassen aan te sporen, niet alleen in
Nederland en Belgie, maar ook in het buitenland,
er toe over te gaan om bij het drukken der kaarten
van Belgie, Frankrijk, Europa, de taalgrens tusschen
het Fransch en het Nederlandsch door een dikke lijn aan
te geven. Zulks zou (met een kleine verklaring er aan

toegevoegd) zeer ten goede komen aan het aanzien
van onze taal.
Tevens zouden in Nederlandsche en Belgische
atlassen bij de kaarten van Belgie, Oost en WestIndie, Suriname en Zuid-Afrika de verklaring kunnen
gegeven worden, dat Nederlandsch er de ambtelijke taal
is (ook in Congo ?).
Bovendien is het hoog noodig, dat in de Nederlandsche atlassen een duidelijk kaartje wordt opgenomen, waarop het Nederlandsch taalgebied gekleurd is.
Het Dagelijksch Bestuur heeft het voorstel dadelijk
ter hand genomen en zich met een verzoek in bovenstaanden geest tot uitgevers en samenstellers van
Nederlandsche atlassen gericht.
*) Wii cursiveeren.

NED.-INDIE.

W. Muurling t ').

Door wat wij kleine menschen een dom ongeluk
noemen is op den 4den November j.l. aan de Groep
Nederlandsch-Indie de Voorzitter ontvallen. Een jaar
geleden, toen de heer Welter naar Holland ging, was
de. Groep zoo gelukkig den heer Muurling, die al
verscheidene jaren zittmg had in het bestuur, bereid
te vinden de leiding op zich te nemen, en ook het
Hoofdbestuur had groote verwachting van den
nieuwen Voorzitter. Verwachting ook, dat hij, een
man nog in de kracht van zijn Leven, misschien vele
jaren zich aan het Verbond zou kunnen wijden. Het
he eft niet zoo molten zijn!
Muurling was een man van buitengewone gaven,
van fijnen geest, van een weldoende oprechtheid.
Reeds toen hij nog luitenant was, waren er collega's,
die in hem een toekomstig Legercommandant zagen.
Maar het liep anders. In den oorlogstijd werd hij
aan het hoofd van den politieken inlichtingendienst
gesteld. Niet Lang na de instelling van den Volksraad
werd hij regeeringsgemachtigde voor algemeene
taken, en hem daarmee de gewichtige, zoo veel tact
vereischende taak opgedragen om de algemeene
politiek der Regeering en de voorstellen, die niet tot
een bepaald Departement behooren, in dat College
te verdedigen. Wie de „Handelingen" van den
Volksraad uit dien tijd gevolgd heeft, herinnert zich
zijn vlot en helder betoog, zijn geestig woord.
Na een Europeesch verlof ging hij over in dienst
der Bataafsche Petroleummaatschappij als haar vertegenwoordiger in Indie.
Behalve voor het Nederlandsch Verbond had nog
op menig ander gebied de gemeene zaak zijn belangstelling, o.a. was hij Voorzitter van de Ned.
Indische Vereeniging voor Luchtvaart, en als zoodanig had hij een groot aandeel in de voorbereiding
van de Holland-Indie-vlucht van Van der Hoop.
") Wii konden geen later portret krijgen dan uit den tijd, toen
de heer Muurling eerste luitenant bij het Indisch leer was.
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Zijn levensgang heeft een treffende gelijkenis met
dien van den oud-Minister Colijn; er was alleszins
reden om ook van Muurling nog veel te verwachten.
Het Verbond betreurt het verlies van een bekwaam
bestuurder; Groot-Nederland moet een naam bijschrijven op de lijst der leidende burgers, die niet
B.
mogen vergeten worden.

ZUID-AFRIKA.
Zuidafrikaansc he Gedenkteekenen.
„De geest van een vrij yolk wordt niet alleen
eevormd, maar ook opgewekt en vaardig gemaakt
door zijn histerische herinneringen".

Enkele artikelen van den heer A. Dreyer over oude
kerken en gebouwen in het onderhoudende geillustreerde Weekblad Die Hutsgenoot, onder redactie
van Dr. H. G. Viljoen en uitgegeven door de Nasionale Pers Bpk. te Kaapstad, hebben ons herinnerd
aan een belofte, welke we den Kaapschen oudheidkundige deden, toen hij vele Hollanders aan zich
heeft verplicht door zijn voordrachten bij lichtbeelden
over de geschiedenis van Zuid-Afrika, welke zoo
nauw is verbonden aan die van het Nederlandsche
yolk.
De heer Dreyer heeft n.l. een tiental jaren geleden
een plaatwerk uitgegeven, genaamd: Zuid-Afrikaanse
Monumenten-Album, waarin vooral de HollandschAfrikaansche gedenkteekenen zijn afgebeeld, waarbij
Z.Eerw. verklarende en geschiedkundige aanteekeningen;: heeft gevoegd en waarvoor Dr. G. Mc. Call
Theal een voorrede schreef, waarin hij o.m. zegt:
„De toekomst van een yolk rust op zijn verleden. Het is
door de gedachtenis in ere houden van de roemrijke daden
door de voorvaderen behaald, dat de liefde tot het vaderland toeneemt, en de begeerte het hart vervult die na te
streven en indien mogelik te overtreffen. En heeft het
yolk van Zuid-Afrika niet reden trots te zijn op het voorbeeld van die godvrezende mannen en vrouwen reeds van
het toneel verdwenen, Wier nakomelingen zij zijn, en die
in ieder grote omwenteling gedurende de twee en een half
eeuwen sedert de europese beschaving in het land werd
overgebracht, geschitterd hebben ? In de gehele wereld
is er geen land, welks geschiedenis getuigt van groter en
inniger toewijding aan plicht en ernstiger streven om te
doen alleen wat rechtvaardig en recht is voor God en
mens, dan ons land — Zuid-Afrika".

Het prachtig uitgevoerde plaatwerk bevat 52
afbeeldingen, verdeeld in 7 groepen:
Uit den tijd van de Oostindiese kompanjie.
Uit de geschiedenis van de grote trek.
Uit de geschiedenis van de kerk.
Uit de Basoeto oorlogstijd van de Vrijstaat.
Uit de geschiedenis van de Transvaalse vrijheidsoorlog.
Uit de geschiedenis van de taalstrijd in ZuidAfrika.
Uit de geschiedenis van de Anglo-Boeren oorlog.
De bijschriften zijn niet gevloeid uit de pen van
een dor geschiedvorscher maar uit het hart van een
historicus *), die met eerbied de gedachten en daden,
*) Zijn jongste werk is het Gedenkboek (1826-1926)
der honderdjarige Ned. Ger. Kerk te Durbanville, vroeger
Tijgerberg genoemd. Het wordt in de Afrikaansche pers zeer
geroemd.

het lijden en strijden, het volksbesef en geloofsvertrouwen der voorvaderen en voortrekkers met woord
en beeld in herinnering brengt. Tal van bizonderheden heeft de heer Dreyer in die aanteekeningen
vastgelegd. Hem stond bij het samenstellen van dit
plaatwerk voor oogen het bijbelwoord uit Exodus:
„Gij zult gedenken aan al den weg, dien u de Heere
Uw God geleid heeft".
Ons is gebleken, dat dit werk nog veel te weinig
bekend is bij hen, die belangstellen in de geschiedenis
van den Dietschen Stam, Welker bladen, betrekking
hebbend op het land van Van Riebeeck, almede
tot de belangrijkste behooren.
De vrij hooge prijs is wellicht een beletsel geweest
voor de verspreiding van dit mooie album en daarom
heeft de uitgeefster voor Nederlanders en stamverwanten een partij beschikbaar gesteld voor slechts
f 5.—, te bestellen bij J. H. de Bussy, Rokin 60,
Amsterdam.
v. S.
Afi ikaanse Sportterme.
Dat het den Afrikaners volkomen ernst is met het
Afrikaansch en dat ze vertrouwen hebben in zijn
waarde ook voor alle uitingen van het maatschappelijk Leven, bewijst o.m. de uitgaaf van een lijst van
Afrikaanse Sportterme, samengesteld door den heer
I. D. du Plessis, sportredacteur van „Die Burger"
en uitgegeven door de Nasionale Pers Beperk.
Wij wisten dat dit boekje in bewerking was, want
de samensteller had ons in het begin van dit jaar
gevraagd naar de lijsten, die Neerlandia reeds jaren
geleden openbaar had gemaakt als poging om in het
Dietsche taalgebied het gebruik van Nederlandsche
sporttermen aan te moedigen.
De volledigheid van Du Plessis' werkje — het geeft
lijsten voor „rugby-voetbal, gholf, hokkie, tennis,
krieket en skiet", is beschamend voor de Nederlandsche sportvereenigingen en verslaggevers, die,
voor zoover ons bekend is, nog niet op zulk een
poging kunnen wijzen. En het is hem gelukt veelal
goede plaatsvervangers hij spreekt van ekwiwalente — in het Afrikaansch te vinden.
Enkele voorbeelden: back, agterspeler; centre kick,
afskop; champion, kampioen of baasspeler; cheer,
toejuig; cut through, deurskiet; defence, keerwerk;
a funk, bangbroek; in good form, op syn stukke;
open out, sprei; overrun, platloop; return match,
weeromspel; uprights, die regoppale. Vele namen
zijn zuiver Nederlandsch.
De samensteller heeft, zoo vertel t hij in een voorwoord, veel medewerking ondervonden o.m. van
Die Huisgenoot en van zijn vroegeren redacteur, den te
onzent zoo welbekenden Prof. Smith, de woordenboekspecialiteit van Zuid-Afrika, Wiens acht verstandige
stelregels voor vertalers hij afdrukt en die aldus
beginnen: „As daar vertaal word, moet ons sorg dat
die Afrikaanse manier van woordvorming en uitdrukking geen geweld aangedoen word nie, m.a.w. die
vorm en betekenis van 'n woord moet bij die taalsjenie
pas, of dit is doodgebore".
De heer Du Plessis brengt ook hulde aan wijlen
Adam Boshoff, die met Gustav Preller reeds twintig
jaar geleden een poging heeft gedaan om het golfspel
te verafrikaanschen.
Met instemming schrijven we nog het slot van de
inleiding af, waarin ook een aanwijzing ligt voor
Nederlanders en Vlamingen, die het Dietsch ook bij
de lichaamsoefeningen willen zien gebruikt over heel
de lijn:
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„Liefhebbers van die een of ander sportvorm
word ernstig verzoek om die betrokke terme in verband
met daardie afdeling te beoefen; want al klink party
van die woorde 'n bietjie vreemd, is dit verbasend
hoe you die groot meerderheid ingeburger raak,
getuie die voetbalterme, wat nou al 'n taamlike
algemene gebruik geniet. Die terme sal slegs voortleef
as hulle op die sportvelde geplant en aangekweek
word, daarom doen ons 'n ernstige beroep op die
Afrikaanse sportsman om sy individualiteit ook op
hierdie gebied te laat geld”.
v. S.

---------
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kundige kringen tot elkaar te brengen. Noch de stichter, noch zij die hem volgden — meest alien studenten — wisten wat hieruit groeien zou: een kracht
voor de Vlaamsche taal en het Vlaamsche volksleven.
Duidelijker teekende de beweging zich af, toen in juli
1923 de „Vlaemsche Stemme in Vrankrijk" onder
leiding van E. H. Lescroart verscheen; toen in 1924
het Vlaamsche Verbond een letterkundigen prijskamp
uitschreef en toen de congressen werden ingevoerd,
waarvan het derde dezen zomer te Hazebrouck is
gehouden.
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FRANSCH VLAANDEREN
TEEKENEN VAN LEVEN UIT FRANSCHVLAANDEREN.
Derde Congres van het Verbond der Vlaamsche Studiekringen.
Het Nederlandsch als onderwijstaal in Frankrijk erke71.

Wij vertelden onlangs, dat de Nederlandsche taalgrens in Fransch-Vlaanderen zich stilaan zuidwaarts
verplaatst en een toeneming van Vlaamsch Leven gaat
hiermede gepaard. Dit blijkt o.a. op de congressen
van het Verbond der Vlaamsche Studiekringen van
Frankrijk. Oprichter en voorzitter van deze kringen is
pastoor E. H. Gantois — vertegenwoordiger van het
A.N.V. voor Fransch-Vlaanderen — die in 1919 op
de gelukkige gedachte kwam, de verspreide letter-

Voorzitter was Professor Kanunnik Looten, deken
der letterkundige faculteit van de hoogeschool te
Rijssel. Voortreffelijke redevoeringen werden gehouden door Prof. Looten, en pater Blanckaert, die de
Vlaamsche beweging in haar verschillende bewegingen
schetsten en door pastoor Gantois, die een overzicht
gaf van hetgeen in het afgeloopen jaar verricht was.
Een Vlaamsche keurbende genoot dz, gastvrijheid
van pastoor Wyckaert, superieur van het St. Jacobscollege. Pater Blanckaert sprak in keta ig Vlaamsch
over „De Nood van het Vlaamsche Volk" . Zij, die door
bekwaamheid en studie uitmunten moete,i,zeide hij,
zich in dienst van dat yolk stellen om het geestelijk,
zedelijk en godsdienstig te verheffen Ook Prof.
Looten hield een toespraak in het Vlaamsch, waarin
hij aan de lens Eendracht maakt Macht herinnerde
en later leidde hij de zitting der Studiekringen,
waarbij aan de bestuurstafel gezetcn waren pastoor J. M. Gantois, voorzitter van het Verbond
der Vlaamsche Studiekringen, pastoor Marcel
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Janssen, ondervoorzitter, pastoor Flauw, algemeen
secretaris, Nicolas Bourgeois, afgevaardigde van de
Federation Regionaliste francaise, pastoor Marcotte
en Pierre Lauwerie. Vele bekende personen uit
Rijssel werden opgemerkt.
Pastoor Lescroart, directeur der Vlaemsche
Stemme, betoogde welk een kracht er uitgaat van deze
samenwerking en van zooveel toewijding voor een
gemeenschappelijke taak en hij gewaagde, in een
overzicht van het beheer en de leiding van zijn
blad, van de tallooze bewijzen van instemming, die
hij verwierf bij zijn arbeid om den smack voor
Vlaamsche lectuur aan te moedigen, teneinde aldus
de onmisbare wisselwerking te onderhouden tusschen
den letterkundigen vorm en de volkstaal. De heer N.
Bourgeois, Pariisch correspondent der Vlaamsche
Kringen, zette uiteen wat voor het onderwijs wordt
geeischt. Hij gaf wenken, deed denkbeelden aan de
hand, die gemakkelijk kunnen worden toegepast en
verwierf algemeene instemming. Het gehoor was
blijkbaar doordrongen van het onschatbare, belang
dat de Vlaamsche taal voor Frankrijk kan worden
zoo zij behoorlijk onderwezen en gebruikt worth, in
het bijzonder voor het verspreiden der kennis van
de levende talen en voor de betrekkingen met het
buitenland. En eindelijk beantwoordde pastoor
Janssen de vraag: „Waarom Vlaamsch spreken" in een
rede, die zelf door Naar sierlijkheid en humor het beste
antwoord was.
Nadat de „Vlaamsche Leeuw" en het „Koraal van
Vlaanderen" met geestdrift gezongen waren, nam het
Congres een viertal besluiten, waarin verzet aangeteekend werd tegen de meening, dat deze beweging
nationalistisch zou zijn; een krachtig beroep geda an
werd op alle Vlamingen in Frankrijk, in 't bijzonder
de jongelieden tot samenwerking aan de verheffing,
het behoud en de verdediging van al hun tradities,
bovenal die der moedertaal; en met nadruk de wensch
werd uitgesproken, dat de studie van de Vlaamsche
taal en letterkunde zoo spoedig mogelijk geplaatst
zal worden op de leerplannen van het lager, middelbaar en hooger onderwijs.
„Een uitmuntend geslaagde dag", schrijft de
Mercure de Flandre over het Congres, waarmede
zij het Verbond van Vlaamsche kringen gelukwenscht
Dubbel gelukkig was die dag van 23 Juli voor de
Vlaamsche zaak, omdat toen in de Fransche staatscourant een ministerieel besluit verscheen onderteekend door President G. Doumergue en minister
E. Herriot, waarbij het Nederlandsch door de
Fransche regeering erkend werd als onderwijstaal
voor de Middelbare scholen. En sedert de vorige
maand geeft een Fransch Vlaming, de heer E. H.
Despicht aan de Katholieke Hoogeschool van Rijssel
les in het Nederlandsch.
***
p ro-Westlandia herrezen.
Wederopwekking van het Vlaamsch.

De in 1910 gevormde kring „Pro-Westlandia", aan
welks arbeid het volgens „Ons Vaderland" te danken
is dat in Fransch-Vlaanderen, voor het eerst sedert
250 jaar, Vlaamsch leven ontstaan is en bloeit, is,
na door den oorlog zoo goed als ontbonden te zijn,
thans te Antwerpen opnieuw opgericht. Na zooveel
teekenen van leven als thans uit die landstreek tot
ons komen, kon dit welhaast niet anders. „Pro-Westlandia" is aanstonds tot vertegenwoordigster buiten
Frankrijk aangewezen van het Verbond der Vlaamsche

Kringen van Frankrijk. Dr H. Allaeys, mondarts te
Antwerpen, de stichter van den kring en de ziel deg
Vlaamsche beweging in Frankrijk, heeft opnieuw het
voorzitterschap aanvaard. Secretaris is Edmond
Gyselinck, een moedig en krachtig medestander die
tot voor een paar jaren in Fransch-Vlaanderen
midden in de beweging stond.
Als zijn eerste taak beschouwt „Pro-Westlandia"
hulp te verleenen aan de boekerij van genoemd
Verbond, die leesboeken, leerboeken en boeken over
de Vlaamsche beweging broodnoodig behoeft. Wie
boeken schenken wil geve de titels op *), het adres
waarheen ze kunnen gezonden worden, zal later
worden opgegeven.
Dit is een mooi en dringend noodig werk. Als men
hierin „Pro-Westlandia" steunt kan de herboren
vereeniging niet alleen de Vlamingen in Frankrijk
met die in Belgenland maar ook met Nederland
samenbrengen. De Vlamingen in Frankrijk worden
zich bewust ; willen opnieuw het Vlaamsche leven
leven. Het Vlaamsch „wil ontwaken, het ontwaakt"
schrijft Ons Vaderland. En wie zou het niet willen
helpen ?
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De rondreis van Top Naeff.

Erzal wel niemand, zelfs onder de onverbeterlijkste zwartkijkers, worden gevonden, om niet volmondig toe te geven, dat
de rondreis van Mevr. Van Rijn—Naeff (Top Naeff) in het
laamsche land (door de A.N.V.-commissie voor Vlaamsche
V
lezingen, die de kosten draagt, in samenwerking met het bestuur
van Groep Vlaanderen ingericht), een welslagen is geworden,
dat toelaat, de stoutste verwachtingen te koesteren.
Te Antwerpen,
waar de groote zaal van het Kon. Vlaamsche
Muziekconservatorium tweemaal zoo root had moeten zijn
om al de belangstellenden te bevatten, heette Lode Baekelmans
degevierde schrijfster hartelijk welkom en wees de inleider
op het groote belang van kultureele toenadering tusschen
*) Aan het Secretariaat te Antwerpen E. Gijselinck,
Oranjestraat 144 of aan ons, Laan 34, `s-Gravenhage.
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Noord en Zuid. Het succes van Mevr. Top Naeff zelf, die,
na een woord, aan de huidige letterkundige verhouding Vlaanderen—Hollandgewijd, eerst gedichten tilt haar eigen werk,
daarna een fragment uit Voor de Poort", de fine „Romance",
hetgrappige „Een Bof" enz. voordroeg, was overweldigend.
Te Gent, waar de Vereeniging voor Hoo p er Onderwijs voor
het Volk het optreden van deze Noordnederlandsche letterkundige in de overvolle aula van de Universiteit mogelijk had
gemaakt en Prof. Vercoullie haar inleidde, was de bijval, zoo
mogelijk, nog grooter.
Te Leuven bestond hetgehoor hoofdzakelijk uit professoren
en studenten en was hetprof. Boon ,
die het woord van welkom
uitsprak; te Mechelen leidde dr. Antheunis, een kleinzoon
van den Vlaamschen dichter van dien naam,
als voorzitter van
deplaatselijke Afdeeling van het A.N.V., Mevr. Tor Naeff
bij het aandachtige publiek
ruim 300 personen — in.
Te Brussel was de toeloop zoo groot, dat de helft der hoorlustigen in de zaal van het Museum van het Boek een plaats
kon vinden en velen zich dan nog met een staanplaats
moes ten vergenoegen.
Omer Wattez, voorzitter van de Groep Vlaanderen en van
tak Brussel,
was hier de inleidende spreker.
Na afloop had een ontvangst plaats in de Vlaamsche Club,
waar Mevr. Top Naeff door prof. Vermeylen werd verwelkomd
en haar bloemen werden aangeboden.
Tergelegenheid van hare komst hadden de Brusselsche
boekhandels Gudrun en De Standaard haar voornaamste
werken en ook haarportret in hunne uitstallingen geplaatst.
Prosper van Langendonck herdacht.
Tergelegenheid der zesde verjaring van zijn dood is de
Vlaamsche dichter Prosper van Langendonck 7 November j.l.
op waardige wijze te Brussel herdacht, 'sOchtends be of
een aantal zijner vrienden en vereerders zich naar de begraafplaats te Evere, waar prof. A. Vermeylen, nadat Herman
Teirlinck een krans op het rat had gelegd, als eenig, bij deze
stille huldepa3send woord, het korte gedicht : „Mijn eeuwige
ziel" van Van Langendonck voorlas. Even later verschenen
nog eenige leden van de Kunstvereeniging De Distel en le de
ook Marcel Stijns, namens dit genootschap, chrysanten op het
raf van den dichter.
g
Denzelfden dag had in de trouwzaal van het Brusselsche
raadhuis een door honderden belangstellenden bijgewoonde
herdenkingsvergadering plaats, waar prof. Vermeylen, Prof,
Hegenscheidt, F. V. Toussaint van Boelaere, Karel van de
Woestijne, Herman Teirlinck en Maurits Roelants achtereenvolgens het woord voerden. Minister Huysmans, die deze
bijeenkomst voorzat,dankte de sprekers voor hun daad van pieteit.
Onder aanwezigen bevonden zich de heeren Omer Wattez,
Marcel Stijns en M. J. Liesenborghs, leden van het hoofdbestuur van het A.N.V. en van de Distel. Van deze laatste
vereeniging was Van Langendonck jarenlang de secretaris.
Hi' beschreef haar ontstaan, doel en werking in het tijdschrift
„Onze Vlag". Aan de leden van „De Distel" schreet hi' destijds,
dat zij steeds zijn oudste en trouwste vrienden waren. Ook
herinnert in zijn werk — waarvan naar aanleiding van deze
herdenking een nieuwe volledige uitgave werd bezorgd —
gedicht: „Naar Linkebeek" aan de uitstapjes van „De Distel"
het"
naar deze schilderachtige Brabantsche gemeente.
Tak Lokeren.
Ook deze afdeeling blijft een buitengewone bedrijvigheid
aan den dag le en en er mag, zonder vrees voor tegenspraak,
Deurestad,
een groot deel van het
d dat zije, in
d
wordengezeg
geestelijk leven in zich samentrekt. Evenals de vorige jaren
is reeds een. ' begin gemaakt met de zoo zeer gewaardeerde
gezellige bijeenkomsten en de refs es in groep, naar de Vlaamsche
Opera te Antwerpen.

Door de zorgen van het groepsbestuur trad dr L. Lebeer,
van het Handschriftenkabinet der Kon. Bibliotheek te Brussel,
14 November voor de leden van tak Lokeren op.
In januari komt de 'one Vlaamsche letterkundige Maurits
Roelants er spreken over Prosper van Langendonck.
De boeken- en tijds.-hriftzendingen naar Vlaanderen.
Met de zending van boeken en tijdschriften naar Vlaanderen
waarover op den jongsten stamdag te 's-Gravenhage uitvoerig werd gesproken — is thans reeds een begin gemaakt.
De Mechelsche Kunstvereeniging,
waarvan de leden tot tak
Mechelen van het A.N.V. zijn toegetreden, ontvangt geregeld
het degelijke Nederl. kunst- en vakblad „Bouwbedrijf", de
Iepersche Studiekring kreeg eenige jaargangen van het
Haagsche Maandblad,
enz. Dit is echter maar een bescheiden
begin, dat in het geheel nog niet aan de behoeften voldoet.
Het groepssecretariaat worth letterlijk met vragen bestormd
en verstout zich dan ook nog veel, heel veel zelfs te verwachten
van de Noordnederlandsche vrienden, die het goed meenen
met de verspreiding van onze taal en kultuur in het Vlaamsche
land.
Alle,
ook oude, boeken en tijdschriften zijn welkom.
Voor onze kunst- en letterkunde.
In den schoot van het bestuur van Groep Vlaanderen is het
plan overwogen de Hollandsche en Vlaamsche kunst en letterkunde in de scholen en gestichten voor Middelbaar Onderwijs,
in het Vlaamsche land, beter bekend te maken. Ook blijkt er
ernstig kans te bestaan op het inrichten van „letterkundige
namiddagen" in Groot-Brussel, Deze zouden geregeld om de
acht of veertien dagen worden gehouden.
Sprekers voor Vlaamsche vereenigingen.
Door het bestuur vangroep Vlaanderen is besloten de
Vlaamsche vereenigingen, welke kultureele doeleinden nastreven, maar zich, ten gevolge van de huidige valuta-verhoudingen,
geen hooge kosten kunnen getroosten, zooveel mogelijk aan
sprekers te helpen. De betrokken vereenigingen worden verzocht zich, in verband daarmede, tijdig tot het groepssecreSchaarbeek-Brussel, te
,
tariaat, Ernest Discaillesstraat 11
wend en.
Kunstgenootschap De Distel.
Het Kunstgenootschap De Distel, te Brussel, uit hetwelk,
in 1895, de eerste afdeeling van het Algemeen Nederlandsch
Verbond werdgeboren, zal, in den loop dezer maand, zijne
ewone werkzaamheden en bijeenkomsten hervatten.
g

HOOFDBESTUUR.
Uitwisseling van leerkrachten.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche
taken te 's-Gravenhage heeft het Hoofdbestuur het volgende
adresgezonden:
Excellentie !

Een be in de Nederlandsche dagbladen in December
1925, en een vraag van het lid der Eerste Kamer, Prof. Van.
Ernden aan Uwe Excellentie in Januari 1926 hebben de aandacht gevestigd op het door de Belgische Regeering in Januari
1921 aan de orde gestelde vraagstuk van de uitwisseling van
leerkrachten en leerlingen tusschen Belie en verschillende
andere landen, waaronder Nederland, waaraan verbonden zou
zijn de instelling eener vaste „Technische Commissie".
Neer
„In het nummer van April 1926 van ons maandblad
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landia", waarvan wij destijds Uwe Excellentie een exemplaar
toezonden, heeft onze Voorzitter een overzicht gegeven van den
loop van zaken naar aanleiding van het bewuste voorstel der
Belgische Regeering en daaraan eenige beschouwingen vastgeknoopt.
Waar het ons nietgebleken is, dat de Nederlandsche Re geering op het voorstel der Belgische ingegaan is, veroorloven
wij ons Uwe bijzondere aandacht voor deze aangelegenheid
te vragen.
Het komt ons voor, dat het op den we der Nederlandsche
Regeering lit met beide handen de aangeboden gelegenheid
aan tegrijpen de Nederlandsche geestelijke grenzen belangrijk
te verruimen.
Ongetwijfeld zullen in de eerste plasts onze Vlaamsche
stamgenooten voordeel trekken uit de tot stand koming van
de door de Belgische Regeering voorgestelde overeenkomst,
maar ook de voordeelen voor Nederland zijn onmiskenbaar.
Het is dan ook een Nederlandsch belang van de eerste orde,
zooveel mogelijk tegemoet te komen aan het verlangen der
Vlamingen naar hoogere geestelijke ontwikkeling. Kan het
Nederland in het algemeen reeds niet onverschillig zijn of
zijn buurvolken geestelijk en economisch op een hooge trap
staan, dit klemt te meer, waar het ten aanzien van de Vlamingen
om onze eigene Nederlandsche beschaving gaat. Met toeneming van de geestelijke ontwikkeling der Vlamingen zal het
afzetgebied voor Nederlandsche boeken en tijdschriften geleidelijk worden uitgebreid, het een niet alleen den handel
daarin zal ten, goede komen, maar vooral ook zal opwekken tot
het doen verschijnen van wetenschappelijke werken in de
Nederlandsche taal.
Uitwisseling van leerkrachten en leerlingen zal het geestelijk
verkeer tusschen beide landen sterk in de hand werken, en
ongemerkt een betere aansluiting tusschen het Belgische en
het Nederlandsche onderwijs medebrengen. Thans ontbreekt
nog veel aan deze aansluiting.
Men kan dan ook niet verwachten, dat de uitwisseling
dadelijk een grooten omvang zal krijgen, en de lasten voor de
Nederlandsche schatkist zullen mitsdien voorloopig niet zwaar
zijn. Wel echter verdient het aanbeveling voorloopig niet angstvallig vast te houden aan het stelsel van uitwisseling, maar ook,
zonder overkomst van een Belgische leerkracht, het tijdelijk
doen onderwijs even in de Vlaamsche middelpunten door
Nederlandsche leerkrachten zooveel mogelijk te bevorderen.
Het allergrootste voordeel van de door de Belgische Re geering voorgestelde overeenkomst, zien wij in de gedachte vaste
„
Technische Commissie". Deze kan uitstekend werk doen
in het belang van beide landen. Reeds de omschrijving van haar
algemeene taak is zeer aantrekkelijk. Zij zal belast word en met
het onderzoek der vraagstukken,
verband houdende met de
betrekkingen op wetenschappelijk en onderwijsgebied tusschen
de beide landen en met het doen van voorstellen aan de beide
regeeringen van het een noodig is om die betrekkingen te
ontwikkelen.
De„Technische Commissie” zou o.m. te onderzoeken
hebben, wat noodig is om, met inachtneming der wetten en
reglementen van elk land, en rekening houdende met de programma's der inrichtingen van onderwijs, de leerlingen over
en weer toe te laten tot het volgen van lessen en het afleggen
van examens in het andere land, zonder hun opleiding te vertragen. De Commissie zou eveneens moeten onderzoeken,
welke wijzigingen of aanvullingen in de wetgeving van
beide landen noodig zouden zijn: 1°. om wederkeerig aan de
bezitters van diploma's de daaraan in het eigen land verbonden
voordeelen in het andere land te verzekeren; 2°. om de uitwisseling van leerlingen onder de gunstigste voorwaarden in 't
algemeen mogelijk te maken.
Wanneer de regeeringen van beide landen de uitwisseling
van leerkrachten en wat daarmede volgens de bedoeling der
Belgische Regeering verband houdt, binnen den kring harer

bemoeiingen trekken, zal veel sneller veel meer bereikt worden,
dan wanneer afgewacht wordt wat het particulier initiatief
tot stand brengt. De Fransche Regeering, die onmiddellijk op het
voorstel der Belgische Regeering in in om de overeenkomst
te sluiten, heeft dat zeergoed begrepen. De Nederlandsche
Regeering, die op taalgebied zeker niet minder belangen in
Belie heeft dan de Fransche, behoort duidelijk te doen blijken
zich daarvan bewust te zijn en haar plicht te begrijpen.
Wij verooloven ons Uwe Excellentie met aandrang te verzoeken met den Belgischen Minister van Wetenschappen en
Kunsten in overleg te treden, opdat de door hem voorgestelde
overeenkomst spoedig tot stand kome.

INGEZONDEN.
De Bestrijding van de Vereenvoudigde Spelling een
Gevaar voor Volk en Stam.

Misschien herinneren sommige lezers van dit blad zich een
stuk ondergelijksoortige titel, maar dan tegen de Vereenvoudi de gericht, van de Heer C. Scharten, in de Gids. De opneming
van dat dwaze stuk, vol van de aanmatiging van de onkunde,
iswel een bewijs hoe algemeen die onkunde in taalzaken bij
het beschaafdepubliek verspreid is. In een vorig nummer
wees ik er op dat de bestrijders van de Vereenvoudigde hard
bezig zijn, zij het ook in hoofdzaak door hun lijdelik verzet
to en invoering of toelating van de Vereenvoudigde op de school,
een kans voor de verbreiding van onze taal in Nederlands-Indie
te verspelen. Ook in dit geval wordt de struisvogelpolitiek
voortgezet; niemand heeft daar op geantwoord. Als iemand
nog mocht twijfelen of invoering van de Vereenvoudiging iets
zou baten voor de verspreiding van onze taal, dan geef ik hem
in overweging het volgende bericht te overdenken, dat ik aanhaal
uit een ingezonden stuk van de Heer C. J. van Rijn, een man
die volkomen vrij is van de smetstof der Vereenvoudigde.
Het bericht is te vinden in de Nieuwe Rotterdammer (onze
grote ketterjager op spellinggebied) van 20 Oktober 1926
(Avondblad D bl. 2 kol. 4):
Op de scholen met Afrikaansch als voertaal ma in de schoolbibliotheek een Nederlandsch boek zijn, want de spelling
werkt te verwarrend op de 'one lezers.

Het is te ho en dat het Hoofdbestuur van ons Verbond het
niet zal laten bij het adres aan de Minister; dat adres is door
iedereen al lang vergeten, behalve dan door diegenen die geen
aansporing tot het gebruiken van de nieuwe spelling nodig
hebben. Voor verantwoordelike tegenstanders van de Vereenvoudigde staan slechts twee we en open:
1°, een cpbouwende bestrijding door een tegenvoorstel
dat kans heeft op meer algemene aanvaarding dan de Vereenvoudigde.
2°. aanvaarding van de Vereenvoudiging, in weerwil van
bezwaren.
De mogelikheid van de eerste we acht ik persoonlik zo
goed als uitgesloten, ook op grond van de ervaring van de
laatste twintig jaar. Wie het anders inziet moet een voorstel
doen. Maar degenen die niets doen, zoals minister De Visser,
handelen als een koppige man, die zijn eigen zin niet kan krijgen
en daarom alle oplossingen tegenwerkt. Een waardige houding
voor iemand die zich zijn verantwoordelikheid bewust is, zal
men dat moeilik kunnen noemen.
**
*

Enkele dagen nadat ik het bovenstaande had geschreven,
ontving ik een bespreking van mijn Grammar of Modern Dutch
in het Tijdskrtf vir Wetenskap en Kuns.
Aan het slot maakt de recensent deze opmerking: „En zo
zal de lezer op bijna elke bladzij iets vinden dat hem doet opmerken dat het modern Nederlands iets heel anders is dan
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het ons door onze Zuidafrikaanse taalkundes en taalboekjes
werdgeleerd".
Het is voor mij ontwijfelbaar dat het met het aanzien van onze
taal en de liefde voor onze taal in Zuid-Afrika veel en veel
gunstiger gesteld zou zijn als in de laatste twintig jaar de nu
opgegroeide Afrikaners op de scholen niet met dwaze en nuttelone spraakkunstregels waren gekweld. De Dude spraakkunst
is eengevaar voor yolk en scam.

E. KRUISINGA.
Naschrift.

Het bovenstaande was bij de redaktie van Neerlandia ingezonden voor het Novembernummer verscheen. Ik behoef
niet te zeggen dat ik instem met de poging van het Hoofdbestuur om het Departement van Onderwijs te no en zijn struisvogelpolitiek in zake spelling te laten varen.
Overigens betreur ik het dat het Hoofdbestuur meant de
vakmannen te moeten bestrijden op hetzelfde ogenblik dat
hetprakties erkent dat die vakmannen een kwart eeuwgeleden
het juiste inzicht in onze taalbehoeften hadden Coen zij spellingvereenvoudiging noodzakelik verklaarden.
E. K.
De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten.
Waarde Redactte,

Het spijt mij zeer, dat ik verleden zomer een nummer
zond van The Banner van 16 Juli over het taalvraagstuk in de
Vereenigde Staten, waarover U onlangs hebt geschreven onder
„Dietsche Kantteekeningen". Want dan had U zeker een
anderen indruk ontvangen dan dien, welken U in Uw steeds
welkom blad hebt neergeschreven.
Niet in een„zwaarmoedig oogenblik werd er geslaakt”,
wat U als ontboezeming kenschetst. En waar ik gewag
maakte van een „hopeloozen strijd" (ik schreef „struggle",
dat worsteling beteekent), om de taal der Vaderen te behouden,
bedoelde ik datgeenszins in den volstrekten zin, waarin U
blijkbaar opvat wat ik destijds schreef.
Ma g ik plaatsruimte vragen om eerst mede te deelen, wat ik
destijds in The Banner liet drukken en dan een „kantteekening"
er op ? Bij voorbaat dank.
Trouw vertaald uit het Engelsch luidde de „editorial'
aldus *):
„Wij gelooven, met sterke overtuiging, dat, in zoover het de
groote beginselen van onze Hollandsche voorvaderen betreft,
en hunne nobele karaktertrekken, wij ze behooren te handhaven
en vereeuwigen, met alle middelen te onzen dienste staande,
als een zaak van heilige plicht. Indien, behalve dat, sommigen
van de zonen, en dochteren onzes yolks een voldoende kennis
(working knowledge) van de Hollandsche taal kunnen behouden,
is zulks zeergewenscht en loffeltjk. Het behoort te worden aangemoedigd op elke veilige en gezonde manier. („It should be encou-

raged in every safe and sane way").
Mij dunkt, dat deze onderstreepte uitdrukkingen genoeg
aantoonen, dat het er verre vandaan is,
dat ik bedoelde om den.
strijd maar geheel en al op te even. Er zijn te veel en te dringende redenen, waarover wellicht later, om het Nederlandsch
te behouden, als „weeldetaal", zooals Dr. H. E. Dosker het
vroeger wel eens uitdrukte, en ik meen ook Dr. A. Ku er.
Als eenpaal behoort dit boven water te staan.

Doch, zooals het Engelsche spreekwoord 't uitdrukt: Feiten
zijn hardnekkige din en. (Facts are stubborn things). En floodgedwongen of goedschiks moet men er mede rekenen. Daarom
liet ik op het bovenstaande volgen: „Doch de meesten van het
toekomendgeslacht zullen tijd noch gelegenheid hebben
om veel verder te komen dan het bovengenoemde. Dat is een
„working knowledge", dat ik heb vertaald, uit gebrek aan beter
uitdrukking, als „voldoende kennis", hoewel ik voel, dat dit
*) Onderstreping van mij. H. B.
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een zeergebrekkige vertolking is van de uitdrukking. En let
wel, dat zulks slechts vastgesteld wordt, en geenszins aanbevolen. Wat ik echter wet heb aanbevolen, en wel in het volgende
van mijn editorial",
is wat Prof. Grosheide zoo terecht in.
„
het „Noordhollandsch Kerkblad" opmerkte, „dat de Hollandsche Amerikanen in de eersteplaats Amerikanen behooren
te zijn".
En datgeldt met name de taal. Is de leuze niet populair
onder hen die„Neerlandia” lezen,
dat de taal de ziel van een
yolk is ?
In den weg der Voorzienigheid, en dat niet zonder schuld,
naar den menschgesproken, van wel wat lamzielige „Nieuw
Nederlanders"
,
is de taal van ons Amerikaansche yolk de
Engelsche taal. Gelijk de vlag der Sterren en Strepen onze
eenige vlag is. Wij begeeren, gelijk Pres. Roosevelt het uitsprak,
dat onze natiegeen „polyglot boardinghouse" zij of blijve,
een „veeltalig kosthuis", Gelijk de vroede vaderen grondleggers van den Nederlandschen Staat zeker niet begeerden,
dat de instroomende vreemdelingen tot in geslachten maar
hun Portugeesch, of Fransch of Duitsch, hun Yiddisch of
Engelsch of Zweedsch of welke taal dan ook zouden handhaven,
ten minste niet ten koste van hun Nederlandsch. De laatstgenoemde taal, zoo mochten ze wel eischen, niet waar, zou
hoofdtaal worden en blijven.
De samensmelting, de ware eenheid, van het Nederlandsche
yolk eischte dat eenvoudig. Ook al zou men er niet op teen
zijn, dat men de taal van de voorgeslachten er nog als weeldetaal
op na hield, voor alles en boven alles kon men er terecht op
staan, dat het Nederlandsch door en door gekend moest worden engesproken op vloeiende wijze.
Het andere was bijzaak, en zou wel buiten het bereik van
velen vallen we ens den strijd om het bestaan.
iVlij dunkt ieder rechtgeaard Hollandsch burger stemt hiermede in enzou den mensch, die anders wilde, wel aan het
en dat hi in zulk een geval maar
verstand trachten te breng,
zijn biezen moest pakken en terug keeren naar het land, dat
hij verliet....
Welnu, eenparallel geval is dat van onze Amerikaansche
natie.
Wie het Hollandsch, of welke taal der Vaderen dan ook,
er bij kan handhaven, hi' heeft daartoe de vrijheid. Doch niet
ten koste van de taal des lands, en voor velen is het geestelijk
eenvoudig onmogelijk of ten minste onuitvoerbaar in ons
drukke land twee talen machtig te worden en machtig te
blijven. En als er een taal onder moet lijden, dan ma dat niet
staan
de taal der natiezijn, waar men zijn
be vond.... Stemt
U ook daarmede niet in ? Want, ik herhaal het, is de taal niet
de ziel van een yolk, en we mogen toch geen vreemde ziel in
ons omdragen ?
En daarom staan we erop dat, indien iemand hier door
omstandigheden niet in staat is om twee talen te spreken, en
goed in de letterkunde ervan op de hoogte te zijn en te blijven,
dat men het Engelsch de voorkeur eve. Dat is patriottenplicht....
Doch, zooals ik boven aanhaalde, indien sommigen van de
zonen en dochteren onzes yolks het Hollandsch er bij op na
kunnen houden, „is zulks zeer gewenscht en loffelijk. Het
behoort te worden aangemoedigd op elke veilige en gezonde manic r''.

1k vertrouw dat het bovenstaandegenoeg is om toe te
wat ik bedoelde, Ik geloof dat dit ook de overtuiging is van
anderen, die ernstige aandacht hebben geschonken aan de
zaak, van Amerikaansch standpunt bezien — en ik herinner
eraan dat wij, die onder Sterren en Strepen leven, voor alles
Amerikanen willen zijn. Dat blijkt o.a. ook uit het naschrift
volgend op een overdruk van uw artikel in de „Christian
Journal": „Hangt de taal niet ten nauwste samen met nationaal
leven ?"
Grand Raids,
Mich. 23 October 1926.
P
HENRY BEETS.
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Te laat voor dit nummer ontvingen wij een uitvoerige
beschouwing van den heer G. van Beek, te Kalamazoo, Michigan, over hetzelfde onderwerp, maar van een geheel andere
strekking. Wij ho en dit stuk in het volgende nummer op te
Red.
nemen.
**
*

Taalzuivering.

Bussum, 16 Nov. 1926.
Aan de Redactie van Neerlandia.

Hooggeachte Heeren,
Toen ik dezer dagen mijn ingezonden in het Novembernummer van Neerlandia nog eens doorlas, bemerkte ik, niet
zonder verwondering, dat U in mine gecorrigeerde copie
wijzigingen hebt aangebracht. Op zich zelf reeds lijkt mij dit
niet in orde. Een inzender heeft er recht op, dat zijne bijdrage,
zoo ze wordtgeplaatst, onveranderd wordt opgenomen en
dat niet een ander, zonder zijn voorkennis, er veranderingen
in aanbrengt. Ook niet, al worden ze aangebracht, gelijk bij
n om de taal van den inzender te
U hetgeval zal geweest zij,
zuiveren van wat U toeschijnen te zijn ongewenschte smetten.
Op alle wijzigingen ga ik hier niet in, slechts op ear_ die
m.i. wijziging brengt in het door mij geschrevene. U hebt er
blijkbaar bezwaar teen,
g
dat remand in het Nederlandsch de
woorden 'direct' en 'indirect'gebruikt. Ik deel dat bezwaar
niet engebruik deze woorden, die bijna internationaal zijn
engebruikt worden zoowel in de Romaansche als de Germaansche talen, zonder eenige aarzeling, daar ze m.i, onze
taal verrijken.
Uw vertaling bevestigt mij in mine meening, want U,
de officieele zuiveraar van de taal, vertaalt deze woorden onjuist of liever geeft in uw vertaling niet weer wat door direct en
indirect is uitgedrukt in de door U geincrimineerde zinsnede.
Ik schreef:„Daarom verwacht ik, bij de tegenwoordige mentaliteit, alles van den indirecten invloed, die van den Nederlander uitgaat en zou ik huiveren om iets nieuws, iets opzettedirectnudoor
lijks, iets directs te beginnen”. U vertaalt
''
,rechtstreeks t en indirect door 'zijdelings'.
In de eersteplaats heb ik hiertegen een formeel bezwaar. De
woorden direct en indirect vormen een tegenstelling. Het directe
is bepaald; het indirecte onbepaald. U vertaalt indirect echter
door zijdelings en stelt in de lasts van een woord, dat het genoemde onbepaald laat, iets bepaalds. U wijzigt het begrip. Het
negatieve maakt U positief. Hadt U in uwe vertaling gebruikt
„opzettelijk" en „onopzettelijk" „gewild" en „ongewild",
enz., dan zou ze niet hebben weergegeven wat ik bedoel,
maar was ze ten minste formeel juist geweest, nu is ze dat niet.'
Ten andere heb ik bezwaar teen
g
de woorden, die U voor
direct en indirect in deplaats steit. 4Rechtstreeksch' geeft
slechtsgedeeltelijk weer wat door direct wordt uitgedrukt; `zijdelingsch' in het geheel niet, wat indirect hier aanduidt. Direct
is m.i. iets, wat opzettelijk en onmiddellijk op het doel is gericht; het duidt niet alleen aan de rechte lijn, maar de gewilde
rechte lijn, de gedirigeerde. Deze nuanceering verdwijnt bij
rechtstreeksch,
dat gelijk
vloersch is en voor den lezer alleen
oproept een rechte streek.
Indirect is m.i. wat opzettelijk niet-onmiddellijk op het
doel isgericht, het duidt aan de gewilde kromme lijn. Hoe die
lijn loopt, blijft onbepaald; de omstandigheden zullen dat
aan even. De omweg is in de praktijk van het Leven meermalen
de kortste weg. Nu duidt zijdelingsch iets geheel anders aan
dan een omweg. Het geeft aan dat men van ter zijde,
tersluiks, zijn doel benadert en dan wekt het daarbij nog de
gedachte van laf gedoe. Die gedachte is bij indirect uitgesloten.
Teen uw vertaling heb ik dus mine bezwaren. Hadt U
mij, voordat U mijn stuk afdrukte, op de hoogte gebracht
van uwplan om deze en andere woorden te wijzigen, dan zou

ik U misschien door een omschrijving hebben kunnen helpen,
nu moet ik U verzoeken dit mijn protest op te nemen, zonder
de woorden, die U toeschijnen onnederlandsche woorden te
n in uw Nederlandsch over te zetten.
zij,
Met dank voor deplaatsing, hoogachtend,
Dr. J. W. PONT.
Tot ons leedwezen zijn ditmaal teen onze vaste gewoonte
door een vergissing enkele vreemde woorden door Nederlandsche vervangen zonder voorkennis en goedvinden van den
schrijver. Om terder misverstand te voorkomen hebben wij
voor bovenstaanden brief zelfsgeen enkele wijziging voorgeRed.
steld.
**
*

De Vlaamsche leugen.

55 en XXX,
Neerlandia XXX,

90.
Bijna zooals in Zuid-Nederland het Fransch is het Duitsch
„
in Holland de taal, welke de hoogere standen, de geleerden,
de journalisten, letterkundigen en kooplieden bij voorkeur
spreken, lezen en schrijven". Teen deze „domme bewering"
van den Heer Alfons Moortgat in zijn door de Koninklijke
Vlaamsche Academie metgoud bekroond werk: „Germanismen in het Nederlandsch", Gent, 1925 blz. xi, regel 2 tot
als: Een Vlaamsche
laden
B
5, die in de Wetenschappelijke
eerlandia
heeft Neerlandia
Leugen over Nederland, gebrandmerkt werd,
— met dat brandmerk als opschrift — in de April-aflevering
van dit jaar een welverdiend en stevig protest doen hooren.
Daarop is door den Heer Moortgat aan de Redactie een
„opheldering" toegezonden, door haar in de Juni-aflevering
opgenomen, welke veel op een slappe uitvlucht gelijkt, en waarmede de schrijver, gelijk de Redactie daar naar waarheid
bijschrijft, „in plaats van de zaak op te helderen, haar nog
er er maakt". De Heer Moortgat meende, dat, na zijn
„opheldering", „het incident" — een dwaze, zeer misplaatste
qualificatie — „(mocht) gesloten verklaard worden, en dat
men, thans in de vereischte stemming, (mocht) aver aan tot
een objectieve bespreking van het werk".
Inplaats van in „de vereischte stemming" te zijn, verklaarde
de Redactie, door de quasi-opheldering nog meer ontstemd:
„Van een zakelijke bespreking van het geschrift van den Heer
Moortgat kan onder deze omstandigheden een sprake zijn".
Hoe worden nu: de onware bewering, en: de onwaardige
opheldering van den Heer Moortgat, door bemiddeling van
de Kon. Vlaamsche Academie, zonder ruiterlijke verontschuldi in met stille trom, in den doofpot gedaan ?Bij de Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie van Juli-Augustus
1926*) is een blaadje ingelegd:
GERMANISMEN IN HET NEDERLANDSCH
door
A. Moortgat
Erratum
Het Duitsch heeft in Holland
soms verderfeltjk ingewerkt op de taal der hoogere standen, geleerden, journalisten en kooplieden.

Biz. xi r. 2 tot r. 5 te lezen:

Dat is een waarheid als een koe. Hoe zijn er anders Germanismen in het„Hollandsch” gekomen ?
trouwensna
verongelukte
— opWas het— en
—
deheldering van den Heer Moortgat — niet root" geweest,
als hi'j geschreven had:
Verbeterzng.

Op blz. xi moeten de reels 2 tot 5 vervallen.
Leiden, 15 November 1926.
*) In November verschenen. Red.
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Uitstekend.
Van Louis Forest, den schrijver van de dagelijksche „Propos
d'un Parisien" in„Le Matin” van Parijs, lazen we in zijn
„Propos" van 3 October: „Een der wenschen, voorgedragen
in een der laatste vergaderingen van de Staten te Versailles,
is op we om no al opzien te baren.
De wensch, een nieuwe belasting te zien heffen, werd
aangenomen. Men wil een driedubbele belasting op de opschriften in een vreemde taal. Dit voorstel zal onmiddellijk
aan het departement van binnenlandsche zaken worden voorgelegd. Men heeft doen opmerken, dat de straten te Parijs
de bewijzen van een echte kolonisatie begonnen te leveren.
Zekere buitenlandsche kooplieden geven zelfs zich de moeite
niet meer, hun opschriften in het Fransch te vertalen. Zij
meenen in een veroverd land te zijn. De drievoudige belasting
zou hun laten begrijpen, dat ze niet heelemaal in hun eigen
hues zijn. Dat de eerste plicht van hen, die in Frankrijk werken,
is, zich te herinneren, dat het in Frankrijk is, dat ze werken,
dat het nog nuttig is, een zekeren eerbied te behouden voor
zekeregevoeligheden, en dat de Franschman, die door zijn
straat loopt, er van houdt, zich niet heelemaal als vreemdeling
te voelen".
En de Hollander, die door zijn straat loot !....
En de Vlaming, die door zijn straat loot ?
zou dit voorstel niet dienen overgenomen te worden voor
Nederland en Vlaanderen ? Met misschien een vijfvoudige
belasting voor de Nederlanders en Vlamingen, die de taal van
het eigen land minderwaardig achten — niet de centen, althans
zeker niet den Nederlandschengulden ! — en nog een bijkomende belasting voor elke fout, gemaakt in de vreemde taal ?
De schatkist zou op die wijze goed gevuld worden.
A. BRIJS.

Liftman: Dat is de vaarstoel, deze moet op de eerste plaats
g
oed zijn, want die ziet men.
Architect: Worden nu al die onderdeelen wiskundig berekend ?
Liftman: Wel neen, die worden uitgeprobeerd, dat is eenmaal zoo, dat moet men uitprobeeren !
Architect: Hoe levert u de lift?
Liftman: Onze liften wordengeleverd vrachtvrij, geheel
werkvaardig en bedriffsvaardig opgesteld.
De meneer, die de lift noodig heeft: Hoe hoog wordt de deur ?
Liftman: Zoo hoop dat men er oprecht door kan gaan.
Architect: Dus de opening in den muur is veel te groot ?
Liftman: Die opening moet boven de kabinehoogte toegemuurd worden, bij onze liften wordt alles urtgenut.
Meneer: En hoe hoog wordt nu de zitbank in de kabine?
Liftman: wijzend met de hand: Zoo hoog boven den bodem.
Architect: Welken bodem bedoelt u toch ?
Liftman: De voetbodem natuurlijk, zoo hoog boven den
voetbodem, dat verstaat zich !
Meneer: Alzoo, dan moet die lift maar zoogemaakt worden.
Liftman: Dank u heeren, even, even, de orderbevestiging
zal u ingeschreven toegezonden worden....
Tot zoover,
A. K. , satyrisch, in het maandblad Heemschut.
Hi'j had nog de gelegenheid te baat kunnen nemen om met
„buiten bedrijf" (ausser Betrieb) den spot te drijven, een opschrift, dat wij onlangs op de lift van een groote firma hier
ter stede aantroffen.
Een onzer leden zond aan de T.C. het bovenstaande stukje
uit„Heemschut” met het verzoek het op te nemen en aan
te wijzen, wat niet goed Nederlandsch er in is. Wij ho en
door cursiveering naar zijn genoegen aan zijn verzoek te hebben voldaan.
**
*

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
L. C. K. L. te. W. Huidig is een goed Nederlandsch woord,
dat tot de deftige schrijftaal is beperkt en in de oude uitdrukking
ten huidigen dage ook nog bekend is. — Evenzoo is aanreiken
goed Nederlandsch, al lijkt het zeer op het Hgd. anreichen,
dat echter een heel andere beteekenis dan ons aanreiken heeft.
Mr. H. P. S. te Sch. U ontvangt spoedig persoonlijk antwoord op Uw laatsten brief: dit antwoord zou voor Neerlandia te uitvoerig en te weinig algemeen zijn.

In Vlaanderen Vlaamsch (d.i. Nederlandsch) !

Voor Nederlanders heet:
Ostende
Le Zoute
Knocke sur mer
Sainte Gudule
Bois de la Cambre .
Foret de Soignies ..
Parc de Tervuren ..
St. Jean Molenbeek
Cambrai .
Op verzoek geplaatst en voor
vatbaar, helaas !

Oostende.
Het Zoute.
Knokke aan zee.
Sinte Goedele.
Terkamerenbosch.
Zonienwoud.
Tervuren ark.
Sint Jans Molenbeek.
Kamerijk.
vermeerdering ruimschoots

**
*

Heemschut in de Nederlandsche taal.
De man, die een lift wil leveren: Mine heeren, een lift is
een betrouwenszaak en deprijs is afhankelijk van de vaarhoogte
van de kabine.
De architect, die de leiding des ombouws heeft: Wat is een
kabine?

Deze man weet het !
L.S.
Ondergeteekende

houdt zich aanbevolen voor toezending
van handschriften op litterair of onderwijs gebied en beveelt
zich verder aan voor het uit even en exploiteeren van event.
desertaties.

Hoogachtend,
C. G. C. Uitgever,
E.
**
*

Nederlandsch taalgebruik.

We hebben de vorige week gelezen over de aansporing, uitgaande van het hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond, tot
gebruik van het Nederlandsch daar, waar zulks mogelijk is
en speciaal in de gevallen, waarin men gewoon is in onze taal
vreemde of aan den vreemde ontleende woorden tegebruiken,
daar waar ons taal-eigen kernachtige en krachtige, goede
woorden biedt.
Iedere rechtgeaarde Nederlander, wien onze Nederlandsche
beschaving nog ter harte gaat, zal dezen wenk willen ter harte
nemen.
Maar wat zegt het A.N.V. van het volgende, dat ontleend is
aan een Vlaamsch weekblad:
„Een lezer schrijft ons uit Nederland, dat het aldaar, b.v.
bij de „Rotterdamsche Bankvereeniging" (filiaal Amsterdam)
onmogelijk is om een cheque voor een Vlaamsche stad, b.v.
Antwerpen of Brugge, te bekomen in de Nederlandsche taal.
De directie zou besloten hebben, dat zulks alleen in het Fransch
mag geschieden, om „redenen van hoogere politiek".
Hier is goed werk te verrichten door het VI.-Economisch
Verbond !"
Het is merkwaardig, dat men er in Vlaanderen niet aan denkt
met dezegrief bij het A.N.V. aan te kloppen....
Opr. Haarl. Ct,
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Van het bovenstadhde zegt het A.N.V., dat vele Nederlanders
niet beseffen, hoe zij helpen aan de denationaliseering van ons
yolk en dat hier ook werk voor de Vlaamsche Taalcommissie is te
vinden. Zie ook uit het onderstaande, hoe dagbladen om den
broode helpen aan de beschaving( ?) in nationalen zin. !
Le Samedi soir
La direction du Keizer Bar
A minuit
Va offrir un cours gratuit
Degrammaire frangaise
A sa nombreuse clientele hollandaise.
(Alg. Handelsblad 30 Oct. '26).

MEDEDEELINGEN
De rolprent van het A.N.V. „Kranslegging, in Juni 926,
bij het standbeeld van President Steyn te Deventer, door den.
heer J. S. Smit, Hooge Commissaris der Unie van ZuidAfrika", is door bemiddeling van de Afdeeling Kaapstad in
Zuid-Afrika vertoond in de plaatsen Johannesburg, Pretoria,
Durban, Bloemfontein en Kaapstad.
Van de Unie-ministers Gen. Hertzog en Havenga is bericht
ingekomen, dat zij we ens drukke werkzaamheden niet kunnen
voldoen aan het verzoek van het Al g. Ned. Verbond en de Ned.
Zuid-Afr. Vereeniging om een bezoek aan Nederland te
brengen.
Hoofdestuur
zond het Bestuur van het Willemsfonds
b
Het
te Gent op 1 November jl. een gelukwensch met het 75-jarig
bestaan deze voor den Nederlandschen stam zoo gewichtige
stichting,
Hoofdestuur
heeft Prof. Dr. J. Vercoullie te Gent een
b
Het
gelukwensch met zijn benoeming tot commandeur in de Oran
Nassau-ordegezonden.
Het Bestuur der Afd. Maastricht heeft, dank zij de medewerken van verschillende leden, aan Pastoor Bogaerts te Luik
een partij boeken kunnen zenden voor de Vlaamsche leeszaal
in het Walenland.
Voor Afdeelingsavonden 1).
Hoofdbestuur van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Het
Vereeniging heeft gedurende eenigen tijd kosteloos ter beschikking van haar afdeeling.en, vertegenwoordigers of samenwerkende vereenigingen, waaronder het Al g, Ned. Verbond
behoort, voor propaganda-doeleinden een viertal nieuwe Zuidafrikaansche rolprenten beschikbaar, alle voorzien van duidelijken, verklarenden Nederlandschen tekst.
Het zijn de volgende:
I. Sinaasappelteelt in Zuid-Afrika.

De uitbreiding van de sinaasappelcultuur. De drie hootdsoorten. Het plukken, uitzoeken, verschepen, enz. Lengte
± 250 M.
II.

Zuidafrikaansche Spoorwegen.

Kaapstad. De pqsttrein. Slaapwagens. Restauratiewagens.
De beteekenis van ble spoorlijnen voor den reiziger. Lengte
± 350 M.
III.

Veeboerderij in Zuid-Afrika.

Voorwaarden voor het welslagen. Het Noorden. Inlandsch
vee. Stamboekvee. Markten. Enkele veeplaatsen. Bestrijding
der ziekten. Tentoonstellingen. Len to + 350 M.
. Landbouwonderwtjs in de Unie van Znid-Afrika.
IV
De Gouvernementslandbouwscholen. EIsenburg. Grootfontein, Glen, Cedara, Potchefstroom. De landbouwkundige
faculteiten en proefstations. Stellenbosch. Proef-irrigatieboerderijen. Pluimgedierte. Len to j 350 M.
1) tie ook het Oct.-nr. blz. 170.

Ook de volgende mooie verzameling lantaarnplaatjes, afmeting
8 x 8 c.M., wordt uitgeleend:
Reeks I. Reiswezen.
II.
f
III. Boerderij.
IV,
Deze opnamen zijn gemaakt tijdens den tocht der Britsche
boeren door Zuid-Afrika in het voorjaar van 1926.
Over dezelfde onderwerpen kunnen in bruikleen worden
aangevraagd foto's, root 16 x 21 c.M., geschikt voor projectie
met de z.g.n. globescope of voor het vervaardigen van cliché's
bij artikelen over Zuid-Afrika.
Ten slotte is een beperkte voorraad onmiddellijk bruikbare
cliché's ter beschikking.
Nadere inlichtingen betreffende onderschriften worden op
aanvraag gaarne verstrekt.
Afdeelingsbesturen, die van deze gelegenheid gebruik willen
maken, hebben zich te wenden tot het Secretariaat der N.Z.A.V.
Keizersgracht 141, Amsterdam.
Wij zijn het Hoofdbestuur dezer vereeniging zeer dankbaar
voor deze aanbieding en ho en dat er een druk gebruik van
zal wordengemaakt.
tfr
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Mevrouw Marg. Couperus, Ripperdapark 22, Haarlem.
Voordracht van verzen en liederen uit verschillende tijdperken,
pianobegeleiding door Mevrouw E. Kriiger—Smits.
Voor de Afdeelingen van Groep Nederland.

De heer Mr. C. M. Herckenrath Jr. Secretaris van Groep
Nederland van het A.N.V. , Oude Enghweg 4, Hilversum,
schrijft:
Het Bestuur van Groep Nederland brengt voor zoover
noodig de Afdeelingsbesturen in herinnering: het besluit der
Groepsvergadering van 11 September j.1., waarbij werd bepaald, dat de afdeelingsreglementen voor het einde dezes jaars
in overeenstemming moeten worden gebracht met het gewijzigde Groepsreglement. De reglementen worden gaarne voor
genoemden dag ter goedkeuring door het Groepsbestuur ingewacht bij den Secretaris.
Vlaamsche Radio-avond te Paris.

One vertegenwoordiger te Watten, de heer J. M. Gantois,
schrijft ons:
Op Maandag 1 Nov. 1926 heeft te Parijs een betooging ter
eere van Fransch-Vlaanderenplaats gehad. Een letterkundige
maatschappij richtte een radio-avond in met voordracht van den
heer N. Bourgeois, hoogleeraar van de Fransche Universiteit,
en vertegenwoordiger van het Verbond der Vlaamsche kringen
in Frankrijk. De draadlooze uitzaaiing had o.m. van den Eiffeltorenplaats.
Hetprogramma bestond uit: een voordracht over het werk
van het Verbond der Vlaamsche Kringen,
een gedicht van den
'on en Fransch-Vlaamschen dichter Marcel Janssen: „de
goede Landlooper", dat den eersten prijs in de letterkundige
rijsvraag van het V.V.K.V. in 1925 behaalde, een Vlaamsch
p
volksgezang, uittreksel uit het beroemde werk van Edmond
de Coussemaker:„Les chants populaires des Flamands de
France” tergelegenheid van den 50sten verjaardag van De
Coussemakers dood in 1926 en andere werken van FranschVlaamsche dichters als Jan Chocqueel, uit Winox-Bergen en
Georges Lotthe, uit Belle.
Nuttige wenken voor Nederlanders in Duitschland.

Onder de en naam heeft het Bestuur van den Nederlandschen
Bond in Duitschland eengeschriftje uitgegeven, waarop we
gaarne de aandacht vestigen.
Er hebben aan meegewerkt: Dr. Jur. Alfred Platz, die inlichtingen verstrekt op het gebied van de burgerlijke rechts-
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vordering en het privaatrecht; Consul Chr. Schmid, die het
algemeen recht behandelt (Nederlanderschap, rechten en plichten, geboorte, overlijden, vocgdij, huwelijk, belasting, schoolzaken, douane, dienstplicht enz.) en de heer Herm. Blanche
Koelensmid, die velerlei wenken geeft voor het vereenigingsleven, een kleine leerschool voor bestuursleden van aangesloten
vereenigingen over het opstellen van reglementen en werkprogramma's en het houden van vergaderingen.
Een lijst van wetenswaardige adressen van consuls, vereenigingen en besturen, met open ruimte voor verbetering en
aanvulling, besluit dezen practischen gids, waarmede de Nedlandsche Bond in Duitschland een nuttig werk heeft gedaan.
Het in hands en vorm uitgegeven geschrift, dat 72 blz. telt,
st slechts een halven Mark.
ko
Voortrekkers van den Nederlandschen Stam.
Tot een der beste uitgaven van het A.N.V. rekenen wij zelf
dit boekje, door de goede zorgen van het Bestuur van Groep
Nederland in het licht gegeven. Maar eigen lof zingen is nu een
maal niet gebruikelijk en daarom nemen wii liever de aanbeveling over van een alleszins bevoegd geschiedkundige als Prof.
Dr. A. Eekhof, die den bundel zeer waardeerend besprak in
het Tijdschrift voor geschiedenis en na zijn wensch om het in
het Engelsch vertaald te zien, zijn beoordeeling aldus besluit:
„Van zulke boeken als dit er een is, krijgen wij er nooit te
veel. Wij zeggen met Albrecht Rcdenbach, zij het dan ook in
anderen zin: ja, knapen, 't hoofd omhoog. Onze oude vane
omhoog ! Wij kunnen wijzen op mannen en vrouwen, die „de
zielen hoog" hieven en daardoor in staat waren groote din en te
doen, die voor het nageslacht ter bemoediging en aanvuring
y " Men koope dit
di bundelke, gebonden voor maar een rijks„balder of keurig ingenaaid voor drie kwartjes minder, en geve
het aan de zonen en dechteren van den Nederlandschen stam
in handen".
Lezers, hebt gij de ,,Voortrekkers" al in Uw bezit ?
Uit

een Brusselsch dagblad van Sept. 1926.

Le prince royal ne s'exprimait en francais, mais le francais
regnait en maitre a la cour de Stockholm. (zoo, zoo !).
avast au spreme
de re du tact. Place dans la meme
u
Il
situation que son compatriote Henri IV, qui declarait avec
une bonhomie cynique que Paris valait bien une messe, it
se prit a vanter devant l'archeveque d'Upsala la haute moralate de la confession d'Augsburg et dêclara habilement qu'il
la professait depuis longtemps dans son coeur.
„Son compatriote", wat een gedachtengang bij deze Belgen
en dan nog wel ten opzichte van hun toekomstig vorst over
een in meerderheid Nederlandsch yolk !
Oranj e-Nassaumuseu tn.
Uit de laatste rondgezonden mededeelingen van het Bestuur
het Oranje-Nassaumuseum , aan 't welk Neerlandia reeds
van
herhaaldelijk aandacht schonk, blijkt dat, dank zij in verschillende plaatsen gevoerde propaganda, de vereeniging thans 47
stichters, 112 begunstigers en 455 leden telt. Met ingenomenheid wordt de toetreding vermeld van Mgr. Die en bisschop
van 's-Hertogenbosch.
Het stamkapitaal, welks stichting dadelijk na de oprichting
in1923 ter hand is genomen, bedraagt thans ongeveer f 10.000.
rente daarvan is niet voldoende om bij voorkomende
De
gelegenheden belangrijke aankoopen te doen. Versterking
ervan is dus zeer gewenscht. Het Bestuur, onder voorzitterschp
van Mr. A. J. E. A. Bik, doet dan ook een krachtig beroep op
alle Nederlanders in binnen- en buitenland om steun, die kan
bestaan in lidmaatschap, correspondentschap, schenkingen
van toepasselijke voorwerpen (schilderijen, portretten, boeken,
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penningen enz.) en giften in geld. (Adres: Nieuwe Parklaan
63, 's-Gravenhage).
Ook bezoek aan het Museum(Waaggebouw, Prinsegracht,
's-Gravenhage) wordt aanbevolen.
Rotterdam.
Op 25 October gaf deze afdeeling een avond gewijd aan
volkszang en muziek. Mevr. Grimberg-Huyser liet met haar
bekende volkszangkoor ook de aanwezigen meezingen. Zoo
hoog deed zij het peil der vrijmoedigheid stijgen, dat uit de
zaal zich zelfs solozangers aanmeldden.
Met medewerking van het koor deed Mevr. Grimberg het
A. N. V.-lied instudeeren, dat steeds krachtiger door de zaal
weerklonk. Ook werden bekende Hollandsche en Vlaamsche
liederengezongen, die grooten bijval oogstten.
Ter afwisseling vertolkten in gevoelig samenspel Mevr.
de Monchy-Beyerman (klavier) en de heer Wefers Bettink
(viool) Oudhollandsche boerenliedjes en contra-dansen van
Jul. Röntgen.
Londen.
Op 1 Nov. 1.1. werd de reeks winteravonden geopend met een
voordracht van Mej. I. van Benthem Jutting, conservatrice
van het ZoOlogisch Museum te Amsterdam. In een der lokalen
van„Bothahuis”, het clubgebouw van de Zuidafrikaansche
studenten, vertelde de spreekster, bij lichtbeelden, het een en
ander over den bouw en verspreiding van schelpen. Deze
verhandeling werd met belangstelling door de aanwezigen
gevolgd. De voorzitter, Ds. Baart de la Faille, dankte de spreekster voor haar leerrijke voordracht.
Groningen.
In het bestuur dezer Afdeeling zijn gekozen: de heeren J.
Bouwers en R. Huizenga.
Verbetering.
Men maakt er ons opmerkzaam op dat Mej. Blaauw, van wie
sprake is in het verslag over den Ned. Bond in Duitschland
,
(zie het Novembernummer
blz. 175), niet in Duisburg les
geeft.
Kalender Groot-Nederland 1927.
Wie hem nog niet

bestelde, haaste zich ; de voorraad

raakt uitgeput.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden.

Leiden.
L. Zuiderveld, Koffiehuis „de Harmonie".
W. Couwenberg,
In den Vergulden Turk.
beiden op.g. -door den heer Jac. Post, Utrecht
's-Gravenhage
J. M. W. den Haan, Tapijtweg 25.
opg. door het Bestuur der Afd.
C. W. A. van Bergen, Prins Maurits Lein 6.
opg. door den heer W F. Gerdes Oosterbeek.
It
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Gewone leden.

Delft.
Dr. J. Thomee, Arts, Oude Delft 197.
J. C. Surie ,
Dir. N. H. Landbouwcrediet.
Klaas Vos, Vlamingstraat 82.
Wageningen.
Ph. F. Rutten, Dir. Ambachtsschool.
J. H. J. Elberg, Al p . Boek- en Kunsthandel.
P. J. Kraayeveld,
Dir. Postkantoor.
Ds. C. L. T. van Schelven ,
Pred. Geref. Kerk.
Leeraar R.H.B.S.
J. M. v. d. Hoot,g
C. M. van Hoeve, Bergstraat 26.
K. M. de Haas, Notaris.
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Wageningen.
Ir. D. J. Kruijtbosch, Dir. R,H.B,S.
J. K. Th. Koch, Arts, Straatweg 17a.
G. J. v. d. Kolk, Automobielhandelaar.
Bussum.
, 41.
Mr. J. C. van Kempen Comeniuslaan
Woerden.
F. van Deth, Deurwaarder
G. de Goederen, Stationsweg 12
A. C. v. Beek Dzn. ,
Beschuitfabrikant
H. Buurman, Beschuitfabrikant
Amsterdam.
A. J. Elshove, Hobbemakade 81
Ned. Reclamebureau, Rokin
Laren.
W. H. Lubbers, Mauve nand 11
Utrecht.
W. H. Tetenburg ,
Stationsstraat 12
M. Hagenouw, Moreelselaan 37
J. Wieringa, Oude Gracht 260
Ds.J. Quast, Ned. Herv, Predikant
D. van Kooten Niekerk ,
Oudwijkerveldstr. 82
J. v. d. Linden ,
Adr, v. Ostadelaan 98
Fa. A. W. v. d. Maath ,Elisabethstraat 10
Schiedam.
D. Boddeiis, Notaris
Ir. J. In else Nassaulaan 61
Zeist.
Anton F. Legeer,
Hotel Boschlust
Mathenesserlaan 457 Rotterdam.
Mej. Mr. J. 0. Knottnerus,
Leiden.
Mr. F. H. v. d. Tas, Breestraat 150
W. van Hoeve, Boekh., Breestraat 156
A. M. v. Zwicht, Boekh. Breestraat 127
M. Dubbeldeman, Boekh. Breestraat 7
Mr. E. A. Cosman, Witte Sin el 19
Mr. T. J. J. Trapman, Oegstgeesterlaan 16a
A. A. de Groot, Breestraat 113
Prof. Dr. J. P. B. de Josselin deJong, Dorpsstraat 29 Oegstgeest
Bennekom.
J. H. van Omme, Arts
H. Folmer Gz. Winkelier
A. v. Silfhout Wz., „Lindezicht"
Ds. J. Ozinga, Geref. Predikant
Ede (Gld.).
W. T. J. Fischer, Notaris
er Gemeente-secretaris
0. R. Berg,
Mr. J. van Schaik ,
Berkenlaan 18
Ph. Heimans, Arts, Parallelweg
Mr. H. M. B. ter Haar Romenij, Prinses MarianneVoorburg.
laan 62
Kampen.
J. T. V. Hulsteijn J.Fzn., Broerweg 15
Mej. S. J. G. Bonthuis, Uselkade 43
Mr. J. A. H. J. v. d. Dussen, Uselkade 40
H. J. Carsten, Notaris
H. Smit, Vloeddijk 93
Dr. P. Butter, Arts, Vloeddijk 94
Jhr. F. G. Bloys v. Treslong, Vloeddijk 102
D. N. v. Dalfsen, Vloeddijk 118
alien opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Clifford, Princessegracht 11 's-Gravenh.
Mevr. Barone
J. v. Buggenum, Ger. Reynststraat 27
W. H. van Terwisga, Riouwstraat 180
alien opg. door Overste K. E. Oudendijk.
Mr. H. Cohen de Boer, v. Aerssenstraat 11
opg. door Mr. J. J. W. Eekhout.
Galvanistraat 44
Mej. J. F. H. Sl ater Galvanistraat
opg. door Mej. M. P. Slater.
A. H. v. Heyningen, Hoogewal 13
Verhulststraat 41
Mevr. G. Rees, geb. Tun Verhulststraat
J. H. L. Armand, Laan v. Meerdervoort 25a
P. Burger, Zuiderparklaan 123
Th. J. Denijs, Ieplaan 55
Ir, J. Leh,
Geraniumstraat 257
Y,
Mevr. Peereboom,
Ten Hovestraat 72
A. Pelleboer,
Prins Mauritslaan 19
G. J. A. Pool, Koninginnegracht 116
Mevr. Wed. Mr. A. J. Thomas, Frankenslag 39
R.Zuyderhoff, W. de Zwijgerlaan 4
Mevr. L. B. Ninck Blok, Sweelinckstraat 46
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R. Birckenhauer, Wagenaarweg 11
's-Gravenh.
J. P. Bolten, Zijllaan 19
Wassenaar.
A. van MeelJr., Badhuisweg 14
Scheveningen.
S. F. W. Koolhoven,
Nassaukade 41
Rijswijk.
G. L. Mens Fiers Smeding, Nieuwe Rijn 28 Leiden.
L. J. v. Dunne Voorschoterlaan
,
116B
Rotterdam.
alien opg. door het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
J. G. Sissingh, Kam we 32
Soesterberg.
M. Vaarzon Morel,
Zuidstraat 77a
Den Helder
P. S. Everts, Vliegkamp „de Kooy"
Julianadorp.
A. S. Thomson, Vliegveld „Waalhaven"
Rotterdam.
Rijswijk.
L. Sauer. Voorz. „Clubhuis to Werve"
Allen opg. door Mevr. H. J. v. Zijverden, 's-Gravenh.
H. van Beek,
Parklaan 32
Rotterdam.
Mr. R. Mees, Parklaan 11
Prof. W. E. Boerman ,
Beatrijsstraat 59
Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Kral. Plasl. 28
Prof. Dr. A. 0. Holwerda, Merulaweg 5
Prof. Mr. L. W. de Vries, Pieter de Hooghstr. 5
Mevr. H. Kuyper—van Oordt, Provenierssingel 27
Allen opg. door Mej. A. Kuyper
Dr. J. Dikkenberg
Zuidzande.
Oostburg.
Risseeuw, Zuidz. Straatweg
W. Z. Vlaanderen.
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Amsterdam.
Alb. v. d. Horst, Emmastraat 10
's-Gravenh.
Mej. A. Henry,
Laan v. N.O.I. 152
Rotterdam.
H. F. Punt, Heemraadssingel 98 O.Z.
Warmond.
Prof. W. Nolet
Haarlem,
Mevr. Marg. Couperus, Ripperdapark 22
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Groep Ned.-Indie,

Bandoeng.
A. C. v. Daalen Jr.
Mevr. M. S. D. v. Daalen—Adams, Oud Merdika
Bennekom.
Beiden opg. door Mr. A. C. v. Daalen
Buitenzorg.
V. Ahn
Resident
H. Kool ,
J. P. E. v. Ameyde, Majoor der Infie
Weltevreden.
A. J. Berman
Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned.-Indie.
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Groep Suriname,

Paramaribo.

Ir. J. J. v. Wouw, P. B. 169
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Buitenland.
Beschermend lid.

D. v. Nijmegen Schonegevel, Consul der
Comodoro Rivadavia.
Nederlanden
Opg. door den heer Joh. ter Ellen.
Gewone leden.

Kaapstad.
Mevr. D. v. Gelderen, Muizenberg
Claremont
Verdun de Boer, Bus 3,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Laapstad.
Paris.
J. Materman, Rue Pigalle 55
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
H. A.N. Nieste, Casilla de Correo 155 Comodoro Rivadavia
H. E. M. Petersen Casilla
de Correo 155
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H. de Vries, Casilla de Correo 155
C. G. v. Buuren, Casilla de Correo 155
E.W. Frelier, Casilla de Correo 155
Allen opg. door den heer Joh. F. M. ter Ellen.
Paris,
L. F E. Coblijn, Boulevard Exelmans 4
Opg. door het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
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Leden, besluit het jaar 1926 met het aanbrengen van tenminste eat nieuw lid !

