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VLAAMSCHE TOES TANDEN.
XVIII
De vreemdeling, die de toestanden in Belgie, en
meer bepaaldelijk nog in het Vlaamsche land, alleen
maar oppervlakkig kent en zich bij het vormen van
zijn oordeel hoofdzakelijk door de in het Fransch gestelde Brusselsche bladen laat Leiden, moet wel eenigszins vreemd opkijken, wanneer hij, zooals het een paar
maanden geleden met heel wat niet Belgische dagbladschrijvers het geval was, over de verhouding
Vlaanderen-Brussel en Vlaanderen-Belgisch Vorstenhuis bijzonderheden verneemt en ervaringen opdoet,
welke in ruime mate afwijken van alles, wat hij tot
dusver had gehoord of gelezen. Ongetwijfeld moet
het van heel verre wel den schijn hebben gewekt,
alsof in het weer vrijgevochten Belgie volmaakte overeenstemming heerscht en de volledigste gelijkheid
van alle staatsburgers wordt nagestreefd; minder
meent men nu eenmaal van het land, dat voor het
Recht heeft geleden en gestreden, niet te mogen verwachten. Maar treedt men naderbij, dan worden de
grijze en zwarte vlekken zichtbaar, dan hoort men de
krijschende wanklanken, welke bewijzen dat deze
zoogenaamde overeenstemming — helaas ! — nog
steeds niets anders is dan schijn. Evenzeer laat het
zich begrijpen, dat de heele wereld — de Centralen
uitgezonderd — tijdens den oorlog meevoelde met
het Belgisch koninklijk gezin, door het geweld der
wapenen van een overweldigenden buurstaat naar
het kleine lapje onbezet gebleven West-Vlaamschen
grond gedreven, maar slechts enkelen, in het buitenland, beseften toen, hoe de Vlaamsche jeugd, op
hetzelfde oogenblik, in een op Fransche leest geschoeid leger, met een Fransch beheer waarin

alleen voor Fransch schrijvenden en Fransch sprekenden plaats was, in de bloedige loopgraven
van den Yzer een veel zwaarder offer bracht dan in
een op het beginsel der volledige gelijkheid gevestigde weermacht ooit het geval zou zijn geweest.
Men bewonderde — en terecht — de nimmer
versagende dapperheid van koning Albert en den
hartelijken eenvoud van koningin Elisabeth, maar
wist niet, dat iederen dag, in de vuurlinie, Vlaamsche
soldaten door het vijandelijk geschut werden gedood,
omdat zij Fransch onkundig waren en dus alleen
maar als vechtmateriaal en niet in de administratieve
diensten konden worden gebruikt. De ongelijkheid
der Belgische staatsburgers, in 1830 geschapen en
sedert Bien door de Vorsten en regeeringen, welke
elkander opvolgden, behouden, werd doorgetrokken
tot in den dood.
Thans, acht jaren na het einde van de massaslachting, nu het geval van overmacht en het tijdens
den oorlog voorgewende argument: „Ce n'est pas
le moment !" alle kracht heeft verloren, is aan deze
verregaande ongelijkheid nog altijd geen einde
gekomen. Slaat morgen de oorlogsbrand weer uit en
moet het Belgische leger, met zijn meerderheid van
Vlaamsche soldaten ook weer in het vuur, dan zullen
de toestanden aan het nieuwe gevechtsfront nauwelijks iets beter zijn dan tijdens den vierjarigen strijd
aan den Yzer. Want nog is de legerinrichting Fransch,
is het legerbeheer Fransch, is de taal der bevelen
en onderrichtingen Fransch, kortom in de heele inrichting waarin het Vlaamsch of Nederlandsch slechts
als een minderwaardige streektaal wordt geduld,
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Fransch. Weer zouden de Fransch sprekenden naar de
administratieve diensten gaan en zouden de Vlamingen in de vuurzone mogen blijven, weer zouden
duizenden Vlaamsche moeders en vrouwen een noon
of echtgenoot beweenen als slachtoffer van de ongelijkheid gevallen; en acht jaar later zouden honderden
Vlaamsche oud-strijders, die in een oogenblik van
zwakheid, teweeggebracht door den langen duur van
den oorlog en de behandeling als minderwaardige
zonen van hetzelfde land, mochten hebben gefaald,
tevergeefs op het herstel van hunne burgerrechten of
zelfs op hunne vrijlating uit de gevangenis bliiven
wachten.
Kan het anders, of het niet verleenen van amnestie
aan oud-strijders en politieke veroordeelden, door
regeering en Vorst, ook onlangs niet ter gelegenheid van
het huwelijk van kroonprins Leopold met de
Zweedsche prinses Astrid, moest, onder de Vlaamsche
oud-strijders, waarvan er nog steeds ruim 100.000
in een bond vereenigd zijn, diepe teleurstelling
wekken, een teleurstelling, waaraan zij, in een open
brief aan het jonge prinselijke paar, eerbiedig maar
tevens onbewimpeld, uiting hebben gegeven ? Was
het, omdat deze gewezen frontsoldaten en andere
Vlaamschgezinden zich van het toejuichen der
koninklijke familie onthielden, dat niet alleen te
Brussel maar ook te Antwerpen — het Vlaamsche
Antwerpen ! — aan de Scheldekade, op den doortocht van den vorstelijken stoet en in het raadhuis
zelf, tien-, twintigmaal meer in het Fransch werd
geroepen: „Vive le Roi ! Vive la Reine ! Vive le
Prince !" enz. dan „Leve de Koning" of iets anders ?
Of voelt het yolk, in Vlaanderen, instinctmatig, dat
het de Belgische vorsten niet in zijn taal moet toejuichen, omdat deze vorsten zich nog altijd in een
kring bewegen, waarin de ziel en de taal van
Vlaanderen zoo weinig hebben te beteekenen ? En
was het niet hetzelfde gevoel, dat verscheidene
katholieke Vlaamsche parlementsleden, o.w. de
burgemeester van een groote Vlaamsche stad, kort
geleden, bij de onthulling van het ruiterstandbeeld
van koning Leopold II te Brussel, er blijkbaar
toe noopte, bij het vertrek van het koninklijk gezin,
hunne eigen taal maar op zak te steken en evenals
de Walen en Brusselaars „Vive le Roi ! Vive la Reine !"
te roepen ?
De latere gschiedschrijver, die de huidige toestanden uit hunne gevolgen zal trachten of te Leiden, zal
zich ongetwijfeld afvragen, of het in het koninkrijk
Belgie — ook dat van na den oorlog — steeds een
stelsel was het Vlaamsche yolk en het vorstenhuis
van elkander te vervreemden. Hoe toch zal hij het
anders kunnen verklaren, dat bij het huwelijk van
kroonprins Leopold en zijn, tot op het oogenblik
harer verloving bijna geheel Fransch onkundige
bruid, prinses Astrid van Zweden, alles, op de helft

van de rede van burgemeester Van Cauwelaert, te
Antwerpen, na, in de Fransche taal geschiedde. De
ontvangst in het stadhtis te Brussel, de rede van burgemeester Max, de toespraak van Mgr. Van Roey,
aartsbisschop van Mechelen, in de Sinte Goedelekerk, de feestvoorstelling in den Muntschouwburg
met alleen Bizet, Gounod en Ravel (dus zelfs niet
eens een Waalsch of Vlaamsch toondichter) op het
programma, het volksfeest op de Groote Markt, waar
een Waalsch cramignon werd gedanst, het gezang in
het Brusselsche raadhuis, alles was Fransch, van het
begin tot het einde, als waren prins Leopold en prinses
Astrid volbloed Franschen, geroepen om eens over
een eentalig, Fransch sprekend yolk te regeeren. En
evenmin zal dezelfde historicus begrijpen — zoo min
trouwens als wij het ten huidige dage doen — waarom
nog Been week later, bij de plechtige onthulling van
een in de hoofdstad van het rijk opgericht gedenkteeken ter herinnering aan den tweeden koning van
de Belgische dynastie, ook alles weer in de Fransche
taal moest gebeuren, als gold het de verheerlijking
van een Franschen koning door zijn Franschen opvolger en diens Franschen minister-president. De
Lange redevoering van minister Jaspar was Fransch
en werd alleen in het Fransch aan de pers — de
Vlaamsche inbegrepen — medegedeeld; het antwoord
van koning Albert was Fransch; de „Brabanconne"
en „Vers l'Avenir" werden in het Fransch door de
Brusselsche schoolkinderen gezongen, die er — och
arme ! ook twee koepletjes van het Arteveldelied,
in het Nederlandsch (het eenige Nederlandsch
trouwens van de heele plechtigheid) aan toevoegden.
Het opschrift, op het voetstuk van het gedenkteeken
aan koning Leopold, bleek in het Latijn te zijn gesteld,
vermoedelijk om het niet, ter wille van de tweetaligheid, met een Nederlandschen tekst te moeten ontsieren. En het defilee der troepen van het garnizoen,
waarmede de plechtigheid werd besloten, was het
defilee van een in het Fransch aangevoerd Leger van
60 pCt. Vlaamsche en 40 pCt. Waalsche soldaten,
met Fransche commando's en Fransche opschriften
op de wagens en kanonnen en tot op de regimentsvaandels, waarop de woorden „Vlaanderen" en
„Yzer" onvindbaar waren, maar de met 80 pCt.
Vlaamsch bloed bevochten overwinningen als
„Flandres" en „Yser" stonden vermeld.
De vreemdeling, die ait alles weet en zag en bij woonde, zal zelf wel evengoed als de stambewusten
onder de Vlamingen het doen — het bittere, schrij nende besluit hebben getrokken . .
M. J. LIESENBORGHS.

Leden, werft Leden!
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Dr. Samuel Uljaki t.
Men zendt ons een bericht over de begrafenis te
Budapest van Dr. Samuel Uljaki, oud-officier
van Gezondheid bij het Nederlandsch-Indische Leger.
Er was groote belangstelling, ook van de zijde van
de Nederlandsche regeering ; de Nederlandsche
gezant legde namens haar een krans met de nationale
kleuren op de baar en dankte voor het lichtend voorbeeld, door Hongarije ons in zijn landgenoot geschonken.
Dr. Uljaki was in de expeditie naar Lombok van
1894 toegevoegd aan de kolonne Lindgreen en beschreef zijn ervaringen in een geillustreerd boekje,
dat vooral getuigde van 's schrijvers gave tot waardeering en bewondering van den moed en de zelfopoffering van anderen. Toen de kolonne te Kale
terug was — „na elf dagen in de grootste spanning
verkeerd te hebben, waren wij nu in veiligheid en
bij de omen" — begaf hem zijn kennis van de Hollandsche taal „om zcSó te kunnen schrijven als ik
gevoel".
Dr. Uljaki werd onderscheiden met de Militaire
Willemsorde, van Welker dragers er in het korps
Indische officieren van Gezondheid thans niet veel
meer over zijn !
Nederlandsch Adresboek voor Arqentinie.
„Beloof uw vrienden niet,per eerste gelegenheid een
aap of een papagaai te zullen sturen. Er zijn hier, percentsgewijze gesproken, niet meer apen dan in Nederland en
apagaaien hebben in Argentinie alleen de buren....
PPS
kralen, spiegeltjes en dergelijke snuisterijen „om bij de
inboorlingen te ruilen voor land- en stofgoud" zijn ov erbodig, en hier sinds eenigen tijd uit de mode. Daarentegen
apprecieert de inboorling gouden munt, biljetten of
cheques, mits die door een fatsoenlijke bank werkelijk
gehonoreerd worden".

Men zou niet denken, dat deze guitigheden vooromen in een adresboek. In het „Adresboekje van
en Gidsje voor Nederlanders in Argentinie'', waarmede men ons verrast, was blijkbaar hier en daar
nog wat plaats over en de samensteller, de heer Chr.
van Balen jr., hoofdopsteller van het welbekende
„Ons Weekblad" heeft die ruimte goed besteed. In
smakelijken vorm geeft hi' wenken aan wie op Argentinie zaken willen doen of er heen gaan, wenken
volstrekt niet overhodi g en waarvan de nieuw aangekomenen stellig kennis moeten nemen. Onder de tien
millioen bewoners de er Republiek zijn er 2,300,000
vreemdelingen en blijkens dit boekje,
niet
eens alien vermeld zijn, behoort daartoe eon zeer
flink aantal onzer stamgenooten. Ock
adressen
der Boerenkolonie Chubut zijn hier opgenomen:
men pikt de Botha's, Krugers, Du Ples:,ds, Villiers
er gemakkelijk nit. De Zuidafrikaansche Boeren
hebben hun taal en gewoonten bewa.ard, bezitten
een eigen kerkgenootschap trou-wen ondcr elkaar.
Geen enkel ander yolk zou het aldus gelukken een
zelfstandige volksplanting, afgescheiden van het
Argentijnsche leven, te onderhouden. Eenheid van
godsdienst is blijkbaar een sterke band. Maar het
komt ons voor, dat er in de tegenwoordige Afrikaners
nog een andere middelpunttrekkende kracht leeft:
dat het nationaalgevoel onder hen toeneemt.
Hetgidsje, welks bewerker wij dankbaar zijn, dat
hij nog eens herinnerd heeft aan het bestaan van

dezen „kern van den Nederlandschen stam in ZuidAmerika" brengt voorts in een kort bestek veel
bijzonderheden ook over het Nederlandsche Vereenigingsleven, die het tot een nuttige handleiding
maken.
Nederlandsch-Indonesisch Verbond
Het „Nederlandsch- Indonesisch Verbond van
Jongeren Organisaties" waarop wij in het Decembernummer de aandacht vestigden, heeft deer dagen
in Den Haag een clublokaal geopend in het Hotel
De Twee Steden. Bij de opening hield de beer Th.
van Erp een lezing met lichtbeelden over HindoeJavaansche kunst en op de eenige dagen later gehouden algemeene vergadering werden andere groote
plannen, o.a. een Wmterfeest op 15 Januari met
javaansche dansen, enz. aangekondigd.
Zoo kwam het Oostersche leven midden in den
killen Hollandschen winter tot ons, verwarmde de
harten en bracht Oost en West nailer tot elkander.
20.000 Mijlen onder Zee.
Met haar tocht om de wereld van Nieuwediep
naar Soerabaja heeft de K XIII de langste nietbegeleide onderzeesche reis volbracht, die tot dusver
gemaakt is. Meer dan 20.000 zeemijlen werden afgelegd. Na den eersten tocht door de lucht naar Indie
behaalden Nederlanders aldus een nieuwe zegepraal,
waarmede de gezagvoerder, de Lt. t. Z. le kl. C. G. K.
van der Kun en de overige officieren en manschappen
geluk mogen worden gewenscht. En niet minder de
leider der wetenschappelijke onderzoekingen, een der
voornaamste doeleinden van de reis, Dr. ir. Vening
Meinesz, de uitvinder der bij deze gelegenheid toegepaste methode om uit zwaartekrachtproeven onder
zee gevolgtrekkingen betreffende de aardkorst of
te Leiden en gegevens te verkrijgen aangaande den
ellipsvorm van den evenaar.
De K XIII meet onder water 820 tons; de bemanning bestond uit 4 officieren en 27 onderofficieren en
manschappen. Zij vertrok op 27 Mei 1926 en was 196
dagen onderweg. Het grootste deel van dien tijd
moesten deze mannen leven in een kleine, dikwijls
zeer benauwde ruimte, beweging en verkeer missen. Hun volharding en goed humeur niet minder
dan hun gezondheid werden op harde proef gesteld,

maar zij hebben getoond, dat de Nederlandsche
zeevaarder nog over den ouden durf en het traditioneele uithoudingsvermogen beschikt.
Voor wetenschap en verkeer was deze tocht van
groote beteekenis. De K XIII was de eerste vreemde
duikboot, die met eigen kracht het Panamakanaal
doorvoer. Het langste deel van den tocht over zee
was dat van Honoloeloe, naar Guam (Marianen):
3330 zeemijlen. In de havenplaatsen, die men aandeed,
toonden overheden en partic .Aieren de levendigste
belangstelling voor de verrichtingen van het scheepje.
Te San Francisco, waar de bemanning met een artikel
der New-York Times werd begroet, moest Dr. ir.
Vening Meinesz op uitnoodiging van de Universiteit
van California een lezing over zijn waarnemingen
houden voor een Groot aantal hoogleeraren en te
Soerabaja moat hem een geestdriftige ontvangst ten
deel zijn gevallen.
Nederland mag zich gelukkig p cijzen dat het nog
altijd zulke zeevaarders heeft.
Met een kern van zulke mannen kan het Vaderland niet ten onder gaan,
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NEDERLAND.
Waarvoor heeft Nederland tooneelschrijvers?
Hebben wij er wel ? Op zekeren dag kwam hier
in kaplaarzen en schaapsvacht uit Rusland zekere
„Janakowitz", een verdrukte in het land zijner
vaderen. Het handschrift van Ahasuerus droeg hij als
een verkreukelde rol aan zijn boezem. Naar dat
handschrift echter greep men; daarvoor was aanstonds plaats op de gastvrije Hollandsche planken —
en de pers prees het uitbundig. Zoo iets — nee dat
was nu kunst ! Zoo kon een Hollander het toch maar
niet ! Later bleek, dat „Janakowitz" niemand anders
was dan Herman Heyermans Jr.
De heer E. G. van Bolhuis herinnert aan dit beschamendste voorval op de lange lijst van Jan Salies
zelfverloocheningen. Een onzer eerste tooneelschrijvers kon slechts gehoor krijgen door zich als vreemdeling te vermommen ! Niet voor niets hebben drie
jaren geleden de Nederlandsche tooneelschrijvers
zich vereenigd tot een bond, die hen in beter doen
hoopt te brengen. Tooneelschrijvers hebben wij zeer
zeker; zie maar eens de lange lijst van spelen, die
meerendeels door de schrijvers persoonlijk voor
dezen Bond zijn voorgedragen. Maar hun werk worth
niet gewaardeerd. Zij hebben geen zekerheid, dat
een stuk, ook wanneer het goed, wanneer het speelbaar is, door directies aangenomen wordt en zelfs
dan nog niet dat het gespeeld wordt ook. In een drietal
vlugschriften, door den Bond uitgegeven, worden
daarvan ergerlijke staaltjes verhaald. Zoo lezen wij
in „Tooneel en Gemeenschap" door J. B. Ubink,
dat het zelfs voorgekomen is, dat een schrijver, toen
hij na Lang wachten, zijn stuk van de tooneeldirectie
terug verlangde, een ander werk ontving, dat hij
vroeger bij een ander gezelschap had ingezonden.
Wij hebben eens een volksstuk gezien, waarin een
liedje voorkwam met het refrein „Kahn maar in je
temperament". Het zij onzen tooneelschrijvers aanbevolen I
Wanneer de noodzakelijkheid wordt betoogd, dat
de band tusschen schrijvers en yolk weer wordt
aangeknoopt, is men Licht geneigd te antwoorden,
dat dit der schrijvers eigen task is. Maar hier te lande
zijn de tooneeltoestanden toch wel bijzonder eigenaardig en verward. Woorden en daden van directeuren van naam en invloed, hier geboekstaafd, geven
grond te betwijfelen, of den Nederlandschen schrijver
wel altijd recht geschiedt, ja of onrecht niet veeleer
regel is. Wel pleiten er voor de directies verzachtende
omstandigheden; een nieuw stuk is altijd een waag;
geldelijke redenen beletten wellicht het inwinnen
van betrouwbaar advies; men gaat liever of op buitenlandsch succes. temeer omdat de dagbladpers dan
meer reclame maakt. Dat Heyermans' Uitkomst — om
bij dezen tooneelschrijver te blijven — aanvankelijk
viel, niettegenstaande hij toen reeds naam had, is bijv.
wel in staat directies voorzichtig te maken . . . .
Maar de stelling van den Bond over haar geheel
staat sterk. Hij strijdt tegen die „onzalige minachting" van het eigene, dat onze grootste vijand is.
„We cijferen ons te veel weg en daardoor lijkt ons
eigen bezit nog geringer dan het werkelijk is", zegt
de heer Ubink zoo Quist en de heer Aug. Heyting
geeft, hoewel erkennende, dat in de laatste jaren zeer
veel Nederlandsch werk op de planken kwam, een

reeks van namen van schrijvers, die nog maar altijd
wachten. Over den omvang van den buitenlandschen
invoer zouden de boeken der bureaux voor auteursrecht kunnen spreken; eenig denkbeeld daarvan geeft
een staatje uit de Corriere della Sera van 16 April
1924, waaruit blijkt dat de gezamenlijke Italiaansche
schrijvers in 1923 voor hun werk uit Nederland
ruim 29,500 lire ontvingen of meer dan uit eenig
ander land, de Ver. Staten uitgezonderd. In 1921—'22
overtrof het uit Nederland ontvangen bedrag • (ruim
90,701 lire) twee maal het uit heel de rest van Europa
plus Zuid-Amerika ontvangene !
Van welk groot belang een nationaal tooneel is,
heeft Maurits Wagenvoort eenigen tijd geleden in
Neerlandia levendig en nadrukkelijk doen uitkomen *)
Onze tooneelschrijvers zijn er; veler werk bleek,
wanneer zij het eindelijk opgevoerd kregen, voortreffelijk. Zij eischen geen meestbegunstiging,
slechts een behandeling ten minste op gelijken voet
met het begunstigde buitenland.

Van de afdeelingen.
Nieuwe Afdeeling.

Te Woerden is 10 December een afdeeling van het A.N.V.
opgericht, na een openingswoord door den burgemeester van
Kamerik, den heer J. J. Talsma, die met Mr. A. v. d. Bosch,
Mr. C. J. Bredius, F. A. Minkema en H. Heslinga in het bestuur werd gekozen.
Na afhandeling van eenige huishoudelijke taken hield Dr.
P. H. Ritter Jr. van Utrecht een doorwrochte rede over de
beteekenis van ons yolk in dezen tijd, waarin hid een overzicht
gaf van doel en werking van het A.N.V. Spr. vond veel bijval
en de voorzitter bracht hem warmen dank, tevens aan onzen
propagandist, den heer Jac. Post, door Wiens onvermoeid
werken deze Afdeeling met bijna honderd leden kon worden
opgericht. Wij roepen de jongste spruit een hartelijk welkom toe.
Dordrecht en Omstreken.

10 December hebben de heer en Mevr. Albert Vogel een
voordrachtavondgegeven voor leden en genoodigden, o.w.
leerlingen der M.0.-inrichtingen.
Degevierde voordrachtkunstenaar opende den avond met
een korte verhandeling over de waarde en noodzakelijkheid
vanzuivere spreektaal, een warm pleidooi voor zijn verleden
jaar gestichte „Maatschappij tot bevordering der Woordkunst",
hoewel hij dien naam niet noemde.
Mevr. Vogel, Ellen Vareno droeg met mooie stem en sobere
uitbeelding voor: Boutens' Beatrijs en verzen van Helene
Swarth en Henriette Roland Holst-v. d. Schalk.
De heer Vogel gaf o.m. Het landjuweel van Jan Prins,
Napoleon van Fabricius en het drama in een bedrijf Belsasar
van Gonggrijp.
Er was veel belangstelling van leden en genoodigden, die
het den voordragers niet aan bijval lieten ontbreken,
's-Gravenhage en Omstreken.

Daartoe aangemoedigd door den bijval van het op 19 Februari
van dit jaar gegeven kerkconcert, besloot het bestuur der
Haagsche Afd. den Dietschen kunstavond van December
weder te bestemmen voorgewijde Nederlandsche muziek.
Daarvan behoeft hetgeen spijtte hebben; den avond van den
16den was de Groote Kerk wedergoed bezet met een aandachtig
publiek.
De koninklijke belangstelling in het werk van de Afdeeling
bleek uit de tegenwoordigheid, gedurende het eerste gedeelte,
van H.M. de Koningin-Moeder.
*) Februari 1926.
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Medewerkers waren: Julie de Stuers, zang; Max Orobio
de Castro, cello; J. A. de Zwaan, orgel; Leidsch gemengd
A-Cappella-koor, onder leiding van J. Hovy.
De zangeres zong liederen van Henri Zagwijn, Dina van Appeldoorn en B. v. d. Sigtenhorst-Meyer, het koor bracht eenige
Oudhollandsche liederen, op oude zangwijzen naar de bewerlfing van J. Hovy, ten gehoore. De cellist speelde Andante
van Gottfried Mann en Adagio van Daniel van Goers, de
organist begeleidde zang en cello en deed verder Toccata in C
van J. P. Sweelinck en Cantilene van Josef on en hooren.
Alles bijeen een avond van hoog kunstgenot in Nederlandschen
geest.

VLAANDEREN

Haarlem en Omstreken.

Mr. Schaap, de nieuwe secretaris, schrijft:
De eerste Dietsche Kunstavond in dezen winter, op Maandag
13 December voor leden engenoodigden gehouden, heeft een
schitterend verloop gehad. Het was aan het bestuur gelukt
o.m. de medewerking tot verkrijgen van een kwartet, bestaande
uit de heeren C. P. Reinalda (lste viool) Dr. L. C. W. Naessens
(2de viool) Mr. W. Keuskamp (violoncel) en mejuffrouw S.
Proot(piano).
De zaal wasgeheel gevuld met een dankbaar publiek. 0.a.
werd tengehoore gebracht een andante van Mevr. E. Heil—
Frensel Wegener. De toondichteres van dit knappe werk was
zelf aanwezig en had luide toejuichingen in ontvangst te
nemen. Genoten werd ook van de kranige voordrachten van
Mevr. Marie Hamel, vooral van tweegedeelten uit Joseph
in Dothan van Vondel.
De Dietsche liedekijns, gezongen door Mej. H. A. M.
d'Engelbronner, begeleid door Mr. Julius Hoog, vonden eveneens veel bijval.
Een woord van hulde en dankpast bier ook voor den trouwen
voorzitter Prof. Dr. F. A. Stoett, die hoewel feitelijk reeds
„rude donatus" (eervol ontslagen als voorzitter) toch nog uit
de examenbeslommeringen was weggeloopen om het A.N.V.
te kunnen dienen. Dat heetplichtsbetrachting !
Harderwtjk en Ornstreken.

16 December heeft Prof. J. Modest Lauwerijs van het Kon,
Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen een voordrachtavondgegeven voor de leden dezer afdeeling. Het programma
Streuvels en
bevatte werk van Gezelle, Vermeylen, Busse Streuvels
Wies Moens.
De bijval wasgroot. Wij komen om bijzondere reden op dezen
avond terug.
Van hetGroepsbestuur.
Het Bestuur van Groep Nederland heeft tegen 6 Januari
a. s. in Pulchri Studio te 's-Gravenhage zelfstandig een protestvergadering tegen het aanhangig Ned.-Belgisch Verdrag.
Eenige sprekers zullen het van verschillerde zijden belichten.
■■•■•••■

Secretarissen der Groepen.
Nederland: Mr. Ch. M. Herckenrath Jr. Oude Enghweg 4,

Hilversum.
Vlaanderen: Marc. Stuns. Em. Discaillesstr. 11. Schaarbeek-

Brussel.
Nederl. lndii: Mr. J. N. Greidanus, Javaweg 31, Weltevreden.
Suriname : Ir. J. 3. van Wouw, P. B. 169, 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.

Maurits Jolson t.

Voor velen misdadige verblinding zelfs, voor
anderen historisch verklaarbaar gevolg van een eeuw
van onrecht, is het felt, dat gedurende de duitsche
bezetting van Belgie, Vlamingen, niet den wil hebben
gehad zich blijvend bij Duitschland aan te sluiten,
maar gebruik te maken van de tot nu toe ijdele kans
op vrij eigen bestaan ; zij wilden dat uit hartstocht
voor hun Vlaamsche land en yolk. Neerlandia oordeelt
in dezen niet, maar misschien vergunt het mij de
openlijke erkenning, dat ik onder de door de Belgische
politiek vervolgden zooveel nobele menschen heb
leeren kennen. En onder hen was Maurits Jolson.
Ik weet wel, hij aanvaardde een professoraat aan
de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, hij is geweest lid
van den Raad van Vlaanderen en nog veel meer, maar
ik zal mi.') wel wachten daaruit gevolgtrekkingen te
maken, beleedigend voor zijn karakter. Zuiverder
belangeloosheid dan hem zijn Leven Lang heeft bezield, word schaars gevonden, en mij zal altijd blijven
drukken het gevoel van onmacht dat ik had, toen ik
hem in zijn bittere ballingschap niet meer en beter
heb kunnen helpen. Gelukkig zij, die blijkbaar dit
wel hebben kunnen doen.
Et ken zijne boeken, getuigende van het vaste geloof
aan de eeuwenoude vijandschap van Frankrijk tegen
Vlaanderen, en van de vaste overtuiging, dat de
breuk tusschen noord en zuid niet had gehoefd, maar
schuld was van de politieke vijanden, Franskiljons,
Franschen en Walen. Aan den Nederlandschen slam
had hij zijn hart verpand; huffs en haard heeft hij indertijd verlaten om met de Boeren te vechten. Alles had
hij over, te veel wellicht, misschien in vrome verdwaasdheid, all een argelooze held, voor het ideaal,
dat hij trouw is gebleven. En toen zijn zaak, Vlaan-
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deren vrij, verloren was, toen heeft ook hem het lot
getroffen van den overwonnene, hens, Meert, Rudelsheim en zooveel anderen.
Wij oordeelen niet, maar onverschillig hoe wij verder
denken, kunnen wij alien in weemoecl de nagedachtenis
eerbiedigen van zulke strijders.
H. J. KIEWIET DE JONGE.

Ook aan verrassingen voor de leden is met het oog op dezen
avondgedacht.
Eerlang zal de tak over aan tot de oprichting van een A.N.V.boekerij te Merxem, de nijvere voorstad van Antwerpen, die
op het gebied van boekerijen zeer karig is bedeeld. Leden,
die hiervoorgiften wenschen te doen in geld of boeken, kunnen deze overmaken aan het sekretariaat, Verbrande-Entrepotstraat 3, waar ze in dank zullen worden aanvaard.

Hilversum, 14 December 1926.
N. S. Het portret, dat hierbij is afgedrukt, werd
genomen naar een foto, op welker achterzijde de
beer Josson een opdracht schreef aan ziin dochter,
die aldus aanvangt:
„Wees Viaamsch van hart, wees Viaamsch in Uwe
taal en Uwe zeden. Het is Uw hoogste plicht".
Red.
De nieuwe afdeeling Ieperen.
Ook te Ieperen, de oude, trotsche en — helaas ! -- door het
oorlogsgeweld zo3 zwaar benroefde, maar uit hare asch herrezen
Westvlaamsche stad, heeft Let A.N.V. thans weer vasten voet
weten te krijgen. De Iepersche Studiekring „Voor Taal en
Volk" sloot zich, de vorige mczand, met een flink aantal leden,
bij het Algemeen Nederlandsc n
i Verbond aan en gaf dadelijk
blijk van een buitengewone bedrijvigheid.
Op 9 December hield de bekende priester-letterkundige
Cesar Gezelle een beschouwing over „Tabak"; vijf da en
later, 14 Dec., sprak Prof. Dr. Van den Broeck*), uit Utrecht
over Leonardo da Vinci als natuuronderzoeker,
een voordracht
welke door meer dan 150personen werd bijgewoond en zeer
veel bijval had. 23 December handelde pater Hubertus over:
De Modus in den Gregoriaansche: Zang, met uitvoering van
liederen.
De werklijst voor deze maand luidt:
6 Januari Driekoningendag): samenzijn voor de
leden(zang, voordracht, muziek ); 13 Januari: voorstelling
door de zorgen van de afdeeling, van: „En waar de Sterre
bleef stille staan", door het Vlaamsche Volkstooneel;• 27 Januari,
Universiteit te Rijsel, over:
kannunnik Leman,
professcr aan
„Lille, capitale de is Flandi e au 15e siecle", met lichtbeelden.
Het wakkere bestuur van deze aldeeling is samengesteld als
volt: Ingenieur H. van derr Ghote, voorzitter; R. Van der
Schelden, ondervoorzitter; R. Buckinx, secretaris-penningmeester (Cartonstraat 39); Advocaat P. Waterblee, architect
R. Speybrouck, Mej. M. Van Uxein en P. Tamboryn, leden.
Sprokkelingen u:t de Scheldestad.
Gezien den overgrooten bijval der eerste twee door den
Antwerpschen tak van het A. N. V. ingerich te voordrachtavoncl en, wordt de mogelijkheid overwogen, de volgende
spreekbeurten in een grootere taal te houden.
Aan het stadsbestuur isgevraagd over de feestzaal der
Stedelijke Normaalschool te molten beschikken.
De Antwerpsche tak telt thans 225 leden en het bestuur
hoot voor half Januari het 250ste lid te mogen inschrijven.
Bij deze gelegenheid zal waarschijnlijk een gezellig samenzijn,
met kunstconcert, waarvoor reeds verscheiden leden hunne
medewerking hebben toe `zed en een dansgelegenheid
worden gehouden.
*) Tweede spreker door het Ned. Comite voor Lezingen in
Vlaanderen uitgezonden. Prof. tract ook op in Mechelen,
Leuven,
Lokeren en Gent; 25 of 26 Januari zal ZExc. Dr. R. A.
Zimmerman voor den Tak Antwerpen spreken over het herstel
Red.
van Oostenrijk.

Depropagandakommissie van den tak bracht eenige reeksen
prachtig uitgevoerde prentbriefkaarten, episoden uit den
„Reynaert" voorstellend, in omloop. Binnen enkele da en
tijds was de voorraad, meer dan 200 reeksen omvattend, uitgeput. Er wordt aan een herdrukgedacht; verder overvveegt
men de uitgave van een nieuwe reeks kaarten met Vlaamsche
kernspreuken en daarbij passende teekeningen. Deze reeksen
worden onder omslag verkocht teen 1 fr.; voor groote bestellinen 25 pCt. korting.
Het bestuur overweegt de inrichting van wandelvoordrachten
in de voornaamste musea der stad. Onderhandelingen in dien
zin wordengevoerd.
Leden, die hun bijdrage voor 1927 wenschen te storten op
depostcheckrekening 1606.30 (op naam van M. Bello worden
verzocht dit onverwijld te doen.
Tevens wordt een beroep gedaan op alien, om zooveel leden
mogelijk aan te werven en hun adressen, alsmede die van goedgezinden onmiddellijk aan het sekretariaat (Verbrande-Entrepotstraat 3) to willen overmaken.
Het bestuur denkt er aan een avond,gewijd aan kunstdansen, in te richten, waarvoor de medewerking is gevraagd
van een der beste danseressen uit het Vlaamsche land.
Felix Timmermans te Antwerpen..
Na den schitterendgeslaagden Top-Naeffavond had het
bestuur van tak Antwerpen niemand minder dan Felix Timmermans uitgenoodigd, om als spreker voor zijne leden op te
treden.
Met zijn gewone bereidwilligheid beantwoordde de knappe
schrijver van „Pallieter" deze uitnoodiging en op Dinsdag
7 December trad hi' voor de leden en belangstellenden op in de
Concertzaal van het Kon. Vlaamsche Muziek-Conservatorium,
De belangstelling was van dien aard, dat zelfs het podium
gedeeltelijk door publiek werd bezet, zoodat de spreker langs
alle zijden omringd was.
Timmermans werd op donderend applaus onthaald en op
leuke wijze ingeleid door den voorzitter, Modest Lauwerys.
Te midden van een ademlooze stilte, slechts nu en dan
onderbroken door een hartelijken lach, hield Timmermans
zijn lezing over Franciscus van Assisi, wiens leven en leer
hi' op zijn eigen pittige manier belichtte en waarover hi' in
zijn eigenaardige taal zijn vereering uitdrukte.
I-Tet bestuur van den tak had, voor degelegenheid, prachtige
programma's laten drukken met de beeltenis van den populairen
Vlaamschen schrijver, naar het schilderij van zijn beroemden
stadgenoot Opsomer (dat voor het museum te Brussel
werd aangekocht) een heel plezierigen toelichtenden tekst
in Pallieterstijl door den bekenden Brusselschen letterkundige
Johan Demaegd.
Eerste Algemeene Vergadering van tak Mechelen.
Dinsdag, 21 December, hield de onlangs weder-opgerichte
afdeeling Mechelen van het A.N.V. — welke reeds ruim
honderd leden telt — en al heel wat blijken geeft van groote
leefbaarheid, hare eerste algemeene vergadering. De vergadering werd, we ens ziekte van den voorzitter van het waarnemend
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bestuur, Dr. L. Antheunis, door den heer Jos. Joosen, ondervoorzittergeleid.
De heer Lode Baekelmans, ondervoorzitter van tak Antwerpen, sprak de vrij talrijk opgekomen leden namens het
bestuur van den broedertak Antwerpen toe, wees op de noodzakelijkheid van eensgezindheid op het terrein der verdedigin en bevordering van taal en cultuur en vatte, bondig maar
treffend, het doel en de werking van het A.N.V. in Vlaanderen
samen.
Na hem behandelde de heer M. J. Liesenborghs, uit Brussel, lid van het Hoofdbestuur en van het bestuur van Groep
Vlaanderen,
het onderwerp: „Waar komt ge met uw Vlaamsch ?"
uitvoerig wijzend op de uitgestrektheid van het Nederlandsche
Taalgebied in de wereld, de beteekenis van den Nederlandschen
stam en daaraan vastknoopend het ontstaan en de geschiedenis
van ons Verbond. Ook bracht hij, namens de leiding van
Groep Vlaanderen, de beste wenschen over aan tak Mechelen
en aan zijn wakker waarnemend bestuur, waarbij hi' in het
bijzonder de heeren dr. L. Antheunis, Jos. Joosen en vooral
den secretaris-penningmeester Korneel Goossens wenschte te
noemen.
Vervolgens deed de waarn. secretaris voorlezing van het verslag der werkzaamheden van het voorloopig bestuur en van het
reglement der afdeeling, waarna de heer M. J. Liesenborghs,
mede op verzoek van sommige aanwezigen, eenige aanvullende
of verduidelijkende toelichtingen gaf. Verslag en reglement
werden eenparig goedgekeurd.
In het Bestuur zijn gekozen : Dr. L. Antheunis, voorzitter; J. Joosen, ondervoorzitter; Korneel Goossens, secretarispenningmeester; Jef Denijn, Adv. J. Goddefroiy, Fr. de Prins,
Karel Casteels en H. de Backer.
Tak Brussel,.
De tweede spreekbeurt van de met Mevr. Top Naeff ingezette reeks wintervoordrachten, werd 17 December ,
eveneens
in het Museum van het Boek, door den heer Pol de Mont,
uit Antwerpen, met de hem bekende bevoegdheid en welsprekendheid gehouden. Door den voorzitter, den heer Omer
Wattez, bondig ingeleid, wist degewezen conservator van het
Antwerpsche Museum van Schoone Kunsten, handelend over
„Pieter Brueghel de Oude", zijn talrijk en aandachtig gehoor
twee uren fang te boeien zonder dat, bij het publiek, ook maar
het minste teeken van vermoeidheid werd waargenomen.
Lichtbeelden verduidelijkten deze leerrijke en, op sommige
plaatsen ook wel, zeer humoristische voordracht.
Op Zaterdag 15 Januari a.s. heeft, in de groote zaal van het
Holland Huis, aan de Andergemsche Laan, daartoe bereidwillig
door den Raad van Beheerafgestaan, een door tak Brussel
ingericht weldadigheidsfeest plaats, waarvan de opbrengst
tengoede komt aan de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid en het Vlaamsche Werk „Kindergeluk" te Brussel.
De Nederlandsche kolonie verscheidene Vlaamsche Vereenigingen zegden hunne medewerking toe tot dit feest, dat bestaan
zal uit een kunstgedeelte (zangnummers door Mej. J. de Kesel
en den heer Hubert, kunstdansen, op muziek van klassieke
meosters, door de Vereeniging „Onze Jeugd", humoristische
voordrachten, enz.), een loterij metprachtige prijzen en een
danspartij met verrassingen. Voor de inrichting van dit feest
mocht de innigste samenwerking van Noord-Nederlanders
en Vlamingen worden bereikt.
Voor het einde derzelfde maand, vermoedelijk reeds op
Vrijdag 18 Januari, spreekt de beroemde Vlaamsche schrijver
Stijn Streuvels voor de leden van het A.N.V. over „Een
Kerstavond uit de Frontstreek".
Voor alle inlichtingen, toegangskaarten voor genoodigden,
opgave van nieuwe leden enz. wende men zich tot den afdeelingssecretaris: Marcel De Ceuleneer, Victor-Berteauxlaan,
10,
Anderlecht-Brussel.

Ned. School te Brussel.
De Nederlandsche Christelijke School te Brussel ma zich,
onder de knappe leiding van den heer Neven, en dank zij mede
de toewijding van het onderwijzend personeel, in een buitengewonen bloei verheugen.
Eenpaar jaren geleden moest de school, toenmaals aan de
Nieuwe Graanmarkt, in de benedenstadgelegen, aanzienlijk
worden uitgebreid, wat hare overbrenging naar de d'Oultremontstraat, nabij het Jubel- of Cinquantenairepark, waar over
ruime lokalen met speelplaats en tuin kon worden beschikt,
noodzakelijk maakte. Dr. De Visser woonde toen als minister
van Onderwijs de inhuldiging van het nieuwe schoolgebouw
bij en sprak er een merkwaardige rede uit. Sedertdien is de
Nederlandsche School nog uitgebreid met een volledige afdeeling voor middelbaar onderwijs. Naast de Noordnederlandsche kinderen uit de Brusselscheagglomeratie worden ook
Vlaamsche i-inderen in deze school als leerlingen aanvaard.

NEDANDIR.

W. MUURLING. t
Het plotseling overlijden van den heer W. Muurling is voor Groep Ned.-Indie een buitengewoon
groot verlies.
Deze groepsvoorzitter toch scheen voorbeschikt,
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om de vereeniging weer tot bloei te brengen; hij was
een man met een scherp verstand en groote belezenheld, die de kaart van het land kende als weinigen
en die door de verschillende betrekkingen, welke hij
heeft vervuld, op de hoogte was van de toestanden
zoowel bij het Gouvernement als in handel en nijverheid; hierbij kwam het groote voordeel, dat hij ondanks
zijn drukken werkkring steeds tijd voor de Verbondszaken beschikbaar had. En eindelijk had Muurling,
toen hij de leiding van de vereeniging op zich nam,
al een aantal jaren in het Groepsbestuur zitting gehad
en daar aan de groote zaken zijn voile belangstelling
gegeven. Ik denk hierbij vooral aan de moeite, die hij
zich gaf, toen wij met het leergangenwerk begonnen.
Die reergangen waren de eerste zaak, waaraan hij
zich na zijn optreden als voorzitter genet heeft, met
de bedoeling de administratie overzichtelijk te maken
en dit werk meer voordeel te doen hebben van belangstellende Verbondsleden, door de plaatselijke
schoolcommissie te doen bestaan uit overtuigde
Verbondsvrienden, die deze taak op zich namen met
het vertrouwen, dat de leergangen een middel zijn,
om onze beginselen op ruime Schaal ingang te doen
vinden.
Muurling heeft meer belangrijke zaken aangevat
en dat hier niet gewezen kan worden op rijke vruchten
van zijn voorzitterschap, is te wijten aan omstandigheden, die zich in een bestuur in Indie zoo dikwijls
voordoen: bestuurswisseling, verloven, enz.
Niet alleen in den boezem van het A.N.V. heeft
Muurling gewerkt voor den Nederlandschen stam;
als voorzitter van de Luchtvaartvereeniging was
hij de eerste, die Van der Hoop te Batavia de hand
drukte; hij had zitting in het bestuur van de Michiel-Adriaensz-de-Ruytervereeniging, die er naar
streeft het leven van Nederlandsche zeelieden aan
den wal aangenaam te maken, en had de leiding van
het plaatselijk bestuur van „Indisch Bronbeek",
dat een aantal behoeftigen oud-strijders een goede
woning verschaft.
In Muurling is een man heengegaan, die een welbesteed leven achter zich had en van Wien voor den
Nederlandschen stam nog heel veel mocht worden
verwacht.
Zijn nagedachtenis zal een groote schaar van vrienden in eere houden.
R. v. I.
N.S. Gaarneplaatsen wij na het stukje in on s Decembernummer deze herd enking der verdiensten van wijlen den
Groepsvoorzitter door den afgetreden Groepssecretaris, beneyens eenportret van den overledene van on er datum.
Red.
A.N.V.-avond te Batavia.
Met bizondere ingenomenheid maken wij melding (daarbij
een verslag volgend in het Bataviaasch Nieuwsblad van 9
November P.) van een lezing, uitgaande van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, welke Dr. G. J. Nieuwenhuis te
Batavia hield over „De Nederlandsche gedachte in Nederlandsch-Indie". De lezing werd bijgewoond door Z.E. den
Gouverneur-Generaal, vergezeld van twee zijner dochters,
en door een aantal hooggeplaatste personen.
Dr. Nieuwenhuis wees op de groote beteekenis van de
verbreiding der kennis van het Nederlandsch onder de volken
van Indie. Wat daar aan Westersche cultuurgebracht wordt,
moet den Nederlandschen stem el dragen.
Zooals hij reeds in verschillende geschriften heeft uiteenvoor
gezet,
doeltrefiende verbreiding van die kennis

naar zijn meening veel verandering noodig in opzet en methodiek der school. Men beginne met het onderwijs in 't Nederlansch niet te vroeg, en „er kome eenvoudiger Nederlandsch:
weg met de verbuigings-n bijvoorbeeld".
Voor wie van zijn boeken kennis nam, mogen deze denkbeelden niet nieuw zijn, de wijze, waarop Dr. Nieuwenhuis,
die voordraagt, is altijd frisch en boeiend. We hebben 't verleden jaar o.a. in het Indisch Genootschap nog kunnen hooren.
In dit verslag vonden we b.v. dit aardige beeld: „Spreker
heeft in den kolonisator altijd gezien de bij, die op honing
uittrekt, maar tevens den bloemen het bevruchtende stuifmeel
brengt. Laat Nederland gerust hier honing halen, maar laat
het ook stuifmeel brengen".
B.
Land en Volk van Ned. Oost-indie.

De aardrijkskundige wandplaten van Nederlandsch OostIndie waren een zeer welkomgeschenk voor de aankleeding
van het kantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
De heeren J. Koning en D. Wouters hebben in een achttal
smaakvol bij P. Noordhoff te Groningen in 1924 uitgegeven,
van keurige foto's voorziene boekjes een „Handleiding" bij
dieplaten geschreven met de bedoeling aan de leerlingen
onder la ere en middelbare scholen kennis van onzen Oost
bij te brengen. Op zeer verscheiden gebied, zooals uit de
titelsder boekjes blijkt:
I. Hetpasarwezen op Java en de Buitenbezittingen
(waarom niet„buitengewesten ?").
II. De Inlandsche landbouw.
III. De groote zeehavens.
IV. De suikerindustrie.
V. De Volksraad.
VI. Mooi Indie.
VII. In de sultanslanden.
VIII. Wajang-spelen.
De schrijvers en de teekenaar der platen hebben daarmee
een verdienstelijk werk gedaan. Elke poging om Indie meer
op de Nederlandsche scholen te brengen verdient toejuiching;
wij moeten het als een schande voelen, dat het Indisch Onderwijs-Comite niet kon blijven bestaan.
Wanneer de schooljaren al in zoo'n ver verleden liggen,
is het voor een leek op onderwijsgebied moeilijk om te beoordeelen, of het aan de leerlingen der la ere en middelbare
scholengebodene inderdaad binnen den kring van hun belangstelling en binnen hun bevatting ligt, of de onderwerpen, in
verband met het een overigens verwerkt moet worden, niet
te uitvoerig zijn behandeld. In dat opzicht is mijn indruk, dat
de schrijvers wel wat te veel in bizonderheden afdalen. zeer
zeker, op de la ere scholen zijn de boekjes eer geschikt
voor den onderwijzer om ze te bestudeeren en de hoofdzaken,
of het meestpakkende, er uit te vertellen, dan om ze den
kinderen in handen tegeven. Als leesboek voor de middelbare
scholen kunnen ze zeer zekergoeden dienst bewijzen, al zal
menigeen de „verhandeling” over den Volksraad met de uitvoerige beschrijving van de zittingszaal, de opsomming van
de namen der leden, en de inlassching van bijna het geheele
tiende hoofdstuk van het Regeeringsreglement, wel wat droog
vinden.
Zooals de schrijvers ze en werden de boekjes „samengesteld
naar bestaandegegevens en persoonlijke indrukken". Het
persoonlijke kan aan de mededeelingen en beschrijvingen een
te waardeeren levendigheid geven, — en dat is ook op vele
plaatsen het geval maar de schrijver is wat heel erg „persoonlijk", als hij in een handleiding, waaruit de jeugd ook
leeren moet, dat in Indie menschen van verschillend ras elkaar
begrijpend en waardeerend moeten samenwerken, van den
Chinees de volgende, ook niet fraai gedachte en gestelde
karakterbeschrijving geeft: „Hart heeft hij niet; hij is honderdmaal onverbiddeliiker dan een Hollandsche pandiesbaas, zelfs
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teen den meest loyalen student. Hi is een gedrochtelijke
Oostersche Shylock, hij is Moliere's l'Avare, een grippe sou
sans scrupule, in een gele huid, met dikke vleezige vingers,
scherp
monsterend, de korrets macs
waartusschen hij ,
koffie
van aangeboden met zorg geoogste of met nog meer zorg gestolenpartijtjes glijden laat".
En dan nog iets: Men kan veel houden van politiek (vooral
na de behandeling in de Tweede Kamer van het gezantschap
bij den Paus en het Belgisch Verdrag
maar het blijft een
zaak voorgroote menschen, en een schoolboek is niet plaats
voor de verbreiding van koloniaal-politieke meeningen. hetzij
dan die van Prof. Treub, door deze schrijvers met instemming
aangehaald, hetzij die van an.deren.
Als ik deze vlakjes voor een oogenblik vergeet, durf ik de
laten en de „Handleiding" een aanwinst noemen voor denn.
nog altijd geringen voorraad hulpmiddelen voor het onderwijs over Indie op de moederlandsche scholen.
B.
Onze Nederlandsche leergangen in Ned,--Indie.
Verslag over den leer an in het Nederlandsch,
uitgaande van de Afdeeling Sumatra's Oostkust van het
Algemeen Nederlandsch Verbond.
Het verslagjaar loot
van 1 Pili 1925 tot 30 Juni 1926. De
P
leer an ma zich nog steeds verheugen in de groote belangstelling van Inlandsche zijde. Het aantal leerlingen was dan ook
zeer bevredigend te noemen: het bedroeg gemiddeld 73 (het
hoogste aantal was 88). Vooral de la ere klassen zijn zeer goed
bezetgeweest (25, 24 en 18 leerlingen), waarom de verwachting
mag worden gekoesterd, dat in de volgende jaren ook de
hoogere klassen goed bevolkt zullen zijn.
Het schoolverzuim in gering te noemen (7 °/ ook
hieruit de gevolgtrekking mag worden gemaakt, dat de leerlingen het onderwijs op prijs stellen en dat de leer an in een
groote behoefte voorziet. Hij biedt trouwens vrijwel de eenige
gelegenheid voor den Inlander, om geregeld onderwijs in de
Nederlandsche taal te ontvangen.
Door vertrek naar elders werden twee leden van hetpersoneel vervangen door andere. Verdere wijzigingen hadden niet
plaats.
Ook ditjaar behoefde niet de voile gemeentelijke subsidie
te worden aangevraagd en het laat zich aanzien, dat in het thans
loopende schooljaar dit in nog mindere mate het geval zal zijn.
(Het nieuwe schooljaar is begonnen met 95 leerlingen tegenover
78 in het verslagjaar).
De Leider,

J. J. KLUIT.

ZUID-AFRIKA.
Historische oogenblikken voor Zuid-Afrika.
Het was een historisch oogenblik, toen deter dagen
generaal Hertzog te Kaapstad aan wal stapte bij zijn
terugkeer van de Londensche Rijksconferentie, waar
zijn vooruitstrevende denkbeelden over de betrekkingen der kolonien tot het Britsche Rijk zoo al niet
in naam toch inderdaad hadden gezegevierd. De
dominions zullen voortaan in groote mate hun eigen
politiek bepalen, zullen het recht kunnen eischen,
zelfstandig diplomatieke overeenkomsten te treffen
met andere Staten en hun eigen gezanten en consuls
te benoemen. Uit Hertzogs toespraak tot de menigte
bleek, dat hij de besluiten der Rijksconferentie ziet
als een volkomen vrijmaking van het Afrikaansche
yolk, dat thans zijn geboorte viert als zelfstandige natie.
Dit is niet maar zoo een alleenstaande gebeurtenis,
doch de uitkomst van een langdurigen strijd. Het
verhaal daarvan vindt men niet alleen in de krijgs-

geschiedenis der Boeren. Van de geesteliji worsteling
gedurende vijftig jaren gevoerd getuigt het onlangs
verschenen „Gedenkboek van die Genootskap van
Regte Afrikaners (1875-1925)" *). Het is een aaneengeschakeld verhaal van historische oogenblikken
in het Leven eener wordende natie en voor ons,
Nederlanders, spannende lectuur. Wie onzer ziet bij
Zuid-Afrika's lijden en strijden niet in eigen geschiedenis terug ? Aileen — de worsteling van het
Nederlandsche yolk ligt zoo ver in het verleden, dat
wij ons misschien niet altijd voldoende in de levende
werkelijkheid van een yolk dat zijn zelfstandigheid
verwerft, kunnen denken.
In 1875, bij de oprichting van het Genootschap,
bestonden er wel Afrikaners, maar nauwelijks een
Afrikaansch yolk. Zijn taal was een taal in de verstrooling. Het genootschap was de eerste vaste organisa tie, gesticht om die taal te handhaven, maar
zijn optreden heeft geleid tot een beweging van veel
wijder omvang.
Wat den naam betreft, vindt men in het gedenkboek
de volgende omschrijving, die van Ds. S. J. du Toit:
„Daar is Afrikaanders met Engelse harte. En daar
is Afrikaanders met Hollandse harte. En dan is daar
Afrikaanders met Afrikaanse harte. Die laaste noem
ons Regte Afrikaanders". In de acht stichters waren
verschillende landaarden vertegenwoordigd, echter
niet de Engelsche. Vier Du Toits en twee Malherbes
vertegenwoordigden het Fransche, C. P. Hoogenhout het Nederlandsche en Aug. Arhbeck het Duitsche
volkseigen. Zij begrepen, dat de Afrikaansche beschaving slechts gered kon worden door een eigen
volkstaal. Zij lieten, naar Prof. J. D. du Toit hier
schrijft, het yolk een moedertaal erven, zooals de
Voortrekkers het een vaderland hadden nagelaten.
Als een bevrijdingskreet klonk hun leuze skrijf soosjy
praat door het land. Zij eischten een natuurrecht op
voor een yolk: het recht onderwezen te worden in
zijn moedertaal. Thans is men al zoo vertrouwd met
de gedachte van Afrikaansch als volwaardige spreeken schrijftaal, dat het moeilijk is, zich terug te denken
in een tijd, toen de voorstanders van het Afrikaansch
zich niet dan in een geheim genootschap konden
vereenigen en niet dan onder schuilnamen in het openbaar moch ten optreden, daar zij anders als dwazen
behandeld, uit hun betrekkingen genet en uit de
maatschappij geweerd zouden zijn. 't Was alles
Engelsch, wat men hoorde. Het genootschap heeft
het yolk opgevoed, heeft het leeren lezen. Hetgeen
bereikt werd, stemt tot bewondering. Afrikaansch
wordt thans in alle scholen der Unie, in Rhodesia
en Zuidwest-Afrika onderwezen en in alle Universiteiten der Unie bestudeerd. „De taaltriomf is
kompleet", schrijft Prof. Du Toit in dit boek. Deze
zegepraal dagteekent van het eindelijk zwichten der
Kaapsche kerk — van wie aanvankelijk veel verzet uitging — in November 1924 en van het met
algemeene stemmen genomen besluit van Volksraad
en Senaat op 8 Mei 1925, waarbij het Afrikaansch
ook voor den Staatsdienst volledig werd erkend.
Juist toen het Genootschap een halve eeuw van zijn
bestaan had voltooid, kon gezegd worden, dat de taalstrijd afgeloopen — en gewonnen was.
***

De schrijvers van het Gedenkboek onderscheiden
twee bewegingen. Het welslagen der eerste, de zuivere
taalbeweging van 1875, was vooral te danken aan het
*) Uitgegee deur die Afrikaanse Studentenbond 1926.
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driemanschap Ds. S. J. du Toit, C. P. Hoogenhout
en D. F. du Toit (oom Locomotief). Alle drie worden
hier ttitvoerig herdacht, allereerst de groote en edele
figuur van Ds. S. J. du Toit, die zeven bijbelboeken
vertaalde en verklaarde en daarmede den grondslag
legde voor het belangrijkste en dringendste werk
dezer pioniers. Om den Bijbel was de beweging begonnen, den Bijbel en de volkstaal, vurigst verlangen
en tevens aanleiding tot het vurigst verzet. Beschouwden niet velen de overzetting der geheiligde
woorden in de gemoedelijke spreektaal als ontwijding ? Maar het yolk Wilde een Bijbel, dien het lezen
en begrijpen kon — wat bleek uit de omstandigheid,
dat de 13.000 afdrukken van de Psalmen en de vier
Evangelies wondersnel waren uitverkocht, zoodat een
tweede druk werd vereischt.
Vele duizenden in de Kaapkolonie, die geen
Nederlandsch kenden, waren tot dat oogenblik van
een Bijbel verstoken geweest, een groot gevaar voor
de zedelijkheid onder de kolonisten, vooral van de
gekleurde bevolking. Aan het vertalingswerk waren,
o.m. wegens de groote afstanden in het land, groote
moeilijkheden verbonden, maar ze werden overwonnen. Het Nieuwe Testament is thans bijna gereed
en voor de buitengewoon lastige vragen, die zich
bij de vertaling van het Oude voordoen, is op de
voorjaarsvergadering te Bloemfontein besloten, Prof.
Van Gelderen te Amsterdam te raadplegen.
Niet alleen voor den Bijbel, maar ook als schrijftaal
bleek het Nederlandsch ongeschikt. Dat erkenden
mede de Nederlanders C. P. Hoogenhout, zijn vriend
Arn. Pannevis en dr. Brill, destijds rector van het
Grey-college te Bloemfontein, aan Wier nagedachtenis hulde wordt gebracht. Zij zagen spoedig in,
dat, zoo de stamtaal zich ooit in Zuid-Afrika zou
handhaven, dit zijn moest in haar Afrikaansch, niet
in haar Nederlandsch gewaad .Men heeft het mogelijke
beproefd, om het Hooghollandsch te behouden,
maar het ging niet. „Dit sou nooit gaan om een taal
te leer skrywe en 'n ander te praat nie", schrijft
P. S. Hoogenhout in een levensschets van zijn verdienstelijken bloedverwant. Ook andere Nederlanders
als Dr. Mansvelt en Dr. Changuion, erkenden, dat het
hopeloos was te beproeven den Afrikaners Nederlandsch te leeren. Wel trachtte de Taalbond weer
liefde voor den Nederlandschen taalvorm en de
Nederlandsche letterkunde te wekken, maar op de
breede volksmenigte kreeg men geen vat. De houding
tegenover het Nederlandsch was niet vijandig. Men
vond, dat het Hollandsche genootschap geen tegenwerking, maar veeleer steun verdiende. Dr P. C.
Schoonees getuigt van de bewondering der vocrmannen van 1875 voor de Hooghollandsche partij,
die bij alle verschil van middelen hetzelfde einddoel
beoogde als de Afrikaners: de wedergeboorte van
het yolk.
In de Nederlandsche taal tag men echter geen
bondgenoot meer en hoe meer gedichten en proza
er in het Afrikaansch verschenen — de oprichting
van het Genootschap werkte daartoe krachtig mee —
des te meer werd de „vesting van het Hooghollandsch" ondermijnd. En wanneer wij, de verzameling opstellen doorbladerend, luisteren naar hetgeen
deze Afrikaners op het hart hadden, begrijpen wij,
dat het niet anders kon. Het yolk vroeg, waarom het
alleen van alle volken zijn moedertaal niet mocht
schrijven. En de leiders noemden het een „nationalen
moord", wanneer een heel yolk tot stilstand veroordeeld, het heele geestesleven van een yolk gestuit of

onmogelijk gemaakt werd door de belemmering van
de taal.
***
De tweede Afrikaansche beweging ging niet van
enkele leiders maar van het yolk zelf uit. In den
tweeden vrijheidsoorlog was het Afrikaansche yolk
tot volledige bewustheid gekomen. Ging de staatkundige onafhankelijkheid van een volksdeel verloren — daartegenover werd gewonnen de geestelijke
onafhankelijkheid van het geheele Afrikanerdom.
Uit die schijnbare nederlaag werd de nieuwe Afrikaansche natie geboren; de strijd smeedde de verdeelde machten tot een hechte eenheid aaneen. De
volksziel was tot in haar innigste roerselen bewogen,
door het algemeene lijden kwam er diepte in het yolksleven. Gelouterd en met de voile bewustheid van zijn
geestelijke kracht, toonde de Afrikaner na de eerste
neerslachtigheid zijn vasten wil om te behouden,
wat behouden kon worden: zijn taal, zijn tradities, zijn eigen Afrikaansche cultuur. Ongeveer
in deze woorden schetst Dr. P. C. Schoonees de
geestelijke wedergeboorte, de opstanding uit knechtschap. Wie zal zeggen, in hoever niet het Afrikaansche
yolk door deze bevrijding zonder wapengeweld een
nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis heeft ingeluid ? Het yolk voelt zich jong en hoopvol; het leeft
„in die oggendvroegte", wordt „voortgestu deur 'n
kragtige dadedrang". Niet de dadendrang van den
ouden 60: het uitgaan op veroveringen, maar die
van handel en bedrijf, Welke tot hooger geestelijke
Leven zullen Leiden, gelijk zij dat deden in Hollands
Gouden Eeuw. Wat eerst een taalbeweging was,
groeide tot een nationale beweging uit. Een eenvoudig
herdersvolk ontwikkelde zich tot een moderne
nijverheidsgemeenschap, maar dat yolk is zichzelf
en wil zich zelf zijn, laat zich geen „vreemde taal en
cultuur opdringen" gelijk een dezer schrijvers zich
uitdrukt. Ziin strijd is doorgedrongen in het yolksleven en ook zijn kunst zal opbloeien uit zijn eigen
leed; uit eigen vergoten bloed. De tweede Afrikaansche
beweging was de bewustwording van den mensch in
Zuid-Afrika, waarvan generaal Hertzog bij zijn aankomst te Kaapstad sprak.
Zooals de jeugdige en frissche Zuidafrikaansche
poezie ons telkens weer bekoort, zijn wij ook onder
de bekoring gekomen van dit Afrikaansche boek.
Al hebben een 20-tal schrijvers — mannen met
klinkende namen — bijgedragen, het boek is een
geheel. Het geeft een beeld van de Zuidafrikaansche
gedachte. Het schetst, hoe taal en beschaving en
kunst stilaan groeien en zich ontwikkelen. „Die
gevaar van taalverwildering het nog gladnie gewijk
nie . . . . die veredelingsproces sal deur 'n jong geslag
wat 'n suiver Afrikaanse opvoeding ontvang en tog
die ou stamtaal nie verwaarloos nie, voortgezit wordt",
verklaart Dr. Schoonees; „die Afrikaanse idioom,
sours so tiepies ruig, maar tevens so rack van seggingskrag sal gaandeweg aan buigsaamheid win; ons
Bien nou al hoe dit in die werke van ons kunstenaars
meer en meer verhartstogtelik word".
Wie komt niet gaarne onder den indruk van deze
geestdrift; wie, die hoopt, dat de Nederlandsche stam
stevig zal opschieten ook in ver Zuid-Afrika, laat zich
niet graag meevoeren door een optimisme, dat zooveel
kansen op rechtvaardiging biedt ? Het Genootskap
van Regte Afrikaners heeft in de vijftig jaren van
zijn bestaan het zijne gedaan, om het Zuidafrikaansche ideaal van eenheid en zelfstandigheid te
v. W. Cr.
verwezenlijken.
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AMERIKA.
De Nederlandsche taal in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Het eerste stukje onder „Dietsche Kantteekeningen" in
Neerlandia van September 1926 las de ondergeteekende met opmerkzaamheid, deels ook met misnoegen, deels met instemming.
Schrijver dezes heeft het zich steeds tot eene eere gerekend,
behalve dat het zijn taak was als redakteur van een Hollandsch
blad in ons land, om voor het voortdurende gebruik van de
Nederlandsche taal te mogen strijden in onze oudvaderiandsche kringen, al is hi' ook Amerikaansch burger, om Godes
wil eerbiedig gehoorzamend de Overheden en wetten des
lands, en zoekend het waarachtig welzijn van zijn nieuwe
vaderland.
Reeds eer dacht hi' er over een soort weerklank op de „Kantteekening" van „Onze taal in Amerika" over te doeng3lven
naar Den Haag, maar hi' aarzelde telkens, en wachtte met
zijn voornemen uit te voeren.
Daar echter de Christian Journal onder het hoofdje „Een
Nederlandje in Amerika ?" een deel van dit genoemde Dietsche
randschrift overnam en er eenige opmerkingen aan toevoegde,
die bedoelden de „zwaarmoedige" verklaring van den beer
Dr. Beets, zwart op wit gesteld, voor verbleeken te behoeden,
meende hi' goed te doen met niet Lan ger te weifelen, maar
wat hi' dacht, toen hij het Septembernummer van Neerlandia
op blz. 144 en 145 las, aan het papier toe te vertrouwen en U
te doen toekomen om het eenplaatsje te verschaffen (indien
U hetgeschikt vindt) in ons bekwaam geredigeerd bondsblad.
Dr. Henry Beets, van Grand Rapids, „die eertijds zoo warm
voor het behoud onder (Nederlandsche) taal streed", en het
werk van het Algemeen Nederlandsch Verbond bevorderde,
zoodat zijn naam herhaaldelijk in het Gedenkboek van het
A.N.V. wordt vermeld als van iemand, die„warme liefde,
behalve voor Amerika, ook voor Nederland had”, schreef,
dat wij (Nederlanders en Hollandsche Amerikanen in de Vereenigde Staten) „ons niet moeten wilkkelen in een hopeloozen
strijd, die . zeker op een nederlaag uitloopt, om de Nederlandsche
taal te behouden, maar moeten begunstigen en propageeren
de officieele taal in ons land, dat is deEngelsche taal".
En de Nieuwe Rotterdamsche Courant '} was teleurgesteld
over deze uiting van den (anders wel als blijmoedig en met
oolijken 1achgeteekenden) „gezaghebbenden, geestelijken
leider in Michigan", veronderstellende, dat Dr. Beets in een
te zwaarmoedig oogenblik zijn „klacht" (wij onderstreepten.
G. V. B. hadgeslaakt; en mededeelende, dat „het Naar moeite
kostte om, op grond van Dr. Beets' waarschuwing, alle hoop
op te geven".
Wij meenen, geachte Redaktie, dat dit ook niet behoeft,
al is ontegenzeglijk door het onnadenkend en onverstandig,
en maar voetstoots aanvaarden van de eenzijdige Rooseveltsiaansche leus:„One country, one flag, one language”, later
door anderen, die zich als „super-patriotten" aandienden,
aangevuld met „one school, one church, and one religion",
en door de haastige „Americanization", die voor in de her achte oorlogsjaren werd doorgedreven, veel schade berokkend
aan de waardeering en het behoud van de Nederlandsche taal
onder oud en jong onder „het Hollandsche yolk" in ons land.
Bovendien hebben wetsbepalingen voor het even van yolksonderwijs, waarvoor de drijfveeren en oorzaken ook moeten
gezocht warden in een zelfde drift tot eigenaardige werktuiglijke
engedwongen eenheid, het hare gedaan om het „Dutch" naar
den achtergrond te dringen in de Hollandsche kringen, en de
jeugd afkeerig te maken van hunner ouderen vroegere „dienstbaarheid".
1)

De opmerkingen waren van ons (Red. Neerl.)
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Terwijl de door politiek uitgebroede zelfzuchtige, factiegeest
ademende en Immigratiebeperkingswet eveneens het hare er
toe bijbrengt, om Nederlandsche landverhuizers zoo min mogelijk in aantal voorbii het Beeld van Bartholdy, dat de lichttoorts
der Vrijheid omhoog heft, naar de haven te voeren van een
land, dat nog wel heel een groot Europa onontgonnen binnen
zijn wide grenzen heeft liggen.
Het is mijn vaste overtuiging, dat, als geestelijke leiders in
Michigan en andere staten, b.v. ruim 15 jaren geleden en daarna,
wat fierder op hun afkomst geweest waren en wat beter op de
hoogte van hun eigenlijke taak, de droeve „klacht" van Dr.
Beets, die zegt tot Licht te hebben „om de officieele, Engelsche
taal te begunstigen en te bevorderen", (en die dan natuurlijk
zijn onderscheidingsteekenen, door het schoone Gedenkboek
van het A.N.V. hem toegekend, wel zal terugzenden naar het
Hoofdbestuur), „over het hopelooze van den strijd, die onherroepelijk op een nederlaag uitloopt", ware niet zoo intreurig
geweest.
We behoeven nog een „Nederlandje in Amerika" te stichten (een dwaas zeggen en een dwaas ding om er naar te trachten)
om met alle kracht die ons rest, voor het behoud van het Nederlandsch onder ons yolk, waar mogelijk en waar nuttig, te strijden, in kerk en school, in huisgezin en vereeniging.
Het is herhaaldelijk erkend hier in kerkelijke bladen bij voorbeeld, dat door de sterk aangezette, als waarpatriottisch gestempelde, Amerikanisatiebeweging heel wat geestelijke waarden
zijn verloren gegaan onder ons Hollandsche yolk bier te lande,
en het Koninkrijk Gods daardoor wel schade was aangedaan.
Wij Hollanders kunnen in Amerika soms vreemd doen !
Het eigen samenleven en de traditioneele gewoonten van
vreemde Mennonieten hier en even over degrenzen, van
Zweden en Schotten enz., worden bewonderd, als de groote
pers er de aandacht op vestigt ze roemt; en het rijke goed,
dat Nederland, zijn taal, zijn geschiedenis, zijn godsdienst, zijn
letterkunde, zijn wetenschap en kunst, bezat en bezit, wordt
niet naar waardegeschat en op prijs gesteld.
Doch, met de taaiheidgoeden Hollanders eigen, willen wij
ten minste doen, wat wij nog kunnen, en blijven wij vechten
ook tegen de „nederlaag", die „zeker ons deel" zal zijn, naar
de orakelen ons zeggen.
Waarlijk, wij gelooven ook niet, dat het Nederlandsch nog
eens de landstaal zal worden van al de bewoners der Vereenigde
Staten, van al de menschen waarover de Sterren-en-Styevlag waait en wappert.
En ook is het wel klaar voor een mensch met een weinig
gezond verstand, dat wanneer men Amerikaan wil worden,
in de Vereenigde Staten maatschappelijk vooruitkomen, of als
burger een bij het yolk achtenswaardige plaats bekleeden,
men ten minste de Engelsche taal moet kunnen lezen, schrijyen, spreken en onderhouden. Dat kan zeer goed voor die
het zonder de Nederlandsche taal engoede zeden in den
ban te doen.
Daarmede is toch niet het doodvonnisgeteekend, dunkt ons,
voor hetgebruik maken en in goed aandenken houden van het
Nederlandsch, waar doenlij,
k om onderscheidene redenen.
En moeten wij sterven als soldaten in den krijg, dan liever
als een rechtgeaard strider op het slagveld met eere gesneuveld, dan zooals in Sic Transit van „
De(n) Schoolmeester" de
pias, die zijn studenten leerde: „Hoe men het stellen moet om,
na verslagen te zijn, het nog te overleven":
„Ik onderstel b.v. drie van jelui of zes,
Zijn
jn sterk door den viand bezet: wel, dan huur jeterstond
een kales,
En eer zijn paarden de uwe met list om kunnen koopen,
Kan je immersgemakkelijk in je rijtuig je viand ontloopen ?
Of, ik wil eens stellen, je staat te schilderen en houdt de
wacht
En daar komt een vijandelijke scherpschutter aan, met een
bril, (want het is nacht);
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le denkt dus:„Ik moet uit den we gaan of ik word
omgebracht”.
Heelgoed; dan heb je maar sublet, en zonder te dralen,
Het noodige schrijfgereedschap voor den dag te halen,
En je schrijft een briefjen van dezen inhoud in je
schilderhok:
Mijnheer de kapitein ! Neem me niet kwalijk zoo ik van
nacht vertrok.
't
omdat ik met den telegraaf de bedroevende tijding
heb vernomen,
Dat min peetoom de kinkhoest heeft en ik onmiddellijk
thuis moet komen.
Ik hoop, dat de temporeele absentie van een getrouw
trawant
Geen detriment zal doen aan ons wiegje, ik meen, het
vad erland"
Dat de, strijd voor het behoud van de Nederlandsche
taal hier onder cns yolk hachelijk is, stemmen wij grif toe.
Het is voor iem and, die met lezen en schrijven en corrigeeren
in die taal bier te laude te doen heeft, vaak een smartelijk ding,
als hij ziet eri ondervindt, hoezeer die taal op allerlei manieren
wordt verknoeid, verwrongen en gemarteld, en hoe hij, als hij
te schrijven heeft voor het publiek of in het openbaar, soms
alien en alles teen zich heeft in zijn poging, om draaglijk en
behoorlijk Nederlandsch in woordkeus en spelling en zinsbouw
tegeven; teen zich heeft, naast collega's en medewerkers en
inzenders, ook zelfs hardnekkige letterzetters en „lynotypers"
met mannelijke „Zwaantjes", onder andere beoefenaars van
de edele„druckkonste”, die met geweld geen Hollandsch meer
widen kennen.
Maar zeker, daar staat tegenover,
dat het bestaan van zoovele
Hollandsche bladen hier, niet het minst in Michigan, aantoont
(het is terecht opgemerkt) — dat nog vele „Hollandertjes"
gediend willen zijn van te lezen en te leeren in hun oude, goede
moedertaal, al zijn dan taal en stijl ook niet onberispelijk.
En immers, in dit opzicht is ook het „Nederlandsch" van
menig boek en blad in het land der vaderen niet 100 percent
zuiver, al te veel met „Egyptisch" vermengd !
Een schrale troost wel voor den zuivere-taalbeminnaar,
maar toch iets tot„verzachting” van zijn feed, waar het in
Amerika „bijna onmogelijk is om goed Hollandsch te spreken
en te schrijven".
En het taaie leven en volhouden staag van al die „Hollandsche" bladen hier bewijst voorts ook, dat menig uit ever „een
zoet broodje" verdient met geheel of ten deele zijn klandizie
te zoeken onder luitjes van den Hollandschen stain, een begunstiging die hij verliezen zou, met het vaarwel zeggen van zijn
firmanaam en doel.
Het doet ons steedsgoed, en wij voelen ons als redakteur
van een der „ten doode opgeschrevene" blaadjes altijd wat
moediger, als sterk veramerikaniseerde Hollanders, die van
Nederland en zijn yolk en taal en geschiedenis wat of niets
hebben afgeweten en nog niets kennen, en van Nederlands
vooraan staan nog in vele goede din en menschen die bier in
Amerika tot eenige beteekenis kwamen en meenen gekomen
te zijn, ons ontmoetende nu en dan, na verloop van „tijden en
halve tijdee met zekere verholen gevoelens, door hun stem en
hun blik echter nietgeheel verborgen, ons vragen: „En
uw blad leeft nog altijd he ! I wonder ! Er komen toch maar
weinig Hollanders meer in in het land, en uw blad komt nog
maar trouw tweemaal 'sweeks uit, he ? En altijd hebben jelui,
naar het schijnt, een goeden kring van lezers en „lots of ads" !
I don 't understand !"
U moet weten, dat in Kalamazoo, sterk inpatriotisme en
Amerikanisme, onder de„Hollanders” zelfs wel twee geheel in
het Nederlandsch uitkomende bladen verschijnen, al is een
ervan een weekblad „ Teekenen der Tijden" genaamd, dat mede
reeds eenige jaren levens telt, en ook voortleeft zonder bloedarmoede.

En in de betreurenswaardige oorlogsjaren hadden de bladen
in vreemde talen., die niet aan de zijde der Geallieerden stonden,
het juist niet zeer gemakketilk, en werd hun leven menigmaal
bedreigd,
Aan het Nederlandsch wordt overigens tegenwoordig onder
„ons yolk" niet veel „gedaan".
Onder de studenten der Seminaries van de Geref. en Chr.
Geref. Kerken zijn er niet zoo heel veel, die behoorlijk en net
Nederlandsch spreken, en nog veel minder goed schrijven of
in die taal aangenaam voor een Nederlander kunnen preeken.
En voor de jeugd is door de school, ook de bijzondere,
christelijke school, alle onder dezelfde staatswet begrepen, die
Been andere dan de landstaal voor het lager onderwijs meer
duldt—het „Hollandsch" een zaak van „disloyalty", van
beneden-standswaardigheid geworden. Op een enkele plaats,
in degewone school b.v. te Chicago, wordt na de gewone schooluren nog les gegeven in de beginselen der Nederlandsche taal.
In enkele huisgezinnen stellen de ouders nog prijs op oudvaderlandsche waarden en meerzijdige kennis en ontwikkeling
hunner kinileren, en weten zij, voorzoover zij nog gezag
hebben over hunne kinderen en hun toekomstig welzijn zoeken
te bevorderen, bij die kinderen nog eenigen lust en trots
op te wekken voor het kunnen spreken en lezen van het Hollandsch.
Maar daarmede is dan ook nu allesgezegd.
Onder voorgang, — zooals de N. R. Crt. meldde, — van Dr.
He Beets, welke geestelijke leider anders nog wel eens jong en
oud onder de„Hollanders” hier wil vermaken met prentjes
te latenzien van Urkers, Markers en Volendammers, en die
instemde met het „in Amerika is slechts plaats voor een taal,
en dat is de Engelsche", wordt het Hollandsch tegengewerkt, en
door hem medegewerkt aan het „Down with the Dutch".
Hoewel ook hij wel vroeger heeft erkend in The Banner, een
der officieele organen der Chr. Geref. Kerk hier te lande,
dat door de snelle Amerikanisatiegeestelijke kracht en kennis
was verlorengegaan, en het kerkelijke leven daardoor niet was
verhoogd in deugd en degelijkheid.
En nog onlangs wees een kerkelijk leider uit denzelfden
kring, waarin Dr. Beets rondwandelt, erop, dat „de Amerikanisatie met zekeren tred voorwaarts gaat. En het gevaar (W ij
cursiveerden G.V.B.) om in degroote Amerikaansche wereld
opgelost te worden, zullen wij in den middellijken we alleen
kunnen ontgaan door zuivere Bediening van Gods Woord,
door eengezond kerkelijk leven"
„Ook one Christelijke Pers moet in dezen haar roe in
verstaan". (Uit „Kerkelijk leven in Amerika en Nederland",
De Wachter van 22 September, 1926).
Terwijl Ds. Zwier in datzelfde kerkorgaan (van 3 Nov. 1926),
vertelt, „dat nieuwigheden in den Eeredient bij de Nederlandsch sprekende gemeente niet in den smaak vallen, maar
i a de Amerikaansch-sprekende kerken met ingenomenheid
worden begroet.
Welke„nieuwigheden” dan vooreerst bestaan in het overluid
door de Gemeente opzeggen van de „Algemeene Christelijke
Geloofsbelijdenis" en het samen hardop „bidden" van het
„Onze Vader".
Dr. Beets, die volgens bladzijde 112 van het eerder genoemde
Gedenkboek „zoo goed op de hoogte is", moge dan nu geoordeeld hebben, dat alhier „Nederlandsch Journalisme overmijdelijk ten doode is gedoemd", gelijk hij dien dood dan ook begeert
te zien tvzj gelooven, dat die straf nog niet zoo snel zal
plaats hebben, tenzij dan de Hollandsche bladen lust hebben
om zich in dit opzicht te zelfmoorden.
En daaraan schijnt men tegenwoordig wel geloof te zullen
moeten slaan.
Want meer dan een Hollandsch blad is in zake het„hoog
houden” van de Nederlandsche taal schuldig, en geeft, uit
vrees voorgunstverlies van de „businessmen", en uit laksheid, al
tegraag en „rechtevoort" toe aan den lust om het Hollandsch
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Vergun mij, enige ernstige bezwaren uiteen te zetten teen
de brief die het Hoofdbestuur onlangs aan de Minister van
Onderwijs schreef over het spellingvraagstuk.
Reeds de eerste alinea is in staat om bij de lezers van Neerlandia die van het spellingvraagstuk slecht op de hoogte zijn —
en dat zijn er stellig 90% — verkeerde denkbeelden te vestigen
of te versterken.
De zogenaamde vereenvoudigde spelling is niet „samengesteld door Dr. Kollewijn", maar ontworpen door twee breed
opgezette kommissies, in 1892 en 1903, waarin taalgeleerden,
letterkundigen, onderwijsmannen en journalisten zitting

veer alle onderwijsorganisaties, bij openbaar en biezonder
onderwijs, waarvan de vertegenwoordigers juist onlangs zitting
namen in ons Hoofdbestuur, en dus mede leiding geven.
Die Vereniging tracht haar doel te bereiken „door medestanders te kweeken". En — wat voornamer is ! — door die
spelling in praktijk te brengen, met het gevolg dat een reeks
belangrijke werken in die spelling geschreven zijn en het
publiek in tal van tijdschriften en weekbladen er sinds vele jaren
min of meer aangewend geraakt is. juist dat feit heeft de tegenstand in de laatste kwarteeuw sterk verminderd, en de kans op
invoering vergroot.
„Zonder inmenging van de Regeering" meent die Vereniging
haar doel te kunnen bereiken. Maar weet het Hoofdbestuur
niet, dat van onze zijde herhaaldelik, gesteund door de onderwijsorganisaties, aangeklopt is bij de Regering, omdat het
duidelik was, datgeen oplossing te verkrijgen is, zolang de
Regering officieel de oude spelling handhaaft ? De instelling
van twee Staatskommissies was juist het gevolg van deze
aandrang !
Tot zover de aanhef. Ernstiger nog zijn de bezwaren teen de
hoofdinhoud. Voortdurend wordt hiergesproken van een
taa/vraagstuk, van gewijzigde taal-reels. Dat is toch niet
hetzelfde als een spelling-vraagstuk en vereenvoudigde spellingreels I Dit is Been vitterij op een verkeerd gekozen woord:
het gehele stuk is doortrokken van begripsverwarring. Dr. Abr.
Kuyper vergeleek eens de verhouding van de spelling tot de
taal met die van de huid en het lichaam: de huid deelt in degroei
van het organisme. Dat is absoluut onjuist. Van taalgroei kan
men desnoods spreken, maar spelling is een zuiver konventionele aanduiding. Het is zeer wenselik dat de steeds achterblijvende spellingklok van tijd tot tijd verzet wordt, maar een
noodvvendigheid is het niet. De spelling kan eeuwen-Lan bii de
taalontwikkeling achter blijven: men denke slechts aan het Frans
en het Engels !
Wijziging of vaststelling van taal-reels aan een Regering
te vragen, is een dwaasheid. Wat wij van de Regering vragen,
is de toestemming om de hedendaagse schrijfwijze met de hedendaagse taalregels in overeenstemming te mogen brengen. De
buigings-n's die wij wensen te schrappen, zijn alleen die tekens,
waaraan in de beschaafd-gesproken taal geen klanken beantwoorden, d.w.z. die volgens de taalregels niet in de algemene
taal bestaan. Worden ze ingedichten, in kanseltaal wel gehoord,
dan dienen ze in die taal natuurlik welgeschreven te worden.
Een tweede hoofdbezwaar is hetgebrekkige inzicht in de
aard van het spellingvraagstuk, waarvan deze brief getuigt.
Wie zich de werkelikheid voorstelt, zal begrijpen dat spellingwijziging niet op een dag, bij Regeringsbesluit tot stand komt.
Het ouderegeslacht blijft nog vele jaren de oude spelling, op
schoolgeleerd, schrijven. Vredig zullen oude en nieuwe spelling, ook in dezelfde tijdschriften en kranten, naast elkaar
moeten voortleven. Die overgangsperiode schat ik op 10 a 20
jaar. Ook onze Vereniging heeft als einddoel: spellingeenheid
voor hetgehele volk, op een prakties-bruikbare grondslag.
zou het dusgeen grove fout zijn, wanneer onze Vereniging,
zodra de eenheid hersteld was, begun te ijveren — natuurlik
metterdaad, want een anderepropaganda treft geen doel —
voor een nieuw stel vereenvoudigingen ? Het spreekt m.i.
vanzelf dat de Verenigin g dan ontbonden moet worden. Na de
onvermijdelike last van de overgangstijd zal er een grote behoefte komen aan rust.
Geheel iets anders is, dat aan een geleerde of aan een kleine
Kommissie, met gezag bekleed, 10 de hervorming opgedragen
zou worden, techniese moeielikheden te regelen, kleine geschilpunten te beslissen, door de redaktie van een officiele Woordenlist op zich te nemen •; voor de steeds verschuivende groep van

hadden. Het gezag van die spelling berust dus op georgani-

de bastaardwoorden zal dat niet overbodig zijn. Dat zal dan

seerde samenwerking.
Voor die spelling voert „een Vereeniging" propaganda.
Daarbij dient vermeld te worden: in samenwerking met onge-

geschieden op een dergelijke wijze als nu reeds Dr. A. Kluyver
de opeenvolgende drukken van De Vries en Te Winkel's Woordenlijst herzag. Maar dat is heel iets anders dan dat een Kom-

te verzaken, of om, „echt Amerikaansch", 50/50 te „spelen
met de talen en de bladvulling in prentjes, die „nationaal"
moeten schijnen.
Doch Hollanders zijn over het algemeen taai en vasthoudend,
en worden ook zoo hier wel door degeestelijke leidslieden
onder hen aangezien en „gewaardeerd".
Lodewijk van Deyssel schreef eens in zijn „Verzamelde
Opstellen" in hoogen moed: „Wij willen Holland hoog opstooten midden in de vaart der volken:"
Wij wenschen over deze stoutmoedige woorden nu niet
nader te schrijven noch den staf te breken, of deze leus hier opheffen onder onze oudvaderlanders en stamgenooten.
Desniettemin meenen wij het Licht te zijn om niet laffelijk
de dijken te verlaten en den vloed van Amerikaansch imperialisme onnoodig al te gul vrijen toegang te even om de rijke
velden der Nederlandsche cultuur te overstroomen, en voor
verdere oogsten onvruchtbaar te maken.
„Sterven bij de verdediging van de laatste gracht is een
zeker middel om den onder an van mijn land niet te zien",
zeide eenmaal de Prins Stadhouder-Koning, die bevelvoerde
als een oudgeneraal en vocht als een jong soldaat, men de
trotsche Franschegezant hem „den zekeren onder an van
de Nederlandsche Republiek" voorspelde.
Wij meenen, dat fierder taal te zijn en eervoller houding dan
zich maar met het eerste het beste schot over tegeven aan een
schendenden vijand, al is die dan ook overmachtig.
En zulk een doorluchtig voorbeeld te volgen als 't een goede
zaakgeldt, achten wij een aanbevelenswaardig ding.
U dankend voor degroote plaatsruimte, die U mij wel heeft
willen afstaan, verblijft met oudvaderlandsche groete
Uw Bondslid,
G. VAN BEEK.
Kalamazoo, Mich., U.S. of A.
3 November,
1926.
N.S.
Vergun mij ook even, naar aanleiding van de list der Hollandsche bladen door Ugegeven in het Septembernummer
van Neerlandia, op te merken, dat de Standard Bulletin een
ander „hoofd" is van de Christian Journal; dat De Calvenist
en The Witness niet meer bestaan, evenmin als De Voiksstem
te De Pere Wisconsin. Ook Het Ideaal, De Vrije Hollander, de
Eastern Echoes, De Telegraaf zijn niet meer in het land der
levenden.
Vo:Tts bestaat sedert ruim 2 jaren de Standard Bearer een
halfmaandelijksch blad in twee talen, te Grand Rapids.
a.h.

INGEZONDEN.
Het Spellingvraagstuk.
Geachte Redaktie,
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missie doorlopend tot taak zou hebben „wijzigingen in de
taalregels vast te stellen" en die — nota bene ! — aan elke
opvolgende Regering voor te schrijven ! Geen minister zal er
ook maar een ogenblik aan denken om deze wens te verwezenliken.
Laat ik ten slotte verzekeren dat ik aan degoede bedoe1ingen
van het Hoofdbestuur niet twijfel. Des te meer is deze poging,
die totgeen praktiese uitkomsten kan leiden, te betreuren.
C. G. N. DE VOOYS.
Utrecht.
N.S.
In het adres van het Hoofdbestuur aan den Nederlandschen
Minister van Onderwijs intake het instellen van een blijvende
commissie van raad intake spellingvereenvoudiging, wordt een
enkele maalgesproken van schriiftaa/vereenvoudiging, een
woord, dat de vereenvoudigers vroeger zelf gebruikten. BeRed.
doeld is alleen spelling.
Tisje-Tasjes Almanak 1927.
Waarachtig ! Ze houden vol ! I Brave kerels toch, die Viamin en trouw tot in den dood, levenslustig, ....teen eeuwen
van verdrukking in. Zoo'n yolk krijgt men niet kapot, al heeft
men des Duivels schoonmoeder tot bondgenoote. Voor me ligt
de vierdejaargang van dit koddige almanakje voor Haezebroek
en Duinkerke. Dat had ik in 1924 niet durven ho en toen 1k den
eersten jaargang van na den oorlog in Neerlandia besprak. De
kranige uit ever G. Plancke, heeft zelfs leans gezien het formaat
sindsdien te vergrooten en nog jets meer plaats in te ruimen
voor het Vlaamsch. — Slechts enkele aanmerkingen: zou het
niet mogelijk zijn, in het lijstje der steden en dorpen, nog jets
meer de Vlaamsche namen tot hun recht te laten komen, b.v.
Brouckerque = Broekkerke, Bailleul = Belle, Caudescure =
Koudeschuere, enz. enz.?
Benevens: avocats(advokaten), avoues (procureurs), huissiers
(deurwaarders), notaires (notarissen) ?
Het boekske is ook dit jaar weer te verkrijgen, tegen toezending van 30 cent in Nederl. postzegels, bij den heer E. L.
Gijselinck, Oranjestraat 144, Antwerpen.
H. P. SCHAAP.

MEDEDEELINGEN
Het door het Hoofdbestuur ondersteunde verzoek der
Nederlandsche kolonie te Carambehy (Brazilie) om steun voor
haar Nederlandsche school, is door den Minister van Buitenlandsche Zaken ingewilligd. Voor 1927 is een bedrag van
1500 Milreis beschikbaargesteld.
* *
*

De Alg. Voorzitter heeft de vorige maand een onderhoud
ehad met den heer J. M. B. van Wermeskerken te Buenos
g
Aires over de belangen der Nederlandsche kolonie aldaar.
* *
*

Aan de samenstellers van Nederlandsche atlassen en landkaarten heeft het Dag. Bestuur een verzoek gericht om bij
het bewerken van herdrukken meer aandacht te wijden aan
het Nederlandsche taalgebied en vooral op de kaarten van
Belgie en Noord-Frankrijk de Nederlandsche taalgrens duidelijk te doen uitkomen. Ook is verzocht aan de Nederlandsche
schrijfwijze van namen aandacht te wijden.
* *
*
Het Bestuur der Afdeeling Amsterdam heeft aan meer dan

1000 niet-leden van het A.N.V. een briefgericht met een uiteenzetting van doel en streven van het A.N.V. en een uitnoodiging om toe te treden, welke aanbevolen wordt door
burgemeester De Vlugt, den heer E. Heldring, voorzitter
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en Prof. Brugmans als rector der Gemeentelijke Universiteit.
Moe het gevolg van deze propaganda de afdeeling der
hoofdstad weldra tot een der sterkste verheffen.

De rolprent „Nederland" is de vorige maand verzonden
naar den heer Joh. ter Ellen, vertegenwoordiger van het
A.N.V. te Comodoro Rivadavia(Brazilie), ter vertooning
op Prinsessedag.
Eigen kunst is eigen leven.
Als dit waar is — en welk A.N.V.-er zou er aan twijfelen —
dan is Nederland op toonkunstgebied levenloos, althans te
oordeelen naar de list der Afdeelingsuitvoeringen 1926-1927
van de Mij. tot bevordering van Toonkunst.
Het is waar, zij heer niet Mij. tot bevordering der Nederlandsche Toonkunst, maar op een 50-tal uitvoeringen een
enkel verdwaald Nederlandsch nummer, dat lijkt ons voor
een Nederlandsche kunstinstelling toch bedenkelijke zelfvernedering.
Zitten er in de Toonkunstbesturen niet leden van het A.N.V.,
die willen meewerken aan Bien misstand een einde te maken ?
Oranje-Nassaumuseum.
H.M. de Koningin der Nederlanden heeft voor het O.N.M.
(Prinsegracht 1, 's-Gravenhage) eenige voorwerpen uit het
Kon. Huisarchief beschikbaargesteld voor een tijdelijke tentoonstelling.
Op de Staatsbegrooting van 1927 is voor dit Museum voor
de eerste maal een regeeringssteun uitgetrokken.
Afdeeling Londen.
30 November heeft Dr. J. J. L. Duyvendak, lector in het
Chineesch te Leiden, voor de talrijk opgekomen leden in de
vergaderzaal der Zuidafrikaansche studenten een lezing met
lichtbeeldengehouden over „de hedendaagsche gisting in
China".
De voorzitter, Ds. Baart de la Faille dankte den spreker voor
zijn zeer toegejuichte, belangwekkende voordracht.
Leesstof voor Vlaanderen.
De „Noodkreet" heeft gevolgen. Reeds kwamen mooie
bezendingen boeken in.
Maar ook maand- en weekbladen zijn welkom, zelfs dagbladen, de laatste echter alleen in den vorm van abonnementen.
Kranten verzamelen is tijdroovend en onpraktisch, zou beteekenen oud nieuws en scheurpapier.
Een lid van het Bestuur der Afd. Amsterdam stelt een
abonnement op de Nieuwe Rotterdamsche Courant beschikbaar. Wie volt datpraktische voorbeeld ?
Boekprijzen voor Zuid-Afrika.
Men kan weten, dat het Hoofdbestuur voor de„Saamwerk
Unie van Natalse Verenigingen” en voor den „Zuid-Afrikaanse Taalbond" boekprijzen beschikbaar heeft gesteld.
Beide hebben ze dankbaar aanvaard, schrijft onze bemiddelaar, Prof. Besselaar te Pietermaritzburg.
Ds. G. S. Malan te Kaapstad, secretaris van laatstgenoemde
Bond schreef: „Zeer gaarne aanvaardt de Z.-A. Taalbond
het vriendelik aanbod van deze mildegift van het A.N.V. met
biezondere dank. De boeken worden bier gekocht en het is
absoluut vanzelfsprekend, dat zij Hollandse boeken zijn".
Zuiverheid van taal.... regeeringszaak.
Poincare verdedigde in den Senaat zijn begrooting. Een
Senator riep zijn bemiddeling in om een moeilijkheid op te
lossen. Hi'j gebruikte daarbij het door Fransche taalkenners
verwerpelijk geachte neologisme „solutionner".
Poincare riep toen: Gebruikt U dat woord a.u.b. niet, dan
zal ik al het mogelijke doen, om deze kwestie op te lossen
(resoudre).
Heeft ooit een voorzitter van den Ned. Ministerraad het
aldus voor de Nederlandsche taal opgenomen in de Kamers
of in de Wetgeving ?
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„Voortrekkers”.
Deze door Groep Nederland bezorgde voortreffelijke, door
de Pers zeergunstig beoordeelde bundel levensschetsen van
voortrekkers van den Nederlandschen Star,
trekt meer en
meer de aandacht, cok in onderwijskringen.
De Dordtsche H.B.S. is in dezen voorgegaan en heeft 25
stuks aangeschaft, om ze als geschiedenisleesboek te gebruiken.
De burgemeester en de wethouder van onderwijs van 's-Gravenhage volgden met een bestelling van 100 stuks.
Nog is het ons aangenaam te kunnen meedeelen, dat de
Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten 100 stuks
heeftgekocht om ze als prijzen uit te loven.
Wie volt
g ?
Nederland op z'n best.
De taak, die wij Hollanders (in Indie) te vervullen hebben,
is zeer zwaar en alleen wanneer de besten van ons yolk zich
aan die taak wijden, is het mogelijk die tot een goed einde te
brengen.
De manners, die ik in Indie mocht ontmoeten en daar met
groote verantwoordelijkheid zijn belast, zijn zeker tot de beste
zonen van ons yolk te rekenen en in staat totgroote din en.
(Uit het Reisrapport van Ir. H. de Groot,
directeur der M.T.S. te Dordrecht).
Het Nederlandsche lied op de grammofoon.
Wie onzer leden kan ons een opgaaf zenden van Nederlandsche liederen, vooral Middelnederlandsche, die op grammofoonplaten staan, benevens het adres, waar ze te koop zijn ?
De Nederlandsche vlaggestok te Nieuw-York
Op Sinterklaasdag bood de heer W. P. Montijn, consulgeneraal der Nederlanden te Nieuw-York aan deze stad den
vlaggestok aan, waarvoor het comite Nieuw-York 1926 hi
te landegelden bijeenbracht en die is opgericht ter herinnering aan de stichting van de stad door Hollanders, driehonderd jaar geleden.
De stalen vlaggestok, welke 73 voet ho is, heeft een 4
meter hoog voetstuk van graniet, waarop aan de voorzijde is
afgebeeld Peter Minuit, die Manhattan Island van een Indiaan koopt. Op de zijkanten staan inschriften en op de

achterzijde een voorstelling van Manhattan Island in de 17de
eeuw. Hetgeheel is ontworpen en uitgevoerd door den beeldhouwer H. A. van den Eijnde te Heemstede.
Prof. Barnouw hield de onthullingsrede.
Telegramadres.
Zij, die ons willen telegrafeeren, kunnen dit adres gebruiken:
Verbond, Laan 34 's-Gravenhage.
Nederlandsche Kring te Davos.
Het bestuur dezer bij het A.N.V. aangesloten vereeniging
is thans als volt samengesteld: G. A. Barbillon, voorzitter;
Mej. Zr. A. van Buuren, ondervoorzitster; W. H. 's-Jacob,
secretaris; Mevr. Becker—van Leeuwen, penningmeesteres
en Dr. J. C. Becker. Het adres van het secretariaat is: Hotel
Meierhof, Davos-Dorf.
Geschenken.
Voor het .3tammuseum:
Van J. D. F. M. te 's-Gr.: drie foto's voorstellendegroepen
Nederlanders in China.
Voor de Boekerij:
Van K. A. te R'dam: Eenige Vlaamsche geschriften en
boeken.
Voor de Prot. Kerk te Colombo.
Nog ontvangen van den beer J. V. te Madioen f 5.—.
Waarschuwing inzake Landverhuizing.
Wij raden een ieder in zijn eigen belang dringend aan nimmer
tot landverhuizing naar overzeesche landen te besluiten,
zonder eerst inlichtingen en raad te hebben gevraagd aan de
Nederlandsche vereeniging „Landverhuizing", Bezuidenhoutsche weg 97, te 's-Gravenhage.
Deze vereeniging verstrekt alle hare inlichtingen volkomen
belangeloos
Bericht.

Nederlandsche leden inZuid-Afrika, die in textielen (geweven engebreide goederen) een vertegenwoordigerschap
hebben, worden verzocht hun adres op te geven aan de Vereeniging „Bureau voor Handelsinlichtingen", Oudebrugsteeg
16, Amsterdam.

Nederlandsche School te Buenos Aires, die reeds 15 jaar bestaat. In het midden
links de leerares, Mevrouw Jonker.
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NIEUWE LEDEN.

Alfen a.d. Rijn
Jhr. G. J. Stoop, Notaris
J. A.Jacobsen, Tandarts
K. R. Kuipers, Veearts
L. de Graaf ,
Dir. Alphensche Bank
ff
A. Geertsma, Deurwaarder
Naarden.
L. Dakman
M. Lenstra
R. Griffioen
Drs. B. M. Boerebach, Kloosterstraat 28
J. W.jagers jr., Hoofd R.-K. School
Bennekom.
M. Moerdijk, Mr. Schilder
J. H. Wieringa, Arts
Zeist.
Fa. G. v. d. Bosch, Slotlaan 18
Ir. U. J. Heerma van Voss
ff
Huizen.
S. Hoogeboom, Gemeentesecretaris
J. Kos Lzn. ,
Wethouder
Dr. H. H. v. Ek,
Arts
Y
Hilversum.
Mr. E. van Bolhuis, G. v. Amstelstraat 3a
Jac. de Vries Sr., Stationsstraat 8
Allen opg. door den beer Jac. Post, Utrecht.
Rotterdam.
H. Bos Kzn., Parklaan 20
F. P. Baart de la Faille, Willemskade 6 B
Beiden opg. door het bestuur der afd.
's-Gravenhage.
G. A. H. Dietz, Boekhorststraat 17a
Opg. door overste K. E. Oudendijk
C. H. Verboom,
Vaillantlaan 17
Voorburg.
IJmer Kriens, v. Egmondestraat 31
Beiden opg. door Mevr. Aleida Roelofsen ,s- Gravenhage.
Mevr. B. de Ridder—Spaans, Oranjeplein 66
Mej. J. M. E. Wijnen, Hoogeweg 14
Mej. C. Perk, v. Bleiswijkstraat 30
Ir. J. F. H. Koopman, Jul. v. Stolberglaan 107
Wijk, Jul. v. StolMevr. Wed. M. W.
berglaan 203
W. F. K. Kriens, Huygenspark 57a
Allen opg. door het Bestuur der afd.
Mevr. Enthoven—Hijmans,
Riouwstraat 191
°pg. door Mr. J. F. Hijmans
Mevr. Verschoor, Nicelaistraat 24
Opg. door Mej. R. Cola co Belmonte
ft
Wageningen
. H. Schophuys, Nassauweg 17
J
Opg. door het bestuur der afd.
ft
Arnhem.
J. H. v. d. Meulen, Paul Kragerstraat 2
Hilversum.
Opg. door den heer R. A. J. v. Delden,
Heemstede.
F. Primo, Leidsche Vaartweg 157
Schoten.
Opg. door Mr. H. P. Schaap,
Rijswijk Z.-H.
G. N. J. van Erp, Wilhelminalaan 8
's-Gravenhage.
Opg. door den heer F. A. J. v. d. Stok,
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, Potgieterweg 6 Bloemendaal.
Amsterdam.
Ir. V. R. IJ. Croesen, Singel 126-130
L. van Schellen, le Const. Huygenstr. 27
Mr. J. L. C. van Meerwijk, Singel 126-130
A. Marx,
Oranje Nassaulaan 32
Dr. P. A. de Wilde, Prinsengracht 401
ft
Joh. Bol, p /a. Fa. H. Meyer, Koningsplein 4-6
Prof. Dr. J. D. v. d. WaalsJr., Willemsparkweg 204
ft
H. J. van Beem, Valeriusstraat 35
ft
J. Th. Brugman, Keizersgracht 68
ft
J. Bakhuizen, Prinsengracht 695
ff
D. M. deJong Hzn., le Helmersstraat 229
N. Salm,
Valeriusstraat 52
Andre Hertzbergen, Joh. Vermeerstraat 29
D. C. Rijk, Willemsparkweg 84
ff
G. Hecht, de Lairessestraat 14
T. ten Cate, Reguliersgracht 45boven
ff
Mr. G. J. Salm, P. C. Hooftstraat 168
Allen opg. door het bestuur der afd.
Jhr. Mr., C. H. J. van Haeften, Kanaalweg 2 Schevening.
Amsterdam.
opg. door Ir. H. D. Mommaerts,
ft
ff

Groep Nederland.

Beschermende leden.
H. Berk, Dir. Kamer Emaillefabriek
Kampen.
Leiden.
Prof. Dr. P. Th, L. Kan, Breestraat 117
Beiden opg. door den beer Jac. Post, Utrecht
Amsterdam.
Mr. R. H. Erdmann, Weesperzijde 100
Gottfr. H. Crone, Jan Luykenstraat 16
Beiden opg. door het bestuur der Afd.

Gewone Leden.
Woerden.
0. W. H. Groen, Voorstraat 75
H. J. Vermeulen, Kok en banketbakker
F. v. d. Ham, Uitgever
A. C. van Beek, Nieuwe Markt 13
Kampen.
W. ten Kate, arts, Usselkade 26
Mevr. M. M. J. Steffen—Posthumus, de la Sablonierekade 25
C. M. Donck, Burgwal 43
Utrecht.
Ed. SchrOder, Pastoor
H. IJ. Groenwegen Jr., J. T. Bachstraat 59
Mr. L. H. Roeters van Lennep
,
Off. van justitie Leeuwarden
D. Pijselman, Bankier
„
G. Pijselman,
Ds. W. A. van Es, Pred. Geref, Kerk
J. H. van Wilpe, Dir. v /h. Postkantoor
Wageningen
Fa. Ophorst, Boekhandel
C. A. Keuning, Uitgever
A. B. Wigman, Uitgever
J. Zomer, Uitgever
Rij,
P. H. van
n Dijkgraaf
L. Vinkenborg,
Arts
A. Lenarts, Drogist, Hoogstraat 42
W. Viets,
Hoogstraat 98a
J. F. Koning, Pastoor
Mr. G. J. van Deventer ,
Joh. de Wittstraat 17 Leiden.
T. S. Goslinga, Breestraat 127
H.J. Reekers, Breestraat 87
R. de Wilde, Breestraat 93
E. J. Kelder, Breestraat 135
Mr. J. Erkens, Rijn- en Schiekade 67
W. F. van In en Schenau Jr., Aalmarkt 7
A. Vilders, Breestraat 41
P. H. Hardebol, Breestraat 123
E. W. Wichers Rollandet, Dir. Bankassociatie
E. H. Oosterwijk, Breestraat 107
A. Seret, Arts, Breestraat 38
H. A. V. ten Dijk, Hugo de Grootstraat 15
H. Haaksma, Stationsweg 43
ff
H. A. Vriend, Hugo de Grootstraat 20
ff
J. B. Meijnen, Hugo de' Grootstraat 16
ff
W. C. de la Court Sr., Hooge Rijndijk 98
ff
,
W. C. de la CourtJr. Breestraat
71
r. H. M. de Graaf Tandarts,
,Breestraat 29
T. B. Bakker, Breestraat 95
Jac. Goedbloed, Breestraat 10a
M. G. Bon, Notaris, Terweepark 7
Mr. A. J. Romij n, Adv., Hgarleamerstr. 2a
Mr. A. Beets, Turfmarkt 8
Mr. F. D. L. Gunning, N. Rijn 88
H. Vlieger, Rapenburg 37
Mej. J. Kloepper, Turfmarkt 3
A. Brijnen, Turfmarkt 7
L. Mulder, Arts, Watersteeg
ff
,Alfen ad Rijn.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Het Alg. Ned. Verbond verdient den krachtigen steun van
allen, die een sterk nationaal leven willen, ook in de internationalegemeenschap der volken.
Prof. Dr. H. BRUGMANS.
INHOUD: Ons Stammuseum, door v. W. Cr. — Het voetspoor der vadere n: Nederlandsche Hofjes in En eland —
D i e t s c he K an t t e e k eninge n: Pater Dismas de Kok — Levenskracht van den Nederlandschen geest — Hoe een Zwollenaar
er over denkt — Fran s c h-V laandere n: Onze taalgered — Vlaanderen en de gcbelins — Vlaandere n: Bet grcete weldadigheidsfeest van Tak Brussel — Uit de Afdeelingen Ieperen en Lokeren — Een Afd. West-Brabant ? — Een Vlaamsche Operette — Z u i d-A frik a: Oud-President Reitz eere-doctor — Delftsche diploma's in Zuid-Afrika — Eigenaardige bezorgdheid —
A m e r i k a: Het oranje-blanje-bleu te New-York — Sint Nicolaar te Buenos Aires — W e s t-I n d i e: Het Nederlanderschap in
Suriname — De Bijbel in een „Nederlandsche streektaal" — N e d.-I n d i e: Zonder tropen . . . . geen Europa, door J. E. Bijlo —
T as lcommissie — Ingezonde n: Ben Stambelang, door Dr. M. de Jong Hzn — Spellingeenheid en taalverdeeldheid,
door C. K. Kesler — Mededeelingen — Nieuwe Leden.

ONS STAMMUSEUM.
„Onze geest kan wereldburger zijn, ons hart
niet !". Voortreffelijke leus onzer Boekencommissie !
Ons hart is gehecht aan die kleine plek op de groote
aarde, die Nederland beet. Maar de Dietsche geest
is in alle eeuwen wereldburger geweest en daaraan
heeft die stip op de wereldkaart een beteekenis ontleend, die geen geschiedkundige ontkent, doch die
leer veel Nederlanders maar heel flauwtjes beseffen.
De geschiedenis en ontwikkeling van den Nederlandschen stam en zijn beteekenis te schetsen, zoowel
internationaal als voor elk stamgebied in het bijzonder
— is het meer dan broksgewijs beproefd ? Haar in
beeld te brengen — gaat die taak niet boven onze
krachten ? En toch — welk een kostbare aanschouwelijke les ware dit beeld !
De stichters van het op 5 Januari in het gebouw
van het Algem. Nederlandsch Verbond geopende
Stammuseum hebben het aangedurfd, met de uitvoering een begin te maken. Toen in 1923 het Verbond
zijn 25-jarig bestaan vierde, werd in het toenmalige
kantoor te Dordrecht een kleine tentoonsteliing
ingericht van voorwerpen en afbeeldingen betreffende
den Nederlandschen stam, die gedeeltelijk ook
reeds dienst hadden gedaan op de wereldtentoonstellingen te Brussel (1910), Gent (1913) en Semarang (1914). Velen uit verschillende oorden van den
aardbol verleenden daaraan hun medewerking.
Deze tentoonstelling, hoe bescheiden ook, trok algemeen aandacht. Bij menigeen kwam de wensch op,
dat het er niet bij zou blijven, maar dat het Hoofdbestuur maatregelen zou treffen tot het vormen van
een vaste verzameling. De overplaatsing van het
kantoor naar Den Haag bracht de mogelijkheid opeens
veel naderbij toen, mede door een breed gebaar van
het Haagsche Gemeentebestuur, ons Verbond het ruim
gebouw, Laan 34, op voordeelige voorwaarden in huur
verkreeg. Aanstonds maakten de beide administrateurs de heeren C. van Son en Fr. Oudschans Dentz

van de gelegenheid gebruik en begonnen, bijgestaan
door den Dordtschen bouwmeester H. A. Reus, het
werk, dat thans in zijn eerste gedaante voltooid is.
**
*

Rondom een machtige wereldkaart, waarop de
tochten der groote ontdekkingsreizigers en de verre
Nederlandsche volkplantingen zijn aangegeven, zijn
tal van afbeeldingen en herinneringen gerangschikt.
De wereldkaart met haar lijnen en jaartallen, aangevende de ontdekkingsreizen en vlagjes bij de plaatsen
der vroegere Nederlandsche factorijen — bevat uitsluitend Nederlandsche namen. Onder de herinneringen vindt men afbeeldingen van groepen Nederlanders en afstammelingen; van forten, kerken,
hospitalen, havenwerken, bruggen door Nederlanders
gebouwd; oude Hollandsche handschriften en kunstvoortbrengselen. Voorts tal van penningen, brieven,
kaarten, foto's; een afdruk van alle uitgaven van het
A.N.V. en van de tien bijzondere nummers van Neerlandia betreffende verschillende gebieden en onderwerpen. Ook een lijst van geschriften bij het A.N.V.
tegen matigen prijs verkrijgbaar.
Alle werelddeelen zijn vertegenwoordigd. De
hoofdgroepen — Nederland, Vlaanderen, ZuidAfrika — hebben elk haar afdeeling. Het middenstuk
van zulk een groep is een kaart, die het taalgebied
aanduidt. In de groep Nederlandsch-Indie ziet men
o.a. de eerste bladzijde van het octrooi der 0.I.Compagnie (1602) en een gedeelte van den beroemden
brief van Jan Pietersz Coen van 29 Sept. 1618 met
het kloeke woord (dat Nederlanders zoo veel moeite
kost, om het goed na te zeggen *) ): Dispereert niet. De
beeltenissen van vele vroegere, meest overleden bestuursleden van het Verbond vindt men in de bestuurskamer. Schoolplaten en verzamelkaarten met den

kop van Nederlandsche kranten in den vreemde zijn
*) Zelfs in onzen Leidraad heeft de zetter nog leans ge-zien het te verminken!
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in de gangen en langs de trappen opgehangen en
menigeen zal verbaasd staan over het groote aantal
in het Nederlandsch gestelde dag- en weekbladen,
die bijy. in Zuid-Afrika (56), Amerika (32) of Belgie
(186) verschijnen. Met Oost en West mee tellen wij
er over de driehonderd !
De stamboekerij heeft reeds een flinken omvang
en is over het algemeen goed „bij". Het werk der
rangschikking na de verhuizing is voor eenigen tijd
met kracht ter hand genomen door den heer J. E. Bijlo,
lid van het Hoofdbestuur. Voorts is er ruimte voor
het Boekenhuis, de bekende stichting van Dr. W.
van Everdingen, dat eerlang ook hier zal worden
gevestigd. Een grafiek toont, dat de Boekencommissie
reeds honderduizenden boeken, tijdschriften en
nieuwsbladen heeft verzonden. Een buitengewoon
nuttig werk dat aller steun verdient !
**
De voorzitter heeft in zijn openingsrede in het bijzonder dank gebracht aan het Gemeentebestuur
voor zijn medewerking en het is zeer gewaardeerd,
dat de Burgemeester Mr. J. A. N. Patijn en de Secretaris Mr. Dr. Ter Pelkwijk, alsook Jhr. Beelaerts van
Blokland, buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister, hoofd der afd. diplomatieke taken aan het
Departement van Buitenlandsche taken, op den
openingsdag aanwezig waren. Verder tag men den
warmen vriend van ons Verbond, den oud-minister Dr.
J. Th. de Visser, Prof. A. A. van Schelven, voorzitter
van de groep Nederland en de andere bestuursleden,
alsook het bestuur der afd. 's-Gravenhage, dat een
palm heeft geschonken ter opluistering van een der
zalen (wie zorgt door een tweede plant voor het
aesthetisch evenwicht ?) Het Hoofdbestuur was vrijwel in zijn geheel aanwezig.
Wij gelooven, dat alien den arbeid, aan de inrichting dezer belangwekkende verzameling besteed,
hartelijk waardeeren. Na de waarschuwende woorden
van den voorzitter zal men niet meer verwacht
hebben, dan hier kon gegeven worden. Feitelijk is ze
rijker, daar nog heel wat in portefeuilles bleef opgeborgen, dat geen plaats kon vinden op de toontafels.
Daardoor zal het mogelijk zijn nu en dan nieuwe
tentoonstellingen in het Museum in te richten.
Dit museum is pas een begin, het stukje glas in
den pareloester gelegd, waaromheen bij verloop van
tijd de kostbare parel moet groeien. Een krachtig
beroep wordt gedaan op alle leden, die eenig voorwerp
bezitten belangrijk voor de geschiedenis van den
Nederlandschen stam, om dat kostbare stuk te schenken of in bruikleen te geven aan het A.N.V. ten behoeve van zijn museum. Minder belangrijke stukken
kunnen dan geleidelijk vervangen worden en het geheel vervolledigd en afgerond. Wat men voor het museum geeft of leent, is niet verloren; verschaft integendeel veel meer nut dan thuis en is ten minste even
veilig bewaard. De opz et dezer onderneming is klein,
dock, wanneer ieder die kan meewerkt, kan uit deze
bescheiden verzameling een museum van beteekenis
groeien, een bezienswaardigheid van Den Haag niet
alleen, maar een stichting, waarvan sterke opvoedende
kracht uitgaat voor het geheele Nederlandsche yolk

en zijn stamverwanten. Dat men het groote belang
dezer zaak beseffe en door krachtige medewerking
hen Toone, die het eerst de hand aan het werk sloegen
en met de beperkte middelen en gegevens te hunner
beschikking zoo flink voor den dag kwamen !
v. W. Cr.

HET VOETSPOOR DER VADEREN
Nederlandsche hofjes in Engeland.
Te Charlton vindt men Nederlandsche hofjes, die
daar in 1868 werden opgericht.
Zij vervingen een 15-tai woningen voor arme
lieden, die — vermoedelijk uit de geldmiddelen der
Nederlandsche kerk — in October 1685 gesticht
waren in de Whitecrosslane te Londen, ongeveer
op de plaats van het tegenwoordige Moorgatestation.
Zekere Gerard van Heythuysen, Wiens naam ook
aan een Haarlemsch hofje verbonden is, was een der
eerste voogden.
In 1865 werden er hofjes onteigend ten behoeve
van spoorwegaanleg en met de afkoopsom werden de
tegenwoordige huizen gebouwd. De ramp verkeerde
in zegen; uit de mistige, rookerige stad kwamen de
bewoners in een gezonde, heuvelachtige voorstad,
ze kregen een goed gebouwde woning met tuin. -4,-,
Op 9 Juli 1885, toen Dr. A. D. Adama van Scheltema
predikant was, werd naast het zeventien jaar nude
gebouw een nieuw opgetrokken in denzelfden Stijl.
In de hofjes worden alleen toegelaten paren en ongehuwde vrouwen of weduwen boven de 60 jaar en van
den protestantschen godsdienst. De man moet Nederlander zijn en de vrouw van Nederlandsche afkomst;
verder geldt als voorwaarde, dat zij niet in eigen
onderhoud kunnen voorzien en niet door familieleden
kunnen worden geholpen. Zij krijgen huishoudgeld
van de Kerk en genieten vrije geneeskundige behandeling en verpleging.
Zij zijn geheel vrij in hun doen en laten en kunnen
uitgaan, mits zij vOOr tien uur 's avonds binnen zijn.
Een „matron" houdt toezicht; de tegenwoordige
bestuurster is mevr. N. van Bakel,
Een gedenksteen in den westmuur der Nederlandsche kerk herinnert aan een legaat bestaande in
twee der Londensche woningen, Welke in 1733 aan
de diaconie vermaakt werden door zekeren Egbert
Guede uit Gent, geboortig uit Zwolle.
Wij geven een afbeelding van dit stukje Nederland
in den vreemde, dat de eer der Nederlandsche liefdadigheid hooghoudt.

Nederlandsche hofjes te Charlton.

,
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Pater Dumas de Kok.
Nog altijd houden Nederlanders van de meest
verschillende beroepen en bedieningen den Nederlandschen naam hoog over de geheele wereld. In dat
opzicht is er Met zoo groot verschil met Hollands
„Gouden Eeuw" die men zoo gaarne roemt. Ditmaal
was het een R.-K. missionaris, pater Dismas de Kok,
voor eenigen tijd te Theophilo Ottoni (Brazilie) overleden, die een geeerden naam verwierf en over Wiens
welbesteed leven men ons de volgende bijzonderhed en
mededeelt:
Pater Dismas de Kok stichtte een ziekenhuis voor tuberculoselijders, richtte een Derde Orde op en een St. Vincentiusvereeniging, die onder zijn leiding schitterend werk
geleverd heeft. leer veel heeft hij gedaan voor de opvoeding der jeugd. Enkele jaren geleden bouwde pater De Kok
een school voor de arme kinderen van Theophilo Ottoni,
waar hij iederen dag opnieuw met onvermoeiden ijver voor
hungodsdienstige opvoeding zorg droeg. Hij be on en
voltooide bijna den bouw van een groot college tot opleiding
van katholieke onderwijzeressen; zijn doel was den geheelen Staat Noord-Minas van degelijke, godsdienstige
onderwijzeressen te voorzien. zijn liefde voor het katholiek
onderwijs en zijn overtuiging van de noodzakelijkheid
daarvan deed hem niet rusten, voordat hij de ontzaglijke som,
die voor bouw en inrichting noodig was, bijeen had. Daarvoorging hij van huis tot huffs en gaf hij liefdadigheidsconcerten, waarbij hij zelf als pianist optrad. Dit werk
heeft hij niet voltooid mogen tien.
Begaafd musicus als hij was, wist hij de kerkelijke en
anderezangkoren en de stedelijke harmonie tot hoogen
bloei te brengen.

Het te Theophilo Ottoni verschijnende weekblad
A Fart to wijdde bijna een geheel nummer aan de
nagedachtenis van den man, wrens verscheiden al emeen diep betreurd werd. Op den dag ziiner uitvaart
waren het Postkantoor en vele wines gesloten en,
Coen een. plechtige requiem-mis werd opgedragen,
was de groote Parochiekerk tot in de uiterste hoeken
gevuld. Geweldig was het gedrang bij de begrafenis;
onder de vele kransen op de haar waren er zelfs van
to en der R. Kerk. Besloten is, aan een straat
den naam te geven van de en verdienstelijken Ned rlander.
Levenskracht van den Nederlandschen Geest.
Te Yonkers in New-Jersey werd onlangs een maaltijd gegeven door de classis der Eerste Gereformeerde
Kerk en verschillende sprekers voerden het woord.
Een der aanwezigen schrijft aan het te Paterson
verschijnende weekblad „Het Oosten":
„Het is verwonderlijk, hoe warm de sprekers Nederland
herdachten. Zij spraken over den 80-jarigen oorlog; over
het beleg van Leiden en over de Hoogeschool tot opleiding
van red in 1575 opgericht; over de synode van
Dordrecht en andere din en waarmee ze beter bekend
zijn dan vele Hollanders, die hier nog maar enkele jaren
vertoeven. Dit is zooveel meer te verwonderen, wanneer
weet, dat deze lieden Knickerbockers zijn, wier
men
families hier ongeveer 300 jaren geleden aankwamen.
Als men zulke mannen hoort, schaamt men zich wet over
vele landgenooten, die meenen te goed te zijn, om zich nog
Nederlanders te noemen".

Tijd en ruimte hebben bij deze afstammelingen van
Oud-Holland den Nederlandschen geest niet kunnen
dooden. Zulke berichtjes, die niet alleen staan, zijn
verblijdend. Zij toonen, dat men in zijn hart Nederlander kan blijven ondanks de geweldige opslorpende
macht der groote Amerikaansche Republiek.
Van diezelfde levenskracht getuigde Dr. A. J.
Barnouw in zijn feestrede bij de aanbieding van het
vlaggestok-gedenkteeken, dat Nederlanders hebben
geschonken aan de stad New-York ter gelegenheid
van haar 300-jarig bestaan.
Hij herinnerde eraan, dat Amsterdam groot geworden is door de verdraagzaamheid en gastvrijheid,
waarmede het kooplieden uit alle landen ontving.
Toen de Fransche pater Jogues in 1644 NieuwNederland bezocht, beyond hij evenzoo, dat onder
de vier of vijf honderd bewoners niet minder dan
achttien verschillende talen werden gesproken.
De eerste Nederlandsche kolonisten meenden Nederland naar Amerika te hebben overgeplant, maar
Manhattan werd weldra een overplanting van heel
Europa.
geest van verdraagzaamheid en goede wil
tusschen menschen van verschillend ras, is, zeide dr.
Barnouw o.m., New-Yorks erfenis van zijn Nederlandsch verleden.
En zoo die geest nog heerscht in deze groote stad,
danken wij dat aan haar traditioneele liefde voor den
overzeeschen handel, die den blik verruimt....
Weinig sporen van Minuits en Stuyvesants NieuwAmsterdam zijn in het New-York van onzen tijd
over gebleven, maar belangrijker en kostbaarder
dan stoffelijke herinneringen is die Dietsche geest
van verdraagzaamheid en gastvrijheid, die bleef leven
gedurende tien geslachten. Het oranje-blanje-bleu,
de vlag van den Prins van Oranje, onder Wien de
Nederlanders streden voor hun recht op vrijheid
van daad en gedachte, was het zinnebeeld van dien
geest en datzelfde zinnebeeld heeft de stad NewYork als het hare aanvaard. Daarin ziet het Nederlandsche yolk het bewijs zijner blijvende verwantschap met de bevolking van New-York".
Hoe een Zwollenaar erover denkt.
Onder het opschrift „'n Proeutien in 't onderd"
schreef „Willem" onlangs in D Vacature over het
gebruik van vreemde woorden:
„'t Engels veural wordt tegenswoordig veur arg defog
e-ollen. Sommege Engelse woorden, zooals lunch-room,
afternoon-tea enz. zit al zoo vaste in 't zael, dat-et muujte
zal kossen, um ze d'er uut te smieten. 't Woord „dancing"
kump ook al in de mooede en kortens zag ik in 'n eel
ofgelegen dorpien biej 'n arrebarrege op de deure van
'n eel eenvoudig uussien an de slootkante de letters W.C.
ston. Ik mosse doeur eventies wezen en dachte, tooe 'k
zagge, ooe skandalig 't er van binnen uut zag, dat ze
dichter biej de woeureid waeren ewest, asse O.W. op de
deure adden ezet".

De schrijver spoors zijn (voormalige) stadgenooten
aan, al praten zij graag Zwolsch, toch niet tevergeten,
dat zij Nederlanders zijn en de Nederlandsche taal
moeten leeren zoo goed als zij maar kunnen.
„'t Zwols zal uutstarven en ook de mooie tael, due alle
Nederlanders verbindt, zal iienmole niiet meer beston,
z' in eere ollen",
maer zoolange asse beston,
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FRANSCH-VLAANDEREN
Onze Taal gered !
Het voor altijd merkwaardige besluit van den
President der Fransche Republiek van 23 Juli 1926,
waarvan wij onlangs melding maakten, heeft, naar
De Morgenpost (de Antwerpsche uitgave van De
Standaard) schrijft, het Vlaamsch in Fransch Vlaanderen van een wissen dood gered.
Bij dit besluit worth het Vlaamsch of Nederlandsch
toegelaten als tweede taal, op het examen van het
middelbaar onderwijs of baccalaureaatsexamen, en
wel op heel het grondgebied van Frankrijk.
Hoe dit gebeurde en mogelijk werd wat zes
maanden vroeger onmogelijk scheen, en ook was,
Welke invloeden, die niet uit Fransch Vlaanderen
kwamen, hier den doorslag gaven, is alsnog niet bekend.
Het Vlaamsch was van staatswege Binds Lang en
uiterst streng verbannen uit lager, middelbaar en
dus ook hooger onderwijs in Frankrijk. Een vrije
leergang van Vlaamsch, die indertijd gegeven werd
in het klein Seminarie te Hazebroek moest om
verschillende redenen worden gestaakt. Sedert eenige
jaren echter zetelt op den bisschoppelijken troon
te Rijsel mgr. Quilliet, die schoon Been Vlaming,
het Vlaamsch zeer genegen is en volkomen het belang
voor Kerk en maatschappij van het onderwijs in
het Vlaamsch begrijpt. Zoo werden sedert 1914 zeker
een zestal leergangen van Vlaamsch ingericht door
kerkelijke scholen. En daar kwam nu ondanks „een
eeuwenlange scherpomlijnde en bestendigde traditie
die het Vlaamsch vervolgde en verbannen hield uit
alle onderwijs op Fransch grondgebied, al met eens
— voor velen als een verrassing — het Presidentieel
decreet van 23 Juli 1926 een einde maken aan de
officieele vervolging".
Alle mogelijkheden, schrijft het Vlaamsche blad, staan
nu open. Als eerste gevolgen van dit decreet kunnen reeds
vermeld worden:
1. dat nu, en welds, in alle bisschoppelijke of vrije
colleges, het Vlaamsch of Nederlandsch, in het Noorden
in Frankrijk als „tweede taal" zal aangeleerd worden en
er veelal de plaats van het Engelsch of Duitsch zal innemen:
2. dat noodzakelijkerwijze de officieele inrichtingen
van middelbaar onderwijs aldaar: de Lycea, enz. dit
voorbeeld zullen „moeten" volgen:
3. dat noodzakelijkerwijze de vrije of katholieke en dra
de officieele of staats-universiteiten een hoogeren leergang
van Nederlandsch zullen moeten inrichten:
4. dat het Vlaamsch niet meer ginder zal kunnen of
mogen uitgescholden worden als „un dialecte infect", „un
jargon rude et rauque" („een vuile tongval", „een platte
en grove straattaal"), en dies meer, en dat, wie Vlaamsch
leert of Vlaamsche leergangen inricht of steunt, niet meer
verdacht gemaakt zal kunnen worden en uitgemaakt als
verkocht „à la Bochie", verdachtmaking, die velen tegen
hield, tot nu Vlaamsch te leeren of Vlaamsch openbaar
te belijden.

Aileen dank zij dit decreet kon prof. C. Looten
eindelijk verkrijgen, dat aan de katholieke Hoogeschool
te Rijsel een Nederlandsche leergang ingericht en
toevertrouwd werd aan E.H.R. de Spicht te Steenvoorde met het doel aanvullend onderwijs in het
Nederlandsch en Nederlandsche letterkunde te geven.

Le Mercure de Flandre teekent aan, dat vooral in
Vlaanderen, Artesie en Picardie van deze nieuwe
vrijheid gebruik gemaakt wordt — vribeid, ontwrongen
„aan de klauwen van den Zuiderschen willekeur (arrache
au bonplaisir de notre regime sudiste), vermits veel leerlinen uit 't Fransche gedeelte van Vlaanderen (de la
p
artie francaise de la Flandre) reeds een Vlaamsch dialect
begrijpen en spreken. Het letterkunde Vlaamsch leeren,
andersgezegd, het Nederlandsch, zal voor hen slechts een
spel zijn, in alle gevallen min moeilijk dan het aanleeren van
het Engelsch of Duitsch. Die Vlamingen uit het noorden
van Frankrijk zullen dus werken om eene stelling te bevesti en die ons nauw aan het harte ligt, te weten: „De
verstandelijke eenheid, als gedacht en beschaving, van ons
Vlaanderen, dat zich uitstrekt over Brie verschillende
administratieve ofpolitieke afdeelingen: Frankrijk, Belgie,
Holland 1"

Aan colleges en lycea thans de task, te wedijveren
in het degelijk inrichten van Vlaamsche leergangen !
Het Vlaamsch, ambtelijk ingevoerd aan de staatsuniversiteit is daarna eerst en vurigst verlangen !
Vlaanderen en de Gobelins.
Een vreugdevol Vlaamsch herlevingsverschijnsel is de tern
gevonden kunst van gobelins-weven. Ook hier te lande kan
men zich tegen een gering offer gobelins uit Vlaanderen aanschaffen, die de beroemde voortbrengselen der oude Vlaamsche
kunstnijverheid waarlijk nabij komen.
Men weet, op hoe hoogen prijs de Fransche vorsten deze
kunst stelden. De Mercure de Flandre herinnert eraan, dat
Lodewijk XIV in 1667 op raad van Colbert dit kunstbedrijf
te Parijs invoerde, waartoe hi' twee gobelin-wevers als leermeesters uit de Nederlanden deed overkomen. De werklieden
genoten vijf en twintig jaren lang vrijheid van alle lasten en
bovendien het voorrecht, „brouwerijen op te richten en bier
te verkoopen", waaraan men ziet, dat het goede Vlamingen
waren. Een schilder, wiens teekeningen het meest voor deze
tapijten gebruikt werden, was sinjeur Van der Meulen, dien
de koning uit Vlaanderen geroepen had om mee te werken
aan' groote schilderingen, waarop al de koninklijke verblijven
werden afgebeeld. Een der voornaamste werkplaatsen was die
van JeanJam, die met een troep werklieden uit Oudenaarde
wasgekomen.
Aan Vlaanderen dankt Frankrijk een zijner beroemdste
voortbrengselen van kunstnijverheid.

VLAANDEREN.
Het groot weldadigheidsfeest van tak Brussel.
Het op 15 Januari i.l. door den tak Brussel, in de
bereidwillig en kosteloos afgestane zalen van het
Holland Huis, gehouden weldadigheidsfeest, dat
tevens een toenaderingsbijeenkomst was — en waar
kunnen Vlamingen en Noord-Nederlanders elkander
beter ontmoeten dan op het terrein van de liefdadigheid en de cultureele saamhoorigheid ? — mocht in
alle opzichten uitstekend slagen.
Honderden Noord- en Zuidnederlandsche stamgenooten bevonden zich in de ruime, luchtige en
mildverlichte groote zaal, toen de beer Omer Wattez,
voorzitter van onzen tak Brussel, het verhoog betrad
en in gepaste bewoordingen alien dankte, die en
door hunne medewerking bid het inrichten van het
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feest en door hunne aanwezigheid tot het welslagen
ervan bijdroegen. Ook sprak hij den wensch uit,
daar het A.N.V. zich buiten de politiek houdt en
alleen op cultureel gebied werkzaam wil zijn, een
gebied, waarvan de uitgestrektheid trouwens niet is
te overzien en dat genoeg ruimte biedt voor alle
welwillende en goedgezinde krachten, de te Brussel
en omstreken gevestigde ontwikkelde Vlamingen en
Noord-Nederlanders in massa te mogen zien aansluiten bij het A.N.V.
Deze toespraak vond een hartelijken weerklank
bij het publiek, waaronder wij, naast den heer J.
Kuypers, vertegenwoordiger van den Belgischen
minister van Kunsten en Wetenschappen, dr. C.
Huysmans, Mr. Julius Hoste Jr., hoofdredacteur
van Het Laatste Nieuws, de heeren Hugo Andriesse
en F. Van Eck, voorzitter en secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid te Brussel,
Rutgers en Rijgersberg, voorzitter en secretaris van
den Bond van Nederlandsche Vereenigingen en
Lichamen in Belgie, A. Woulff en Peeters-Wallaert,
voorzitter en secretaris van het Vlaamsche Werk
„Kindergeluk", de letterkundigen F. V. Toussaint
van Boelaere, dr. J. Grauls, M. Roelants, Th.
Bogaerts, Paul Kenis, de kunstschilders A. de Jong,
mevr. Catz-Enthoven, mej. Jeanne Wasch, alsook
de heeren Kindermans, bestuurder van den Volksschouwburg en Bern. J. Veldhuis en Wolter, bestuurdersleden van het Holland Huis, welke laatsten in de rustpoos de voornaamste aanwezigen in de
bestuurskamer ontvingen, Mr. H. Borginon, Marcel
De Ceulener, secretaris van den tak Brussel en de
hoofdbestuursleden Marcel Stijns en M. J. Liesenborghs bemerkten.
Ridder Huyssen van Kattendycke had bericht van
verhindering gezonden.
Mej. Jacqueline de Kesel, eerste prijs van het
Conservatorium te Brussel en soliste van de Kursaalconcerten te Oostende, de heer Desire Hubert, eerste
prijs met de grootste onderscheiding van het Vlaamsch
Conservatorium te Antwerpen, het Vlaamsche balletkorps „Onze Jeugd" uit Mechelen, dat onder
de leiding staat van mej. Francesca d'Aler, sterdanseres van de Vlaamsche Opera te Antwerpen en de
welbekende moderne danseres Mevr. Akarova,
hadden, met de medewerking, aan het klavier, van
de heeren Martien en Clobres en van Mej. Rodrigez,
violiste, voor een keurig kunstprogramma gezorgd.
Na leder nummer, en ook tijdens de uitvoering,
gaven de honderden kijk- en hoorlustigen, door luide
toejuichingen, van hun dankbaarheid voor het gebodene lucht. De kostumes, door den kunstschilder
M. L. Baugniet bezorgd, vielen eveneens zeer in
den smaak.
Vervolgens ving, onder de knappe, vindingrijke
en steeds kunstzinnige leiding van den heer Van
Tonderen, en met de onvermoeibare medewerking
der leden van de Jubileumclub 1923, de zoogenaamde cabaretnacht aan. Een prachtige tombola werd
gehouden, waarvoor prijsgeschenken waren ontvangen van de kunstschilders Gaston Wallaert en
Mevr. Catz-Enthoven, van Omer Wattez, F. van
Eck, van Tonderen, Julius Hoste Jr., M. Roos (Au
Bon Marche), Corneel Goossens, Tak Antwerpen
van het A.N.V., Groep Vlaanderen van het A.N.V.,
Cypriaan Verhavert, Hillebrandt (Hulstkamp), Rijke,
Ned. Gist- en Spiritusfabriek, Mej. Bieleveld, Mej.
Fr. van Eck, N.V. Boekhandel De Standaard, Het
Volksblad, Pallieter, Boekhandel Gudrun, Marcel
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Stijns, Mevr. M. De Ceulener, Mevr. M. J. Liesenborghs, ens. Ook werden een schilderij en een groote
vaas bij Amerikaansch opbod verkocht tegen betrekkelijk hooge bedragen, wat, gevoegd bij de zuivere
opbrengst van het feest zelf, een flinken stuiver opleverde ten bate van de Nederlandsche Vereeniging
van Weldadigheid en het Vlaamsche werk Kindergeluk die, bij monde van hunne voorzitters, de heeren
Hugo Andriesse en Petters-Wallaert, aan de afdeeling Brussel van het A.N.V. hun diepgevoelden
dank hadden betuigd.
Tot laat in den nacht duurde het allergezelligste
feest voort, waarvan het welslagen tot eere strekt
van den ijverigen secretaris van den tak Brussel,
Marcel De Ceulener, die tijd noch moeite spaarde
om alles - en dat is niet weinig gezegd - tot in de
puntjes te verzorgen, een taak, waarin hij door Mevr.
De Ceulener moedig werd terzijde gestaan. Ook
den leden van Kindergeluk en van de Ned. Vereeniging van Weldadigheid, welke zich met den
verkoop van kaarten, programma's en bloemen
verdienstelijk maakten, alsmede de fa. Philips en het
personeel van het Holland Huis, past hier een welgemeend en hartelijk woord van dank.
De winnende nummers van de tombola (eenige
prijzen werden niet afgehaald) waren:
77, 130, 318, 366, 313, 315, 505, 151, 285, 254, 339,
49, 73, 449, 210, 263, 459, 588, 39, 586, 414, 52, 93,
222, 431, 575, 21, 453, 172, 498, 281, 567, 571, 354,
112, 199, 336, 76, 521, 405, 60, 19, 340, 562, 84,
542, 316, 576, 436, 428, 554, 310, 307, 445.
Voor de niet afgehaalde prijzen wende men zich
tot het secretariaat: Victor-Bertauxlaan 10, Anderlicht, Brussel.
Uit de afdeelingen Ieperen en Lokeren.
De in kleinere Vlaamsche steden, als Ieperen en
Lokeren, bestaande afdeelingen van ons Verbond
blijven van een opgewekt vereenigingsleven getuigen.
Te Ieperen trad het gemengd koor der afdeeling
op 30 December voor leden en genoodigden op met
een liederenprogramma, hoofdzakelijk uit werken
van Emiel Hullebroeck en Meulemans samengesteld;
op Driekoningendag (6 Januari) was er een uiterst
goed geslaagd gezellig samenzijn van de leden met
hun gezinnen, waarbij door krachten uit de afdeeling
zelf voor tang, voordracht en muziek was gezorgd;
13 Januari vertoonde het Vlaamsche Volkstooneel,
door het A.N.V. tak Ieperen daartoe uitgenoodigd,
Timmermans' „En waar de ster bleef stille staan",
voor een geheel uitverkochte zaal. Ongeveer 600 personen woonden deze voorstelling bij.
Te Lokeren had, naast de gewone vergaderingen
en gezellige bijeenkomsten, in den loop der maand
een lezing plaats, gehouden door den Vlaamschen
letterkundige en journalist, Maurits Roelants, uit
Brussel, over: Prosper van Langendonck, zijn Leven
en zijn werk.
Een afdeeling West-Brabant?
Op 27 Februari wordt in de gemeente Neder-OverHeembeek, door de zorgen van de plaatselijke vereeniging „Vlaamsche Bond - Door en voor het
Volk", en met de medewerking van Groep Vlaanderen
en tak Brussel van het A.N.V., een feest- en propaganda-avond ingericht, waar de heer M. J. Liesenborghs, lid van het Hoofdbestuur en van het bestuur
van Groep Vlaanderen, onder den titel: „Waar komt
ge met uw Vlaamsch ?" een lezing zal houden over
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de beteekenis en de uitgestrektheid van het Nederlandsche taalgebied.
Naar de talrijke uitingen van instemming te oordeelen, waarvan, in dit gedeelte van VlaamschBrabant, voor het streven van ons Verbond is gebleken, mag aan de mogelijkheid der oprichting van
een afdeeling West-Brabant, met Neder-Over-Heembeek als kern, worden gedacht.
Een Vlaamsche Operetta.
Ernie! Hullebroeck, die in Het Kompas niet het
bekende verzekeringsblad, maar een nieuw maandblad
van den beer M. Moresco en gewijd aan het auteursrecht in Nederland — zoo wakker opkomt voor
eerlijkheid in de kunstgemeenschap, heeft zijn eerste
tooneelwerk in de Folies Bergêre te Brussel uitgevoerd gezien. „Seppel" Vlaamsche operette in drie
bedrijven, door Hullebroeck op zangteksten van.
Lambrecht Lambrechts getoonzet heeft daverenden bijval behaald bij een uitgelezen gezelschap
uit Vlaamsche en Fransche kunstkringen en in tegenwoordigheid van niet minder dan drie ministers —
Huysmans, Baels en Anseele — en den Antwerpschen
burgemeester Mr. Van Cauwelaert. De Ned. gezant
werd vertegenwoordigd door Ridder Huyssen van
Kattendycke, legatie-secretaris. De verwikkeling boeide
en de welluidende, vlot geschreven muziek werd
geprezen.

ZUID-AFRIKA.
Oud President Reitz Eere-Doctor
Op den „gradendag" aan de Universiteit te Kaapstad in December 11. is de eeregraad van doctor in de
rechten verleend aan den hoogbejaarden senator
F. W. Reitz B.A., oud-President van den OranjeVrijstaat: Wegens ziekte kon Reitz niet aanwezig
zijn; de toekenning geschiedde nochtans met groote
plechtigheid, waarbij van Engelsche zijde — door
prof. Ritchie — de verdiensten werden opgesomd
van den ouden strijder, staatsman, schrijver, dichter
en geleerde, die ook in Nederland hoog vereerd wordt.
In het overzicht van Reitz' — algemeen bekenden —
levensloop kwam vooral uit, dat hij een der eersten
was, die een warme en doeltreffende belangstelling
toonde in het Afrikaansch en de Afrikaansche beweging. Reeds voor 1875, het stichtingsjaar van het
„Genootskap van Regte Afrikaners" vertaalde hij
Engelsche gedichten in het Afrikaansch. Blijkens
het verslag in De Zuid-Afrikaan zei Prof. Ritchie
ten slotte:
„In die openbare levee is daar vandag min manne wat
Suid-Afrika so lank en so eervol gedien het as OudPresident Reitz. Die begin van sy dienstyd val in jare
wat aan die gryse verlede skyn te behoor, en tog na vyftig
jare van drukke werksaamheid dien by vandag nog die
saak van die kultuur en die opvoeding as lid van die
Akademie vir Taal, Lettere en Kuns en as lid van die
Raad van die Uniwersiteit van Kaapstad. Die land van sy
geboorte is veel verskuldig aan 'n man Boos Oud-President
Reitz. Sy Alma Mater eer haarself deur hom te eer".

Delftsche diploma's in Zuid-Afrika.
De Delftsche diploma's zijn onlangs door de daartoe
bevoegde overheden in Zuid-Afrika op de volgende
wijze erkend:

le. Aan de University of South Africa zal een diploma
van propaedeutisch examen aan de Techn. Hoogeschool
vrijstelling geven van den eersten cursus (d.w.z. het le
jaar) voor den graad van „Bachelor of Science".
2e. Aan diezelfde Universiteit zal het diploma van
Candidaats-Examen T.H. gelijk gesteld worden met den
graad (het diploma) van „Bachelor of Science (B.Sc.).
3e. Bij diezelfde Universiteit zal het einddiploma
(d.i. het ingenieurs-diploma) van de T.H. geacht worden
gelijk te staan met het diploma voor den graad van „Master
of Science" (M.Sc.).

Deze regeling is hoofdzakelijk te danken aan de
bemoeiingen van prof. dr. G. A. F. Molengraaff
te Delft, op Wiens verzoek Prof. Dr. H. Reinink te
Pretoria dit belang zeer krachtig heeft bepleit en
de zaak tot een goed einde heeft weten te Leiden.
Of het aantal studeerenden uit Zuid-Afrika te
Delft ten gevolge van dezen maatregel zal toenemen
is nog niet te zeggen. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk. Dat de erkenning der Delftsche diploma's
ten goede zal komen aan de betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid-Afrika, ligt voor de hand. Een
gunstig bericht was de mededeeling, die het Vaderland
deter dagen uit Kaapstad ontving: dat de Spoorwegraad besloten heeft, ingenieurs met Delftsch diploma
in het vervolg toe te laten tot betrekkingen onder
het Unie-departement van Spoorwegen en Havens
zonder andere getuigschriften of examens te verlangen.
De benoeming van eenige candidaten is reeds in
overweging.
Eigenaardige bezorgdheid,
Nu de Afrikaansche vertaling van den Bijbel weer
sterk op den voorgrond is gekomen, laten wij bier
volgen een ingezonden stukje, waaraan het Zuidafrikaansche blad „Vriend des Volks" eenigen tijd
geleden plaats gaf. Het toont, welke bijzondere opvattingen in Zuid-Afrika nu en dan tot citing komen
en met welke geestesgesteldheid men sours rekening
moet houden, wil men niet kwetsen. Zooals wij in het
artikel „Historische oogenblikken voor Zuid-Afrika"
deden uitkomen l ) is het standpunt, door de schrijfster
van het onderstaande ingenomen, thans overwonnen
en is de vertaling van het Nieuwe Testament in het
Afrikaansch toch doorgegaan, niettegenstaande velen
in de Kerk oorspronkelijk haar zienswijs deelden.
Bybels.
Daar is 'n paar dinge wat my bitterlik grief in verband
met die Afrikaanse taalbeweging. Geliefde landgenote,
het julle al daaraan gedenk wat dit is dat ons Bybel in
Afrikaans gedruk word ? Ek wil nie een van die vertalers
wees nie, want Gods Woord leer my dat as ek een jota
of tietel aflaat, dan sal God ook van my aflaat. Liewe
vriende en leraars, wat moet met al die groot Bybels gedoen word wat op die kansels moet dit verbrand word?
Ek vrees dat die groot Bybels by die Poort van die Hemel
teen die vertalers sal getuig en dat nie een van hulle sal
toegelaat word nie. Al ons leraars is nit hierdie Bybels
onderwys en nou is die Woord dan nie meet goed nie.
So, vriende, wil ek u waarsku — waak opdat u nie gestraf
word nie, want God is 'n verterend vuur. Hy speel nie
met ons sondaars nie. Sien our u, die strawwe wat op die
garde heers. Dis nie verniet nie. Maak u oge oop, en laat
die groot Bybels en al die ander Bybels en boeke nie
eendag getuig: „Ek is verag geword deur die mense wat
SAP VROU.
'n ander leer omhels het".
1) Neerlandia, januari 1927.
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AMERIKA.
Het Oranje-blanje-bleu te New-York.
In het Batterijpark, dicht bij de haven van NewYork, op den historischen grond, waar de Nederlandsche kolonie in 1626 een vlaggestok plantte — telkens
wanneer een schip uit het moederland aankwam,
heesch men er de prinsenvlag — is de monumentale
vlaggestok geplaatst, die, gelijk ook elders in dit
nummer wordt herdacht, het „Comite New-York
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heeft de koop van het Eiland Manhattan in 1626 dien aanleg bevestigd, welke de grondslag werd van de stad NewYork.
De voorzijde draagt het Amerikaansche wapen; boven den
Nederlandschen tekstprijkt het Nederlandsche wapen; dat
van Nieuw-Amsterdam vindt men bij de oude kaart van
Manhattan en de vierde kant heeft het wapen van Amsterdam.
Hetgeheele gedenkteeken werd omrasterd door een eenvoudige
afsluiting. De voet is van Beiersch graniet, de wapens en de
afsluiting zijn samengesteld uit brons en de vlaggemast, die 73
voet hoog is, is vervaardigd van staal met een zinklaag geschoopeerd, terwijl hij in een vergulden, metalen knop eindigt. Aan
de voorzijde is nog onder het relief een opdracht in kleine letters
aangebracht, meldende, dat de vlaggestok door 't Nederlandsche
yolk aan de stad New-York isgeschonken als bewijs van oude
engebleven vriendschap:
„In testimony of ancient and unbroken friendship this
flagpole is presented to the city of New-York by the
Dutchpeople 1926".
***

Sint-Nicolaas te Buenos-Aires.
Ons Weekblad vertelt uitvoerig van de Sint Nicolaasviering der Nederlandsche Vereeniging te
Buenos-Aires.

Hetgeschenk van het Comite New-York aan
de Stad New-York.

1926" de stad New-York heeft aangeboden ter gelegenheid van haar 300-jarig bestaan. Dit comite is
indertijd in het Leven geroepen op aanstichting van
het Hoofdbestuur van het A.N.V. in samenwerking
met het Hoofdbestuur der Vereeniging Nederland
in den Vreemde, welke de medewerking inriepen
van de Nederlandsch-Amerikaansche Fundatie. Het
gedenkteeken heeft, naar men weet, ontworpen de
Nederlandsche beeldhouwer H. A. van der Eynde
te Heemstede, die naar New-York is geweest, om
bij de plaatsing van zijn werk toezicht te houden.
Aan mededeelingen, door den heer Van den Eynde
aan de pers gedaan, ontleenen wij het volgende over
dit gedenkteeken.
Aan de voorzijde staat de koop van het eiland Manhattan
door de Hollandsche kolonie van de Indianen afgebeeld; de
achterkant geeft het destijds door C r ij n Frederik s,
een der kolonisten, in kaart gebrachte land met de oude oeverlijn weer en de beide zijvlakken bevatten, in duidelijk verheven
letter, den Nederlandschen en den Engelschen tekst, welke

Het tooneel van de zaal Augusto zag er op Zaterdagmiddag 4 December smakelijk nit. Geen warboel van
groen en takken, maar een eenvoudige versiering: op den
achtergrond het vaandel van de Nederlandsche Vereeniging. En op het tooneel, de drie wanden Tangs: poppen,
en poppen, en nog meer poppen. En daartusschen andere
heerlijkheden. Geen prulwerk: flinke, degelijke dingen. En
alles dingen voor ècht kindervermaak . . . .
Er was een goochelaar en buikspreker en nadat. ververschingen waren rondgediend verscheen, plechtig ten
tooneele geleid door bestuursleden van de N. V., gevolgd
door zijn zwarten knecht, Sint-Nicolaas. Beiden in vol
ornaat. De Heer Bolle houdt een welsprekende begroetingsrede, waarna de Sint de kinderen toespreekt. Bij
de uitdeeling der gaven ontstaat een kleine opschudding:
nadat de braven beloond zijn, krijgt een deugniet de Bard.
Maar hij smijt het ding de zaal in, waarop de heilige, vol
verontwaardiging opgerezen, bevel geeft den bengel in den
zak te stoppen.

Het feest slaagde volkomen — behoudens een

maar: toen mevrouw Janse aan het klavier was gaan
zitten om de bekende liedjes te spelen: Zie de maan
schijnt.... Zie ginds komt de stoomboot.... De
Zilvervloot zongen alleen enkele grooten mee. De
kinderen zwegen. De kinderen der Nederlandsche
kolonie in Argentinie kennen geen Nederlandsche
liedjes; zelfs de beide volksliederen zingen zij niet;
wel het Argentijnsche „Oid Morales", dat ze op
school leeren !
Aan de rechtmatige klacht van Ons Weekblad over
dit pijnlijke geval heeft het Hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond terstond getracht
voor zijn deel tegemoet te komen door een aantal
stuks van den bundel „Kun je nog zingen, zing
dan mee !" aan de Ned. Vereen. te zenden.
En nu aan het werk, Nederlandsche knapen en
meisjes in Argentinie ! Laat het volgend jaar de Sint
u niet weer betrappen op het zwijgen in uw eigen
taal !

luidt:

Nadat de kamer Amsterdam der West-Indische Compagnie op 22 April 1625 last had gegeven tot den aanleg
van het Fort Amsterdam en tien bouwerijen daarnevens,

Afdeelingsbesturen en leden! Verzamelt leesstof voor Vlaanderen en zendt ze naar Laan 34,
's-Gravenhage I
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WEST-INDIA.
Het Nederlanderschap in Suriname.
Over dit onderwerp verscheen in ons Septembernummer 1920 van de hand van den heer Oudschans
Dentz een klacht, die eerst thans de gewenschte
uitwerking heeft gehad. Er moesten 51/4 jaar verloopen,
alvorens het overleg, gepleegd door het Plein in Den
Haag en Paramaribo, aan het Licht bracht, dat zijn
bewering, dat een groot deel van de bevolking van
Suriname, zelfs zonder het te weten en tegen zijn wil,
bleek geen Nederlanders te zijn en geen nationaliteit
te bezitten, juist ja, dat de toestand nog erger was.
Nadat de heer Dentz zijn bevinding had openbaar
gemaakt in de vergadering van het bestuur onzer
Groep Suriname, waarvan hij destijds secretaris was
en die ook aan het Hoofdbestuur had medegedeeld
met verzoek om steun om dezen misstand op te heffen,
vestigde de Commissie van advies omtrent de herziening van de Westindische Regeeringsreglementen
en begrootingspolitiek onder voorzitterschap van den
oud-Gouverneur G. J. Staal, in haar verslag van 20
Maart 1923, biz. 7 en 8, terloops de aandacht, op wat
zij noemde leemten in de wet op het Nederlandet schap.
Er zijn duizenden Surinamers, die zich Nederlanders waanden en toch geen nationaliteit bezaten,
alleen, omdat na 1 Mei 1869 (men tengevolge van
het K. B. van 4 Sept. 1868 No. 17 „het wettelijk gezag van het Oudhollandsche en van het Romeinsche
regt plaats maakte voor de nieuwe wetgeving in
Suriname) moeders hun natuurlijke kinderen bij
aangifte van de geboorte aan den ambtenaar van den
burgerlijken stand niet hadden erkend, al mochten
de kinderen of kleinkinderen dan ook wettige huwelijken gesloten hebben, toen het huwelijk langzamerhand meer in tel kwam in Suriname en de voogdijraad
telkens de moeders op de noodzakelijkheid van
erkenning wees.
In 1921 schreef Mr. De Gaay Fortman in de W. I.
Gids een artikel over dit onderwerp, getiteld „Vreemdelingen".
In zijn werk „Suriname" wees Dr. M. van Blankensteijn op blz. 136 eveneens op den door den heer
Dentz gehekelden toestand. Thans, op 10 Januari
1927, heeft de Regeering bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal een wetsontwerp ingediend tot
uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet van
10 Februari 1910 („St.bl." 55), houdende regeling
van het Nederlandsche onderdaanschap van de bevolking van Ned.- Indie, tot de bevolking van Suriname en Curacao.
In verschillende gevallen wordt blijkens de Mem.
van Toelichting voor Suriname en ook voor Curacao
het gemis van eene dergelijke regeling gevoeld.
Er is in de bestaande omstandigheden eene groep
ingezetenen, die hoewel geen nationaliteit hebbende,
volgens de bestaande wetgeving (art. 7 RR.) tot de
hoogste landsbediening, door den Koning op te dragen, benoembaar zijn. Zij zijn en blijven vreemdelin-

gen (art. 12 der wet op het Nederlanderschap) en
missen de bescherming van den Staat in den vreemde,
behoudens de uitzondering, in de uitleveringswet
van 6 April 1875 („Staatsblad" no. 68) gemaakt, die
uitdrukkelijk als Nederlanders ook beschouwt hen,
die in de Nederlandsche kolonien of bezittingen uit
aldaar gevestigde ouders zijn geboren.

Zoowel in het belang van de betrokken personen
als in dat van de maatschappelijke orde is het volgens
de Regeering noodig, dat in de aangeduide leemte
wordt voorzien. Daartoe strekt het wetsontwerp.
Uit de toelichting bij dat wetsontwerp blijkt dat
onder de ongeveer 58000 inboorlingen (Creolen) van
Suriname er bijna 18000 zonder vaderland zijn, dat
is ongeveer 30% of wel 15% van de geheele bevolking,
met uitzondering van de Boschnegers en Indianen.
Er waren bovendien ongeveer 32500 Britsch-Indiers
en 22000 Ned.- Indiers in Suriname gevestigd. Deze
menschen Leven gewoonlijk samen volgens hunne
zeden en gewoonten.
Men heeft nu meer dan een halve eeuw den zonderlingen toestand gehad, dat een Surinamer, zonder
Nederlander te zijn, tot de hoogste landsbediening
door den Koning kon worden benoemd en lid van
een der Kamers van de Staten-Generaal kon worden,
waarvoor het Nederlanderschap vereischt wordt. Ook
genoten die menschen geen bescherming in den
vreemde van de Nederlandsche Consuls !
Het wetsontwerp is onderteekend door de Ministers van Kolonien en van Buitenlandsche Zaken.
De Bijbel in een „Nederlandsche streektaal".
In het Gedenkboek der Regte Afrikaners 1) deelt
de heer P. I. Hoogenhout een brief mede, indertijd
opgesteld door C. P. Hoogenhout (een der stichters
van het Genootschap) en dr. Pannevis en waarschijnlijk gericht tot een buitenlandsch kerkgenootschap
met de bedoeling te wijzen op de noodzakelijkheid,
dat de Bijbel in het Afrikaansch werd vertaald.
Gelijk men weet, werd dat werk niet Lang daarna ter
hand genomen. In dien brief vinden wij een eigenaardige opmerking tot staving van het betoog der
schrijvers, die, blijkbaar om beter verstaan te worden,
dat betoog in het Engelsch hadden gesteld. Zij zeggen,
dat „voor een paar duizend inwoners van de Nederlandsche Westindische eilanden een Nieuw Testament in een Nederlandsche streektaal gedrukt was,
terwiil de vele duizenden Zuid-Afrikaners onder
Britsch Bestuur tot dat oogenblik verwaarloosd
werden".
Welke „Nederlandsche streektaal" hier bedoeld
wordt, kan men slechts gissen. De uitdrukking klinkt
zonderling. Vermoedelijk hebben de schrijvers het
oog op het Papiamentsch, waarin op Aruba gepreekt
wordt en waarin het Nieuwe Testament vertaald is
voor de bewoners van Curacao en andere eilanden.
Van die vertaling kan men inderdaad zeggen, dat zij
is uitgegeven ten behoeve van een betrekkelijk kleine
menschengroep. Zij is het werk van den heer G. J.
Eybers, predikant op Curacao.
Bekend is, dat de R.-K. Kerk het Papiamentsch
gebruikt voor haar gekleurde leden.
Prof. Dr. L. Knappert, dien wij over deze zaak
raadpleegden, deelde bij deze gelegenheid mede,
dat hem uit een brief gebleken was, dat men op St.
Eustatius gaarne weer een Nederlandschen predikant
zou hebben, lets dat ter bevoegde plaatse in gedachten moge worden gehouden. In de tweede
plaats wees de hoogleeraar op een belang, dat het
Alg. Ned. Verbond zich wellicht zou kunnen aantrekken. Op Curacao zingt de Protestantsche gemeente psalmen, evangelische gezangen en liederen
uit den vervolgbundel.
Gaarne had men daar echter opgewekter muziek
1)

Besproken in Neerlandia van Januari 1927.
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in den trant der Engelsche hymnen en liederen. De
liederen van den Protestantenbond mogen in de
Kerk niet gezongen worden. Nederlandsche liederen
als A. D. Lomans toonzetting van Valerius' Gedenckclanck of Coers' uitgaven zouden daar vermoedelijk
bijzonder welkom zijn.

NED.-INDIA.
g
een Europa, door H. F. Tillema,
Uitg. H. Uden Masman, 's-Gravenhage, 1926.
(Niet in den handel).

Zonder tropen

Naar een geestig woord van Notosoeroto heeft Indie behoefte
aan „morgenmenschen", menschen — als ik zijn bedoeling
juist voel —,
die elken dag hun levenstaak voortzetten met
de frisschegeestdrift van den beginner. Tot die morgenmenschen behoort Tillema. Na vele jareri hard werken in Indie
heeft hij den verworven welstand en vrijen tijd, zonder eenig
biioogmerk, zuiver en alleen in dienst gesteld van het groote
doel: verbetering van den gezondheidstoestand der inheemsche
bevolking van Nederlandsch-Indie.
Het resultaat van zijn onderzoek en studie heeft hij neergeled in een reeks van boeken, die hij kosteloos toezendt aan alle
„vrienden van den Indonesier," die hij kept of die zich bij
hem aanmelden. Het achtste van die boeken, dat de redactie
van Neerlandia mocht ontvangen, is gewijd aan de buitenboekwerk met
g
kioek keurigduitgevoer
s ewe ten. Het is een ,
honderden foto's, voor hetgrootste gedeelte door hem zeif
opgenomen gedurende een rein van een jaar door de geheele
buitengewesten behaive Borneo.
Door een eenvoudige, logisch sluitende redeneering brengt
Tillema ons het besef bij van het groote nationale, ja internationale belang, dat gelegen is in de bevordering van den ge-
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zondheidstoestand der volken op de eilanden buiten Java.
Europa en Amerika, zoo zegt hij, hebben van de tropen noodig:
vet en koolhydraten voor de voeding van mensch en dier,
rubber en benzine voor auto's en vliegmachines, genotmiddelen
(als tabak). Het is de inheemsche bewoner der tropen, wiens
handen al die kostelijke gaven uit den bodem halen. Maar van
die bewoners zijn er niet genoeg, bijna alle eilanden van de
buitengewesten zijn uiterst dun bevolkt. In dat gebrek kan op
den
duur niet voorzien worden door aanvoer van menschen
d
uit het dicht bevolkte Java, want het wervan van Javanen voor
arbeid onder poenale sanctie zal op den langen duur niet geha kunnen worden, en vrije menschen zullen uit eigen
beweging niet voldoende overkomen. Dat de bevolking der
eilanden buiten Java zoo schaarsch is, is een gevolg van te
geringe geboorten en te groote sterfte, welke op haar beurt
weer worden veroorzaakt door verkeerde zeden en epidemische
ziekten. De menschen moeten dus gezond gemaakt worden, de
geboortecijfers moeten op hooger, de sterfteciifers op lager
peil worden gebracht.
Ikzou hierbij willen opmerken, dat de ondernemingen
werkkrachten van Java moeten aanvoeren, niet altijd, omdat
er in de nabijheid B een menschen zijn ,maar in vele streken,
omdat de daar gevestigde bevolking kan Leven zonder koeliearbeid te verrichten en zich dus daarvoor niet beschikbaar
stelt. Maar dat doet niet tekort aan de juistheid der stelling,
dat voor de verwerving der onuitputtelijke rijkdommen, die
nog uit den bodem uitgestrekte eilandenwereld te halen
zijn, een gezonde en regelmatig toenemende bevolking noodig
is, en die waarheidgeldt zoowel voor vandaag, nu de exploitatie
nog geschiedt onder leiding van Westerlingen, als voor den dag
van morgen, die mar we ho en eenmaal komen wanneer
de Indische v'lken economisch z6c5 ver zijn, dat ze die leiding
kunnen missen.
Met een overstelpend en schat van mededeelingen omtrent
hetgeen hij ter plaatse zag en hoorde, vertelt Tillema ons, dat

Het meisjesinternaat te Lao Boti (Bataklanden)
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en waarom degezondheidstoestand van die volken zooveel te
wenschen overlaat, dat en waardoor de geboortecijfers te laag
en de sterftecijfers, vooral van kinderen, te hoog zijn, en als
een andere Cato besluit hi' het verhaal over elke streek, die hi'
bezocht, met een aanmaning, als waarmee hi' zijn inleidend woord
eindigt: „dat heel het groote Indonesia profiteere van de zege„ningen, die de Hygiene brengt !"

zooals Tillema, op gezondheidszorg.
Aan al die wenschen te voldoen is natuurlijk onmogelijk
we ens de ontoereikendheid der middelen, dat beseft eigenlijk
iedereen dadelijk, zonder nader onderzoek. Maar ook als men
rekening houdt met de beschikbare middelen, komt men voor
de nietgeringe moeilijkheid te staan om te beslissen, welke van
die behoeften het meest dringend is, waarbij ook wel bedacht

Tuinarbeid van inlandsche kinderen in Deli.
Het loont alles inside moeite om niet alleen de „prentjes"
te bekijken, maar ook om het geheele boek door te lezen, maar
....moeite kost het. Het is eigenlijk ondankbaar, naast de
vermoeienissen en ontberingen, die Tillema op zijn refs te
dragen had, te spreken van „moeite" voor den lezer, maar
toch zeg ik het. Het is een aaneengeschakeld verhaal, het lijkt
meer op een verzameling losse aanteekeningen, zonder veel
verband of samenhang opgeschreven, en de schrijver valt
daardoor nog al eens in herhalingen. Hi' had m.i. beter zijn doel
bereikt door alleen tegeven zijn hoofdstuk „Het bevolkingsvraagstuk van Nederlandsch-India" en verder de foto's, naar
het onderwerp in eenige roe en verdeeld en alle met pakkende
onderschriften, zooals hi' er bij vele reeds gaf.
Wie nu het boek heeft doorgelezen, krijgt zeer zeker den indruk, dat er aan degezondheidszorg in de buitengewesten
heel veel, in sommige streken alles ontbreekt en, wat de schrijver
eigenlijk het ergste vindt, men weet niet, wat er ontbreekt,
men heeftgeen statistische gegevens, die den we kunnen wijzen,
aan welken kant de zaak het eerst moet worden aangevat.
Dat is alles heel erg, en het is goed en nuttig, dat wij het
weten, maar ik heb er op teen dat
dat zoo telkens op en tusschen
de reels het verwijt te le en is: Ziedaar nu, Regeering van
Indie, de toestand, waarin de volken verkeeren, die aan Uw
zorgen zijn toevertrouwd. !
De buitengewesten, vormende een root aantal, door wide
zeden van elkaargescheiden eilanden met een oppervlakte
van 55 maal die van Nederland, hebben een bevolking van
(naar schatting) nog niet 2 maal de inwoners van ons land.
Men kan zich dus eenigszins voorstellen, hoe verspreid over
datgebied die bevolking woont. De meeste dier volken staan
nog op zeer la en trap van ontwikkeling, op elk gebied. En nu
rust op Nederland de taak, hen eenige treden te doen stijgen.
Het spreekt vanzelf,
dat wie een stuk van het leven dier volken
bestudeert, tot het besluit komt, dat er op dat gebied nog ontzaglijk veel te doen is. Wie alleen op den landbouw let, vraagt
bevloeling en landbouwvoorlichting; wie getroffeti wordt door de
afgelegenheid van vele vestigingen, wil wegen en vervoermiddelen; de opvoeder dringt aan op onderwijs, de hygienist,

moet worden, dat verbetering op het eene gebied weinig baat,
wanneer niet:tegelijkertijd in de gebreken op een ander terrein
wordt voorzien.
De bevloeiingsdienst en de landbouwvoorlichting b.v. zorgen,
dat de boer meerproduct van zijn grond haalt, maar wat baat dat,
als ergeen we is om het naar de marktplaats te vervoeren ?
De kinderen moetengezond zijn om te kunnen leeren, maar ze
moeten tot eenige, zelfs vrij groote geestelijke ontwikkeling
Zijn gekomen om het nut van gezondheidsmaatregelen in te
zien, om zich daartegen niet te verzetten op grand van in ons
oog verkeerde zeden en opvattingen.
Dat alles wordt door Tillema te veel uit het oog verloren.
„Laten we bedenken, dat chenopoduimolie goede medicijn
is, rottingolie slechte, dat injectienaald en lancet beter en
humaner civilisatie- enpacificatiemiddelen zijn dan bajonet
en kapmes !" Aldus de schrijver in zijn inleidend woord. De
tegenstelling is heel pakkend, maar een goede rechtspraak is
ook een nuttig ding, en een gezond mensch, die onschuldig
in degevangenis zit, is ook niet gelukkig. En bajonetten, ook
voor binnenlandschgebruik, kunnen — we hebben 't in de
laatste weken helaas ! weer ervaren — nog niet worden gemist.
„Men erkent nog niet", zegt de schrijver, „in deze economisch voelende en denkende wereld, dat niet deproductie
primair is, maar dat de produceerende mensch het uitgangsP client te zijn", m.a.w. dat een goede gezondheidstoestand
wanneer men met een
de allereerste eisch moet zijn. zeker,
troepje menschen en een grooten voorraad van al, wat ze voor
't leven noodig hebben naar een onbewoond eiland gaat, om
dat te ontginnen, dan kan men misschien ze en: nu eerst
rustig acclimatiseeren en zorgen, dat jullie gezond en sterk
bent, en dan aan we aan 't werk. Maar z66. eenvoudlg is nn
eenmaal het besturen van een overzeeschgebied niet. Die
volken in de buitengewesten hebben we daar gevonden; naar
lichaam engeest zijn zij achterlijk, door welke oorzaken dan
ook, en wanneer Nederland nu teen de wereld ze t: dat
eiland is mijn gebied, dan ma het met die achterlijkheid geen
vrede hebben, natuurlijk, maar de middelen ter verbetering
moet het vinden door een deel te vorderen van het een andere,
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op hooger trap staande volken van den Archipel voortbrengen;
en dat ma g niet te lang duren, dat achterlijke yolk moet er ook
toe gebracht worden om meer te produceeren, ook al is zijn
gezondheidstoestand nog lang niet, zooals wij dien zouden
wenschen.
Het heeft trouwens zoo weinig zin om de vraag te beantwoorden, welk belang op de eerste plaats behoort te staan (ik
heb eens de stelling hooren verdedigen, dat ambtenaren meer
noodig zijn dan planters, omdat deze laatste b.v. geen suiker
kunnen maken als de ingenieurs een bevloeringswerken aanle en !) maar als er lets voorop moet gaan, dan is het toch
zeker de ontginning van den bodem, de bron van alien rijkdom.
Dit blijkt ook wel duidelijk uit het een de heer Tillema in
Deli met vreugde waarneemt: „Het is bekend, dat Deli, wat
de sanitaire verzorging der werklieden betreft, een wereldreputatie geniet". Zou dat mogelijk geweest zin zonder de
bloeiende tabakscultuur ?
En de voorzieningen op hygienisch gebied baten weinig,
wanneer de zeden en opvattingen der menschen zich verzetten
teen het gebruik maken van het een hun geboden wordt. Wie
b.v. leest, dat „de oorzaken van het hooge infectiecijfer (van
de mijnwormziekte) in Manggarai (eiland Flores) liggen in de
huisvesting en de wijze van defecaeceeren ('s nachts door den
vloer op den bodem; men durft zich uit vrees voor de om
het huis dwalendegeesten niet naar buiten begeven)" —, die
zegt toch dadelijk: deze menschen hebben niet in de eerste
plaats een. hygienist noodig, maar een geestelijk leider.
De schrijver ziet dat natuurlijk ook wel in, doch ik vond
maar einplaats, waar hi' aan die gedachte met nadruk uiting
geeft in den uitroep: „Dus naast den technicus, naast den
bestuursambtenaar, naast den onderwijzer, de hygienist".
Maar overigens valt op dat onverbrekelijk verband van alle
Regeeringszorgen voor de volksontwikkeling niet genoeg licht.
Het is een dik boek volgebreken op hygienisch gebied en
vêrgaande wenschen tot verbetering. En nu is het zeker nuttig
en verdienstelij,
k dat ook op dat gebied het ideaal voor ons
wordt opgehangen, opdat wij er naar kunnen grijpen; dat ook
de Regeering een aansporing krijgt om te doen, wat zij kan,
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de bevolking wijs maken, dat Naar belangen bij Nederland niet
ingoede handen zijn.
En daarom meende ik, eenigszins uitvoerig, te moeten
wizen op het tekort in dit werk, een gebrek trouwens, dat het
gemeen heeft met haast alle geschriften, die bedoelen een schel
licht te werpen op de onvolkomenheden op een bepaald levensJ. E. BI LO.
gebied.

TAALCOMMISSIE.
Ingezonden.
In het Weekblad van het Recht van Woensdag 10 November
1926 komt een verslag voor van een zitting van den Hoogen
Raad der Nederlanden, waarboven wij gaarne als opschrift
hadden willenplaatsen:
Van de noodzakelijkheid van zuiver Nederlandsch
„
in wetten en verordeningen?
De beschouwingen, aldaar gehouden door den advocaatgeneraal, verdienen stellig onze aandacht. Een officier van justitie
was in cassatiegekomen van een vonnis der rechtbank o.a. op
grond hiervan, dat hi meende, dat perceel de beteekenis heeft
van gebouw. De adv.-gen. zegt dan o.m. het vol ender „Met
de rechtbank ben ik hetgeheel eens, dat het bezwaar van den
Officier van Justitie alleen hetgevolg is van een onjuiste opvatting
van het begrip perceel. Dit woord toch duidt zoowel etymologisch als in onze wetgeving en ook in art. 6a der Vleeschkeuringswet geenszins een gebouw aan, doch een stuk grond.
Dit woord, dat het Nederlandsche woord kavel of kave1ing
grootendeel; heeft verdrongen, is afkomstig van het Fransche
woordparcelle, ...... Een gebouwd perceel wordt in het
."
Nederlandsch beter aangeduid met pond..
Wal al moeiten, kosten, zenuwspanning (van den verdachte
en raadslieden) zouden er voorkomen zijn, indien de wetgever
overal een duidelijk onderscheid tusschen ka-veling en pand
hadgemaakt ! Onze taal onderscheidt in dezen beter dan het
—isme.
Gelukkig is er tegenwoordig meer belangstelling van hoogerhand voor zuiverheid van taal in onze wetgeving. Denk aan
degroote verbetering verdachte in plaats van het onzinnige
H, P. S.
beklaagde van vroeger.
Metgenoegen nemen wij het bovenstaande op; de inzender
getuigt er wederom mee van zijn altijd durende en onverDe T. C.
zwakte belangstelling in ons werk.
Wie heeft het bij het juiste eind?

Nederlandschegeneesheeren bezig inlanders
g
teen
framboesia in te enten.
maar het boek is met, wat velen er, naar ik vrees, in zullen zien:
een bewl)s, dat de Regeering de gezondheidszorg voor de volken
in de buitengewesten moedwillig ernstig verwaarloost. Dien
indruk we g te nemen is vooral in deze ti den noodig, omdat
wijgeen. koren moeten dragen naar den molen van hen, die

In scherpe tegenstelling niet alleen tot het ingezonden stuk
van H. P. S., maar ook tot de feiten zelf staat het volgende,
waarbij de T. C. als tusschenpersoon optrad.
Een lid van het A.N.V. schrijft n.l. aan de T. C., dat het
bestuur van een groot lichaam „ruimte om niet al willen afstaan", op bet r)rnslag van het blad voor zijn leden„,om er
opmerkingen omtrent den Nederlandschen zinsbouw in op te
nemen". Wij1 de T. C. steeds aan zulke verzoeken voldoet
enze meestal met goeden uitslag bekroond ziet, gaf zij aan dit
verlangen gevolg en nog te liever, omdat de man, die in dezen
eengroote steun kon zijn, bestuurslid eener afdeeling van het
A.N.V. is. Vol verbazing ontving de T. C. het antwoord, dat
dit bestuurslidzich ook herhaaldelijk heeft gestooten aan het
slechte Nederlandsch in verslagen, vooral uit de zakenwereld;
dat hi' vindt, dat op de scholen in de eerste plaats dit kwaad
moet worden bestreden (hiervan heeft de T. C. het noodige
gedaan en doet zij steeds nog !) opmerkingth in dezen zin
bij ouderen van dagen de sympathie voor het A.N.V. zouden
verminderen. Op grond van de voorgaande overwegingen kon
het bedoelde bestuurslid zin medewerking in deze zaak niet
toezeggen.
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Tot zoo ver in het kort de inhoud van degevoerde briefwisseling. Na kennisneming hiervan meldt ons het eerstgenoemde lid, dat de ouderen van dagen de fouten alleen uit
achteloosheid (iuist en.... in onwetendheid T. C. maken,
terwijl „mijn doel alleen was hun aandachtt op de feiten te yesti en zonder dat er van aan- of opmerkingen kon worden
gesproken (in den geest van Taalzuivering, 5de druk). En.. ..
om zijn plan uitvoerbaar te maken , biedt dit lid aan de T. C.
voor 1927 de som van 25gld. aan,
ten einde door middel van
aankondigingen in dagbladen en tijdschriften de aandacht
op goed Nederlandsch te vestigen.
N. S. Aan wiens kart de T. C. staat, behoeft zij zeker niet
te zeggen. Ons past hier een woord van welgemeenden dank
voor dit mooie aanbod. Zijn er meer zulke leden in het A.N.V.,
dat zij zich dan ook in zulke klinkende taal tot de T C. wenden:
zij kan geld goed gebruiken en zal het op de gevraagde wijze
besteden.
Waarom meten met 2 maten ?
In de Nieuwe Courant van Zaterdag 4 Dec. j.l. valt de heer
H. Dunlop den heer Dr. Jan Kalif aan over het gebruik van
germanismen in een tafelrede tot den bouwheer van het nieuwe
Gymnasium te 's-Gravenhage. 0.i. zeer terecht en zijn voorbeelden pakken, dunkt ons. Onomwonden; neen, dit leelijke
Duitsche woord bedoelen wij niet; onverholen, onbewimpeld
keurt de heer Dunlop doorsnee-Hollanders en een voornaam
gebouw of en zegt dan, dat het Fransch „uit hoofde van de veel
verdere verwantschap der talen veel minder bedenkelijk" is.
Weet de heer Dunlop niet, dat er talrijke Fransche woorden
wordengebezigd, waarvan de doorgesneden, och ja gemiddelde
Nederlander niet eens meer weer
,
dat ze Fransche woorden
zijn ? En Engelsche ? Nog steeds meent de T. C. dat ons
niet van een zijde taalverknoeiing dreigt; ons land lit eenmaal
midden tusschen 3groote volkeren in en van elk hunner
komt invloed. Nederland, let op U saeck !
Zoo zijn onze manieren,
„Nous nous demandons si la redaction du menu en frangais
est due a notrepresence ou a l'attrait incontestable de la
langue francaise dans le monde ender" 1)
(Berdoche in l'Independance belge), dat een Franschman
er zich over verbaast, hoe het mogelijk is op een groot, heel groot
Nederlandsch reizigersschip zulke dischkaarten aan te treffen !
*

*

Dezer dagen ontving de T. C. de mededeeling, dat een lid
in Den Haag een woord voor dischkaart had gezien, dat hem
zeer aantrekkelijk leek n.l. tafelkaart.

INGEZONDEN.
Een Stambelang.
Meer dan twintig jaren lang, misschien welhaast vijf en
twintig jaar, ben ik lid van de Verenigtng tot Vereenvoudiging
van onze Spelling geweest, en ik ben het nog. Wat meer zegt:
gedurende al die tijd ben ik vereenvoudiger met de daad
geweest : in mijn brieven en geschriften, in vele krantenartikelen en ingezonden stukken heb ik, wanneer mij dit niet
belet werd, steeds door mijn voorbeeld getuigd voor de noodzakelijkheid, ons spellingstelsel te ontdoen van een aantal dode
takken, die de groei van de taal als orgaan van onze rationale
cultuur op ernstige wijze belemmeren.
Aan deze staat van dienst meen ik het recht te mogen ont1) Wij vragen ons of of de opstelling van dischkaarten in
het Fransch te danken is aan onze tegenwoordigheid of aan
de onweerstaanbare aantrekkelijkheid van de Fransche taal
in degeheele wereld.

lenen, een en ander in het midden te brengen over de zaak
der vereenvoudiging, en wel in een geest, die, naar ik vrees, in de
leidende kringen der Vereniging, niet op instemming zal kunnen
rekenen, al meen ik ingemoede, dat het hier te berde gebrachte
niet tegen de geest diet Vereniging ingaat.
Het belang, waarom het hier gaat, kan men noemen een
onderwijsbelang; ook een yolks- of nationaal belang; ook
echter een stambelang.
Dit laatste schijnt mij de ruimste formulering toe.
Het is al weer verscheidene jaren geleden, dat ik de zaak
van de spellingvereenvoudiging bij voorkeur onder deze
ezichtshoek ben aan zien. In Het Schoolblad van 22 en 29
g
Juli 1915 schreef ik onder dezelfde titel, die ik voor dit opstel
koos, een tweetal artikelen, welke tot doel hadden, de onderwijzerswereld te doen zien, dat het hier in laatste instantie om nog
dan om yak- of onderwijsbelangen, hoe
ho ere din en in dan
gewichtig die, op zich zelf beschouwd, reeds mochten zijn.
Waarom ik deze vrij persoonlijke din en in herinnering breng ?
Om begrijpelijk te maken, dat ik, als Vereenvoudiger, toen
nog niet lid van het Algemeen. Nederl. Verbond, met grote belangstelling de onderhandelingen gevolgd heb, die in 1922
evoerd zijn tussen het Verbondsbestuur en het Hoofdbestuur
g
der Vereniging, met het doel, zoo mogelijk, tot overeenstemming
te komen op het zoo uiterst gewichtige punt der spellingvereenvoudiging. Met grote belangstelling ! Want ik begreep, dat
nu de mogelijkheid geopend werd, het spellingvraagstuk als
een stambelang erkend te zien en twee machtige organisaties
te zien samenwerken ten bate van een onzer kostbaarste cultuurwaarden: de Nederlandse taal.
Op de uitslag van de toen gevoerde besprekingen ben ik
nimmergerust geweest; de teleurstelling kwam mij dan ook
niet onverwacht. In hoeverre het Alg. Ned. Verbond hier enig
verwijt treft, kan ik niet beoordelen; wel weet ik, dat aan de
zijde der Vereniging het streven voorgezeten heeft, haar neen
reels,
g
in hun g eheel , door het Verbond te doen overnemen en
geen noemenswaarde concessies te doen.
Dit wasgeheel in overeenstemming met de houding der
leidende taalgeleerden tegenover de in eigen kring sours geopperde wenselijkheid tot herziening van de vereenvoudigingsreels.
De regels waren, zoo heette het dan, na langdurige en zorgvuldige overweging vastgesteld. Het was niet goed, het hek
van de dam te nemen. Hetpubliek moest weten, waaraan het
zich wat betreft ons streven, te houden had. Vooral met
het oog op de zoozeer gewenste daadwerkelijke toepassing der
vereenvoudigingsregels was bestendigheid in het gebruik een
eerste vereiste.
In het algemeen waren dit standpunt en deze taktiek te
billijken. Deze taktiek, zeg ik. Want ieder voelt, dat het neen
wetenschappelijk standpunt is, de discussie over de deugdelijkheid der vereenvoudigingsregels, over de wenselijkheid van
inkrimping of uitbreiding der reels of te snijden. Maar het was
nu eenmaal om machtsvorming te doen en dan — het moet
erkend worden — kan een vlottend strijdprogram ondermijnend
op de actie ener Vereniging werken.
Wij billijken dus tot op zekere hoogte deze taktiek, mits
men toe eve dat zij met wetenschappelijkheid niets te maken
heeft.
Nu komen er in het leven van iedere vereniging omstandigheden voor, diegerede aanleiding even tot herziening van het
strijdprogram, tot aanpassing bij nieuwe behoeften. In de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling heeft echter
de strijdtaktiek het doen en laten harer voorvechters zoozeer
overheerst, dat men elke gelegenheid tot vernieuwing of aanpassing ongebruikt voorbij liet aan. Zoo werd de schorsing
van het wetenschappelijk onderzoek niet beschouwd als een
noodzakelijk kwaad, dat, waar mogelijk, hersteld moest worden,
neen, de schorsing werd uitsluiting.
Nooit heb ik de starheid, de steriliteit van deze taktiek meer
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betreurd dan tijdens de onderhandelingen, namens de Vereniging, met het Alg. Ned. Verbond gevoerd. Waarom zou het niet
mogelijk geweest zijn, een en ander van de negen regelen te
aten vallen, zonder dat de hoofdzaak aangetast werd ? ja, ik
meen, dat de Vereniging de gelegenheid met beide handen
had moeten aangrijpen, om zijn stelsel, met het oog op de
eindstrijd, te verbeteren, door het te ontdoen van die din en,
welke toch eigenlijk met vereenvoudiging bitter weinig te
maken hebben.
Om daartoe de stoot tegeven,
heb ik in 1922 een memorie
bij het Hoofdbestuur der Vereniging ingediend, waarin ik
enkele der negen reels aan kritiek onderwierp. De toenmalige
secretaris, prof. dr. P. Valkhoff, schreef mij, dat door zekere
omstandigheden mijn „belangwekkende brief" nog niet behandeld had kunnen worden. Ik zou spoedig antwoord krijgen.
Nog steeds ben ik wachtende. Tweemaal heb ik nadien verzoch t,
mijn memorie terug te mogen ontvangen, als het Hoofdbestuur
ergeen gebruik van wenste te maken. Men heeft zich zelfs niet
verwaardigd mij te antwoorden.
Het komt mij voor, dat er in de tegenwoordige fase van de
spellingstrijd, die de eindfase belooft te worden, met deze
mentaliteit der Vereniging rekening moet worden gehouden.
Ook nu weer toont zij zich vrij intransigent, niet bereid de
stukken op tafel te le en. Zij wenst een commissie, zij went
„vrijheid". Zij beweert wel (in haar or aan Vereenvoudiging,
van 6januari) tegenover het Verbondsbestuur, de „inmenging
van de Regering" niet af te wijzen, maar huivert toch bij de
gedachte aan een commissie, op welker gezag de Regering
ten slotte de wijzigingen voorschrijft. Met prof. De Vooys
acht ik degedachte aan een permanente commissie niet gelukkig,
een commissie ad hoc echter beschouw ik als een onafwijsbare
eis. „Wie zich de werkelikheid voorstelt, zal begrijpen, dat
spellingwijziging niet op een dag, bij Regeringsbesluit tot stand
komt", schrijft prof. De Vooys in 't vorige nummer van Neerlandia. Tot mijn beschaming meet ik bekennen, dat ik mij tot
de onnozele lieden rekenen moet, die van zulke werkelijkheidszin
ontbloot zijn. De idylle, die prof. De Vooys ons schildert: een
overgangsperiode van 10 A 20 jaar van „vredig" naast elkaar
Leven van oude en nieuwe spelling, lacht mij niet toe.
Tien of twintig jaren ! Ook op de scholen ? wou ik vragen.
Of onderstelt Z.H.G. hier stilzwijgend, dat het de Vereniging,
met behulp van de aangesloten onderwijzersorganisaties in een
minimum van tijdgelukken zal, de spelling op de scholen om
te zetten ? En als er zich tegenstand voordoet ? Zal de idylle
dan in de scholen voortduren ?
Neen, dat is de weg niet. Hoe het verloop van het proces
buiten de scholen ook moge zijn, het is ontoelaatbaar, dat de
Regering de school aan de anarchie prijs geeft. Het uitnemend
belang, dat het onderwijs, dat het Nederlandse Volk bij de oplossing van deze kwestie heeft, wettigt niet alleen, maar eist
een acte van staatsgezag. Alles hangt hier af van de voorbereiding
van deze eenheid- en orde-scheppende regeringsdaad. Niet
naar eigen inzicht en willekeur zal de minister deze moeilijke
kwestie tot oplossing mogen brengen; hij zal wettelijke sanctie
te verlenen hebben aan het een een speciaal daarvoor ingestelde
wetenschappelijke instantie, met inachtneming van de geschiedenis der spellingbeweging, ten slotte beslist. Dat aan de
Vereniging in dezen de eerste partij toekomt, zullen velen
willen toegeven; niet echter, dat aan haar octrooi op de negen
regelen verleend moet worden.
En dat is het eigenlijk, wat de Vereniging op dit ogenblik
nastreeft. Zij wil „vrijheid", voor zich alleen natuurlijk, om
De Vries en Te Winkel te verdringen. Maar wat vele anderen
zullen willen, is dit: De negen regelen, die nu zoo lang onder zeven
zegelen gelegen hebben, moeten in discussie komen, op een heel
andere wijze dan in de apologetiek van het or aan Vereenvoudi in de gewoonte is. Nu het er op aan komt, de voor het
ogenblik en de toekomst eenvoudigste en doeltreffendste spelling vast te stellen, moet de kritiek haar rechten kunnen her-

29

nemen. Niet en bloc moeten de negen regelen over de school
uitgestort worden; er is kaf bij, dat uitgezuiverd moet worden.
Aan de andere kant is het zeer wel denkbaar, dat boven het
P der Vereniging, enkele weinig ingrijpende, doch zeer
doelmatige vereenvoudigingen te bereiken zouden zijn.
Gaarne zou ik hier de negen regelen der Vereniging aan
kritiek onderwerpen. Dit zou echter nutteloos zijn, wanneer
de Vereniging als een kleine Orthografise Compagnie octrooi kreeg.
Samenvattende meen ik thans de volgende conclusion te
mogen trekken:
1. Het isgewenst, dat voor de scholen de spellingvereenvoudiging bij Koninklijk Besluit tot stand komt.
2. Dit Besluit dient te zijn de sanctie van de beslissing
ener deskundige commissie ad hoc.
3. In deze commissie worden voor alles de regelen der
Vereni,ging tot Vereenvoudiging van onze Spelling onderzocht,
Ook andere voorstellen tot vereenvoudiging kunnen aan het
oordeel van de commissie onderworpen worden.
Ik wil eindigen met de hoop uit te spreken, dat de Verenigtng
niet door een intransigente houding de eindelijke oplossing
van het vraagstuk in de we zal staan. Veel, zeer veel hangt
in dezen van h AAr af. Op de grote verdiensten van hare voormannen zal niemand het rninste willen afdingen. Een kleine
zelfverloochening harerzijds op het beslissende oogenblik, zou
voor grote cultuurbelangen van yolk en stam van onwaardeerbaar nut kunnen zijn. Wanneer zij verklaart, dat zij op de
principiele punten van een wijken wit weten, dan sta ik, wat
mij betreft, geheel aan hare zijde.
Amsterdam, 8 Jan. '27.
Dr. M. DE JONG HZN.

Spellingeenheid en Taalverdeeldheid.
In de Telegraaf stonden deze maand twee artikelen, onmiddellijk onder elkander, het eene van Prof. Casimir, aanbevelende
het aanvaarden van de reeds zoolang noodige spellingeenheid;
het andere, de korte inhoud van een artikel van Dr. Schepers
in Vragen van den Dag, waarin het denkbeeld geopperd wordt,
door middel van de La ere School de streektalen in stand en in
eere te doen houden. Met het eerste kan men het zonder voorbehoud, ook met het oog op onze kolonien, eens zijn. De tijd
voor eene regeling onder spelling in den geest der Vereenvoudigde schijnt inderdaad gekomen. Vooral nu nog maar zeer
weinigen zich de moeite geven, in twijfelachtige gevallen na
tegaan ,
hoe het nu eigenlijk door De Vries en Te Winkel is
voorgeschreven; nu velen, vaak uit gemakzucht, zich er maar
achter verschuilen, dat al die reels voor onzen tijd niet meer
deugen en beweren, dat men zijn tijd wel beter kan gebruiken,
dan er zich het hoofd mede te breken, of er nu een e of twee e's
dienen te staan, of een verbindings-s of n behoort gezet te
worden, of niet; en die dan een eigen spellingstelsel volgen
of het maargeheel zonder doen en maar raak schrijven. Dat
het daarmede spoedig uit zij en dat de groote meerderheid er
althans van overtuigd rake, dat aan dat gebeunhaas en geknoei
met onze taal nu toch eens een einde moet komen, het is finderdaad hoog tijd. En, als een wijziging in ons spellingstelsel
daartoe noodig is, welnu, dan maar wijziging, mits men zich
dan daaraan voorloopig ook houde. Met Prof. Casimir zijn wij
het volkomen eens, als hi' den wensch uit, dat het achtervoegsel
lijk niet vervangen worde door het wanstaltige lik; lijk is niet
mooi, maar lik is toch nog wat minder mooi. En bovendien lijkt
ons ook die wijziging onnoodig, vooral, omdat de ij noch de i
den klank afbeelden, die in het achtervoegsel gehoord worth.
Voor dien klank hebben wij eenvoudig een teeken en aan de ij
zijn wij nu eenmaal gewend. En nog meer eens zijn wij het
met Prof. Casimir, als hi' zegt: „Op het onderwijs rust dan ook
de dureplicht, weer de oude strengheid in de taal in te voeren
engeen fouten te dulden".
Niet zonder reden zal datgezegd zijn voor het onderwijs
hier en voor dat in de beide Westindische koloniengeldt het
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in nog veel sterkere mate. Dien Buren pLicht voelen daar
zeer velen niet als zoodanig, vaak zelfs niet examencommissies
en candidaten. Hoe men een examenopgave voor b.v. aardrijkskunde uitwerkt, wordt alleen beoordeeld uit het oogpunt aardrijkskunde. Of de candidaat in zijn werk taalfouten schrijft,
waarvoor een kwarteeuwgeleden een schooljongen zich zou
geschaamd hebben is van minder belang. Het is inderdaad
meer dan tijd, dat de oude strengheid, waarop Prof. Casimir
doelt, daar ingevoerd wordt en niet alleen bij het taalonderwijs.
Dat brengt ons vanzelf op het artikel van Dr. Schepers. De
liefde, die daaruit spreekt voor streektalen, de bewondering
ervoor zelfs, is werkelijk treffend. En dat niemand om het
gebruiken van zulk een taal besot ma worden, allerminst
kinderen, het is volkomen waar. Slaat dus het Curacaosche kind
of de volwassen Curacaonaar in gemoedsbeweging over in het
Papiamentsch, en doet de Surinamer dat in het Neer-En
het zou meer dan dwaas zijn, daarmede den spot te willen drijyen. En schoolkinderen te beletten in hun vrijen tijd hun
moedertaal te spreken, het heeft ons altijd een ongeoorloofde
dwang toegeschenen. Maar streektalen in de school te gaan
halen, lijkt ons toch wel wat bedenkelijk. Hier kan dat wellicht
zonder te groot bezwaar, maar daar Inds ? Het Nederlandsch
heeft toch al zoo'n zwaren strijd te voeren,
om zich van vreemde
smetten vrij te houden, het is er daar Inds allerminst vrij van,
?.n nu de kans op besmetting rooter te gaan maken door
,rreemde elementen in de school toe te laten t het zou een zeer
gevaarlijke proefneming zijn. Nu zullen er nog wel eenige jaren
hier voorbij gaan, voor de streektaal ambtelijk tot de school toe an
krijgt, maar in Suriname en op Curacao is het nog niet zoo heel
lang geleden, dat zij er geheel uit verbannen is.
Daar zou dus de inheemsche onderwijzer kunnen gaan redeneeren: In Holland wil men de streektaal in de school halen en
hier wordt ze verbannen;• is dat redelijk ? En toch is het laatste
redelijk. Want men bedenke, dat de ton al van Suriname en
van Curacao niet gelijk staan met Friesche en Achterhoeksche
enZeeuwsche en andere streektalen. Immers, wat is b.v.,
Papiamentsch, de taal van Curacao ? Een middel om zich met
elkander te onderhouden, ontstaan door eenproces, dat juist
in een richting gewerkt heeft, tegengesteld aan de gewone. De
Spanjaard wilde lets aan zijn slaaf mededeelen en sprak
Spaansch tot hem en de slaaf antwoordde met zijn Afrikaansche
.on g in gebrekkig Spaansch, zoodra hij dat kon. En voegde er
zijn Afrikaansche woorden in, als hij de Spaansche niet kende
of niet kon uiten. De Hollander, die na den Spanjaard kwam,
nam datgebrekkige Spaansch over en maakte het tot zijn
omgangstaal. Hi' vond het beter, dat de slaaf het Nederlandsch,
ook al ware hij daartoe in staat geweest, maar niet leerde. Hi'
ging zelfs verder en be on na verloop van jaren dat mengelmoes
zelf bij voorkeur te spreken. En dat deden allen, die achtereenvolgens op Curacao verschenen, Portugeezen, Engelschen en
anderen. Papiamentsch is dus Spaansch, afgedaald tot het
neger-niveau met als oorspronkelijk element uitsluitend een
weinig Afrikaansch van de Goudkust of uit Loanda. lets dergelijks had in Suriname lasts met het Engelsch, toen dat verbasterd werd tot Neer-En Juist het omgekeerde proces
dus, als dat, waardoor onze streektalen zich ophieven tot beschaafd Nederlandsch, waarbij zij alleen nog op enkele afgelegen
plaatsen in vrijwel ongewijzigden toestand in wezen bleven.
Is er dus uit een oogpunt van folklore lets voor te ze en,
die in stand te houden, verminkte talen, als Papiamentsch en
door de school te koesteren, verdient allerminst
Neer-En
g
aanbeveling. Vooral ook niet, omdat dat den stria voor het
Nederlandsch nog moeilijker zou maken, dan die reeds is.
Voor ons land moge een proef met wat Dr. Schepers wenscht
niet zooveel bezwaren opleveren, voor de West is die ten eenenmale onwenschelijk. Spellingeenheid is daar hoog noodig,
taalverdeeldheid is er reeds en die dient zoo spoedig doenlijk
te verdwijnen.
C. K. KESLER
Nieuwer-Amstel, December 1926.

MEDEDEELINGEN
Voor den Nederlandschen leer an aan de „School of
Commerce" te Liverpool, onder leiding van den heer Ph. R.
Hugenholtz ingesteld, heeft het A.N.V. leerboekjes, om door
middel van het Engelsch Nederlandsch te leeren, beschikbaar
gesteld.
Aan de Nederlandsche kolonie te Roodebeeke (Roubaix,
Fransch Vlaanderen) heeft het A.N.V. 100 stuksgezonden
van het liederentekstboekje: „Kun je nog zingen, zing dan
mee"; aan de Nederlandsche Kolonie te Buenos-Aires 5 stuks.
Eenpoging van het Dag. Bestuur om gedaan te krijgen, dat
het briefport voor de Nederlandsche overzeesche gebieden
onderling gelijk zij aan het binnenlandsch port, heeft tot gevolg gehad, dat de Minister van Kolonien, met dien wensch
instemmend, zich daaromtrent met den Gouverneur-Generaal
van Ned.-Indie en de Gouverneurs van Suriname en Curacao
in verbinding heeft gesteld.
Dejoden Savanne in Suriname.
Over dit onderwerp schreef de heer F. Oudschans Dentz
in het Novembernummer van Neerlandia 1920. Vrijdag 7
Januarij.l. hield hij over dit onderwerp en in het algemeen over
de kolonisatie van de Portugeesch-Joodsche Natie in Suriname
een voordracht voor de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Hi' schetste uitvoerig, welk
een voorname rol de Joden hebbengespeeld in de bevolking
en de ontwikkeling van de kolonie Suriname en eindigde met de
mededeeling, dat er een commissie is gevormd om den bouwval
van de in 1685 gestichte Synagoge en de oude kerkhoven met
kostbaregrafzerken te herstellen en voor verderen ondergang
te bewaren. Zitting daarin hebben in Nederland behalve de
heer Dentz: A. J. Mendes da Costa te Amsterdam, Prof.
Dr. J. L. Palache te Amsterdam, Opperrabbijn J. Rodrigues
Pereira te Hilversum, Siegmund Seligman te Amsterdam,
Oud-Gouverneur Staal te 's-Gravenhage, Mevrouw C. Vas
Nunes te Amsterdam en in het buitenland de opperrabijnen
D. Bueno de Mesquita te Londen en D. D. de Sola Pool te
New-York,
behalve een in Suriname te vormen Comite.
Neerlands aanzien in het buitenland.
De vereeniging Nederland in den vreemde heeft deter
dagen in Belgie een rondzendbrief verspreid, waarin zij
een beroep doet op de Belgische aardrijkskundigen en geschiedschrijvers en voorts op uit givers leeraren en onderwijzers om er toe mee te werken hun landgenooten en vooral
de jeugd juister en vollediger in te licks over Nederland
en zijn geschiedenis als middel tot toenadering enwederzijdsche waardeering.
De en rondzendbrief is het gevolg van een onderzoek door
Nederland in den vreemde ingesteld naar de wijze, waarop
in buitenlandsche leerboeken ons land en ons yolk worden
behandeld.
Vele antwoorden kwamen reeds in, zoowel van Vlaamsche als van Waalsche zijde, alle getuigend van waardeering
voor het aangevangen werk, en toezegging tot medewerking,

Dr. Baart de la Faillegehuldigd.
In7het Julinummer van den vorigen jaargang heeft Prof.
Geyl bij gelegenheid van het zilveren jubileum van den predikant der Ned. Herv. Gemeente te Londen zijn verdiensten
en die vanzijne echtgenoote in het licht gesteld.
11 Januari werd het blijde naspel deer huldiging opgevoerd
ten huize van onzen Gezant, Jhr. De Marees van Swinderen,
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die ten aanhooren van verscheidengasten Dr. Baart de la Faille
met hartehjke woorden het jubileumgeschenk overhandigde,
bestaande uit een somgeld, waarvan het „penninkske der
weduwe de munteenheid" vormde.
't Was een in alle opzichten welgeslaagde slotfeestelijkheid.
Van de Afdeelingen•
Amsterdam.
De Secretaris, de heer J. Ed. Gerzon, schrijft:
Mr. Edmond van Dieren, de bekende advocaat uit Leuven,
heeft op geestdriftige wijze, met de hem eigen groote welsprekendheid een pleidooi gehouden voor de Vlaamsche zaak.
Hierbij was zijn doel duidelijk te doen uitkomen, dat de aanvallen op de Nederlandsche Taal yens in Belie eveneens gevoeld dienen te worden als aanvallen op de Nederlandsche
cultuur in Noord-Nederland. Immers, valt het bolwerk in
Belgie, dan zal, z.i. ook Noord-Nederland den Franschen invloed moeten ondergaan.
De spreker gaf een kort geschiedkundig overzicht van
den strijd om gelijkheid sinds 1830 en sprak met ontroering
over de vreeselijke tijden gedurende en na den grooten wereldoorlog. Hi heeft nog eens duidelijk gemaakt, dat het de
plicht is van elk Nederlandsch voelend burger in het Koninkrijk der Nederlanden, om, voor zoo ver dit in zijn vermogen
ligt, de Vlamingen te steunen in hun strijd om gelijke rechten.
Bij dezulken, voor wien het gesprokene nieuw was, heeft
Mr. van Dieren zeer zeker de kiemgelegd voor dit juiste bewustzijn en waarvan de oogst zal moeten wezen, dat zij zich
zullen aansluiten bij het Algemeen Nederlandsch Verbond,
dat zich bij uitstek het bovenomschreven doel als taak gesteld heeft.
Mr. van Dieren kon uit de langdurige en hartelijke toejuichingen der aanwezigen duidelijk opmaken, dat zijn woorden begrepen zijn en vruchten zullen dragen.
Arnhem.
Deze afdeeling besloot in haar laatste vergadering een bedrag
van 100 franken te schenken aan de Brusselsche vereeniging
Kindergeluk.
's-Hertogenbosch.
In samenwerking met den Bosschen Kunstkring bood het
bestuur der Afd. 's-Hertogenbosch den leden 29 December
een avond aan, waarop de heer Otto van Tussenbroek, ouddirecteur van het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem,
een voordracht hield over: het begrijpen en waardeeren van
het kunstwerk in zijn velerlei verschijning. Mooie lichtbeelden
verduidelijkten sprekers beschouwingen.
Londen.
Op 17 Januari hield in het gebouw van de Hollandsche
Vereeniging te Londen de Heer Felix Timmermans een
voordracht. Op zijn bekende geestige wijze sprak hij over
het ontstaan van zijn werk Pallieter en nog andere van zijn
boeken.
Het was een opwekkende, genotvolle avond, welke zeer
gewaardeerd werd door de in root aantal opgekomen leden.
Met lang en luid handgeklap gaven zij uiting aan hun
dankbaarheid voor hetgenotene.
Maastricht en Omstreken.
Dr. Endepols schrijft ons:
Op Vrijdag 18 December 1926 hield Prof. Modest Lauwerijs
..tan voordracht voor de afdeling Maastricht. Op voortreffelike
;vijze droeg de begaafde voordrachtkunstenaar gedichten en
proza voor van Noord-Nederlandse, Zuid-Nederlandse en
Afrikaanse letterkundigen. Prof. Modest Lauwerijs wist de
toehoorders van het begin tot het einde te boeken. Welverdiend
waren dan ook de toejuichingen, welke deze Vlaamse zegger
telkens opnieuw inoogstte. Het „tot weerziens", waarmede de
voorzitter der afdeling zijn dankwoord aan de spreker eindigde,

vertolkte ongetwijfeld de gevoelens van alle aanwezigen. De
erevoorzitter der afdeling, de Kommissaris der Koningin in de
provincie Limburg, Baron Van Hovel! tot Westerflier, gaf ook
nu weer door zijn aanwezigheid blijk van zijn rote belangstelling in het streven der afdeling Maastricht.
Begrooting van het hoofdbestuur voor
ONTVANGSTEN.
Bijdragen der Groepen
Bijdragen der Zelfstandige Afdeelingen
Bijdragen Alg. Leden (Vertegenw. inbegrepen) • • •
Achterstallige Bijdragen
Van leden, aangebracht door den propagandist
Rente Steunfonds I
II
If
ft
Regeeringssteun
Bijdrage Groep Nederland voor kantoorwerkzaamheden .
Ontvangst geschriften van het A.N.V. .
Rente Legaat Rikkers
Van der Linden
tt
)1
Onvoorzien

1927.
f 7650.„ 383.„ 1500.—
500.—
•
„ 2500.„ 4860.—
„ 2.50
„ 10000.—
„ 1600.„ 500.—
•
79.80
ft 460.„ 464.70
f 30500.—

UITGAVEN.
Bezoldiging van het personeel, pensioenpremien
en rentezegels
Kantoorhuur, verwarming, verlichting waterleiding, verzekering, onderhoud .
Postzegels, kantoorbehoeften, drukwerk
Vergaderingen, reis- en verblijfkosten
Neerlandia
Boekencommissie
Taalcommissie
Propaganda
Steun aan Groepen en Zelfst. Afdeelingen:
Bijdrage Fonds-M
Propagandageschriften
Museum en boekerij
Werkzaamheden artt. 3 en 4
Legaat Rikkers
f f Van der Linden
Onvoorziene Uitgaven

f 10303.90
1250.—
1500.—
1000.4500.2000.100.3000.p. m.
ft 300.—
•
350.„ 500.„ 5000.„
79.80
ff 460.—
156.30
•

ft

•
•
„
„
„
„

30500.—

N IEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden
Amsterdam.
A. van Buuren, de Lairessestraat 7
J. N. M. van Buuren, Okeghemstraat 43
ft
Rotterdam.
H. J. Viester ,
Accountant, Kruiskade 120
J. W. Hakkert, Dir. Eerste Ned. Snarenfabriek,
Diergaardelaan 28
ft
Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post,
Gewone
Amsterdam.
enstraat 102
J. C. F. Cordemeijer, Jan Luijk
S. Kulker, Keizersgracht 810
f
J. F. H. Spier ,
Overtoom 75
ff
J. H. Wamelink, Adm. de Ruijterweg 128
Allen opg. door het bestuur der afd.
tt
Haarlem.
Dr. E. Dusterbeck, van Eedenstraat 14
,
Mevr. E. Heil-Frensel Wegener
Ged. Oude
Gracht 112rood
JJ
Beiden opg. door het best. der afd.
It
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Huizen.
Dr. H. H. van Eijck, arts
S. Hoogenboom, Gemeentesecretaris, Lindelaan
E 133
11
J. Kos Lzn ,
Wethouder
ff
Wageningen.
J. Zomer, Uitgever, Grintweg
C. A. Keuning, Uitgever, Hoogstraat
f1
Mej. J. Kloepper, Directr. Berlitzschool, TurfLeiden.
markt 3
A. Brijnen, Piano- en orgelhandel, Turfm. 7
11
P. W. Hardebol. Dir. Leidsche Effectenbank,
Breestraat 123
ff
L. Mulder, arts, Watersteeg 4
ft
Mevr. M. Schieveen Borgman geb. Roland Hoist,
Rotterdam.
Mosseltrap 2
L. Wesselo, Magazijnchef, Ned. Mij. Begeer, van
Kempen en Vos
Mr. M. Smeding, Gemeentesecretaris, Mathenesserlaan 456
D. Malta, Notaris, Stationsweg 6
Mej. S. B. Jager, Directrice Inst. Pont, Kruiskade
Mevr. Jeanne Bles t Kinderarts, Kruiskade 126
J. Dungelmann, arts, Kruiskade 98
W. A. van der Velden, Adj. Dir. Rott. Boaz Bank,
Pompenburgsingel 13
er Comm. van Politic , L. Haven 29 Schiedam.
F. Ellenberg,
Utrecht.
Ed. SchrOder, Pastoor, Adr. v. Ostadelaan 4
Mr. H. N. van Walree, Dir. Twentsche Bank,
Emmalaan 29
Zandvoort.
Justus Meyer, Zandvoortsche Laan 30,
Ir. K. J. Heerma van Voss, Lid v. d. Gem.raad. Zeist.
Fa. G. van den Bosch, Slotlaan 18
lf
Bilthoven.
Mr. G. ter Laan, Adv. & Proc., Ruijsdaellaan 11
Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post
Kamen.
E. D. J. deJongh Jr. de
,
la Sablonierekade 6
P
Opg. door den heer J. F. v. Hulsteyn J.Fzn
ff
Wageningen.
A. M. Sohn en ,
Marktstraat 3,
Opg. door het best, der afd.
ft
Amsterdam
K. F. van Maas, Koninginneweg 261.
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz.
Rotterdam.
W. J. Cramer, Prins Hendrikkade 132a
Dordrecht.
J. van Kleef, Voorstraat 300
Mej. C. Detlijn, Sin el 43
11
Beiden opg. door het best. der afd.
's-Gravenhage.
Mevr. S. van 011efen, Laan v. N.0.1. 99
M. de Hartogh, Valkenbosch-boekhandel Co pernicusplein 12
11
°pg. door F. Oudschans Dentz
Baarn.
Geo J. A. van Dam, Heemskercklaan 4
ff

ff

frt

11

Gr oep Ned.-Indic.
Mr. H. S. Goldschmidt, Res. le Luit. Cavalerie,
Bandoeng.
P /a. Dep. v. Oorlog,
Opg. door het best. der groep Ned.-Indic.
Dr. Ir. P. Honig, Dir. Chem. Afd. v /h. ProefPasoeroean.
station vld. Java Suikerindustrie
Opg. door Ir. H. D. Mommaerts, Amsterdam,
Makassar.
F. N. Wendt, Gemeentesecretaris
E. A. V. Mulder ,
Agent v/d. Javasche Bank
tfr
H. A. C. SchOne, Em 1. Javasche Bank
ff
. Ocean"
A. Berkhof, Adm. Stoomv.-Mij„
If
J. R. Reit, Agent v/d. fa. Jacobson v. d. Berg & Co.
Rotterdam.
Allen opg. door den heer J. Brey
f1

Groep Noord-Amerika.
A. Weinberg, 131 East 12 Str.
opg. door den heer W. G. v. d. Goorbergh
H. Dikkers, 5524 South Martindale
opg. door den heer Alb. v. 't Hull.
Buitenland.
Ph. R. Hugenholtz, 42 Bridge Rd. Mossley Hill

New-York-City.
Bronx.
Detroit.

Liverpool.

Vertegenwoordigers van het A.N.V. in het buitenland.
P. P. ter Meulen,
Consul der
Ahwaz (Perzische Golf):
Nederlanden.
H. Hols, p.a. Ind. Hout Imp. Mij
Bangkok (Siam):
W. T. Pietersz., Koopman.
Baranquilla (Columbia):
Ary Kriens, Cons. de Ciento 345.
Barcelona(Spanje):
J. de Veer, Cons. Agent d. Ned.
Barquisimeto (Venezuela):
F. A. Overhoff,
Wielandstr. 9,
Berlin:
Berlijn-Charlottenburg.
J. Vreede, Direct. v.d. UngaBudapest:
risch-Holl. Versicherungs Gesellschaft, VIII Ullol ut. 4 ViceConsul der Nederlanden.
W. J. Lugard, p.a. Societe SulCairo (Egypte):
tanienne d'Agriculture, P.B. 63.
Carambehy (Parana Brazilie): P. F. Matthyssen.
E. Reimers.
Colombo (Ceilon):
J. J. Ecker Sr., Cons. der Ned.
Colon(Rep. Panama):
J. F. M. ter Ellen ,
Casilla de
Comodoro Rivadavia
Correo 155.
(Argentinie):
H. Altmann, Bestuurder Ned.
Durban (Natal):
Bank,
Postbus 24.
Sj. Atkema, P. B. 8.
Ermelo (Transvaal):
Prof. Dr. M. J. v. d. Meer,
Frankfort a.d. Main:
Steinmetzstr. 24.
J. M. Gantois, Rue de l'AbreuFransch Vlaanderen:
voir, Watten N. Fr.).
G. H. v. Straaten, Via Edmond()
Genua:
De Amicis 6-6.
Jac. Oving, Catharinenstr. 43,
Hamburg:
Hamburg 8.
H. S. Brandt, Postbus 74.
Havana (Cuba):
J. Boon, Kapitein Loods bij de
Ismailia:
Suez-Kan. Mij., Rue de la Ha e.
A. J. F. de Veer ,
Vice Consul
La Guaira (Venezuela):
der Nederlanden.
H. H. ter Meer, Kochstr. 1112.
Leipzig:
Leipzig-Connewitz.
H. E. Weytingh, p.a. Adelbert H.
Manaos (Brazilie):
Alden Ltd., Postbus 13a.
J
Maracaibo (Venezuela):
J . Brommer, p.a. Cur. Trading
Company.
E. R. Boumeester, Rue Verdi 31.
Nice:
Nijlstroom (Distr.
G. Bakker, Postbus 22.
Waterberg) Transvaal:
A. A. Sasso, Postbus 383.
Panama(Rep. Panama):
P. A. F. Appelboom,
93 Avenue
Parijs:
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.
Rangoon (Burna) (Br. Ind.): P. Mijnarends Jr., 26/27 Merchant Str. Postbus 625.
G. S. de Clercq, Caixa Posta1.1895.
Rio de Janeiro (Brazilie) :
Pater Fr. Huisman,
Penitenzeria
Rome:
Apostolica, Piazza Scossacavalli
145, Rome C 13.
J. Lanser, Barrio Belgrano.
Rosario(Argentinie):
J. A. Benraadt, Ingenieur, Calie
Santa Fe(Argentinie):
Gobernador Vera 273.
H. Westersp /a
Singapore:
. Asiatic Petr. Co.
Stamboul(Constantinopel): H. Goemans,p.a. Hollandsche
Bank v. d. Middell. Zee.
J. Rippe, Gep. Kap. Inf. O.I.L.,
Stockholm:
Frijxellsgatan 4.
E. Coln() Belmonte, Kan. PaSydney (N. S. W.):
ketvaart Mij. Postbus 217.
A. Troost, p.a. N.V. Petr. Mij.
Tampico (Mexico):
„La Corona" P. B. 328.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
In het heiligdom van de woonkamer moet de opvoeding
oito van nationale beteekenis zal worden.
eschieden , als zij
g
PESTALOZZI

INHOUD: Spinoza, door C. — Dr. J. Th. de Visser, door P. J. de Kanter — Steun voor den Nederlandschen Bond in Duitschland — Suriname en de Rijksgedachte, door Mr. Dr. H. H. A. van Gybland Oosterhoff — Die tsche Kant teek eninge n:
Vlaanderen en de Belgische stabilisatie — Factorijen van den geest — Nederlandsche herinneringen in Britsch-Indie — N e d e r1 a n d: Groepsvergadering op 12 Maart, door Mr. Ch. M. Herckenrath — Van de Afdeelingen — V 1 a a n d e r e n: Omer Wattez
70 jaar — Achtste Vlaamsche Bedevaart naar den Yzer — De bedrijvigheid van tak Ieperen — Z. Exc. Dr. A. R. Zimmerman te
Antwerpen — Fransch Vlaandere n: Wedstrijd van het Vlaamsche Verbond — Vlaamsche balladen — Z u i d-Af r i k a:
De invoer van Nederlandsche boeken — Een Duitsche stem — A m e r i k a: De Nederlandsche taal in Amerika — Nederland en
Argentinie — Hoofdbestuu r: Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 22 Januari 1927 — Boekbesprekin g:
Die Niederlandische Sprache, door Dr. M. A. van Weel — Een nationaal boek, door J. E. Bijlo — I ngezonde n: XIIde Grootnederlandsch Studentencongres, door J. Hoogendoorn — Een Stambe1ang, door J. Ed. Gerzon — Een belasting op de Nederlandsche taal, door A. D. Loman Jr. — Nederlands of Hollands, door ]. van Galen — Taalcommissi e: Jaarverslag over
1926, door Annie J. Klein — Wedstrijd —Mededeelingen — Nieuwe Lede n.

SPINOZA.
(1677 — FEBRUARI — 1927)
Wel heeft men bij de 250ste verjaring van Spinoza's
sterfdag allereerst het merkwaardig begaafde Joodsche
ras geeerd, dat door alle eeuwen been een toortsdrager

is geweest, maar in vollen glans verscheen tevens
opnieuw de roe m van het land, dat, naast de grootste
daden, ook de grootste gedachten heeft voortgebracht.

En opnieuw was dit een hulde aan de Nederlandsche
verdraagzaamheid. Ondanks den afschuw, dien de
maatschappij in Spinoza's tijd moest koesteren voor
zijn onbegrepen denkbeelden, heeft hij hier kunnen
werken en een licht ontsteken, dat voor alle tijden
schijnt.
Tal van geleerden waren uit verschillende landen
naar Den Haag gekomen, om aan de plechtige
herdenking en de onthulling van den gedenksteen
bij de Nieuwe kerk deel te nemen: de hoogleeraren
A. Rav A uit Padua, als vertegenwoordiger der Italiaansche regeering, I. Myslicki uit Warschau als
vertegenwoordiger van Polen, Leon Brunschvieg
voor het Institut de France, Delacroix en G. Cohen
voor de Sorbonne, H. Maier uit Berlijn, H. Liebmann
uit Heidelberg, M. Scheler uit Keulen, E. v. Aster
uit Giessen, H. Schwarz uit Greifswald, B. Freudenthal uit Frankfort, Leroux uit Rennes, J. de
Carvalho uit Coimbra, Rubin uit Kopenhagen, H.
Reverdin uit Geneve en zooveel anderen.
Burgemeester Patijn liet uitkomen, dat ook in
Spinoza's tijd zijn vrienden en bewonderaars hem
hier wisten te vinden. De plaats van het Spinozisme
in de wijsbegeerte en zijn beteekenis voor de staatkundige voorstellingen zoowel als zijn tijdeloosheid
werd door Mr. J. C. Carp, rector der Societas
Spinozana beknopt en nauwkeurig bepaald. , Dr.
Gebhardt uit Frankfort — om nog een enkelen
spreker te noemen — stipte aan, dat Spinoza als
wijsgeer boven de nationaliteiten uitgaat niettegenstaande hij zich zijn eigen nationaliteit bewust bleef.
Zoo was deze huldiging tegelijkertijd van groote
opvoedende kracht. Spinoza's Leven kan ons in vele
opzichten tot voorbeeld zijn.
Hoe groot hij was, beseffen wij pas, wanneer wij
er ons goed rekenschap van geven, dat men Spinoza
eerst na 250 jaren begint te begrijpen. Twee en een
halve eeuw heeft de menschheid moeten stijgen, om
C.
den top van dezen berg te zien.
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Steun voor den Nederlandschen Bond in Duitschland.

Dr. J. Th. de Visser, Eerelid van ons Verbond,
70 jaar.
De huldiging geschiedde 9 Februari in grooten
Stijl. Geen schakel van de Nederlandsche samenleving ontbrak er bij. Geen plekje in den levensloop
van den jubilaris bleef onberoerd.
Ons Hoofdbestuur huldigde hem met de verguld
zilveren Verbondsmedaille en bloemen.
Eerelid van ons Verbond, de eerste en vooralsnog
de eenige ! Bedoeld als bewijs van waardeering voor
alles wat Dr. De Visser voor het Verbond deed ,is
het tevens een eer voor het Verbond, dat Dr. De
Visser de benoeming aanvaardde.
Een groote steun is Dr. De Visser voor het Verbond geweest, en hij is dat nog.
In de moeilijke jaren na den wereldoorlog stond
hij ons ter zijde met zijn invloed en bezielend
woord, geen oogenblik weifelend, toen van alle
zijden de golven op de A. N. V.-barken beukten.
Het is echter wel begrijpelijk, dat Dr. De Visser
en het A. N. V. elkaar gevonden hebben. Want
heerlijk is zijn vaderlandsliefde, waarvan hij — dank
zij zijn groot redenaarstalent — op zoo benijdenswaardige wijze kan getuigen. Beter dan menig ander
voelt hij de groote waarde van onze Verbondsbeweging voor het Nederlandsche yolk en den Nederlandschen Stam.
In het Verbond ziet Dr. De Visser terecht de
vooral in dezen onrustigen tijd onmisbare instelling
voor den strijd voor de zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam.
Wij wenschen ons Eerelid nog vele gelukkige
jaren !
P. J. DE KANTER.

Wie het verslag van het lustrum-congres te Essen in Neerlandia van November 1926 heeftgelezen,
zal zich het slot
herinneren, waarin reeds een beroep werd gedaan op de gegoede Nederlanders en de Regeering, om dezen Bond te steunen. Thans verspreidt zijn bestuur een rondzendbrief, waarin
voor deze nationale zaak krachtig op hulp wordt aangedrongen.
De Bond is opgericht om de tienduizenden Nederlanders
in Duitschland te behouden voor den Nederlandschen stam,
hij streeft er naar het nationale bewustzijn onder de landgenooten aan de Oostzijde van onze grens wakker te schudden
en te houden. Vooral het jone
geslacht van Nederlanders in
g
Duitschland loot
gevaar geheel te verduitschen.
P
Om zijn nuttig werk te kunnen voortzetten, zijn maandblad,
voor duizenden Nederlanders de eenige leesstof, te kunnen
blijven uit even zijn jaarlijks aanzienlijke sommen noodig.
Thans heeft zich een Nationaal Comite tot steun van den
Nederlandschen Bond in Duitschlandgevormd, om dit doel
te bereiken. Het bestaat uit:
hr. Mr. D. J. de Geer, Minister-president, Voorzitter;
A. Andriesse, Lid van de fa. Pierson & Co.,; Mr. Dr. G.
van den Bergh, Lid van de Tweede Kamer; S. van den Bergh,
Lid van de Eerste Kamer; Jhr. Mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule; Jhr. Mr. J. M. van Beijma, Burgemeester van Leeuwarden; W. P. F. van Deventer;• J. C. C.
van Dijk, Oud-Minister van Oorlog; W. H. F. Frankem011e;
Ed. Gerzon; Prof. Dr. J. H. Gunning; Prof. Mr. A. van Gijn;
D. Hans; P. J. de Kanter; Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken;• J. H. Th. 0. Kettlitz, Lid der Ged. Staten van Utrecht; Johan de Meester;
Dr. H. Moller, Lid van de Tweede Kamer; Mr. S. J. R. de
Monchy, Burgemeester van Arnhem; Prof. Dr. W. Mulder,
Rector Magnificus der R.K. Universiteit; Luit-Generaal T.
F. J. Muller Massis; Prof. Dr. A. Noordtzij, Rector Magnificus der Rijksuniversiteit te Utrecht; Mr. J. A. N. Patin,
Burgemeester van 's-Gravenhage; C. F. Poortvliet; Jhr. Mr.
C. G. C. Quarles van Ufford; A. Rienks, Hoofdinspecteur
van het L. 0.; Dr. J. Schokking, Lid van de Tweede Kamer;
P. D. Schuller tot Peursum, bankier; L. Simons; Prof. Dr.
J. G. Sleeswijk; C van Son; Abr. Staalman, Lid van de Tweede
Kamer; Mr. P. J. C. Tetrode, Directeur van de Nederlandsche
Bank; J. W. van Veen Jr.; Dr. J. Th. de Visser, Oud-Minister;
W. de Vlugt, Burgemeester van Amsterdam; Jhr. Mr. J. L.
W. C. von Weiler; Th. van Welderen Baron Rengers; W.
Westerman; Jhr. E. J. M. Wittert; Prof. Dr. J. de Zwaan,
Rector Magnificus der Rijksuniversiteit te Groningen.
Gelden kunnengezonden worden aan den penningmeester,
ban
bankiers
den heer E. D. Schuller tot Peursum, fa. Lissa &Kann,
te 's-Gravenhage.
Wij bevelen deze oproeping ten zeerste aan bij alle gegoede
Nederlanders.

Secretarissen der Groepen.
Nederland : Mr. Ch. M. Herckenrath Jr. Oude Enghweg 4,
Hilversum.
Vlaanderen: Marc. Stijns. Ern. Discaillesstr. 11. SchaarbeekBrussel.
Nederl. Indie : Mr. J. N. Greidanus, Javaweg 31, Weltevreden.
Suriname : Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, 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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SURINAME EN DE RIJKSGEDACHTE.
Toen in 1863 de slavernij werd afgeschaft — de
grondslag, waarop de Surinaamsche groote landbouw
rustte — zakte de reeds vervallen grootheid geheel
in elkander.
Nog tot 1873 moesten de vrijgelaten slaven onder
Staatstoezicht op de plantages arbeiden, doch toen
deze tijd was afgeloopen, dachten zij er niet over om
daar hun broodwinning te blijven zoeken; niet alleen,
omdat deze arbeid hen deed terugdenken aan den
tijd hunner vernedering, doch ook, en wellicht in
de voornaamste plaats, wijl regelmatigheid volkomen
tegen de natuur, die het Afrikaansche woud in hen
had gelegd, inging.
Terwijl in het naburige Britsch-Guyana, waar de
slaven reeds dertig jaar eer dan in Suriname waren
vrijgelaten, van Regeeringswege onmiddellijk de
noodzakelijkheid werd ingezien om nieuwe arbeidskrachten, en wel in den vorm van Britsch-Indiers,
in te voeren, werd in het Nederlandsche Parlement
bij de behandeling van de wet tot afschaffing van
de slavernij het amendement-Van Bosse aangenornen,
waarbij de aanvoer van vreemde arbeiders tot particuliere zaak werd verklaard. En instede, dat de eigenaren van de plantages de f 300.— schadevergoeding
voor een slaaf (tezamen vormden deze uitkeeringen
een bedrag van ongeveer 10.000.000 gulden) op oeconomische wijze gebruikten voor de maatregelen, die
noodig waren door de verandering van omstandigheden, schoten ook dezen in hun taak te kort.
Wel veranderde de Nederlandsche Regeering haar
staatkunde door in 1872 het, in 1870 tusschen de
Nederlandsche en de Britsche Regeering gesloten
Verdrag,waarbij de werving en verscheping in BritschIndie van arbeiders voor Suriname werd toegestaan,
of te kondigen, doch zulks was te laat, om, wat reeds
verloren was gegaan, te herwinnen en te herstellen.
Het Nederlandsche kapitaal, hetwelk z6Oveel
vruchten had kunnen plukken in onze kolonie in de
West, dat vele Amsterdamsche vermogens daaraan
hun oorsprong hebben te danken, trok zich door den
gang van taken uit Suriname teru g, waarbij nog kwam,
dat, door de verandering van de agrarische politiek
in Nederlandsch-Indie zich daar een ruim arbeidsveld voor den particulieren tropischen grooten landbouw opende.
Uit dit hierdoor ontstane gebrek aan kapitaal valt
naar mijn gevoelen het noodlot te verklaren, dat Binds
Suriname voortdurend schijnt te achtervolgen. Terwijl de katoen en de Surinaamsche koffie door het
verval van Suriname ten onder waren gegaan, hadden suiker en cacao zich althans kunnen handhaven.
Deze laatste ook al, omdat haar teelt weinig zorg vereischt en daardoor met de eigenschappen van den
vrijgelaten slaaf overeenkwam. Doch de krullotenziekte, die uit het binnenland van de kolonie kwam
opzetten, sloeg ook deze verwachting den bodem in.
Men heeft een plaatsvervangster voor de met vernietiging bedreigde cacao gezocht en gemeend, deze
gevonden te hebben in de bacovencultuur, waarbij

een overeenkomst werd gesloten met de groote
Amerikaansche vruchtenmaatschappij, de United
Fruit Company en Regeeringsvoorschotten aan de
planters werden verleend. Toen echter de gevreesde
Panama-ziekte de bacoven had aangetast, kwam ook
hieraan een bitter einde.
Wanneer men zich verdiept in de geschiedenis
van het verval van Suriname, dan behooren deze
bladzijden niet tot de beste van de historie van ons
Vaderland en zijn zij wel geschikt, om ons yolk ootmoedig tot zich zelven te doen inkeeren.
Hebben wij dan Suriname maar aan zijn lot overgelaten en niets voor deze kolonie gedaan ? Zeer zeker
niet; Mr. J. J. W. Eekhout wees er reeds op in zijn
retie voor het Indisch Genootschap. Wij hebben na de
afschaffing van de slavernij geruineerde planters met
vergaand zelfbestuur begiftigd; de vrijgelaten slaven,
die tot nog toe als slaven en niet als personen waren
behandeld, nauwelijks lezen en niet schrijven konden,
wettelijk volkomen met Nederlanders gelijkgesteld;
een uitgebreid onderwijsstelsel ingevoerd, waarbij
de negerkinderen met schoolsche wijsheid — „made
in Holland" — worden volgestopt, doch niet, in_ een
landbouwland als Suriname is, voor den landbouw
geschikt gemaakt.
De tol, die Nederland voor dezen ondergang van
een zijner trouwste kolonies heeft moeten betalen,
is een bedrag van 50.000.000 gulden aan Rijkssteun,
sedert 1867. 1)
Is het ziektegeval echter hopeloos ? Moeten wij den
moed maar opgeven en, verder berustend, Gods water
over Gods akker laten loopen ?
Wanneer men het rijke, vruchtbare land met eigen
oogen heeft aanschouwd, dan is het antwoord daarop
een krachtdadig „Neen". Mits het eenige mogelijke
geneesmiddel wordt toegepast, n.l. de invloeiing van
nieuw kapitaal, zonder 't welk een oeconomisch-tenonder-gegaan land niet tot herstel kan worden gebracht. Merkwaardig, en voor Nederland opnieuw
beschamend, moet daarbij vastgesteld worden dat niet
elk kapitaal Suriname schuwt, dat het veel voor de toekomst belovende bauxietbedrijf in handen van Amerikanen is, dat de grootste goudmaatschappij van Franschen oorsprong is, dat Engelschen en Amerikanen
de opbloeiende katoenteelt ter hand nemen. Natutirlijk
zijn wij geen tegenstanders er van, dat onze kolonies
ook door buitenlandsch kapitaal tot ontwikkeling
komen, doch de eerste plaats komt van geschiedeniswege aan ons toe en wij moeten daarvan niet door
eigen schuld worden afgedrongen.
Het spreekt van zelf, dat elk Nederlandsch kapitaal
welkom is. Doch, daar het hier betreft de teelt van
tropische gewassen als suiker, Liberia-koffie en ka1) Als merkwaardigheid kan worden medegedeeld, dat
slechts een jaar van 1816 tot heden Suriname geen batig
slot heeftgehad. Dat was in 1856, toen het batig slot van
f 420,28 in 's Rijks schatkist werd gestort. Al de overige
jaren heeft Nederland aan deze kolonie steun moeten verleenen.
Red,
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toen — de drie oeconomische mogelijkheden, die
naar mijn gevoelen het sterkst naar voren treden —
komt daarvoor in hoofdzaak in aanmerking het Ned.Indische kapitaal, belegd in cultuurmaatschappii en
en -banken.
Dit kapitaal heeft echter geen noodzakelijkheid,
om naar Suriname te gaan, omdat het voldoende ontplooiing in Nederlandsch-Indie kan vinden. Wanneer
het dat niettemin zou doen, dan zou het daarmede
een nationale daad van de eerste beteekenis verrichten en opnieuw zijn onmisbaarheid, ook uit een
nationaal oogpunt, bewijzen.
Het wordt verder tijd, dat Nederland als geheel
ook zijn roeping ten opzichte van Suriname gaat
begrijpen. Het brengen van het noodige kapitaal
moeten wij aan de groote maatschappijen, gesteund
door den Staat, in den geest van het advies van den
Ondernemersraad voor Suriname, overlaten; doch
waaraan wij wel kunnen medewerken is: de verspreiding en de vestiging van het besef, dat Nederland niet slechts een klein land is, ergens tusschen
den Dollard en de Schelde aan de Noordzee gelegen,
loch dat dit land het middelpunt vormt van een
;root Rijk, waarvan men zou kunnen zeggen, dat ook
daar de zon nooit ondergaat.
Dat dit bijzondere voorrechten geeft, doch eveneens zware verplichtingen oplegt, is duidelijk.
In het Oosten in onze taak het moeilijkst. Wij zien
daar een groot eilandenrijk, dat zich uitstrekt, gelegd
op de kaart van Europa en Azie, van de Noordpunt
van Schotland tot midden in Perzie, een Rijk met
onderscheidene volkeren van verschillende ontwikkeling, van het dichtbevolkte Java af, waar de oude
Hindoetempels wijzen op een voorbijgegane hoogstaande beschaving, die ten onder ging met den val
van het Hindoerijk van Modjopait, tot een eiland als
Nieuw-Guinea, waar als het ware nog het steenen
tijdperk heerscht en zelfs menscheneters worden
aangetroffen.
In dat Rijk woelt en gist het, omdat het Oosten
tot ontwaking komt, in de puberteitsjaren gaat verkeeren, omdat Moscou er stookt en intrigeert. Wij
hebben den plicht om deze volkeren, die door de
geschiedenis aan ons zijn toevertrouwd, op te leiden
en op te voeden, totdat zij op eigen beenen kunnen
staan, maar eveneens om hen tot zoolang niet los
te laten. Niet alleen, omdat de levenskracht van
Nederland daarmede gemoeid is, doch meer nog,
omdat het verbreken van den band tusschen Nederland en Ned.-Indie voor dit laatste gebied alleen
hiertoe zou kunnen leiden, dat een nieuwe, vreemde
meester, die niet door geschiedkundige banden met
Indie verbonden is en daarin dus Touter een voorwerp
voor winstbejag zoeken zou, de heerschappij zou verkrijgen.
Er is een tijd geweest, nog niet zoo Tang geleden,
dat vooraanstaande Nederlanders, levende van stiideerkamerwijsheid, ons bewind in Indie in een adem
noemden met dat van Alva in de Nederlanden en
betoogden, dat weliswaar niet alle banden behoefden
te worden doorgesneden, doch dat deze zooveel mogelijk moesten worden geslaakt, omdat drie vierden

van Indie, millioenen (n.b., ongeveer 30 millioen;
hoeveel duizenden zouden het zijn geweest ?), naar
den dag der vrijheid snakten, en geen dag en geen
nacht meer konden wachten.
Wanneer het communisme openlijk naar het gezag
grijpt, dan weet men, wat te doen valt. Men slaat
toe en hard, doch wanneer het geloof aan de rechtvaardiging van ons gezag door eigen landgenooten
telkenmale wordt ondermijnd, dan is dat een sluipend
vergif, dat Nederlands gestel sloopt.
Is het niet merkwaardig, dat Moscou, naast het
chaotische China, Java, het land van den gedweeen
Javaan, als aanvalspunt heeft uitgekozen ? Moscou
is goed ingelicht en zal zeker op de hoogte zijn geweest
van uitingen, als de hierboven aangegevene en zou
het zoo onjuist zijn, om aan te nemen, dat het den
aanval richtte op dat gedeelte van den Europeeschen
muur, waarvan het kon meenen, dat de verde digers
zelven er een b yes in hadden gemaakt ? Hoe valt
het te verklaren, dat, toen de onlusten op Java uitbraken, door den communist Sneevliet, die uit Indie
verbannen werd, op twee Nederlandsche hoogleeraren
een beroep gedaan werd om zich achter deze Indische beweging te stellen ? Het spreekt natuurlijk
vanzelf, dat deze er geen oogenblik over gedacht
hebben en dit appel met verontwaardiging ter zijde
hebben gelegd; doch heeft ons niet de Fransche
omwenteling geleerd, dat de gematigde Girondijnen de wegbereiders van de radicale Jacobijnen
waren ?
Dit zijn de zware zorgen van het Oosten; waarbij
elk nationaal voelend Nederlander zeker zal antwoorden: „Wij zijn niet voor afbraak, wij zullen
handhaven".
In het Westen, in Suriname, is die taak bescheidener; het betreft daar niet een welvarend uitgestrekt
Rijk met woelige bevolkingsgroepen, het betreft
hier een klein vergeten hoekje ergens op de kust van
Zuid-Amerika. Moeten wij echter, omdat daar
trouwe Groot-Nederlanders wonen, die ons geen
last bezorgen en het ons niet moeilijk maken, het
daarom verwaarloozen, of, wat erger is — zooals
wel eens is voorgesteld — het verkoopen ? Het zou —
nog afgezien van de verwachtingen, dat het in het
geheel geen geldelijk voordeel zou opleveren —
hetzelfde zijn, alsof wij de Drentsche venen zouden
afstaan, omdat men niet zou weten, wat met deze
lastposten aan te vangen.
Onze naam van koloniale mogendheid kan door een
dergelijke onverschilligheid slechts schade lijden;
doch wat nog erger is, een voortzetting van de gevoerde staatkunde is niet anders dan een „brutal
betrayal of trust", een ernstige schending van vertrouwen ten opzichte van een, ons door de geschiedenis toevertrouwd, pand.
Zeker, ik weet wel, dat het niet alles goud is, wat
in Suriname blinkt, dat er op de eigenschappen van
de Surinamers veel en terecht valt aan te merken.
Dock dat is Lim kant van de zaak.
Voor has moet Suriname zijn een voorwerp van
nationale zorg.
VAN GYBLAND OOSTERHOFF.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Factorijen van den geest.

Ludvigsen honderd Nederlandsche boeken aan de
boekerij dier hoogeschool en in het dagblad Politiken
spoort hij de studenten aan de Nederlandsche colleges
te volgen en Nederland te bezoeken.
Zoo gaan Nederlandsche geleerden en technici
voort, onze vlag in alle landen te vertoonen.

Zooals de oud-Hollanders overal nederzettingen
vestigden — de groote kaart in ons Stammuseum
getuigt ervan — zoo stichten tijdgenooten in alle
werelddeelen „factorijen van den geest", die den
Nederlandschen naam bekend en geeerd maken.
Vlaanderen en de Belgische stabilisatie.
Zulk een „factorij" is het vaste bureau, op uitnoodiging
van de Internationale Commissie voor Strafrecht
In De Gids bespreekt mr. R. van Genechten breedte Bern gesticht door Prof. Dr. sir J. Simon v. d. Aa
(hij is knight of the order of the British Empire, voerig de sociologische zijde der Belgische stabilid.i. ridder in de orde van het Britsche Rijk). Zulk een satie. Hij doet uitkomen, Welke verstrekkende gevolgen
geestelijke stichting is het voorzitterschap der Zwit- aan de munt-politiek verbonden zijn en komt tot de
slotsom, dat die gevolgen in dit geval voor het Nedersersch-Poolsche Verzoeningscommissie, onlangs den
Nederlandschen gezant te Parijs, Jhr. J. Loudon, aange- landsche deal der bevolking rampzalig zijn. De Waalboden. En het voorzitterschap van het te 's-Graven- sche industrieele groep heeft met het optreden van
hage bijeengekomen Scheidsgerecht intake Duitsche haar leider en woordvoerder Francqui — die de ziel
schadevergoedingen, waartoe Dr. A. G. Kräller werd werd van het ministerie-Poullet — alles te zeggen
benoemd, alsmede het presidium der Zweedsch- gekregen. De stabilisatie, waarmede zij haar machtsNoorsche Verzoeningscommissie door Prof. Jhr. van positie voor een reeks van jaren verzekerde, zal,
Eysinga vervuld. Prot. Mr. C. van Vollenhoven arbeidt volgens schrijver, indien zij slaagt — en anders zijn
als scheidsrechter in Amerika voor de regeling der alle offers vruchteloos geweest — een kredietbepergeschillen tusschen Mexico en de Ver. Staten, inge- king meebrengen, die ten Taste zal komen van Vlaamsche bedrijven, en daze onder volstrekt toezicht
nieur G. P. Nijhoff als deskundige in een door de
stellen van de Waalsch-Belgische banken. De schrijafd. Wegen en Verkeer van den Volkenbond ingestelde commissie betreffende kanalenaanleg tusschen ver acht op grond hiervan de vooruitzichten der
Opper-Silezie en Dantzig. De Volkenbondsraad Nederlandsche beschaving in Vlaanderen gedurende
benoemde den heer W. Westerman tot lid der des- de eerste tientallen van jaren leer somber.
kundigencommissie, die de economische en finanNederlandsche herinneringen in Britsch-India.
cieele commissie van den Volkenbond moest voorlichten terzake van het cheque- en wisselrecht.
Men verzoekt ons melding te maken van een
Vele oude handelsstichtingen zijn verdwenen,
reeks van samenkomsten, die van 17 tot 23 Januari
maar blijvend is het geesteswerk door Prof. Hugo
de Vries in de Nieuwe Wereld verricht. De bijna in de Wolvendaal-kerk — de oude Hollandsche
80-jarige natuuronderzoeker werd onlangs uitge- kerk — te Colombo (Ceilon) en andere kerken, zijn
noodigd, een gelegenheidsvoordracht te komen gehouden. Bij de vergaderingen, de godsdiensthouden bij de 200ste verjaring der stichting van de oefeningen, den tang werd helaas steeds Engelsch
American Philosophical Society Philadelphia. Of gehoord, maar de geest van menige toespraak was
Nederlandsch, daar verschillende „Burghers" opzijn arbeid, vooral in Californie verricht, ook leeft
traden: o.a. de heeren G. A. Willa, Ds. A. Vanderin de hoofden en harten in Amerika !
Op een geheel ander terrein onderscheidde zich gert, E. H. Vanderwall, L. M. Maartens, en voorts
onze landgenoote mevr. Vroomans-Leclercq wier lof Ds. A. J. K. de Klerk uit Zuid-Afrika.
Tot daze zuinige mcdedeelingen moeten wij ons
wij verkondigd vonden in Le Palmier, een der meest
gelezen bladen van de Fransche Zuidkust. Sedert bepalen, daar de vrie,nddijke hand, die ons de proachttien jaren leidt mevrouw Vroomans in Zuid- grams toezond, niets verder daarbij voegde. Op wat
Frankrijk oudheidkundige opgravingen van het grooter mededeelzaamheid van stamgenooten in den
grootste belang, die o.a. de prachtige overblijfselen vreemde, die zoo vrienclelijk zijn, aan Neerlandia te
denken, blijven wij voel prijs stellen.
van een Bacchustempel aan het Licht hebben gebracht.
Wij denken verder aan de zegepralen van den
Voor het herstel van herinneringen aan de oudste
Nederlandschen vliegtuigenbouw — in de Amerikaansche Fokkerfabrieken wordt bij wijlen nacht vestiging der Hollanders in Britsch-India is ons yolk
en dag gewerkt, om de bestellingen voor verkeers- dank verschuldigd aan den heer Harrington, conservliegtuigen uit alle oorden van Amerika te kunnen vator van het Victoria Memorial te Calcutta. In den.
uitvoeren — en aan zooveel andere bescheidener over- Hollandschen rijd waren wapenschilden van vaderwinningen door Nederlanders van allerhand beroep landsche families bevestigd aan den kerkmuur te
Chinsura, 30 K.M. van Calcutta, de voornaamste
in den laatsten tijd weer in den vreemde behaald.
Mag ook niet de Prinses-Julianaschool, in 't Hollandsche factorij in Bengalen. Daze nederzetting
vorig jaar door oud-minister Colijn te Budapest wend in 1656 gesticht maar in 1795 door de Britten
geopend, tot de factorijen van den Nederlandschen in bewaring genomen. In 1814 aan Nederland teruggeest worden gerekend ? Niettegenstaande de heer gegeven, werd Chinsura in 1825 tegen Britsche
Colijn in het N e d e r 1 a n d s c h sprak (Prof. vestigingen op Sumatra ingeruild.
De heer Harrington heeft op Zondag 9 December
Sebeslijen vertolkte zijn rede) was en zoo'n geweldige
belangstelling, dat de menschen opeengepakt S tond en . 11 aan den Nederl. consul-generaal en andere laden
Tenslotte de oprichting van een leerstoel voor der Nederlandsche kolonie uit Calcutta getoond, hoe
Nederlandsche Taal en Letterkunde aan de Univer- de wapenschilden in de kerk herplaatst zouden warden. Een daad van eerbied jegens ons voorgeslacht,
siteit te Kopenhagen. Ook een stichting, waarvan
kracht kan uit gaan. Reeds schonk Dr. Vilhelm die wij hooglijk waardeeren.
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De voorzitter sprak een woord van waardeering voor de diensten, door den heer Roodenburg, aan het A. N. V. bewezen.
Als vertegenwoordiger in den groepsraad werd herkozen de
heer J. v. d. Wall.

Groepsvergadering.
Deze zal gehouden worden op Zaterdag 12 Maart
te half twaalf in het gebouw der Vrijwillige Burgerwacht te Amsterdam, Singel 548.
Punten van behandeling:
1. Verslag der Groepsvergadering van 11 September 1926.
2. Jaarverslag van den Secretaris.
3. Rekening en verantwoording van den Penningmeester over 1925 en 1926,
4. Begrooting voor 1927.
5. Ingekomen stukken.
6. Mededeelingen van het Bestuur.
7. Voorstellen van afdeelingen.
8. Rondvraag.
De Burgerwacht zal een noenmaal aanbieden.
In den namiddag wordt met de aanwezigen een
autotocht gemaakt naar Edam en Volendam, waartoe
het motorcorps der Vrijwillige Burgerwacht zijn
medewerking verleent.
De Secretaris-Penningmeester,
Mr. Ch. M. HERCKENRATH.
Van de Afdeelingen.
's-GravenhaRe.
31 jan. gaf deze Afd. een Dietschen kunstavond, waaraan
medewerkten mevr. Rodie Medenbach met voordrachten en
de heer B. van den Sichtenhorst Meyer met klavierspel.
Pulchri was vol en de bijval groot.
Groningen.
Voor deze Afdeeling hield Prof. R. Casimir 28 januari
een lezing over „De Centrale plaats van Nederland in het
Dietsche Stamverbond".
In helderen betoogtrant en met groote overtuiging gaf de
spreker een uiteenzetting van zijn onderwerp. Voor het afdeelingsbestuur, dat gehoopt had met deze lezing de belangstelling voor de taak van het Verbond bij leden en niet-leden
te verlevendigen of gaande te maken, was het een groote
teleurs telling, dat zoo weinigen deze voortreffelijke en voor
dit Joel zoo uitnemendgeschikte rede mede aanhoorden.
Haarlem.
De heer J. C. A. Croin, is na 17 jaren lid te zijn geweest
van het Bestuur dezer Afdeeling, voornamelijk als penningmeester, in het gelid der gewone leden terug getreden.
Met buitengewonen ijver heeft hi' steeds de belangen der
Afdeeling behartigd en zijn nauwkeurige administratie was
voorbeeldig en vermaard. Hi' was altijd van oordeel, en wij
zijn dat met hem eens, dat van een nauwgezet beheer almee
het welvaren van een vereeniging afhangt.
Hem worde hier openlijk dank gebracht voor al wat hi' in
het belang der Afd. Haarlem deed.
Rotterdam.
Deze Afdeeling hield 24 januari haar jaarvergadering onder
leiding van den voorzitter Prof. Dr. Z. W. Sneller.
Mejuffrouw A. Ku er bracht verslag uit. De Heer D. J.
Tijssens gaf een overzicht van den geldelijken toestand.
Beide verslagen werden goedgekeurd.
Als Bestuursleden werden de heeren Mr. Ch. Petit en
J. A. L. Daman Willems herkozen: in deplaats van den heer
W. J. Roodenburg, die wegens drukke werkzaamheden ontslag had gevraagd, werd de heer J. B. C. Hendrix gekozen.

Wageningen.
De Vlaamsche letterkundige Wies Moens heeft voor deze
Afdeeling en die van het Dietsche Studentenverbond een
lezing gehouden over „De jongeren in de Vlaamsche podzie".
Harderwijk en Omstreken.
Het bestuur der Afd. Harderwijk heeft de aardige gedachte
gehad de leerlingen der hoogste klasse van het Lyceum uit
te noodigen van den voordrachtavond door den heer Lauwerijs
voor de Afdeeling gehouden, een verslag te maken als stijloefening. Het onderstaande is bekroond.
Wij bevelen het denkbeeld ter navolging aan andere afdeelinen aan, al plaatsen wij dit verslag bij wijze van uitzondering.
Donderdag 10 Dec. hield Prof. Modest Lauwerijs een
voordrachtavond in het ontspanningslokaal van de cantine.
In dit verslag schrijf ik min eigen meening over dien avond
en ik weet niet, of alle leerlingen van het Lyceum, die er geweest zijn, er precies zoo over denken.
Maar in iedergeval kan ik wel zeggen, dat we het allemaal
eenprettige avond, en een waar je wat aan had, vonden.
Met een korte toespraak van den heer Timmer be on de
avond. Hi'j sprak de hoop uit, dat door deze voordrachtavond
de band tusschen Nederland en Vlaanderen nog hechter zou
worden.
Daarop kwam Prof. Modest Lauwerijs aan het woord.
Hi' be on met een kort overzicht van den groei der Vlaamsche literatuur vanaf ± 1890 tegeven en daarop droeg hi'
„
de Nachtegaal" van Guido Gezelle voor.
Daar ik eerst nog wat moeite had om in de spheer van den
avond te komen heb ik dit niet ten voile kunnengenieten maar
het daarop volgende „Gierzwaluwen", ook van Gezelle,
boeide mij geweldig.
Prof. Modest Lauwerijs gaf eerst een korte inhoudsbeschrijving wat buitengewoon prettig was omdat men hierdoor,
al klonk het Vlaamsch nog soms wat vreemd, het vers makkelijk
,
volgen kon.
Hetzangerige: Zie, zie bij het begin van het vers gaf mij
heelemaal het idee van vogels die dichtbij komen en weer
weg gaan.
Daar Prof. Modest Lauwerijs een kleine verandering in het
programma had aangebracht, kregen- wij als 3de nummer:
„Terwe" van Rene de Clercq te hooren.
Van het zingen van „Pier de Mandenmaker" en de verwoede stria tusschen Nol en Mark hebben wij allemaal genoten, en het wiegeliedje gaf geheel den indruk of er een
moeder haar kindje in slaap wiegde.
Na depauze kwam: „De avondklokjes" van Cyriel Busse.
Ik was hierdoor zoogeboeid dat het mij als een storing voorkwam toen ergeldapt werd !
„jeugd" van Streuvels dat hierop vol de behandelt de ontmoeting tusschen Lieva en Hektor in het klaverland. En de
voordrachtgaf dan ook werkelijk het idee of er 2 menschen
spraken. Het grappige galmende groeten: da ps Lieva, Lieveke,
Lieva", en het liedje dat in de verte vers tierf vond ik erg aardig.
Als slot kregen wij: Klokke
„
Roelant" van Rodenbach.
Evenals bij alle andere stukken wist Prof. Modest Lauwerijs
ons heelemaal in de stemming van het gedicht te brengen en
het leek of we werkelijk alles ook gezien hadden wat in de verzen
behandeld werd.
Het was een heerlijke avond en zoowel van de ernstigere als
van de meer komische verzen, heb ikgenoten, en ik hoop dat
wij vol end jaar Prof. Modest Lauwerijs nog eens mogen
hcor en.
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Omer Wattez 70 jaar.
Wie — zoowel in Noord-Nederland als in Vlaanderen — Omer Wattez kent en zijn onverdroten
werkzaamheid op letterkundig en algemeen kultureel
gebied schier dag aan dag kan gadeslaan, zal allicht
moeilijk kunnen , gelooven, dat de voorzitter van onze
groeiende groep Vlaanderen, den 9en Februari j.1.,
reeds zeventig jaar is geworden. Zeer velen onder
zijne ontelbare vrienden en bekenden hebben den
gewezen bestuurder van de Kon. Vlaamsche Academie, waarvan. hij thans, evenals van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
en andere taal- en letterkundige lichamen nog steeds
een der ijverigste leden is, telegrafisch, schriftelijk
of persoonlijk, in zijn woning te Schaarbeek, hunne
gelukwenschen aangeboden. Ook het gemeentebestuur van Schaarbeek sloot zich bij deze hulde aan
en vereenigde zich met het voorstel tot het geven
van den naam van den heer Wattez aan een der
straten van deze ruim 100.000 inwoners tellende
Brusselsche voorstad, terwijl de jubilaris op de
jongste algemeene vergadering van de Vlaamsche
Vereeniging van Letterkundigen, door den voorzitter, Prof. Dr. A. Vermeylen, eveneens, uit naam
van al de leden, werd geluk gewenscht.
Dezelfde vereeniging besloot tevens een bijzondere
hulde op touw te zetten en hem werd, enkele dagen
geleden, door de Vlaamsche vereenigingen van
Schaarbeek, waarbij zich een aantal belangstellenden
hadden aangesloten, een feestmaal aangeboden.
Ook het Alg. Ned. Verbond — dat bij al deze
huldebetuigingen flink vertegenwoordigd was — zet
nog een afzonderlijke feestelijkheid op touw ter
eere van dezen zeer verdienstelijken Vlaming, wien
het veel verschuldigd is.
Als letterkundige wist Omer Wattez met zijn in
1885 te Gent verschenen bundel: „Lentezonne",
schetsen en gedichten, en de twee jaar later uitgegeven „Stemmen uit het hart", nu ruim veertig jaar
geleden reeds, een zeer verdienstelijke plaats te bezetten in de ontwikkelde Vlaamsche gemeenschap.
Zijn werkje: „Een hoekje van Zuid-Vlaanderen",
door het Willemsfonds in 1890 uitgegeven, breidde
hij later uit tot een mooi boek: „De Vlaamsche
Ardennen" dat, vOOr enkele maanden, een tweeden,
aangevulden druk mocht beleven. Te Doornik als
leeraar aan het Kon. Atheneum werkzaam gesteld —
later was hij leeraar te Antwerpen — schreef hij, ,ter
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bekendmaking van onze letterkunde in Franschsprekende kringen: „La poesie neerlandaise en
Belgique". Daarna verschenen: „Van twee Koningskinderen en andere novellen", „Wouters' jonge
jaren", verscheidene werkjes bestemd voor en uitgegeven door Flandria's Novellenbibliotheek, verder
„Germaansche balladen", „Germaansche beelden
uit de heldensagen", „De Legende van Tannhäuser", „Het Witte Boek", tooneelspel, „Over den
Germaanschen Oorsprong en de Ontwikkeling der
Gothiek", enz. Zijne, onder den schuilnaam Wouter,
in het „Handelsblad van Antwerpen" verschenen
geregelde bijdragen, werden door den Nederlandschen
Boekhandel te Antwerpen, in de reeks Taal en Kultuur, onder den titel „In den Strijd voor Taal en
Kultuur" gebundeld, terwijl een groot aantal der
door hem in de Kon. Vlaamsche Academie gehouden
voorlezingen in de uitgaven van dit letterkundig
genootschap werden afgedrukt.
Lang voor den oorlog reeds was Omer Wattez een
der werkzaamste leden van het A.N.V. in Vlaanderen en gaf hij een aanzienlijk deel zijner krachten
aan ons Verbond. Toen, na den oorlog, bij de hervatting der werkzaamheden van de afdeelingen Brussel
en Lokeren, hem het voorzitterschap van tak Brussel
en kort daarop van de wederopgerichte Groep Vlaanderen werd aangeboden, aarzelde hij Been oogenblik,
trots de vele moeilijkheden, Welke hij wist te zullen
ontmoeten, dit hooge bestuursambt te aanvaarden.
Ook is de heer Wattez, sedert verscheidene jaren, lid
van het Hoofdbestuur van het A.N.V., dat zijn
voorlichting om en zijn bezadigden kijk op de Vlaamsche toestanden en verhoudingen op prijs weet te
stellen.
Moge het den achtbaren jubilaris gegeven zijn
nog vele jaren bij te dragen tot den verderen groei
en bloei van het Algemeen Nederlandsch Verbond
en zijn kultureelen arbeid in het Vlaamsche land !
***
Achtste Vlaamsche Bedevaart naar den Yzer.

De 8ste Vlaamsche Bedevaart naar de graven aan
den Yzer zal dit jaar, op 21 Augustus, te Dixmuiden
plaats hebben en buitengewoon indrukwekkend zijn.
Op dien dag zullen de 210 door de Belgische regeering
aan het Bedevaart-comite teruggegeven grafzerken
van Vlaamsche gesneuvelde soldaten, rondom het
voorloopig kruis, op het slagveld aan den Yzer, worden geplaatst. In den stoet zullen afvaardigingen van
Vlaamsche oud-strijders uit de verschillende gewesten ieder een grafzerk, zinnebeeldig bedoeld, mededragen van de Groote Markt tot op het slagveld.
Geen Noord-Nederlander die, omstreeks dien tijd
in Vlaanderen vertoeft of naar Vlaanderen reist,
mag nalaten deze grootsche Vlaamsche plechtigheid
bij te wonen. Uit het Vlaamsche land worden niet
minder dan 60 tot 70.000 deelnemers verwacht.
***
De bedrijvigheid van tak Ieperen.
Verheugend is het vast te stellen, hoe de, in den
verren Westvlaamschen uithoek werkende afdeeling
Ieperen van ons Verbond, blijk blijft geven van een
buitengewone werkzaamheid. VOOr enkele dagen
mocht de ijverige secretaris het 236ste lid inschrijven,
terwijl het Gemengd Koor ook nog een twintigtal
leden telt, zoodat het mooie getal 250 reeds is overschreden !
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Als spreker trad 27 Januari j.l. kanunnik Leman,
hoogleeraar aan de Universiteit te Rijsel en secretaris
van het „Vlaamsch
van Vrankrijk" op, met
een lezing over Rijsel
Rijsel tijdens het Burgondische
tijdvak. Een paar weken later, op 10 Februari, kwam
de bekende pastoor L. Aerts aan de beurt met een
voordracht over „De aanbidding van het Lam Gods",
het meesterwerk der Van Eycks, en op 17 Februari
de heer A. Van Werveke, conservator van het
Oudheidkundig Museum te Gent, voor de leden
van de afdeeling en van den Vlaamschen Toeristenbond over de stad Gent en hare kunstschatten,
Bij het inzenden van dit verslag werd de heer J. N.
Pattist, schoolopziener in Nederland, door Afdeeling
Ieperen verwacht met zijn lezing over ZeeuwschVlaanderen. Verder waren aangekondigd: een openbare liederavond van het Gemengd Koor op 1
Maart, Welke zangafdeeling op 6 Februari, met veel
bijval, een Vlaamsch feest opluisterde te Coxyde,
het lieve badplaatsje aan de Vlaamsche kust,
***
Dr. A. R. Zimmerman te Antwerpen.
2 Februari heeft Z.Exc. Dr. Zimmerman voor de
leden van Tak Antwerpen een voordracht gehouden
over het geldelijk herstel van Oostenrijk.
Er was groote belangstelling voor deze bijeenkomst
en de oud-gevolmachtigde van den Statenbond werd
een hem waardige ontvangst ten Stadhuize bereid,

V. I. n. r. Prof. J. Modest Lauwerys, voorzitter van tak Antwerpen, Mr. F. van Cauwelaert burgemeester
, van Antwerpen,
Z. Exc. Dr. A. R. Zimmerman, De Roeck, tweede secretaris,
secretaris
Lode Baekelmans, ondervoorzitter en Marc. Bello secretaris
van tak Antwerpen.

***
Praktische hulp.
Een Amsterdamsch lid heeft een abonnement op de Nieuwe
Rotterdamsche Courant voor Vlaanderen beschikbaargesteld. In
overleg met groep Vlaanderen is daaraan reeds een goede bestemming gegeven. Maar er zijn meer aanvragen, ook voor
bladen van andere kleur o.m. voor de Maasbode en de Ti d.
Wie volt het Amsterdamsche voorbeeld, dat heel wat
praktischer nut sticht dan het ophalen van gelezen dagbladen,
die uit den aard der zaak verouderd zijn.

FRANSCH-VLAANDEREN
Wedstrijd van het Vlaamsche Verbond.
Het vierde Vlaamsche congres van de Union
Flamande in Frankrijk zal in Juli te Hazebroeck
onder gunstige voorteekenen bijeenkomen. De Vlaamsche beweging voelt zich daar te lande reeds zoo
sterk, dat de „Union des Cercles Flamands de France" het aangedurfd heeft, zich in „Vlaamsch Verbond
van Frankrijk" te verdoopen.
In den laatsten tijd gaven tal van bekende Vlaamsche personen den wensch te kennen, tot deze zoo
levende vereeniging toe te treden, de eenige, die
steiselmatig de studie en het onderwijs van het
Vlaamsch bevordert, voor het Vlaamsch strijdt, waar
het noodig is. Wel lag het voor de hand, dat deze
bond nu ook een Vlaamschen naam had, maar wat
logisch en wenschelijk is, is nog niet altijd practisch.
Thans gaat hij varen onder eigen vlag en zal ook zijn
grondwet veranderen, opdat hij zoowel voor de studie
als propagandistisch zal kunnen optreden.
Het Verbond zal een reeks van letterkundige en
taalwedstrijden houden, open voor alle Vlamingen
van Fransche nationaliteit. Het program omvat
zeven reeksen van onderwerpen 1°. Opsomming van
plaatsaanduidingen; 2°. Vertaling in het Fransch van
de novelle Blank-Sleek van Hugo Verriest; 3°. Vertaling van een uittreksel van Fromentin's Maitres
d'Autrefois in het Vlaamsch; 4°. Een Vlaamsch gedicht schrijven over een nog niet behandeld onderwerp (geen gemakkelijke opgaaf ! Red. N.); 5°. Een
novelle of verhaal van eenige bladzijden schrijven
in het Vlaamsch over een nog niet behandeld onderwerp; 6°. Een Vlaamsch tooneelstuk schrijven over
een nog niet behandeld onderwerp, in verzen of
proza; 7°. Een verhandeling in het Fransch of nog
liever in het Vlaamsch samenstellen over De Gekroonde Leersse, blijspel in vijf bedrijven van Michiel
De Swaen, een Duinkerksch dichter (1654-1706).
De Vlaamsche en de Fransche verhandelingen zullen
in twee afzonderlijke groepen beoordeeld worden.
De Boekendienst van het Vlaamsch Verbond zendt
op aanvraag den tekst van dit tooneelwerk.
Men kan aan meer dan een of desgewenscht aan
al deze wedstrijden deelnemen. De antwoorden
moeten v6Or 1 Juli aanst. in het bezit zijn van den
ondervoorzitter van het Verbond, den heer M.
Janssen, rue Solferino, Lille (Rijsel).
Wij zijn zeer benieuwd naar den uitslag deter
wedstrijden, die een goed denkbeeld kunnen geven
van den tegenwoordigen stand der beoefening van
het Vlaamsch in Frankrijk.
Vlaamsche balladen.
De Mercure de Flandre, het te Rijsel verschijnende pittige
tijdschrift met zijn warm Vlaamsch hart, al spreekt het meestal
Fransch, bracht in een zijner laatste nummers hartelijken lof
aan de„Ballades flamandes” van Georges Lotthe, die met
een mooie inleiding van G. Blachon de wereld zijn ingegaan.
Het blad noemt deze balladen een echte vrucht van het Vlaamsche land: vol leven, vreugde en werkelijkheidszin, als schilderingen van Brueghel of Teniers, In deze verzen weerspiegelt
zich heel het beminnelijke maatschappelijke en gezinsleven
van Fransch-Vlaanderen en er is een reeks van uitmuntend
vertaalde liederen bij, welke indertijd in het Noorden van
Frankrijk door De Coussemaeker verzameld werden — een
schat van Vlaamschegeschiedenis en muziek.
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ZUID-AFRIKA.

AMERIKA.

De invoer van Nederlandsche Boeken.

De Nederlandsche taal in Amerika.
„De Engelsche taal wordt gaandeweg meer gebruikt in den dienst des woords", schrijft de StandardBulletin, een tweetalig weekblad, dat te Grand Rapids
(Michigan) verschijnt. Het nieuws in dit blad is in 't
Nederlandsch, het deel voor tijdverdrijf (verhalen,
schetsen) in het Engelsch gesteld. In de advertenties
loopen beide talen dooreen. In den kop heeft men
getracht, aan ieder wat te geven:

Volgens een bericht van „R" in het maandblad
Zuid-Afrika zou over achteruitgang van het Nederlandsch in Zuid-Afrika niet te klagen vallen. Immers
de invoer van boeken uit Nederland naar ZuidAfrika vermeerderde volgens ambtelijke gegevens
van 1923 op 1925 in waarde van 15,948 tot 23,451 p. st.
In de N. R. Ct. bestrijdt Mr. R. A. Fockema, dat
aan deze cijfers eenige beteekenis zou zijn te hechten.
Ten eerste weet men niet, hoeveel schoolboeken
onder de vermelde cijfers vallen en ten tweede niet
of de verzonden boeken Nederlandsche boeken waren.
„Onze Nederlandsche uitgevers hebben in Z. A.
een zeer goeden naam", schrijft Mr. F., „en zoo
verneem ik, dat zij opdrachten krijgen ook tot het
drukken van Afrikaansche boeken en niet alleen
Afrikaansche boeken". Op grond van inlichtingen
uit Zuid Afrika zelf verkregen, verzekert Mr. F.,
dat de verkoop van het Nederlandsche boek hard
achteruitgaat, vooral wat romans en kinderlectuur
betreft. Zelfs bij Kaapsche hoogleeraren schijnt dit
niet algemeen bekend te zijn.
den Duitsche Stem.
Dr. Ernst Friedlander, hoogleeraar aan de Universiteit te Stellenbosch, heeft een opstel over de
Afrikaansche taal in Der Schimmelreiter geschreven,
een tijdschrift voor Nederduitsche letterkunde en
Nederduitsch tooneelleven, dat te Hamburg verschijnt. (Nederduitsch hier op te vatten in zeer uitgebreide beteekenis, ook het platduitsch omvattende).
De schrijver geeft een schets van den tegenwoordigen
stand van het taalvraagstuk en doet uitkomen, dat het
Afrikaansch geleidelijk vooruitgaat. De uitgave van
het groote woordenboek, die in opdracht van de
„Nasionale Per?' door prof. J. J. Smith met een staf
van medewerkers voorbereid wordt, beschouwt prof.
Friedlander als den sluitsteen der taalbeweging, die
daarmede een succes behaald heeft, waarvan vijftig
jaren geleden de grootste optimisten niet konden
droomen. Dat jaren lang aan het hoofd der beweging
twee Nederlanders hebben gestaan, bewijst, dat deze
beweging geenszins vrijandig is aan het Nederlandsch. Volk en Taal streven naar zelfstandigheid.
Intusschen is op 't stuk van Schoone Letteren het
laatste woord nog niet gesproken. Men kan, zegt
schr., geen meesterstukken uit den grond stampen
en zou goed doen, naast de jonge Afrikaansche letterkunde nog voorshands goede buitenlandsche litteratuur te blijven vertalen. In de geleerde en studeerende wereld bestaat daarvoor wel neiging.
Prof. Friedlander vertelt ook nog het een en ander
over de Duitschers in Zuid-Afrika. Zeer veel zijn
erheen gegaan; toch moet men hun invloed op de
taal wegens den overwegenden invloed van het
Nederlandsch niet te hoog schatten, ook omdat zij
gewoonlijk Nederlandsche vrouwen huwden en dan
in den Nederlandschen landaard opgingen.

Leden, werft Leden!
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Wat nu de Engelsche taal bij kerkdiensten betreft,
verklaart de Standard-Bulletin, dat er niets aan te verhelpen valt. In de berichten, die het blad voortdurend
uit andere bladen onder de oogen krijgt, staat telkens
dat deze of die gemeente besloten heeft, meer Engelsche diensten te houden. Het blad voegt er bij:
„Dit is een heel natuurlijk verschijnsel, dat men niet
tegenhouden kan, niet tegenhouden mag, maar ook niet
behoeft te forceeren.
Men kan er lang en breed over discuteeren, maar de
zaak komt ten slotte hier op neer: Het is beslist noodzakelijk vooral voor het opkomend geslacht, hetwelk —
enkele uitzonderingen daargelaten — al het onderwijs
in de Engelsche taal ontvangt.
Het Engelsch — of wilt ge het Amerikaansch — is de
taal onzer kinderen, en door hun eigen taal zijn ze van
God geroepen uitdrukking te geven wat in hun hart leeft;
geroepen Gods waarheid te leeren kennen en daarvan
belijdenis te doen met mond en hart".

Met dat al is het verblijdend, dat de zoo breed
oordeelende Standard-Bulletin toch zulk een overgroot
deel zijner bladzijden in het Nederlandsch drukt.
Mogen daarvoor steeds lezers gevonden worden!
Het is voor een buitenlandsch blad een eer gerekend
te worden tot de Nederlandsche journalistiek, die
over het geheel, wat degelijkheid en betrouwbaarheid
betreft, zeer hoog staat.
Nederland in Argentinie.
Naar aanleiding van het Adresboekje en Gidsje
voor Argentinie, dat wij in het Januarinr. van Neerlandia hebben aangekondigd, deelt een medewerker
van De Courant het een en ander mede over het
„breeder Nederland in Argentinie", waarvan nog
heel wat te vertellen valt. Welbekend aan onze lezers
is de Nederlandsche Vereeniging met haar blad
Ons Weekblad. Het eerevoorzitterschap wordt thans
bekleed door den gezant der Nederlanden, Jhr.
Michiels van Verduynen; voorzitter is de heer De
Marez Oyens, Wiens arbeidsveld ligt op de olieterreinen van Comodoro Rivadavia; secretaris de
heer Van Wermeskerken, penningmeester de heer
S. L. Nagelsmit, „major-domus" van de Hollandsche
Bank voor Zuid-Amerika. Wie te Buenos Aires
komt, brengt een bezoek aan het kloeke kantoor
deter bank. Voorts bestaat te Buenos Aires een
„Ned. Vereeniging van Weldadigheid", een „Koningin Wilhelmina Fonds", een Nederl. Kamer
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van, Koophandel en een „Jongewaard De Boerfonds", dat ten doel heeft in de hoofdstad van Argentinie een Nederlandsch ziekenhuis te bouwen.
Wijten- de heer Jacob de Boer, oud-consul, stichtte
dit fonds, dat thans reeds 160.000 pesos bezit. Vervolgens vindt men er een Chr. Zangvereeniging „Pro
Rege", met als leider den heer G. Jonker, en een
Nederlandsch Zieken- en Begrafenisfonds.
De Nederlanders hebben in Buenos Aires hun
Roamsch-Katholieken eeredienst en hun Gereformeerde Gemeente, welke laatste een eenvoudig
kerkgebouwtje bezit in Herrera 1572.
Tal van Nederlandsche fabrieken hebben haar
vertegenwoordigers te Buenos Aires.
Ten slotte is daar op de boerderij Estancia Martona
de vermaarde Nederlandsche koe „Bontje", die door
het Ned. Rundveestamboek is gezonden en verleden
jaar_ 14000 gld. opbracht.
***
Sedert ruim een jaar wordt in het kerkgebouw
Calle Herrera 1572 te Buenos Aires des winters een
Nederlandsche leergang gegeven in lezen en schrijven,
aardrijkskunde en geschiedenis. Over de vorderingen
der leerlingen is men zeer tevreden; slechts zeer
zelden en dan om geldige redenen worden de lessen
verzuimd en gedurende het onderricht heerscht een
prestige, gezellige stemming, die aan de vruchten
van het onderwijs ten goede komt. Aileen betreurt
men, dat slechts zoo weinig kinderen uit de Nederlandsche kolonie aan de lessen deelnemen, terwijl dit
toch zoo noodig is, om in het Nederlandsch te blijven
denken en zich uit te drukken.
Ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de
Koningm werden de leerlingen onthaald op een
middagvoorstelling in het Casino. Tot besluit van
den leergang werd aan alle kinderen een boek in het
Nederlandsch als aandenken uitgereikt, en met hen
een autotocht gemaakt.
Dank zij het subsidie van de regeering en een
maandelijksche bijdrage van de Nederlandsche Vereeniging te Buenos Aires, is het de Commissie moge-

lijk geweest, al het voor de lessen noodige kosteloos
ter beschikking te stellen en voor eenige der leerlingen het reisgeld te vergoeden.
De Nederlandsche school te Buenos Aires mocht
in December haar vijftienjarig bestaan gedenken met
eetifeest voor de leerlingen, waarbij hun herinneringen
aan het schoolbezoek werden uitgereikt, o.a. een
Nederlandsch leesboek. Daarna volgde een rijtoer
in een van die groote auto's, welke men ginds een
„badkuip" noemt.
De schoolcommissie, de heeren Ir. Justus Janse,
(voorzitter), G. H. Koyck, H. Haentjens, G. Brander, leden, verzamelde de kinderen in de pastorie.
De heer Janse liet daar in een korte toespraak
uitkomen, dat de Nederlandsche regeering dit onderwijs mogelijk gemaakt heeft, opdat de kinderen van
Nederlandsche ouders, die op de Argentijnsche
scholen zoo weinig leeren omtrent het land hunner
ouders, ons land niet zullen vergeten. Hij bracht
daarbij dank aan Mevr. Jonker, die, tijdens de afwe zigheid van Ds. Sonneveldt, de school voortreffelijk geleid had.
De instelling der schoolcommissie was te danken
aan de bemoefingen van den Nederlandschen gezant.
Men verwacht, dat dank zij de medewerking van
bevoegde onderwijskrachten het Nederlandsche onderwijs een tijd van werkeiliken bloei tegemoet gaat.

HOOFDBESTUUR.
Overzicht der Hoofdbestuursveraderin
g
g van 22 Januari
1927 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; J. E. Bijlo, F. C. L.
Bosman, Dr. H. Ferguson, 0. L. Helfrich, Overste K. E.
Oudendijk, Mr. K. M. Phaff, Prof. Dr. A. A. van Schelven,
Th. G. G. Valette en C. van Son, administrateur.
Afwezig: de heeren Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, eerevoortitter; Dr. J. Th. de Visser; eerelid; S. G. L. F. Baron van
Fridagh, Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm, J. S. C. Kasteleyn,
M. J. Liesenborghs, Dr. H. W. E. Moller, Omer Wattez,
L. L. W. van Soest, Marc. Stijns, J. van Winckel en Jhr. E. J.
M. Wittert.
Punt I. Notulen der vergadering van 2 October 1926.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Punt II. Begrooting voor 1927.
De Voorzitter noemt deze een „Lied ohne Worte", in zoover
ze een verwiit inhoudt, dat sommige roe en en zelfstandige
afdeelingen haar begrootingen niet ti di inzonden, zoodat de
algemeene penningmeester zich met een schatting tevreden
moest stellen.
De heer Van Schelven zegt, dat de nalatigheid van Groep
Nederland in dezen te wijten is aan het overlijden van den
Groepspenningmeester.
De heer Bosman vraagt, of genoegzaam bekend is gemaakt,
dat Zuidafrikaansche meisjes, die in Nederland komen studeeren,
naar een tegemoetkoming uit het legaat-Van der Linden
kunnen din en.
De Voorzitter zegt, dat door onze verbindingen in ZuidAfrika die bekendmaking is geschied en dat het Dagelijksch
Bestuur met den heer Lorentz, Consul-Generaal te Pretoria,
in verbinding is getreden voor advies omtrent reeds ingekomen
aanvragen. Toen de heer Lorentz het vorig jaar in Nederland
Was, heeft 't Dagelijksch Bestuur met hem o.m. over dit onderwerp een onderhoudgehad.
De Begrooting wordt goedgekeurd met dank aan den Agemeenen Penningmeester.
Punt III. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om het Stammuseum op nader te bepalen dagen en uren kosteloos toegankeltjk
te stellen voor de leden van het A.N.V. en hun huisgenooten.
Voor niet-leden teen f 0.25.
Het voorstel wordt aangenomen.
Punt IV. Voorstel van Prof. Van Schelven, om voor de Stamboekerij een stambibliographie aan te leggen, ten einde belangstellendengelegenheid te even zoo niet van een boek zelf, dan toch
van het bestaan kennis te nemen.
De heer Van Schelven licht ditpunt toe. Spreker heeft den
indruk, dat er menig boek in de boekerij staat, dat naar sprekers
inzicht er niet in thuis hoort. Spreker vraagt: Staat het begrip
Stamboekerij vast ? Zoo zou hi' er b.v. een boek over den Dom
te Utrecht niet in opnemen. Het materiaal is niet zoo uitgebreid
en verscheiden werken, die er wel in zouden hooren, zijn waarschijnlijk moeilijk te krijgen. Daarom zou als aanvulling een
stambibliographie in kaartstelsel dienst kunnen doen.
De heer Btjlo acht het trekken van een grens zeer moeilijk.
Spreker heeft al veel ter zijde gelegd, maar acht toch een werk
over den Dom te Utrecht bij de Afdeeling Ned. bouwkunst
zeker op zijn plaats.
De Voorzitter oordeelt, dat elk boek, dat een beeld, een indruk
of verhandeling geeft van een der stamdeelen, in de boekerij
thuis hoort. Men moet de zaak eenigszins breed bezien; de
bibliothecaris zal van zelf wel een juiste grens trekken en in
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geval van twijfel kan hi' het Dagelijksch Bestuur raadplegen.
De heer Oudendijk zou de ontwikkeling der Vlaamsche en
Afrikaansche letterkunde wel opnemen en zou in Neerlandia
herhaaldelijk willen zien vermeld, dat alien, die lets betreffende
onzen stam tegenkomen, daarvan kennis geven aan het kantoor.
De heer Bzjlo herinnert in dit verband aan de mooie verzameling Zuidafrikaansche leesboeken
,
die de boekerij reeds
rijk is.
De Voorzitter acht overleg tusschen de heeren Bijlo en Van
Schelvengewenscht, stelt voor het punt nog eens op de volgende
dagorde te plaatsen en brengt den heer Bijlo hulde voor zijn
arbeid ten bate eenergoed geordende Stambibliotheek.
Punt V. Voorstel van het Dag. Bestuur om medewei king
en steun te verleenen aan de hervatting der Vacantieleergangen
door het Dietsch Studenten-Verbond. Gevraagd wordt f 300.—
De Secretaris-Penningmeester vraagt, wat het onderhoud,
dat tusschen den Voorzitter en den heer Van Soestplaats heeft
gehad over deze aangelegenheid, heeft opgeleverd.
De Voorzitter deelt mede, dat de voorbereiding van den
Vacantie-leergang voor dit jaa
r door de Afd. Amsterdam van
het Dietsch Studenten-Verbond reeds vergevorderd is en
dat het aan de jongelui gelukt is flink wat geld bijeen te brengen.
Ging de zaak gelijkgerechtigd van het A.N.V. en het D.S.V.
uit, dan zouden beide bonden gelijk op moeten deelen en dat
zouden wij niet kunnen betalen. Bovendien is de redeneering
van den heer Van Soest niet onjuist, dat de Vacantieleergangen
vroeger wel van het A.N.V. zijn uitgegaan, maar in den tijd,
toen het nog Studentenafdeelingen had. Spreker stelt daarom
voor er genoegen mee te nemen,
dat we als medewerkenden
genoemd worden en f 300.— bijdragen.
Aldusgoedgekeurd.
Punt VI. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om f 100.—
steun te verleenen aan het Xilde Grootnederlandsch Studentencongres, van 8-12 April te Wageningen te houden.
Aangenomen.
Punt VII. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om portretten
van het Ned. Kon. echtpaar in het buitenland te verspreiden.
De kosten wordengeraamd op f 2350.— voor 25000 stuks (minimum)
De Voorzitter zegt, dat het voorstel beoogt alleen tot uitvoering over te gaan, als het getal bestellingen voldoende is en
verwacht ma g worden, dat zij aan het A.N.V. weinig of geen
kosten zal veroorzaken.
De heer Valette verheugt zich over het plan, omdat vooral
vroeger maar al te veel bontgekleurde portretten van den
Duitschen Keizer en andere buitenlandsche vorsten in Ned.Indie werden verspreid en gretig aftrek vonden.
De Voorzitter zegt, dat dit ook een der redenen voor het
voorstel is.
Het voorstel wordt aangenomen.
Punt VIII. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om autovlagjes (ongeveer 20 x 40 c.M.) aan te schaffen ter propagandeerzng. De prijs zal ztjn f 200.— voor 100 stuks, welke voor
f 3.— het stuk zouden kunnen worden verkocht.
Aangenomen.
Punt IX. Voorstel van het Dageltjksch Bestuur om de bijdrage
voor 1927 der leden van Groep Vlaanderen te be glen op 10 Belg.
frs., de Groep voor dat jaar vrtjstelling te verleenen van de verplichte afdracht aan het Hooldbestuur en de Groep bovendien een
steun toe te kennen van 1058.45 Belg. frs.; een en ander ingevolge
het verzoek van het Groepsbestuur.
Aangenomen.
Punt X. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om tot vertegenwoordiger van het A.N.V. te benoemen:
a. mej. C. J. van den Berg te Bundaberg in Queensland.
b. den heer P. S. Gäbel te Keulen.
De Voorzitter zegt, dat nog een aanbeveling is ingekomen
voor vertegenwoordigers in China: de heer A. Buys te Tientsin,
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en als deze mocht bedanken de heer F. deJong; voor Shanghai:
de heer A. J. Commis.
Mej. Van den Berg, die zich reeds bereid verklaarde, wordt
benoemd; de overigen zullen worden uitgenoodigd en worden
bij gunstig antwoord benoemd verklaard.
De Voorzitter deelt mede, dat de dagorde nog eenige aanvulling vereischt, te weken:
Punt X I. (Van vertrouwelijken aard)
Punt XI I. Degemeentelijke steun aan de Italiaansche Opera.
De Voorzitter deelt mede een bezoek te hebbengehad van
de heeren Poolman en Van Raalte, directeuren van de Coopera-tie, die hun beklag deden over het subsidieeren der
Italiaansche Opera, o.a. door de gemeente 's-Gravenhage, te
bedenkelijker omdat het daarvoor bestemde bedrag is afgenomen van de subsidie aan de Co-opera-tie,
sedert enkele
jaren toegestaan. Daar het hier meer een zaak geldt, die onder
Groep Nederland thuis hoort, heeft het Dagelijksch Bestuur
een brief aan het Groepsbestuur opgesteld, om in dezen voor
de Ned. Opera mede op te komen.
De heer Oudendijk zegt, dat de heer Van Raalte ook bij spreker
isgeweest en de Afd. 's-Gravenhage zich de zaak ook zal aantrekken. Spreker acht het gewenscht, dat het Groepsbestuur
ook de Afd. Rotterdam, voor wat die gemeente betreft, er
voor spant.
De Voorzitter zegt, dat het Hoofdbestuur instemming met
die maatregelen kan betuigen.
De vergadering keurt den brief aan het Bestuur van Groep
Nederlandgoed.
Punt XIII. De toestand van Groep Noord-Amerika.
De Voorzitter zet uiteen, hoe de toestand is en toont aan,
dat hi' dringend voorziening vereischt.
Na eenige besprekingen wordt besloten dezen we te volgen:
Het Dagelijksch Bestuur zendt aan het Bestuur der Groep NoordAmerika een brief, waarin het binnen vier weken bericht eischt
of een algemeene groepsvergadering zal worden bijeengeroepen.
Blijft dit antwoord uit, dan zal aan Afdeeling Nieuw-Nederland
verzocht worden zelf die vergadering bijeen te roe en binnen
een bepaalden termijn, met aanwijzing van voorzitter en secretaris, wanneer deze bestuursleden der Groep ontbreken.
Tevens zal een brief uitgaan aan de Afd. Nieuw Nederland,
met afschrift van den brief aan het Groepsbestuur.
Punt XI V. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur om een adres
te zenden aan de Nederlandsche Regeering met verzoek een af, om mogeltj
loopende subsidie te willen verleenen
k te maken, dat
Nederlandsche boeken tijdelijk teen lageren prijs voor Vlaanderen worden beschikbaargesteld.
Dit voorstel is een uitvloeisel van de rede van den heer L.
Simons op het stamcongres te 's-Gravenhage op 23 October
1926. Zijn denkbeeld komt hierop neer, dat beginnende met 9
Belgische francs in den gulden voor het eerste jaar, dit voor 't
volgend jaar wordt 10 frank, vervolgens 12 frank, om in
het jaar daarna den gewonen koers van 14 frank te bereiken.
De subsidie van de Regeering zou dan moeten bedragen:
voor 't eerste jaar 2 frank, voor het tweede jaar 1 1 /, en voor het
derde jaar 1 frank. Voor rekening van de uitgevers zou dan in
genoemde jaren komen onderscheidenlijk 7, 9 en 11 frank.
Aldus hoot men de verspreiding van het Nederlandsche
boek in Vlaanderengedurende de eerste jaren mogelijk te
maken.
Aangenomen 1).
1 ) Dit besluit behoeft niet te worden uitgevoerd, omdat
inmiddels de mededeeling inkwam, dat de Nederlandsche
uitgevers regeeringssteun niet weer noodig hebben tengevolge
van de normaliseering der prijzen in Belie.
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Punt XV. Voorstel van het Dageltjksch Bestuu r om het Dagelijksch Bestuur op te dragen eene commissie tebenomerz, die tot taak
zal hebben na tegaan, of er maatregelen te treffen ztjn, die het
eltjk
kenma
te voorkomen ,
dat de streektalen (dialecten) in
mog
het Nederlandsch taalgebied geleidelijk verdunjnen.
De Voorzitter ze t, dat het voorstel afkomstig is van Dr.
Endepols,
den voorzitter van Afd. Maastricht en dat deze ook
namengenoemd heeft van personen, die in aanmerking komen,
om in een commissie zitting te nemen.
Besloten wordt, dat het Dag. Bestuur een commissie zal
benoemen.
Punt XVI. Mededeelingen ter kennisneming o.m.
Het Hoofdbestuur heeft aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken een verzoekgericht, om de uitwisseling van leerkrachten
en leerlingen tusschen Belgie en Nederland te willen bevorderen. De Minister heeftgeantwoord, dat hi' den Nederlandschen Gezant te Brussel opdroeg aan de Belgische Regeering
voorstellen te doen no ens geestelijke toenadering tusschen
Nederland en Belie en dat een antwoord nog niet is ingekomen.
De heer Van Schelven vestigt er de aandacht op, dat in 't oog
dientgehouden te worden, dat de uitwisseling alleen Vlaanderen en Nederland mag omvatten.
Het Dagelijksch Bestuur stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid, om het briefport tusschen de Nederlandsche overzeeschegebiedsdeelen onderling in overeenstemming te brengen met het binnenlandsch porto.
De Voorzitter deelt mede, dat deze zaak vermoedelijk haar
beslag zal krijgen.
In December 1926 is de 5de Tak van de Groep Vlaanderen
te Ieperengesticht,
Punt XVII. Rondvraag.
De heer Van Schelven deelt mede, dat de kopij voor den studiegids voor Vlamingen eindelijk gereed en ter zetterij is. De
verschijning wordt voor 15 Maart verwacht.
De heer Oudenchjk deelt mede, dat de Afd. 's-Gravenhage tegen
26 Maart een Indischen Dag voorbereidt, waarop de heeren
Treub en Snijders zullen spreken over de luchtvaartverbinding
met Indio. De bijeenkomst zal in de Ridderzaal plaats hebben.

De heer Bosman wil een woord ze en over de bewering,
als zou het Nederlandsch uit Zuid-Afrika zijn gebannen. Deze
Nederlandsche bewering doet de Zuid-Afrikaners onaangenaam
aan engeeft het vooroordeel voedsel, alsof dezen ondankbaar
zijn en, na eerst van de Nederlanders vele jaren geprofiteerd
te hebben, ze nu wegschoppen. Men begrijpt te weinig, dat het
aanvaarden van het Afrikaansch het eenige middel was, om het
Dietsch element tqgenover de Engelschen te handhaven. Het
Nederlandsch is welgeen leer- en omgangstaal meer, doch
wordt wel degelijk nog op verschillende inrichtingen onderwezen. Het Hoofdbestuur neme toch vooralgeen stelling tegen
het Afrikaansch.
De Voorzitter erkent, dat er te veel over het vraagstuk in Neerlandia isgeschreven en hoopt, dat de heer Bosman gelijk heeft.
De uitingen in de Afrikaansche pers, die spreker voortdurend
onder de oogen krijgt, doen vaak het tegengestelde vermoeden. Wil het Afrikaansch zich handhaven, dan dient het

zich te voeden uit de Nederlandsche bron. De berichten over
hetgebruik van het Nederlandsch in Zuid-Afrika zijn tegenstrijdig en de afkeer van het Nederlandsch is er niet denkbeeldig.
Er isgeen sprake van, dat het Hoofdbestuur stelling neemt
g
teen
het Afrikaansch.
Wanneer het waar is, dat de meeste Afrikaners Nederlandsche
boeken niet meer kunnen lezen zonder degelijk onderwijs in de

Nederlandsche taal, is de toestand inderdaad bedenkelijk.
Zoodanig onderwijs in de daarvoor in aanmerking komende
scholen is dan in elkgeval noodzakelijk.
De heer Bosman waarschuwt nogmaals tegen pessimisme in
dezen. Zelfs als het Afrikaansch werkelijk geheel lossloeg
van het Nederlandsch, dan is het nog niet verloren. Sprekers
eigen ervaring is, dat er 15 jaar geleden ook door hem in ZuidAfrika slecht Nederlandsch en veel Engelsch gesproken werd
en de toestand tegenwoordig is: veel Afrikaansch en weinig
Engelsch. Ten overvloede wijst spreker op de ambtelijke uitspraak der Zuidafrikaansche Academie, die de banden met het
Nederlandsch noodzakelijk acht voor behoud en bloei van het
Afrikaansch. Spreker is er ten volle van overtuigd, dat het
Afrikaansch het behoud van de Dietschegedachte in ZuidAfrika beteekent.

BOEKBESPREKING.
Schriften des Holland-Instituts in Frankfurt am Main
fiber die Niederlande and ihre Kolonien.
Tot de Nederlanders in den vreemde, omtrent wie hey
groote Nederlandsche publiek weinig of niets hoort en van wie
het dus ook weinig of niets weet, behoort zeker de schrijver
van het hierbovengenoemde werk,
' Prof. Dr. M. J. van der
Meer, Professor fiir niederl. Sprache, Literatur and germanische Sprachwissenschaft a.d. Univ. Frankfurt a. M. Ten
deele is dit te verklaren uit het feit, dat Z.H.Gel. zich uitsluitend
op taalgebied beweegt, waaraan heel weinigen aandacht schenken. En dat is jammer ! Vooral de uitgave, die thans voor ons
lit,
verdient rooter bekendheid onder de Nederlanders, al is
g
ij bestemd voor Duitschers, zooals de taal meer dan de titel
z
Die NiederlAndische Srache
doet vermoeden. Uit dezen
P
titel blijkt zelfs, dat het bloed kruipt, waar het niet gaan kan,
want als Neerlandisme verschijnt daar Niederliindische met een
hoofdletter.
Na deze afdwaling — vinde Prof. Van der Meer haar niet al
tegewichtig — komen wij tot den inhoud. Bevoegder schrijver
over het onderwerp Die niederltindische Sprache is voor Duitschers moeilijk, mogelijk heelemaal niet, te vinden. Ten eerste
omdat de schrijver blijkt op de hoogte van verleden en heden
tezijn: ten tweede omdat hij, naar het ons voorkomt, het werk
iii zulk Duitsch heeftgeschreven, dat de Duitscher het als
door een landgenoot geschreven kon achten, wat een geringe
verdienste is. Immers de stof is Nederlandsch, waardoor de
geest heel gemakkelijk Nederlandsch blijft. Maar ook Nedern die een Duitsch boek kunnen
landers, onder wie ergenoeg zij,
lezen en.... verstaan, kunnen er heel wat taalgeschiedenis in
vinden, waarvan zij niets weten. De hooggeleerde schrijver
laatgeen deel der aarde, waar het Nederlandsch als zelfstandige
taal nog voortleeft, buiten beschouwing. Wij wijzen hiervoor
op het hoofdstuk Die Mundarten, waarvan het 2de deel (Die
heterochthonen Mundarten) een overzichtgeeft van het Afrikaansch, Negerhollandsch, Westindisch, Amerikaansch, Nederlandsch op Ceilon en dat in Nederlandsch Oost-Indio. Dit
hoofdstuk alleen iszoo in overeenstemming met het een het
Algemeen Nederlandsch Verbond den Nederlanders steeds
voor oogen houdt, dat het werk alleen hierom reeds een eervoile vermelding in Neerlandia toekomt.
Moe de schrijver zijn moeitevol werk met een ruime verspreiding beloond zien. Wij bejammeren het, dat op het ons
toegezonden boekje de prijs niet vermeld staat: ieder kooper
wil tochgaarne weten, hoeveel hi' besteden moet.
's-Gravenhage, Februari 1927.
Dr. M. A. VAN WEEL.
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Een nationaal boek.
Dr. C. P. GUNNING. „Naar Grooter-Nederland”.
Met een woord vooraf van Z.E. hr. Mr. A. C. D.
de Graeff,
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie.
Den Haag, W. P. van Stockum en Zoon, 1926.
Met dit boek heeft de schrijver een goede daad verricht;
uit elke bladzijde klinkt ons de roe teen: Indie is een goed
en mooi land, waar Nederland nog veel root en grootsch werk
kan tot stand brengen. Die roe moet door het gansche yolk
wordengehoord en verstaan. Want om dat werk daar ginds
te doen zij,
n niet alleen noodig bekwaamheid en lust tot arbeid
en het daarbij behoorende kapitaal, maar ook geestdrift, vertrouwen, geloof. Geloof in de roeping, die Nederland in Indie
te vervullen heeft, en in het vermogen om die taak tot een goed
einde te brengen.
Aanstekelijk is de geestdrift van den schrijver, moed gevend
zijn vertrouwen in den wil der bevolking zelve, om met ons
en onder onze leiding te werken aan haar ontwikkeling in gees teliken en zedelijken zin. Kostelijk is het uit het hart komende,
woord waarmee Indie's Onderkoning den schrijver inleidt:
„Persoonlijk ben ik hem daarvoor dankbaar, omdat door zijn
„boek bij mij opnieuw de overtuiging is bevestigd dat min ge„hechtheid aan dat land van zon en licht, dat elken dag voortschrijdt op den we van zedelijken, geestelijken en materieelen
„vooruitgang, op een werkelijk reeelen grondslag berust".
Ik zou mij het liefst er toe be glen om de le in van het boek
dringend aan te bevelen, óók aan hen, die Indie kennen, maar
een paar aanteekeningen,
die ik onder het lezen maakte, wil ik
toch niet achterhouden.
Voorzoover het beschouwend en betoogend is, is het heele
boek eigenlijk een uitwerking van de stelling, dat het koloniale
vraagstuk is een opvoedkundig vraagstuk, dat wij moeten
oplossen, ons tegenover den Inlander plaatsend als „mensch
tot mensch". Velen zullen daartegen al dadelijk aanvoeren, dat na de ontwaking van het Oosten de bevolking
zich niet rneer wil laten opvoeden door Westerlingen, dat zij
zelf wil uitmaken,
wat goed en nuttig voor haar is. Maar dan
antwoordt de schrijver: opvoeden is niet bevelen, dwingen,
opleggen, maar begrijpen, vertrouwen geven en vertrouwen
wekken, samenwerken, niet „optreden", maar zoodra het
mogelijk is „aftreden".
Herhaaldelijk zegt de schrijver, dat hi in zijn „reisbrieyen"
eenvoudig indrukkengeeft, van wat hi' gezien en opgemerkt
heeft; dat hi' ons dee/genoot wil maken van de gedachten, die
daardoor bij een paedagoog zijn gewekt. Hi' wil geenszins
een voorlichter zij n.
Dit neemt echter niet weg, dat vooral in deze dagen, nu de
rustverstoring in Indie de belangstelling zoo naar dat land
dringt, menigeen gaarne zal luisteren naar het een een man als
Dr. - Gunning over de groote koloniale vragen ze t. En nu is
het wel begrijpelijk, dat hi' het meest de gedachte laat gaan over
de ontwikkeling op geestelijk en zedelijk gebied, maar hi'
vestigt daardoor toch wel den indruk, dat, wanneer wij er maar
in slagen op dat onstoffelijk gebied vat op den Inlander te
krijgen, de economische ontwikkeling wel vanzelf komt, als
behoorende total dat an re dat ons dan zal worden toegeworpen". Op het onverbrekelijk verband en de wisselwerking
tusschen maatregelen, die den economischen — en die, welke
dengeestelijken vooruitgang beoogen, vestigt de schrijver te
weinig de aandacht.
„Wat Indie thans in de allereerste plaats noodig heeft", zoo
zegt Dr. Gunning, „dat is wederzijdsch vertrouwen. Wij moeten
„vertrouwen schenken en vertrouwen wekken. Ik vraag
„alweer — is het bij de opvoeding der rijpere jeugd anders ?
„Prof. Snouck Hurgronje citeerde dezer dagen in De Telegraaf
„de woorden van den Franschen schrijver Henri Hauser, die

„naar aanleiding van de opmerkingen van Paul Azan over
„Frankrijks koloniale politiek schreef: „„ce qu'il (Azan) n'a
.„,pas exagere et ce qu'il a le courage de dire, c'est le reel
manque de foi dont le gouvernement francais fit preuve"".
„Deze woorden mogen wij ons voor gezegd houden. In Indie
„kreeg ik uit tal van gesprekken de groeiende overtuiging dat,
„indien wij er in slagen het vertrouwen van de inheemsche
„bevolking te winnen en te behouden, wij de toekomst niet al
te duister behoeven in te zien".
„
In de aangehaalde woorden valt wel te onderscheiden: het
geioot in het kunnen, in het vermogen tot ontwikkeling van
den Inlander,
waarvan aan de Fransche regeering het gebrek
verweten worth, en het vertrouwen der bevolking winnen en
behouden.
Het is een onbillijk oordeel, dat de Nederlandsche Regeering
„het zich voor gezegd kan houden", dat haar dat geloof ontbreekt. De ridging van het regeeringsbeleid der laatste jaren
is toch zeker wel, dat de hand wordt uitgestoken naar de Inlandsche bevolking om samen uit te maken , wat het best voor
haar is,
om samen de noodige regelingen in haar belang te
treffen.
Maar iets anders is het vertrouwen van de bevolking te
winnen. Daarover is in den laatsten tijd heel wat gesproken
engeschreven naar aanleiding van de rede, waarmede de
Gouverneur-Generaal het bestuur aanvaard heef. Onder de1ezing
van al die nabetrachtingen kwam telkens de gedachte bij mij
op: wordt hier niet een woord, zwaar van beteekenis, wat
lichtvaardig gebruikt ? En het is wel baud gesproken van Dr.
Gunning, als hi' met zoo'n nadruk van den GouverneurGeneraal Van Limburg Stirum — then ik overigens best kan
„ vertrouwen van de
noorenprijzen — zegt, dat j uist hi' het
„bevolking heeft weten te winnen, zoodat zij ook strenge en.
„straffe leiding volgaarne van hem aannam" (welke maatregelen had de schrijver hier toch wel op het oog ?)
Het woord „
vertrouwen" omvat het begrip van een innigheid,
die nooit bereikt zal worden tusschen twee rassen,
die eeuwen
tot elkaar hebbengestaan in de verhouding van overheerscher
en overheerschte. Neen, de Regeering kan vertrouwen schenken,
zij kan door strikte rechtvaardigheid en wijze gestrengheid
aan een kleinegroep, die over de zaken nadenkt en van goeden
wille is, de overtuiging bijbrengen,
dat Nederland het met de
bevolking goed voor heeft; zij kan daardoor elken redelijken
grond voor wantrouwen wegnemen, — maar wie verwacht,
dat de bevolking eerlijk en oprecht zal gelooven in de goede
bedoeling der Regeering te haren opzichte, dat de bevolking
ons volkomen zal vertrouwen,
zal telkens en telkens worden
teleurgesteld. Trouwens ik vraag, net als de schrijver dikwijls
doet, is het hier ,
waar een klove van rasverschil bestaat,
anders ? Gelooft degroote menigte in de zuivere bedoeling
van Regeering en la ere overheden om het algemeen belang te
behartigen ? Men kan Been courant opnemen, of men leest
van verwijten van de eene groep, dat de Regeering haar benadeelt tengunste van een andere groep.
Neen, op het winnen van het vertrouwen der bevolking
mogen wij niet rekenen. Om desondanks, niettegenstaande
teleurstelling en blijken van wantrouvven, te blijven volharden,
daarvoor is noodig een onwankelbaar geloof in onze roe in
ten opzichte van Indie en in ons vermogen om die roe in te
vervullen. Omdat Dr. Gunning dat geloof in ons opwekt en
,
versterkt
is zijn boek, zooals hr. De Graeff het zegt „een
nationaal boek".
J. E. BIJLO.

Rijswijk, December 1926.
***

De uitgevers veroorloofden ons een vier tal afbeeldingen
uit het boek over te nemen; men vindt ze op de volgende
bladzijde.
Red.
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INGEZONDEN.
XIIde Grootnederlandsch Studentenrongres,
8-12 April 1927 te Wageningen.
Wederom zullen de studenten van Groot-Nederland zich
verzamelen, om uiting te geven aan hun trouw aan de Dietsche
cultuur. Ditmaal zal Wageningen de eer te beurt vallen het
Grootnederlandsch Studentencongres te ontvangen. Het
Congresbestuur hoot aan de luisterrijke reeks van Congressen,
die sinds 1910 (de oorlogsjaren uitgezonderd) afwisselend in
Nederland en Vlaanderengehouden zijn, een XIIde Congres
toe te voegen, dat bewijz
en zal, wat de Dietsche volkskracht
vermag tot stand te brengen.
Op deze Congressen leeren wij, Noord-Nederlanders, beter
kennen den strijd, die in 't Zuiden wordt gevoerd; dan kunnen
wij leeren, het wat beteekent offers te brengen. Maar al te veel
wordt de strijd der Vlamingen om hun cultureel bestaan niet
of verkeerd begrepen. De Vlamingen zullen nog meer inzien,
wat zij missen en dit zal een aansporing zijn hun bitteren en
ongelijken stria voort te zetten, die ten slotte naar de overwinning moet en zal leiden, terwijl de Zuidafrikaansche
Studenten, bewust van hun overwinning na hun strijd, den
Vlamingen een voorbeeld kunnen even van taaie volharding
en ijzeren doorzettingsvermogen, den Dietschen Stam eigen.
Het Congres zal naast onderwerpen van meer algemeenen
Grootnederlandschen aard bijzondere aandacht wijden aan de
beteekenis, die Indie voor Nederland heeft.
Hieronder volt een voorloopig programma:
Vrijdag 8 April: ontvangst en openingsredevoeringen.
Zaterdag 9 April: 's morgens en 's middags Congreszitting,
sprekers o.a. Herman Poort, Prof. Dr. J. C. Kielstra, Prof.
Dr. J. J. van Lo hem. 's Avonds concert aangeboden door de
Wageningsche Studenten-Orkestvereeniging onder leiding
van Prof. dr. H. J. van Uven.
Zondag 10 April: o.a. uitstapje naar Arnhem en een Dietsche
kunstavond aangeboden door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Wageningen.
Maandag 11 April: Congreszittingen waarop o.a. zullen spreken, Jhr. J. Feith, Prof. Dr. Fr. Daels. 's Avonds waarschijnlijk
opvoering van Leontientje van Felix Timmermans.
Dinsdag 12 April: Congreszittingen, sprekers o.a. Wies
Moens, C. K. Elout. Sluiting en banket.
Aan het congres kan iedereen deelnemen door zich op te
geven bij den Secretaris, A. M. Sohn en Marktstraat 3,
Wageningen, waar ook alle inlichtingen zijn te verkrijgen.
De congresbijdrage is voor niet-leden van het Dietsch
Studenten Verbond f 5.— (waarin tooneeluitvoering en banket
niet zijn begrepen).
J. HOOGENDOORN, Voorzitter.
Een Stambelang.
Het onder bovenstaande titel ingezonden stuk van Dr. M.
deJong Hzn., in het Februarienummer, zou mij tot een uitvoerig antwoord aanleiding geven, ware het niet, dat een persoonlik onderhoud met de schrijver dit overbodig gemaakt
heeft. Ik heb evenwel met Dr. deJong afgesproken, dat ik
toch een kort antwoord aan U zou zenden, reeds om niet de
gedachte te doen postvatten, dat de inhoud van zijn brief
of niet de aandachtgetrokken heeft of niet te weerleggen is.
Over het een de heer De Jong schrijft, betreffende zijn
minder aangename ervaringen met zijn, in 1922, bij het hoofdbestuur der Spellingvereniging, ingediende memorie, behoef
ik in dit blad niet te schrijven, daar de afwikkeling dezer,
op zich zelf betreurenswaardige aangelegenheid, te anderer
plaatse dient te geschieden.
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Ik heb de heer DeJong er van overtuigd, (en wel uit hoofde
van mijn lidmaatschap van het Hoofdbestuur der Vereniging
tot Vereenvoudiging van onze Spelling, en van de kleine Kommissie uit het Hoofdbestuur, welke de Minister in zijn plannen
,
van advies heeft mogen dienen)
dat het Hoofdbestuur der
Spelling-Kommissie in het geheel niet een dusdanige afwijzende
en starre houding aanneemt, als hi' meende te moeten veronderstellen.
Integendeel, het Hoofdbestuur heeft zich zowel tegenover
de door de Minister ingestelde Kommissie van Inspecteurs,
als tegenover de Minister persoonlik, tot concessies, en zelfs
zeer belangrijke, bereid verklaard.
Daar evenwel de aangelegenheid in een stadium is, dat alle
besprekingen tot nu vertrouwelik hebben plaats gehad, en
dat de Minister zich nog niet heeft uitgesproken, voel ik mij
nietgerechtigd hierover nadere mededelingen te doen.
Ik heb met de heer DeJong afgesproken, dat deze brief
niet aan Ugezonden zou worden, alvorens hi' hem gelezen heeft.
Hoogachtend,
J. ED. GERZON.
Een belasting op de Nederlandsche taal.
Het klink tgek, maar in Nederland bestaat werkelijk zulk een
belasting en het is eigenlijk nog mailer, dat ten aanzien van
overeenkomstige zaken, waarbij een vreemde taal wordt gebruikt, vrijstelling van belasting of inkomend recht bestaat.
De zaak is aldus: Sedert eenigen tijd moet inkomend recht
betaald worden voor in het buitenlandgedrukte boekwerken
en muziek met Nederlandschen tekst, terwijl boeken en muziek
met in vreemde taalgedrukten tekst vrij van inkomend recht
ingevoerd kunnen worden.
Omdat boekwerken zonder muziek niet tot mijn terrein
van kennis behooren, wil ik mij hier bepalen tot de muziekwerken. Oppervlakkig ziet men in dezen maatregel een bescherming van den Nederlandschen muziekdrukker, maar
het dientgezegd, dat de Regeering, voor zij deze belasting
instelde, toch wel eens had mogen onderzoeken: in de eerste
laats of de te innen bedragen aan inkomend recht de moeite
P
waard zijn, in de tweede plaats of zulk een belasting, wordt zij
geheven, ten slotte voordeel zal brengen aan den Nederlandschen muziekdrukker en in de derdeplaats, of niet in vele
gevallen de noodzakelijkheid bestaat de muziek in het buitenland te moeten laten drukken.
De Regeering heeft deze zaak blijkbaar in het geheel niet
bestudeerd en heeft in elkgeval de belanghebbenden van te
voren nietgeraadpleegd.
Men dient te weten, dat de meeste muziek, vOOr zij gedrukt
wordt, zoogenaamd gestoken en gestempeld wordt op zinken
platen. Op de wijze van etsafdrukken (diepdruk) wordt een
overdrukgemaakt op steen of ander daartoe geschikt materiaal
en de werkelijke afdrukken worden nu van steen of dat materiaal
afgedrukt (lithografie).
De zinkenplaten worden op de drukkerijen bewaard voor
verdere oplagen, op dezelfde manier als de fotograaf zijn negatieven bewaart.
Sedert korten tijd bezit Nederland een paar drukkerijen, die
in staat zijn. op deze wijze muziek te drukken, maar het is duidelijk, dat, waar de eerste oplage van een muziekwerk het kostbaarst is door den aanmaak van het negatief, er een sprake
van kan zijn, dat men voor volgende oplagen van een muziekwerk, waarvan het negatief bij den buitenlandschen drukker
berust, zijn bestelling aan den Nederl. drukker kan doen.
Daarbij komt nog wat anders. Ten behoeve van het Nederlandsch muziekonderwijs hebben buitenlandsche uitgevers bij
muziekwerken, welke voor het onderwijs worden gebruikt,
naast den buitenlandschen tekst ook een Nederlandschen tekst
gedrukt, terwijl er ook door verschillende buitenlandsche uitgevers muziekwerken worden op de markt gebracht, waarbij
naast den oorspronkelijken Nederlandschen tekst een vertaling
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voorkomt ten behoeve van dengene, die niet in staat is den
oorspronkelijken tekst te zingen. Men denke voorts aan de vele
muziek op Nederlandschen tekst afkomstig uit Vlaanderen.
Maar nu nog lets anders. Wanneer de fiscus er genoegen
medezou nemen 8% inkomend recht te heffen op het bedrag,
dat aan den drukker betaald wordt voor het drukken, de kosten
van hetpapier, een en ander verhoogd met de verpakkingsen vrachtkosten, welnu, dan zou de muziek met Nederlandsche
taal nog niet zoo zeer in de verdrukking komen. De fiscus doet
echter heel anders. Hi' is met die 8% volstrekt niet tevreden.
Hi'j zegt, dat ook inkomend recht moet betaald worden van de
kunstwaarde en hi'j past daarbij een stelsel toe door hem
ontworpen, dat op niets anders neerkomt dan op verregaande
willekeur. Hi' gaat uit van de verkoopwaarde of van den prijs,
die hetpubliek voor de muziek betaalt. Op die wijze is thans
een toestand ontstaan, die werkelijk ongehoord is.
In vergelijking met de muziek met buitenlandschen tekst,
die vrij is, wordt thans de muziek met Nederlandschen tekst
z66 hoog belast, dat men bezorgd zal moeten zijn in de toekomst
hiervan de slechtegevolgen te zullen zien.
In plaats van een redelijke belasting te heffen op de malle
opschriften van winkels en dergelijke in een buitenlandsche
taal (dikwijls vol fouten), hebben de Nederlanders iets bedacht
re
in tegengestelden zin. Er bestaat werkelijk wel eens reden
om in dien in sommige onzer landgenooten de Chineezen
van het Westen te noemen.
Amsterdam, 7 Februari 1927.
A. D. LOMAN Jr.
Directeur van het Bureau voor Muziek-Auteursrecht.
Nederlands of Hollands ?
In den laatsten tijd heeft mij sterk getroffen het gebruik van
de term „Hollands", wanneer men ons land in het algemeen
bedoelde en dus „Nederlands" behoorde te gebruiken. Of dit
zijn oorsprong vindt bij uit Indie terugkerenden, of wel de
Nederlanders dit als „souvenir" van buitenlandse reizen meebrengen, weet ik niet, maar het is, dunkt mij, tijd om dit misle wijze,
bruik te keren. In Servie doet men dat op zeer radicale
b.v. door brieven met de oude plaatsnamen als „onbestelbaar"
terug te zenden. Mij is dit wel wat Balkanachtig, maar er zit
Loch iets goeds in, n.l. de wil tot zelfhandhaving. Die is bij ons
soms zoek. Als men morgen er ens in het buitenland (b.v.
Parijs, dat in de mode is) een andere naam voor ons land invoerde, zouden er ook wel Nederlandse onderdanen gevonden
worden, die dat navolgden. Terwijl integendeel, wanneer alle
Nederlanders er steeds voor ijverden, na dit geslacht de betere
naam overal ter wereld zou ingevoerd zijn. Wie zijn we tans ?
In Belgie Holland, in Frankrijk (soms) Pays-Bas, in Engeland
The Dutch, in Duitsland vaak die Niederlander. Een fraaie
staalkaart ! Voeg daar nog bij de Dietse Stam, dan is er nog
meer verscheidenheid.
J. VAN GALEN.
Amersfoort, 4 Dec. 1926.
Inderdaad verdient Nederlandsch de voorkeur boven Hollandsch. Neerlandia heeft dat meermalen taalkundig betoogd. Zoo
verdient bet ook aanbeveling, dat de aankondiger van den
Hilversumschen Draadloozen Omroep niet roe t: Hilversum, Holland, maar Nederland.
Red.
Oranje en Maastricht.
dit met steun der Afd. Maastricht
as
fraai uitgegeven en
Van
van moose afbeeldingen voorziene geschrift der heeren Endepols
en Jasper kunnen wij eenige stuks te koop aanbieden teen 30
cents (verzendingskosten inbegrepen).
Wie dit boekje verlangt, make ons, liefst door middel van de
giro (ons nummer is 38825) dit bedrag over.

TAALCOMMISSIE.
Verslag van de Taalcommissie over 1926.
De samenstelling der Taalcommissie werd gewijzigd, doordat de heer Gerdes Oosterbeek uittrad; in diem plaats benoemde het Hoofdbestuur den heer P. Visser,
administrateur
aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Voor het een de heer Gerdes Oosterbeek in het belang van.
de Taalcommissie heeftgedaan, vele jaren lam als haar schrijver, past een woord van welgemeenden dank.
Wat de werkzaamheden betreft, verdient in het bijzonder
vermelding de groote steun, dien de T. C. in den loop van dit
jaar wederom mocht ondervinden van Z.Exc. den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Z.Exc. hier voor
die medewerking hartelijk dank te zeggen, is voor de Taalpht.
commissie een aangename Licht.
De belangstelling voor het gebruik van zuivere taal neemt in
sterke mate toe. Niet alleen leden (soms ook niet-leden) van
het A.N.V.gaven er blijk van, maar ook vele groote instellingen
op handels- en maatschappelijk gebied raadpleegden de T. C. en
meldden haar meermalen, dat zij Taalzuivering of reeds gebruikten ofzouden aan gebruiken. Het lid, de heer D. Hans,
wist doorzijn grooten invloed in de dagbladpers gedaan te
krijgen, dat alle groote Nederlandsche bladen een opwekking
n de winkeliers opnamen, waarin hun verzocht werd in hun
as
uitstallingen en namen van zaken aan het Nederlandsch de
voorkeur te even. Een aardig voorbeeld van den invloed
hiervan is o.a., dat een eetgelegenheid kort na deze opwekking
menu had veranderd in tafelkaart.
In verschillende tijdschriften en dagbladen verschijnen
thans artikelen, waarvan de schrijvers aandringen op strenger
vasthouden aan goed, d.w.z. van vreemde smetten. vrij Nederlandsch. Uit den aard der zaak volt de T. C. dergelijke artikelen met veel belangstelling. Het zij haar vergund in dit verband den wensch te uiten, dat alle bladen en tijdschriften,
wat zij voor of teen de T. C. opnemen, al is het maar een
uitknipsel met de vermelding der bron, haar toezenden. Tevens
voegt de T. C. hierbij den wensch, dat intenders duidelijk,
naam, woonplaats en bron hunner inzending vermelden. Indien
zij deze niet kent, kan zij de inzendingen niet opnemen.
Den voorzitter viel de onderscheiding ten deel, dat het
Hoofdbestuur zijn vlugschrift: Zuiverheid van Taal.... een
Volksbelang? als uitgave van het A. N. V. voor zijn rekening
nam. Het Nederlandsch Instituut voor Documentatie en
nam
Registratuur riep de hulp van de Taalcommissie in voor de
bewerking van haar uitgaven, waarvoor zij den voorzitter heeft
aangewezen.
Met voldoening ziet de T. C. op 1926 terug; zij vleit zich
met de hoop, dat het pas begonnen jaar nog rooter voldoening
zal brengen.
Namens de Taalcommissie:
ANNIE J. KLEIN,
Schrijfster.
Wedstrijd.
Hoe luiden de volgende zinnen in zuiver Nederlandsch ?
er in zijn vet gedrukt.
De on)
Zulk een mededeeling konden we natuurlijk niet voor
1.
1
juist houden en in en we daarom op onderzoek uit.
2. Waar het zulk mooi weer is, daar kunnen wij best een
groote wandeling maken.
3. Slechts een enkelen keer hief hi' de oogen op en zag
ze (edoeld
word en: daken van huizen) dan door het felle
b
zonlicht beschenen.
4. De vraagstukken lezende, schenen zij den candidaat
no al gemakkelijk.
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5. Het wil mij voorkomen, dat het Nederlandsch zeer sterk
aan decadentie lijdt.
6. Zij le den ons de zaak uit, doch werd zij er ons niet
duidelijker door.
7. Zijn uitgesproken karakter liet zich door niemand of
nets beinvloeden.
8. Aanvankelijk alleen handelende in steenkolen, werd
spoedig een aardappelenhandel er bij genomen. (Deze heele
zin is onjuist gesteld !).
9. Hetgemeentebestuur van 's-Gravenhage heeft voor
leerlingen uit buitengemeenten, die de Haagsche scholen voor
Middelbaar Onderwijs bezoeken, den kostprijs verplichtend
g
esteld.
10. Per trein is de nieuwe hoofdambtenaar afgereisd
naar zijn standplaats.
Voor elkegoede oplossing looft de T. C. een Kalender GrootNederland 1927 uit.
Inzendingen voor 1 Mei 1927 aan het Hoofdkantoor van
het A.N.V., Laan 34 te 's-Gravenhage, met duidelijke vermelding van afzender, woonplaats en priisvraag op het omslag
van den brief.
Zelf het voorbeeldgeven.
Dat het A. N. V. voor taalzuiverheid strijdt, zou men niet
vermoeden, als men moest oordeelen naar de brieven, die aan
het hoofdkantoor van sommige Afdeelingssecretarissen worden
ontvangen.
Er zijn schrijvers, die verzoeken, in Neerlandia een kort resume
te publiceeren, in antwoord op ons kaartschrijven bemerking
maken, onder referte aan ons schnjven melden, vragen een
list s.v..
na gebruik te retourneeren.
P
Laten we zorgen, dat men ons niet kan toevoegen: geneesmeester, genees u zelf.

ME DEDEELINGEN
9 Februari zond het Hoofdbestuur den heer Omer Wattez,
voorzitter der Groep Vlaanderen, een telegram van gelukwensch met zijn ?Osten verjaardag.
De alg. voorzitter zal 3 Maart te Weenen een voordracht
houden tergelegenheid van de stichting van een Zelfstandige
Afdeeling aldaar.
De alg. voorzitter nam zitting in het Comite voor het Indisch Open-luchtfeest 1927.
Aan de Nederlandsche Kolonie te Roodebeeke (Roubaix)
zond het Hoofdbestuur een ondersteuning van 500 frs. voor
het maandblad onder redactie van Ds. Rijks aldaar.
Alsprijzen voor een tombola ten behoeve van de bazaar
van den Intern. Vrouwenraad werden 5 kalenders GrootNederland, 3 Gedenkboeken van het A. N. V. en 3 stuks
van den Platenatlas„Onze West” beschikbaar gesteld.
De rolprent Nederland werd naar Comodoro Rivadavia
(Argentinie) gezonden ter opluistering van een door onzen
vertegenwoordiger aldaar, den heer Joh. ter Ellen, in te richten
ropaganda avond.
P
De rolprent betreffende de Koninginne-jubileumfeesten
werd ter vertooning naar Dr. H. A. Lorentz, den Nederlandschen Consul-Generaal te Pretoria, gezonden.
De heer Breyer, boekhandelaar te Arnhem, stelde zijn winkelraam beschikbaar voor een tentoonstelling der uitgaven van het
A. N. V.
Afd. Leeuwarden bereidt een Suriname-avond voor.
Het Hoofdbestuur zal een commissie benoemen, die het
van raad zal dienen over de vraag, of het gewenscht is, dat de

streek-talen (dialecten) in Nederland en Vlaanderen in stand
wordengehouden en zoo ja,
w middelen kunnen worden
elke
aangewend, om verdwijning te voorkomen.
Deze maand zal de Gids voor Vlaming,
en die in Nederland
,
wenschen te studeeren
verschijnen. Hi' is in den trant van
den Studiegids voor Afrikaners maar uitgebreider, zoowel
in woord als in beeld.
Aan de Co-opera-tie is medewerking toegezegd bij haar
verzet teen gemeentelijken steun aan de Italiaansche Opera,
ten koste der subsidies aan de Co-opera-tie tot nu uitgekeerd.
One uitgaaf Taalzuivering (Woordenlijstl is voor den boekhandel voortaan ook verkrijgbaar bij het Centrale Boekhuis
te. Amsterdam(Heerengracht 124).
Aan Prof. G. Besselaar te Pieter Maritzburg (Natal) is
5.—gezonden voor boekprijzen, uit te loven bij examens
in Natal.
Once uit ever de heer W. D. Meinema heeft, tengevolge
van het welslagen van de uitgaaf van den ka. ender GrootNederland 1927, een soortgelijken voor 1928 in bewerking
agnomen.

Nederlanders in den v reemde.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche
Zaken te 's-Gravenhage, heeft het Dagelijksch Bestuur 31 Januari den volgenden brief verzonden:
Bij het onderzoek naar de verspreiding der Nederlanders
in het buitenland, dat wij met welwillende medewerking van
Uw Departement instellen door middel der Nederlandsche
Consulaire ambtenaren, heeft het zeer onze aandachtgetrokken,
dat zoovele Consuls zich niet in staat verklaren, nauwkeurige
gegevens te verstrekken of het voorbehoud maken: „voorzoover op het Consulaat bekend".
Ook komt het voor,
dat ons de
d wordt
wenschelijkheid
betoog
van een verplichte inschrijving op het Consulaat. Nu is het ons
niet onbekend, dat dit laatste reeds eerder overwogen is en dat
voorheen de wet op het Nederlanderschap een bepaling bevatte, die eenigszins aan dezen wensch tegemoet kwam. Wij
zouden het echter op prijs stellen, wanneer U nogmaals aan
deze zaak Uw aandacht wildet schenken. Wij hebben gedacht
aan een sanctie van een voorschrift in dezengeest,
bestaande
in het daarvan afhankelijk stellen van het verleenen van passen
en pasvisa, doch meenen zelfs, dat een voorschrift zonder
sanctie haar uitwerking zal doen en in ieder geval te verkiezen
is bovengeen voorschrift.
Gaarne deze zaak aan Uw belangstelling aanbevelende enz.
Geschenken.
Voor ons Stammuseunr
Van den heer J. C. v. W. te Amsterdam: foto van het voetstuk
vanden Nederlandschen vlaggestok te Nieuw York ter herinnering aan het 300-jarig bestaan der stad opgericht.
Van den heer M. S. te Brussel: eenpartijtje foto's op de
Grootnederlandsche beweging betrekking hebbend.
Van den heer P. J. de K. te 's-Gravenhage: 4 nationale
g
edenkpenningen (in bruikleen).
Van Ed. J. G. te Amsterdam: een nationalegedenkpenning.
Van K. E. 0. te 's-Gravenhage: een gedenkpenning betreffende de stichting van Nieuw York.
Voor onze Stamboekerij:
Van Prof. M. j. van der Meer te Frankfort, zijn werk Die
Niederlandische Sprache,
Van De Buss y te Pretoria: Hy het sy merk gemaak, deur
F. Postma.
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Een mooie aanbieding.

De heer Korneel Goossens, secretaris van den Tak Mechelen,
meldt, dat hi' voor Nederlanders, die deze stad onder leiding
wenschen te bezoeken, tweegidsen beschikbaar heeft, n.l. twee
onderwijzers, de heeren Emiel de Weert en Georges Van Hooff.
Nederlandsche bankformulieren.
M. W. J. L. van Es schrijft ons naar aanleiding van het
stukje over Nederlandsch taalgebruik in het Bankwezen, voorkomende op blz. 201 van het Decembernummer:
„Daar ik zelf moeilijkheden ondervond (de Ned. Handel
Maatschappij geeft Fransche cheques of op de Banque de
Bruxelles) vroeg ik in Belie om inlichtingen; men decide mij
mede, dat de Twentsche Bank Nederlandsche formulieren zou
afgeven op de Algemeene Bankvereeniging, een Vlaamsche
instelling".
Mogen andere banken deze les ter harte nemen. Wij vragen
steeds Nederlandsche wissels voor Vlaanderen van onze bank
(De Bas* & Co.).
Voor Afdeelingsavonden.
Als voordragers meldden zich nog aan:
Mevrouw Marg. Couperus, Ripperdapark 22, Haarlem.
Liederavond. (Stelt zich ook beschikbaar om oude en
nieuwe Nederlandsche liederen voor het vervaardigen van
grammofoonplaten te zingen).
Mevr. Rodie Medenbach, Van Blankenburgstraat 21,
's-Gravenhage. Voordrachtavond.
Elize Snijders, sopraanzangeres, Platanenlaan 37, Bloemendaal. Liederavond.
Marius van Lokhorst, Sin el 378, Amsterdam.
Voordrachten van eigen werk en over psychologie, volkenrecht, vreemde landen en volken, met en zonder lichtbeelden.
B. van der Meer, Keizersgracht 242, Amsterdam.
Letterkundige voordrachten.
Henri en Dina t' Sas, Orban van Volxemlaan 9, Woluwe,
Brussel.
Vroolijke kunstavonden, liedjes bij guitaar en piano.
Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen geopend
van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben
vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts.
chouwburg in plaats van Theater.
S
Het
Bestuur der Afdeeling Amsterdam heeftaan
a het Bestuur
H
der Wagnervereeniging verzocht den door deze te stichten
schouwburg in het Museumkwartier niet te noemen Museumtheater maar Museumschouwburg.
kunstvaardig predikant te Rodebeke.
Een
de Hollandsch-Vlaasche
Gemeente Roubaix
(Rodebeke
m
In
)
heerscht een opgewekt leven. De predikant, Ds. J. Rijks, onderhoudt de gemeenschap met zijn gemeenteleden — en daardoor de belangstelling — o.a. door middel van een getikt
maandblad, dat hi zelf verlucht. De penteekeningen verraden
een ongewoon teekentalent. Landschappen, het gezicht op
kerkgebouwen, het binnenhuis getuigen, dat deze prediker
de erfelijke schildersgave van on en landward meegekregen
heeft in de wieg. De mededeelingen van het blaadje worden
voorts nu en dan door versjes afgewisseld, bedoelende de
eenvoudigen van hart op te beuren en te stichten. Aan vaderlandsche gebeurtenissen en gedenkdagen neemt deze gemeente met hart en ziel deel.
Het is noodig dat de band tusschen deze Nederlandsche
samenleving in Frankrijk en Nederland nauwer wordt aange-

haald. Ons Hoofdbestuur zond, gelijk in Neerlandia werd
vermeld, onlangs een honderdtal liederboekjes, gaf een subsidle voor het maandblad en onderhandelingen werden gevoerd over de oprichting eener zelfstandige afdeeling.
Uit Leipzig.
Aan het jaarverslag van onzen vertegenwoordiger te Leipzig,
den heer Herman H. ter Meer, ontleenen we de mededeelingen,
dat de Nederlandsche Consul-generaal, de heer F. M. Knobel,
voor de Deutsch Niederlandische Gesellschaft een voordracht
hield over Streiflichter
auf die Deutsch-Niederlandischen
„
Beziehungen".
Degevierde toonkunstenaar Coenraad V. Bo g oogstte als
pianist voor zijn medewerking bij Ludwig Wiillners woord
en lied, en een andermaal als de teergevoelige begeleider van
Myra Mortimers liederen den uitbundigen lof van de dagbladpers.
Bijzondere bijval en een zeer goede pers viel ook een uitstekendgeslaagden liederenavond van onze te Leipzig sinds lang
bekende landgenoote Mej. Koetsier ten deel.
Nieuwnederlandsche Bouwkunst.
Bij de Uitgevers-Maatschappij „Kosmos" is de tweede
bundel verschenen van Prof. Wattjes' „verzameling van afbeeldingen van Nieuwnederlandsche bouwwerken".
Wij komen in een volgend nummer op dit belangwekkend
werk terug.
Onze taal in Fransch Vlaanderen.
Als een bewijs voor de opleving onzer taal in den Noordkan nog dienen het plan, waarvan de
oosthoek van Frank
„Mercure de Fl melding maakt, dat men te Rijsel het
plan heeft een handleiding tot het aanleeren van de Nederlandsche taal door Fransch-Vlamingen uit te geven.
De taalcommissie van Groep Vlaanderen heeft aangeboden
desamenstellers daarbij behulpzaam te zijn.
Ve rontschuldiging.
Naar aanleiding van het in het Decembernummer opgenomen stuk van Dr. E. Kruisinga deelt de heer Van Rijn te
Kaapstad ons in een uitvoerige uiteenzetting, die we door
plaatsgebrek niet kunnen opnemen, mee, dat hi' steeds de
Vereenvoudigde spelling schrijft. Dr. Kruisinga „betreurt dat
hij zich door de spelling van het ingezonden stuk in de N. R. C.
heeft laten misleiden, ofschoon hi' bekend was met de gewoonte van dat blad om de spelling van ingezonden stukken
te veranderen zonder vermelding". Hi' biedt den heer Van Rijn
voor deze vergissing zijn verontschuldiging aan.
Het Wilhelmus en zijn zetting,
De heer J. D. van Ramshorst te 's-Gravenhage heeft ons
gevraagd: „Ziet de Vereeniging A.N.V. geen kans overil
een zelfde uitvoering van ons Wilhelmus te krijgen ? Verschillende orchesten, waaronder zelfs de K. M.-kapel, hebben een
el en fantasie-zetting, waarvan het laatste deel met den aangevoegden slotregel niet op het lied lijkt en het publiek zingt
den slotregel ook verschillend. De volkszangleiders leeren
g
het als volt:
Heb ik altijd geeerd
7 I 1 .en niet
1
6 7I1
7 1 1 .dus iedere lettergreep 1
1
1
671
noot en niet op Heb 2
noten".
Wij meenen, dat de volkszangleiders het bij 't rechte eind
hebben, maar herinneren er aan, dat wijlen de heer Enschede.,
in muziekgeschiedenis een alleszins bevoegde, niet minder dan
twintig min of meer van elkaar verschillende zettingen van het
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oude Wilhelmus heeft opgespoord. En welke moet dan bij
zooveel verscheidenheid als de oorspronkelijke worden aanemerkt ?
g
el welken de heer Van Ramshorst
Ten opzichte van den slotreg,
in hetgeding brengt, meenen wij, dat de goede smaak hier kan
beslissen.
Kascommissie.
Als lid der commissie tot naziening der rekening en verantwoording van het Hoofdbestuur is benoemd de heer H. A.
Kooy, voor Groep Ned. Indie.
Afd. Arnhem.
Het Bestuur dezer werkzame Afdeeling zendt nu en dan
enkele bladzijden beknopte mededeelingen aan haar leden,
die de belangstelling zeer ten goede komen. Aan No. 11 ontleenen we, dat 27 Februari de heer Modest Lauwerijs uit
Antwerpen optrad met een voordracht; dat de Afdeeling
stelselmatig leesstof voor Vlaanderen gaat verzamelen; dat in
Maart 1928 het 25-jarig bestaan der Afdeeling zal worden
gevierd, dat in April de deelnemers aan het Dietsch Studentencongres te Wageningen een dag te Arnhem zullen worden
ontvangen en dat de plaatselijke Taalcommissie der Afdeeling
taalonkruid wiedt uit deplaatselijke pers.
Nederlandsche tafelkaarten.
Metgenoegen ontvingen wij een, grootendeels in het Nederlandschgestelde, tafelkaart van een St. Nicolaasmaaltijd
in Hotel Majestic te New York aangeboden aan de leden van
de Nieuw Amsterdam Societeit. Het„Menu” (ook dit woord
had nog vernederlandscht kunnen zijn) bevatte o.m. Hollandsche krimpzalm met eiersaus, en, onder de toespijzen,
speculaas. (Toen liet onze taal den opsteller in den steek: hi'
schreef coffie en cigars.) Wel een paar honderd gasten zaten
aan, meest alle met Nederlandsche namen.
Ook een Nederlandsche spijslijst diende bij een maaltijd
in het bekende Zomerzorg te Leiden op 23 Januari 1.1. en dat
was misschien nog wel zoo verdienstelijk, daar men zich immers
in Nederland beyond. Het woord dischkaart deed het daarbij
zeer wel — de uitgezochte spijzen zoo mogelijk nog beter !
De eigenaar van het Hotel De Keizerskroon te Apeldoorn
tracht ook steeds Nederlandsche spijslijsten saam te stellen,
door degrondstoffen in de namen tot haar recht te doen komen.
In Nederland Nederlandsch.
De Secretaris der Afd. Haarlem schrijtt ons:
„Met raad en daad voor yolk en scam !" — „. . . . en daad. .";
niet kletsen maar doen ! Zoo dacht ook een bestuurslid van
de Afd. Haarlem, toen hi' een dezer dagen eene kennisgeving
van aankomst, ten postkantore te Haarlem, kreeg van eene
aangeteekende zending uit „Anvers". En hij deed. Hi' deed,
wat ieder zelfbewust Nederlander in zijn plaats óók zou gedaan
hebben: hi' stuurde de kennisgeving, met een begeleidenden
brief, terug aan den directeur van het postkantoor, met het
beleefd verzoek er zorg voor te willen dragen, dat aan hem een
nieuwe kennisgeving zou worden uitgereikt, waarop „Anvers"
zou zijn vervangen door den eenig juisten naam: Antwerpen.
En hi' ontving spoedig daarop een nieuwe kennisgeving,
met een' begeleidenden dienstbrief, die als volt luidde:
„Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 11 dezer, heb
ik de eer U hierbij een nieuwe kennisgeving met den Nederlandschen naam van deplaats van afzending van den onderwerpelijken brief te doen toekomen. — De betrokken
ambtenaar is er op gewezen, dat het gebruik van den
Nederlandschen naam, in gevallen als het onderwerpelijke,
de voorkeur verdient".
Laat dit meteen een antwoord zijn op de vraag, voorkomende
op bladz. 62rechts van Neerlandia 1926, 35ste reel van boven.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende leden.
N.V. Amsterdamsche Manufacturenhandel van
Vroom en Dreesman, Keizersgracht 216
N.V. Polmanshuis, Koffiehuis, Warmoesstr.
F. W. Hudig, Direct. Mainsz' Productenhandel,
Joh. Verhulststraat 39
Mr. Jan Doets, advocaat en procureur, Leidsche
gracht 57a
B. F. G. Zur Miihlen ,
De Lairessestraat 195
Dr. A. H. Tj,
in Sin el 502
L. Gerzon, Jan Luijkenstraat 13
H. W. van MarieJr., Koopman, Vijgendam 2
Ir. J. G. Le er kantoorboekhandel, Aerdenhout
Allen opg. door den heer Jac. Post
N.V. Chemicalienhandel voorh. Fa. Bisschop
Pzn., Hooikade
Opg. door den heer C. van Son

Amsterdam.
tt

ft

ft
1,
tt
fl
ft

Bloemendaal
Utrecht.
Dordrecht.
11

Gewone leden.
Firma J. van Raalte & Co., Den Texstraat 28
Prof. Mr. F. A. Moister, Heerengracht 506
Beiden opg. door het bestuur der afd.
Erwin Donath, Postzegelhandel, N. Z. Voorbur al 316
N.V. Seyfried's Handelmaatschappij, Heerengracht 270
J. H. F. de Hoog, Notaris, Keizersgracht 442
B. v. d. Meer, Letterkundige, Keizersgr. 242
J. H. van der Burg, Cand. Notaris, Keizersgr. 416
Mej. E. B. van den Wijk, Corn. Schuijtstraat 18
F. I. A. v. d. Wouden, Willemsparkweg 46
H. W. Nijman (fa. P. G. C. Hajenius) Rokin
92-96
Mej. W. G. Kernkamp,
Directr. H. B. S. voor
meisjes, De Lairessestraat 40
D. Drielsma, arts, Heerengracht 163
Jan Fransen Jr., Makelaar, Sophialaan 16
J. ten Have, Directeur Bijk. Amst. Bank, Corn.
Krusemanstraat 66
H. Masereeuw, Direct. Dagblad „Het Volk",
Dan. de Langestraat 12huis
Em. H. Duizend, Kantoorboekh., Sin el 383
A. Becht, Uitgever, Heerengracht 172
Mr. A. J. Moll Schnitzler, Joh. Verhulststr. 75
G. C. van den Wall Bake, Heerengracht 272
Mr. H. M. L. H. Sark, J. W. Brouwerstr. 40
Mr. W. J. Blaisse, Jan Luijkenstraat 74
F. X. M. Schiphorst, Red. van „Het Leven",
2de Van der Helststraat 36
S. Lezer, koopman, Stationsstraat
W. L. Tonckens, Notaris, Stationsstraat
W. Spree, tandarts, Spoorlaan 3,
F. Bronsing, Direct. N. V. Inventum, Spoorlaan 46
W.. CarelsJzn., makelaar, Graaf-Florislaan 40
A. F. Dinger, Heuvellaan 4
Mr. F. van LOben Sels, Kenaupark 31,
Mr. W. J. Keuskamp, Spaarnezichtlaan 11,
Ad. BaartJr., Leider Bureau ter bevc . Jering van
den Nederl. Handel en Industri ,e Amsterdam, Crayenesterlaan 57

Amsterdam.
ft
ft

ft

Assen.
Ot

Bilthoven.
tt

Bussum.
tfr

Haarlem.
Heemstede.

11

NEERLAND IA

52

F. H. J. de Plot, Direct. Nutsspaarbank, De la
Kamen.
Sabloniërekade 13
P
P. P. van Zelst, Hotel„de Moriaan”
ft
J. A. Diender, Noenzaal, Oudestraat 83
ft
Mej. Geer Heering, Directrice der Openbare
Leeszaal en Bibliotheek, Bur al 70
tf
J. Marees, Direct. P. en T. Kantoor
ff
J. E. Smitt, tandarts, De la Sabloniêrekade 3
A. van den Schaft, Voorzitter Handel en Nijverheid Meubileerinrichting
Ds. K. G. van Smeden, Gerf. Predikant, De la
Sabloniérekade 14
Ph. Zalsman, Uitgever
ff
F. Walkate, Correspondent der Ned. Bank
lt
A. J. de Mulder, Commies der Ned. Spoorwegen,
Nieuwe Markt 7
lf
H. Krans, Nieuwe we
ft
Ds. G. H. Beekenkamp, Ned. Herv. Predikant,
Leiden.
Rapenburg 45
Mevr. C. S. Vosmaer, geb. Roell, Rapenburg 83
ft
A J. B. Poortman, arts, Rapenburg 53
A. B. Batenburg, Dir. Restaurant „Zomerzorg"
tt
D. Vermeulen, Dir. Leidsche Levensv. Mij.,
Rapenburg la
J. N. Rijnaard, Handelsagent, Nieuwe BinnenRotterdam.
weg 117b
J. Beker, Pharm. Docts. Apotheker, Schiedamft
sche Sin el 1
C. Dietrich, Boekverk., Schiedamsche Sin el 16
$1
W. Schaaij, Heemraadsingel 219
ti
Mrs. Baars, van Eyck en Cavadino, Schiedamft
sche Sin el 33
S. H. van Hasselt, Schiedamsche Sin el 35
11
N.V. voorh. W. J. Senn, Glashaven 5
Ds. J. C. H. Scholten, Predik., Lange Warande 12
tf
Mevr. C. G. Sirks-Sirks, Rozenburglaan 86
ft
A. H. Sirks, Rozenburglaan 86
ft
Th. Ridder, tandarts, Stationsplein 9a
tt
J. H. Klein, Haagsche Veer 22
ft
M. Th. Lansberg, Apotheker, Kruisstraat 47
it
M. Q. Zeelenberg, Notaris, Schiedamsche Singel 18
$1
C. A. Mittelbeck., Dir. „Eerste Nederlandsche",
Utrecht.
Janskerkhof 25
B. I. M. Janssens, Heerenstraat 38
ff
Mr.
Mevr. J. Lichtenbelt-Brouwer, Mooie Laantje 24 Zeist.
M. A.-Plemper van Balen, Dierenarts, Parkff
laan 19
Utrecht.
Allen, opg. door den heer Jac. Post
Amsterdam.
J. Leguyt, Valeriusstraat 18
tt
B. Heidemann, Keizersgracht 33
Jan Klopper,
Ceintuurbaan 4381
tt
Allen opg. door het best. der afd.
ft
Arnhem.
J. G. A. van Hogerlinden, Nieuwstraat 47
Opg4 door het best., der afd.
ft
Jhr. F. J. A. Calkoen, Kapitein der Inf. RijksErmelo.
straatweg A.A. 126 B
Harderwijk.
Opg. door Dr. J. Moll, 's-Gravenhage
Prof. Dr: Ch. van Os, Meezenlaan, 22
Prins Hendrikstraat 74
tt
P. fan Trots
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz
if
ff
K. J. Ph. Reusen, Riouwstraat 186
Opg. door Mej. E. van , Harencarspel.
A. L. J: M. van Drunen, Huis- en Decoratiett
schilder, Zuidwal 90
Groep Ned.-Indie.
E. G. E. Croin, arts,

Soerabaia.

Groep Vlaanderen.
Gaston Vannes,
Schaerbeek.
J. Vanderstricht,
Brussel.
Oostende.
H. Dubois,
Neder-over Heembeek.
J. Vellemans,
Brussel.
A. Kinsbergen,
Allen opg. door het bestuur van Groep Vlaanderen.
Elsene.
J. van User ,
Waterloosche Str. 547
Opg. door den heer Kinsbergen.
Mechelen.
Mej. Maria Verhuyck
Brussel.
Opg. door Mevr. A. Sondervorst
Buitenland.
Elisabethstad, Kongo.
A. Rasmussen, U.M.H.K.
Opg door den Secr. van Groep Vlaanderen.
Recklinghausen.
Nederlandsche Vereeniging
Voorz. J. Stegeman, Dorstener-Str. 83
ft
W. S. Cristoffelsz, Sumner Hall, Sumner Place,
Colombo, Ceilon.
Off Kanatte Road
Mexico.
P. Harbrink, Huasteca Refinery, Tampico
P. J. Bernsen, p /a. N.V. Petrol. Maatsch. „La
Corona", Tampico.
tt
Tampico.
Opg. door P. Harbrink
N. J. du Preez, Pension Wiener, Mozartstr. 9 Leipzig.
W. Kooper, Kaiser Wilhelmstr. 61
if
Beiden opg. door den heer H. H. ter Meer.
Mej. G. van den Berg, Bundaberg bij Brisbane, Australia.
Opg. door Mevr. M. Couperus, Haarlem
Dr. L. A. Prins, Dutch Bu her Union Club,
Colombo, Ceilon.
Serpentine Road,
J. R. Toussaint, Ceilon Civil Service, 18th Lane,
Bambalapitiya
ff
Colombo.
Beiden opg. door den heer F. Reimers
Winnipeg, Man.
J. de Clercq, Mainstr. 673
Opg. door Mr. Dr. L. J. F. v. Riemsdijk Winnipeg, Canada.
Pater B. Hoogeveen, Via del Sant Uffizzio I Rome, (131.
Rome.
Opg. door Pater Fr. Huisman.

Vraag om inlichting.
Wie kan het juiste adres meedeelen van:
vroeger Ondern.: Koleberes Bandoeng.
C. van Booven,
Soerabaia.
J. H. H. Schuurman,
17
P. E. Staverman,
ft
it
C. J. Visscher, ambt. Landbouw, vroeger Ned. India.
vroeger Duinweg 17a, Den Haag.
/We% T. Dierkx,
Hotel De Boer, Medan.
A. J. E. Dingemans, tf
Tebing Tinggi.
H. Jiskoot, tf
Medan.
Mr. J. A. R. C. ten Raa, „
M. C. Schadee,
ff
tf
Bindjei.
L. Snoei Kiewit,
tt
Mr. J. W. Westhoff,
pt
tf
Parkstraat 24, Blankenese.
J. W. van Riet,
ft
Verspronkweg, Haarlem.
Mej. T. M. Delfos,
Pt
Gr.hertog.laan 127, Den Haag.
J. B. Hartelust,
fl
Ieplaan 54, Den Haag.
W.A.Tuyl Schuitemaker „
Chef des Services de l'Est du
Ir. J. C. Deking Dura, „
Chemin de fer„Lunghai” Suchowfu (China).
Boksdoornstr. 6, Den Haag.
W. F. de Ridder,
tf
le yid. Boschstr. 147, Den Haag.
Jack. A. Schotel,
Pf
Medan N. I.).
J. Melis, Onderwijzer, ft
J. v. Riebeekstr. 1, Den Haag.
Mej. M. C. Bremer,
ff
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Zoekt toch in den vreemde niet,
Wat het eigen land U biedt.

INHOUD: Radiotoestellen op de Nederlandsche lichtschepen (Een Oproeping) — Wat wil het Alg. Ned. Verbond ? I — Volkszang, door K. E. 0. — Mijn rondreis door Vlaanderen, door J. N. Pattist — Dietsche Kant t eek eninge n: Nederlandsch
koloniaal beleid — Vlagvertoon in aan
— Het voetspoor der Vaderen
p
Reclame voor Nederland — V
n: Het
Guido-Gezellejaar — Het eerste lustrum van den V. T. B. — Wie komt er naar Vlaanderen ?
Yzer of Uzer — NieuweAfdeeling — De Distel — L. Del ire t — Fransc h-V laandere n: De Nederlandsche taal in Fransch-Vlaanderen, door M.
Janssen — De Vlaamsche Molens, door M. Janssen — Fransch-Vlaanderen in Woord en Beeld — N e d e r 1 a n d: Groepsvergadering van 12 Maart 1927, door C. v. S. — Van de Afdeelingen — N e d.-I n d e: J. W. Roessingh van Iterson, door P J. G. —
Afdeeling Oostkust van Sumatra, door B. — Z u d-A frik a: De invoer van Nederlandsche boeken — T a a 1 c o m m i s si e—
Ingezonden, door Prof. Van der Meer — Mededeelingen — Nieuwe Leden.

Radiotoestellen op de Nederlandsche
lichtschepen.
(Een Oproeping).
De vele Nederlanders, die in den huiselijken kring
dagelijks genieten van allerlei uitingen van kunst en
wetenschap, welke door den draadloozen omroep
tot hen komen en die ook wel waardeeren, wat de
radio voor misdeelden en verpleegden op afgelegen
plaatsen en in ziekenhuizen beteekent, hebben er
vermoedelijk nimmer over gedacht, hoe de bewakers
van Neerlands kusten op de vijf lichtschepen tot
heden van dat genot verstoken zijn, zooals zij feitelijk
ook grootendeels buiten de samenleving staan.
Om deze mannen van de zee met die samenleving
in nauwer aanraking te brengen, zonder dat zij zich
aan hun nuttige taak behoeven te onttrekken, is de
radio het aangewezen middel.
Deze overwegingen hebben het Hoofdbestuur er
toe gebracht de Nederlanders in binnen- en buitenland in de gelegenheid te stellen bij te dragen aan de
schenking van een radio-toestel voor elk der vijf
lichtschepen, waarmede een som van ongeveer 1500
gld. is gemoeid.
Het zou een geschenk moeten worden van het
Nederlandsche y olk aan zijn kustwachters.
Wij vertrouwen, dat velen voor dit doel een bijdrage
zullen willen zenden, welke wij het liefst zien gestort
op het gironummer van het A.N.V.: 38825.
In Neerlandia zullen de ingekomen gelden worden
verantwoord.
Het Dag. Bestuur,
P. J. DE KANTER, Alg. Voorzitter.
Jhr. Mr. J. L. W. C. VON WEILER, Ondervoorz.
Mr. B. DE GARY FORTMAN, Alg. Secr.-Penn.
N. S. Met bovenstaande oproeping hebben hun
instemming betuigd de vereenigingen Het Nederlandsch Zeewezen en Onze Vloot, die in dezen gaarne
met ons samen willen werken en in Naar eigen bladen
een gelijksoortige oproeping zullen plaatsen.

Wat wil het Algemeen Nederlandsch Verbond.1)
I

Onbekend mag het Algemeen Nederlandsch Verbond
na de vele jaren van vruchtbare werkzaamheid, die
het nu reeds achter zich heeft, zeker niet worden
genoemd. Het aantal leden bedraagt duizenden.
Toch moet het, om krachtig te kunnen werken, nog
aanmerkelijk in ledenaantal toenemen en, wie er lid
van is, moet dat niet slechts in naam zijn of alleen
door de jaarlijksche storting van een kleine bijdrage.
Lid moet men zijn uit de innige overtuiging, dat men
een goede, schier noodzakelijke zaak voorstaat en
jaarlijks moet het ledenaantal aangroeien.
Om dat te helpen bevorderen, dient dit geschrift,
waarin doel en strekking van het Algemeen Nedei landsch Verbond nog eens beknopt worden uiteengezet en antwoord wordt gegeven op de vraag: Wat
wil het Verbond ?
Bij het beantwoorden van die vraag zij op den
voorgrond gesteld, dat ingenomenheid met het Vey bond bij zijn voorstanders nog meer dan op het
verstand, berust op het gevoel, waaraan het ook zijn
ontstaan te danken heeft. Dat gevoel echter is gee n
vaag, persoonlijk gevoel, alleen aan enkele fijngcvoeligen eigen. Het is ten nauwste verwant aan het
gevoel, dat den mensch van de vroegste tijden
en overal ter wereld eigen is geweest en nog is ea
waarop wij bij u, die dit leest, ons dus met recht moge a
beroepen. Het is in den grond toch niet anders da n
1). Dit hoofdartikel is de door onzen algemeenen vooizitter omgewerkte rede, welke de op 27 Maart j.l. ter gelegehheld van zijn 50-jarig doctoraat gehuldigde Prof. J. Te Winkel,
een der beproefde veteranen in ons Verbond, kort na de oprichting te Amsterdam heeft gehouden en sedert eenige hei drukken als uitgaaf 12 van het A.N.V. beleefde. Hoofdstrekking en stijl zijn zooveel mogelijk behouden; toevoegingen
waren noodig, om de nieuwe koers en den huidigen toestand
te doen uitkomen.
Na openbaarmaking in Neerlandia — voor vele leden is een
uiteenzetting nog wel eens noodig
zal het geheel als herziere
druk van Te Winkelsgeschrift verschijnen.
Red.
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het gevoel van genegenheid voor den huiselijken
kring, voor ouders, broeders, zusters; en wij alien
immers kennen dat, hetzij wij die genegenheid van
onze huisgenooten mogen ondervinden, hetzij wij
er hun op onze beurt de bewijzen van mogen geven.
Wij vragen niet, waar die genegenheid vandaan komt;
zij is er, en dat is ons genoeg. Wij vragen ook niet:
wat heb ik er aan ? want wij zouden ons ongelukkig
gevoelen, als niemand ons genegen was of niemand
onze genegenheid kon opwekken. Als gij er over zoudt
willen nadenken, zoudt gij misschien kunnen opmerken, dat er verklaarbare oorzaken voor die genegenheid zijn, zooals lichamelijke en daaraan nauw
verbonden geestelijke verwantschap; gemeenschappelijke herinneringen van vroolijken en ook van smartelijken aard; overeenstemming in levenswijs en ook
in manier van spreken; het bewustzijn van elkaar
beter te kunnen begrijpen dan den vreemde, Wiens
woorden gij wellicht anders opvat, dan zij bedoeld
zijn en nog veel meer, wat ik kortheidshalve maar
onvermeld last.
Het is waar, dat gevoel van genegenheid spreekt
niet altijd en onder alle omstandigheden even sterk
bij u. Oneenigheid in den huiselijken kring komt,
helaas, nu en dan wel voor en tusschen broers en
zusters zijn kleine twisten niet zeldzaam. Maar
meestal worden zij spoedig weer bijgelegd, omdat
men gevoelt, dat zij bijgelegd behooren te worden en
niet gaarne zoudt gij zien, dat vreeanden er zich in
mengden. En wanneer anderen uwe ouders, uwe
broeders en zusters aanvielen, dan zoudt gij het eene
schande achten niet voor hen in de bres te springen,
zelfs dan nog, wanneer gij met uw verstand moest
bekennen, dat de aanvallers niet geheel en al ongelijk
hadden.
Een zelfde gevoel van genegenheid als voor uw
huisgenooten hebt gij ook, zij het in misschien wat
minderen graad, voor een anderen kring, waarin gij
verkeert, den kring uwer goede vrienden. Van uwe
verhouding tot hen geldt hetzelfde als van uwe verhouding tot uwe huisgenooten en, toen de tijd kwam,
dat gij het ouderlijk huis moest verlaten en de wijde
wereld ingaan, toen gevoeldet gij wellicht nog sterker
dan ooit tevoren, hoe lief zij u waren, van wie gij
afscheid moest nemen; maar eenzaam Leven in die
groote wereld kondt gij niet en in een vriendenkring
zocht gij zooveel mogelijk vergoeding voor hetgeen
gij in het ouderlijk huis hadt verloren ...... tot gij
zelf in staat waart een huiselijken kring om u heen
te stichten.
Nog ruimer kring dan die uwer vrienden is de
kring uwer plaatsgenooten. Voor de plaats, waar gij
geboren en getogen zijt, voor de plaats uwer inwoning
gevoelt gij onwillekeurig een zelfde snort van genegenheid, als gij het eerst in den huiselijken kring bij u
zaagt ontwaken. Wordt gij in de gelegenheid gesteld
iets te doen, om het belang van die plaats te bevorderen,
gij zult het niet nalaten; gij zult zelfs meenen, dat het
uw plicht is en, gaat het haar goed, dan zijt gij trotsch
op uw stad, alsof gij zelf aandeel hadt aan haar voorspoed. Het sterkst gevoelt gij die genegenheid, wan-

neer gij na Lange afwezigheid in uw geboorteplaats
of vroegere woonplaats terugkeert. In alle oude bekenden, die gij er ontmoet, ziet gij dan uw vrienden;
zelfs de u bekende huizen en bruggen en straten
lachen u dan als 't ware vriendschappelijk en vertrouwelijk tegen. En dat alles geldt gelijkelijk van
iedere stad, elk dorp. Zelfs het kleinste plaatsje op de
hei zal, als het uw geboorteplaats, getuige van het
lief en Teed uwer jeugd is, u dierbaar blijven, levenslang, en gij zult alles gaarne bijeenzoeken, wat er te
vinden is, om te betoogen, hoeveel goeds dat plaatsje
toch eigenlijk heeft; gij zult er even trotsch op zijn
als de Amsterdammer of Rotterdammer, de Antwerpenaar of Kapenaar op zijn stad. Natuurlijk zult
gij niet zoo verblind zijn om de gebreken over het
hoofd te zien, maar de stem van verstand en ervaring
zal daarom de stem van uw gevoel niet tot zwijgen
brengen.
Breiden wij nu den kring onzer genegenheid nog
wat uit, dan komen wij — om nu van het gewest,
waartoe wij behooren, maar te zwijgen — van zelf
tot de liefde voor het vaderland: den grooten huiselijken kring, de groote stad onzer inwoning. Waar wij
ons in dat vaderland ook mogen bevinden, wij gevoelen ons er meer tehuis dan daar buiten. Waarom ? In
den vreemde hebben wij allicht kans vreemde zeden
en gewoonten aan te treffen, waaraan wij ons
slechts met eenige inspanning kunnen gewennen
en waartegen wij dikwijls gevaar loopen te zondigen,
Ziet men er ons niet met den nek aan, dan geschiedt
dat uit beleefdheid, maar een beleefdheid, die ons
opnieuw doet gevoelen, dat wij er vreemdelingen zijn.
Wij hebben de taal van dat land redelijk geleerd,
meenen wi; en kunnen er ons misschien zelfs zeer vlot
in uitdrukken, maar, willen wij eens in hartelijke
woorden ons innig gevoel uitspreken, dan blijkt het,
dat wij dat alleen goed kunnen in onze moedertaal;
en moeten wij in een twistgesprek helder en duidelijk
onze gedachten uiteenzetten en onze overtuiging
verdedigen, dan bemerken wij, dat wij toch niet op
kunnen tegen den handigen spreker, die zijn eigene
taal geheel te zijner beschikking heeft. Dan gevoelen
wij eerst recht, dat wij buiten ons vaderland zijn en
Welk een genet het dan is, weer binnen de grenzen
van het eigen land gekomen, daar overal om ons heen
onze moedertaal te hooren spreken ! Wij zouden den
treinconducteur wel een extra fooi willen geven,
omdat hij ons weer ons plaatskaartje afvraagt in onze
eigen taal.
Hoe spreekt ook weer het vaderlandsch gevoel
bij ons, wanneer wij in den vreemde onze oude, trouwe
vlag zien waaien, bewijzen zien van onze volkskracht
op stoffelijk of geestelijk gebied, ons land hooren
prijzen, of in geschriften van buitenlanders waardeerende woorden aan ons yolk gewijd vinden. Dan
zwelt ons het hart. Betuigingen van waardeering
nemen wij aan als waren zij een vriendelijkheid,
die ons persoonlijk werd bewezen. Maar, wordt
er buitenslands kwaad gesproken van Nederlanders,
verdiend of overdiend, dan staan wij met onze verontschuldiging of verdediging gereed of zullen ons
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althans has to op te merken, dat men toch niet naar
en een alle Nederlanders mag beoordeelen.
Met onze landgenooten voelen wij ons een door
overeenstemming in zeden en gewoonten, door
dezelfde to en vooral ook door dezelfde volksgeschiedenis. Op die geschiedenis geeft ook de vreemde in ons het recht trotsch te zijn. Wat ons voorgeslacht heeft verricht op het gebied van kunsten en.
wetenschappen, van handel en nijverheid, van verdraagzaamheid en vrijheid bovenal, waarvoor ons
yolk goed en bloed in moedigen strijd veil had, wordt
alom volmondig erkend en, wanneer wij froop dat
voorgeslacht zijn, zal dat door niemand een aanmatigang worden genoemd. Dat is een adeltrots in den
goeden zin des woords, want het legt ons de verplicht
in op, ons de echte zonen te betoonen van zulke
voorouders.
Allerminst le wij hiermede zeggen, dat onze
rationale trots alleen on.s voorgeslacht kan gelden.
Al is er veel dat wij anders zouden willen — hoe
loopen de inzichten daaromtrent uiteen — Het
Nederlandsche Volk toont ook than zijn geschiedenis waardig te zijn in zijn frisschen kranigen ondernemingsgeest, in zijn kunsten en wetenschappen en
en ernstig streven naar hoogere geestelijke on twikkeling.
Misschien zal nu deze of gene mij toevoegen: Gij
hebt, van den huiselijken kring uitgaande, dien kring
allengs uitgebreid tot uw vrienden, uw geboorteen woonplaats, uw vaderland; wat belet ons nu diem
kring nog wat verder uit te re den en ook te aan
spreken van een ijveren voorIi liefde tot het hl
menschdom ? Welnu, wat mij betreft moogt gij het
heele menschdom wel liefhebben ...... als gij maar
kunt. Dat echter is de vraag. Algemeene menschenliefde is een groot woord evenals bewondering voor
de geheele natuur, vereering van alle stove en
ingenomenheid met alles en nog wat. Een liefde, die
alles omvat, is geen liefde meer gelijkt zeer gee op
onverschilligheid of wispelturigheid. Wie gevoel en
karakter heeft, moet graden kennen in de mate zijner
genegenheid en weten te onderscheiden, waar de
liefde zich nog innig doer gevoelen waar zij zóó
zwak wordt, dat zij den naam van liefde niet meer
verdient. Om lief te hebben, moet men zich in zijn
genegenheid kunnen beperken en wel juist zoover
als noodig is, om die krachtig in daden te kunnen
openbaren.
Toch behoeft vaderlandsliefde nog te leaden
tot vijandschap tegenover al gat vreemd, minachting
van al at onvaderlandsch is. Zulk een liefde is apenliefde, die uit zuivere genegenheid het geliefde apenjong dooddrukt. Ware vaderlandsliefde eischt, dat
men niet opzettelijk blind zal zijn voor de g,ebreken
van ziin eigen yolk of de misstanden, die er zijn eigen
land heerschen, want alleen door die op te merken
heeft men aanleiding om die te verbeteren. blijkt
herdan, dat buiten ons land die gebreken overwonnen
isstanden niet meer heerschen, dan doen
zijn en diem
wij verstandig en vaderlandslievend tegelijk, met bij
den vreemdeling, in de leer te gaan. Door belang te
stellen in alles, wat buitenslands gevonden wordt en
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daarvan ook voor ons eigen land partij te trekken,
bewiizen wij aan ons land rooter dienst, dan door
te verweroen wat vreemd
is alleen omdat het
alles
,
vreemd is. Bekrompen ingenomenheid met het eigen
land wenscht het Algemeen Nederlanisch Verbond
niet aan te kweeken. integendeel: het wens:ht den
blik zijner leden te verruimen, ook door aan het begrip „vaderlandsliefde" een uitbrziding te geven, di?,
112t gewoonliik niet huff.
Volkszang.
De Haagsche Afdeeling der Nederlandsche Vereeniging voor den Volkszang heeft den 15den Maart
haar 100sten grooten zangavond gegeven in het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Dat was
een feestavond ! Tal van overheidspersonen gaven
door hunne aanwezigheid een bemoedigend teeken
van belangstelling in het mooie doel der vereeniging:
Z.Exc. Mr. M. A. M. Waszink, Min. v. Ond. K. en
W.; Z.Exc. M. H. van der Vegte, Min v. Waterst.;
ons Eerelid, de Oud-Minister Dr. J. Th. de Visser
en onze Algemeene Voorzitter, de heer P. J. de Kanter.
Het ruim 2200 plaatsen tellende gebouw was geheel
en al uitverkocht. Dit schoone succes is in de eerste
plaats te danken aan de groote bezieling, die uitgaat
van den bekenden strijder voor het Nederlandsche
lied, Arnold Spoel, die nagenoeg alle 100 groote
avonden, Welke de afdeeling achter den rug heeft,
heeft geleid. Geen wonder dan ook, dat naast de
hulde, die aan het bestuur der feestvierende afdeeling
werd gebracht, een leer bijzondere huldiging van
Arnold Spoel namens de leden der vereeniging en'
andere belangstellenden plaats vond. Ook was het
geen wonder, dat het bestuur der Haagsche Afdeelingen van het A.N.V. den avond niet onopgemerkt_
heeft laten voorbijgaan. Een afvaardiging . van dat
A.N.V.-bestuur bood den voorzitter der feestvierende Volkszangafdeeling, den heer Kingma, een groot
bloemstuk aan. De ondergeteekende wees er met_
eenigen trots op, dat in 1914 de afdeeling van „Volkszang" is opgericht met steun en medewerking van,
de Haagsche afdeeling van het A.N.V., want de verbreiding van het Nederlandsche lied behoort tot
hetgeen het A.N.V. in zijn vaandel schrijft. Nu heeft
de Haagsche afdeeling aan de verdere schitterende
ontwikkeling van haar „dochter" ( ?) -vereeniging
„Volkszang" natuurlijk geen deel gehad; maar toen,
ik op den feestavond die stampvolle zaal zag, met
menschen uit alle Standen, die gezamenlijk onder
Spoels leiding frisch en bezield het eene mooie eigen
lied na het andere zongen, toen voelde ik weer, dat
het van ons toenmalig afdeelingsbestuur een goed
werk was geweest: de behulpzame hand te bieden
bij de oprichting van een afdeeling der Ned. Ver.
voor den Volkszang. En zoo rijst de vraag bij mij, of
andere A.N.V.-afdeelingen dat voorbeeld niet zouden
kunnen volgen. Het is dankbaar werk: is de afdeeling
van Volkszang eenmaal tot stand gebracht, waartoe
de A.N.V.-afdeeling zich behalve het werk misschien
ook eenige kosten (bijv. zaalhuur voor den eersten
avond) zal moeten getroosten, dan zal alle verdere
arbeid aan het Volkszangbestuur moeten worden
overgelaten; maar de A.N.V.-afdeeling heeft iets
K. E. 0.
goeds verricht.

Leden, werft Leden!
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MUN RONDREIS DOOR VLAANDEREN.
Een los praatje aan het middagmaal op den laatsten
stamdag en ik zat vast aan eenige lezingen in Vlaanderen. De ijverige secretaris der groep, Stijns,
liet mij niet meer los, hij had mijn toezegging en
daaraan hield hij zich. Toen kwam de vraag van 't
onderwerp; wat moest het zijn: letterkunde, geschiedenis, onderwijs ? Zoo terloops meldde ik, dat ik een
tachtigtal mooie lantarenplaatjes had over ZeeuwschVlaanderen. „'t Kan niet beter", schreef de secretaris, „U spreekt over Zeeuwsch-Vlaanderen". 't
Gelukkig toeval Wilde, dat de Haagsche schoolbioscoop een rolprent had laten maken over ZeeuwschVlaamsche volksspelen. kleederdrachten, boerenbedrijven, enz. De wethouder van onderwijs gaf mij
toestemming die mede te nemen. De Belgische gezant gaf mij eene aanbeveling voor de douanen —
helaas in 't Fransch — om geen invoerrechten van
de rolprent te vragen, daar zij tot verduidelijking mijner lezing dienen zou. En zoo tong ik Maandag 21
Februari op weg, om mijn rondreis door Vlaanderen
te beginnen.
't Eerst aan de beurt was de afdeeling Lokeren. De
reis ging over Antwerpen, waar ik wederom tevergeefs trachtte de kathedraal te bezichtigen. Daarvan
weerhoudt mij blijkbaar het noodlot; als ik ervoor sta,
zijn de deuren altijd gesloten. Toen een bezoek aan
Baekelmans, in zijn torenhooge bibliothecaris-kamer;
de warmte van 't vertrek en de warmte van 't gesprek
deden de vele koude ijzeren treden der trappen vergeten. En van daar naar Lokeren. Secretaris Boelens —
wat spreekt die man zuiver Noord-Nederlandsch —
wees mij mijn hotel voor die nacht aan; 't was er
Cadzandsch zindelijk. VOOr de lezing luisterde ik
naar 't gesprek van de kaartspelende stamgasten,
grootendeels in 't Vlaamsch, zoo nu en dan met wat
Fransch er door; „slachtofters van hun opvoeding",
zooals men mij 's avonds lei. Met een van hen had
ik een gesprek over tabak en litteratuur; hij gaf de
voorkeur aan zijn inlandsche tabak, waarvan ik nu
tocheens een pijp stoppen moest, boven mijn Maja
en zijn litteratuur was Cats, dien hij in een groote
uitgave bezat, twee folianten met eene „schoone
reliure". Al wat maar in 't Leven voorkwam, was in.
Cats te vinden. En of ik al beweerde in stouten paradox, dat wij in Noord-Nederland al tweehonderd
jaar over Cats heen waren, 't hielp niet, Cats was en
bleef je toppunt van litteratuur en levenswijsheid.
Zoo was 't vroeger ook bij den grensontvanger te
Middelburg in Vlaanderen, zoo is 't in FranschVlaanderen, waar men Vondel en Cats vraagt.
Bij den secretaris in huis, moest ik even Hilversum
in de radio hooren, wat niet gelukte. De poging daartoe echter deed al eenigszins vreemd aan, zoo middenin
Vlaanderen. Toen de lichtbeelden met mijn causerie)
(och Dr. Van Weel, help mij hier aan een Nederlandsch
woord) over Zeeuwsch-Vlaanderen voor een vrij
talrijk publiek in het Vlaamsche Volkshuis. De voorzitter, de genoeglijk gemoedelijke notaris Van Winckel,
manusje van alles in Lokeren, bediende de lantaren.
En ik vertelde over de geschiedenis van Z.-Vlaanderen,
de samenstelling der bevolking, het volkskarakter, de
bijzonderheden van stadjes en dorpen. Een aardig jong
ding zette de Cadzandsche boerinnenmuts op, die ik
meegenomen had; ze keek guitig van onder de stijve
tule en de ouderen stelden vast, dat het mooi Brugsch
1)

Vindt U praatje zoo slecht? Of is dit U te min? v.W.

naaldwerk was. Want alle oudere dames en vrouwen
in Vlaanderen hebben verstand van kant. Daarna
een napraatje onder een glas goed Lokersch bier,
waarbij Van Driesche, welbekend van den stamdag,
al somberder en somberder de Vlaamsche toekomst
inzag en de eerste lezing was voorbij.
Den volgenden morgen bespeurde ik, bij 't pakken
van mijn koffer een tandenborstel vergeten te hebben.
Op de Lokersche markt in een winkel kocht ik er een;
in zoo'n winkel, waar een zoetelijke lucht hangt van
drop, pepermunt, koekjes, manufacturen en 'k weet
niet wat al, zooals men ze in mijn jeugd op de Zeeuwsche dorpen had. Natuurlijk een praatje met de
juffrouw achter de toonbank, die op mijn vraag,
of ze mij goed verstond, antwoordde, dat ze wel
hoorde, dat ik een Hollander was, maar dat ze mij
volkomen begreep, wij waren toch ook „Vlamingen
evengoed als zij". En ik dacht aan de Middeleeuwen,
toen alles, wat woonde ten Noorden van Frankrijk, in
de Zuidelijke letteren „Vlaming" was.
De Dinsdag was voor Antwerpen bestemd geweest,
maar daar had men dien avond geen geschikte zaal,
een vrije dag dus voor mij. Woensdagmorgen naar
Mechelen. Van de reizigers in mijn afdeeling zaten
twee dames en een heer met een Fransch boek of
Fransche courant. Bij mijn nieuwsgierig vragen,
Welke plaatsen wij voorbijreden, bleken alien zeer
goed Nederlandsch te verstaan en te spreken. Eene
had de oorlogsjaren te Rotterdam doorgebracht.
Wonderlijk land, waar men zijn dagelijksche nieuws
en zijn ontspanning bij voorkeur opdoet in een
vreemde taal.
In Mechelen ontving mij het gastvrije huis van
den secretaris der afdeeling Korneel Goossens. Zijn
jonge vrouw en hij, zijn schoonouders, ze wisten niet,
wat zij den Noordnederlandschen gast maar aan
voorkomendheden zouden bewijzen. En alles in een
eenvoudige, vanzelfsprekende gulhartigheid. Als
levend geworden uit een zoet Vlaamsch verhaal. Daar
leerde ik het verschil tusschen een „toerte" en een
„vlaai". Daar verloor ik mijn doos van de Maja,
omdat er opstond „Lichte, geurige pijptabak" en
niet een Ftansch opschrift, en zoo mijns gastheers
Vlaamsch hart bekoorde. Daar,k kreeg ik een doos
„doopsuiker", omdatiGoossens peter zijn moest voor
een jong neefje en bij de waardigheid van peter het
uitdeelen van doopsutker behoort. Daar logeerde ik
in 't bed, waarin 't laatst voor mij Stijn Streuvels
geslapen had.
's Avonds spreken, maar voor een half gevulde
zaal; er was geduchte mededinging door een vergadering ter bestrijding van het filmkwaad. De fijne
taalgeleerde Dr. L. Antheunisz eat voor. Hier
kwamen voor 't eerst mij nog eens vluchtelingen uit
de jaren 1914-1918, van wie Zeeuwsch-Vlaanderen
er zoovele duizenden geherbergd heeft, begroeten.
Op elke volgende lezing waren er verscheidene. En
dan de late na-vergadering in het huis van Karel
Casteels, waar de gastheer des nachts te half twee
zijn eigen gedichten voordroeg, waar mijn jeugdig
gastvrouwtje bleek om den neus werd van slaap en
waar de ruige Romboutstoren verwijtend neerzag
op de nachtbrakende menschenwormen aan zijn voet.
Den volgenden morgen nog eens hier en daar in
Mechelen rondkijken en dan met de autobus naar
Lier. We zouden Felix Timmermans, familie van
mijn gastheer, bezoeken, waarvan niets kwam, door-
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dat de bus een uur te laat afreed. Wel zagen wij zijn
bestond grootendeels uit reclamewagens van neBagijnhof en zijn werkkamer daarin; van den buiten- ringdoenden, bemand met geschminkte en soms
wonderlijk verkleede personen. 't Carnaval was hier
kant dan, want ondoorzichtig is de afsluiting van Timmerman's Bagijnhuiskamer. Kort te voor had hij nog natuurlijk de groote medinger, maar 't publiek luisterin Mechelen gesproken en met Vlaamschen humor de met onverdeelde aandacht. Pastoor Denijs van de
had men, in plaats van de gewone karaf met water Sint-Nicolaaskerk, die een rolprenttoestel bezit, dat
hij niet gaarne aan anderen toevertrouwt, draaide en
en een glas, een kan en een glas bier voor hem op
het podium genet. Pallieter immers genoot eerst bij ik sprak. En voor mij in de duistere zaal lichtte
rijstepap en bier.
telkens even de breede glimlach van den onderpastoor
Faas op. En wat werd er nog niet een overeenkomst
Nu was Gent aan de beurt, nog niet de afdeeling
A.N.V. helaas, maar de Volkshoogeschool. De bijeen- gevonden in gebruiken en taal, in volkskarakter en,
komsten daarvan worden gehouden in de aula der namen met het Westelijk deel van Zeeuwsch-VlaanUniversiteit. Ons binnenkomen deed mij denken aan deren. Het lage land van Veurne, Yperen en Dixmude heeft blijkbaar heel wat van zijn kinderen in den
den optocht der professoren op de Leidsche dies in
reformatietijd afgestaan aan Westelijk Staats-Vlaande aula dier universiteit. Alleen de toga's en de pedel
ontbraken. Afgepast was ook de mij toegemeten tijd,
deren. Het gastvrije Van der Ghotenhuis met zijn
half negen beginnen, tien uur eindigen. Als 't „hora gezellige, ruime woonkamer, waarvan men niet meer
zeggen zou. dat ze eerst na den oorlog, zooals geheel.
est" geklonken had, zou 't mij niet verwonderd
hebben. Daarna een genoeglijk samenzijn in de Yperen, opgebouwd is, nam ook den Noord-Nederlander in zijn warme sfeer op; en het uur van vertrek
Vlaamsche Handelsbank met de professoren Versloeg ook daar maar al te vroeg.
coullie, De Bruyne, met Dr. De Bruyne en echtgeDe trein naar Brugge en een auto van Brugge naar
noote, met Mr. Willems, zonder professorale waardigheid. En te middernacht leverde Prof. Vercoullie Oostburg voerden mij weg uit 't Vlaanderenland en
mij of aan 't Hotel Wilson.
brachten mij naar 't oude land van Cadzand. Ik had
„De aanbidding van 't Lam" door de Van Eycks,
't gevoel van afscheid genomen te hebben van een
was den volgenden morgen mijn eerste doel. Een heerlijk vriend uit de jeugd, dien men in jaren niet gezien
schilderstuk. Verder wat winkelen door de Vlaanheeft, van wien men zegt: „kerel, wat ben jij veranderd
derenstraat; den opvolger van Prof. Vercoullie, maar onder al die veranderingen herken ik toch nog
Bauer — in 1914 vluchteling te Sluis — even de hand den ouden makker en vriend". En zoo zal de Vlaming
drukken en met den trein naar Brussel. Daar kwam ook wel den Noord-Nederlander gezien hebben. Verik in 't hol van den leeuw, van 't Franskiljonisme. anderd zijn wij beiden, Binds den tijd, dat wij in nauw
Maar niemand vond mijn Nederlandsch spreken verband met elkaar stonden, maar wij hebben elkaar
dwaas en ieder antwoordde mij in 't Nederlandsch. weer herkend, Vlaanderen en Nederland, en wij groeien
En in mijn hotel sprak men mij aan in 't Fransch, weer naar elkaar toe.
maar antwoordde men op Nederlandsch ook in 't
's-Gravenhage, Maart 1927
J. N. PATTIST.
Nederlandsch. Op mijn kamer hing in vier talen een
gedrukt exemplaar van de „regelen van 't hotel", in
't Fransch, Engelsch, Nederlandsch en Italiaansch,
de drie eerste alle verbeterd met verschillende hand,
Geschenken
zeker dus door een Fransch, een Engelsch en een
Nederlandsch reiziger; een Italiaan had er blijkbaar
Voor het Stammuseum:
nog niet gelogeerd. De lezing werd gehouden in het
Wapenplaat
van Koningin Wilhelmina en stamboom van
„Museum van het boek". En ik nag er weer onze
Prinses Juliana, van de Nieuwe Rotterdamsche Courant te
stamdagvrienden uit het Zuiden, Omer Wattez,
Liesenborghs, Stijns, de Ceulener, Borginon. En Rotterdam;
Twee foto's der inhuldiging van Koning Wilhelmina te Amvrij veel Hollanders. Napraten in Metropool, tot de
sterdam
in 1898, van D. J. B. te 's-Gravenhage.
laatste trams de boulevards verlieten.
Portret van Prinses Juliana, naar een teekening van KonijnenNu kwam Aalst aan de beurt, waar ik logeeren zou
bij een, vluchtelingenfamilie, die jarenlang in mijn burg, van X te X.
Gipsmodel van een ontwerp voor een niet uitgevoerd vrouwenhuffs vertoefd heeft. Wat kon ik moeder in haar srteektaal uit de omgeving van Aalst moeilijk volgen. Uit gedenkteeken, bestemd voor Zuid-Afrika, van P. J. v. T. te
een enkel woord moest ik soms den geheelen zin maar 's-Gravenhage.
(Wij komen hierop in een volgend nummer terug).
opbouwen ! Geen dialect heeft mij zooveel bezwaren
gekost, als dat van Aalst. Ik sprak er voor den VlaamVoor de Stamboekenj:
sche toeristenbond onder leiding van Van Overstraten
Verschillende muziekuitgaven, van Seyffardts Boek- en
in de stampvolle groote feestzaal op het stadhuis.
Muziekhandel.
Onder de portiek stonden „de reuzen" al gereed
voor het carnaval van den volgenden dag. En soms
Secretarissen der Groepen.
werd mijn stem begeleid door een ommegang met
muziek, die over de markt trok. Er was daar groote
Vlaamsche geestdrift, zoodat ik gerust kon zeggen, Nederland: J. N. Pattist, Jacob Mosselstraat, 's-Gravenhage
toen de voorzitter mij met de gewone beleefdheids(wnd) gironr. 87962.
formule een tot weerziens toeriep; „goed, maar dan Ned. Antillen: J. H. Perret Gentil, Berg Altana 49, Curacao.
voor een afdeeling van het A.N.V." Aalst is daarvoor Ned. Indte: Mr. J. N. Greinadus, Javaweg 31 ,
Weltevreden ( Java).
ten voile rijp.
Noord-Amerika: J. F. E. Gebhardt van Roonburgh, 179 Zuid
Ten slotte Yperen of Yper, zooals de Vlaming zegt
Trenchard St. Yonkers (N.Y.)
en schrijft. De voorzitter Van der Ghote haalde mij Suriname: Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, Paramaribo.
of en we .stonden in • eens middein in de carnavalsVlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillesstr. 11, Schaarbeek,
vreugde.,Veel moois was er niet aan te zien, de stoet
Brussel.(postchecquerekening 129226)
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Nederlandsch Koloniaal beleid.
Herhaaldelijk wordt in den laatsten tijd het Amerikaansche beleid op de Philippijnen met het Nederlandsche in onze Oost vergeleken,
In de Amerikaansche Nation stelt Fr. P. Keyes
beide stelsels tegenover elkaar. Beide Westersche
volken staan in hun verhouding tot de Maleische
bevolking voor een geliiksoortige taak. Maar de kloof
tusschen de beide rassen is op Java op verre na niet
zoo diep als op de Philippijnen,
Waaraan ligt dit ? Aan „the virtue of shaking
hands". Aan het Nederlandsche stelsel om zich den
inlander te vriend te maken.
„De Javanen werken teen onbegrijpelijk lage loonen;
hun woningen weten niet van de hygienische hervormingen,
die de Amerikanen den Filipino's hebben opgedrongen.
Hun dorpsscholen — het is vuige laster te beweren, dat
Nederland den inlanders—
onderwijs verschaft —
makengeen gunstig figuur naast de stevige stee pen gebouwen op de Philippijnen (de scholen te Bandoeng
roemt schr, echter als model-inrichtingen).
g
Maar wanneer een Javaansch blad ooit zulke taal teen
de Nederlanders durfde uitslaan als verscheiden nieuwsbladen van Manila dagelijks ongehinderd op hun voorbladzijde teen
de Amerikanen richten, dan zouden ze
g
terstond streng gestraft worden. Intusschen heerschen
op Java orde, vrede en voorspoed in hooge mate,
op de Philippijnen vindt men hevige ontevredenheid,
woelingen, ongeregelde financieele toestanden — een
chaos".

De schrijver vraagt of Amerika niet een fout,
die ernstige gevolgen kan hebben, begaan heeft, toen
het maatschappelijke voorrechten onthield aan een
ras, dat daarvoor bijzonder gevoelig is. Hij verbaast zich over de kalme stoutmoedigheid der Nederlanders, die niet alleen de Javanen als sociaal-gelijke
behandelen — te Bandoeng zitten blank en bruin op
de schoolbanken dooreen — maar geen bezwaar
zien in huwelijken tusschen de' beide rassen. „Z66
ver behoeven wij niet te gaan" zegt hij, „maar zouden
we Met kunnen erkennen, dat sommige Filipino's
— ook onder hen vindt men hooge beschaving —
onze maatschappelijk-gelijken zijn, de gastvrijheid,
die zij ons aanbieden aannemen, en hun de hand
drukken ?"
Deze beschouwingen in een zoo goed ingelicht
en zoo hoogstaand blad als The Nation, staan volstrekt niet alleen. Alle vreemdelingen, die zich de
moeite geven van een nauwkeurig onderzoek, erkennen, dat het Nederlandsche beleid in onze Oost,
Welke hardheden ook sums begaan worden, in zijn
geheel genomen verstandig en rechtvaardig is. Dat
erkende bijv. onlangs ook Nicholas Roosevelt in een
opstel in het Haagsche Maandblad en de Amerikaansche journalist Wm. Howard Gardiner oordeelt in
denzelfden geest in een artikel in Harper's Monthly,
geschreven na een bezoek aan Nederlandsch Indie.
Hij vestigt vooral aandacht op de deskundigheid
van onze ambtenaren, in tegenstelling met de ambtenaren, die het Amerikaansche departement van
oorlog uitzendt naar de Philippijnen. Nederland voert
zegt hij, over Indie een vaderlijk, verstandig .bestuur,
met behoud, zooveel mogelijk, van het inheemsche,
een bestuur, dat er op gericht is de bevolking oeco-

nornisch te verheffen, mede ten bate van den Nederlandschen hand el, zonder dat dit overigens leidt tot
de exploitatie-methoden van weleer. Een soortgelijk
stelsel beveelt Gardener ook voor de Philippijnen
aan.
Het komt ons goed voor, kennis te nemen van zulke
beschouwingen in de buitenlandsche pers. Wij die
er zoo dicht op zitten, zien in de Indische toestanden
zoo spoedig vooral de donkere plekken, en het doet
goed wanneer de vreemdeling dan op de lichtzijden
wijst. Wij verhelen ons niet, dat ook op Java bijv.
in de inlandsche pers heel wat over de regeering en de
Nederlanders gezegd wordt, dat de haren te Berge
doet rijzen. Lezen wij dat op Java „orde, vrede en
voorspoed heerschen" dan zijn wij geneigd te roepen:
Maar dan de gebeurtenissen van 13 November en
daarna ! De buitenlandsche beoordeelaar ziet die
dingen Met zoo scherp en — heeft misschien door den
afstand een breeder kijk op de zaak. Verheugend is
het in elk geval dat die oproerige beweging van uitheemsche herkomst het vertrouwen in het Nederlandsche koloniaal beleid niet geschokt heeft.
Vldgvertoon in Japan.
Berichten uit Kobe over de komst van den Nederlandschen kruiser Sumatra aan Japan hebben
een levendig denkbeeld gegeven van de verrassing
en de vreugde, die het verschijnen van de Nederlandsche vlag daar bij de Nederlanders heeft gewekt.
De vier dagen van het verblijf werden ten nutte
gemaakt. De Nederlandsche kolonie bond den gezagvoerders en zijn officieren een maaltijd en een uitstap
aan en later werden omstreeks vijftig landgenooten
aan boord ontvangen, om het nieuwe schip te bezichtigen, dat met zijn slanke, sierlijke lijnen en moderne
inrichting een indruk gaf van weerbaarheid.
Hoe verandert het eigenlandsche, wanneer wij het
van een afstand beschouwen ! Menig lauwe en vaderlandlooze noemt zoo'n nieuw oorlogsschip smalend
niets anders dan een vechtmachine. Maar enkele
jaren en vele geografische mijlen afstands doen het
in zijn ware karakter zien: als de hand van ons recht.
Laat ieder, die dat niet voelt, ook eens aan het andere
eind der aarde gaan zitten. En liefst niet te kort
Het Voetspoor der Vaderen.
In zijn opstellen over Engelsche historische logementen in De Kampioen vertelt Maurits Wagenvoort
van een hotel met Oud-hollandsche herinneringen
„The Duke's Head" te King's Lynn in Norfolk.
Dit stadje, thans niet meer dan een merkwaardigheid,
was oudtijds een welvarende handelsstad, die druk
door buitenlandsche kooplieden werd bezocht. Zij
stichtten daar een snort van Heerenlogement, als
in Den Haag, een statig paleis uit het laatst der
zeventiende eeuw, thans bekend als het hotel The
Duke's Head. Van binnen als van buiten is het vol
Oudhollandsche deftigheid, waartoe meewerkt, dat
het grootendeels nude meubilair duidelijk den Oudhollandschen invloed in zijn mahoniehout doet
kennen, al is het vermengd met gemeubelte uit den
tijd der Georges.
De meeste Nederlanders van heden, schrijft Wagenvoort, hebben er geen begrip van, hoe hoog.ons yolk
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in zijn doen en laten, zijn voorbeelden en Leven, in de
17de eeuw, door tal van hoogstaande Engelschen, die
ons land bereisd, en vaak in Leiden of Utrecht gestudeerd hadden, werd aangeschreven. Het is waar,
dat dit koopliedenpaleis, thans een statig hotel,
gebouwd werd op last van een voornaam ingezetene,
die den Engelschen naam van Turner droeg, Sir
John Turner. Doch dat zijn sympathieen onzen kant
uitgingen, bewijst de bouwstijl van zijn huis aan het
plein, dat nog heden „De Dinsdagmarkt" wordt
geheeten.
Reclame voor Nederland.
„Nederlanders, waar is onze drijvende tentoonstelling ? Men wil ons toch niet wijsmaken, dat Nederland,
dat de Nederlandsche handel, de Nederlandsche
nijverheid geen reclame noodig hebben ?"
Zoo schrijft „Ons Weekblad", dat te Buenos-Aires
verschijnt, naar aanleiding van het bezoek van een
Belgisch schip, dat, met een tentoonstelling van Belgikhe voortbrengselen aan boord, Zuidamerikaansche landen bezoekt.
Die drijvende Belgische tentoonstelling kreeg
bezoek van duizenden Argentijnen, zooals zij in
Brazilie bezocht is door duizenden Brazilianen, in
Montevideo door duizenden Uruguayers. Het schip
vaart, naar het schijnt, de wereld rond zoodat alle
groote havens buiten Europa de de voortbrengselen
van de Belgische nijverheid te zien zullen krijgen.
Het schip heet L'Avenir: de Toekomst.
Is Nederland niets aan zijn toekomst gelegen ? vraagt Ons
Weekblad. Heeft Nederlandgeen reclame noodig ? Kent men
onze Nederlandsche industrie zoo overal ? Of is heel Nederland
als die Nederlandsche industrieelen, die bier eenspoolshoogte
komen nemen — we hebben er heel watzoo leeren kennen —
en die verwachten, reeds bij het verlaten van het schip, nog op
de loo lank overstelpt te worden met bestellingen, „omdat hun
firma zoo buitengewoon gunstig bekend staat ?"

Het tegendeel is waar. Wel zijn, dank zij den ondernemingsgeest van een aantal mannen van taken, enkele
Nederlandsche artikelen er goed ingewerkt, maar
er is plaats voor veel meer, indien meer reclame
gemaakt wordt met rolprenten, lezingen, dagbladartikelen, drijvende tentoonstellingen. Het blad
vertelt dan, toen enkele jaren geleden het Argentijnsche schoolschip Presidente Sarmiento een reis
maakte naar Europa, Spanje, Portugal, Engeland,
Frankrijk, Duitschland, Scandinavie op het program
stonden, maar geen Nederlandsche haven, „omdat
niet bekend was, dat de Nederlandsche regeering
belang stelde in een dusdanig bezoek". Op aandrang
van de Ned. K. v. K. te Buenos-Aires en een stoomvaartlijn werd dit verzuim goed gemaakt.
Wij kunnen aan onze vrienden in Argentinie
mededeelen, dat er wel kans is op een bezoek van
een Nederlandsche drijvende tentoonstelling, maar
nog niet gauw. Zulk een schip (de Nias, gehuurd
door de Holland India Trading Co), zal in Juli of
Augustus naar de Oost vertrekken en het plan bestaat, het een maand of acht later ook naar ZuidAmerika te zenden.
Verbetering.
In de Dietsche Kantteekening op bl. 37 van het Maart-nr.
hebben wij ons verschreven. Men le op re el 8 v.b.:
„Francqui, die de ziel werd van het ministerie Jaspar" enz.

VLAANDEREN.
Het Guido-Gezellejaar.
Op de jongste te Brussel gehouden algemeene
vergadering van de Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen heeft Mr. J. Muls, uit Antwerpen,
een belangrijke mededeeling gedaan omtrent de viering van de honderdste verjaring der geboorte
van Guido Gezelle, in 1930. De Gezelle-hulde, of het
„Gezelle-jaar", zal van 1 April tot 30 September
1930 loopen en heeft, naar de opvatting van de inrichters, tot doel: „Gezelle te laten vieren door den
heelen Dietschen stam, hem beter te doen kennen
en waardeeren door zijn stamgenooten, ook door het
buitenland; eindelijk de voortzetting van Gezelles
taalkundige vorsching en werk aan te moedigen of in te
richten".
Op 1 Mei 1930 zal — met instemming van den
minister van Kunsten en Wetenschappen — in al de
lagere en middelbare scholen van het Vlaamsche
land een lesuur aan de beteekenis van Guido Gezelle
worden gewijd. Verder moet, tijdens , het „Gezellejaar", in alle steden en plaatsen van eenige beteekenis,
ten minste een avond aan de herdenking van den
grootsten der Vlaamsche dichters worden gewijd.
Tevens ligt het in de bedoeling van het Voorloopig
Comite, dat reeds is samengesteld, in Noord-Nederland, Fransch-Vlaanderen, Zuid-Afrika, Ned. Oostan West- Indie, Noord-Amerika, kortom overal waar
leden van den Nederlandschen stam wonen, plaatselijke comite's te vormen, welke voor de uitbreiding
der hulde over ons heele taalgebied zorg zullen hebben
te dragen.
De hulde zal haar hoogtepunt bereiken te Brugge,
in Augustus 1930, waar aan een driedaagsche plechtigheid wordt gedacht, met academische vergaderingen, tentoonstelling, onthulling van een grootsch
Gezelle-gedenkteeken en plechtige opening van de
Vrije Gezelliaansche Academie of „Guido-GezelleTaalvroedschap", die het taalkundig werk van den
priester-dichter zal voortzetten en haar zetel te Brugge
zal hebben.
De Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen
zal verder zorgen voor een volledige uitgave van de
prozageschriften en gedichten van Guido Gezelle
en daarvan ook een goedkoope volksuitgaaf bezorgen;
duizenden kunstportretten en ook beeldjes van den
dichter zullen in den handel worden gebracht en over
heel Vlaanderen worden verspreid. Geen huis in
het Vlaamsche land, van de Noordzee tot de Maas,
of het moet zijn Gezelleboek bezitten en met een
portret van Gezelle versierd zijn.
Het eerste lustrum van den V.T.B.
Onder de talrijke vereenigingen en ondernemingen,
welke in Vlaanderen sedert den oorlog het levenslicht zagen, is de Vlaamsche Toeristenbond ongetwijfeld een der sympathiekste en voorzeker ook een
der machtigste en nuttigste kultuurlichamen geworden en gebleven.
Vijf jaren is het geleden sedert de V.T.B. werd
opgericht, waartoe de stoot, vOOr den oorlog, uitging
van Hippoliet Meert, den betreurden en om zijn
rusteloozen arbeid nooit genoeg geprezen stichter
van het A.N.V.; maar eerst na den wereldbrand
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kon het plan worden uitgewerkt. Vele bezwaren
moesten uit den weg geruimd en moeilijkheden overwonnen worden, maar met de taaie volharding, welke
de leaders van den V.T.B. van meet of aan kenmerkte,
werd geestdriftig en toch gestadig doorgewerkt.
Deter dagen nu mocht de V.T.B., in een lustrumnummer van zijn orgaan „Toerisme", zijn vijfjarig
bestaan met rechtmatigen trots herdenken, een herdenking waarbij, blijkens de vele in dit nummer
geheel of gedeeltelijk afgedrukte brieven, vooraanstaande Vlamingen van alle richting en gezindheid
zich van harte aansloten. Zoo troffen wij er de namen
aan van de ministers Anseele en Huysmans, naast die
van burgemeester Van Cauwelaert, senator Lebon,
Prof. Dr. L. Scharpe, het Vlaamsch-nationalistisch
kamerlid Herman Vos, Mr. Hendrik Borginon, Prof.
Dr. Maurits Sabbe, senator Prof. Dr. A. Vermeylen,
Dr. Antoon Jacob, Lieven Gevaert, Emiel Hullebroeck, Cyriel Buysse, Pol de Mont, Felix Timmermans, pastoor Jan Bernaerts, Prof. Dr. Frans Daels,
enz.
Op 9 Juni 1921, te Antwerpen, op een door een
40-tal belangstellenden bijgewoonde vergadering opgericht, mocht de V.T.B. 15 Januari j.l. zijn 45.849ste
lid inschrijven. Daar het secretariaat, dat in een be-

burgershuis, gelegen aan de Paardenmarkt, gehuurd
en betrokken. Zoo gaat onder de leading van Dr.
A. Pil, algemeen voorzitter en ingenieur Stan Leurs,
dit machtige lichaam voort met zijn degelijk werk,
„het Vlaamsche yolk de schoonheden van het oude
kultuurrijke Vlaanderen te doen bewonderen en aldus
stamtrots te doen gedijen, het bijzonder eigenaardig
mooie van het land te doen inzien: het water en de lucht
onzer lage landen, maar ook als echte wereldburgers
bewonderend en waardeerend te leeren kijken naar het
mooie, dat tnensch en natuur in andere landen wrochten".
Wie komt er naar Vlaanderen?
In den loop van den komenden zomer zullen, in het
Vlaamsche land, weer een aantal betoogingen, herdenkingen en andere feesten plaats hebben, welke
ook voor den niet Vlaamschen stamgenoot van belang
zullen zijn, omdat zij hem toelaten een blik te werpen
in het Leven van het om zijne oprechte uitbundigheid
naast zijn tin voor vroomheid en eerbied geroemde
Vlaamsche yolk. Geen Noord-Nederlander, die, dit jaar,
een vacantiereis naar het Zuiden onderneemt, of hij
moot een deter Vlaamsche feesten bijwonen, het
weze de immer grootsche herdenking te Brugge van
van den Guldensporenslag, welke ditmaal op 10 Juli —
een Zondag — in plaats van 11 Juli, plaats heeft; het
Hugo-Verriestfeest te Deerlijk-bij-Kortrijk, het geboortedorp van den „zoetgevooisden pastor van te
lande", op 14 Augustus; de 8ste Jaarlijksche Vlaamsche Bedevaart naar de graven aan den Yzer, te Diksmuiden, waar op 21 Augustus 60 tot 70.000 deelnemers worden verwacht of een der veelvuldige
„landdagen" van den Vlaamschen Toeristenbond.
En hij vergete daarbij niet een bezoek te brengen
aan Antwerpen, Mechelen, Lier, Leuven, Gent en
Brugge en aan minder bekende, maar daarom niet
minder belangwekkende plaatsen als Diest, Tongeren,
Sint- Truiden, Zoutleeuw, Veurne, Oudenaarde,
Kortrijk en het schilderachtige heuvelland in het
Zuiden van Oost- en West-Vlaanderen, de streek
van Streuvels, van Verriest, van Peter Benoit, van
Rene De Clercq en tientallen andere Vlaamsche
figuren uit de kunst- en letterwereld1).
Yzer of IJzer.
Een belangstellend Noordnederlandsch lid vraagt,
naar aanleiding van een stukje, in „Neerlandia"
verschenen, welke nu de juiste spelling is van Vlaamsche rivier- en stedennamen als Yzer, Diksmuiden
en Ieperen. Moet het zijn Yzer, Yser of IJzer, Diksmuiden, Dixmude, Dixmuyden of Diksmuide, Ieperen, leper of Yper ?
Het antwoord op deze vraag is: Er bestaat geen
algemeen aanvaarde spelling der Vlaamsche plaatsnamen, al heeft de Vlaamsche Academie reeds een
poging gedaan om daartoe te geraken. Aan officieele
Belgische zijde — men sla er het Treinboek even op

Gebouw van den Vlaamschen Toeristenbond,
Paardenmarkt 70, Antwerpen.

ondergebracht, veel te eng bleek geworden voor de
groeiende vereeniging, heeft de V.T.B. een groot
nedenhuis der Dambruggestraat te Antwerpen was

1) Wij kunnen aan dit bericht van onzen Brusselschen medewerker nog toevoegen, dat de Propagandadienst van de stad
Gent andermaal aanplakbrieven, kleine' gidsen en de uitgave
„Gent en de kunststeden van Oost-Vlaanderen" ter beschikking heeft gesteld van het A.N.V. Op aanvraag zijn deze uitgaven kosteloos te verkrijgen aan het hoofdkantoor te 's-Gravenhage (Laan 34) of bij het secretariaat van Groep Vlaanderen
Red.
(Em. Discailtesstraat 11, Schaarbeek-Brussel).
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na — houdt men het met Dixmude en Yper, schrijft
men Audenaerde met au en ae en Sint Nicolaas
Waas met aa, terwijl er voor de spelling van Houthem
eveneens een drietal schrijfwijzen blijken te bestaan.
Sommige Vlaamsche bladen gebruiken een zeer vereenvoudigde spelling en schrijven: Koksijde voor
Coxyde, Zelzate voor Selzaete enz., terwijl de meeste
gemeentebesturen nog aan den verouderden vorm
gehecht blijven en Cortemarck verkiezen boven
Kortemark, Becquevort boven Bekevoorde, enz.
Prof. Dr. Daels spreekt en schrijft steeds van
„den Yzer" en — als ik mij niet vergis — doet ook de
Vlaamsche taalgeleerde, prof. J. Vercoullie, hetzelfde,
maar door de meeste Oost-Vlamingen, Brabanders en
Limburgers wordt IJzer gezegd en geschreven.

FRANSCH-VLAANDEREN
De Nederlandsche taal in Fransch-Vlaanderen.
In Neerlandia van December 1.1. hebben wij
onder het opschrift „Teekenen van Leven uit FranschVlaanderen" mededeelingen gedaan over het te
Hazebroek gehouden derde congres van het Verbond
der Vlaamsche Studiekringen. Wat vooral uitkwam
en bij de besprekingen in het congres en in zijn voorgeschiedenis, was de sterke gehechtheid aan de Nederlandsche taal, die daar nog in Fransch-Vlaanderen
bestaat. Na zooveel eeuwen scheiding is dat wel

Secretariaat van den Vlaamschen Toeristenbond, Paardenmarkt 70, Antwerpen.
Nieuwe Afdeeling.
Groep Vlaanderen toont steeds meer groeikracht: de zesde
afdeeling is de vorige maand opgericht, zij heet West-Brabant
en omvat degewezen gemeenten Laken, Ned-over-Heembeek (thans Groot-Brussel) en de omstreken.
Secretaris is de heer Fr. Vinck, St. Niklaasstraat 20, Ned erover-Heembeek (Brussel).
De Distel.
Dit werkzame Brusselsche kunstgenootschap, dat zoo innig
met Tak Brussel samenwerkt, heeft een aanvang gemaakt met
zijn lezingen in de Middelbare Scholen.
De heer Hullebroeck was zoo vriendelijk te Molenbeek de
reeks in te zetten. Voor de volgende maanden worden verwacht
lezingen van Dr. J. Grauls over Reinaart de Vos; den heer
Pelemens over Peter Benoit; Stijns over Laermans.

hoogst merkwaardig. Natuurlijk werkt de machtige
invloed van de landstaal niet gunstig op de zuiverheid
maar het is aardig op te merken, hoeveel er nog van
het Nederlandsch is overgebleven, wanneer men
in de Revue de Flandre *) — een zeer lezenswaardig
en daarbij uiterst goedkoop tijdschriftje — Nederlandsche opstellen aantreft, en brieven, ja zelfs gedichten in het Nederlandsch uit die landstreek
ontvangt.
Over de bovengenoemde Vlaamsche Studiekringen
heeft de heer M. Janssen ons uit Hazebroek een brief
gezonden, dien wij in hoofdzaken onveranderd
wenschen te plaatsen. Hij voegde er een paar gedichtjes bij, waarvan wij er een opnemen.

L. Del ire. -1*
Bij het ter perse aan van Neerlandia bereikt ons het bericht van het overlijden van den hoogbejaarden heer Delpire,
eerebestuurslid der Afd. Brussel. Wij ho en hem in ons volgend nummer te gedenken.

De heer Janssen schrijft:
Het „Verbond der Vlaamsche Studiekringen van
Vrankrijk" is een genootschap gesticht door den E. 1).
H. Gantois, die zich het verdedigen van FranschVlaanderen beschikt 2). In de volgende woorden,
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De taal is een doel van groot belang maar het eenige
beminde lezers, zult gij ghele de geschiedenis van
het verbond niet vinden maar enkel eenige doelen; en zelfs het bijzonderste niet; de lidmaten der Vlaamde tijd past nog niet om daden aan te halen en om sche Kringen raken het gewaar.
namen uit te geven.
De aal van een y olk willen beschermen, zonder
Sedert 't jaar 1919, vergaderden zekere echte zijnen stam en zijn hart te bevrijden schijnt hen nu
Vlamingen hier en daar om hun taal te leeren. Daar
een gheel nutteloos werk.
Nu dan, tracht het Verbond, alle de Vlamingen
bestoegen dry of vier vergaderingen en het gel-akkig
gedacht kwaam aan den E. H. Gantois, die verstrooide t' overtuigen dat Vlaanderen op alle punten maar
ictterkundige kringen bij een te groeperen om ervan bijzonderlijk op die de stoffelijke en zedelijke noodeen macht te makers bekwaam, Vlaanderen te her- wendigheden van 't levers aangaan, gene andere
haven, bekwaam, Het zijne waarde en zijn belang rijken 9) moet benijden. Het bezit den eerbied voor
in de 'Nereid te doen aantasten 3) bekwa vooral, alle waar gezag; eene spreekwoordige eerlijkheid;
Het zijn eerste rechten te doen wedzrzischm, het eene wel-gesteunde familie ") en armen die maar
rcht van vrijelijk zijne taal te spreken, het recht op vragen om te werken !
Het Vlaamsche Congres van 1927 zal voor task
eerbied wegms den stam.
Inderdaad, in zijne eerste wren had het Vlaarmeh hebben te toonen 't geen dat te doen is, de nieuwe
Vcrbond 't juiste doel niet dat het nu bezit. 't Is een doelen waaraan de lidmaten moeten rakenn)
Daar is een deel van ons programma; maar wij
groot ongelijk te willen volgens een siren; programma
werken en voor-uit-gears. Weet een kind, zijne eerste wenschen altijd vooruit te gears want eene genootsteppers zettende, waar joist het zal uitkomen ? Hoe- schap die niet inwint, is zeer near van 12) hare dood.
Het toekomend 13) zal ons misschien nieuwe gezichtvee vrienden zouden geaarzeld hebben, zoo de E. H.
Gantois van 't begin af, al hetgeen de Vlaamsche punten ontdekken. Misschien zullen wij verplicht zijn,
Kringen volbrengen zouden, voorgezegd hadde ! te herscheppen of te verlaten taken die wij eerst van
Want in Fransch-Vlaanderen gelijk overal bestaan groote belang meenden. Op zekere oogenblikken
zullen wij op plaats blijven trappelen 14) maar eene
vooroordeelen die men zeer moeilijk bedwingt.
Noch de stichter, noch die hem volgden wisten zaak zal nooit stilstaan: het vlaamsch gedacht; de
waar toe zij gingen. Zij waren haast al 4) studenten en vlaamsche beweging die niettegenstaande alle moeilijkheden altijd zijn weg voort doet.
vociden in hunne harten eene onbepaalde liefde vooi
De lidmaten der Vlaamsche Kringen hebben dat
hunne moedertaal; ook begonnen zij te strijden voor
de Vlaamsche taal en vooraf ze te leeren want verde- gezaaid; het zoo hen nu onmogelijk worden het weer
in te trekkers en alle die zullen willen zijn weg af
digt men kwaalijk 't geen men niet kent.
Om Vlaanderen zelf te raken, had men niet genoeg stoppers, 't zij politieke vijanden, 't zij de Fransche
Staat, zullen van nu voort maar zijn vooruitgang
met de Kringen; 't moest iets enders gevonden
M. JANSSEN.
worden. De eerste Juli 1923 gaf de E. H. Lescroart kunnen verhaasten !
de „Vlaemsche Stemme in Vrankrijk" uit en in den
*) Edm. L. Gyselinck, Oranjestraat 144 Antwerpen. 1)
zelven tijd, met verscheide stemluidingen volgens
d'omstandigheden, namen andere Vlamingen in Eerwaarde 2) Ten doel stelt. 3) Verdedigen wordt blijkdagbladen en tijdschriften, eene hardnekkige propa- baar bedoeld. 4) Nog. 5) Voor. 6) Viel nog beter uit
ganda voor Vlaanderen aan. De diere en harde tijden wat het aantal deelnemers betreft. 7) Wat eruit voortkwam.
hebben „de Vlaemsche Stemme" verplicht te zwijgen 8) Kringen. 9) Landen. 1 °) Gezond huiselijk Leven. 11)
die men moet aanvatten. 12) Nabij 13) de toekomst 14)
maar de tweeden blijven op de bres.
Ander middel: over 5) twee jaren gaf het Vlaamsch voor: pietiner sur place, niet vooruit-komen.
Verbond een letterkundige prijs-kamp uit welkes
De Vlaamsche Molens.
uitslag de bestuurders aanmoedigde, te herbeginnen.
Dat: van 1926 had nog eene betere uitval voor het getal
Zij rechten nog hun hoofd, onze oude vlaamsche molens,
van mededelingen dan voor hare voortkomst 7).
Overschot van een tijd die nu niemeer bestaat.
Alle sociale staters 8) namen er ,deel aan en daarin
In hun teedergeruisch dat niemand meer verstaat
bestaat een aangenaam voorteken; vooral als men
't Voorleden tellen zij,
de groene vlaamsche molens.
denkt dat het vlaamsch onderwijs sedert eene halve
Zij
kwijten
nog
hun
pligt
onze oude vlaamsche molens
eeuwe en meer in Frankrijk niemeer gegeven word.
Met vruchten uit ons land, met wit en zuiver meel
Voor een gemeen ideaal strijden is schoon; maar
Dat de Vlamingen miek zoo kloek in grootsten deel
nietemin moet men nog, van tijd tot tijd zich bijeen
Zij kweken nog hun volk, de groene vlaamsche molens
vergaderen, om te semen moeilijkheden te vernielen
die voor een man alleen somtijds onoverkomelijk
Op uwe hillen, voor mij, als 'k u aanzie somtijds
schiinen. Alle de lidmaten van het Vlaamsch Verbond
Gedenktekens zijt gij, getuigen van eertijds
vergaderen; zekere punten van het programma vastEn mijn vlaamsch herte weent als een uitscheidt van draaien.
stcllen en gemakkelijker in eenheid te werken,
Uwe vlerken, voor mij, molens zoo minnelijk
daai toe zijn de Vlaamsche Congressen ingesteld en de
Schijnen als zij winden aan grooten kruissen g'lijk
23ste Juli 1926 had plaats te Hazebroek ondef de
Die den zegen van God over de streke zwaaien !
voorzitterschap van de E. H. Kan. Looters, hoogM. JANSSEN.
leeraar aan de Rijsselsche Katholieke Universiteit,
het derde Vlaamsche Congres van Frankrijk.
Fransch-Vlaanderen in Woord en Beeld.
Altijd op de taalkundige grond, zoekt het Verbond
gevoelen te scheppen ten aanzien van een vlaamsch
leder kent toch Ons Volk Ontwaakt, het kloeke weekblad
onderwijs. Het Nederlandsch zal nu aanveerd worden
als tweede taal voor het baccalaureaat. Welhaast, met zijn goede afbeeldingen, dat te Brussel verschijnt ? De
hopen wij, zal d'Universiteit volgen maar voor de Belgische lectuur is tegenwoordig zoo goedkoop, dat de leden
kleine scholen, zullen onze wenschen nog niet van het A.N.V. zich heelgemakkelijk op de hoogte kunnen
houden van hetgeen er geregeld verschijnt.
voldaan worden.
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FRANSCH- VL A AMSCHE VOORVECHTERS
J. M. Gantois.

Ant. Lescroart

In het nummer van 23 Januari vindt men eery aantrekkelijk
opstel van Jan van de Woestijne „De Dageraad eener herboorte"
met veel dat ieder weten moet over degeschiedenis van FranschVlaanderen, kaartjes en afbeeldingen van zijn mooie torens,
stadhuizen enpoorten. Ze konden in Nederland staan ! En
daar ziet men ook afgebeeld de voorloopers zoowel als de leiders
der herboorte: I. de Coussemaker, A. Bonvarlet,
Kan. Prof. Dr.
C. Looten, en — de huidige leiders — A. Lescroart, J. M.
Gantois, M. Janssen. Verder in het stuk nog vele portretten
van letterkundigen,
advocaten en andere voorstanders van de
beweging. De schrijver hoot en gelooft met jongen moed
in de toekomst. „Fransch-Vlaanderen herleeft" ! roept hi' uit.
Dit is de blijde boodschap, die wij den volke kunnen brengen
En wat meer is, dezen keer „est 't uuten goeten". Hi' zegt dit
op twee gronden: „
Ten eerste dat voor den eersten keer sinds
Fransch-Vlaanderen Fransch is, de Fransche Vlamingen zelf
nu, en uit eigen beweging, Vlaamsche stelselmatige inrichtingen
zijn aan stichten ,
en , ten tweede: sinds het decreet van 23
Juli 1926 is de verbanning van het Vlaamsch uit het middelbaar
onderwijs geweerd
„Het is dus hoog tijd, dat wij met Fransch-Vlaanderen, waarvan het meerendeel onzer zoo weinig weten,
nader kennis maken".

NEDERLAND.
Groepsvergadering van 12 Maart 1927.

Marcel Janssen

Enschede en vele andere spoedig Afdeelingen van het Verbond
zouden worden opgericht.
Mr. Schaap (Haarlem) vroeg inlichting over den raad in zake
de Vereenvoudigde Spelling en over het verzoek aan den
Minister van Onderwijs betreffende de benoeming van een
hoogleeraar te Utrecht.
De voorzitter antwoordde, dat aan het Hoofdbestuur in overwe in is gegeven een bliivende Spellingcommissie in het
leven te roe en, in den geest der Academie francaise. Het
verzoek betreffende de hoogleeraarsbenoeming hing samen
met hetgerucht over een Duitscher, die in aanmerking zou
komen.
De voorzitter deelde nog mede, dat Mr. Herckenrath we ens
zijn a.s. vertrek naar Indie aftreedt als secretaris-penningmeester
der Groep en verzocht de Afdeelingen voor de volgende vergadering candidaten te noemen voor secretariaat en penningmeesterschap.1)
In verband met de vraag over de indeeling der leden bij
Afdeelingen werd bepaald, dat in het algemeen de plaats van
inwoning het Afdeelingslidmaatschap bepaalt „tenzij een lid
anders wil"
De begrooting, in uitgaaf en ontvangst f 10.523,09 bedrag
end, werd goedgekeurd; besloten werd aan het Hoofdbestuur
over 1927 een steun van f 600.— te vragen.
De secretaris deelde mede, dat slechts 7 afdeelingen (Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, 't Gooi, Haarlem, Rotterdam
en Wageningen) haar jaarverslagen en reglementen ter goedkeuring inzonden.
De vergadering laakte de laksheid der andere.

Door de welwillendheid der Vrijwillige Burgerwacht kon
deze vergadering gehouden worden in haar Gebouw aan den
Sin el te Amsterdam.
Van het Groepsbestuur waren aanwezi g : Prof. Dr. A. A. van
Schelven, voorzitter; Ds. J. N. Pattist, ondervoorzitter; Mr.
C. M. Herckenrath Jr., secretaris-renningmeester; H. R.
Boeree en Prof. W. Nolet; van het Hoofdbestuur Mr. B. de
Gaay Fortman; vertegenwoordigd waren de volgende Afdeelinen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, 's-Gravenhage (Jongel.), 't Gooi, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Utrecht, Wageningen, West-Zeeuwsch-Vlaanderen,
Zaanstreek, Zwolle.
Algemeen was de wensch, dat in steden als Nijmegen,

Aan de mededeelingen van het Bestuur is het volgende ontleend :
Een onderzoek naar de schooltoestanden in de Limburgsche
mijnstreek heeft aangetoond, dat veel hinder wordt ondervonden
van de vele kinderen van vreemde nationaliteit, voornamelijk
Duitsche en Oostenrijksche. Deparochiale scholen te Heerlen schijnen daarop een verzoekschrift aan den Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te hebben gezonden
met verzoek te mogen over aan tot oprichting van afzonderlijke
scholen voor die kinderen. Het Groepsbestuur heeft bij monde
van Mr. J. A. N. Patijn bij dien Minister om inlichtingen

Te half 12 opende de Voorzitter de bijeenkomst.
De verslagen van den secretaris-penningmeester werden goedgekeurd.
Do hoer Post deed enkele mededeelingen over zijn propaganda.

1) Het zal tijdelijk worden waargenomen door den heer
J. N. Pattist, Jacob Mosselstraat 6 's-Gravenhage, aan wien
ook de namen van candidaten kunnen wordengezonden.
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gevraagd. Thans blijkt, dat slechts parallelklassen zullen worden
ingericht, waarin hoofdzakelijk Duitsch de votrtaal zal zijn.
Gezien de mindere toeschietelijkheid der Duitsche regeering
ten aanzien van het Nederlandsche onderwijs in Duitschland,
stelde de voorzitter zich voor den Minister in overweging te
geven zijn voornemen ten aanzien der parallelklassen voorloopig
als troef tegenover de Duitsche Regeering in handen te houden.
Het Groepsbestuur heeft verbinding gezocht met de pas
opgerichte vereeniging van Nederlanders in Noord-Frankrijk
en wil haar steunen met leesstof. De bedoeling is, om met
Nederlandsche landverhuizers, die zich daargaan vests en,
reeds voor hun vertrek voeling te houden.
Voor den Dietschen Academischen Leer an die van 4-8
April te Amsterdam zal worden gehouden, is I 100.— steun
toegezegd. 1)
Op 24 Januari ging de protest-vergadering teen het Nederlandsch-Belgisch Verdrag door en ze heeft haar uitwerking
niet gemist.
De poging, om een uitwisseling van Nederlandsche en Vlaamsche leerkrachten tot stand te brengen, mislukte. De heer
Pattist had een vergadering belegd ' met de verschillende
Onderwijsbonden, waar het plan werd toegejuicht. Maar toen
het tot daden moest komen, was maar een Nederlandsche
bnderwijzer bereid.
Aan den Bond Heemschut verzond het Groepsbestuur een
brief, om het behoud der Maasttichtsche Maasbrug als een
nationaalgedenkteeken te bepleiten.
De Afdeelingen Arnhem, Haarlem en Utrecht hadden een
voorstel ingezonden, om te overwegen of Groep Nederland
zich op eenigerlei wijze zal inlaten met de herdenking van het
Belgische eeuwfeest (1830-1930).
Besloten wordt ditpunt in een volgende bijeenkomst te doen
behandelen.
De voorzitter deelde nog mede, dat dan ook het plan aan de
orde zal worden gesteld om een werk uit te geven, behelzende
een overzicht van de Dietsche Stamontwikkeling gedurende
de laatste eeuw.
Bij de Rondvraag verzocht de heer Van Son, als secretaris
der Redactie van Neerlandia, aan Groep en Afdeelingen of zij
hem tijdig op de hoogte willen houden van Verbondsnieuws.
Mevr. Veen(Zaandam), de heeren Reynders (Arnhem) en
Van de Wall(Rotterdam) pleitten voor een beweging om het
nationale lied op de La ere scholen in eere te herstellen. Het
wordt al te stiefmoederlijk bedeeld.
De voorzitter acht ditprachtig Afdeelingswerk, omdat de
toestandenplaatselijk zullen verschillen.
De heer Staal (Zwolle) dringt er op aan, dat het Groepsbestuur
zich tot de Regeering zal wenden, om te bevorderen, dat bij de
samenvoeging der Ministeries van Oorlog en Marine niet de
naam Ministerie van Defensie, maar Ministerie van Verdediging
worth gekozen.
Na sluiting van de vergadering waren de afgevaardigden
met het Groepsbestuur de gasten van een onbekende, die in
de eetzaal van de Burgerwacht een noenmaal aanbood.
Te twee uur kwamen de auto's, door de motorafdeeling van
de Burgerwacht beschikbaar gesteld en door de goede zorgen
van den heer J. Ed. Gerzon, Secretaris der Afd. Amsterdam,
alle voorzien van een mooi A.N.V.-vlagje, voor, die het gezelschap, bestaande uit ongeveer 60 man, naar de polders van
Broek in Waterland voerden.Door Monnikendamging het op
Edam aan, waar de beiaard vaderlandsche liederen tinkelde
ter eere van het bezoek der A. N. V.ers, dat op het stadsplein
aan de schilderachtige yacht vooral de nieuwsgierige jeugd

■••■■■•••

verzameld had, welke een stoere agent op eerbiedigen afstand hield.
De ontvangst ten stadhuize was allerhartelijkst en de burgemeester, de heer Th. C. P. M. Kolfschoten, toonde zich een
voorkomendgastheer, die de waarde van het eigene, van Hollandsch stedenschoon ter snede in verband bracht met het
streven van het A. N. V.
Degroepsvoorzitter, Prof. Van Schelven, bleef het dankantwoord voor de hartelijke ontvangst niet schuldig.
Vermelden wij nog, als almede het belangwekkendste van
den tocht, het bezoek aan het kleine maar zeer merkwaardige
oudheidkundig museum in het fraaie nog onverminkte 17deeeuwsche huis aan degracht en de bezichtiging van de herstellingswerken der oude kerk, onder leiding van den deskundigen stadsbouwmeester, den heer Kok, wiens voorlichting
den deelnemers een kostelijke les was.
Op den terugtocht deden we, langs de Zuiderzee tuffend,
het schilderachtige Volendam aan, waar de nude visscherskleederdracht nog zoo kloek gehandhaafd wordt.
De aanschouwing van dat eigene Hollandsche dorpsschoon,
dat zich in de heldere voorjaarslucht op zijn voordeeligst
voordeed, was wel in staat de stemming te onderhouden,
die A. N. V.-ers bezielt, wanneer ze samenkomen, om zich
een te voelen in de Grootnederlandschegedachte en den arbeid
C. v. S.
te bespreken, die deze tot daden kan brengen.
Van de Afdeelingen.
Arnhem.
De sekretaris schrijft:
Voor de afdeling trad als spreker op de heer J. Modest
Lauwerijs, hoogleeraar aan de Vlaamse ho ere muziekschool
te Antwerpen, met een uitgezocht programma van Hollandse,
Afrikaanse en Vlaamse letterkunde, dicht en ondicht. De
ehele avond heeft de begaafde voordrachtkunstenaar ons
g
geboeid gehouden onder de bekoring van zijn bus tame stem,
zijn welluidende uitspraak, zijn beeldend gebaar, zijn gevoelvoile vertolking van der dichters bedoeling, en dit alles in zulk
een schone eenvoudigheid, dat men de voordrager vergat en
slechts de dichters hoorde.
zijn prachtige Klokke Roeland zal voor menigeen een openbaring zijn geweest en, zoals hi' Oom Gert liet vertellen, de
zwaluwen om de toren deed gieren en zwieren, het Waghondje liet snoeven en snappen, 't was ontroerend van schoonheid engevoel of tintelend van geest.
Dordrecht.
23 Maart hield Prof. Dr. A. A. Pulle uit Utrecht, de bekende
natuuronderzoeker, die in 1902 en 1920 wetenschappelijke
reizen in Suriname ondernam, een boeiende voordracht over
deze meest Nederlandsche, maar ook veronachtzaamde kolonie.
Een groot aantal fraaie lichtbeelden verhoogde de waarde
van hetgesprokene.

's-Gravenhage en Omstreken.
Den 28sten Februari heeft one afdeeling een Dietschen
gegeven, dien velen naast de uitvoering van
Ku
Tijl" als het gunt
lanspvan dit seizoen beschouwen.
„
De hoofdpersoon van den avond was Mevrouw Marguerite
Couperus uit Haarlem, een dame, die sinds eenige jaren kunstavondengeeft, waarop zij liederen zingt in kleeding en omgeving, passend bij het lied. Daar zij veel voor het Nederlandsche
lied voelt, meldde zij zich aan bij het A.N.V. voor medewerking
aan kunstavonden. Op onze vraag, of zij een avond zou willen
widen aan „het Dietsche Lied in verschillende Eeuwen", antwoordde zij van ganscher harte bevestigend, too met geestdrift
studeerde liederen in van de middeleeuwen of
aan het werk,,
tot nu toe.... en zoo hebben wij den 28sten een kunstavond
gehad, die ons nog lang zal heugen ! De stampvolle zaal was
1) Een door een der leiders toegezegde bijdrage over deze
voortdurend in geestdrift. Met haar heldere stem, haar duidevoortzetting der Vacantieleergangen werd niet onto en, Red. I i lijke uitspraak, haar sober gebaar, haar die gevoel liet de zange-
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res van elk liedje, ook van het eenvoudigste, het mooie doordringen tot in de harten der aanwezigen. „Welk een schat van liederen
bezit ons yolk !" was de uitroep van de velen, die, opgetogen
over hetgenotene, huiswaarts in en.
Mevr. Rep Kruger—Smits begeleidde de zangeres achter de
schermen aan het klavier en bij enkele liederen op het tooneel
aan het spinet.
Een Haarlemsch kwartet, bestaande uit Mej. Proot en de
heeren Dr. Naessens, Mr. Keuskamp en Reinalda, wisselde
op zeer verdienstelijke wijze den zang of met 17de-eeuwsche
en hedendaagsche Nederlandsche muziek.
K. E. 0.
Een mooie bladzijde is nog aan de rijke geschiedenis der
werkzaamheden van deze Afdeeling toegevoegd door de in
samenwerking met het Comite Vliegtocht Nederland—Indie
en de Kon. Nederl. Ver. voor de Luchtvaart op 26 Maart
in de Ridderzaal bete de vergadering, welke werd vereerd
door de tegenwoordigheid van H.M. de Koningin-Moeder,
Z.K.H. Prins Hendrik als vertegenwoordiger van H.M. de
Koningin en vele hoogwaardigheidsbekleeders.
Over de luchtverbindingen van en naar Nederlandsch-Indie,
een nationaal belang van de eerste orde, voerden na een inleiding van Overste Oudendijk het woord Prof. Treub en
Generaal Snijders. Een klein koortje onder leiding van den
heer P. Mostert voerde Nederlandsche liederen uit. Na afloop werd in de Rolzaal aan de talrijke aanwezigen een theen
aangeboden.
In alle opzichten een zeer geslaagde middag.
'-sGraDenhage (Jongelieden-Afd).
Het Bestuur dezer Afdeeling is als volt samengesteld:
R. C. L. Langemeyer, voorzitter; H. F. W. M. Pauwels, secretaris, Corn. Speelmanstraat 27; K. J. M. Verhoef, penningmeester; Mej. C. Prins en J. Borgmeyer.
Haarlem en Omstreken.
' Mr. H. P. Schaap schrijft ons:
Zaterdag 5 Maart '27 gaf de afd. Haarlem in het gebouw
„Zang en Vriendschap" haren tweeden, Dietschen, kunstavond
in dit vereenigingsjaar. Als spreekster trad op de bekende Haarlemsche, mevrouw Marie C. van Zeggelen,
die een voordracht
hield uit eigen werk, welke voordracht zij vooraf liet gaan door
enkele opmerkingen over de grootsche taak van ons, Nederlanders, tegenover de talrijke volken en stammen in het onmetelijke Insulinde, zoo verschillend in beschaving en geestesgesteldheid, en die met ons een staatsverband vormen 1). Voor
de rustpoos las mevrouw Van Zeggelen een gevoelige schets uit
Atjeh voor: „De Weefster", daarna een schets uit Celebes:
„Het Zonnerecht". Tot slot kregen wij een reeks zeer belangwekkende lichtbeelden te zien, waarbij mevrouw Van Zeggelen
op de haar eigen, prettige, manier ons van haar groote Indische
kennis liet blijken.
Er waren afgevaardigden van de vereenigingen „Groningen",
„Zeeland" en „Gysbert Japicx" aanwezig.
Het bestuur der afdeeling is voor het jaar 1927 als volgt
samengesteld: Mr. J. D. van der Plaats, voorzitter; F. Primo,
ondervoorzitter; Mr. H. P. Schaap, penvoerder, Middenweg
70, Schoten; Mejuffrouw W. J. Francken, Coornhertstraat 23,
penningmeesteres; J. C. A. Croin en Mr. Julius Hoog.

Rotterdam.
Voor deze afdeeling hield Prof. Dr. G. Brom den 28sten
Februari een belangwekkende lezing over „De ontwikkelingsgang van Jan Toorop".
1) Het is niet juist om, zooals sommigen doen, te spreken
van: Oost-Indie (Suriname, Curacao) en de Rzjksgedachte;
zulks is staatswetenschappelijk een ketterij ! Wel moet men
spreken van Oost-Indie, Suriname, Curacao en de (Nederlandsche) Staatsgedachte. Zie de duidelijke bewoordingen
van art. 2r der Grondwet.
H. P. S.
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Met een keur van lichtbeelden liet spreker zien, hoe Toorop
in zijn jeugdwerken meer Franschman dan Hollander is, maar
tevens hoe hij, na veel reizen en zwerven, een waar Nederlander
isgeworden.
Het is de zee van Holland die hem aantrekt, met haar trag
ische heldhaftigheid en de stoere kracht der boeren en
visschers van de kusten, wier innerlijk geloofsleven hi' meesterlijk weergeeft.
En al is zijn talent veelzijdig, al verstaat hi' het Oostersche
mystiek weer te geven, toch ziet Prof. Brom hem het liefst als
p
ortrettist, als hoedanig onze oude meesters zoozeer hebben
uitgeblonken.
De voorzitter, Prof. Dr. L. W. Sneller, dankte Prof. Brom,
mede namens de vele aanwezigen voor dezen schoonen kunstavond.

West-Zeeuwsch-Vlaanderen.
De secretaris, de heer E. P. van der Werff, schrijft:
De tweede helft van het winterprogramma is thans afgewerkt.
De reeks letterkundige lezingen, gegeven door de heeren E. P.
van der Werff, Ds. Van Ruytenberg en Wies Moens, is, te oordeelen naar de zeergoede opkomst der leden, wel in den smaak
gevallen.
Thans staat nog op het programma een 2de Afrikaansche
avond in samenwerking met de afdeeling Oostburg der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij. Hiervoor zullen rolprenten
worden aangevraagd bij de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
vereeniging.
En misschien, misschien, in Juni of Juli een openluchtvoorstelling.
Kunnen de leden de werkzaamheden van het bestuur niet
eens beloonen door ieder ten minste een nieuw lid aan te
brengen ?

NEDANDIA.
J. Ws Roessingh van Iterson.
Op den 26sten Januari j.l. vertrok met de P. C. Hooft naar
Europa voor herstel van gezondheid de heer J. W. Roessingh
van Iterson, uitgeleide gedaan door tal van vrienden en bekenden, o.w. bestuursleden van de Groep.
De beteekenis van den arbeid van den heer R. v. I. voor
het Verbond en de vele functies,
die hi' gedurende een reeks
van jaren in de Groep Indie met de grootste toewijding heeft
vervuld, zijn in Indie en Nederland genoegzaam bekend en
geven hem aanspraak op de groote waardeering van alle Verbonds-vrienden. Het Groepsbestuur heeft van zijn erkentelijkheld voor het onvermoeid arbeiden van den Heer R. v. I. aan
de Verbondsbelangen blijk egeven door de familie bij haar
vertrek een bloemstuk aan te bieden. Het voelt zichgedrongen
in ons blad zijn diepgevoelden dank te betuigen voor het
vele, dat hi'j voor de Groep heeft gedaan. De beste wenschen
voor het herstel van zijn gezondheid vergezellen hem !
Mannen als R. v. I. heeft het Verbond in deze tijden noodig
als brood. Het zal schier ondoenlijk zijn hem te vervangen.
Maar wat wij hier verliezen, zullen wij winnen in Nederland;
stappen worden gedaan, om hem in de vertegenwoordiging
van de Groep in Nederland op te nemen. Daar zal belangrijk
en veel werk voor hemgereed liggen.
P. J. G.
Afdeeling Oostkust van Sumatra.
Het jaarverslag over 1926 van deze afdeeling is voor het
Groepsbestuur van Ned. Indie en voor het Hoofdbestuur opwekkende lctutlr. Een toeneming van het aantal leden van 170
tot 184 (ofschoon 't eigenlijk droevig is, dat we ons over zulke
lage cijfers al verheugen), en van die 184 kochten er 50 een,
kalender. Is dat niet sterk ?
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Er werden 5 lezen en gehouden, in samenwerking met het
Oostkust-Sumatra-Comite en de Loge Deli,
waaronder twee
door Annie Salomons (die helaas ! Medangaat verlaten), en
elke lezing bracht de aanwinst van eenige leden. „Dit jaar
moeten we natuurlijk boven de 200 komen" zegt het verslag
en, lettende op de ernstige belangstelling van het bestuur voor
de zaak van het Verbond, gelooven we, dat dat lukken zal.
Maar in het rijke tabaksland moesten die leden toch meer dan
f 1125.— aan bijdragen opbrengen !
Het bijgevoegde verslag van den Nederlandschen leer an
getuigt ook van bloei; het aantal leerlingen steeg van 75 tot 90,
en verblijdend is de belangstelling der gemeente Medan, die
B.
f 600.— 's-iaars steungeeft.

ZUID-AFRIKA.
De Invoer van Nederlandsche Boeken.
Mr. R. A. Fockema heeft, naar men weet, tegenover het maandblad Zuld-Afrika betoogd, dat de stijging der ambtelijke getallen betreffende den uitvoer van boeken uit Nederland naar
Zuid-Afrika niets bewijst, omdat men niet weet, hoeveel schoolboeken daaronder waren en of de verzonden boeken Nederlandsche boeken waren.
Zuid-Afrika antwoordt thans 'in e'en uitvoerig opstel met
cijfers van den boekenuitVVer over de jaren 1910—'14 en dan
van 1917—'24, waarbij vooral aandacht wordt gevestigd op het
bedrag van 1683 K.G. in 1914 en 93000 K.G. in 1924. De
redactie acht het„in het afgetrokkene denkbaar”, dat de Afrikaansche uitgevers na 1917 zeer veel Afrikaansche boeken in
Nederland deden drukken maar schrijft dan:
„Of dat denkbare waarschijnlijk is, is een andere vraag, die
wij niet zoo maar, zonder deugdelijke gronden, bevestigend
zouden durven beantwOorden.
Maar stel eens dat het-zoo is,-en- dat A-4-wat er-sedert 1917 1)
meer dan in 1914 is uitgevoerd, geen Nederlandsche boeken
zijn, maar alleen in Nederland gedrukte, staat het dan vast, dat
er een achteruitgang van het gebruik en het debiet van Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika is ?
Neen: want in .die 1683 K.G. boeken uit Nederland, die in
1914 werden uitgevoerd (we nemen het hoogste cijfer uit de
jaren voor 1917) zitten 66k de schoolboeken, ook de gezangboeken, óók de uitgaven van de firma De Bussy; misschien ook
de uitgaven van. C. J. van Rijn, die in Nederland placht te doen
drukken; óók de zendingenr.van de Boekencommissie, enz....
In 1926 word-. niet uitgevoerd 1683 maar 104000 K.G. Is het
niet meer dan • waarschijnlijk, dat dat kleine poovere beetje
Nederlandsche letterkundige boeken, dat voor 1914 zit in de
1683 K.G., in'. 1926 is ingesloten in de 104000 K.G., en dat er
dui van achteruitgang een sprake is ? Ja, is het niet meer dan
waarschijnlijk, dat, daar de geheele uitvoer van boeken uit
Nederland met 679% is vooruitgegaan, er in 1926 ook wel wat
meer Nederlandsche letterkundige boeken naar Zuid-Afrika
zijn uitgevoerd dan in 1914 en dat men toch zeer deugdelijke
argumenten moet hebben om van achteruitgang te spreken ?"
**

De heer Fockema, vernomen hebbend, dat Neerlandia het een
en ander over het boekenvraagstuk uit het Maartnummer
van Zuid-Afrika zou overnemen, zond ons de volgende opmerkin en:

betwist ik niet. Deze kring is echter zeer beperkt. Van Afrikaansche zijde is herhaaldelijk met nadruk betoogd, dat de
leerlingen der la ere school en de laagste klassen der middelbare
school in hetgeheel geen Nederlandsch meer kunnen lezen.
Daar dit omvat degroote rneerderheid der bevolking, valt bezwaarlijk te verwachten, dat bij de bevolking in Naar geheel het.
lezen van Nederlandsch zou zijn toegenomen.
Deze toeneming wordt dan ook ontkend door Mr. Oranje, tot
voor korten tijd leeraar aan een instituut te Pretoria. Hi' zag,
zeer beslist het tegendeel. De Afrikaansche boekhandelaren,
laten den handel in Nederlandsche boeken over aan collega's,;
die daarin specialiteiten zijn. Zoo in Pretoria twee boekhandelaren. Beiden verklaren,
dat de verkOop van Nederlandsche
boeken stellig de laatste jaren veel minder is dan vroeger. In
gelijken zin laat zich het hoofd van de afdeeling Zuid-Afrika
der fa. Del3ussy uit en daar de bOekwinkel te Kaapstad, die
deskundige ter plaatse is voor Nederlandsche boeken, een zaak
van De Bussy is, moet men daar voor 'Kaapstad wel de beste
inlichtingen kunnen geven.
Tegenover de juichtonen over het steeds meer lezen van
Hollandsch en Afrikaansch zij gewezen op het verslag van de
plaatselijke openbare boekerij te Bloemfontein („Die Volksstem" van Pretoria van 29 januari 1927).
In de bibliotheken in Z. A. wordt aangeteekend, wat aan boeken is aangevraagd, om te lezen in de leeszaal of om mee naar
huis te nemen. Voor de bedoelde boekerij waren de getallen:
Afrikaansche boeken 240, Engelsche boeken 67,000.
De vraag naar Nederlandsche boeken was blijkbaar zoo
gering, dat men er niet over spreekt. Te Pretoria vernam Mr.
Oranje in 1926, dat in het vorige jaar daar in de boekerij op
iedere honderd Engelsche boeken een boek in Afrikaansch
en Hollandsch samen was aangevraagd.
Over degetallen van inimer' van boeken uit ons' Vaderland
naar Z. A. kan wordengezwegen, omdat volstrekt onbekend is,
hoeveel Nederlandsche boeken daarbij waren.

TAALCOMMISSIE.
E.J. L. te U. e.a. Dank voor Uw opmerkingen over onze
Woordenlijst, waarmede bij den binnenkort noodigen herdruk
rekening zal worden gehouden.
De eerste noenzaal in de Hofstad !
De bekende zaak van Lensvelt Nicola wordt verbouwd.
De eigenaar(s) berichtte(n) ons, dat de nieuwe zaak den Nenaam noenzaal zal dragen. Hulde ! Wie volt ?
de
Proeve van het tegenwoordige Zaken-Nederlandsch !
M. H.
Wanneer U emplooi heeft voor een envelop, waarvan de
kwaliteit aan de hoogste eischen moet voldoen en de consument
waarde hecht aan het cachet zijner onderneming, dat zult U
met onze soort.... effect sorteeren..
De prijs deer envelop ...... is per mile 6.80 terwijl wij bij
afname vangroote kwantums sp2ciale prijzen noteeren.
Te Uwer gouverno overhandigen wij U ingesloten een monster
en ho en gaarne, dat U ons met Uwe orders zult vereeren.
Inmiddels verblijven wij aanbevelend, enz.
*

Professoren te Kaapstad en Stellenbosch deelen ons medee
dat men in den laatsten tijd meer Nederlandsche boeken leest,
dan vroeger. „Zuid Afrika" schijnt op deze mededeelingen
gegeneraliseerd te hebben. De mededeeling van voornoemde
professoren, voor zoover 't betreft den akademischen kring,
1)

Over 1915 en 1916 is ergeen opgave.

*

*

Over het Belgisch verdrag !
Sprekend over dit verdrag, verwachtte een schrijver een levee
en masse voor de Koningin, let wel het hoofd van den Nederlandschen staat. Fier zijn de Nederlanders toch !
*
*
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Een Hollandsche naam is nietgoed genoeg.
Naar wij vernemen, zal de bokser Huizenaar, die in 1924 o.a
tergelegenheid van de Olymp. Spelen voor Nederland uitkwam,
over aan tot de beroepsklasse en uitkomen in de weltergewichtklasse. Hi'j zal dan den naam Kid Robinson aannemen.
N. R. Ct,
*

*

*

Kappers. Bekwaam Salonier gevraagd. Maison ...... ,
......we Rotterdam.
N. R Ct.
,le *
In de„Haagsche Post” van 25 December j.l. zegt de schrijver
aan het eind van zijn „Het Vraagstuk der vreemde Woorden":
....maar in anderegevallen zijn overgenomen woorden als taalverrijking te beschouwen. Dit laatste wordt door overdreven
ijverige puristen maar al te vaak vergeten.
Och ja, die puristen, zelfs al zijn ze niet overdreven ijverig,
zijn toch maar bekrompen lui ! Zij kunnen niet eens goed lezen,
wat een ander schrijft. B.v. uit den eerst aangehaalden zin
is het hun met den besten wil der wereld niet mogelijk op te
maken, of de schrijver bedoelt, dat overgenomen woorden
kunnen of moeten beschouwd worden als taalverrijking, Als den
schrijver bedoelt kunnen (wat toch de Nederlandsche beteekenis
van ztjn te is !), staan die bekrompen taalzuiveraars geheel aan
zijn zijde; indien hi' bedoelt moeten, kunnen zij des schrijvers
standpunt niet innemen. Daar voelen zij, de taalzuiveraars,
zich te Dietsch (nog altijd een ondeugd I) voor.

INGEZONDEN.
Aan de Redactie van„Neerlandia”
Naar aanleiding van een opmerking van Dr. M. A. van
Weel in het laatste nummer van- „Neerlandia" veroorloof ik
mij op bladzijde XIII, reel 4 van Duden, Rechtschreibung
der deutschen Sprache, neunte aulfage, sechster Neudruck,
Leipzig 1922 te wizen: „Als Teile von Titeln and Namen
(werden mitgrossen Anfangsbuchstaben geschrieben) Eigen• das KOninglich
in Fallen wie.
schaftswOrter
Preussische Zollamt, der Wirkliche Geheime Rat; die All emeine Zeitung.
De opmerking van Dr. Van Weel is dus niet alleen een
afdwaling. maar ook een dwaling. Verder deel ik mede, dat
„die Niederländische Srache"
zoals ook op de tite staat,
P
een „Sonderdruck" is, di afzonderlijk niet in de handel is,
zodat daarop een prijs kon worden vermeld.
Met dank voor opneming,
Den Haag, 17 Maart 1927

VAN DER MEER.

Er schijnt ten opzichte van de schrijfwijze van het Hoogvasrheid te bestaan.
1k maakte
mijn opduitsch
ook
almerking op gezag en na raadpleging van desbevoegden. wijl
ik mij niet veilig genoeg gevoelde, om op mijzelf of te gaan.
Prof. Van der Meer houde mij ten goede dat ik de zaak
volstrekt niet als zoo ernstig beschouwde. — Dat de „Sonderdruck" niet in den handel is, wordt niet vermeld; vanVAN WEEL
daar dat ik naar denprijs ervan vroeg.

Verschillende samenstellers en uitgevers van atlassen en landkaarten hebben zich bereid verklaard bij herdrukken rekening
te houden met de wenschen van het A. N. V. ten opzichte
van degrens van het Nederlandsch Taalgebied en de Nederlandsche spelling van plaatsnamen.
Tot vertegenwoordiger te Keulen is benoemd de heer P.
S. GObel, Burgmauer 2.
Voor een lezing over Nederland door den heer A. van der
Horst van Amsterdam, te Essengehouden, werden lantaarnplaatjes beschikbaar gesteld.
Aan de Argentijnsche krant „Ons Weekblad" werd een bescheiden steun toegekend.
De algemeene voorzitter nam zitting in het eerecomite
van het XIIde Grootnederlandsche Studentencongres, dat van
8 tot 12 April te Wageningen zal worden gehouden.
Aan een Hongaar uit Debreczen, die het Nederlandsch
bestudeert, werden op zijn verzoek eenige Nederlandsche
boeken gezonden.
Voor de Zuidafrikaansche Studentendagen, welke dit jaar
in Groningen zullen worden gehouden en uit aan van de Ned.
Zuid-Afr. Vereeniging en het Al g. Ned. Verbond, is f 250.—
steun verleend.
Op aanstichting van Harer Majesteits Gezant werd te Weenen
na een rede van den Heer P. J. de Kanter een afdeeling opgericht.
Het Bestuur is als volgt samengesteld: J. H. Coster, voortitter; mevr. Wenckebach, 2de voorzitster; Dr. G. J. Ijssel
de Schepper, penningmeester; Mevr. Mahr van Bemmelen,
plaatsv. penningmeesteres; A. van der Stal, secretaris, Prinz
Eugenstrasse 60; A. C. M. Nydam, plaatsv. secretaris.
Z,Exc. Jhr. Van Nis en tot Sevenaer aanvaardde het hem aan
eboden eerevoorzitterschap. Reeds traden 40 leden toe.
g
Wij wenschen de nieuwe afdeeling van harte geluk en ho en,
dat Naar voorbeeld door de Nederlanders in andere buitenlandsche steden spoedig worde gevolgd.
Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen geopend
van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben
vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts.
Nederland op zijn best.
Twee vliegers van de K.L.M.: W. M. 0. A. Beekman en
Q. te Pas, hebben van 17 op 18 Maart een stout stuk volbracht. Zij stegen te Rotterdam met de H. N. A. D. P. in
den vroegen m:rgen, om evert 3 uur, op en daalden te
Marseille over tienen ondanks sterken tegenwind. 's-Avonds
om 7 uur was men weer in Rotterdam terug.
Eenprachtig geslaagde tocht, die . dus mogelijk maakt dat
men uit Nederland in een halven dag de Indische boot, die
van Marseille vertrekt, kan halm. Depostverbinding trekt er
eveneens degroote voordeelen van.
Hulde aan onze kranige Nederlandsche vliegers!
Steun voor den Ned. Bond in Duitschland.

MEDEDEELINGEN.
Bij den boekhandel van den heer H. J. Breyer te Arnhem
werd een tentoonstelling van A. N. V.-uitgaven ingericht.
Aan het Bestuur van Groep Vlaanderen is verzocht een
Ned.-Taalgrenskaart te ontwerpen naar den tegenwoordigen
toestand.

Wij ho en dat velen onzer stamgenooten de oproeping op de
tweede bladzijde van ons Maartnummer met belangstelling
hebbengelezen en dat het hen tot daden of althans goede
voornemens heeft aangespoord.
Wij maken dezulken er opmerkzaam op, dat gelden kunnen
gestort worden op de giro-rekening no. 121942 ten name van
den Ned. Bond i. D. of bij den heer Schuller tot Peursum,
Directeur van het Bankierskantoor Lissa & Kann, Lange
Vijverberg 3 te 's-Gravenhage.
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In Nederland Nederlandsch.

De heer Polak, lid van de Nederlandsche Eerste Kamer,
heeft aan den Minister van arbeid, handel en nijverheid de
volgende vragen gesteld:
1. Is het bericht in de dagbladen, dat Zijn Excellentie een
commissie in het levengeroepen heeft, die den naam draagt
van commissie voor beroepsomvorming, juist ?
2. Zoo ja, zou Zijn Excellentie dan zoo vriendelijk willen
zijn, mede te deelen, welke taal dit is?
3. Indien Zijn Excellentie met ondergeteekende van meening is, dat men in Nederland Nederlandsch behoort te spreken
en te schrijven, zou hi dan niet willen bevorderen, dat in zijn
departement voortaan naar dezen re el gehandeld wordt ?
Gaarne brengen wij hulde aan den vragensteller, die door
zulk een eenvoudige daad in regeeringskringen het beginsel
stelt van eerbied voor de eigen taal.
Een taalcommissie voor het keuren van ambtelijke stukken,
voordat zij de departementen verlaten, lijkt ons geen overbodige weelde.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.

N.V. Nederlandsch Reisbureau v /h. A. J. Linde's-Gravenhage.
man & Co.
Amsterdam.
J. H. Bouman, Sin el 512,
Joh. J. Smit, Diamanthandel., Sarphatistr. 66a
ff
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Gewone Leden.

Hoorn.
Mr. G. J. Bisschop, Burgemeester
H. J. Room, Gemeente-Secretaris
ft
H. J. Clarion, Gemeente-Ontvanger
f,
D. L. Harms, Voorz. v/d. Raad van Arbeid
ff
S. H. A. Esser, Scr. Kamer van Kooph. & Fabr.
ff
Ds. Klaver, Rem. Predikant
ft
H. G. Berghuis van Woortman. Insp. Registratie
•.,
en Domeinen
N. A. F. Taverne, Apotheker
,fr
Mevr. Hampe-Neugerman, Koepoortweg 98
ff
J. C. Altorffer, Rijksontvanger
ff
Mr. J. M. D. Lijberse, Adv. & Proc., P. C. Hooft
Amsterdam.
straat 13111
M. Schulman, Keizersgracht 448
tt
L. Arioni, Heerengracht 372
ft
F. Anderson, Van Woustraat 205
,,
Mr. J. Hoofien, Adv. & Proc., Reguliersgr. 30
ft
Mr. G. Parser, Heerengracht 516
ff
1
G
Firma W. J. Lauwers, Gravenstraat
ft
R. C. Verweyck, N. Z. Voorburgwal 58-60
,p
L. N. Trap, Adm. de Ruyterweg 2791
if
W. van der Sluys, Huidarts, Schiedamsche SinRotterdam.
gel 58a
C. J. Appels, Dir. Techn. Midd. School, Schiedamsche Sin el 64b
ff
H. Karnowski, Schiedamsche Sin el 82
f,
Jhr. M. van Karnebeek, Schied. Sin el 82
ft
J. W. de Bruijn, Apotheker, Westersingel 119
ft
Dr. D. J. Copper, D.Jzn., Dierenarts, Schied.
ft
Sin el 75
J. C. Lichtenauer, Muziekh.,
Zuidblaak 8
ff
C. Besselaar, fa. Besselaar & Co., Zuidblaak 4
if
A. P. W. van Meurs, Notaris, Wijnhaven 151
ff
Mr. M. van Heel, Adv. & Proc., Laan van Meer's-Gravenhage.
dervoort 221
Mej. Mr. J. J. Browne, Van Hoornbeekstr, 25
Si

J. H. Bel raven Dir. Telegraafkantoor
Haarlem.
J. P. Haanschoten, Insp. Post. en Tel.
ff
Mr. F. van der Goot, Adv. & Proc. Ged. Oude
Gracht 65
ff
G. Wolzak Hz., Notaris, Jansweg 52
ff
T. C. Daey Ouwens, Notaris, Jansweg 44
ff
B. M. Serne, Notaris, Nieuwe Gracht 84
ff
Mevr. J. C. Op 't Eynde-Stolp, Arts, Nieuwe
Gracht 58
ff
C. J. Waeyhaert, Ripperdapark 13
,,
A. H. Guddee, Oud-Kath. Pastoor
Culemborg.
G. Schouten, Notaris
ff
Ds. G. J. Staal Jr., Pred. Ger. Kerk
,f
A. R. van Beekum,
Gemeente-Secr.
Pt
J. Beenhakker, Onderwijzer, U.L.S.
tf
L. C. Dekkers, Hoofd U.L.0.-School
ff
W. Donkersloot,
Hoofd O.L.S.
ff
h Boekhandel
Mevr. Wed. H. H. Bolding,
f,
W. Prins, Meubileerinrichting
Pt
A. Schouten, Verffabrikant, Tollensstr.
ff
G. Th. Campagne, Drogist
ft
A. T. Verschoor, Uitgever
tf
Mr. G. H. E. Nord Thomson, Adv. & Proc.,
Morschsingel la Leiden.
Carl F. Schudel, Dir. N.V. de Condor, Wijnh.
ff
W. P. Melief, Hoofd R.-K. School Rapenburg
if
J. L. van Heteren, Hoofd R.-K. Jongensschool
it
Ds. H. Thomas, Voorz. Chr. Oranjever.
ff
Heemstede.
k Jan van Goyenstraat 1
L. J. van Wij,
Mevr. Dr. Hans Hillesum, Weerdsingel O.Z. 34 Utrecht.
Mr. K. A. F. J. Pliester, Adv. & Proc., JulianaOverveen.
laan 51
Kampen.
Joh. G. van Hulzen, Boekbinder, Oude Str. 51
J. P. ten Hove, IJselkade 30
ff
H. H. Mulder, Ontv. Dir. belastingen
ff
Nijverdal.
A.Jansen, Vertegenw. fa. Kok te Kampen
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
Haarlem.
F. Wildeboer, Coltermanstraat 10zw.
Opg. door den heer F. Primo, Heemstede.
Oostburg.
Mej. Drijver, p /a. den heer Nieuwenhuise
I. van Houte, Brouwerijstraat
tt
Beiden opg. door het Bestuur der afd. WestZeeuwsch Vlaanderen.
Amsterdam.
Dr. A. Goslinga, Stadhouderskade 150b
ft
G. Blanez, Prins Hendrikkade 20/21
Mej. J. F. Bakker, Sarphatipark 13
fl
J E. van Heusden, 2de Const. Huygenstr. 50
ft
A. M. Cornelissen, Overtoom 121
ff
Mevr. M. C. M. Cornelissen-te Hennepe, OverIf
toom 121
Me', A. M. de Fost, N. Doelenstraat 7
,f
S. S. Polak ,
Vossiusstraat 32
ff
ff
H. de Booy, Bronckhorststraat 18
E. van der Hoop, Leidsche Gracht 14
ft
Mr. R. E. Kielstra, Dir. Kasvereeniging
ft
Hilversum.
H. G. W. v. d. Wielen, Pieter de Hooghlaan 1
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Amsterdam.
Maastricht.
J. F. P. van Anrooy, Lambertuslaan 4a
D. E. de Boer, Burgemeester Ceulenstraat 2
tt
H. R. Bus, Prof. Roerschstraat 10
ft
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Rotterdam.
J. H. Donner, Ged. Botersloot 119a
Opg. door het Bestuur der Afd.
ft
Middelburg
Mevr, B. Heyse—Tak,
Molenwater
ft
Opg. door het Bestuur der Afd.
Rotterdam.
H. Diemer, Rozenburglaan 19
Oegstgeest.
A. Weiland, Julianalaan 21
's-Gravenhage.
J.
J. Moerman , Valkenboschkade 121
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
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hart en niemands knegt.
ONNO ZWIER VAN HAREN.

INHOUD : Prinses Juliana 18 jaar — Wat wil het A.N.V. II — Nederlanders in den vreemde I — Hendrik van Veldeke,
onze oudste Dichter — Die t s c h e kantteekeningen: Nederlandsch of Vlaamsch — Nederlandsch of Esperanto c —
Taalschut — Mian gas Nederlandsch — Wat nut heeft onze Taal ? — Belangstelling voor Ned: — Nedeand:
Afr1
scheid, door Prof. Dr. A. A. van Schelven — De studentendagen • eenige indrukken, door E. L. Visser — V 1 a a n d e r en:
Lodewijk Del ire t — Vlaamsche toestanden XIX, door M. J. Liesenborghs — Een belangrijke motie — Rubensfeesten —
Tak Brussel — Gent herleefd — F r a n s c h V 1 a a n d e r en: Groeikracht — Eenpleidooi voor Frankrijks gezondste yolksdeel — Suriname: Suriname, emigratiegebied voor Nederlanders, door Dr. Th. Lens — Z u i d-A f rik a : Brieven uit
Z. Afrika I — Eerste Afrikaansch-medium School — Zuidafrikaansche Taalbond — Herdenking van Vereeniging — Nederlandsche Tooneelkunst in Z. Afrika — A m e r i k a : Nederlanders in Amerika — Vastenavond te Buenos Aires — Ta a 1c o m m i s s i e — Inge z o n d e n : Aan de medeleden van het A.N.V. , door Jan Bernaerts, pr. — Het voorbeeld, door Mr.
Ch. Petit — Mededeelingen — Nieuwe Leden — Aankondigingen.

Het A. N. V. stemt van harte in met de vreugdetonen, die 30 April in Nederland en zijn stamverwante
gebieden zijn aangeheven ter eere van de jonge
Nassau, die eenmaal volgens menschelijke berekening Neerlands troon zal bestijgen. En het gedenkt
daarbij vol bewondering de degelijke opvoeding,
Welke Zij mocht genieten van haar Moeder, die
daarmede het Koninklijke voorbeeld volgde van.
Juliana's Grootmoeder, aan wie Koningin Wilhelmina zooveel te danken heeft, en dat haar zedelijk
en geestelijk in staat heeft gesteld tot de hooge taak,
die Zij nu reeds 29 jaren zoo eerbiedwaardig vervult.
Zoo is deze 18de verjaardag als vanzelf geworden
tot een mijlpaal, waarbij het Nederlandsche yolk
zich weer eens levendig bewust is geworden van het
voorrecht nog onder den Oranjeboom te leven.
De leus op den gedenkpenning, door de Koninklijke Begeer geslagen: Ora* bloeie en blijve in stand,
is de overgroote meerderheid van het Nederlandsche
yolk uit het hart gegrepen.
N.S. Wie belang stelt in de geschiedenis van
Prinses Juliana's jeugd, kunnen wij de lezing van het
werkje van D. Hans, uitgegeven door Boek en
Periodiek te 's-Gravenhage met een woord vooraf
door Dr. J. Th. de Visser, ten zeerste aanbevelen.
H. K. H. Prinses Juliana 18 Jaar.
Wat wil het Alg. Ned. Verbond.
Achttien jaar geleden verscheen ons Aprilnummer
met twee Jubelzangen — een voor het Koningskindje en een voor de Moeder — van Dr Schepers,
waarin met vreugde van alle goede Nederlanders
over de geboorte van een Stamhoudster op den
Nederlandschen troon, tot uiting kwam.
Nu Juliana den leeftijd heeft bereikt, dat Zij,
indien de omstandigheden dit noodzakelijk mochten
maken, de regeering zonder regentschap zou kunnen
aanvaarden, en zitting krijgt in den Raad van State,
is er begrijpelijkerwijs meer dan gewone belangstelling voor haar geboortedag geweest.

II.
Zooals men uit de Verbondswet kan zien, komt
daarin het woord „Vaderland" niet voor. Spreken
wij van ons vaderland, dan denken wij vanzelf aan
het Koninkrijk der Nederlanden, bepaald binnen de
staatkundige grenzen, die daarvoor nu eenmaal op
grond van geschiedkundige gebeurtenissen zijn vastgesteld. Wij denken aan een staatkundige eenheid,
met onze geliefde Koningin aan het hoofd. En niemand kan van ons eischen, dat wij van dat vaderland
afstand zouden doen, evenmin als iemand mag verlangen, dat wij staatkundige grenzen zouden willen
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uitbreiden. Het A. N. V. is geen politiek verbond
en zou dat ook niet kunnen wezen, zonder de Nederlandsche Regeering in moeilijkheden te brengen.
Toch bestaan voor het A. N. V. de politieke grenzen
niet. Het omvat met zijn belangstelling een veel
grooter vaderland dan het Koninkrijk der Nederlanden en beschouwt de zuidelijke grens van Zeeuwsch
Vlaanderen en Noord-Brabant niet als de lijn, waarbinnen het met zijn werkzaamheid blijft, want over
die grens ligt een land, waarvan de bewoners voor de
grootste helft o o k Nederlanders zijn, die of tongvallen spreken, Welke aan de tongvallen van ons land
nauw verwant zijn, of een beschaafd Nederlandsch,
dat slechts in onwezenlijke eigenaardigheden van het
onze verschilt. In dat Zuid-Nederland, die groote
noordelijke helft van Belgie, is de Nederlandsche
taal, evenals bij ons, ambtelijke regeeringstaal, al
bestaat daarnaast als tweede regeeringstaal ook het
Fransch ter wille van de Walen in Zuid-Belgie. Die
vier millioen Zuid-Nederlanders nu telt het A. N. V.
mee, als er van het Nederlandsche Stamgebied in
Europa sprake is.
Daartoe bepaalt het Verbond zich echter niet. Het
vergeet niet, dat er in de Nederlandsche Oost- en
Westindische gebieden ook Nederlanders wonen
en dat er tienduizenden uit ons land en uit ZuidNederland zich gevestigd hebben in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, daar aan andere wetten
gehoorzamend dan wij, maar niettemin nog Nederlanders in hun hart. En ook in hun taal, want er zijn
geheele streken in de Vereenigde Staten, waar dorpen
en ook steden liggen met een uitsluitend of gedeeltelijk Nederlandsche bevolking, en waar -- als bewijs
daarvan — ook nog vele in het Nederlandsch opgestelde dag- en weekbladen uitkomen. Het A. N. V.
tracht er voor te waken, dat die broeders aan de overzijde van den Oceaan niet van ons vervreemden in
de groote republiek, eenmaal door onze voorvaderen
gesticht, nu helaas verengelscht, maar al moeten zij
ook, ter wille van hun bestaan, opgaan in de Amenkaansche samenleving, trouw blijven aan het Moederland, dat hen als stamgenooten liefheeft.
En wie weet niet, dat de uitgestrekte Zuidpunt van
Afrika tot aan de Limpopo toe voor een belangrijk
deel bevolkt is met afstammelingen van Nederlanders
of van latere nakomelingen, die zich grootendeels,
ook in hun taal, daarbij hebben aangesloten. Nog niet
al te lang is het geleden, dat elk hier te lande met belangstelling en trots de kansen van den heldenstrijd
volgde, die daar door de burgers der beide Republieken van Zuid-Afrika tegen de veroveringszucht
der Engelschen werd gestreden, alsof het een oorlog
was, dien wij zelf voerden. Hoe algemeen was toen ook
hier te lande de droefheid over de nederlagen, waardoor ten slotte de Boeren gedwongen werden zich
aan de Engelsche overmacht te onderwerpen ! Maar
ook als onderdanen van het Britsche wereldrijk
kunnen de Zuid-Afrikaners onze stamverwanten
blijven en, wat wij kunnen, zullen wij doen om te
maken, dat wij over en weer ons aan elkaar verwant
zullen blijven gevoelen.
Houden wij deze belangrijke Stamgebieden buiten
de Nederlandsche Rijksgrenzen in tt oog en geven
wij ons verder rekenschap van de groote beteekenis
der Nederlandsche gebieden in Oost- en West-Indie,
vooral de eerste — waarover straks — dan is het ons
duidelijk, dat de rang van Nederland niet wordt
bepaald door het Rijk in Europa alleen. ZOO beschouwd
is het een groot Nederland, dat slechts een eenheid

behoeft te vormen, om zich den naam van GrootNederland waardig te maken.
Wat nu echter zal de eenheidsband zijn, wat het
kenteeken, waaraan men de burgers van GrootNederland herkent ?
Van gemeenschappelijken godsdienst kan geen
sprake zijn. Hier te lande vindt men als van ouds in
onze Republiek vertegenwoordigers van allerlei
godsdiensten, in Zuid-Nederland zijn de Katholieken
ver in de meerderheid, in Zuid-Afrika de Calvinistische Protestanten. Het A. N. V. kan daarom en wil
dan ook niet letten op godsdienst, evenmin als het
let op staatkundige overtuiging. Zou dan de eenheid
misschien gelegen zijn in een gemeenschappelijke
geschiedenis ? Maar hoe kort zijn telkens de tijdperken
geweest, waarin de geschiedenis van Zuid-Nederland
ook die van Noord-Nederland was en, wanneer ZuidAfrika een werkelijke geschiedenis krijgt, gaat die
bijna geheel buiten het moederland om. Gelijkheid
van zeden dan ? Maar is die mogelijk bij een zoo
verschillend verleden van handelaars en zeevaarders,
landbouwers en fabrikanten, mijnwerkers en ossendrijvers, struiskweekers en leeuwenjagers ?
Een band is er, die alle burgers van Groot-Nederland verbmdt en waardoor zij zich van alle vreemdelingen onderscheiden: de Nederlandsche taal, die zij
alien spreken en waardoor zij alien elkaar verstaan.
En daar in de taal het innigst volksgevoel zich uit,
is zij niet slechts het uiterlijk kenteeken hunner eenheid, maar ook het middel om zich inniger bij elkaar
aan te sluiten, om meer een te worden, dan zij het
nog zijn; eindelijk ook en voor alom gezamenlijk te strij den voor uitbreiding en opvoering der Nederlandsche
cultuur. Met recht heeft het A. N. V. dan ook altijd
op die Nederlandsche taal met alles wat daaraan
verbonden is en er uit volgt den meesten nadruk gelegd
als eerste middel om zijn doel te bereiken. Vandaar
ook, dat het Verbond reeds veel gedaan heeft voor het
zuiver houden of zuiveren van de taal van bastaardwoorden of barbarismen. Zelfs krijgt men wel eens
den indruk, alsof verscheidene leden van het Verbond
dat, hoewel zeer ten onrechte, als de voornaamste taak
van het Verbond beschouwen,wat dan weer anderen,
ook buiten het Verbond, als schromelijke overdrijving
afkeuren. Zeker is een overmatig gebruik van vreemde
woorden ongewenscht, en wanneer er nieuwe in onze
taal trachten binnen te dringen, moet men zich, vOOr
zij er burgerrecht verkregen hebben, vooraf wel goed
rekenschap geven, of zij er noodig of overbodig zijn,
terwijl verbanning van alle bastaardwoorden alleen
tot taalverarming zou kunnen leiden. Laat ieder lid
van het Verbond trachten zelf zoo zuiver Nederlandsch te schrijven als hem mogelijk is, maar niet
tevens voor anderen zoeken uit te maken, wat nog als
zuiver Nederlandsch kan beschouwd worden en wat
niet. Dat is een uiterst moeilijk vraagstuk, waarover
zelfs taalbeoefenaars het nog lang niet eens met elkaar
zijn. Matigen leeken zich daarover nu een al te beslist
oordeel aan, dan zetten zij de deur open voor een
eindeloozen twist over kleinigheden, die menigeen
van bet A. N. V. afkeerig zou kunnen maken.
Vrij wat belangrijker strijd dan over bastaardwoorden heeft het Verbond te voeren in het belang
van de Nederlandsche taal, een strijd die echter meer
buiten de grenzen van ons vaderland gestreden worth,
dan daar binnen. Wij voor ons kunnen tevreden zijn.
Aan het Hof en in de aanzienlijke kringen wordt
tegenwoordig niet meer Fransch gesproken, dan voor
het onderhouden der diplomatieke betrekkingen
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noodig is. Wij danken dat boven alles aan het helder
inzicht der Koningin-Moeder, wier dochter het door
haar gegeven voorbeeld is blijven volgen en ook zelve
reeds zoo vele bewijzen heeft gegeven van liefde voor
de Nederlandsche taal. Van zelf en geleidelijk zullen
daarmee ook wel de vreemde winkelopschriften verdwijnen, waartegen ook de Taalcommissie van het
A. N. V. onafgebroken strijd voert.
Anders echter is het buiten onze grenzen. In ZuidNederland, waar drie millioen menschen wonen, die
geen Fransch kunnen spreken, tracht een groot deel
der beschaafden nog altijd in Vlaanderen, Brabant
en Limburg het Fransch als hoogere omgangstaal
te handhaven, ofschoon daarnaast het Nederlandsch
nu ten slotte, althans in naam en volgens de wet, maar
geenszins algemeen in de praktijk, dezelfde rechten
heeft verkregen als regeeringstaal. Het zou ons veel te
lang ophouden, indien wij ook maar een oppervlakkig
overzicht trachtten te geven van hetgeen er sinds omstreeks het midden der negentiende eeuw in Zuid-Nederland gedaan is, om daar — naast de tongvallen — een
algemeene Nederlandsche taal te doen heerschen
als de eigenlijke taal der beschaving, en om ook de
lagere bevolking aandeel te doen krijgen aan die
beschaving door haar op de scholen dat Nederlandsch
te doen kennen, waarvan de geschriften haar een
hoogere opvoeding zullen kunnen geven dan zij in
hun eigene — slechts in een zeer beperkt gebied
heerschende — tongvallen kunnen krijgen. Ware de
taalstrijd in Zuid-Nederland uitsluitend een strijd
voor de rechten derzelfde moedertaal, die ook onze
moedertaal is, reeds dan zou hij onze belangstelling
in hooge mate verdienen. Hij is echter nog veel meer
dan dat: hij is een strijd om de Nederlandsche beschaving te brengen aan honderdduizenden, die nu nog
in de treurigste onwetendheid gedompeld zijn, omdat
zij geen enkele letterkundig ontwikkelde taal kennen,
evenmin Fransch als Nederlandsch, en die niet
voor het Fransch te winnen zijn, omdat hun streektaal daarmee geen punt van overeenkomst vertoont,
maar die wel door middel van het Nederlandsch tot
een hooger peil van ontwikkeling kunnen worden
opgeleid. Dat de Fransch sprekende aristocratie —
de Franskiljons, zooals zij genoemd worden — daar
de vernederlandsching van het yolk nog altijd zooveel
mogelijk tracht te verhinderen om zelf het roer in
handen te kunnen houden, maakt den strijd dubbel
moeilijk. Wie sinds jaren dien strijd met hoofd en
hart heeft gevolgd, weet echter, hoeveel er allengs
al gewonnen is; en die vooruitgang is voor hem een
waarborg, dat ten slotte de zegepraal zal behaald
worden ...... als de Zuidnederlandsche voorstanders van de vernederlandsching maar niet verslappen in den strijd. Onze taak als Noord-Nederlanders nu is het, hen aan te moedigen door onze
belangstelling, onze sympathiebetuigingen en, zoo
vaak dat mogelijk is, ook door onze krachten,
onze geestelijke en stoffelijke hulp. Dat die belangstelling bij ons — ofschoon in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen — nog niet algemeen is, is
alleen hieraan te wijten, dat het groote publiek nog
zoo weinig besef er van heeft, welk een uiterst belangrijke en voor de verbreiding der Nederlandsche
beschaving beslissende strijd daar in Belgie wordt
gestreden. Het A. N. V. stelt zich derhalve in Vlaanderen ten doel — door middel van zijn afdeelingen
aldaar — den strijd te voeren voor de Vlaamsche,
d.i. Nederlansche, beschaving, en in Nederland
kennis te verspreiden aangaande hetgeen er in
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Zuid-Nederland omgaat, overtuigd, dat die kennis
belangstelling en steun met zich zal voeren.
Daar is verder nog een ander land, dat óók zijn
taalstrijd te strijden heeft, namelijk Zuid-Afrika.
Daar is thans het Afrikaansch naast het Engelsch
tot ambtelijke taal des lands verheven.
Het Afrikaansch heeft zich geleidelijk uit het
Nederlansch ontwikkeld als zelfstandige taal. Wil het
als zoodanig zich kunnen handhaven, hetgeen alleen
mogelijk is, wanneer het zich verder ontwikkelt,
dan zal het zich voortdurend uit het Nederlandsch
moeten kunnen voeden. Daarvoor is kennis van het
Nederlandsch bij de meer ontwikkelde Afrikaners
noodzakelijk.
Het moet aan het beleid der Afrikaansche !eiders
worden overgelaten er zorg voor te dragen, dat het
Afrikaansch naast het Engelsch als ambtelijke taal
gehandhaafd kan worden.
Als echte zonen van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden dulden zij trouwens ook geen inmenging
van hun Europeesche broeders, hoe goed die ook
bedoeld moge zijn. Maar toch kunnen wij wel iets
doen en doen wij ook iets. Wij voeren er onze
Nederlandsche boeken in. Groote bezendingen gaan
er jaarlijks heen en worden kosteloos verspreid,
meestal in boekerijen geplaatst. Zoo trachten wij
te verhinderen, dat de Zuid-Afrikaners, die zelf
nog maar een zeer weinig omvangrijke litteratuur
hebben, al hun geestelijk voedsel bij de Engelsche schrijvers opdoen, in den waan dat in het Nederlandsch niets geschreven is, dat de moeite van het lezen
waard zou zijn. En verder hebben wij ook onze
hoogescholen voor Zuid-Afrikaners opengesteld, door
het hun gemakkelijker te maken daar een wetenschappelijken graad te verwerven, dien zij tevoren
gewoonlijk in Engeland zochten te verkrijgen. Zoo
hopen wij hun de erkentenis of te dwingen, dat de
Nederlandsche wetenschap in geen enkel opzicht
voor de Engelsche behoeft onder te doen om, uit
bescheidenheid, maar niet meer te zeggen.
Het A. N. V. kan voor het overige zijn werkkring
slechts in Zuid-Afrika zelf vinden, d.w.z. de Afrikaners moeten daar de leiding van het Verbond zelf
in handen nemen.
Uit het voorafgaande blijkt het doel, dat het A.N.V.
zich in Zuid-Afrika te stellen heeft: de propaganda
voor een zuiver Afrikaaansche beschaving, samenwerkende met de Nederlansche, om door een trouwe
wisselwerking beide rijker en krachtiger te maken.
Maar daarvoor is noodig, dat het Afrikaansch
zich niet zoo ver van het Nederlandsch verwijdert,
dat kennis van de eene taal niet zonder grondige
studie van de andere in staat stelt deze te begrijpen.
Wat nu is, vergeleken bij het meestrijden in twee
zoo hoogst belangrijke, alle maatschappelijke belangen betreffende, taalworstelingen, het armzalig
twisten over een bastaardwoord meer of minder !
Op liefde voor onze eigen Nederlandsche beschaving
en de uiterste inspanning om haar te verspreiden
onder Nederlanders en stamverwanten door middel
van onze mooie, rijke taal komt alles aan.
(Slot volgt.)

Leden, werft Leden!
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NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.
In 1926 en 1927 heeft het Hoofdbestuur van het
Algemeen Nederlandsch Verbond een onderzoek
ingesteld naar de verspreiding der Nederlanders in
het buitenland. Het Hoofdbestuur heeft daarvoor de
medewerking gehad van het Ministerie van buitenlandsche taken. Aan alle Nederlandsche consulaire
ambtenaren zijn vragenlijsten gezonden met een vijftal
vragen ter beantwoording. Deze vragen luidden aldus:
1. Welke vereenigingen van Nederlanders bestaan in Uw
gebied ?
Naam:
Adres:
Korte opgave van het doel:
Ledental.
2. Hoeveel Nederlanders zijn er in Uw gebied?
Aantal:
Voornaamste beroepen:
3. Blijven de Nederlanders in Uw gebied hun Nederlandsch karakter bewaren ?
Waaruit blijkt dit?
Blijven zij hun moedertaal spreken?
En hun kinderen ?
4. Zou Nederlandsch onderwijs in Uw gebied kans van
slagen hebben?
5. Bestaat er in Uw gebied behoefte aan een Nederlandsche boekerij tot behoud van de Nederlandsche taal?
Zoo ja, welke snort van boeken zal dan goede diensten
kunnen bewijzen ?

Men zal misschien de opmerking maken, dat deze
vragen wel zeer beknopt gesteld zijn en voor een
overzicht van ruimer omvang meer had moeten worden gevraagd, doch het Hoofdbestuur meende de
meeste kans van slagen te hebben, wanneer de invulling der lijsten zoo weinig tijdroovend mogelijk
werd gemaakt, vertrouwende, dat meer dan een
consulaire ambtenaar uit eigen beweging uitvoerige
inlichtingen zou verschaffen. De uitkomst heeft deze
opvatting recht doen wedervaren.
De vragen 4 en 5 hadden ten doel het onderzoek
dadelijk dienstbaar te maken aan de taak van het
A. N. V. en ook deze poging is geslaagd. Aan de
Boekencommissie is een reeks van namen en adressen,
opmerkingen, verzoeken en raadgevingen uit alle
oorden der wereld aangeboden.
De uitslag van het onderzoek wordt thans meegedeeld. Tot groote teleurstelling van het Hoofdbestuur is het onderzoek niet volledig geweest, zoodat
het volgende overzicht dit ook niet zijn kan. Niettegenstaande alien consulairen ambtenaren vragenlijsten
gezonden werden in de taal, die zij volgens de ambtelijke
gegevens machtig zijn en einde 1926 aan degenen,
die niet geantwoord hadden, een nieuwe lijst gezonden
werd, telkens met een toelichting omtrent de bedoeling van het Hoofdbestuur met dit onderzoek, terwijl
beide keeren ook vanwege het Ministerie van buitenlandsche taken op beantwoording werd aangedrongen,
is het aantal dergenen, van wie wig niets hoorden zeer
groot. Dit is wel te betreuren om meer dan een
reden. De bewerking der ingekomen antwoorden is
zoo geschied, dat duidelijk blijkt, hoever het onderzoek in ieder land zich heeft kunnen uitstrekken.
Het verslag is bijna uitsluitend gegrond op de
gegevens, die de vragenlijsten hebben verschaft.
Waar hier en daar van andere gegevens is gebruik
gemaakt, is dit vermeld. Het Hoofdbestuur houdt
zich intusschen aanbevolen voor verbeteringen en
aanvullingen.

De gegevens zullen verwerkt worden in deze volgorde:
Afrika, Australie, Zuid- en Midden-Amerika, Azle,
Noord-Amerika, Europa.
AFRIKA.
Egypte.
Van den consul te Assiout werd geen bericht ontvangen.
In het gebied der consulaten te Alexandrie, Cairo
en Suez is een gering aantal Nederlanders gevestigd.
In Alexandrie (43) v.n.l. kooplieden, agenten van
stoomvaartmaatschappijen en bedienden; in Cairo
(+ 90): kooplieden, missionarissen, bedienden en,
voor wat een 60-tal Nederlandsche onderdanen uit
Oost-Indie betreft, studenten aan de Universiteit
te El Azhar; in Suez: een viertal, werkzaam bij den
quarantaine-dienst, bij een telegraafmaatschappij
en bij een petroleumbedrijf.
De consul te Port-Said geeft op, dat er daar ter
plaatse 4 Nederlandsche families zijn van kanaalloodsen en te Ismailia ongeveer 40 gezinnen van bedienden en werklieden. In de laatstgenoemde plaats
is een bibliotheek bijeengebracht door verscheidene
leden der Nederlandsche kolonie.
Het A. N. V. heeft vertegenwoordigers te:
Cairo: W. J. Lugard, p ja. P.B. 63,
Ismailia: J. Boon, kapt. loods b/d. Suez KanaalMy., Rue de la Haye.
Fransche hezittingen.
Geen antwoord werd ontvangen van de consulaire
ambtenaren te Arzeu, Bougie, Conakry, Dahomey,
Philippeville, Sjax en Togo. Voor het Congogebied
tie men den Belgischen Congo.
Voor Algiers wordt het aantal Nederlanders op
ongeveer 200, v.n.l. kooplieden, verspreid over
het geheele land, geschat.
In Bona zijn er 2 kooplieden; in Oran eveneens,
een koopman en een bediende.
In Tunis worden 6 Nederlanders opgegeven (in
Biserta geen), meerendeels renteniers, die jaarlijks
Nederland bezoeken.
Voor Senegal en Fransch-Guinea worden „ten
hoogste drie" Nederlanders vermeld.
Voor Somaliland worden geen Nederlanders opgegeven.
Voor Madagascar, de Comoren en Mayotte 3, onder
welke een priester.
Marokko.
Geen antwoord is ontvangen van de consulaire
ambtenaren te Fez, Larache, Rabat, Saffi en Tetuan.
In Tanger bedraagt het aantal Nederlandsche
onderdanen 29, waarvan 13 van het mannelijk geslacht. Het voornaamste beroep deter lieden is inen uitvoerhandel. Verder is er een Nederlandsche
kunstschilder, een landbouwer, een rentenier en een
behanger, behalve de drogman en de consul-generaal.
In Casablanca worden 9 Nederlandsche onderdanen,
van wie 4 mannelijke, opgegeven, eveneens kooplieden.
Ten slotte is er 1 in Marrakesch, die een kleine
tegelfabriek heeft.
Van deze 39 Nederlandsche onderdanen spreken
er nog slechts 19 onze taal.
In het vreemdelingenlegioen is een groot aantal
Nederlanders van geboorte, die zich tot de consulaten
te Tanger en Casablanca wenden om Nederlandsche
(Wordt vervolgd).
boeken.
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HENDRIK VAN VELDEKE, ONZE OUDSTE DICHTER.
Het voorloopige comite tot viering van de
800ste verjaring der geboorte van Hendrik van
Veldeke (zie Neerlandia van Juni 1926, bl. 88) heeft
een oproep verspreid, waarin het in herinnering
brengt, van Welke beteekenis Veldekes werk was
voor de Nederlandsche letterkunde. Meer dan Maerlant was hij de vader der Dietsche dichters, de eerste
die de nog niet op schrift bestaande Nederlandsche
taal uit den volksmond opstelde.
Hendrik van Veldeke was een merkwaardig man.
Wat hij ook als Limburger — d.i. als bewoner van
het Duitsche hertogdom Lotharingen — voor de

landen bi der see" en de stroom der beschaving was
oostwaarts, Met westwaarts gericht.
Hendrik van Veldeke werd minder door zijn letterkundig talent dan door de keus zijner stof en door zijn
maatschappelijke en politieke betrekkingen in alle
Duitsche landen tusschen Rijn en Donau beroemd.
De inhoud van zijn Servatius voldeed aan de verlangens van machtige partijgroepen van zijn tijd en zijn
in het Hoogduitsch geschreven. Eneide en lyrische
gedichten waren naar den smack der geestelijk weinig
ontwikkelde, maar machtige „welgeborenen".
Dat de dichter van de ezrste Nederlandsche
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Duitsche taal en den Duitschen tang moge zijn
geweest als eerste schrijver in de Nederlandsche
taal rekenen wij hem tot de onzen. Deze schijnbare
tweeslachtigheid behoeft geen aanleiding te geven
tot een tamelijk nutteloozen strijd: niet minder dan
wij kan Duitschland hem eeren als vader der hoogduitsche hoofsche epiek. Ja zelfs de Servatiuslegende, in Nederfrankische streektaal geschreven,
is voor de Duitschers van niet gering geschiedkundig
belang als strijdschrift voor de toenmalige keizerspartij tegen het Pausdom. 1 ) In de oudste letterkunde
was er eigenlijk geen Hollandsch-Duitsche grens 2).
Een zelfstandige natie was in wording in de „lage
1) Friedrich Wilhelm, „Sanct Servatius" (1910).
2) Timon Hommes.„Holland im Urteil eines Jungdeutschen” 1926 Bl. 2,

Gedeelte uit de Servatius-legende.

heiligenlegende, den eersten Nederlandschen ridderroman en het eerste Nederlandsche minnelied, een
der grondvesters van de Nederlandsche taal, in de
Middeleeuwen Europeesche vermaardheid bezat, is
voor ieder, die Nederlandsch voelt, een reden om met
geestdrift deel te nemen aan deze hulde.
Er wordt thans een lijst van beschermheeren,
eere-comite en comite-leden opgesteld, waarna een
uitgewerkt plan voor de Veldekeherdenking bekend
gemaakt zal worden.
Het voorloopig dagelijksch bestuur van het Veldekecomite te Maastricht bestaat uit: dr. E. J. H. Jaspar,
voorzitter; dr. H. J. E. Endepols, ondervoorzii ter;
Jhr. J. A. I. H. Graafland, eerste en mr. E. M. E. B.
Franquinet, tweede secretaris; J. H. SchOppmg,
penningmeester, en Mevrouw D. Bogaert —gee.
Jkvr. de Stiirler de Frienisberg, dr. W. G. M. Indemans en mr. F. I. J. Janssen, leden.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Nederlandsch of Vlaamsch. het vraagt, of er geen vereeniging „Taalschut" noodig
1
Minister Huysmans heeft deter dagen in de Bel- is, zooals er een bond „Heemschut" bestaat.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond verwijst in
gische Kamer gezegd, dat er geen twijfel bestaat, of
het Nederlandsch is de cultuurtaal der Vlamingen. alle bescheidenheid naar zijn Taalcommissie, die
In het departement van kunst en wetenschap worth voortdurend in de weer is om vliegen uit de stroop
trouwens steeds de benaming Nederlandsch gebruikt, te halen. Laten de vele goede opmerkers haar maar
„al wordt" (zoo voegde de minister erbij,) „het woord helpen, dan komen wij er wel zonder het teveel aan
Vlaamsch sedert Lang reeds gelijkwaardig daarmee vereenigingen opnieuw te vermeerderen !
gebruikt".
De verklaring van den minister doet ons groot
Miangas Nederlandsch.
genoegen en hetgeen hij daaraan toevoegde, zou volstrekt onschadelijk zijn, wanneer het bier niet juist
Gelijk men weet, is bij de overdracht van de PhilipVlaanderen betrof. In sommige ambtelijke stukken,
als regeeringsverklaringen, memories van toelichting pijnen door Spanje aan Amerika het Sangi-eiland
Miangas (N. v. Celebes) bij vergissing door de Amerie.z.m. treft men het Nederlandsch aan in zulk een
onbeholpen vorm, dat die stukken volkomen onbruik- kanen meegenomen (tie Neerlandia van Juli 1925
bl. 104). Toen Nederland daarop de Amerikaansche
baar zijn voor de volksvertegenwoordigers en de pers.
De heer Herman Vos wees daarop onlangs in vlag in beslag nam, kwam men overeen, dit geschil
een interpellatie. In het departement van kunst moge voor het Hof van Internationale Justitie (voor Volkenhet dan anders zijn — in ambtelijke kringen is het rechtspraak) in Den Haag te laten uitmaken. Wij
begrip nog bijna algemeen, dat de taal der Vlamingen meldden, dat in het Landsarchief te Batavia een stuk
het Vlaamsch is, dat wil zeggen een streektaal; dat gevonden was, dat de Nederlandsche rechten op
Miangas bewijst.
de Vlamingen dus feitelijk geen cultuurtaal bezitten.
Mag men het „Nieuws v. d. Dag v. N. I." geloo„Men wil, zeide de heer Vos", het „officieele Vloms"
yen,
dan is thans opnieuw op het hoofdbureau van
voor de gebruikelijke taal doen doorgaan om ons
aldus te verminderen en te treffen; men wil ons een den Topografischen dienst te Batavia een oude met
de hand geteekende kaart gevonden, behoorende bij
kunstmatige taal opdringen, die vol zit van germanismen, gallicismen en ergerlijke purismen, terwijl een gouvernements(dienst)brief van 1886, die, uithet toch duidelijk is, dat alleen het Nederlandsch onze wijst, dat Miangas toen nog steeds Nederlandsch was.
Men kan zich trouwens niet indenken, hoe het
taal is en kan zijn".
eiland
ooit van Nederland op Spanje kon zijn overJuist zoo ! Als Vlaamsch en Nederlandsch gelijk
zijn, worde ook voor het Vlaamsch in de ambtelijke gegaan. De geschiedenis immers loopt nooit terug
stukken zuiver Nederlandsch gebruikt ! En in alle
In Het Vaderland schreef W. L. eenigen tijd geledepartementen.
den
o.m.:
Nederlandsch of Esperanto?
In den Haarlemschen gemeenteraad verzocht onlangs een der leden aan den burgemeester zijn rede
ter begroeting van het in Mei te Haarlem bijeenkomende Esperanto-congres uit te spreken in het
Esperanto.
De voorzitter scheen door dit verzoek een oogenblik
uit het veld geslagen. VOOr hij had kunnen antwoorden, schoot Mr. Slingenberg te hulp met de opmerking, dat ten stadhuize te Haarlem Nederlandsch
geldt en dat, wie door het gemeentebestuur ambtelijk
ontvangen en verwelkomd wordt, goed moet vinden,
dat we onzen groet en heilwensch uitspreken in eigen
taal. „lets voor Neerlandia" ? vraagt de 0. H. Ct.
Zeer zeker voelen wij er alles voor, dat de redevoeringen ter begroeting van zulke bijeenkomsten
steeds in het Nederlandsch worden uitgesproken.
Hetgeen in die toespraken zuiver plichtpleging en
hoffelijkheidsbetoon is, zou desnoods in de taal der
gasten kunnen worden toegevoegd.
Taalschut.
Het Handelsblad vond in een goed koffiehuis in.
de Amsterdamsche Kalverstraat de volgende aankondiging:
Garderobe
Vestiairegeld
Is niet verplichtend.
De Directie.

Is dat niet een lief, bevallig Hollandschje ? vraagt
het blad. En spottend valt het aan het rijmen, terwijl

Het eilandje Miangas (door de Spanjaarden Las Palmas
genoemd) is de noordelijkste punt van onze Oostindische
bezittingen en behoort tot de Talaut-eilandengroep, ten
noorden van Menado. Men kan het in een uurgemakkelijk
omloopen; het is vrij dicht met klapperboomen beplant
en heeft een kleine 200 inwoners, bijna alle Christenen,
wier voor hetgrootste gedeelte van zekeren welstand
getuigende woningen langs den eenigen we staan, die
van het strand landwaarts voert. Sedert menschenheugenis staat er aan het begin van dien we een groot
ijzeren Nederlandsch wapen opgesteld.

De schrijver vertelt, hoe de „inbezitneming" van
het eilandje door de Amerikanen twintig jaar geleden
in haar werk ging'. Een Amerikaansch schip deed
het eiland aan en het dorpshoofd ging aan boord.
Hij werd daar ontvangen door eenige officieren met
revolvers in de hand. Al spoedig schenen de heeren
in te zien, dat ze niet met menscheneters of koppensnellers te doen hadden, maar met vreedzame Christenen. Men waagde zich zelfs aan wal en daar werd
het dorpshoofd een Amerikaansche vlag ter hand
gesteld met opdracht, die in het vervolg, als er weer
eens een schip zou komen, te hijschen in plaats van
de Nederlandsche vlag.
Het dorpshoofd had niet durven weigeren, „ik

ben maar een klein man", zei hij. (En dat was-ie).
Het geschil over dat ongehoorde machtsmisbruik is
nu reeds twintig jaren hangende. Heeft men het op het
Plein vergeten ? Of. . . . sluit men zich aan bij het
dorpshoofd ?
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Wat nut heeft onze Taal?
Nummer 3 van het Journal of the Dutch Burgher
Union of Ceylon, overigens geheel in het Engelsch opgesteld, bevat een Nederlandsch artikel „Onszelven".
Over het gebrek aan eendracht in de gemeenschap
der burghers — de afstammelingen der zeventiend'eeuwsche kolonisten. Over de verwaarloozing der
taal. De schrijver, H. H. Collette, spoort zijn stamgenooten aan, zich schrap te zetten:
„Waarom dan is het dat, wanneer ons yolk wordt uitgenoodigd de moedertaal te leeren, zij vragen tot wat nut
is het ? Het is moeilijk zulk een houding te verstaan als
zooveel van onze belangen in deze zaak worden ingewikkeld.
Neen mine vrienden, wij kunnen ons zoo gemakkelijk
aan onze verantwoordelijkheden niet onttrekken. Wij
spreken een vreemde taal en het gevolg zien wij in het
jammerlijk gebrek aan de eendracht onder ons Wij
noemen ons„Dutch Burghers” en zijn trotsch op onze
afkomst, maar hoe lang gelooft gij dat wij zullen trotsch
blijven zoo geheeten te worden, als wij ons erfdeel in de
taal en andere belangen alzoo verwaarloozen" 1).

Een noodkreet uit de voorlinie, die tot waakzaamheid
opwekt. Te midden van het aan alle kanten opdringende machtige Engelsch stelt deze Burgher nog
zoo groot vertrouwen in het Nederlandsch, dat hij
zijn stambroeders aanspoort, met vereende kracht
die wegkwijnende taal op Ceilon te redden. Indien
er onder zulke omstandigheden nog hoop is, zullen
alien, die den vollen steun van het levende Nederlandsch achter zich hebben, dan niet veeleer die taal
overal zooveel mogelijk spreken en helpen verbreiden,
waar zulks zooveel gemakkelijker is ? In Belgie,
Zuid-Afrika en elders. Men zwicht vaak al te spoedig voor de macht van het Engelsch en Duitsch;
onze smaak voor vreemde talen is zoo groot, dat wij
vele gelegenheden verzuimen. .Maar ook dan nog
kan men zijn plicht overdragen aan het Alg. Nederlandsch Verbond, dat naar goede gelegenheden uitziet en die aangrijpt.
Wat nut heeft onze taal ? Wel, eenmaal is zij op
weg geweest, wereldtaal te worden. En — haar uitzichten zijn heden ten dage beter, dan zij in vele eeuwen zijn geweest.
Belangstelling voor
„Wie Indie niet kent, kent Holland niet". Dagelijks
— zoo schreef prof. mr. A. S. Oppenheim in De
Locomotief na een kort verblijf in Indie — werd ik
hier sterker herinnerd aan dat woord: Holland, niet
,,op zijn smalst" maar „op zijn best" ziet men in
Indie.
Welk yolk van — wat zeggen de laatste schoolboeken —
6 of 7 millioen inwoners heeft de kunst verstaan om een
eilandenrijk van tientallen millioenen, waarvan slechts een
heel klein deel kan lezen en schrijven, te herscheppen
tot een wonderlijk goed bewoonbaar, van alle Europeesche
beschavingsuitingen, van alle moderne hulpmiddelen
voorzien rijk ? Ziekenhuizen,
die door dat „unvollendete"
in Leiden niet worden overtroffen; dokters die hun weten1 ) Men zou dit overblijfsel van het Nederlandsch in een
Engelsche omgeving taalkundig kunnen vergelijken met het
Vlaamsch in Fransch-Vlaanderen waarvan wij in het Aprilnummer een voorbeeldgaven.

schap kennen en bijhouden als in de vermaardste universiteitssteden van Europa; verkeerswegen, die ik wilde,
dat de rijkswaterstaat uit het moederland eens kwam bekijken; een rechtshoogeschool, waaraan juristen zijn verbonden, die Leiden of Utrecht haar benijden; advocaten,
die in ervaring en hooge opvatting voor de beste „confreres" over zee niet onderdoen; een handel en industrie,
die wat durf en werkkracht aan aan stellig den Hollander
thuis slaan.

Prof. Oppenheim eindigde met te verklaren, zich
trotscher te gevoelen dan ooit, Nederlander te zijn.
Een treffend bewijs van belangstelling en bewondering is het boekje van den heer Henri Moreau
„Le Port de Sabang" dat wij onlangs ontvingen.
Ingeleid met uitspraken van Prof. Treub, Prof. E.
Moresco en anderen, aardig verlucht en van een groot
aantal kaartjes voorzien, beschouwt het de maatschappelijke en politieke beteekenis der prachtige
baai, die Nederland aan den ingang der straat van.
Malakka bezit. Het werkje is een doorloopende loftuiting, op al wat Nederland daar heeft en verricht. Wat
Frankrijk betreft, zegt de schrijver, die blijkbaar
graag zou zien, dat Nederland en Frankrijk in het
Verre Oosten samenwerkten, „als er een haven is
in Nederlandsch-Indie, waar Frankrijk en Nederland
zich zouden kunnen vereenigen en elkaar begrijpen,
dan is dat Sabang".
Wij mogen gevleid zijn met de hulde, aldus aan
Nederland gebracht door een schrijver, die zich groote
moeite getroost heeft, om den Nederlandschen arbeid
in het Verre Oosten te begrijpen en te waardeeren.
Een derde voorbeeld van belangstelling is het artikel van den heer S. Ferdinand—Lop, dat Le Monde
Nouveau opnam in het nummer van 15 Februari over
„De Hulpbronnen van Nederlandsch-Indie". De
schrijver stelt de beteekenis der Ned.-Indische
culturen in het Licht. Aldus tracht hij aan te toonen,
hoe rijk aan hulpbronnen „deze mooie Nederlandsche
kolonie is, die aan Frankrijk in vrij groote hoeveelheden onmisbare grondstoffen voor zijn nijverheid
verschaft".
Het is een prachtig erfdeel, dat de vaderen ons
nalieten in de Oost — maar wij moeten, naar Goethes
woord, het verwerven, om het ons eigendom te mogen
heeten.

Secretarissen der Zelfstandige Afdeelingen.
Bloemfontein: Fred. P. Schuur, P.B. 127.
Kaapstad: Dr. Ph. R. Rotha.
Londen: Mevr. L. de Graaf—Bachiere.„Insulinde” Private
Road 2 Millfield Lane Highgate, Londen N. 6.
Roemenie: C. W. Andretsch, Strada Maria Rosetti 4, Boekarest.
Tsiecho Slowakije: H. L. W. van Reysen, Karlin Havlickova 20.
Praag.
Weenen: A. v. d. Stal, Prinz Eugenstr. 60. Weenen,

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen geopend
van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben
vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts.
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Afscheid.
Op de laatstgehouden vergadering van den Groepsraad van Groep Nederland had het Groepsbestuur
mee te deelen, dat Mr. Ch. M. Herckenrath, sedert
eenige jaren onze secretaris, vanaf het overlijden
van den heer S, van Lier Ezn, ook onze penningmeester, zich genoodzaakt zag zijn functies neer te
leggen wegens vertrek naar Nederlandsch OostIndie.
Zeer op handen was dat vertrek toen zelfs al. Bij
de verschijning van dit Neerlandianummer ligt het
afscheid, dat ons medebestuurslid van patria nam, al
weer eenigen tijd achter den rug. Dank zij ons maandblad is daarmee gelukkig de gelegenheid, om hem
nog openlijk voor zijn werk in het belang van ons
Verbond te danken, echter niet afgesneden.
De heer Herckenrath heeft in zijn secretariaat en
secretariaat-penningmeesterschap geen gemakkelijken post gehad. In de eerste van die twee betrekkingen had hij den heer Van Son op te volgen, die —
tegelijk administrateur van het Hoofdbestuur — in
het werken voor het Verbond zijn levenstaak heeft
gevonden. In de tweede nam hij het werk van den
heer Van Lier over, die over een ervaring van tientallen van Verbondsjaren kon beschikken. En dat
terwijl het streven van onze vereeniging, na de in=king, waarin het door den oorlog raakte, overal
nieuwe mogelijkheden vindt.
Niettemin heeft hij zich door die moeilijkheden
niet laten afschrikken. ZOO'n groote task kon een
vergadering hem, voor het maken van notulen en
voor de uitvoering van Naar besluiten niet opleggen,
of hij werkte die onverdroten af. Daarbij altijd GrootNederlander. En bovendien een man, die wist voor
zijn idealen te strijden zonder ruzie te maken.
Maar als zijn vertrek voor het werk bier te lande
zoo een verlies is, dan zal het een winst voor Tropisch
Nederland zijn ! Dan is er naast den leelijken kant ook
een mooie aan, dien wij niet uit het oog wenschen
te verliezen.
Vaarwel Mr. Herckenrath !
Voor het Groepsbestuur,
A. A. VAN SCHELVEN,
Voorzitter.
De Dietsch Academische leergang te Amsterdarn (4-8 April 1927) en het XIIde Grootnederlandsche Studentencongres te
Wageningen (8-12 April 1927).
EENIGE INDRUKKEN.
Tot in bijzonderheden weer te geven, wat er in
deze voor de geheele Grootnederlandsche beschaving zoo belangrijke dagen is gebeurd, heeft na de
uitgebreide dagbladverslagen weinig zin meer. Er
zal in deze weinige regelen dus slechts getracht
women enkele voorvall en, enkele indrukken mede
te deelen, welke schrijver dezes bijzonder belangrijk toeschenen.
Dat was dan wel dadelijk de stemming in Amsterdam, die mij trof en goed deed. De prettige stemming, die maakt, dat alien hun uiterste best doen,
om de leergangen en het verblijf der Vlamingen
tot een succes te maken. Het was dan ook die echte
geesidriftige Grootnederlandsche stemming, welke

heerschte bij den intocht der studenten in Amsterdam, die deze kleurige prachtige stoet maakte tot
een daad in de geschiedenis van de Grootnederlandsche beweging, een daad en een zinnebeeld
tevens. Want waren deze studenten niet de dragers
van de Nederlandsche beschaving in ik weet niet
hoeveel Universiteitssteden en zou Amsterdam,
Nederlands hoofdstad, draagster en moeder tevens
der Nederlandsche beschaving, al deze menschen
met voor een week gastvrijheid verleenen en samenhouden ?
Hoe treffend en hoe juist sprak prof. Brugmans
op den openingsavond in het Koloniaal Instituut,
toen hij wide,dat al deze studenten gekomen waren,
om in een volkomen Nederlandsche atmospheer in
enkele vakken onderwijs te krijgen en dat het juist
deze atmospheer was, die velen ontbrak, in dit geval de
Vlamingen en de Zuid-Afrikaners, die in Engeland
studeeren. Het feit van de aanwezigheid van zoovelen
is het beste bewijs van de kracht en de macht der
Nederlandsche beschaving.
En tot staving van het hierboven geschrevene en
als een voorbeeld, hoe zeer de beteekenis deter leergangen wordt gewaardeerd, moge dienen, dat de eerste
daad van in Antwerpen wonende Vlaamsche studenten is geweest, openlijk voor het station het blad
de Standaard van Brussel te verbranden, dat het
gewaagd had zich smalend over de leergangen en de
gastvrijheid der Noordnederlandsche studenten uit
te laten.
Na die mooie Amsterdamsche dagen kwam als
een bekroning het XIIde Grootnederlandsche Studentencongres te Wageningen, waaraan een grooter
aantal Zuid-Afrikaners en Vlamingen deelnam dan
ooit tevoren.
Wanneer ik een vergelijking zou mogen trekken
tusschen de laatste drie congressen, dan zou ik willen
zeggen, dat op het Congres in Leiden nog de voile
hartstocht was, opgewekt door het revolverschot
te Leuven, het jaar daarvoor, en aangewakkerd door
den strijd met de Academische overheid en het
wegzenden van eenige studenten van de universiteit.
In Leiden slechts strijd; blinde, mooie, hartstochtelijke strijd. In Gent reeds voelde ik de bezinning,
voelde ik het verstand, dat den te fellen hartstocht
temperen kwam.
Dit jaar in Wageningen bracht de verdieping der
Grootnederlandsche gedachte en het volkomen besef,
dat de Vlaamsche nationale strijd daarin een onmiskenbaar bestanddeel is.
In Wageningen nog Wilde hartstocht als in Leiden
(bijv. de rede van Wies Moens), maar volkomen
beheerscht door het verstand. Dat is een beteekenis
van het Congres; de tweede is de poging, in het werk
gesteld en voorloopig met welslagen bekroond, om
in de Grootnederlandsche beweging ook samen te
gaan met de Katholieke studenten in ons land, een
eenheidsfront dus van Grootnederlandsche studenten.
Grooten dank zijn wij bij deze pogingen verschuldigd aan de Vlaamsche Katholieke studenten, die de
brug tusschen Nederlandsche Katholieke en nietKatholieke studenten hebben geslagen.
Wanneer deze pogingen dus werkelijk het succes
hebben, dat er op dit oogenblik van mag worden
verwacht, dan zal dat een der groote overwinningen
zijn, die het Dietsch Studenten Verbond de laatste
jaren heeft mogen boeken.

i

Den Haag, 19 April '27.

E. L. VISSER.
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VLAANDEREN.

Lodewijk Delpire t.
Op 81-jarigen leeftijd is Lodewijk Delpire, de
trouwe, taaie Vlaming en Groot-Nederlander, 26 Maart
j.l. te Schaarbeek-bij-Brussel overleden.
In 1846 te Antwerpen geboren, kwam hij, reeds
als overtuigde Vlaamschgezinde, in 1863 aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijvel, in WaalschBrabant en in 1866, werd hij tot onderwijzer te Sint
joost-ten-Oode, een der Brusselsche voorsteden,
benoemd.
Daar leerde hij de dichters Van Droogenbroeck,
Frans de Cort en Dautzenberg kennen, die hem tot
verdere studie aanmoedigden. Twee jaar later werd
Delpire tot leeraar aan de middelbare school te Lier
benoemd en in 1873 ging hij, als bestuurder, naar de
gemeenteschool derzelfde stad over. Hij ontmoette
te Lier Domien Sleeckx en Tony Bergmann en knoopte met hen hechte vriendschapsbanden aan. In 1879
was hij leeraar aan de kweekschool voor onderwijzers
te Bergen (Mons), maar mocht spoedig naar het Vlaamsche land terugkeeren, waar hij achtereenvolgens,
nog steeds als leeraar, te Nieuwpoort, te Boom en
te Laken werkzaam was.
Er zijn, in de geschiedenis der Vlaamsche Beweging, weinig voorbeelden aan te halen van een onverdroten werkdadigheid en natuurlijke bescheidenheid tevens als die, welke het leven van dezen edelen
veteraan kenmerkten. Als lid, later als voorzitter van
„De Veldbloem", een vereeniging, welke een aanzienlijke rol speelde in het Vlaamsche leven der
Belgische hoofdstad, als lid van het Willemsfonds
en als eerste secretaris van den in 1895 opgerichten
talc Brussel van het Algemeen Nederlandsch Verbond stond Lodewijk Delpire dag aan dag in de tires
voor de verdediging van de Nederlandsche taal tegen
de ontvlaamschende krachten en de verspreiding
der gemeenschappelijke Nederlandsche beschaving
en kultuur onder het — ten gevolge van de verfransching der hoogere Standen in het Vlaamsche land —
verachterde yolk.
Zijn werking voor de herziening van het proces
ten Taste van Coucke en Goethals, twee Vlamingen,
die, blijkbaar onschuldig, in het Walenland, onder de

beschuldiging van moord, door een Vlaamsch-onkundige rechtbank tot de doodstraf werden veroordeeld en kort daarop gehalsrecht, is, tot heden, in
Vlaanderen niet vergeten, evenmin trouwens als zijn
„Brieven van Didaskalos" het zijn, waarin hij, aan
de hand van onweerlegbare statistieken en andere
gegevens, de door den Belgischen Staat gewilde
achteruitstelling van het Vlaamsche element in de
Belgische staatsbesturen bewees en tot gevolgtrekkingen kwam, welke — helaas ! — ook nu nog
schier onverminderd waar zijn.
Toen, na den oorlog, de werking van het A. N. V.
in Vlaanderen werd hervat, was Lodewijk Delpire
een der eersten om, trots zijn hoogen leeftijd, zijn
daadwerkelijken steun te verleenen. De Brusselsche
tak van het Verbond had hem dan ook, sedert eenige
jaren reeds, met algemeene stemmen tot eerebestuurslid benoemd.
De plechtige uitvaart, door verscheidene leden
van het Hoofdbestuur en van het bestuur van de
groep Vlaanderen van ons Verbond bijgewoond,
had 29 Maart te Schaarbeek plaats, waarna het stoffelijk overschot van den betreurden Vlaming naar
Lier werd overgebracht om, aldaar, in den familiekelder te worden bijgezet.
Vlaarnsche toestanden.
XIX
Terecht mocht het kamerlid voor Antwerpen,
Herman Vos, enkele maanden geleden, tijdens een
door hem in de Belgische Kamer gehouden interpellatie over de bespottelijke en onbeholpen taal,
in dewelke vele, om niet te zeggen zeer vele ambtelijke
stukken, regeeringsverklaringen, memories van toelichting, mededeelingen aan de pers en het publiek,
voor het Vlaamsche landsgedeelte bestemd, zijn gesteld, de wijze waarop, van ambtelijke zijde met de
taal der meerderheid van de bevolking in Belgie en
van het heele Vlaamsche land wordt omgesprongen,
een beleediging heeten, het Vlaamsche yolk iederen
dag in de uiting van zijn diepste leven aangedaan.
Ik zeg „terecht", want er zal wel niemand die de op
dit gebied bestaande toestanden kent, gevonden
worden, om de bewering van den Vlaamschen afgevaardigde tegen te spreken en niet te beamen, dat geen
yolk, het Waalsche misschien nog wel het allerminst,
zou dulden, dat zijn taal zoo werd behandeld als het
Nederlandsch het nu — in Belgische regeerings- en
bestuurskringen — na bijna een eeuw zoogenaamde
gelijkheidspolitiek, nog altijd is.
Teekenend was het ongetwijfeld, dat de interpellant zijne uiteenzetting moest aanvangen met een
verdediging der benaming van de taal der Vlamingen,
welke ambtelijk — behalve dan in het departement
van Kunst en Wetenschap — nog altijd het Vlaamsch
(le flamand) en niet het Nederlandsch heet. Bij de
meeste ministers en hooge ambtenaren — om maar
van de Waalsche en Fransch-Brusselsche parlementsleden te zwijgen — wil het er nog altijd maar niet in,
dat de Vlaamsche streektalen evenals de Noordnederlandsche, in het algemeen Nederlandsch haar
beschaafden en — zoowel voor den gewonen omgang
als voor de hoogste behoeften van den geest — geschikten vorm vinden, evenmin als deze heeren de
afschuwelijke „orangistische, probataafsche en pangermaansche" stelling kunnen aanvaarden, dat het
Vlaamsche land tot het Nederlandsche taalgebied
behoort en er feitelijk geen verschil bestaat tusschen
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wat zij twee talen meenen te zijn: „le flamand" en
„le hollandais". Aan het voortbestaan van dit vooroordeel, dat sedert den oorlog weliger tiert dan ooit,
hebben ook sommige Vlamingen, en zelfs Vlaamsche
voormannen, wel eenige schuld. Zagen wij niet, bij
de behandeling, in de Kamer, van de wet tot regeling
van het gebruik der talen in de openbare besturen,
in 1921 (door de tegenstanders van alles, wat Vlaamsch
of Nederlandsch is, de „Von-Bissingwet" geheeten),
de vaders van het wetsvoorstel overal het woord
Nederlandsch door Vlaamsch vervangen, omdat zij
hoopten aldus eenige Waalsche stemmen te kunnen
winnen ? En zou men wel drie Vlaamsche dagbladen
kunnen noemen, die van het Nederlandsch en niet
van het Vlaamsch spreken als van de taal van het
Vlaamsche yolk ?
Meer nog, vele Vlamingen zijn geworden als de
ezel, die het dragen van den last gewillig aanvaardt:
zij voelen den taaldwang en de minachtende ondergeschiktheid, waarin hun taal, en dus ook zij zelf,
gehouden worden, bijna niet meer. Deze Vlamingen,
die men wel de extremisten van de onderdanigheid
zou kunnen heeten en die zich vermoedelijk nog nooit
de vraag hebben gesteld, wat dan toch de oorzaak kan
zijn van het feit, dat er in Belgie nooit sprake was
of is van wetten tot bescherming of regeling van de
Fransche taal, maar wel altijd van de Vlaamsche of
Nederlandsche, meenen, dat het al welletjes is, als zij,
„onder" den Franschen tekst van een ambtelijk
stuk, een openbaar gebouw of een gedenkteeken
gewoonlijk in een veel kleinere letter, een slechte
vertaling — of, bij uitzondering, een goede vertaling,
welke dan toch altijd maar een vertaling is — te lezen
krijgen; zij zijn er niet ver meer van de zoogenaamde
tweetaligheid van Vlaanderen als een afgedaan feit
te erkennen en te aanvaarden en denken er niet meer
aan voor hunne taal de eerste en, in Vlaanderen, de
eenige plaats op te eischen.
Van deze Vlamingen kan misschien gezegd worden,
dat zij, voor een groot deel, schuld hebben aan hun
eigen vernedering, maar ik meen, dat zij veeleer zijn
te beschouwen als gedweee slachtoffers van de ongelijkheid, welke weldra sedert een volle eeuw ten
nadeele van de Nederlandsch sprekende Belgische
staatsburgers bestaat en ambtelijk wordt bestendigd.
Het Fransch is nog altijd de taal van het Hof, van
het Leger, van de hoogere besturen, van de hoogste
rechtsprekende lichamen, van de Universitaire overheid; komt er van deze zijde een „vertalingske" in
het Nederlandsch, dan jubelen de goedzakkige Vlamingen; blijft het „vertalingske" uit en wordt op dit
verzuim gewezen, dan zet men, van hoogerhand, een
boos gezicht, klaagt men over „de Vlamingen die
nooit te bevredigen zijn" of belooft men „l'egalite
la plus absolue". .
voor de toekomst.
Van welken aard sommige zoogenaamde Vlaamsche
vertalingen van ambtelijke stukken zijn, mocht
Herman Vos in zijn ondervraging met voorbeelden
staven, welke zeer grappig zouden zijn, indien ze
niet wezen op de tragische bespotting, welke de verdrukte taal van een heel yolk, dat vrij beet te zijn,
ten deel valt. De memorie van toelichtmg van het
ontwerp van wet tot oprichting van de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen was, in dit
opzicht, een monument. Daarin werd o.m, gewag
gemaakt van „de oerdeugd die terug moet bezorgd
worden aan 's Lands munt", van „bevoorrechte
aches", van het „sauveeringsplan" van „misdadige
transacties" (in het Fransch „transactions forfai-

taires") van „het goedstemmen van belastingen",
van „de zwelling van den bankbiljettenomloop", enz.
En nu kwam minister Huysmans wel verzekeren,
dat de taal van dit stuk zoo erbarmelijk was, omdat
het in allerhaast uit het Fransch in het Nederlandsch(?) moest worden overgezet door menschen,
die niet tot den gewonen vertaaldienst behooren,
maar dit verklaart nog niet, waardoor de taal van vele
andere stukken even slecht is en waardoor het juist
de taal der meerderheid van de Belgische staatsburgers is, welke altijd onder dit stelsel moet lijden en
als een „onvermijdelijk kwaad", dat nu eenmaal
door de wet is opgelegd, moet worden behandeld.
Evenmin is aldus verklaard, hoe het komt, dat
stukken, waarvan toch niet kan worden beweerd, dat
zij te elfder ure moesten worden vertaald dit eeuwige „vertalen" heeft wel eens doen zeggen, dat Vlaanderen, voor de hoofdbesturen te Brussel, maar een
vertaling is van het Walenland — in een even erbarmelijk Vlaamsch zijn gesteld. Deter dagen mocht
k b.v. nog het bericht ontvangen, dat mij „wordt
onderricht' , dat ik „gedragen ben in den rol der belasting", en desgevallend ,a1 mijne reclamatien
moeten besteld worden aan de Bestendige Deputatie
van den Provincialen raad !"
Kan het dan verwondering baren, dat de Vlaamsche
bladen — die ook van het officieele of officieuse
nieuwsagentschap Belga 999 maal op 1000 de regeeringsmededeelingen in het Fransch toegezonden
krijgen — heel vaak naar den Franschen tekst grijpen,
om hem zelf te vertalen, liever dan te trachten den
onverstaanbaren ambtelijk Vlaamschen tekst te vernederlandschen ? Aan de Vlaamsche dagbladschrij vers worden altijd Fransche drukproeven van het
Beknopt Kamerverslag en zeer dikwijls Fransche
exemplaren van ambtelijke stukken, verklaringen en
uiteenzettingen ter hand gesteld.
De Nederlandsche exemplaren komen gewoonlijk
eenige uren, sours echter ook wel eenige dagen later.
Dit heeft tot gevolg, dat de Vlaamsche pers, welke
er veel sterkere redacties dan de Fransch-Belgische
moet op nahouden, niet alleen zedelijk maar ook
geldelijk wordt benadeeld door de eenzijdige bescherming, waarvan de Fransch-Belgische bladen
de voordeelen genieten en dat zich trouwens niet
beperkt tot dezen tak van de Vlaamsche bedrijvigheid
maar, zoolang het stelsel der ondergeschiktheid van
de Vlamingen, hun aard, wezen en taal wordt gehuldigd, op het heele Vlaamsche volksleven in al zijne
uitingen — zoo zedelijke en geestelijke als stoffelijke —
hoe goed de bedoelingen van sommige aan het bewind
zijnde Vlamingen en ook wel niet-Vlamingen mogen
zijn, moet blijven drukken.
M. J. LIESENBORGHS.
Een belangrijke motie.
Naar aanleiding van de aanvallen door de antiVlaamsche en anti-Nederlandsche elementen in het
Vlaamsche land, na de verwerping van het Nederlandsch-Belgisch Verdrag, tegen alles, wat Nederlandsch is, gericht, en de pogingen, van dezelfde zijde,
openlijk in het werk gesteld om den kultureelen band
tusschen Noord en Zuid te verbreken, heeft het
Bestuur van Groep Vlaanderen van het A. N. V.
in de afgeloopen maand de volgende motie aangenomen en in de Vlaamsche en Nederlandsche pers
openbaar gemaakt:
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Het bestuur van degroep Vlaanderen van het Al gemeen Nederlandsch Verbond,
zich den tolk achtend van de honderden Vlaamsche en
Noordnederlandsche leden, welke het Verbond, thans
weer, in het Vlaamsche land, telt,
keurt, de standregelen van het A. N. V. getrouw, en
zich houdend buiten alle staatkundige politiek, ten stelligste de aanvallen af welke, naar aanleiding van de verwerping van het Nederlandsch-Belgisch Verdrag, werden
en nog worden gericht tegen de gemeenschappelijke
kultuur van Vlaanderen en Nederland,
en verklaart even krachtig en eensgezind, en met dezelfde overtuiging als vroeger,
in de bres te zullen staan
voor de verdediging van het gemeenschappelijk kultureel
bezit van de volkeren van Nederlandschen stam en te
ijveren voor de geestelijke toenadering tusschen alle goedgezinde Vlamingen en Noord-Nederlanders.

Rube nsfeesten.
Te Brussel is, met het oog op de vienng van
P. P. Rubens' 350sten geboortedag, een voorloopig
comite tot stand gekomen, dat zich voorstelt dezen
voor Vlaanderen zoo belangrijken datum in de Belgische hoofdstad niet ongemerkt te laten voorbijgaan.
Voorzitter van het voorloopig comite is de heer
Omer Wattez, voorzitter van de Groep Vlaanderen
van het A. N. V. De meeste Brusselsche Vereenigingen traden reeds tot het comite toe.
Tak Brussel.
Voor de leden van deze bloeiende afdeeling trad
Prof. Dr. A. Vermeylen, in de afgeloopen maand, op
met een hoogst boeiende lezing over den Amerikaanschen dichter Walt Whitman. Ook ditmaal was
een zoo uitgelezen als talrijk publiek aanwezig, dat
den knappen letterkundige en geleerde uitbundig
toejuichte. Voorzitter 0. Wattez dankte den spreker
uit alien naam en verklaarde daarmede ook de reeks
Winterlezingen en voordrachten van den tak voor
gesloten.
Gent herleefd.
De tak Gent is heropgericht. Voorloopig treden
als bestuurders op Dr. A. Burssens als Voorzitter
en de heer Marc. Neerman, Wenemaerstraat 3, als
secretaris.

FRANSCH-VLAANDEREN
Groeikracht.
Het is niet alleen belangstelling voor het oude
stamland, welke den heer L. de Wijck zulk een warm
artikel in de Mercure de Flandre van Febr.-Mrt. over
het bekende boekje van mr. W. J. L. van Es „De
Fransche Nederlanden'") in de pen gaf. Er vertoont
zich groeikracht in Fransch Vlaanderen. Vele verschijnselen daarvan bespraken wij in vorige nummers.
Dit stukje van een Fransch-Vlaming is weer zoo'n
uiting. Opmerkelijk is de verschijning juist nu: negen
jaar nadat het boekje van den heer Van Es uitkwam,
zestien jaren nadat de oorspronkelijke reisbrieven in
Neerlandia verschenen. Er is ontwaking; men begint
te zien.
Met groot genoegen lazen wij het stuk. De schrijver
is goed op de hoogte van hetgeen er na de bedoelde
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reisbrieven over Fransch Vlaanderen geschreven is.
Hij waardeert de studie, die de heer Van Es van land
en y olk heeft gemaakt. Dat hij het eerste hoofdstuk
onder het opschrift De Nederlanden eenigszins
verward noemt, komt wellicht, doordat verschillende
geschiedschrijvers van den zeer ouden tijd verschillencle
namen gebruikt hebben, om de Nederlanden aan te
duiden.
Aandacht verdienen zijn opmerkingen over de taalgrens, ten opzichte waarvan hij het met den heer Van Es
niet eens is. Naar zijn meening hebben J. E. van den
Driessche in „Flandre et France" (Mercure, Mai
1926), L. Everard in „La Race Flamande" (Mercure
Juillet 1926) en anderen overtuigend aangetoond, dat
de grens van het Nederlandsche vaderland niet ge
vormd werd door de Aa en de Leie, maar dat
het „drieeenig Vlaanderen", dat aan Valentijn Bresle
zoo dierbaar was, ook Armentieres en Rijsel, Roodebeke en Toerkonje omvatte, even goed als Duinkerken, Hazebroek, Winoksbergen en Kassel.
Wat hiervan te zeggen ? In de Middeleeuwen
strekten de grenzen van het Dietsch (thiois) zich uit
tot bij Boonen (Boulogne sur Mer) en omvatten een
groot deel van Artesie (Artois). De IJslandsche sagen
noemen heel den Litus saxonicum, heel de Vlaamsche
kust van Boonen af, Friesland. Het aloude Vlaamsche
y olk trok onder den naam van Friezen uit en bevolkte Brittannie, dat Engeland werd. 2 ) De Noormannen hielpen zij Normandie veroveren. Vele jaren
geleden heeft Johan Winkler aandacht gevestigd
op dit zuidelijkste Nederlandsche bolwerk, dat zoo
Nederlandsch is in merg en been.
Armentieres, Rijsel enz. hebben geschiedkundig
alle recht tot de Fransche Nederlanden te worden
gerekend. Ze behoorden tot het oude graafschap
Vlaanderen, dat later in een „Vlaanderen flamingant"
en een „Vlaanderen gallicant" uiteen viel. De Vlaamsche invloed is steeds groot geweest met name te
Rijsel, waar bijv., ook de Rekenkamer gevestigd was.
Tegenwoordig wordt daar en vooral te Toerkonje
weer zeer veel Vlaamsch gesproken en, indien wij
vooralsnog aarzelen, de taalgrens reeds zoo ver zuidelijk te verschuiven, het heeft er allen schijn van,
alsof — ook dank zij de Vlaamsche groeikracht -de heer De Wyck binnen niet al te langen tijd gelijk
zal krijgen. Dat hij met zijn bespreking van mr.
Van Es' boekje een tijdje gewacht heeft, heeft zijn
kans daarop vergroot !
De schrijver in de Mercure heeft nog een tweede
aanmerking, ten deele op het hierbedoelde boekje,
ten deele op Nederlandsche geschriften in het alge meen: hij vindt, dat wij zooveel vreemde woorden
gebruiken en zooveel woorden van Franschen stam.
Zelfs in de eerste tijdschriften bij ons vindt hij dikwijls uitdrukkingen die „een treurig mengsel zijn
van Fransch en Vlaamsch" Zeer waar ! En toch ....
Fransch Vlaanderen leeft nog taalkundig in den tijd
van Cats en moet noodzakelijk menig woord, dat
volkomen Nederlandsch is geworden, vreemd vinden.
Laten wij door uitwisseling van gedachten en geschriften trachten bijeen te houden, wat nog van het oude
Dietsch over is. Ook ter versterking van onze taal
tegen die van onze andere Buren, aan welke zij maar
steeds voortgaat, sappen te ontleenen.
1) 1918 C. M. B. Dixon & Co. Apeldoorn.
2) Ds. J. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Vr. v. d. Dag
Juni 1924.
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Een Pleidooi voor Frankrijks gezondste
Volksdeel.

De „Bond voor de Rechten van het Noorden.'

(Ligue des Droits du Nord), die het geluk heeft in
den heer G. Blachon (schrijver van het mooie werk
„Pourquoi j'aime la Flandre ?" ') een kundig en
geestdriftig penvoerder te bezitten, is in verzet gekomen tegen de staatkunde, Welke de Fransche
regeering thans volgt, om aan Frankrijk nieuw bloed
toe te voeren en die de Bond volstrekt verderfelijk
acht voor het Vlaamsche volksdeel. Ten einde den
invloed van de vermindering der geboorten tegen te
gaan bevordert de Parijsche regeering de inhuizing
van andere volken van het Latijnsche ras: Italianen,
Roemenen, Levantijnen, Grieken, Liguriers, Iberiers,
Kelten en Moorsche semieten uit Spanje en Portugal
en ook van Slaven, omdat die met het Fransche yolk
de meeste verwantschap bezitten en dus het meest
geschikt worden geacht „à restaurer l'organisme
frangais, sans denaturer sa personnalite", d.w.z. het
verzwakte Fransche gestel weder gezond te maken,
zonder dat de persoonlijkheid ontaardt". Die vrees
voor ontaarding der persoonlijkheid schijnt misplaatst, wanneer men bedenkt — de Bond wijst
hierop in zijn betoog — dat de genoemde volken,
Latijnsch of niet, dezelfde zijn, die de Ver. Staten
van opneming in hun bevolking uitsluiten, van meening, dat ze slechts verzwakt en ongezond bloed
kunnen toevoegen. Maar de Fr. regeering redeneert:
het Fransche bloed is zuidelijk en zal zuidelijk blijven.
Den wil daartoe (zegt daarentegen de Bond) heeft
het Fransche yolk nooit te kennen gegeven. Het is
daarover ook niet geraadpleegd. De statistiek leert,
dat de verzwakte departementen, waar zoogenaamd
Latijnsch bloed wordt ingevoerd, zwak blijven; dat
de sterfte daar gestadig de geboorten overtreft en
dat daarentegen de departementen, waar lieden uit
het Noorden heenkomen, versterkt worden en zelfs
na de verwoestingen van vijf jaren oorlog een hoog
geboortecijfer behielden. De Bond verwijt de regeering, dat zij haar landverhuizerspolitiek ook in het
Noorden toepast met het blijkbare opzet, de Vlamingen, den gezondsten volksstam van Frankrijk,
te doen ontaarden en zijn vruchtbaarheid te doen
verliezen. Dit yolk heeft, zegt de Bond, het bloed
van andere volken niet noodig, om kloek te blijven
en zich voort te planten; het kan door zulke pogingen
slechts schade Eiden.
Het protest is bitter gestemd, maar wij kunnen
niet gelooven, dat de Fransche regeering werkelijk
de bedoelingen zou koesteren, die de Bond haar
toedicht. Het kan Frankrijk geenszins onverschillig
zijn, dat het krachtige yolk in het Noorden, dat Leger
en vloot van mannen voorziet, krachtig blat en
gezond. Met de cijfers in de hand kan men de waarheid bewijzen van hetgeen Blachon zoo mooi zegt
in de voorrede van den nieuwen druk van zijn boek:
„dat het Vlaamsche gewest voor de Republiek een
reservekapitaal vertegenwoordigt van economische
bedrijvigheid en volksvruchtbaarheid en dat, zoo
het Vlaamsche land ophield zich te vermenigvuldigen en voort te brengen; zoo het ontaardde tot
een soortgelijke streek als het midden van en ZuidFrankrijk, teruggebracht zou worden tot den rang
eener mogendheid als Spanje, Portugal of Italie."
.........■■■■••■■

9 Een tweede druk is terperse.

S UR INAME.
Suriname, emigratiegebied voor Nederlanders.
Nadat de heer H. Pyttersen Tz. in 1892 met zijn
vlugschrift „Armenzorg, emigratie, Suriname door een
rooden draad verbonden", de aandacht op Suriname
als gebied voor landverhuizing van Nederlanders
gevestigd had, gaf het voor en tegen van een kolonisatie van blanken in de tropen aanleiding tot veel
twistgeschrijf.
Gedurende de laatste 30 jaren heeft dit vraagstuk
in Nederland niet veel belangstelling meer opgewekt.
De niet-bioloog kon door de vele mislukte kolonisatie-proeven niet meer aan goeden uitslag gelooven,
terwij1 de bioloog, die de oorzaak dier mislukking
inzag, wegens de hooge kosten van hygienische maatregelen met op nieuwe proefneming durfde hopen.
Dat men thans de diepere oorzaak van het gebrek
aan werkkrachten in Suriname ook in regeeringskringen inziet, blijkt daaruit, dat men thans de
gezondmaking van Suriname ter hand nemen zal.
De uitgebreide en breed toegelichte statistische
studies van Dr. P. H. J. Lampe hebben op de ziektetoestanden en het sterftecijfer onder de Surinaamsche
bevolking een fel Licht doen schijnen.
Ik wil hier over deze ziektecijfers niet in beschouwing treden. Het kan ons genoeg zijn te weten, dat
van de vele ziekten, die de bevolking teisteren en die
steeds, ook in den slaventijd, de toeneming der bevolking in den weg stonden, malaria, anchylostomiasis, filaria en bilharsia de voornaamste zijn.
De tropen-hygiene heeft van het begin deter eeuw
of zulke vorderingen gemaakt, dat we thans de genoemde en andere ziekten weten te voorkomen en
grootendeels te genezen.
Dat warmte, Licht of vochtigheid niet de oorzaken
zijn, die blanken belet hebben in Suriname te koloniseeren, leert ons de kolonisatieproef van de Groningsche boeren aan de Saramacca in 1845, door de
tegenstanders van Europeesche Kolonisatie aangevoerd als een bewijs van de onmogelijkheid ervan. Wie
de geschiedenis dier proef nauwkeurig kent, ze is door
J. J. Leys uit echte bescheiden nagegaan, zal moeten
toegeven, dat Europeanen in Suriname zeer goed
kunnen koloniseeren en veldarbeid verrichten, mits
maatregelen ter vermijding van tropenziekten genomen worden.
Ik mag als algemeen bekend onderstellen hoe 50
boerengezinnen, samen 370 hoofden tellende, onder
leiding van drie predikanten naar de moerassige
plantage ..Voorzorg" aan de Saramacca gebracht
werden. Hoe ze daar in slechte woningen ondergebracht, door malaria en typhus bezocht, 189 der
hunnen binnen weinige maanden ten grave zagen
dalen. Ds. Bettink, die op de onverantwoordelijkslechte voorbereiding gewezen had, vroeg ontslag
nog voor de aankomst der kolonisten; Ds. Copijn,
die zich bij het verplegen en troosten der zieken zoo
verdienstelijk gemaakt had, stied op het veld van
eer; aan Ds. V. d. Brandhof bleef de verdere leiding.
Het overschot der kolonisten werd naar den tegenovergestelden hoogeren never der Saramacca, naar
den op een schulprits gelegen militairen post „Groningen" overgebracht. Daar van den schralen grond
geen bouw- of Weiland te maken was, werden de
overgebleven kolonisten in dienst van het gouvernement genomen en hun opgedragen het oerwoud
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te ontginnen. Bosschen werden geveld en gedeeltelijk
in bouw- of Weiland veranderd, breede wegen en
een park aangelegd. Toen werd het den kolonisten
duidelijk, dat de arbeid in de open lucht onder de
stralen der tropenzon een heilzamen invloed op hun
gezondheid had en zij hunne krachten herwonnen.
Na eenige jaren deed zich echter de moeilijkheid
van afzet hunner waren voor door den grooten
afstand van Paramaribo. De kolonisten klaagden
verder over de schraalheid van den grond en over de
eigenzinnige bestuursdaden van den leider, Ds. Van
den Brandhof.
In Juli 1848 stellen 30 kolonisten, alien hoofden
van gezinnen, een rekest op aan den minister, waarin
zij de bovengenoemde klachten uiten, doch waarin
zij ook zeggen:
„al wat gunstigs aangaande de kolonisatie kan en
mag worden gezegd, bestaat hierin, dat de kolonisten
over 't geheel een bloeiende gezondheid genieten,
dat zij bij goed voedsel met behoud hunner gezondheid voortdurend veldarbeid kunnen verrichten en
men dus in zooverre de kolonisatie als gelukt kan
beschouwen".
Zij eindigden met verzoek om beteren grond.
Aan Mr. J. M. Lisman, destijds gouvernementssecretaris, droeg de gouverneur op een onderzoek in te stellen. Deze deelt in zijn rapport
mede, dat de gronden op „Groningen" mager en
schraal zijn, de gronden op „Voorzorg" niet voldoende op looting gebracht, dat er te weinig grasland
is voor vee, dat men niet had gegeven, wat men aanvankelijk had toegezegd, dat Groningen te ver van
Paramaribo lag, dat er geen Winkel of magazijn aanwezig was en dat het ambt van herder en leeraar niet
vereenigbaar was met het ambt van bestuurder.
Ware het beheer goed geweest, dan betwijfelt hij
of de uitslag zoo ontmoedigend zou zijn geweest, want
„het is reeds voldoende bewezen, dat Europeanen in dit
klimaat veldarbeid kunnen uitoefenen".
Het voert te ver, om hier deze kolonisatie in onderdeelen te volgen. Ze is door ontevredenheid der landbouwers verloopen, die van de ziide van ons bestuur,
waarbij de inzichten van elkander opvolgende ministers en gouverneurs steeds verschillen, geen noemenswaardigen steun meer ontvingen.
De kolonisten vestigden zich gedeeltelijk in Rama
aan de Boven-Suriname, gedeeltelijk in de omstreken
van Paramaribo als veeboeren en tuinders.
Naast de groote fouten, bij deze kolonisatieproef
gemaakt, was het van de voortrekkers Ds. Bettink
met de landbouwers van de Bovenkamp, de Vries en
Rijsdijk uit hygienisch oogpunt goed gezien, dat zij
den afgelegen post „Groningen" als vestigingsgebied kozen, om de kolonisten op verren afstand van
een besmet bevolkingscentrum te doen wonen.
„Om hen te behoeden voor den omgang met de
door lepra en allerlei ondeugden besmette bevolking",
zooals Ds. Bettink het zegde.
De boerenfamilies, die zich in de buurt van Paramaribo vestigden en te Groningen een zekere onaantastbaarheid tegen malaria hadden verworven, kwamen
hier in een door anchylostomiasis l) en filaria besmette
streek.
Dat zij zich ondanks deze ziekten tot heden hebben
kunnen handhaven, vermeerderen en zekeren welstand verwerven, bewijst, dat blanken, bij voorkoming van de besmetting met de genoemde bloedverMijnwormziekte.
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armende tropenziekten, in Suriname zeer goed veldarbeid kunnen verrichten.
Dat niet warmte of Licht oorzaken zijn, waarom
blanken zich in Suriname zoo slecht gehandhaafd
hebben, bewijst de Hollandsche volkplanting op
Curacao. Op het rotsachtige eiland komen door den
weinigen regenval geen parasieten voor, die tropenziekten veroorzaken. Daar Leven ruim 1600 rasechte blanke afstammelingen van vroegere kooplieden, ambtenaren en militairen in lichamelijk en
geestelijk goeden staat, terwijl er velen zijn, die
zwaren lichamelijken arbeid verrichten. Verder wonen
er ruim 600 Israelieten op het eiland, Wier voorouders
zich daar reeds in de 17de eeuw en vroeger vestigden.
De talrijke Hollandsche werklieden der „Bataafsche
Petroleum Maatschappij" verrichten er zwaren
lichamelijken arbeid zonder eenige schade voor hun
gezondheid en levenslust.
Dat blanken in de tropen zwaren grondarbeid
kunnen verrichten en het tegen gekleurde arbeiders
kunnen opnemen, heeft de doorgraving van de landlengte van Panama bewezen.
Door gezondmaking der geheele kanaalzone, die,
wat klimaat en regenval betreft, met Suriname overeenkomt en waarin De Lessees door malaria en gele
koorts zijn plannen moest opgeven, hebben de Amerikanen met behulp van een Leger van ongeveer 44000
werklieden, waaronder 12000 blanken, het grootsche
werk tot stand gebracht, zonder buitengewone verliezen door ziekte.
Zooals de ontdekking van Columbus een mijlpaal
geweest is voor de kolonisatie van het blanke ras in
N. Amerika, zal het werk van den Ir. Goethals en.
Dr. Gorgas eens een mijlpaal blijken voor de kolonisatie van het blanke ras in de tropen.
De Ondernemersraad voor Suriname heeft plannen
en berekeningen klaar, om met behulp der regeering
een groote landverhuizing uit Java naar Suriname te
Leiden, teneinde goedkoope werkkrachten aan bestaande en nieuw op te richten ondernemingen te
verschaffen.
Met de lessen, ons door de N. Amerikanen in het
gezond maken gegeven en met de ondervinding, opgedaan bij de keuze van het gehalte der Javanen, zal
het succes door zulk een landverhuizing niet uitblijven en de kolonie mettertijd een talrijke Javaansche
bevolking kunnen tellen.
Deze Javanen zullen echter den weg versperren
voor een landverhuizing van Nederlanders, van
stamgenooten, die zulk een groote behoefte aan
verbreiding hebben. Onze bevolking neemt ieder jaar
met 100.000 zielen toe en ons kapitaal is reeds nu niet
in staat dit tempo bij te houden en aan onze geheele
bevolking werk te verschaffen.
En ginds in het Zuid-Westen, aan den anderen
never van den Atlantischen Oceaan, hebben we een
stuk land braak liggen, grooter dan Java en Madoera
samen, een kapitaal in staat om werk te verschaffen
aan onze geheele bevolking. Daar, in dat paradijsachtige land, waar het altijd zomer is, de warmte
getemperd door den N. a passaat, wordt van den
landarbeider niet het werk gevraagd, dat hij hier in
heete zomerdagen van den vroegen morgen tot den
laten avond genoodzaakt is te doen. Bij goede hygiene,
waartoe ik ook een gemengd aan vitaminen rijk
voedsel reken, zal een Hollandsche bevolking bloeien
in Suriname.
1k voel de oeconomische bezwaren van het lagere
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loon en den lageren levensstandaard van de tropenbewoners.
Hiertegenover staat de grootere spierkracht en
toewijding, het grootere begrip en volhardingsvermogen van den Europeaan, waardoor het aantal
voor werkkracht noodig, kleiner kan zijn.
En waar de suikercultuur tegenwoordig in het
teeken van den mechanischen landbouw komt te
staan, zal het beter begrip van- en de betere
zorg voor de machinerieen tot belangrijke besparing
Leiden.
Het is m.i. de taak onzer regeering om in overleg
met den Ondernemersraad voor Suriname voor
nieuwe ondernemingen, nederzettingen te grondvesten voor Hollandsche arbeiders, die na afloop van
een contracttijd zelf grondeigenaars of deelnemers
in de ondernemingen kunnen worden. Voorwaarden
voor landverhuizing zijn op vele wijzen te regelen
en dat moet aan de betrokken partijen worden overgelaten. Hoe minder vreemd bloed er in de kolonie
gebracht wordt, hoe voordeeliger dit zijn zal voor
een toekomstig geslacht van Nederlanders en Surinamers.
Bilthoven, April 1927.
TH. LENS.

ZUID-AFRIKA.
Brieven uit Zuid-Arika.
I
In Nederland wordt dikwels de klacht geslaakt,
dat het Leven verpolitiekt is. De politieke splijtzwam,
zegt men, heeft daar ingevreten in de teerste weefsels
van vriendschapsverkeer en zelfs van het familieleven; verhouding van mensch tot mensch wordt
bepaald, niet naar zedelijke waardij, maar naar het
wisselend politieke inzicht van den dag, en onderling
verkeer en waardering dikwels vergiftigd, naardat
de stand der partijen verandert. Indien deze citing
van sterk doorgedreven individualisme 'n openbaring
is van Diets karakter, bezit de Afrikaner meer
eigenschappen van uitsluitend Dietsen acrd, dan
waarvoor hij gemeenlijk crediet krijgt. Politieke
overtuigingen scheppen, vormen en kleuren de
groepering van [menschen op de meest verschillende
levensterreinen: maatschappelijk, gezelschappelijk,
zelfs kerkelijk en beschavingsgebied wordt daarnaar
onderverdeeld. Landbouwgenootschappen, liefdadigheidsvereenigingen, kerkelijke bestuurscolleges en
wetenschappelijke lichamen zijn in hun ontwikkeling
en groei belemmerd of gestuit, doordat de vraag
Sap of Nat ? ontijdig en met aandrang werd opgeworpen. Niet de vraag naar bruikbaarheid en doel
treffendheid gaf de doorslag bij bepaling van werkwijze, bij beslissing omtrent hulpbetoon, bij graad
van verkiesbaarheid of bij benoeming en aanstelling,
maar de vraag: is de beslissing „voor of tee die
goewerment". We geven gaarne toe, dat een „eeuw
van onrecht" bij het verdrukte, door onweder voortgedreven en ongetrooste Afrikaanse yolk het kuddeinstinct sterk ontwikkeld heeft, zodat werkelijk of
vermeend gevaar van de wolf de schapen makkelijk
te hoop joeg; dat in de tweede plaats de vinnige politieke partijverdeeling 'n kwaad is, dat eerst de laatste
paar tientallen van jaren op het Afrikaanse yolks lichaam ingeent is en de kwaadaardige uitwerking
daarvan dus beschouwd moet word en als 'n heuglijke

reactie van kerngezondheid, toch is de felheid van
ae politieke hartstoch ten 'n onrustbarend verschijnsel. Waar nog bijkomt, dat de persbedrijvigheid
grootendeels met onvruchtbaarheid geslagen is, daar
het meest werkzame volksdeel op dit gebied, de
Engelssprekende minderheid, niet rechtstreeks kennis neemt van de geestesuiting der Afrikaners wegens
onbekendheid met hun taal en dus moet afgaan op de
partijdig getinte verslagen, die de Engelse pers haar
leers over de Afrikaners opdischt, Met de jaarlijks
algemeener wordende tweetaligheid bestaat echter
alle hoop, dat deze bron van verbi_tering trager zal
gaan vloeien en landgenooten, van huize uit verschil
lende talen sprekende, de sleutel zullen bezitten en
gebruiken naar de schatkamer van elkanders geestelijke goederen. Hierin heeft de Afrikaner beslist een
voorsprong boven zijn Engelse medeburger, dat hij
beide landstalen beheerscht en dus uit de eerste hand
kennis kan nemen van de gevoelens en strevingen
van beide volksdeelen. We noemen het een voorsprong
en terecht; toch staat hier tegenover, dat de Afrikaner
nu met groote lenigheid van geest zich kan verplaatsen
op het Engelse standpunt en niet alleen geduld met,
maar te dikwijls ook toegevendheid betoont voor, de
eenzijdige opvatting van zijn andertalige landgenoot;
terwijl meneer de Engelsman dit aanvaardt, niet
als een toegeving, maar als een natuur- en geboorterecht, dat hem als hooger wezen toekomt, zonder
iets anders als tegengift te bieden dan zeker medelijden met 'n medemensch, die er een andere mening
op durft nahouden dan de noon van het machtig
Albion.
Hierin ligt dan ook de groote nationale en bijna
niet te overschatten bate van de beslissing kort geleden door de Imperial e Conferentie te Londen
genomen, dat, evenals de andere overzeesche gebieden, ook Zuid-Afrika erkend is als een land en yolk
op voet van volkomen gelijkheid staande met Engeland en zijn dominions. Daar is niet Langer een eer
of meer; de Engelschman als zoodanig is bij recht en
feite Met meer jets verheveners, 'n lid van de overheerschende kaste, 'n vertegenwoordiger van de
zegevierende en zegepralende mogendheid; zijn waarde als maatschappelijke factor wordt niet meer bepaald door zijn geboortebewijs, maar door zijn
bewijs van vestiging; „burger van die land" is de
eenige bevoegdheid, die telt en weegt; taal en afkomst
hebben afgedaan.
. De beteekenis van deze omwenteling wordt nog
met algemeen verstaan, maar zal doorwerken met de
onwederstaanbare logica van een feit, en de gemiddelde Afrikaner is te goed geschoold in de onverbiddelijke toepassing en uitvoering van overeenkomst
en wet, om niet de voile oogst binnen te halen, die
deze grondwettelijke verandering van staat hem belooft en waarborgt.
De denkende Engelsen, die eerlijk genoeg zijn
hun gedachten uit te spreken, beseffen ook wel, dat
de wind nu uit een andere hoek waait. Engeland
als groote broer heeft afgedaan; de dikke stok staat
niet meer achter de deur; de boeman is 'n legende
geworden. De denkende Engelsman voelt zich vandaag niet lekker; hij moet 'n paar treetjes afkomen.
Stuk voor stuk zijn hem al een paar tanden getrokken:
de Engelsche koningskop is verdwenen van de meest
gebruikte postzegels (pennie en halve pennie), om
plaats te maken voor echt Afrikaanse zinnebeelden;
de tweetaligheid wordt streng toegepast in de staatsdienst; alleen wie drie jaar inwoner van de Unie is
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geweest, is benoembaar in staatsdienst; landszonen
hebben voorkeur boven van elders gekomenen, en
buiten wat in regels en besluiten neergelegd is, en
van meer beteekenis dus, is het feit, dat er over ZuidAfrika 'n nationale atmosfeer gaat hangen, het eigene
wordt gekoesterd, en meer en meer wordt de leer in
beoefening gebracht: Afrika voor de Afrikaners.
Dat dan de overmoed van de jeugd wel eens het
hoogste woord voert, dat alle idealisms nog niet
nuchter is geworden, dat warm gevoel wel eens de
overhand krijgt over koel beraad, — wie zal het niet
verstaan en toegeeflik tegentreden ? Onze tijd is zoo
arm aan geestdrift, het Leven deelt wel zijn harde
lessen uit en het verstand komt gewoonlijk met de
jaren ! En voor meelevende leden van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, die ook degelijk kennis nemen
van de ontwikkeling der toestanden in Vlaanderland,
staan, wat Zuid-Afrika betreft, eveneens twee dingen
onomstootelijk vast:
le. Zuid-Afrika's ontwikkeling volgen wij met
warms belangstelling; 2e. van inmenging in zijn
inwendige staatkundige geschillen houdt ons Verbond zich verre.
De Eerste Afrikaansch-medium School.
Zuid-Afrika krijgt, als alles medeloopt, dit jaar zijn
eerste Afrikaansch schoolgebouw. Nadat, gelijk men
west, in Januari 1926 de „Afrikaans-Medium Hogere
School" te Kaapstad was geopend, heeft de Administrateur der Kaap, de heer A. P. J. Fourie, in Maart 1.1.
den hoeksteen gelegd voor haar gebouw.
Psalmgezang en een toespraak van ds. P. G. J.
Meiring leidden de plechtigheid in en ds. P. J.
Ackerman sprak een wijdingsgebed uit. De heer
Fourie hield een reds, waarin hij o.m. nadruk legde
op den sterken drang, die van Afrikaansche ouders
uitgaat tot een strenger naleving van de Taalordonnansie. Het is een mooi ideaal, hetwelk deze wet opstelt. De uitvoering ontmoet misschien onoverkomelijke moeilijkheden — o.a. het gebrek aan tweetalige onderwijzers, het kleine aantal Afrikaansch
sprekende leerlingen in de steden en het kleine
aantal Engelsch sprekende kinderen in de buitendorpen — maar het „Adviserende Komitee insake
Onderwijs" heeft deze moeilijkheden onderzocht
en zijn verslag is zoo nieuw, dat spr. het nog net had
kunnen bestudeeren. Hij vertrouwde „dat op hierdie
Afrikaans Medium Hoerskool daar geen versuim
is met die gebruik van die twede taal beide as voertaal
en as vak nie". Want kennis yen de beide landstalen
is noodzakelijk. Wat ook gebeure, „ek staan vas
daarop dat huistaal medium 'n vereiste is".
Prof. M. Botha zei daarna o.m., dat er nog veel
meeningsverschil is over de vraag, of afzonderlijke
scholen al dan niet noodig zijn. Voor groote steden
bestaat hierover geen twijfel. Alle Afrikaansch sprekende kinderen moesten naar deze school gaan.
Men hoopt het nieuwe gebouw nog dit jaar in
gebruik te kunnen nemen.
Zuidafrikaansche Taalbond.
Voor de eerste maal zullen dit jaar de taalexamens
in Zuid-Afrika worden afgenomen door de gezamenlijke examencommissie van den „S. A. Taalbond" en de „Saamwerk-Unie" van Natalsche Vereenigingen. Vroeger nam de Taalbond als examencommissie van de Zuid-Afrikaansche Academie van
Taal, Letteren en Kunst deze examens in Hollandsch
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(Afrikaansch en Nederlandsch) en Vaderlandsche
Geschiedenis af. De nieuwe regeling, die thans ingaat, werd verleden jaar tusschen de beide bovengenoemde lichamen getroffen volgens een program,
in „Ons Land" bekend gemaakt.
Met deze verandering valt samen een personenwisseling in het hoofdbestuur van den Taalbond.
In de op 2 Maart gehouden jaarvergadering is in de
plaats van Prof. dr. A. Moorrees, die na jarenlangen
toegewijden arbeid als voorzitter was afgetreden,
gekozen Dr. F. S. Malan, waarna Prof. dr. G. G.
Cillie als ondervoorzitter werd gekozen ter vervanging van ds. D. S. Botha, die mede bedankt had.
Beide nieuwe bestuurders hebben zich voor den Taalbond bijzonder verdienstelijk gemaakt. In de plaats
van wijlen ds, P. J. du Toit werd dr. Bosman als lid
van het Hoofdbestuur gekozen.
Herdenking van Vereeniging.
Nu het vijf en twintig jaren geleden is, dat, tengevolge van de overeenkomst van Vereeniging, de
beide Boerenrepublieken ophielden te bestaan, opperen de heeren Ti. F. Plantenga, Bootenmakersstr. 4
Zaandam en C. de Winter, Pr. Hendrikkade 165 te
Amsterdam het denkbeeld, dat alle Nederlanders,
die in den laatsten Boerenoorlog in Zuid-Afrika
hebben meegevochten, een gelukwensch zullen zenden met de onafhankelijkheidsverklaring bijv. aan
Generaal Hertzog, Piet Grobler en oud-President
Reitz. Men beginne met aan een der beide genoemde
heeren zijn kaartje te zenden; voor het verdere werk
zal een commissie worden ingesteld.
Nederlandsche Tooneelkunst in Zuid-Afrika.
De Kaapsche briefschrijver van het Vaderland
vertelt, dat onlangs een Nederlander, de heer Anton
Verheyen, te Kaapstad verschenen is met het plan
godsdienstige drama's o.a. Vondels „Adam in Ballingschap" met orgelbegeleiding in kerken voor te
dragen, open-luchtspelen te geven en tooneelstukken
te vertoonen in schouwburgen.
Verheyen verkreeg de medewerking van den Vlaming Louis de Vriendt en diens vrouw Mignon
Sorel en de wijze, waarop zij optreden, werd zeer gewaardeerd. Zij gaven o.a. „Elckerlyck" waarvoor een
mooi terrein van de Engelsche St. Cyprian's School
beschikbaar werd gesteld en Ibsens „Spoken" in
het Operahuis te Kaapstad, voor Welke vertooning het
geheele ministerie steun toezegde, terwij1 de Engelsche
burgemeester beloofde te komen kijken. Dit in het
Nederlandsch vertaalde stuk werd gespeeld met medewerking van bekende plaatselijke krachten, den heer
en mevr. Ogier. „Deze geheele beweging, schrijft de
berichtgever, is niets anders dan een spontane en
welwillende hulde van al onze mannen van invloed
aan Nederland ! Jammer, dat men niet meer een
Nederlandsch stuk kon opvoeren. Het feit alleen
van deze Nederlandsche opvoering in de oude Kaapstad is van groot belang".
De Engelsche zoowel als de Afrikaansche pers
oordeelt gunstig en in gezaghebbende kringen blijft
de belangstelling voor het Nederlandsch levend.
De kosten van zulke ondernemingen zijn echter zeer
hoog en een degelijke voorbereiding en een vast
reisplan zijn onvoorwaardelijk noodig.
Zondt gij al een bijdrage voor de radio-toestellen
voor de Nederlandsche lichtschepen
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AMERIKA.
Nederlanders in Amerika.
In het Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis deelt
Dr. Henry Beets te Grand Rapids (Mich.) belangrijke
bijzonderheden mede over de Nederlandsche nederzettingen in het Westen — Michigan, Iowa — in
1846 en 1847 gesticht door de Afgescheidenen, die
wegens de toen zoo hooggeloopen kerkelijke geschillen in Nederland naar Noord-Amerika uitweken. (In
het artikel van Prof. Dr. A. Eekhof in het gedenkboek
van het A.N.V. vindt men dezen uittocht slechts kort
vermeld).
Op 17 November 1846 kwam ds. A. C. van Raalte met
de zijnen, ongeveer 50 Hollanders en Bentheimers, te
New-York aan, met de bark „Southerner", en op 19
November kwam Hendrik Barendregt, de voortrekker
van de Scholte-emigratie, met dertig zielen, te NewOrleans, in den staat Louisiana. Ds. H. P. Scholte zelf
kwam eerst later, in het voorjaar van 1847, toen hij te
Boston voet aan wal zette. Hij was met de „Sarah Sand"
zekomen. Beiden, van Raalte en Scholte, werden eerlang
gevolgd door een steeds aanwassende schare van mannen
en vrouwen en kinderen.
Zooals bekend, vestigde de eerstgenoemde zich in het
Westen van den staat Michigan, met „Holland" als
hoofdplaats de laatstgenoemde in het hartje van den
staat Iowa, met „Pella" als middelpunt.

Het doel deter landverhuizers was viervoudig.
Ten eerste zochten zij groepsvorming, dorpsgewijs
wonen, zooals Ds. Brummelkamp het in een vlugschrift „Landverhuizing" van 1846 noemde. Zij wilden niet onder de Engelsch sprekenden verstrooid
worden.
Ten tweede streefden zij naar verbetering van
levenspeil; in Nederland was veel armoede en werkloosheid.
Het derde doel was het oprichten van Christelijke
scholen.
Het vierde oogmerk was de zending.
Na tachtig jaren bevindt Ds. Henry Beets, dat dit
viervoudig doel tot op groote hoogte bereikt is.
Zoo kan men in Grand Rapids nog spreken van
groepsgewijze wonen. Een deel van die stad heette
vroeger nog wel „de Groninger buurt", en een ander
deel „de Friesche buurt". In Chicago, Paterson, Cleveland, Rochester wonen evenzoo duizenden menschen
van Hollandsche afkomst, en ook in die steden in den
regel in bepaalde buurten of wijken. Met name is dit
ook in Muskegon, (Mich) het geval. En de toevloed
uit Nederland houdt blijkbaar nog steeds aan:
De sterkste Hollandsche kolonie bestaat in westelijk
Michigan, met Holland en Grand Rapids als hoofdplaatsen.
De volkstelling van 1920 vermeldde 33.033 geboren Nederlanders in dien staat. Daarop volgen Illinois, met 14.326;
New-York 13.776; New-Jersey 12.736; Iowa 12.571;Wisconsin 7472; Minnesota 5378; Californie 4592; Zuid Dakota
3217; Washington 3088; Ohio 2529; Massachusetts 2063
en Indiana 2018 „natives of Holland"'). Dan volgt Utah.
met 1980, maar dat zijn meest Mormonen, terwijl het artikel alleen over gereformeerde Nederlanders handelt.

Over de maatschappelijke toestanden schrijft Dr.
Beets:
„Broodsgebrek is hier zoo goed als onbekend. Armenbedeeling is een zeldzaamheid. Verreweg de meesten onzes
yolks hier bezitten een eigen huffs.
1

in Nederland geborenen.

Een steeds aangroeiend getal onzer menschen behoort
tot den kleinen handelsstand. Enkelen hunner hebben kapitaal genoeg om zich in den groothandel te begeven, met
name in Michigan. Hoewel wij slechts enkele HollandscheAmerikanen kennen, die misschien millionnairs zijn, zijn er
toch heel wat, wier rijkdom boven de 100.000 dollars wordt
geschat. Dat welvaart steeds meer hun deel wordt, blijkt
bijvoorbeeld uit het feit, dat zij in staat zijn allerwegen
prachtige kerken te bouwen en doelmatige pastorieen.
En vOOr die kerken ziet men des Zondags Lange rijen van
auto's, waarvan de meeste behooren tot veel duurder
soorten dan de „Ford"-machines. De telling van 1916 gaf
aan dat verschillende Christelijk Geref. gemeenten kerkgebouwen hadden, geschat op 1.668.308 doll. of 83 ten honderd meer dan in 1906. De waarde hunner predikantswoningen was in 1916 619.095 doll. of 113 ten honderd hooger dan
tien jaren te voren. En in dit opzicht staan de Hollandsche
kerken, die tot de „Reformed Church in America" behooren, gansch niet ten achter, hoewel ons de juiste cijfers
dienaangaande ontbreken. Ook wat gedaan worth voor
Hooger Onderwijs, teekent welvaart. Evenzeer blijkt dit,
als we letten op de inrichtingen van Christelijke philantropie, door ons yolk van den grond of opgebouwd en
met milde hand onderhouden".

Ofschoon Ds. Van Raalte en Ds. Scholte niet slaagden, veel voor het Lager Onderwijs te doen, was in
1926 het aantal Christelijke lagere scholen tot 84
gestegen. Deze scholen worden hoofdzakelijk door
de Chr.-gereformeerden onderhouden. Jaarlijks wordt
daarvoor meer dan 275.000 dollars besteed. De
waarde der schooleigendommen werd in 1925 geschat op anderhalf millioen dollars en voor den bouw
noch voor het onderwijs, ontving men ooit een cent
van de regeering.
Ook wat de zending betreft maakt de Chr. Gereformeerde kerk in de laatste jaren snelle vorderingen.
Vastenavond te Buenos Aires.
De Nederlandsche Vereeniging te Buenos Aires
heeft een uitmuntend geslaagd Vastenavondbal gegeven. Mevrouw J. A. G. van Haaren, de heer Rolle
en de heer Vermeulen ontvingen de 120 tot 200 gasten.
Er was goede muziek en overvloed van mooie en
aardige verkleedingen, waarbij Ons Weekblad o.a.
noemt Mej. Nagelsmit, die als Hollandsch boerinnetje verscheen: geheel in den stijl tot in alle bijzonderheden keurig. Sommigen vonden het jammer
dat niet meer Nederlandsche kleederdrachten gezien
werden. Het blad is het met dezulken niet eens:
„De wereld, schrijft het, is al veel te Lang gewoon, zich
als een Nederlander te denken iets, dat hoofdzakelijk
pofbroek en Goudsche pijp is, en als een Nederlandsche
iets, bestaande voornamelijk uit rokken en oorijzers. De
wereld moet zich afwennen, zich Nederland voor te stellen
als iets, dat uitsluitend uit den tijd is en schilderachtig".

Een op zichzelf zeer juiste opmerking, waartegen
evenwel in te brengen is, dat men echt nationale
kleeding kan vertoonen zonder Marken en Volendam
erbij te halen. Men behoeft daartoe slechts de schilderijen der oude meesters te raadplegen, die in
Amerika zoo welbekend zijn en waarop een rijke
verscheidenheid van de meest schilderachtige kleeding
voorkomt.
Ook op gemaskerde bals te onzent zou de verschijning van een portret van Holbein, een figuur van
Jan Steen, Frans Hals, Van Dijck een welkome
afwisseling kunnen zijn op de onsterfelijke Volendammers en Pierrots.
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TAALCOMMISS IE.
Uitslag van den wedstrijd.
Fout.

1. Zulk een mededeeling konden we natuurlijk niet voor
juist houden en in en we daarom op onderzoek uit.
2. Waar het zulk mooi weer is, daar kunnen wij best
eengroote wandeling maken.
3. Slechts een enkelen keer hief hi' de oogen op en zag
ze dan door het felle zonlicht beschenen.
4. De vraagstukken lezende, schenen zij den candidaat
no al gemakkelijk.
5. Het wil mij voorkomen, dat het Nederlandsch zeer
sterk aan decadentie lijdt.
6. Zij le den ons de zaak uit, doch werd zij er ons niet
duidelijker door.
7. Zijn uitgesproken karakter liet zich door niemand of
niets be invloeden.
8. Aanvankelijk alleen handelende in steenkolen, werd
spoedig een aardappelhandel er bij genomen.
9. Hetgemeentebestuur van 's-Gravenhage heeft voor
leerlingen uit buitengemeenten, die de Haagsche scholen
voor Middelbaar Onderwijs bezoeken, den kostprijs
verplichtend gesteld.
10. Per trein is de nieuwe hoofdambtenaar afgereisd naar
zijn standplaats.
1)

Dikwijls kan hier ook gebezigd worden: inkoopsprijs.

Goed.

1. Zulk een mededeeling konden we natuurlijk niet voor
juist houden; daarom in en we op onderzoek uit.
(of: en daarom
2. Daar het zulk mooi weer is, kunnen wij best een groote
wandeling maken.
3. Slechts een enkelen keer hief hi' de oogen op en zag
dan de daken door het felle zonlicht beschenen.
4. Toen(terwijl) de candidaat de vraagstukken las,
schenen zij hem no al gemakkelijk.
5. Het komt mij voor, dat het Nederlandsch zeer sterk
ontaardt.
6. Zij le den ons de zaak uit, d ock zij werd er ons niet
duidelijker door.
7. Zijn sterk sprekend karakter onderging den invloed
van niemand of niets.
8. Aanvankelijk handelde de man (de firma) alleen in
steenko1en; spoedig nam hi' (zij) er een aardappelenhandel bij.
9. Hetgemeentebestuur van 's-Gravenhage heeft voor
leerlingen uit buitengemeenten, die de Haagsche
scholen voor Middelbaar Onderwijs bezoeken, den
kostendenprijs verplicht gesteld.
10. Met den trein is de nieuwe hoofdambtenaar naar zijn
standplaats vertrokken.
N. S. Deprijswinners worden in het volgende nummer
bekendgemaakt.

Noenzaal.

De landstaal te Antwerpen.

Naar aanleiding van onze mededeeling in Neerlandia van
April plaatste „De Nieuwe Courant" een stukje, waarin —
wij zouden haast willen ze en natuurlijk — aanmerking op
het woord noenzaal werdgemaakt. 't Is wel eigenaardig, dat
de vitlust — vergeeft, lezers,
ons dit woord — steeds zoo sterk
zich uit, als er pogingen worden gedaan, om goed Nederlandsch
te bezigen, terwijl het vreemde met een onverklaarbare voorkeur
wordt aanvaard. Soms krijgt men den indruk, dat men het doet,
ten deele om onkunde in eigen taal te verbergen, ten deele
om door botviering van eigen lust tot aanmerkingen anderen
te doen afzien van aanmerkingen (en dan gegronde !) op taal
en stijl van geschriften in slecht Nederlandsch. Eigenlijk bewizen wij, gebruikers, hieraan te veel eer, maar . . . . zwijgen
zou zijn toestemmen.

Toen een Zweedsch voetbalelftal onlangs te Antwerpen
ontvangen werd, sprak burgemeester Van Cauwelaert de iongemannen toe in het Nederlandsch. De leider der Zweden antwoordde daarop in dezelfde taal. En hi' deed dit uitstekend,
zegt een dagbladbericht.
Zij wisten hoe het hoort. Een paar Vlaamsche bladen noemen
dat een treffend staaltje van buitenlandsche hoffelijkheid,
„waaraan vele onzer hooggeplaatste landgenooten een lesje
mogen nemen".
„En nog heel veel anderen", voegen wij erbij.

Ontwaking !
„Die Volkstem" van 19 Februarie j.l. bevat een artikel:
Afrikaners, praat Afrikaans ! Vuurwarm, de schuilnaam
van den schrijver,
wijst met tal van voorbeelden in dit artikel
aan, hoe het Zuidafrikaansch den invloed van het Engelsch
ondergaat. Hi' zegt zelfs: Sal die mense ooit sien en voel hoe
klein hulle werkelik is ? Afrikanersjulle is besig om julle eie onderg
an te bewerk, maar julle wil dit nie insien nie, enz. — Wat

ze en de Vlamingen hiervan en . . .. de Nederlanders ? Of is
bij deze laatsten het Nederlandsche schaap van Prof. Burger
een Nederlandsche leeuwgeworden ?
Geen „Beroepsomvorming".
Op de vragen van den heer Polak betreffende de instelling
van een „Commissie voor Beroepsomvorming" heeft Minister
Slotemaker de Bruinegeantwoord, dat hi' bij zijn beschikking
van 5 Maart j.l. heeft ingesteld een „Commissie van advies
voor opleiding en beroepsverandering van ongeschoolde en
mindergeschoolde arbeiders".

In Nederland Nederlandsch.
Een kleermaker, die zijn zaken heeft in Den Haag, Amsterdam en Arnhem, roept onze hulp in, om waardeering te vinden
voor Nederlandsch werk. Ter wille van het„cachet” zijnei
oude zaak — zooals het in zulk mooi Nederlandsch heet — moest
hi' „pantalons, colberts, demisaisons, norfolks, cut-away's,
homespun, knickerbockers, plus-fours, 'a nets vestons,
cheviots, macfarlanes, fourinhands, smokings, cashmeres,
raglans, waterproof raincoats", en wat dies meer verkoopen.
Hi' deed dit, omdat de „chic" niet zou koopen in een kleedermakerij waar men „jassen", „broeken" of „jekkers" maakte.
Hi' verzoekt ons, eens te vertellen, dat de eerste kleedermaker
van Londen een Nederlander is: de heer Scholten, die zich
als 20-jarige daar vestigde met een dozijn Nederlandsche
werklieden en hi' hoopt, dat ons woord iets baten zal, om onze
landgenooten te doen beseffen, dat men werkelijk niet mooier
is in een Engelsch jasje of een Belgisch valuta-koopje in den
vorm van een „
veston" of „demi-saison".
Ofschoon een bijgeloof moeilijk uitroeibaar is, vooral in de
mode, moge bekendmaking van het bovenstaande toch iets
bijdragen, om het malle gebruik van vreemde woorden en
ongerechtvaardigde achterstelling van Nederlandschen arbeid
tegen te gaan.
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Proeve van hedendaagsch Nederlandsch.
M. H.
Wanneer U emplooi heeft voor een envelop, waarvan de
kwaliteit aan de hoogste eischen moet voldoen en de consument
waarde hecht aan het cachet zijner onderneming, dan zult U
met onze snort.... effect sorteeren..
Deprijs dezer envelop ...... is per mule 6.80 terwijl wij bij
afname vangroote kwantums speciale prijzen noteeren.
Te Uwer gouverno overhanchgen wij U ingesloten een monster
en ho en gaarne, dat U ons met Uwe orders zult vereeren.
Inmiddels verblijven wij aanbevelend, enz.
Alleen wat met den Latijnschen lettervorm is, indien we
nog niet op den stijl letten, Nederlandsch, dat een groote
zaak schrijft.
Annex:
Een monster......

Wie van de A.N.V.-ers wil ons daarin helpen? Wij kunneri
alles gebruiken: verouderde, oude en nieuwste uitgaven,
gebruikte en onopengesneden vlugschriften, werken van waarde
en waardelooze dingetjes, zoowel van scheppende tooneellitteratuur alsproefschriften, studies en geschiedeniswerken
betreffende tooneel, muziek en dans.
Wat U kan missen, komt onze beweging ten goede: daar het
althans als bewijsstof kan dienen bij studies over een
of ander tijdvak, over een of ander onderwerp, en zoo verder.
Dienstbetoon is wel eengoede hoedanigheid van de A.N.V.ers, laten zij ook hun dienstwilligheid betoonen aan de A.T.B.,
die op het gebied der Nederlandsche beschaving den rechten
weg wil wizen aan onze tooneelliefhebbers.
Alle toezendingen worden graag tegemoet gezien en in dank
ontvangen aan ons adres: Graaf van Vlaanderenstraat 79,
Brussel.
JAN BERNAERTS, PR.

Ergerlijke aanstellerij.
Een Haagsche Mevrouw met een door en door Nederlandsthen
naam zond ons een geheel in het Fransch gestelden brief
van de Stoomververij en Chemische Wasscherij „De Regenboog", firma Janssen & Bierens, te Tilburg.
Wordt het een tijd dat Fransche fabrikanten aan hun
Fransche afnemers voor de aardigheid een Nederlandsche
aanbeveling aan schrijven ?
In elk geval verwachten wij dat „les premieres familles"
van Nederland, waarmee bedoelde firma „en relations" beweert te staan, een bestellingen zullen doen bij een fabriek,
die zoo onnederlandsch handelt. Want „wie zijn taal verschopt, verschopt zijn Vaderland".
Het bovenstaande was juist gesteld, toen we van een ander,
die eveneens met dien Franschen brief begiftigd was, bericht
kregen, dat hi' dezen aldus had beantwoord:
Met groote ergenis nam ik kennis van Uw brief van
„
19 dezer aan mijn echtgenoote.
Hoe is het mogelijk, dat iemand met gezonde hersenen,
die zijn Vaderland liefheeft en aanspraak maakt op den
normalen eerbied van zijn landgenooten, het in zijn hoofd
krijgt een brief in een vreemde taal te schrijven, tenzij
hi' moet dienen als proefwerk op een school om de vorderingen in die taal te toonen. En dat, nota bene, nog
wel in eengeval als het Uwe, waarin gij klandisie van Uw
landgenooten vraagt.
Ware Uwegedragslijn de algemeene, Nederland zou
niet waard zijn nog een dag zelfstandig te bestaan. Ik
weet, dat gij ook aan anderen zulk een brief gezonden
hebt, en ook daar verontwaardiging het gevolg was. Van
harte hoop ik dat geen enkele der aldus door U verzonden
brieven het door Ugewenschte gevolg beef t.
Gij hebt U belachelijk gemaakt. Dat is ook het eenige,
watgij met zulke dwaasheden moot bereiken".
Als alle Nederlanders zooveel karakter toonden als deze
Al
briefschrijver, was de aanstellerij spoedig Nederland uit.

INGEZONDEN.
Aan de medeleden van A.N.V.
Allen zijn wij voorstanders van Nederlandsche beschaving;
cen erkend machtig middel daarbij is het tooneel.
Om onze Vlaamsche krmgen te brengen tot het behartigen
van de kunstwaarde hunner vertooningen, werd de Algemeene
Tooneelboekenj()
A.T.B. gesticht, welke hun de Nederlandsche
Tooneellitteratuur ter inzage zendt. Daartoe schaft zich de
A.T.B. alle nieuwe Nederlandsche Tooneeluitgaven aan en.
tracht ook zooveel mogelijk de vroeger verschenen tooneelwerken te achterhalen.

Het voorbeeld van taalzuiverheid.
Neerlandia vermaant bestuurders van het A.N.V. zelf het
voorbeeld tegeven van zuiverheid van taal. Dit geldt ook voor
Neerlandia zelf, dat aan de binnenzijde van haar blad vaak
zeer verdienstelijke voorbeelden van taalzuiverheid verstrekt.
De buitenbladzijde is echter geenszins voorbeeldig, dit zij
gezegd met verlof van haar opstellingsraad en deszelfs geheimschrijver.
De invordering van wissels draagt daar den bastaardnaam
incasseeren; geconsigneerde producten vervangen de ten
verkoop verstrekte voortbrengselen. En wat te zeggen van
„transferten, incasseeringen en financieringen", „safe-deposit" ?
Gelukkig vermeldt de Brandverzekering Maatschappij „Holland" hare„bestuurders”, en de Ned. Bank voor Zuid-Afrika
geeft de voorkeur aan geldelijke regeling van uitvoer boven
„financiering van export" ! Zoude de opstellingsraad niet
trachten de inzenders van aanbevelingen vriendelijk er toe te
bewegen onnoodige leenwoorden zooals „atelier", „reparaties",
„psychologisch", „geillustreerd" (verlucht), te vermijden ?
Met beleefden dank voor deplaatsing,
Hoogachtend,
Rotterdam, 8 Maart 1927

Mr. CH. PETIT.

De geachte inzender heeft in den grond der zaak gelijk. De
Taalcommissie wendde reeds meermalen eenpoging aan,
aankondigers te bewegen zoo weinig mogelijk vreemde woorden
Red
tegebruiken en zal die gaarne eens herhalen.

1VIEDEDEELINGEN.
Radio-toestellen voor de Nederlandsche lichtschepen.
De oproeping, in het April-nummer, heeft ten gevolge gehad,
dat de volgende bedragen zijn ingekomen:
C. te 's-Gr. f 1.—; J. E. B. te R. f 2.50; P. J. de K. te 's-Gr.
f 10.—; Mr. C. M. J. de J. te 's-Gr. f 2.—; S. C. de I. A. Cz.
te D. f 10.—; H. R. S. te L. f 2.50; D. G. J. Bn. van H. te A.
f 10.—; W. C. B. te A. f 25.—; Mr. R. Ridder P. van W. te
's-Gr. f 10.—; Th. S. te 's-Gr. f 2.50; H. C. v. M. te U. f 5.—;
Mr. A. J. M. v. W. te A. f 10.—; Dr. H. J. K. de J. te H. f 5.—;
J. S. J. D. te A. f 2.50;• J. G. S. te V. f 5.—; Iemand die uit
ervaring weet wat radio is voor stadsmenschen, dus zeker voor
lichtwachters, f 2.—; R. K. te A. f 5.—; R. J. B. te A. f 5.—;
R. V. S. te A. f 5.—; Dr. A. van R. te A. f 2.50;
e J. A. S. t
's-Gr. f 5.—; X. te H. f 5.—; H. K. te 0. f 1.—; Mr. Dr.
W. F. v. L. te 's-Gr. f 10.—; A. J. M. L. te 's-H. f 2.50; D. P.
D. F. te A. f 5.—; D. A. B. te A. f 3.—; H. J. A. te S. f 5.—;
H. P. G. den T. te A. f 20.—; E. S. L. te A. f 10.—; Jhr. A. E.
v. H. v. E. te L. f 5.—; F. Th. H. K. te B. f 2.50; W. R. te E.
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f 5.—; Jhr. G. F. V. T. te Z. f 10.—; P. B. te H. f 1.—; J. Th.
S. te A. f 1.—; H. B. te A. f 5.—; J. G. B. te Z. f 2.50; L. te
L. f 1.—; Mej. C. L. te 's-Gr. f 1.—; H. B. L. L. te A. f 3.—;

Mevr. de Wed. C. v. N. te H. f 10.—; Ds. J. W. A. v. d. M.
te L. f 1.—; G. P. J. C. te 's-Gr. f 2.50; Mej. M. J. v. D. te A.
f 1.—; C. R. te G. f 2.50; E. K. te A. f 25.—; E. C. C. R. te
D. f 5.—; Mevr. W. W. F.—D. te 's-Gr. f 2.50; N. D. te A.
f 2.50; Ph. de K. te D. f 2.50; Mr. Is. da C. te A. f 2.50; H. K.
te A. f 10.—; Joh. P. te G. f 2.50; W. C. H. D. te S. f 1.—;
R. W. te U. f 1.50; Mevr. Wed. M. H. K.—v. L. te B. f 1.—;
E. v. M. te A. f 2.—.
De uitgevers van de dagbladen De Telegraaf, De Courant
en Het Nieuws van den Dag bleken zoo ingenomen met het
denkbeeld, dat zij verzochten een toestel voor hun rekening
te mogen nemen, aan welk verzoek het Hoofdbestuur natuurlijk
metgroote dankbaarheid heeft voldaan.
Daar het noodige bedrag nog niet ten voile bijeen is, worden
meer bedragen gaarne ten spoedigste ingewacht. (Ons gironummer is 38825).
Vertegenwoordigerscha p te. Comodoro Rivadavia.

Onze vertegenwoordiger te Comodoro Rivadavia, de heer
Joh. ter Ellen, die tijdelijk buitenslands vertoeft, words gedurende zijn afwezigheid vervangen door den heer L. H. P.
baron de Loe van Imstenraedt ,
Casilla de Correo 155.
Afdeeling Londen.

Uit het jaarverslag blijkt, dat gedurende den winter vijf
druk bezochte en welgeslaagde voordrachtavonden werden
gegeven door de volgende sprekers: Mej. I. van Benthem
Jutting, conservatrice aan het ZoOlogisch Museum te Amsterdam; Dr. J. J. L. Duivendak, lector in het Chineesch aan de
Universiteit te Leiden; Felix Timmermans, de bekende
Vlaamsche schrijver; Ir. J. Gratama, bouwkundige te Amsterdam en Dr. K. F. Proost, predikant te Zwolle.
De Ned. Vereeniging en de Z. Afr. Studentenclub stonden
om beurten hun lokalen ervoor af.
Leeuwarden.

Deze Afdeeling heeft 25 Maart haar Suriname-avond gehad.
Spreker was de heer J. J. Mac Kenzie uit Utrecht, oud-beuurder on er Groep Suriname, die bij lichtbeelden een warm
st
pleidooi hield voor verheffing van dit veronachtzaamd overzeesch Nederlandschgebied.
De zaal was opgesierd met platen en ook was er een kleine
tentoonstelling van nieuwe en oude boeken over Suriname,
de laatste ter beschikking gesteld door de Provinciale Boekerij
en het Friesch Genootschap.
Verbeteringen.

In het bericht over de Afdeeling Haarlem in het vorig
nummer (blz. 65) moet de naam van den heer Croin vervallen
en art. 2r der Grondwet, vermeld in de noot, moet zijn art. 22.
In het stukje van Prof. Van der Meer (blz. 67) leze men voor
redactie redaksie, voor aulfage auflage, voor KOninglich Ktiniglich, voor tite titel, voor di afzonderlijk die afzonderlik, voor
vasrheid vasrheid. Door een misverstand werd het stukje
onverbeterd opgenomen.

NIEUWE LEDEN.
Beschermende Leden.

Rotterdam.
J. Gerzon, Dir. fa. Gerzon, Graaf Florisstr. 87
J. F. Posthuma, Proc. N.V. Wm. H. Muller & Co
's-Gravenhage.
Larixlaan 16
Fa. C. Ulrich & Zoon, Kon. Brood- en Beschuitfabr., Koks en Banketbakkers, Leuvehaven

Rotterdam.
91-101
Allen opg. door den heer Jac. Post, te Utrecht.

Gewone Leden.

F. L. Verster, Vondelstr. 174
Amsterdam
J. A. H. Hugenholtz, Notaris, Weteringsch. 233
lt
L. Ronner, Dir. Amsterd. Grafische school, Z.
Jansenstraat 39 boven
tf
J. van Rijn, Deurwaarder, Frederiksplein 30.
1t
Culemborg.
A. J. J. M. Olijslager, Wethouder
Th. A. A. M. Bolsius, Wijnhandelaar
ft
F. P. v. Heusden, Dir. Culemborgsche Bank,
Westersingel 60
ft
Fa. Van Gaasbeek en Van Tiel, Stoomstoelenfabriek
1f
L. Wiist, fa. A. J. Ausems,
tf
Jhr. Mr. J. C. Schorer,
ff
Z.Exc. J. M. J. H. Lambooy, Minister v. Oor, og
's-Gravenhage
Juliana v. Stolberglaan 68
P. W. Oosterhoff,
Sleedoornstr. 108
ft
A. Th. v. d. Lecq, Reinkenstr. 49
ft
Overveen.
Corn. J. Hana, Oranje Nassaulaan 8
Rotterdam.
A. Vesters, Schoonebergerweg 6a
Mr. A. Wolfsbergen, Adv. & Proc. Leuvehaven 85
ft
G. v. d. MostJr., Mathenesserweg 26a
tt
P. deJong, Mathenesserdijk 20c
tf
N. G. Beukelman, G. J. Mulderstraat 77a
ft
Gatelier & Co., Wijnhandel, Leuvehaven 62
tt
Rijswijk (Z.H.).
Stockman, Frederikslaan 55,
Utrecht.
E. v. Straten, Catharijnesingel 90
I. G. Keesing, Voorzitter v. d. Raad v. Arbeid,
ft
Dr. J. J. v. Wermeskerken , Vossegatsche dijk 27
ft
Allen opg. door den heer Jac. Post te Utrecht
J. P. C. Meeuwse, Leider Bur. Gratis verspr. v.
Lectuur aan zieke en eenzame Hollanders
Amsterdam.
over degeheele wereld, Vlietstraat 2
Amsterdam.
Mevr. E. Kruger—Smits, Bronkhorststraat 35
Opg. door Mevr. M. Couperus, Haarlem.
H. Polak,
Vossiusstraat 32
ft
Opg. door het Bestuur der afd.
ft
J. M. W. Westerouen van Meeteren, UtrechtArnhem.
schestraat 49
Opg. door het Bestuur der Afd.
ft
Breskens.
F. Bootsgezel,
Comm. Prov. stoombootdienst
West-Zeeuwsch-Vlaand.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Dordrecht.
J. G. Moltzer, Arts, St. Jorisweg 37,
J. Bos, Dir. Incasso Bank, Mij. Dordrechtstr. 29
ft
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
it
Edam.
Th. C. B. M. Kolfschoten ,
Burgemeester
Amsterdam.
Opg. door den heer Jules Ed. Gerzon,
's-Gravenhage.
Mej. Jeanne Gobiert, V. d. Neerstr. 105
Dr. W. J. A. de Leeuw, Weimarstr. 115
tt
Opg. door Dr. M. A. v. Weel,
ft
Mej. J. M. Slater Galvanistr.
Galvanistr. 44
ft
J. de Vries, Koningskade
ft
Opg. door den heer W. F. Gerdes Oosterbeek
,,
Mevr. M. C. M. de. Groot, Belvedereweg 11
ft
A. Zwaan,
Boreelstr. 46
lt
Opg. door den heer N. C. Hoogteyling
tf
Mevr. Wed. E. E. J. Meyer, geb. Groeneveld,
Frankenslag 37
tt
Opg. door Mevr. Wed. Mr. A. J. Thomas
ft
Mevr. Wed. E.Jacobs, geb. v. Coevorden,
Crispijnstraat 71
ft
Opg. door den heer A. Brijs
ft
Mevr. Naessens, Van Boetzelaerlaan 19
ff
Mej. E. C. J. Netscher, Fred. Hendriklaan 259
it
Scheveningen.
K. Cornelis, Harstenhoekweg 43
Mevr. S. H. Isbriicker ,
Daguerrestr. 129
's-Gravenhage.
Me'. Mr. G. W. v. Rijn, Buitenhof 40
ft
C. M. Beutler, Houtrustweg 14
11
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J. W. Maas, Frankenslag 15
's-Gravenhage.
Mevr. T. Maas, geb. Bergmans, Frankenslag 15
tf
Beiden opg. door Mevr. W. Bloem-Maas
ft
Mevr. G. Liebmann, geb. Kraft, Schuytstr. 196
tf
Simon A. Maas, Bankastraat 44
ft
R. v. Eyle, Kap, d. Art. Jul. v. Stolberglaan 143
ft
Allen opg. door Overste K. E. Oudendijk
ft
Mevr. E. ten Siethoff, geb. Humme, Belgischeplein 1
ff
A. Boersma, Frederikstraat 70
ft
Me'. L. Micheels, Stationsweg 56
tt
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
tt
Mevr. A. Leyds, geb. Castens, Frankenslag 337
if
Opg. door den heer Dr. W. J. Leyds
ft
W. G. Scheeres, Hooigracht lc
ft
Opg. door Mej.
J. G. E. Scheeres
ft
W. L. A. Verhoef, Da Costastraat 121
ft
Opg. door den heer K. J. M. Verhoef
Mevr. C. A. Snepvangers geb. Van Lookeren,
Stadhoudersplein 148
C. L. J. den Hollander, Westergracht 23rood Haarlem.
F. .) . M. Tonino, Kleverparkweg 132
Haarlem.
Opg. door Mr. H. J. M. Tonino, Hilversum.
Mevr. G. Swart-Bakker, Heerenweg 199
Heemstede.
Opg. door het Bestuur der Afd. Haarlem.
Mr. H. J. M. Tonino, Oude En we 9
Hilversum.
Opg. door het Bestuur der Afd. 't Gooi.
Hoofd 0. L. School, Arendstr. 13
D. W. Theri,
Oosterhout.
Opg. door den heer U. Bosma,
lf
J. B. C. Hendrix, Blommerdijkschelaan 38
Rotterdam.
F. Carlebur,
Bouwstraat 74
Utrecht.
Opg. door den heer S. H. Tjabring
ff
WicherJansen, V. Hogendorpstr. 29
Opg. door den heer Jules Ed. Gerzon, A'dam.
Schneider, Eekmolenweg 29
Wageningen.
Opg. door den heer H. J. v. Kregten, Arnhem.
Mej. J. N. v. d. He den Schouwweg 24
Wassenaar.
Opg. door Me'. A. v. Gijn, 's-Gravenh.

Jongelieden.
H. F. W. M. Pauwels, Corn. Speelmanstr. 27 's-Gravenhage.
Dan. Minckus, Franklinstr. 151
J. Hendriks, Luthersche Burgwal
ft
W. de Bolster,
Da Costastr. 121
tt
Allen opg. door het Bestuur der Jongl. Afd.
ft

Burtengewone Leden.
G. Bos, Boekhandelaar
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.

D. Dewaele, leeraar, Martelarenlaan 215
Gent
J. Viskens, bestuurder Middelb. school,
Van
Hulthemstraat 37
ff
Poetou, beeldhouwer, Hooiaard 2
tf
Dr. A. Burssens, docent a.d. Universiteit, Schooldreef, 85
Gentbrugge.
Dr. 0. Dambre, leeraar, Bruss. steenweg 238
J. de Smet, leeraar, Brusselsche steenweg 118
ff
Ev. de Buck, kunstschilder, H. Hertstr. 48
St. Amandsberg.
Dr. A. Biltris, leeraar,
Prins Albertstr. 100
ff
Dr. J. van Hauwaert, leeraar , Schoolstr.
ft
Ed. Lenoir, Schoolstraat 6
Ledeberg.
Dr. Edg. Blanc wart docent a. d. Universiteit,
Brusselsche steenweg 16
Meirelbeke.
Dr. C. Debaire, bibliothecaris a. d. Universi;ejsbibl., Albertlaan 178.
Albert-Gent.
Dr. T. Borgerhoff,
St. Gillis-Brussel.
Blancquaert,
St. Pieters-Woluwe.
Beiden opg. door het Bestuur van Groep
Vlaanderen.
Groep Noord-Amerika.
Z.Exc. J. H. v. Royen, Kon. Ned. Legatie
Washington.
Mevr, J. H. v. Royen-Winthrop,
tt
Beiden opg. d. het Best. der Groep
Johan Bos Jr. 49 Johnson Park
Buffalo(N.Y.).
Opg door den heer H. K. Vulling
lf
Chas. C. Plaat, 234-5th Ave
New-York City.
Opg. door het Bestuur der Afd. Dr. Kiewiet
deJone.
g
J. Hamstra, 312 Broadway
Opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw-Nederland.
Groep Ned; Indie.
J. C. A. Bosschieter, Administrateur,
Bandoeng.
Opg. door den heer W. F. Winckel, Siantar.
W. Verbeek, Lid Rekenkamer
Weltevreden.
Mej. E. C. v. d. Tempel
ft
J. v. d. Marel,
Lid v.d. Raad v. Indie
lf
Allen opg. d. het Best. van Groep N.I.
J. F. G. Drechsel, Onderwijzer,
Opg. door den heer H. Ennen
fl
T. W. v. Dulm, Commies Havendirectie
Soerabaia.
Opg. door Ir. H. G. C. Cohen Stuart,
Poerwakarta.
H. Veerman,
Bandoeng.
Opg. door den heer W. F. Winckel,
Siantar.

Kampen.

Groep Vlaanderen.
Marc. Neerman,
bouwmeester , Wenemaerstr. 3 Gent.
Germ. Lefever, onderwijzer, Rooigemlaan 308
Gaston Martens, letterkundige, Kortrijksche
steenweg 84
Lieven de Gruyter, tooneelartist, Hertstr. 18
Dr. A. v. d. Vijver ,
Leeraar , Scheldestr. 92
Prof. J. Vercoullie, eerehoogleeraar, Drabstraat 21
Prof. Dr. Fr. Daels, hoogleeraar, St. Pietersnieuwstraat 99
0. de Schaphelaere, Parklaan 17
R. Merlijn, Hoogstraat 61
Dr. J. Duverg,
er Leeraar, Oude Vest 26
Dr. M. de Vuysdere, leeraar, St. Bavostr. 5
Dr. P. de Keyser, docent a. d. Universiteit,
Pacificatielaan 7
Dr. Hans van Werveke, docent a. d. Universiteit,
St. Denysdreef 161
Em. De reef leeraar, Gezusters-Lovelingstr. 20

Buitenland.
A. Meijer Schwencke ,
Weststrse
as 54 Heilbron a. d. Neckar.
Mej. G. v. Gelder, 10 Douglas Mansions Londen N.W.6.
Mevr. G. A. Burt, 71 Princes Gate
S.W .7
C. G. Andrews, 57 Birchanger Rd.
S.E.25.
C. F. Stoop, 9 Hans Place
S.W.1.
tt
J. Haantjes, 6 Tanza Rd.
N.W.3.
Mej. L. M. C. Ludolph, 86 Harley Str.
W.1.
ft
N. Schouten, 60 Burboge Rd.
Dulwich En elandd)
W. v, Embden, 147 Blythe Rd.
Londen W. 14.
Mevr. K. Richards, 15 Ladbroke Square
W.11.
tt
G. W. Imhoff, 4 Bigwood Rd.
N.W.11.
Mevr. A. v. d. Abeelen, 20 Narcissus Rd
N.W .6.
Mevr. J. S. D. Hyslop, 29 Brookfield Mansions
N.6.
it
I. C. Dekker, 62 Hampstead Way
N.W.11.
tf
Heer en Mevr. C. F. Ferwerda, 5 Sunningfield Crescent
N.W.4.
11
M. Brinksma, 43 Gloucester Rd.
N.4.
tt
H. C. L. Sloot, 3 Ormond Avenue, Hampton a. d./Thames
(Engeland).
Marc. v. Hasselt, 16 Lan bourne Av.
Londen
N.6.
PP

PP

PP
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Het A.N.V. moet overgeheel de aarde de band zijn voor
al degenen, die gevoelen dat ze tot den Nederlandschen stam
Prof. J. VERCOULLIE.
behooren.
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JAARVERSLAG VAN HET HOOFDBESTUUR OVER 1926.
Voor de 28ste maal brengt het Hoofdbestuur zijn
jaarverslag uit en het doet dit met opgewektheid,
omdat het Verbond in het afgeloopen jaar zich in
alle richtingen krachtig heeft doen gelden.
Het Dag. Bestuur zag zijn bemoeiingen dermate
uitgebreid, dat een uitbreiding der arbeidskrachten,
die ten kantore werkzaam zijn, noodzakelijk bleek.
De lang gekoesterde wensch om den administrateur
een plaatsvervanger ter zijde te stellen, kon eindelijk
in vervulling gaan, toen de oud-secretaris der groep
Suriname, de heer F. Oudschans Dentz, die het
A.N.V. sedert de oprichting op velerlei wijze reeds
had gediend, naar Nederland terugkwam en zich voor
de betrekking beschikbaar stelde. De arbeidskracht
van den adjunct-administrateur werd gedurende het
najaar aangewend bij de inrichting van het Stammuseum, welks bezittingen op over- zichtelijke wijze moesten worden geordend en op de bovenkamers van het
kantoorgebouw nog voor den winter met smaak
werden opgesteld en in een leidraad werden beschreyen...
Bij de opening, waarbij regeering en gemeentebestuur, groeps- en afdeelingsleiders en bevriende
vereenigingen van belangstelling blijk gaven, bleek
hoezeer deze aanwinst van ons Verbond wordt gewaardeerd. In beknopten omvang is daar de grondslag gelegd voor een geschiedenis in beeld van den
Nederlandschen stam erLsedert de openstelling deter
belangwekkende verzameling kaarten en platen,
foto's en statistieken, beeldjes en penningen, portretten en curiosa, werd zij reeds druk bezocht en voelde
menigeen zich geroepen tot geschenken, die haar
waarde verhoogen. Zij kan, ook door aankoopen,
die het Hoofdbestuur zich voorstelt, worden tot een
verzameling, die inderdaad den naam van Stammuseum waardig zal zijn. Daartoe kunnen alle leden
van het A.N.V. meewerken, die iets passends uit
hun persoonlijk bezit ervoor willen afstaan, of de
aandacht van het Dag. Bestuur willen vestigen op
voorwerpen in anderer bezit, die voor ons museum
waarde kunnen hebben.
Hetzelfde geldt voor onze Stamboekerij, op dezelfde
verdieping in Laan 34 ingericht en voor het publiek
eveneens dagelijks, behalve des Zaterdags en des Zan:

dags, opengesteld ter raadpleging en studie. Het door de
goede zorgen van den heer J. E. Bijlo, hoofdbestuurslid voor Groep Ned. Indie, bijna voltooide kaartstelsel, vergemakkelijkt die raadpleging zeer. Het Dag.
Bestuur is er op bedacht ook hier voor uitbreiding
zorg te dragen en ook de leemten aan te vullen,
ofschoon de boekerij reeds vele werken van waarde
telt.
Het kantoor biedt nog ruimte voor uitbreiding
van beide instellingen en ook plaats voor het bergen van den boekenvoorraad der Boekencommissie, wanneer de omstandigheden verplaatsing van
Rotterdam naar 's-Gravenhage zullen veroorloven.
Het Dag. Bestuur blijft bedacht op samentrekking
van alle onderdeelen in het Verbondsgebouw, dat
het middenpunt moet vormen, waar alle draden
samenkomen en van waar door die eenheid des te
grooter kracht kan uitgaan.

Hoofdbestuur.
In zijn samenstelling kwam weinig verandering.
De dood ontnam ons een veteraan, Jhr. C. M. R. C.
von Bose, die als officier, in Welke hoedanigheid hij
het vaderland eervol gediend had, en door zijn vaderlandslievend streven tot het laatste oogenblik van
zijn lang Leven zich een goed Nederlander heeft
getoond. Bij de begrafenis legden verscheiden leden
van het Hoofdbestuur getuigenis of van hun waardeering voor zijn altijd krachtige medewerking en
groote belangstelling.
Om gezondheidsredenen trad Dr. Th. Lens uit
het Hoofdbestuur. Vele jaren heeft hij de Groep Ned.
Antillen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd.
Wij verliezen ook in hem een zeer gewaardeerden
medewerker. De open plaats werd niet vervuld,
omdat deze Groep volgens de nieuwe Verbondswet
slechts twee afgevaardigden in het Hoofdbestuur
mag hebben.
In de afvaardiging van Groep Vlaanderen kwam
eenige verandering door de benoeming van den heer
Marc. Stijns.
Het feit, dat het eerelid, Dr. J. Th. de Visser, zijn
70sten veriaasdag 9 Februari 1927 zou herdenken,
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deed het Hoofdbestuur reeds in 1926 besluiten, hem
den eerepenning van het A.N.V. in verguld zilver
toe te kennen. In diezelfde vergadering (2 Oct.)
viel die onderscheiding te beurt aan Overste K. E.
Oudendijk, voorzitter der Afdeeling 's-Gravenhage
en Omstreken, de grootste en werkzaamste van heel
het Verbond.
Het Hoofdbestuur vergaderde in 1926 twee maal,
en gaf telkens in Neerlandia verslag van zijn werkzaamheid. Het is voor 1927 als volgt samengesteld:
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, eerevoorzitter, Hilversum; Dr. J. Th. de Visser, eerelid, 's-Gravenhage;
zitting hebbende voor Groep Nederland: P. J. de
Kanter, voorzitter, 's-Gravenhage; Mr. B. de Gaay
Fortman, secretaris-penningmeester, Amsterdam;
Dr. H. W. E. Moller, Tilburg; Luit. Kol. K. E.
Oudendijk, 's-Gravenhage; Mr. K. M. Phaff, 's-Hertogenbosch; Prof. Dr. A. A. van Schelven, Haarlem;
zitting hebbende voor Groep Ned. Indie: J. E. Bijlo,
Rijswijk Z.-H.; J. S. C. Kasteleijn, 's-Gravenhage,
Th. G. G. Valette, 's-Gravenhage, zitting hebbende
voor Groep Suriname: Mr. Dr. P. H. W. G. v. d.
Helm, Zeist; Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, andervoorzitter, 's-Gravenhage; zitting hebbende voor
Groep Nederl. Antillen: Dr. H. Ferguson, 's-Gravenhage; 0. L. Helfrich, Voorburg; zitting hebbende
voor Groep Vlaanderen: M. J. Liesenborghs, Vilvoorde; Marc. Stijns, Schaerbeek; Omer Wattez,
Schaarbeek; Mr. Jozef van Winckel, Lokeren;
zitting hebbende van Groep Noord-Amerika: S. G.
L. F. Baron van Fridagh, Schoorl. Raadgevende
leden: zitting hebbende voor het Dietsch Stud.
Verbond: L. L. W. van Soest, Delft; zitting hebbende
voor Zuid-Afrika: F. C. L. Bosman, Amsterdam;
zitting hebbende voor den Ned. Bond in Duitschland: Jhr. E. J. M. Wittert, 's-Gravenhage.
Werkzaamheden.
Het Hoofdbestuur was gedurende het geheele verslagjaar weer voortdurend in nauwe aanraking met
de besturen der Groepen en Afdeelingen voor de
bevordering der belangen, die het Verbond dient.
De arbeid van het Hoofdbestuur is verder in vijf
afdeelingen ander te brengen, n.l.
a, het zenden van adressen aan de bevoegde macht
om een of ander stambelang te bevorderen;
b. het verleenen of uitlokken van steun aan instellingen in binnen-, en buitenland;
c. het uitgeven van nieuwe geschriften en het verspreiden van reeds bestaande;
d. het zenden van afgevaardigden naar Dietsche
bijeenkomsten of plechtigheden;
e. het inrichten van stamdagen.
Wat de eerste afdeeling betreft noemen wij den
brief, gezonden aan de Nederlandsche en de Belgische regeeringen om het ambtelijk verkeer tusschen
beide landen zooveel mogelijk in het Nederlandsch
te doen geschieden; het verzoek aan den Minister
van Kolonien om een rechtstreeksche luchtverbinding
met Ned. Indie tot stand te brengen; een brief aan
denzelfden om te bevorderen, dat aan Nederlanders,
die de overzeesche gebieden (vooral werd gedoeld
op Suriname) verlaten, paspoorten in de Nederlandsche taal te doen uitreiken; een adres aan den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
aandringend op het instellen van een vaste Regeeringscommissie, welke doorloopend haar aandacht
zal wijden aan het spellingvraagstuk en dringend

gebleken wijzigingen in de taalregels vaststelt; ten
slotte een adres aan den Minister van Baitenlandsche
Zaken om de uitwisseling van leerkrachten tusschen
Nederland en Belgie te bevorderen.
Geldelijke steun werd verleend, behalve aan Groepen en Afdeelingen, aan de Zuidafrikaansche Studentendagen en het Grootnederlandsche Studentencongres en de groote Vondeluitgaaf van de Wereldbibliotheek.
De Regeering gaf mede op verzoek van het A.N.V.,
steun aan de Nederlandsche school te Carambehy,
de nederzetting van Hollandsche boeren, waarin
de heer P. F. Matthijssen zooveel pioniersarbeid
heeft verricht, terwijl door middel van Neerlandia
een inschrijving werd geopend voor herstel der nude
Ned. Herv. kerk te Galle (Ceilon).
Als nieuwe geschriften verschenen de Studiegids
voor Zuid-Afrikaners, nu kortelings gevolgd door
een Studiegids voor Vlamingen, waaraan verscheiden
geleerden hun medewerking verleenden; de Leidraad
voor ons Stammuseum; Zuiverheid van Taal. ... een
volksbelang, door Dr. M. A. van Weel en de Kalender
Groot-Nederland, door C. van Son, welke laatste
(door onzen uitgever geexploiteerd) meer en meer
een waardevol propagandamiddel blijkt.
Propagandistische waarde heeft ook de uitstalling
onzer uitgaven in boekwinkels, waarvoor tot heden
meewerkten: Firma Van Doesburgh te Leiden,
N.V. De Vey, Mestdagh te Vlissingen en H. Breyer
te Arnhem. Onze rolprenten Nederland, Ned. Indie
en Jubileum-opnamen deden dienst in: Comodoro
Rivadavia (Argentinie); Pretoria (Transvaal) en
Buenos Aires (Argentinie).
In bewerking is een Lijst van Nederlandsche
Wetenschappelijke werken, die zal kunnen aantoonen,
dat men door middel van het Nederlandsch zich veel
— om niet te zeggen alzijdig — kan ontwikkelen.
En aan de samenstellers en uitgevers van atlassen
en landkaarten werd verzocht bij herdrukken meer
aandacht te wijden aan de Nederlandsche taalgrens
in verschillende Gorden van de wereld, vooral in
Belgie en Frankrijk en ook bij de schrijfwijze der
aardrijkskundige namen de Nederlandsche schrijfwijze den voorrang te geven.
Van het bekende werkje „Kun je nog zingen, zing
dan mee" werden verscheiden exemplaren in het
buitenland verspreid.
Het Hoofdbestuur liet zich o.m. vertegenwoordigen
bij de onthulling van het grafgedenkteeken voor
pastoor Hugo Verriest te Ingooyghem onthuld bij de
7de Yzerbedevaart, waarbij Dr. Moller het woord
voerde namens het A.N.V., en bij het eerste lustrum
van den Ned. Bond in Duitschland te Essen.
Met voldoening mogen wij terugzien op het Stamcongres in October te 's-Gravenhage gehouden,
waarop deskundigen spraken over de gewesttalen,
openbare boekerijen, het reiswezen, uitwisseling
van leerkrachten en de pers, alles in verband met en
ter bevordering van samenwerking tusschen de verschillende deelen van den Ned. Stam.
Het Stamcongres werd voorafgegaan door de opvoering van het tooneelspel Tijl door het Vlaamsch
Volkstooneel, dat zulk een groote kracht ontwikkelt
voor de Nederlandsche cultuur in Noord en Zuid,
twee gebieden, die in het afgeloopen jaar dreigden
verdeeld te raken door het voorgestelde NederlandschBelgisch verdrag, waarbij plaatselijke, gev.-estelijke,
lands- en stambelangen een verward kluwen vormden.
Hoofd- en Groepsbesturen mochten het Verdrag,
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dat zoo diep ingrijpt in de politieke en economische
belangen van Noord en Zuid, niet onbesproken
laten en dat ging niet altijd in gelijkgestemden geest.
De verwerping door Nederland heeft gelukkig geen
verwijdering gebracht tusschen de Noord- en Zuidnederlandsche A.N.V.-ers.
Het onderzoek naar de Nederlanders en Nederlandsche Vereenigingen in het buitenland door een
vragenlijst en met medewerking van het Ministerie
van Buitenlandsche Zaken ingesteld, werd gesloten.
De ingekomen antwoorden bevatten, hoewel niet
volledig, een massa gegevens, die tot een rapport
verwerkt worden en in ons maandblad zullen verschij nen.
Door het instellen van een Radio-commissie, onder
voorzitterschap van Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler,
doet het A.N.V. een poging om het mogelijk te
maken een Nationalen Radio-Omroep in het Leven te
roepen, ten dienste van het Nederlandsche yolk als
eenheid en andere landen, waar Nederlandsch wordt
verstaan, in de eerste plaats dus ten dienste van de
Vlamingen.
Groep Nederland.
Dat deze hoofdgroep van ons Verbond, ondanks
een vooruitgang van ruim 300, een ledental heeft
(+ 5500) niet in overeenstemming met haar belangrijkheid, is een feit, dat en het Hoofd- en het Groepsbestuur in 1926 ernstig onder de oogen hebben gezien. Opnieuw bleek hoe de Nederlanders in het
buitenland en vele stamverwanten meer voelen voor
de beweging, die in het A.N.V. haar verzorging
vindt, dan vele bewoners tusschen Dollard en
Schelde. Deze achten zich blijkbaar veilig binnen de
grenzen. Ten onrechte. Inwendig sterk zijn en een
levendig saamhoorigheidsgevoel verhoogen niet alleen
de volkskracht en de veiligheid van den staat, maar
zijn ook een steun en bemoediging voor onze stamverwanten, die zich kunnen opheffen aan onze nude
geestelijke cultuur, die door telkens nieuwe uitloopers
haar beteekenis handhaaft.
Omdat vele Nederlanders niet beseffen dat aansluiting bij het A.N.V. een nationale plicht is, blijft het
gewenscht de onverschilligen of onwetenden persoonlijk tot toetreden te bewegen. Onze ijverige overtuigde
propagandist, de heer Jac. Post, vervulde zoo goed
mogelijk die niet gemakkelijke taak met de noodige
opgewektheid, getuige de in Neerlandia maandelijks
openbaar gemaakte lijsten van nieuwe leden en de
stichting van twee nieuwe Afdeelingen, 't Gooi en
Woerden, zoodat het aantal thans 34 bedraagt.
Daar de middelen van het Hoofdbestuur niet toelaten voor het bezoeken en bewerken van uithoeken
en grensgebieden de vergoeding aan den heer Post
te verhoogen, besloot het Bestuur van Groep Nederland daarvoor een bedrag uit te trekken, opdat niet
alleen de groote afdeelingen en de omstreken van
Utrecht, woonplaats van den propagandist, voordeel
van zijn arbeid trekken. Maar hij kan niet alles doen:
een onverpoosde stuwkracht moet van de leden van
het Groepsbestuur en de leden zelf uitgaan.
Besloten werd ook een werfboekje, in het bizonder
voor Groep Nederland, te doen samenstellen, waarmede zich Pater Kruitwagen, 0. F. M., te Woerden
heeft belast.
Op 1'2 April werd door middel van den Hilversumschen Draadloozen Omroep een voornamelijk door
de Groep bekostigde Propaganda-avond voor het
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geheele land gegeven. Prof. P. J. Blok hield voor de
microfoon een voordracht over het A.N.V. en een
kinderkoor van Willem Hespe uit Amsterdam tong
liederen van den toondichter Wierts, aan Wiens
huldiging, ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag,
de Groep een werkzaam aandeel nam.
Uit de verdere werkzaamheden stippen we nog aan:
De heer Van der Werff, de werkzame Secretaris
der Afd. West Zeeuwsch-Vlaanderen, stelde, daartoe
door het A.N.V. aangezocht, een onderzoek in naar
een in de dagbladen beweerde „Penetration Pacifique" der Belgen in Zeeuwsch-Vlaanderen, dat gelukkig echter niets onrustbarends aan het Licht
bracht.
Door een onderzoek naar de onderwijstoestanden
in de Limburgsche mijnstreek, waar vele kinderen
van vreemde nationaliteiten het lager onderwijs zeer
bemoeilijken, kwam het Groepsbestuur te weten
dat er een verzoek aan de Regeering is gericht tot
oprichting van afzonderlijke scholen voor die kinderen.
Thans is het de vraag, Welke de voertaal op die scholen
zal zijn: Duitsch of Nederlandsch. Het Groepsbestuur
tracht te bereiken, dat het Nederlandsch op die bijzondere scholen als voertaal zal worden gebruikt.
Bij het Ministerie van Waterstaat werd een bezwaarschrift ingediend tegen reclame in poststempels, gesteld in een vreemde taal. De SecretarisGeneraal antwoordde, dat reclame in een vreemde
taal alleen is toegestaan, als ook de Nederlandsche
tekst daarnaast wordt vermeld.
Een motie van den Groepsraad van 13 Maart,
aansporende tot het bevorderen van de totstandkoming van een vliegdienst met onze overzeesche
gewesten, werd ter kennis van de Regeering gebracht.
Bij een audientie, door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan voorzitter en
secretaris toegestaan, bleek de bijzondere sympathie
van den Minister voor het Verbondswerk. Niet Lang
daarna deed het Groepsbestuur een beroep op die
sympathie door Zijne Excellentie te verzoeken niet
dan in het uiterste geval over te gaan tot benoeming
van een buitenlandschen hoogleeraar in de aardrijkskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Gelukkig is het gevaar dat daarvoor bestond, sedert
afgewend.
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest
van H.M. de Koningin en Prins Hendrik zond het
Groepsbestuur een telegram van gelukwenschen.
Bij de plechtige herdenking van den sterfdag van
den zeeheld M. A. de Ruyter op 29 April in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam legde het Groepsbestuur
een krans voor het praalgraf.
Ter voorlichting in take het Nederlandsch-Belgisch Verdrag hield de Groep een bijeenkomst,
waarin verschillende sprekers hun meening, vooral
van Nederlandsch standpunt, kenbaar maakten.
De afgevaardigden der Afdeelingen kwamen driemaal in een Groepsvergadering bijeen, terwijl een
algemeene ledenvergadering werd gehouden. Het
Groepsbestuur vergaderde eveneens driemaal, terwijl
het Dagelijksch Bestuur herhaaldelijk bijeenkwam.
De Afd. Arnhem ontving de Algemeene Vergadering (Groepsdag) en kweet zich uitmuntend van die
taak.
Afdeelingen zijn thans gevestigd te: Alkmaar,
Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda,
Brielle, Delft, Deventer, Doesburg, Dordrecht,
't Gooi, Gouda, 's-Gravenhage (Burger- en Jongeliedenafdeeling), Groningen, Haarlem, Harderwijk,
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's-Hertogenbosch, Hoorn,Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht,
Vlissingen, Wageningen, West-Zeeuwsch-Vlaanderen,
Woerden, Zaanstreek, Zutphen, Zwolle.
Aan de spits stond weer de hofstad, niet alleen
door haar ledental, maar ook door haar vermaarde
Dietsche Kunstavonden en de Luchtvaartdagen.
Het Groepsbestuur verleende o.m. steun aan verschillende afdeelingen, het X Ie Grootnederlandsch
Studentencongres en de Boekencommissie.
Het Bestuur bestond op het eind des jaars uit de
volgende heeren: Prof. Dr. A. A. van Schelven,
voorzitter; Mr. Ch. M. Herckenrath Jr., secretarispenningmeester; J. N. Pattist, ondervoorzitter; Kapt.
H. R. Boeree, J. Daman Willems, W. J. Lugard,
Prof. W. Nolet, Mr. J. A. N. Patijn, Dr. Felix Rutten.
Noode missen we daarin den naam van den heer
Van Lier, Wiens geheele leven was saamgeweven
met het A.N.V., waar het lot hem in de wereld ook
plaatste, en die zich ook door zijn jarenlange werkzaamheid voor behoeftige Nederlandsche kinderen
in Duitschland zeer bekend en verdienstelijk had gemaakt.
De Groep mist nu ook haar secretaris, Mr. Ch.
M. Herckenrath, die met groote toewijding zijn taak
vervulde, maar die door zijn vestiging in Ned.-Indie
de gelegenheid heeft nuttig voor het A.N.V. te
blijven.
Groep Vlaanderen.
De hoop, in ons vorig jaarverslag uitgesproken,
dat we op de kaart van Belgie spoedig meer plaatsen
zouden kunnen bevlaggen, is verwezenlijkt.
Dank zij het gestadig werken van het Groepsbestuur, vooral van zijn zeer werkzamen penvoerder,
den heer M. Stijns, dank ook de samensprekingen,
die het Dag. Bestuur van het Hoofdbestuur te Antwerpen en Brussel met de leiders der Verbondsbeweging in Vlaanderen had om terrein te verkennen
en het verlorene te herwinnen, dank eindelijk aan de
mildere stemming onder de Vlamingen van verschillende staatkundige overtuiging en de erkenning, dat
het A.N.V. is en blijft de verzamelplaats, waar alle
Nederlanders en Stamverwanten met elkaar kunnen
samenwerken om gemeenschappelijk de Nederlandsche cultuur te behouden en te versterken, heeft
Groep Vlaanderen weer hooger vlucht genomen en
breidde het aantal afdeelingen zich van 3 tot 5 uit:
Brussel en Lokeren werkten krachtig voort, Antwerpen, Mechelen en Ieperen herleefden.
In het nieuwe jaar volgde nog West-Brabant;
Gent, de stad van Meert, voor den oorlog het brandpunt van Nederlandsch cultureel leven in Vlaanderen,
zal, hopen we, spoedig zijn voorpost in onze beweging
hernemen. 1)
Een goeden indruk heeft over geheel Vlaanderen
gemaakt, dat de door het A.N.V. in het leven geroepen
Commissie voor Lezingen in Vlaanderen de Vlaamsche
afdeelingen en ook nog niet weder bij ons aangesloten
plaatsen (Gent en Leuven) heeft doen genieten van
Nederlandsche wetenschap en kunst, haar gebracht
in den vorm van voordrachten door Prof. Dr. A. J. P.
van den Broek, Mevr. Van Rhijn—Naeff (Top
Naeff) en Z.Exc. Mr. A. R. Zimmerman, terwijl de
1)

De hoop werd kortelings verwezenlijkt. Zie het jongste
IVIeinummer van Neerlandia, blz. 79.

Groep zelf den heer J. N. Pattist een rondreis liet
maken met een lezing over Zeeuwsch-Vlaanderen.
Dank zij hier gebracht aan de Nederlanders, deel
uitmakend van de genoemde Commissie, die door hun
geldelijken steun dit mooie cultureele werk, dat de
geestelijke ontwikkeling van het Vlaamsche yolk
beoogt, mede mogelijk hebben gemaakt en op wiei
steun we blijven hopen om dit hoogst nuttige werk
voort te zetten.
Ook de inwendige dienst der Groep heeft op dit
gebied goed werk verricht en meer en meer blijken
de A.N.V.-afdeelingen in Vlaanderen de aangewezen
lichamen om de algemeene Nederlandsche cultuur te
verbreiden en den band met de Nederlanders te
versterken.
Maar niet alleen door het gesproken woord, ook
door het gedrukte hebben we aan onze cultureele taak
ten opzichte van Vlaanderen uitbreiding gegeven.
We hebben slechts te herinneren aan de Boekerij
voor Vl. studenten te Leuven door het A.N.V. gesticht.
En op een noodkreet om Nederlandsche leesstof heeft
het Hoofdbestuur ter verlichting en aanvulling van
het werk der Boekencommissie de Noordnederlandsche Afdeelingen in het geweer geroepen.
Slechts weinig voldeden tot nu aan dat verzoek,
maar vooral door de krachtige hulp van de Afd.
's-Gravenhage, in de persoon van Mevr. BloemMaas, mocht het gelukken in het nieuwe jaareen
geregelde maandelijksche tending van tijdschriften
naar Antwerpen in te richten, van waar ze over het
Vlaamsche land worden verspreid.
Listen met boeken bevredigen verder de behoefte
aan geestelij voedsel. Een bestuurslid der LAfd.
Amsterdam stelde een abonnement op de Nieuwe
Rotterdamsche Courant beschikbaar, een voorbeeld
dat navolging verdient, ook voor dagbladen van
andere kleur.
In navolging van de algemeene Taalcommissie,
Welke te 's-Gravenhage zetelt, stichtte Groep Vlaanderen een zusterinstelling te Brussel, een lonmfsbaar
bolwerk tegen taalverbastering, waaraan het zuidelijk
front van ons taalgebied nog erger bloot staat dan
Nederland.
Dat front schijnt zich de laatste jaren te onzen
voordeele te verplaatsen en om dit felt vast te leggen,
besloot het Hoofdbestuur een kaart: van ons taalgebied
in het bizonder van de taalgrens in Belgie, door een
deskundige te laten ontwerpen.
Deze zal o.m. aantoonen, Welk een belangrijke
strook gronds van Frankrijks noordpunt daartoe
behoort. De Vlaamsche taal — ,,wonderzoet voor wie
haar geen geweld en doet", zooals Gezelle tong —
leeft daar onverzwakt voort en Fransch Vlaanderen
herleeft als Nederlandsch taalgebied, zoodat het
A.N.V. meer en meer voeling krijgt met de voormannen daar. Behoeft het nog nadrukkelijk gezegd,
dat deze beweging van zuiver cultureelen acrd is?
De Vlaamsch sprekende bevolking van NoordFrankrijk door eigen taal en zeden te verheffen, is
hoofddoel.
De langzame maar zekere ontwikkeling van Groep
Vlaanderen tot haar oude vooroorlogsche sterkte
geeft alle reden tot dankbaarheid.
Groep Ned. Indie.
Dat deze Groep zich niet deed gelden in evenredigheid der belangrijkheid van het grootste overzeesche
Nederlandsche gebiedsdeel, is mede het gevolg van
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twee gevoelige verliezen, die het bestuur Teed; het een
door het auto-ongeval, dat den voorzitter, den heer
W. Muurling, het leven kostte, het tweede door
vertrek van den heer J. W. Roessingh van Iterson,
die vele jaren, gedurende den wereldoorlog, toen de
verbinding met het Hoofdbestuur verbroken was,
trouw op zijn secretarispost bleef. Hun zij hier dank
gebracht voor alles wat zij tot instandhouding der
Groep hebben gedaan. Mocht de heer Roessingh
van Iterson in Nederland blijven, dan hopen wij dat
zijn warme liefde voor onze beweging het Verbondswerk daar ten goede zal komen.
Het secretariaat ging over in handen van Mr. J.
N. Greidenus.
De heer J. S. C. Kasteleijn, hoofdbestuurder
voor Ned. Indie sedert vele jaren, bracht wederom
verscheiden maanden in de kolonie door en maakte
zijn zakenreis ook dienstbaar aan gebiedsverkenning
voor het A.N.V. Hij bracht ons de tijding, dat als
groepsvoorzitter in het nieuwe jaar is opgetreden
de heer Prof. Mr. A. H. M. J. van Kan. Moge onder
zijn leiding voor de Groep een nieuw tijdperk van
bloei intreden, blijkend in de eerste plaats nit versterking van het ledental, stichting van nieuwe afdeelingen met een werkzaamheid en een opgewekt
Verbondsleven gelijk dat zoo prachtig door die van
de Afd. Oostkust van Sumatra (Medan) wordt onderhouden en met een uitbreiding van het nuttige werk
der met gouvernementssteun ook in 1926 voortgezette Nederlandsche leergangen, die de Inlandsche
bevolking met en door het leeren van onze taal gelegenheid openen tot het verkrijgen van meer kennis
en aldus er toe kunnen bijdragen om haar nader tot
ons te brengen en te zorgen, dat haar ontwikkeling in
Westerschen geest den Nederlandschen Stempel blijft
dragen.
Groep Suriname.
De nieuwe Secretaris, Jhr. C. L. B. W. v. Suchtelen
van de Haere, had weinig gelegenheid een werkzaam
aandeel te nemen in de verzorging der Groepsbelangen, daar hij naar Nederland vertrok. Het
secretariaat ging toen op Ir. J. J. van Wouw over.
Groep Suriname heeft de laatste jaren nog al eens
bestuursleden zien komen en gaan, hetgeen niet
bevorderlijk is aan vruchtbaren arbeid. Veel geschiedenis valt er dan ook niet van deze „meest Nederlandsche kolonie" te schrijven. Alleen zij vermeld,
dat de Groep voor haar leden een uitstapje inrichtte
naar Marienburg en dat zij een zeer geslaagd feest
gaf ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Wilhelmina en Z. K. H. Prins
Hendrik, dank zij o.m. de vaardige pen van den heer
R. D. Simons, die in dichterlijken sprookjesvorm
een spel schreef van nationale strekking.
Ook hier bleek hoe bij uitstek geschikt de nationale
feestdagen zijn om het stamgevoel warm te houden.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld: Mr.
Dr. F. L. J. van Haaren, Voorzitter; Mr. A. van
Traa, ondervoorzitter; Ir. J. J. van Wouw, secretaris;
A. Ph. Samson, penningmeester; H. F. Esser; A. Th.
de Miranda; P. J. M. Payens, R. D. Simons, Dr.
E. de Vries. Het ledental bedroeg 31 Dec. 1925
184 op 31 Dec. 204,
Groep Nederlandsche Antillen.
diet Bestuur dezer Groep bestond gedurende 1926
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uit de heeren: Ds. G. J. Eybers, voorzitter, E. S. C.
de Veer Abrahamsz, ondervoorzitter; Mr. P. J. J. van.
den Biesen, Mr. W. Ch. de la Try Ellis, G. J. Ferguson, L. 0. Lampe en J. H. Perret Gentil, secretaris-penningmeester.
Het aantal leden bedroeg op 31 December 178,
verdeeld als volgt: 1 eerelid, 12 beschermende leden,
140 gewone leden, allen op Curacao, 24 gewone leden
op de andere eilanden (Aruba, Bonaire, St. Eustatius,
St. Martin) gevestigd en 1 buitenlandsch lid.
Wij hadden verwacht, dat de sterke uitbreiding
van het aantal personen in dienst bij de Bataafsche
petroleummaatschappij, die voor de Westindische
eilanden toch ook nieuwe welvaart beteekent, uitbreiding van het ledental ten gevolge zou hebben.
Het instellen eener propagandacommissie en het
inrichten van bijeenkomsten, waar door voordrachten,
tang, rolprentvertooningen e.d. belangstelling wordt
gewekt en onderhouden voor de Grootnederlandsche
cultuur en het leven en streven onzer stamverwanten
lijkt ons het aangewezen middel om dien wensch in
vervulling te zien gaan.
Groep Noord-Amerika.
In het afgeloopen jaar is de vraag, gesteld in ons
vorig jaarverslag ten opzichte dezer Groep, ernstig
onder de oogen gezien en de gebeurtenissen hebben
de meening versterkt, dat de leden in Amerika nimmer
een krachtige Groep zullen kunnen vormen door de
eigenaardige toestanden in dat uitgestrekte wereldrijk,
dat bovendien zulk een aantrekkingskracht oefent op
zijn bewoners, ook die van buiten gekomen.
Toen Dr. Abraham Kuyper op zijn rondreis door
Noord-Amerika in 1899 onze stamgenooten, die er
als Christen-pioniers moeilijke tijden hadden beleefd, in geestdrift wist te brengen, en twee groepen
van het A.N.V. in het leven riep, kwam hij daarmede
reeds eenigszins tegemoet aan de blijkbaar toch
onoverkomelijke moeilijkheid van den afstand; onoverkomelijk, immers na het wegsterven van zijn machtig
woord ging die schepping te niet aan dezelfde oorzaken, waardoor de in 1924 heropgerichte Groep
Noord-Amerika een kwijnend bestaan lijdt.
De voorlichting van vooraanstaande Nederlanders,
die in 1926 een bezoek aan Noord-Amerika brachten,
en van mannen, die reeds vele jaren mede den goeden
naam van Nederland in Amerika hoog houden, en
ons mondeling of schriftelijk hun meening uiteengezet hebben, leidde eenstemmig tot den raad: Hef de
Groep op en werk door Zelfstandige Afdeelingen en
Vertegenwoordigers, die, doordat zij iechtstreeks
onder het Hoofdbestuur staan, een beteren gang van
taken waarborgen; een Groep is in Noord-Amerika
een onding.
Het zal dus in het nieuwe jaar wel tot opheffing
der Groep komen, want hoewel de heer F. E. H.
Gebhardt eenige jaren met ijver en opgewektheid
heeft getracht het Groepsleven te doen bloeien, het
is hem niet mogen gelukken.
Het gevolg van een en ander zal moeten zijn, dat
dan ook alle leden in Noord-Amerika, hetzij in een
der vier reeds bestaande of in nieuwe Afdeelingen
vereenigd, of als algemeen lid, hun uiterste best
doen het oude Nederlandsche stamgevoel levendig
te houden en mede te werken aan de sterke uitbreiding van het Afdeelingen- en vertegenwoordigerstal, waardoor over heel het groote gebied, waar de
Nederlanders in 1926 de eerste nederzetting stichtten
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en van daar nit hun beschavingsinvloed over heel
Noord-Amerika uitbreidden (tot de herdenking van
dit feit door het Comite N. York gaf het A.N.V.
den stoot), als 't ware een net van verbindingen
worth geworpen. Deze vooral persoonlijke verbindingen met het hoofdkantoor zullen van grooter
en zakelijker nut blijken dan de administratieve rompslomp van een slecht werkende Groep ooit kan opleveren.
Zuid-Afrika.
Wie het wapen van het A.N.V. beziet en daaruit
zou opmaken, dat de drie Dietsche barken Afrika,
Nederland, Vlaanderen in gesloten gelid den zelfden
koers houden, ziet ideaal voor werkelijkheid aan.
De N. en de V. houden nauw voeling met elkaar,
de A. vertoont de laatste jaren neiging het ruime sop
te kiezen en de N. en V. uit het oog te verliezen.
Cornelis Tromp deed dat ook eens met zijn smaldeel
ten opzichte van de hoofdmacht van De Ruyter,
maar hij keerde ten slotte terug met de betuiging,
dat hij hem nooit meer zou verlaten. Moge dit ook
spoedig van de Afrikaansche bark gezegd kunnen
worden.
Om de beeldspraak te laten varen: Wij weten wel,
dat het jonge Afrikaansche yolk, zijn kracht voelend,
op eigen beenen kan en wil staan, maar het vergete
nooit zijn afkomst en verlieze niet het besef, dat als
het Afrikaansch als zelfstandige taal zich zal willen
handhaven en ontwikkelen, het uit het nude, levende
en zich ook steeds vernieuwende Nederlandsch sappen moet blijven trekken. Het omgekeerde is niet
minder juist: de Nederlandsche taal zal gebaat
worden door een nauw verkeer met het levende
Afrikaansch. Dat de Afrikaners voldoende ruggegraat zullen hebben om zich tegen het overmachtige
Engelsch schrap te zetten, blijven wij hopen, al zal
er dan nog veel moeten veranderen.
Toch zijn er teekenen van kentering na de aanvankelijke verwijdering. Uit Zuid-Afrika zelf kwam
tot ons het verzoek door onze organisatie een briefwisseling tusschen Afrikaansche jeugd en Nederlandsche
stamverwanten elders tot stand te brengen. In de
.sport, die ook in de Afrikaansche samenleving zulk
een groote rol speelt, worden meer en meer de Engelsche door Afrikaansche woorden en uitdrukkingen,
dikwijls vernuftige vondsten, vervangen. Prof. Smith,
de samensteller van het Groote Afrikaansche Woorden boek, tracht bij elk woord zooveel mogelijk het
eigene te kiezen en aarzelt niet voor goede plaatsvervangers Nederlandsche woordenboeken te raad-,
plegen en zijn licht bij Nederlandsche taalkundigen
op te steken. De professoren M. C. Botha (De Kaap)
en G. Besselaar (Natal), met wie het Dag. Bestuur
samenkomsten had, verklaarden, dat het Afrikaansch
zich niet zonder den voortdurenden steun van het
Nederlandsch kan ontwikkelen en dat onderwijs in het
Nederlandsch voor daartoe geschikte elementen in
Zuid-Afrika een dringende eisch blijft om zoo nauw
mogelijke verwantschap tusschen het Afrikaansch
en Nederlandsch te handhaven, het middel ook om
de rasverwantschap niet te loor te laten gaan.
Het A.N.V. zou dat in Zuid-Afrika mede zeer
kunnen bevorderen als de Afrikaners zelf de hand
aan den ploeg sloegen en Afdeelingen van ons Verbond stichtten. Nu moeten wij het doen met vier
vertegenwoordigers, gevestigd te: Durban (Natal);
Ermelo (Transvaal); Nijlstroom (Transvaal); Pot-

chefstroom (Transvaal) en twee Afdeelingen, Bloemfontein (O.V.S.) en Kaapstad, die door samenkomsten en de herdenking van nationale Nederlandsche gedenkdagen de belangstelling in de Dietsche
beweging gaande trachten te houden. In eerstgenoemde Afdeeling is het de beer Fred. P. Schuur
vooral die „vas trap", in de laatste was het ettelijke
jaren Mevr. Loopuyt—Maas, aan wie wij, nu zij is
afgetreden als schrijfster, hartelijk dank zeggen
voor haar volhouden in vaak moeilijke omstandigheden. Zij is opgevolgd door Dr. Ph. P. Botha, die
gedurende zijn studie in Nederland raadgevend lid
voor Zuid-Afrika in het Hoofdbestuur was, dus goed
ingewerkt in onze beweging en van wien dus veel
voor de samenwerking van Afrikaners en Nederlanders mag worden verwacht.
Het Hoofdbestuur toonde in 1926 zijn belangstelling voor Zuid-Afrika, o.m. door steun aan de
Saamwerk-Unie en den Zuid-Afrikaanschen Taalbond
voor het uitloven van boekpri jzen bij examens, het
verspreiden van den Studiegids voor Zuid-Afrikaners, het verleenen van geldelijken steun aan de
Openbare Leeszaal en Boekerij te Kaapstad, het schenken en doen vertoonen in Zuid-Afrika van een
rolprent betreffende de kranslegging bij het standbeeld
van Pres. Steyn te Deventer door den Hoogen commissaris der Unie van Zuid-Afrika op 24 Juni 1926.
Het Hoofdbestuur betreurt, dat Gen. Hertzog bij
zijn bezoek aan Europa geen gelegenheid heeft kunnen vinden met de leiders van de Groot-Nederlandsche beweging in Holland eens een samenspreking te hebben, Welke van groot nut had kunnen zijn
voor het verstevigen der banden, die Afrika en Nederland voor beider heil onverbreekbaar moeten blijven
verbinden, maar verheugt zich van harte dat zijn beleid tot de grootst mogelijke zelfstandigheid van
Zuid-Afrika, binnen het verband van het Britsche
Imperium heeft geleid.
Zelfstandige afdeelingen en vertegenwoordigers.
Een zelfde ervaring als met Groep Noord-Amerika,
is opgedaan met sommige Zelfstandige Afdeelingen,
die tengevolge van de wisseling onder de van in haar
gebied werkzame Nederlanders, een zeer onzeker
bestaan leidden en door herhaalde verandering
van bestuur geen eenheid in haar werkzaamheid
konden handhaven.
Ook ten opzichte deter buitenlandsche afdeelingen
blijkt meer en meer dat haar omzetting in vertegenwoordigerschappen praktischer werking waarborgt.
Hun aantal breidde zich door 7 nieuwe benoemingen uit tot 48, zoodat het A.N.V. thans vertegenwoordigers heeft te Ahwas (Perzie); Bangkok
(Siam); Baranquilla (Columbia); Barcelona (Spanje);
Barquisimeto (Venezuela); Berlijn (Duitschland);
Budapest (Hongarije); Bundaberg (Australia); Cairo
(Egypte); Carambehy (Brazilie); Colombo (Ceilon);
Colon (Rep. Panama); Comodoro-Rivadavia (Argentinie); Durban (Natal, Z. Afr.); Ermelo (Transvaal,
Z. Afr.); Frankfort a.d.IM (Duitschland); Genua
(Italie); La Guaira (Venezuela); Hamburg (Duitschland); Havana (Cuba); Ismailia (Egypte); Keulen
Duitschland); Leipzig (Duitschland); Manaos (Brazilie); Maracaibo (Venezuela); Nice (Frankrijk);
Nijlstroom (Transvaal, Z. Afr.); Panama (Rep.
Panama); Parijs (Frankrijk); Potchefstroom (Transvaal, Z. Afr.); Puerto Cabello (Venezuela); Rangoon
(Burma, Br. India); Rio de Janeiro (Brazilie); Rome
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(Italie); Rosario (Argentinie); Santa Fe (Argentinie);
Singapore (Malakka); Stamboul (Constantinopel);
(Turkije); Stockholm (Zweden); Sydney (N.S.W.);
Tampico (Mexico); Watten (Fransch-Vlaanderen).
Het aantal Zelfstandige Afdeelingen bleef gelijk
en bedraagt 5; zij zijn gevestigd te Bloemfontein
(0.V.S. Z. Afr.); Kaapstad (de Kaap, Z. Afr.);
Londen (Engeland); Boekarest (Roemenie); Praag
(Tsj echo Slowakij e) .
Van deze afdeelingen bewijst Londen, dat een flink
Afdeelingsbestuur door het geregeld houden van
bijeenkomsten, waarin bekende knappe sprekers
met belangrijke onderwerpen optreden, het Nederlandsch saamhoorigheidsgevoel kan warm houden
en versterken. Dit Nederlandsche Leven in een
wereldstad als Londen dankt de Afdeeling vooral
aan den voorgang van Dr. Baart de la Faille, Wiens
zilveren feest als predikant der N. H. G. het Hoofdbestuur een welkome gelegenheid was hem en zijn
vrouw mede te huldigen.
Daar in de groote buitenlandsche steden genoeg
Nederlanders wonen, is het plicht niet tevreden te
zijn met een vertegenwoordigerschap. Als de „blijvers" zich aan het hoofd plaatsen en de vertegenwoordigers van de Nederlandsche regeering hun steun
verleenen, is er plaats voor een Afdeeling. Dat heeft
de stichting der Afd. Weenen in het nieuwe jaar
bewezen, dank zij den voorgang van H.M. Gezant,
Jhr. Mr. 0. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, die
trouwens als oud-ondervoorzitter van het Hoofdbestuur zijn liefde voor het A.N.V. onverzwakt heeft
gehandhaafd, en op dien gewichtigen regeeringspost
ook de belangen van Nederland behartigde.
Mogen andere Europeesche hoofdsteden dit voorbeeld volgen.
Boeken-Commissie.
In het afgeloopen jaar werden 37 kisten boeken
verzonden. Zij waren bestemd voor Nederlandsche
Vereenigingen in Duitschland, t.w. te Hamburg,
Osnabruck, Kevelaar, Schlebusch, Osterfeld, Goch,
Velbert, Weeze, Essen, Duren, Grevenbroich; Zurich
(Zwitserland); voorts voor Vlamingen: te Yperen,
Montignies s/S., St. Gilles, Gent, Leuven, Luik
en Mechelen; verder 5 kisten voor Mej. L. Slothouwer, vertegenwoordigster van het A.N.V. op
St. Martin (W.I.); 2 voor de Evang. Broedergemeente
te Paramaribo, voorts voor (Joh. v. d. Steur) Magelang,
scholen te Soekaboemi en Bandoeng in O. I.; het
Z. A. Hospitaal in Pretoria en ten slotte een Zeemanshuis te Brooklijn — inderdaad dus een bonte menigte.
Zonder uitzondering verklaarde men zich overal
buitengemeen voldaan over het gezondene en was
men uiterst erkentelijk voor de toezending. In '27
werden reeds kisten verzonden voor: Nederl. Vereenigingen te Kaldenkirchen, Liidenscheid en Gronau, voor tak A.N.V. te Yperen en te Antwerpen,
voor de Hollandsche modelboerderij te FontenayTr6signy in Noord-Frankrijk en voor Hollanders
te Genua. Alle tezamen 46 kisten en sedert de oprichting in 1902: 2210 kisten. In behandeling zijn
kisten voor een Zeemanshuis te Helsingborg in
Zweden en voor het Lichtschip Maas, waarna een
aanvang gemaakt zal worden met het gereedmaken
van een heele reeks aanvullingskisten voor een zestigtal Zeemanshuizen.
De verzending van dagbladen en tijdschriften ging
onder leiding van den directeur, Dr.W. van Everdingen
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geregeld voort; gelukkig wordt het tekort aan dagbladen, die aan de B. C. worden toegezonden, al kleiner,
waardoor aan de toenemende vraag (vooral Canada)
kon worden voldaan. Het aantal adressen nam voortdurend toe en bedraagt nu over de gansche wereld 441.
De inkomsten bedroegen f 4537.22, de uitgaven:
f 4378.11 De inkomsten nemen allengs af, daar
tegenover enkele nieuwe leden die staan, Welke bedanken of door overlijden en vertrek ophouden lid
te zijn.
Taalcommissie.
Op gevaar af, dat lauwe buitenstaanders, die zoo
gaarne een voorwendsel bij de hand hebben, om
aan een gezonde nationale beweging niet mee te doen,
het A.N.V. blijven vereenzelvigen met een Taalbond,
en van wat zij „overdreven purisme" noemen, niets
moeten hebben, gaat onze Taalcommissie onder aanvoering van zijn deskundigen voorzitter, Dr. M. A.
van Weel, onverdroten voort op te komen voor zuiver
en goed Nederlandsch, waartegen in alle lagen der
samenleving en in de geschriften van zeer vele
instellingen nog maar al te veel wordt gezondigd,
uit onkunde zoowel als uit laksheid.
Maar de invloed onzer Taalcommissie neemt gelukkig zienderoogen toe. De opneming van den heer
P. Visser, referendaris, hoofd der Afdeeling Kunsten
en Wetenschappen aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die de open plaats
van den heer Gerdes Oosterbeek innam, verzekerde
onze taalbeweging van een steun in een regeeringsdepartement, dat juist door middel van Onderwijs
zooveel fundamenteel week kan verrichten. Die verwachting ging in vervulling door de aanschrijving van.
Zijne Excellentie Minister M. Waszink aan alle Rijksonderwijsinstellingen om de bekende Woordenlijst
van -ismen, „Taalzuivering", op de leerprogramma's
een plaats te geven.
Het gevolg was, dat het bestellingen regende, zoodat een nieuwe druk, de vijfde, noodig bleek en reeds
een zesde in voorbereiding is. Een in een weekblad
geplaatste beschouwmg over Zuiverheid van Taal....
een volksbelang, door Dr. Van Weel, trok zoozeer
de aandacht, dat het Hoofdbestuur besloot het als
vlugschrift (No. 34) uit te geven.
Al is de strijd voor zuiverheid van taal ook slechts
een klein onderdeel van de middelen, waardoor het
A.N.V. zijn doel, de verhooging der geestelijke,
zedelijke en stoffelijke kracht van den Dietschen
Stam, tracht te bereiken, toch onderschatte men de
waarde van dat onderdeel niet.
Een goed Nederlander of stamverwant dient zijn
eigen karakter in al zijn uitingen, dus ook in zijn taal,
zoo zuiver mogelijk te handhaven.
Neerlandia.
Daar het door 't A.N.V. bestreken gebied zich
steeds uitbreidt en ook het Nederlandsch Leven in
het buitenland zich veelvuldiger doet gelden, weed in
1926 meer dan ooit het gebrek aan plaatsruimte gevoeld. Zestien bladzijden 's maands, om van de
geheele Dietsche beweging in de wereld een beeld
te geven, blijkt meer en meer onvoldoende. Meermalen moesten de enge grenzen dan ook worden
uitgezet, hetgeen echter aan de kas op den duur te
hooge eischen zou stellen.
Wie Neerlandia beoordeelt als een tijdschrift,
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waarvoor men betaalt, doet het onrecht. Ons maandblad krijgt men als vereenigingsblad op den koop
toe en slechts een klein deel der jaarbijdragen kan
voor de uitgaaf beschikbaar worden gesteld. Toch
doet de redactie, die inkromp tot 5 leden: J. E. Bijlo,
Mr. B. de Gaay Fortman, P. J. de Kanter, M. J.
Liesenborghs, Jhr. Mr. J. L. W.C. von Weiler met C.
van Son, als secretaris haar best maandelijks in woord
en beeld groote verscheidenheid te betrachten en
ze hoopt, dat men den inhoud belangrijker zal vinden
dan het onaanzienlijke omslag doet vermoeden. Zij
acht in elk geval deze wanverhouding beter dan de
omgekeerde. Haar wensch om het maandblad in
beter gewaad te doen verschijnen blijft levendig.
Zij zal niet rusten voor hierin verbetering gebracht is.
De overeenkomst met den uitgever, W. D. Meinema
te Delft, werd verlengd, omdat men met hem gedurende
1925 op de aangenaamste wijze saamwerkte.
Het gelukte de redactie nog niet haar vaste correspondentschappen tot alle Verbondsgebieden uit te
breiden. Zij blijft hiervoor werkzaam en voorziet
voorloopig zelve zooveel mogelijk in die leemte,
Welke ook kan aangevuld worden door alle medestanders, waar ter wereld zij zich ophouden, als
die haar op de hoogte houden van alles wat in hun
omgeving met betrekking tot ons stamleven voorvalt.
Neerlandia zij niet alleen een blad voor, maar ook
door de leden samengesteld.
Geldmiddelen.
Ook in deze afdeeling van het jaarverslag kan een
optimistischer toon doorklinken.
In de eerste plaats bracht de nieuwe Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de
regeeringssubsidie voor het A.N.V. wederom op
f 10.000.— waarvoor Z.Exc. bier nog eens dank worde
gebracht, al blijft onze wensch gericht op een sterke
verhooging, daar vooral Nederlanders en stamverwanten in het buitenland steeds dringender een
beroep doen op onzen steun en ook, om maar iets
te noemen, de voortdurende propaganda zoowel door
het woord des redenaars als dat van den ledenwerver,
die zijn dubbelgangers ook in andere Verbondsgebieden dan alleen Nederland moest hebben, steeds
meer van de kasmiddelen vergt.
Daarbij komt dat door de gestadige uitbreiding
onzer verbindingen ook de administratie meer kosten
met zich brengt en het bedrag voor porti en reiskosten
steeds een stijgende lijn vertoont.
Het is ongetwijfeld juist dat in de eerste plaats
van de leden de inkomsten moeten komen, en —
zooals uit dit Verslag blijkt — worden voortdurend
de uiterste pogingen gedaan om het ledental uit te
breiden.
Men vergete ook niet dat onze groepen en afdeelingen in het buitenland om verschillende redenen
haar inkomsten zeer noodig hebben, zoodat er verschillende onder zijn die haar bijdrage aan de hoofdkas geheel of ten deele in den vorm van subsidie
behouden.
Met de beschikbare gelden zouden wij er dan ook
niet gekomen zijn, als niet eenige legaten deze waren
komen versterken. Het zijn de f 300.— van den
Kaapschen dichter Melt J. Brink, de f 2000.— van ons
oud-hoofdbestuurslid Dr. H. F. R. Hubrecht en de
f 5000.— van den heer J. C. Johan.
Al deze schenkingen hadden het voordeel, dat ze
geen beperkende bepalingen bevatten, zoodat ze

onmiddellijk voor de werkzaamheid van het Hoofdbestuur konden worden aangewend. En ze bewijzen,
dat het A.N.V. sedert zijn stichting veel en goed
werk heeft verricht en de leiding het vertrouwen had
van de erflaters, die overtuigd bleken, dat steun aan
ons Verbond welbesteed is. Moge hun voorbeeld de
levende vrienden bij het opmaken van hun testament
tot navolging aansporen.
Maar daarop rekenen mogen wij niet en het strewn van alle groepen en Afdeelingen zij er in de
eerste plaats op gericht door uitbreiding van haar
ledental en versterking barer geldmiddelen ook de
geldelijke draagkracht van het Hoofdbestuur te verhoogen.
In 1926 beliep de rekening en verantwoording in
uitgaaf en ontvangst f 35368,70.
Slotbeschouwing.
Als wij in vogelvlucht het jaar 1926 overzien, dan
is er reden tot dankbaarheid, niet zoozeer over de
uitbreiding van het ledental, welks grafische lijn te
langzaam naar onzen zin omhoog ging (van 8041
tot 8766) — aan een steiler opstreving werke ieder
lid in 1927 mee ! — maar over den verhoogden
invloed.
De leiding van het Verbond in nationale en
stamaangelegenheden wordt meer en meer gaarne
aanvaard en steeds meer gezocht. Evenzeer breidt
zich het aantal gevallen uit, waarin op de medewerking van het A.N.V. een beroep wordt gedaan.
Er is voorts geen eenigszins belangrijke uiting
van nationaal en grootnederlandsch streven, geen
stichting, congres of betooging op stamgebied, of
het A.N.V. wordt er in erkend door benoeming van
hoofdbestuursleden in de besturen of comit y's en .. . .
aanvraag om steun. En zelfs de uitersten in onze
beweging, die de verwezenlijking hunner idealen in
sneller tempo door afzonderlijke clubjes of vereenigingen zoeken, erkennen ons weder als het Verbond,
waarmee men rekening houdt en dat vele verwanten
van het grootnederlandsch gezin kan bereiken en
bewerken. Huldigingscomite's en stichtingscommissies — een te weelderig gewas in den nationalen
tuin — maken een onrustbarend gebruik van de
adreslijst onzer leden, zoodat we wel eens bevreesd
zijn, dat deze aanslagen als een schaduwzijde van het
lidmaatschap van 't A.N.V. zullen worden beschouwd.
Van de sterk toegenomen werkzaamheid van het
Verbond getuigt ook de dagbladpers, die tegenwoordig bijna dagelijks iets heeft te vermelden
van hetgeen het A.N.V. gedaan heeft of zal doen
in den eenen of anderen hoek van den aardbol. Dat
bewijst, hoe Hoofdbestuur, Groepen en Afdeelingen
steeds meer zich doen gelden bij gelegenheden,
waar ze niet mogen ontbreken en waarbij ze krachtens hun geboorterecht behooren.
Een Afrikaner, Nederlander of Vlaming, die zou
beweren nooit van het A.N.V. te hebben gehoord,
zou dat alleen kunnen waar maken door de verzekering, dat hij geen kranten leest.
Wij zijn de Pers dan ook veel dank verschuldigd
voor de wijze, waarop zij medehelpt de beginselen
van het A.N.V. te verbreiden, niet alleen door bekendmaking van het doel, maar door het openbaar
maken van en het aandacht vestigen op daden, die
toonen dat het den leiders en hun volgelingen ernst is
met hun strijd voor de verhooging der zedelijke,
geestelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen stam.
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NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.
II
Italiaansche kolonien.
Voor Erithrea, Somaliland en Tripolis worden geen
Nederlanders opgegeven.
Congo.
Voor den Belgischen en den Franschen Congo worden
254 Nederlanders opgegeven, meestal in dienst van
handelsondernemingen. Een Langer verblijf dan van
2 tot 3, ten hoogste 5 jaar komt niet voor. Vandaar ook
dat deze Nederlanders hun eigen karakter blijven
behouden. Kinderen, voor welke het Congoklimaat
zeer schadelijk is, gaan binnen zeer korten tijd met de
moeder naar Nederland om niet meer terug te komen.
Portugeesche kolonien.
Van de consulaire ambtenaren te Beira en San
Thome (ook Spaansch Guinea en Fernando Po)
is geen antwoord ontvangen.
Te Angola zijn naar schatting 40 Nederlanders.
In Lourenco- Marques is een zestal Nederlanders,
die in den handel werkzaam zijn. Slechts een Nederl.
gezin is er; daar wordt Nederlandsch gesproken.
Op de Kaap Verdische eilanden in Portugeesch Guinea
en op de Bissagos-eilanden zijn geen Nederlanders.
Liberia.
In Liberia zijn ongeveer 18 Nederlanders tijdelijk
gevestigd. Meerendeels zijn zij in dienst van de
Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap, gevestigd te Rotterdam; een tweetal is als planter werkzaam bij The Firestone Rubber Cy. Zij zijn over 6
plaatsen verspreid. Hun Nederlandsch karakter
blijven zij bewaren; kinderen zijn er met.
De Nieuwe Afrikaansche handelsvennootschap
zorgt voor leesstof, in het bijzonder dag- en weekbladen. In de verschillende nederzettingen zijn
Nederlandsche boeken aanwezig.
Engelsche kolonien.
Geen antwoord werd ontvangen van de consulaire
ambtenaren te Accra, St. Helena, Freetown en Mahe.
Op Mauritius en in Somaliland worden geen
Nederlanders aangetroffen.
De consul te Lagos bericht ons, dat er in zijn gebied,
Nigeria en Kameroen, onder Engelsch protectoraat

15 Nederlanders zijn, waarvan 9 zendelingen (7
mannelijke en 2 vrouwelijke) zijn, en 6 werkzaam
bij een agentschap van een scheepvaartmaatschappij.
Ook doordat zij herhaaldelijk met verlof gaan, blijven
zij hun Ned. karakter behouden. Kinderen zijn er niet.
De consul te Swakopmund deelt mee, dat daar, te
Walvischbaai en Windhoek met omliggend gebied,
slechts enkele Nederlanders verspreid wonen, onder
welke handelaren, boeren en handwerkslieden. Sedert
midden 1924 waren te Walvisbaai en te Swakopmund
een vijftigtal Nederlanders, werkzaam aan de havenwerken van de eerstgenoemde plaats; het grootste gedeelte is al weer teruggekeerd naar het vaderland.
Het is bekend, dat in dit gebied ook een vrij groot
aantal personen van Nederlandschen stam verblijf
houdt, die burger van de Unie van Zuid-Afrika zijn,
en voor een deel vasthouden aan het spreken van de
Nederlandsche taal en anderdeels het Afrikaansch
hebben overgenomen.
In Luderitzbocht zijn drie Nederlanders: een
timmerman, een visscher en een advocaat-procureur,
die Nederlandsch blijven spreken en tamelijk wel
hun Nederlandsch karakter bewaren.
De consul te Mombasa schat het aantal Nederlanders in zijn gebied op ongeveer 50, met weinig kin-

deren, welke Nederlanders als zendelingen of in den
handel werkzaam zijn.
Zuid-Afrika.
In de Kaapprovincie zijn twee vereenigingen, die
voor vermelding in aanmerking komen, beide te
Kaapstad gevestigd: de Afdeeling Kaapstad van het
A. N. V. en de Afrikaans-Nederlandse Kunsklub.
Het getal der Nederlanders en Oud-Nederlanders
wordt op een duizendtal geschat. De overwegende
meerderheid is landbouwer; enkelen zijn aannemers,
dokters, dagbladschrijver hoogleeraren, drukkers, winkeliers en handelsagenten. In het algemeen blijven
de Nederlanders in het eerste gesiacht hun Nederlandsch karakter bewaren; dit blijkt uit hun neiging
tot aansluiting bij landgenooten en uit het behoud
van de eigen taal.
De kinderen gaan gewoonlijk Afrikaansch of
Engelsch spreken, al naar zij in een Afrikaansch of
Engelsch sprekende buurt wonen.
De vice-consul te Port-Elisabeth geeft voor zijn
gebied op 6: Nederlanders 1 bouwmeester, 2 bankdirecteuren, 2 wolhandelaren, 1 timmermanen 1
roomijsfabrikant en deelt mee, dat Hollandsche leesstof in de gemeentelijke boekerij aanwezig is.
De vice-consul te Oost-Londen geeft voor zijn gebied
6 geboren Nederlanders op.
Voor Natal wordt het aantal Nederlanders op
ongeveer 75 geschat, waarvan in Durban ongeveer
50. Uit hun bijdragen bij de rampen, die Nederland
teisteren en het bijwonen van enkele Nederlandsche
avonden meent de consul te mogen afleiden, dat zij
hun Nederlandsch karakter bewaren. Zij blijven hun
moedertaal spreken en over het algemeen hun
kinderen ook.
In den Oranje-Vrijstaat wordt het aantal Nederlanders op 200 geschat, werkzaam als onderwiizerst
drukkers, timmerlieden en enkele als boeren. Te
Bloemfontein is een afdeeling van het A. N. V. gevestigd met ongeveer 24 leden. Veel Nederlanders
zijn met niet Nederlanders gehuwd, en hebben
daardoor veel van hun eigen karakter verloren. In
de zuiver Nederlandsche gezinnen wordt ook nog
wel door de kinderen Nederlandsch gesproken.
Voor de geheele Transvaal is het aantal Nederlanders en Oud-Nederlanders moeilijk te schatten;voor
Pretoria en voorsteden is de schatting, met inbegrip
van vrouwen en kinderen, ongeveer 4000. De voornaamste beroepen, door hen bekleed, zijn: ambtenaren,
procureurs, agenten, werklieden in de bouwvakken,
winkelbedienden, predikanten, drukkers, uitgevers,
melkboeren, handelaren, slagers, bakkers, horlogemakers, bankklerken, aannemers, schoenmakers,
apothekers, fotografen, tuinlieden en dagbladschrijvers
In Potchefstroom zijn 55 Nederlanders (31 mannen en.
24 vrouwen): 13 ambtenaren en predikanten, 13 onderwijzers, 6 handelaren, 5 procureurs en 18 huisvrouwen.
Er is te Pretoria een Nederlandsche vereeniging
met ruim 400 leden en de Pretoria Gymnastiek vereeniging met ongeveer 80 leden.
Op aandrang van de Nederlandsche vereeniging
heeft de openbare leeszaal te Pretoria Binds eenigen
tijd een uitgebreide verzameling Nederlandsche
werken aangeschaft en telken jare zal voor dat doel
een belangrijk bedrag worden uitgetrokken. Ook in
Potchefstroom bevat de plaatselijke boekerij vele
Nederlandsche boeken.
(Wordt vervolgd).
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Het Nederlandsch in het ambtelijk verkeer met Belgie.
In een rede, die ik onlangs voor het Grootnederlandsch Studentencongres heb gehouden, maakte
ik terloops melding van een historisch feit dat nadere
aandacht verdient. Onbekend was het volstrekt niet.
Men kan het zelfs vermeld vinden in Blok's Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Men heeft het
alleen, voorzoover ik weet, totdusver niet met de
practische vraagstukken van onzen eigen tijd in verband gebracht en toch is dat wel de moeite waard.
In 1598 kwam te Brussel een vergadering van de
Staten-Generaal bijeen, om trouw te zweren aan de
nieuwe landsheeren, Albert en Isabella. 't Waren
natuurlijk alleen de afgevaardigden der Zuidelijke
gewesten, die daar verschenen en zoo onhoudbaar
was de toestand ook voor hen geworden, dat zij
aanstonds in briefwisseling met de Noordelijke
Staten-Generaal in Den Haag traden, om vredesonderhandelingen aan te knoopen. In die Zuidelijke
Staten-Generaal, ook al bleef tot het eind van de
achttiende eeuw toe het Nederlandsch de ambtelijke
taal van de afzonderlijke Staten van Brabant en van
Vlaanderen, was men toen al gewoon, om zich naar
de onkunde der Walen te richten en de. Fransche taal
te gebruiken. Maar ziehier wat de gedeputeerden
van het Doorniksche (Waalsch land dus) in hun verslag aan de Staten van hun gewest meedeelen:
„Vrijdag de 28ste Augustus deden die van Brabant,
door hungriffier, voorlezing van brieven, sommige door
hen in het Vlaamsch, andere in het Fransch gesteld, om
aan de Hollanders te zenden. Die van Artois hadden er
ook ontworpen, eveneens die van Rijssel en ook die van
Valenciennes; en zij werden alle voorgelezen. Men besloot,
om het beste uit alle te nemen en er een in het Vlaamsch
uit samen te stellen, aangezien gezegde Hollanders niet
in het Fransch willen handelen, ja Fransche brieven tot
hengericht niet willen openen" 1).

Ik heb mij te Wageningen veroorloofd dit voorval aan onzen nieuwen minister van buitenlandsche
zaken voor te houden als „een staaltje van levende,
moderne, democratische politiek". De zaak is te
belangrijk, om het bij die scherts te laten. Want
meer dan dat was het eigenlijk niet. Geen mensch
zal meenen, dat een Nederlandsch minister van buitenlandsche zaken er toe te bewegen zou zijn, om brieven
uit Brussel terug te zenden wijl zij in het Fransch
gesteld zijn en, als hij het deed, zou maar een bedroefd klein getal Hollanders klaar staan hem er om,
toe te juichen. Maar terwijl men een zoo onheusche
daad niet eischen zal, dat het langzamerhand tijd
wordt voor ons departement van buitenlandsche
zaken om van eenig eerbied voor onze eigen taal
blijk te geven en het oude bijgeloof, dat men alleen
in het Fransch diplomaat kan zijn, te laten varen,
dat zal men tegenwoordig in wijde kringen beamen.
De zaak is rip voor onderzoek en bespreking Zij is
oneindig veel ingewikkelder dan, men op het
eerste gezicht zou denken. Daar is niet alleen het
mondeling en schriftelijk verkeer tusschen de
ministers van buitenlandsche zaken en de gezanten.
Daar zijn de betrekkingen tusschen openbare diensten, die veelal rechtstreeks onderhouden worden,
1) Gachard, Collection de documents inedits concernant
l'histoire de la Belgique, I (1833), blz. 456.

politie, posterijen, spoorwegen. Ik weet het niet,
maar ik zou alleraangenaamst verrast worden en nog
half ongeloovig blijven, als men mij verzekerde, dat
onze ambtenaren geregeld de Nederlandsche taal daarvoor gebruiken. Sedert de taalwet, die het gebruik
van het Nederlandsch binnen Belgie voor schrijft
voor het verkeer van de centrale besturen met
de openbare diensten in de Vlaamsche gewesten,
zou het Brussel niettemin al heel vreemd staan, zoo
het aanstoot nam aan Nederlandsche brieven uit
Nederland. Wat meer is, in de tegenwoordige omstandigheden zouden wij Nederlanders en Vlamingen alle recht hebben er aanstoot aan te nemen,
als onze ambtenaren inderdaad, gelijk ik vrees
dat het geval is, voortgaan de Fransquillons daarginds met Fransche briefwisseling in het gevlij te
komen.
Het zou de moeite loonen, als het A.N.V. eens een
commissie instelde, waarin liefst kenners zoowel
van het Nederlandsche als Belgische ambtelijk Leven
zitting hadden, om over dit vraagstuk een door bewijzen gestaafd verslag uit te brengen 2)' De Belgische
wet op de taal in de besturen is in dit verband een
novum van belang, maar de toepasselijkheid daarvan
client nader onderzocht.
Wat het diplomatiek verkeer tusschen de beide
landen betreft, wanneer zich zoowel bij ons als in
Vlaanderen de openbare meening eenigermate heeft
doen hooren, zal er niets moeilijks, niets onbeleefd
voor onze regeering in steken, om Brussel te verzoeken
over het gebruik van de Nederlandsche taal met haar
een regeling te treffen. Daarbij zou men van onze
zijde voor het allerminst wel mogen verlangen, dat
men van ons geen Fransche stukken meer verwachten
zal en dat in alle onderhandelingen, in alle samenkomsten en gemengde commissies, onze menschen
zich van hun eigen taal mogen bedienen 8) .
Maar het Fransch is nu eenmaal de diplomatieke
taal, zal men antwoorden. Tusschen volken die
elkanders taal niet verstaan, misschien ja. Maar
denkt men, dat de regeeringen van Groot-Brittanje
en van de Vereenigde Staten in het Fransch brievenwisselen ? Of indertijd die van het Duitsche Rijk
en van het voormalig Oostenrijk-Hongarije, waar
toch het Duitsch niet de taal was van alle ingezetenen ? De commissie, waarvan ik sprak, zou ons
gegevens moeten verschaffen, over wat in deze gebruik is tusschen Duitschland en Zwitserland,
tusschen Italie en Zwitserland, tusschen de Skandinavische landen onderling. Ik geef haar mijn historisch precedent vast als een bewijs dat men zelfs in
Den Haag niet altijd de oogen gesloten heeft voor het
felt, dat een deel van de bevolking van Belgie onze
taal spreekt.
Men zal zich mogelijk bezorgd maken, dat het
oprakelen van deze kwestie een moeilijkheid te meer
tusschen Nederland en Belgie zal beteekenen. Men
2) Het D.B. stelt hieromtrent een onderzoek in.
3) Het D.B. zal hieromtrent overleg le en met het Bestuur
van Groep Vlaanderen. Zooals bekend ma worden verondersteld, hebben het Hoofdbestuur en Groep Vlaanderen zich
reeds meermalen over dit onderwerp tot de beide Regeeringen
gewend. Het optreden van een nieuwen Minister van Buitenlandsche Zaken in Nederland kan echter eengoede aanleiding
zijn opnieuw een poging te wagen.
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vergete dan echter niet, dat de Vlamingen, minimalist of nationalist, het hardnekkig Fransch spreken
en schrijven van onze ambtelijke kringen vaak als
eengrief gevoelen. Een hoffelijke daad in deze
richting, steunend op voorbeelden en op een grondige
kennis van de ambtelijke toestanden en gebruiken
in Belgie, zou in Belgie zelf zeker op veel steun
kunnen rekenen. Aan het A.N.V. de taak, om den
nieuwen minister duidelijk te maken, dat het Nederlandsche yolk hierbij werkelijk zijn eer betrokken
acht, en tevens om de noodige gegevens te verzamelen
waarmee het beroep op „het internationaal gebruik"
ontzenuwd zal kunnen worden.
P. GEYL.

bewerker (Willemskade 25, Rotterdam) geschriften
en afbeeldingen in particulier bezit, Welke betrekking
hebben op deze eerste refs van de „Curacao" en op
de ontwikkeling van 's Rijks stoomvaartdienst vOOr
1827, voor zoover die niet reeds in gedrukte bronnen
bewerkt zijn. Vooral biografische gegevens omtrent
de daarbij betrokken personen (b.v. portretten van
Moll, Twent, Roentgen) zal het Bestuur op prijs stellen.
Met genoegen breni:en wij dit verzoek deter zoo
verdienstelijke vereeni :ng hier over. Haar boek is
een zeer te waardeeren paging tot herdenking van een
feit, waarop Nederland trotsch mag zijn, een gevoel
waarin Suriname en Curacao met recht mogen
deelen.

HET VOETSPOOR DER VADEREN.

NEDERLAND.

Verslag van de -vergadering-van het Groepsbestuur Nederland op 21 Mei 1927.
Aanwezig: de I eeren Van Schelven, voorzitter,
Daman Willems, N plet en Pattist; afwezig met kennisgeving: de heeren Patijn, Boeree, Lugard, Rutten.
Besloten wordt Mr. De Gaay Fortman te verzoeken, als lid voor de groep in 't Hoofdbestuur, haar
te vertegenwoordigen bij de begrafenis van generaal
Van Heutsz.
Besloten wordt van de samenkomst van Vlamingen
en Nederlanders te Breda de dagorde der vergadering
te vragen en daa ma een voorstel daaromtrent te
doen met raadgevt. nde toelichting op den Groepsdag.
In take het „Departement van defensie" is een
verzoekschrift gericht aan de Staten-Generaal en
den Minister van Oorlog, om het woord „defensie"
De eerste Nederl, stoombootdienst op Amerika (1827).
te vervangen door een Nederlandsch woord.
Op de oproeping voor de Groepsvergadering zal
Van de vele belangrijke uitgaven der Linschotenals
punt geplaatst worden: Bespreking van de werkVereeniging is de jongste een der merkwaardigste:
„De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart zaamheden der afdeelingen in den aanstaanden
in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curacao", be- winter.
Den propagandist, den heer Post, zullen een paar
werkt door J. W. van Nouhuys. Dit boek leert —
adressen
gegeven worden voor het oprichten van
het was bekend, maar de Nederlandsche bescheidenheid had het natuurlijk vergeten — dat Nederland nieuwe afdeelingen.
Een rooster van aftreding wordt opgemaakt als
de eerste postgelegenheid met een stoomschip tusschen de Oude en de Nieuwe Wereld heeft ingericht. volgt: Aftreding 1927: de heeren Lugard, Pattist,
Vooral de aandrang van koning Willem I deed open plaats Herckenrath; 1928 Van Schelven, Daman
tot aankoop van de „Curacao" besluiten. Het schip Willems; 1929 Patijn, Rutten; 1930 Nolet, Boeree.
De aanbevelingen voor de open plaatsen 1927
vertrok den 27sten April 1827 van Hellevoetsluis,
worden
als volgt samengesteld (alphabetisch).
onvergezeld, onder bevel van den luitenant ter zee
Open plaats Lugard: H. R. Boeree, Amsterdam;
1 ste klasse Moll naar Paramaribo, waar het den
Mr. F. J. M. Tonino, Hilversum. Open plaats
24sten Mei aankwam. Vandaar voer het naar Curacao,
kwam daar op 8 Juni aan, vertrok 6 Juli en keerde Herckenrath: Mr. W. J. L. van Es, 's-Gravenhage,
den 4den Augustus behouden in het vaderland terug. Jules E. Gerzon, Amsterdam. Open plaats Pattist:
Om de groote beteekenis van dit feit te beseffen Prof. Mr. Dr. J. C. Kielstra; J. N. Pattist.
De bedoeling is het secretariaat en penningmoet men weten, dat dit schip in de vaart kwam
elf jaren, voor het eerste vaste stoomvaartverkeer van meesterschap wederom te splitsen en den gekozene
Engeland op Amerika begon. Zoo ver was Nederlands voor den heer Lugard te bestemmen voor penningmeester. Mocht alzoo de heer Boeree verkozen
koning zijn tijd vooruit, dat nog in 1835 een gezagworden,
dan komt er een gewone open plaats in het
hebbend Engelschman een rechtstreeksch stoomvaartverkeer Liverpool-New-York „perfectly chime- bestuur, waarin op den volgenden groepsdag kan
rical", volslagen hersenschimmig, noemde. Maar voorzien worden.
Aan Prof. Kielstra zal gevraagd worden, de Groep
een paar jaar geleden gaf een bekend Amerikaansch
te
vertegenwoordigen op de „Niederlândische
oudheidkundige, Bradlee, in een artikel „eere wie eer
toekomt" door te erkennen, dat de Nederlanders de Woche" te Godesberg.
Aan Prinses Juliana is op haar achttienden verjaareersten zijn geweest die met een stoomschip den
dag een telegrafische gelukwensch gezonden
Oceaan overstaken.
De wnd. secretaris-penningmeester,
Ten behoeve der bewerking van het tweede deel
J. N. PATTIST.
vraagt het bestuur der L. V. tilt naam van den I
's-Gravenhage, Jacob-Mosselstraat 6.
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DIETSCHE ICANTTEEKENINGEN.
Nationaal Feest.
Met verlof van de Taalcommissie zouden wij den
Julianadag, zooals die gevierd is in Den Haag, een
nationaal feest willen noemen en niet een volksfeest.
Het nationale was gelegen in het krachtige naar
voren komen van het eigenste in de geschiedenis
onzer natie als opwekking, om aan Nederlands nieuwe
toekomst te bouwen.
Daar was allereert de diep-ernstige toespraak van
de Koningin tot de jarige Prinses, verwijzing naar
onontkoombare plichten; vermaning tot een zich
inleven in een nieuwen tijd; herinnering — elk onzer
kon er kracht uit putten — aan de kostbaarste aller
levenslessen: zich gelukkig te gevoelen onder alle
omstandigheden. In die woorden klonk de levensmoed der stammoeder van het geslacht en van haar
grooten noon. — Daar was het levend geworden
schilderij uit onze Gouden Eeuw op den Hofvijver.
— Daar waren de herleefde volksdansen op de histosche plek vOOr de Ridderzaal.
Gelukkig is de volksdans nog niet uitgestorven.
De proef met het doen uitvoeren van bevallige oude
dansen door jongens en meisjes uit het step- of waggeltijdperk is geslaagd. Aardige figuren en sierlijke
bewegingen vormden een mooi geheel met de oude
muziek. De geest van Röntgen en Van der Ven
zweefde over het Binnenhof. Wellicht opent zich
hier voor Nederland weer eens een gelegenheid,
om leiding te geven. Wij behoeven slechts te
putten uit het verleden. Zooals mevr. W. BromStruick heeft gedaan, toen zij tal van oude reidansen
vereenigde in een boekje 1), dat wij een zeer ruime
verspreiding wenschen. Niet ten onrechte heeft Prof.
Dr. Gerard Brom in een wijsgeerige inleiding de
beteekenis van den dans — rhythme van de harmonie
der sferen voor speelsche wendingen — zeer hoog
gesteld. Het feest vertegenwoordigt een machtig
stuk beschaving en het spel heeft ook een diepen zin.
Niet lang meer kan de hos- en huppelverdwazing
duren; ook andere landen zullen eerlang vragen naar
een beter vermaak. Allen, die volksfeesten inrichten
mogen indachtig zijn aan de mogelijkheid van ons
land, zich in dit opzicht te onderscheiden en in
weer een andere kunst vooraan te gaan !
De Stem, die Verstaan werd.
Minister Koningsberger heeft op 14 Mei de beide
Indien toegesproken en binnen een kwartier kwam
het bericht, dat zijn rede in 0.-Indie uitstekend was
ontvangen 2). Aan de geestkracht en volharding van
den heer A. F. Philips en zijn staf van deskundigen
en geleerden en de krachtige medewerking van den
ambtelijken radiodienst is het te danken, dat Nederlands stem thans aan het andere einde der garde kan
worden verstaan. „Zooals Nederlands vlag het hoogst
gehouden wordt in de lucht, draagt Nederlands stem
het verst per radio", schrijft Het Vaderland, dat
wonderen verhaalt van de proefnemingen met de
korte golf, die dr. Koomans en de ingenieurs De Vos
en Völter te Kootwijk hebben genomen.
1) Reidansen, verzameld door Willemien Brom—Struick,
verlucht door Pol Dom, Rotterdam, W. L. & J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij.
2) Even voor het afdrukken van dit nummer bereikte ons het
treffende bericht, dat H.M. Koningin Wilhelmina deter dagen
door de radio te Eindhoven haar onderdanen, zoowel in Oostals West-India zal toespreken.

Een tweede zegepraal behaalden dr. B. v. d.
Pol en ir. Numans op 20 Mei in de Philipsfabrieken
toen zij het program van Daventry opvingen en
op de korte golf doorgaven naar Australie, Br. Indie
en Afrika, waar de radiostations het opnieuw uitzonden zoodat het tegelijk in Engeland en aan de
andere zijde der wereld kon worden gehoord.
„Voor de tweede maal in de nog jonge geschiedenis
van den omroep, zegt de Wireless World, heeft Nederland
ons en feitelijk heel Europa, een vlieg afgevangen. Het
Haagsche station P.C.G.G. (Ned. Radio-Industrie) zond
lang, v6Ordat in Engeland de omroep tot stand was gebracht, geregeld voor de Engelsche luisteraars concerten
nit. Opnieuw geeft Nederland den toon aan. Den 15den
Maart is het korte-golfstation van Philips te Eindhoven
met zijn telefonie begonnen en wordt zoowel in Oosten West-Indict als in Australis gehoord".
„Het is betreurenswaardig", zegt het blad verder,
„dat wij zoo'n mooie gelegenheid voorbij hebben laten
gaan, om de uiterste uithoeken van het rijk te verbinden".

De spijtigheid der Engelsche pers is een onbewuste hulde aan de Nederlandsche deskundigen
die slaagden waar de Engelsche tot dusver faalden.
Landgenooten kunnen hieruit opmaken van Welke
beteekenis het feit is, dat hier werd volbracht. Dit
is niet meer of minder dan dat een Nederlandsche
onderneming het vraagstuk der wereld-r2dioverspreiding heeft opgelost.
De grootste kunst van den nieuwen tijd is, onze
stem verstaanbaar te maken, zijn verlangens en behoeften op te sporen en in ons op te nemen en begrijpelijke vormen van uitdrukking daarvoor te
vinden.
Bemoedigend is het, dat ons yolk zich oefent in
die kunst, niet oud is geworden onder de volken. In
meer dan een andere sfeer gaat Nederland vooraan.
De roem onzer bouwkunst dringt ver buiten onze
grenzen door. De Parijsche schilder Kees van Dongen
verklaarde bij zijn bezoek aan Amsterdam (dat hid
in Been dertig jaar gezien had) dat de oude stad altijd
mooi was en is. Maar de nieuwe: — „Ik vind ze
magnifiek, buitengewoon interessant. Die eenheid
van conceptie in de nieuwe bouwstijl, het is iets heel
bijzonders en ik begrijp best, dat men van heinde
en verre daarnaar komt kijken. Daarin gaan de Hollanders voor, en wat men in Frankrijk aan nieuws in
de bouwkunst tracht te brengen, heeft men gewoonweg van de Hollanders afgekeken". — Van onze
toonkunstenaars behaalde Dirk Schafer dit voorjaar
een stormachtig huldebetoon te Boedapest en de reis
van het concertgebouworchest door Duitschland en
Zwitserland werd weer een zegetocht voor Mengelberg.
De ontwapeningspogingen te Geneve moesten
wel falen; toch heeft de Nederlandsche afvaardiging
zich daar bijzonder onderscheiden en o.a. met haar
voorstel, betreffende handelsvaartuigen als oorlogsschepen, een overwinning behaald over de Engelsche
opvatting. Op de economische wereldconferentie
klonk Nederlands stem luid en beslist uit den mond
der heeren Lovink en Colijn, „Wiens aanzien", zoo
seinde een dagbladman over den oud-minister —
„iederen dag nog schijnt te stijgen". — In alle vier
de scheidsgerechtscommissies, die bij het verdrag
van Locarno zijn ingesteld, is de Nederlandsche
staatsrechtsgeleerde prof. Jhr. dr. W. G. M. van
Eysinga benoemd.
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Dat Amsterdam zijn ouden naam als financieel
middelpunt handhaaft, erkennen tal van schrijvers,
van wier beschouwingen het Nationaal Bureau voor
Documentatie geregeld melding maakt. Deter dagen
verscheen te Chicago een werk over „Beleggingen
in het Buitenland" door A. E. Davies, dat van groot
vertrouwen in de Nederlandsche financierskunst
getuigt. De schrijver herinnert eraan, dat Amsterdam
het eerst een geregelde effectennQteering invoerde.
In 1747 stonden daar reeds vierenveertig fondsen
genoteerd. De Londensche beurs werd in het begin
hoofdzakelijk door Nederlanders geleid. Sedert den
wereldoorlog geeft volgens Davies de Amsterdamsche
beurs den toon aan op de Europeesche effectenmarkt.
De schrijver noemt Nederland het veiligste land
van Europa en Nederlandsch-Indie een beleggingsland van den eersten rang.
Weer heeft de Nederlandsche viiegkunst een voorsprong behaald: een Nederlandsch vliegtuig van de K.
L.M. met drie reizigers legde den afstand Napels—Le
Bourget (Parijs) of in elf uren zonder tusschenlanding
en tegen een sterken wind in. Dit is de eerste maal,
dat een handelsvliegtuig zulk een Lange onafgebroken
vlucht maakt.
Het bouwen van groote staatsovens te St. Petersburg met een gezamenlijk vermogen van 134.400
K.G. brood dagelijks is aan een Dordrechtsche fabriek opgedragen door een Russische staatscommissie,
die de grootste en best ingerichte bakkerijen in
Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, Belgie, Engeland,
de Ver. Staten, Canada en Nederland had bezocht.
In het Babylon van aanvragen wisten de Nederlandsche ondernemers hun stem het best verstaanbaar te maken, daar zij den eisch van den tijd: het
zuinigst bedrijf, het best begrepen.
Nederlanders in Brazilie.
In Brazilie waar tot dusver Nederland zoowat als
een Duitsche provincie werd beschouwd — „want
waarom is de Nederlandsche consul anders een
Duitscher ?" vroeg iemand te Rio de Janeiro —
begint zich Nederlandsch leven te vertoonen.
Ridder Van Rappard, de Nederlandsche gezant,
deed onlangs gevoelen dat Nederland nog bestaat,
toen hij de vergaderzaal van het vertegenwoordigend lichaam verliet als protest tegen de beweringen van een Braziliaanschen minister, die zich
minachtend uitliet over Indische toestanden. Ridder
Van Rappard is, naar uit Sao Paulo aan de N.R.Ct.
wordt geschreven, de eerste gezant, die bij zijn bezoek
aldaar zijn landgenooten gelegenheid gaf, hem te
komen spreken.
Een ander teeken van leven is de oprichting eener
Nederlandsche vereeniging te Sao Paulo, die o.m.
het stichten van een boekerij en een leestafel met
Nederlandsche leesstof en het uitgeven van een
Nederlandsch blad beoogt. Het Algemeen Ned.
Verbond heeft reeds steun toegezegd. De oprichting
van een Nederlandsch blad is een waagstuk na de
mislukking van zulk een onderneming te Rio de
Janeiro. Volgens den briefschrijver wonen er echter
in Brazilie wel eenige honderden Nederlanders.
En daar de jonge vereeniging zich ook de bevordering der handelsbetrekkingen met Nederlanders
ten doel stelt, kan het spoedig van belang worden
een Nederlandsch blad aldaar te steunen. Nog
sluimert het Nederlandsche bewustzijn bij velen;
het saamhoorigheidsgevoel is in den dut. Het is echter

meer gezien, dat in zulke omstandigheden enkele
geestkrachtige lieden binnen korten tijd een opgewekt leven wisten te wekken. In Mexico gaf het
Spaansche dagblad El Universal onlangs een Nederland- en Oranjenummer uit met portretten van ons
Koninklijk Huis, de Ned. gezant en zijn echtgenoote en bijdragen van Nederlanders. Tal van
Nederlandsche bladen verschijnen in heel Amerika.
Hetgeen bijv. in Argentinie, met zijn springlevend
„Ons Weekblad" gelukte, is wellicht ook in Brazilie
uitvoerbaar. Dat land heeft toch eenmaal aan Holland
behoord !
Nederlandsche Studien in Duitschland.
De belangstelling in het leven van Multatuli is
nog onverflauwd. Gaarne zal men daarom kennis
nemen van bijzonderheden over Ottilie Katzenstein, Multatuli's vriendin tijdens zijn verblijf te
Kassel, Welke in het maandschrift Hessenland medegedeeld worden door prof. dr. M. J. van der Meer,
directeur van het Holland Instituut aan de universiteit te Frankfort. De begaafde Ottilie Cosz, die toen
met Katzenstein verloofd was, heeft grooten invloed gehad op het ontstaan van den Max Havelaar. Ofschoon zij haar verloofde trouw bleef, is
tusschen haar en Douwes Dekker een sterke geestelijke gemeenschap ontstaan. Zoo leerde zij van hem
Maleisch en hij dichtte voor haar in het Maleisch
het gedicht, dat Saidja zingt als hij onder den ketapan
wacht op Adinda, later in een Nederlandsche vertaling in den Max Havelaar opgenomen: Uit het opstel blijkt, hoezeer de schrijver vertrouwd is met de
uitgebreide Multatuli-litteratuur, waaraan hij een
paar belangwekkende bladzijden heeft toegevoegd.

NEDANDIt.
Jongens van Nederland, Indie roept U !
Indie enJong-Nederland. Bijdragen uit
velerpen, verzameld en ingeleid door Dr.
C. P. Gunning.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij
„Kosmos". Ing. f 3.90. Geb. f 4.90.

Heeft Dr. Gunning in zijn boek „Naar GrooterNederland" 1) de taak aangewezen, die door ons yolk
in Indie te vervullen is, in de bijdragen, in dit werk
verzameld, richt hij zich tot hen, aan wie die taak
in de toekomst zal zijn toevertrouwd, tot JongNederland.
Wat hun hand, hun hart, hun geest daarginds te
doen zullen hebben, vinden de jonge menschen in
de artikelen van Dr. Mohr „In de cultures", van den
Controleur Van Mook „De taak van het Europeesch
en Inlandsch bestuur", van den ingenieur Mesdag
„Iets over het werk van den Ingenieur in Ned.-Indie"
en van Drs. Jur. Haak „Een uitstapje naar de petroleumvelden op Borneo". De omgeving — natuur
en menschen — ,waarin zij daar zullen leven, zijn
beschreven in „De natuur in Indie" van Dr. Mohr —
„Uit het leven der Europeanen in Indie" van Dr.
Rinkes — „lets over de inheemsche bevolking, voornamelijk van Java" van Dr. Kraemer. Op welk een
1)

Besproken in het Maartnummer van „Neerlandia".
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aa ngename wijze zij naar het land van hun toekomst
kunnen reizen, beschrijft Dr. Gunning in „Indrukken
van mijn reis naar Ned,-Indie", en ter afwisseling
wordt in een ander artikel verteld, hoe „de Heer
Aernout van Overbeke, Raet van Justitie" die reis
in 1668 ma akte. Eindelijk, om de belangstelling te
wekken ook op ander gebied dan dat van den arbeid,
ziin bijdragen opgenomen van Dr. Van Doorn over
„de Teugdbeweging in Indie", van Prof. Krom over
„De beteekems en de ver4orging der Indische oud heden." en . . . . eenige jachtverhalen, terwijl de rij wordt
gesloten door een bijdrage van Raden Mas Noto
Soeroto ,.Nederland er het ontwaken van Indonesie".
Volgens den on dertitel hebben al deze bijdragen
tot doel „het opgroeiend geslacht Indie beter te doen
kenncn en begrijp ,,n'', en zij zijn ook bestemd voor
„alien, die hier blijven" want, zooals de inleider zegt,
„het kan niet genoeg worden herhaald, dat Nederland
de nieuwe taak, die ons in Indie wacht, slechts naar
behooren zal kunnen vervullen,.... indien onze
geheele natie de schouders onder dat werk zet". Men
zal er echter rekening mee moeten houden, dat de
„geheele natie" zich gewoonlijk weinig aantrekt
van de taken, waaronder zij de schouders moet zetten,
indien er niet eenig belang is, dat aan den lijve gevoeld
wordt en daarom zou ik willen zeggen, dat de belangstelling in Indie niet beter kan worden bevorderd
dan door het vlechten van den band, die op het
innigst menschen aan menschen binden kan, dien des
bloeds: Er moet op den duur geen familie in Nederland zijn, waarvan niet een of meer leden werken in
onze overzeesche gebieden.
Welk nut het boek ook moge hebben voor hen, die
hier blijven, ik zie de beteekenis er van vooral in den
oproep: Jongens, gaat naar Indie, en Meisjes, gaat
met hen mee ! En dan zou ik hun terloops nog dezen
raad willen geven: als dit vlot en prettig geschreven
boek Indie voor U genet heeft in den glans van het
verlangen, raadpleeg dan eens die kostelijke boekjes,
door de vereeniging „Oost en West" uitgegeven:
„Staats- en par ticuliere betrekkingen in onze overzeesche bezittingen".
In mijn jongen tijd — een veertig jaar geleden —
waren er voor landsbetrekkingen in Indie altijd veel
meer liefhebbers dan plaatsen en de voorwaarden
waren toch allesbehalve schitterend. De ontwikkeling
van Indie op elk gebied bracht mee, dat de behoefte
aan personeel sterk toenam, veel sterker dan de bevolking van Nederland, die daarin moest voorzien
en de jongelieden moesten worden gelokt door studiebeurzen, uitzendingspremies en korter dienstverband.
Toch meldden ze zich niet in voldoenden getale aan,
want in somii., ,e diensttakken moesten buitenlanders
worden aangesteld. Ja zelfs werd een jaar of acht geleden het denkbeeld opgeworpen — men schaamt
zich nog bij de gedachte er aan ! — om Duitschers
bij het onderwijs te plaatsen. Nederland was nu eenmaal niet groot genoeg, zoo ging men gelooven, om
Indie van het noodige personeel te voorzien. Het mag
er wel eens den schijn van gehad hebben, maar voor
dezen tijd zal toch wel niemand dat durven volhouden, als meta met, dat Indie D.v. nog sieeas Gobi
met gebrek aan onderwijzers, terwijl zich hier voor
een vacature vaak meer dan 100 solhcitanten aanmelden; dat er hier tientallen artsen werkeloos rondloopen, terwijl het Ilinisterie van Kolomen door middel
van adverten tien geneesheeren moet oproepen om voor
drie of vijf jaar naar Indie te gaan. Kan het mower,
zou men zeggen ?

Hoe het komt, dat bij zoo vele jongelieden de lust
ontbreekt, om een werkkring in de tropen te aanvaarden, worde hier maar niet nader onderzocht. Ik zou
dan misschien komen tot klachten over de tegenwoordige jeugd, klachten, die men toch niet hooren wil
uit den mond van een, die bezig is den levensberg
of te dalen; maar dit zij toch gezegd: Het zou een
schande zijn voor de Nederlandsche jongelingsschap,
als de Indische Regeering wederom haar toevlucht
zou moeten nemen tot het aanstellen van buitenlanders.
Want al zijn we nog zoo vrijgevig — we moeten dat
trouwens wel zijn — in het aanvaarden van de medewerking van buitenlandsch kapitaal voor de ontwikkeling van onze overzeesche gebieden, wie daar
werken, hetzij voor de Regeering, hetzij in particuliere bedrijven, dat behooren Nederlanders te zijn,
dragers van de Nederlandsche gedachte 1). Dan
alleen zal bereikt kunnen worden wat Dr. Gunning
als eisch stelt voor de toekomst: „Maar naarmate de
politieke band losser wordt, zal de cultureele — de
eenige die blijven kan 2) —starker moeten worden.
Inlanders, die dit lezen, mogen mij niet verkeerd
verstaan. Natuurlijk ligt het in de lijn der ontwikkeling, dat steeds meer betrekkingen door hen
worden bekleed, maar, willen de inheemschen mee
komen in den wedstrijd der volken, dan zullen zij
nog heel Lang de leiding der Westerlingen behoeven,
doch het op ontwikkeling wachtend gebied is z(56
ontzaglijk groot, dat er voor een zeer verre toekomst nog gelegenheid is tot loonenden arbeid en
voor de zich omhoog werkende Oosterlingen en voor
de Westerlingen.
De bijdragen zijn wel geschikt, om op aangename
wijze de aandacht te vestigen op Indie als arbeidsveld, het is ontspanningslectuur. Dr. Rinkes beschrijft
van alle kanten het Leven der Europeanen, zoowel
in de groote en kleine steden als in het binnenland
en maakt U duidelijk, hoe, als met een sprong, dat
binnenland dichter bij de steden gekomen is door de
auto. Hij wijst er op, hoe Indie in de laatste kwarteeuw vooruitgegaan is op het gebied van kunst en
wetenschap en er dus geen reden is voor de zoo vaak
gehoorde klacht; wat heb je in Indie nu voor geestelijk
genot ?
Jammer, dat de schrijver het noodig vond om het
nooit met feiten te staven praatje verder te dragen,
dat de beteekenis der vrijmetselarij „zich o.m. uitte
door invloed op hooge benoemingen in leidende
betrekkingen" en van een ernstige geestelijke beweging als de theosofie spreekt als van „in de mode"
te zijn en van de „reclame", die zij maakt. Die
uitlatingen moeten wel aan de aandacht van Dr.
Gunning zijn ontsnapc.
De heer Van Mook geeft een zeer bevattelijke
beschrijving van het Europeesch en het Inlandsch
bestuur. Hoe legt hij met een paar woorden open
de zwakke zijde van een ambtenaarskolonie, (wat
Indie nu eigenlijk niet meer is), als hij zegt: „De
bestuursambtenaar moet zijn een gewoon mensch.
Hij moet bescheidenheid bezitten zoowel ten opzichte van zijn maatschappelijken rang als van zijn
kennis". Maar toch, of liever juist dan is de bestuursbetrekking in Indie nog altijd de mooiste werkkring,
I ) Het spreekt van elf dat er in het gevolg van het buitenlandsche kapitaal ook wel buitenlandsch personeel komt, veel
minder echter dan men verwachten zou, en ik denk er natuurlijk
niet aan te wenschen, dat dit geweerd wordt.
2) Ik zou er bij willen voegen de „economische".
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lien een Nederlander vinden kan „want nog steeds
behoort de goede Nederlandsche bestuursambtenaar
te zijn de vertegenwoordiger van de beste tradities
van zijn land".
En waarom niet alleen de bestuursbetrekking,
maar ook de arbeid op ander gebied jonge menschen
zooveel beter kan bevredigen dan de meeste betrekkingen hier te lande, zegt deze schrijver zoo juist
met deze woorden: „Er valt in Indie zoo veel te doen
door zoo weinig menschen, dat ook den jongste reeds
spoedig eigen verantwoordelijkheid wacht".
Voor hen, die in de cultures hun werkkring vinden,
vertelt Dr. Mohr op levendige wijze, wat er op de
ondernemingen al zoo te doen valt. En al is het niet
de bedoeling, dat zij zich daarnaast met de studie van
folklore en zielkunde zullen bezig houden, toch is
ook voor hen het artikel van Dr. Kraemer geschreven,
waaruit zij kunnen leeren, dat „de menschen, die een
land bewonen, er het gewichtigste deel van uitmaken
en dat de kinderen des lands, over wier arbeid zij
leiding en toezicht zullen hebben, niet „uitsluitend
moeten worden bekeken uit het oogpunt, of zij voor
de ontginning van in den bodem verborgen schatten
of voor de teelt van producten voor de wereldmarkt
geschikt zijn en de noodige hulp kunnen bieden".
Het laatste artikel van Noto Soeroto is een mooi
slot van het mooie boek. Al zie ik maar liefst opgroeiend Nederland zich houden buiten de politiek
van den dag, de kennismaking met het politieke ideaal
van dezen Javaanschen dichter kan niet anders dan
verheffend werken. Immers hij legt zich niet neer bij
het hopelooze en troostelooze woord van Kipling,
dat als motto boven zijn artikel staat „East is East
and West is West, and never the twain shall meet",
maar, „zijn eenige geloofsbelijdenis, die lets op
politiek gelijkt", is: „wederzijdsch begrijpen, wederzijdsche waardeering, wederzijdsche eerbiediging en
samenwerking tusschen Nederlanders en Indonesiers".
En nu nog een slot van mij. Toen Pisuisse na zijn
rondreis door Indie voor 't eerst weer hier optrad,
zei hij o.a. „In Indie wordt hard gewerkt", waarop
het publiek lachte. Het publiek in schouwburg en
bioscoop lacht wel eens op verkeerde oogenblikken.
Zoo'n verkeerd oogenblik was ook dit. Want inderdaad, er wordt in Indie hard gewerkt. Maar dat wilt
ge immers wel, jongens van Nederland ?
Rijswijk, Maart 1927.

J. E. BIJLO.

ZUID-AFRIKA,
ZUIDAFRIKAANSCHE BRIEVEN.
II. Het onderwijs.
Daar de blanke in de Unie van Zuid-Afrika omringd is door een naturellebevolking vijfmaal zo
sterk in aantal, kan alleen verstandelike en zedelike
meerderheid zijn evenwicht handhaven op politiek
en ekonomies gebied. Er zijn reeds inboorlingen,
die zich hiervan bewust zijn geworden en die hun
rasgenoten op verstandelike ontwikkeling wijzen
als een ekonomies wapen; maar ze zijn eenlingen,
door een opvoeding in Europa of Amerika gedenationaliseerd en daardoor buiten aanraking met
de volksziel gekomen. De blanke zal nog geslachten
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Lang de leiding moeten geven aan de Zuidafrikaanse
ontwikkeling en het wel of wee van land en yolk
hangt of van de richting, die die ontwikkeling volgen
zal.
Het ligt niet in de bedoeling van dit artikel een
geschiedkundig overzicht te geven van op\ oeding
en onderwijs aan de Kaap van de stichting der yolksplanting aldaar in 1652 tot op de inpalming van
de kolonie door Engeland in 1795 en 1806, hoewel de
stof voorhanden is en reeds aanlokkeiik verwerkt is
in onderscheiden geschriften, b.v. in het zeer lezenswaardige boek van Dr. Malherbe, lector in de opvoedkunde aan de Universiteit van Kaapstad:
History of Education in South Africa.
De kultuurstrijd tussen Hollands en Engels in
de Kaapse schoolwereld in de negentiende eeuw
levert even aantrekkelike lektuur, waarbij de School
der Maatschappij tot Nut van het Algemeen in
Kaapstad, opgericht in 1805, 'n hoogst verdienstelike
rol gespeeld heeft, terwijl onder andere namen vooral
ook die van Dr. A. N. E. Changuion en Dr. N.
Mansvelt genoemd moeten worden. Hier echter zal
in hoofdzaak de tegenwoordige inrichting van het
onderwijs besproken worden.
Er is een lager, middelbaar en hoger onderwijs.
De beide eerstgenoemde afdelingen worden provinciesgewijs beheerd door departementen van onderwijs
te Kaapstad, Bloemfontein, Pretoria en PieterMaritzburg. Iedere provincie heeft door historiese
oorzaken zijn eigen onderwijswet, leerplan. inspectiestelsel en onderwijseksamens en salarisregeling.
Hier is dus gelegenheid voor decentralisatie en voor
plaatselike, zelfstandige ontwikkeling, waarop alle
recht bestaat, wanneer bijvoorbeeld de overwegend
Hollands-Afrikaanse Vrijstaat vergeleken wordt met
het sterk Engels gekleurde Natal.
Het hoger onderwijs staat onder beheer van het
Uniedepartement van onderwijs te Pretoria, waaronder de vier Zuidafrikaanse universiteitet . vallen
n.l. die van Kaapstad, Stellenbosch, Johannesburg
(de Witwatersrandse Universiteit) en de te Pretoria
zetelende Universiteit van Zuid-Afrika, bestaande
uit zes Universiteitskolleges, gevestigd te Wellington
(Hugenoten K. K.) Grahamstad (Rhodes K. K.,)
Bloemfontein (Grey K. K.), Pretoria (Transvaals
K. K.), Pieter-Maritzburg (Nasals K. K.) en te
Potchefstroom.
De lagere school telt zes leerjaren en heeft in veel
gevallen nog een bewaarschoolafdeling daaraan verbonden van twee leerjaren. Na 'n langc strijd tegen
geweld en list wordt in veel gevallen de moedertaal
van de leerling als voertaal gebruikt. In de Kaap,
Vrijstaat en Transvaal is het als beginsel n de wet
neergelegd, dat de huistaal schooltaal 2a1 wezen,
altans tot het vierde schooljaar, waarna beide landstalen gebruikt (kunnen) worden. De ouder verklaart
bij de inschrijving van een leerling, wat de huistaal
is. Voor lezers van dit artikel, die de zaak van voertaal
van bloot onderwijskundig en gezond-verstat dsstandpunt bezien, lijkt het vanzelfsprekend, dat
een kind zijn onderwijs moot ontvangen in een taal,
die het verstaat, altans in de taal, die het het best
verstaat, dat men zich de ogen uitwrijft, als men
leest van ouders, die uit verblinding, ontsiaan door
ijdelheid, vrees, gewoonte of gemakzucht, een
Afrikaanssprekend kind opgeven -poor de Engelsmediumklas.
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Maar wat te denken van het professionele geweten
van onderwijzers, schoolopzieners en directeuren,
van onderwijs, die door hun stelsel en somtijds door
persoonlike invloed Afrikaner ouders aanmoedigen
Engels-onkundige of Engels-niet voldoende-kundige leerlingen te doen plaatsen in de Engels-medium.klas met voorbijgang van de Afrikaanse leergangen ?
Alleen politieke drijfveren kunnen opvoedkundigen
tot deze misdaad brengen. In de Natalse onderwijswetgeving werd geen regel van „huistaal-schooltaal" neergelegd, maar is de ouder geheel vrij in de
kettle van voertaal. Het spreekt vanzelf, dat geen
Engelssprekende ouder Afrikaansmedium van onderwijs eist en het is jammer, dat zo menige Afrikaner
ouder Engels zo gekleed en beschaafd vindt, dat
hij er de geestelike verminking van zijn kind voor
over heeft om er 'n papegaai in plaats van 'n denkend
mens van te maken. Onderwijs door 'n vreemd
medium veroorzaakt 'n sterk geheugen, maar 'n
zwak oordeel en werkt verbalisme in de hand.
De methoden van onderwijs in Zuid-Afrika zijn
modern; wel is de schering Engels, maar de inslag
is dikwels Amerikaans of Duits of Engels. Enkele
Nederlandse onderwijzers hebben in eenvoud en
stilte degelik werk gedaan en doen dit vandaag nog,
zodat in hun omgeving en daarbuiten hun invloed
ten goede merkbaar is; vooral Transvaal, dat uit
de republikeinse tijd 'n 200 Nederlandse onderwijzers heeft overgehouden, plukt er schone vruchten
van, o.a. in een rijk en gekuist Afrikaans. Vooral de
Oosteindschool van Pretoria heeft hier 'n naam,
die klinkt als 'n klok.
Het middelbaar onderwijs omvat een leertijd van
vier jaar. Het bereidt voor voor een eindeksamen,
dat toegang verschaft tot inrichtingen van hoger
onderwijs, tot de staatsdienst en tot aanstelling in
verschillende betrekkingen, b.v. als bankklerk. De
regeling van dit eindeksamen is provinciesgewijs
in de handen van de departementen van onderwijs
en het neemt zozeer toe in populariteit, dat het tot
nogtoe bestaande interprovinciale Matrikulatie-eksamen, dat vroeger de genoemde functies uitsluitend
vervulde, niet alleen zijn alleenheerschappij, maar
zelfs zijn prestige gaat verliezen en als erfstuk van
eertijds oppermachtige Schotse onderwijsmandarijnen
die mandarijnen gaat volgen naar een graf van vergetelheid.
'n Goede kant hebben deze eindeksamens der
middelbare school, en wel, dat zij niet alleen opening
laten voor 'n klassieke naast 'n moderne opleiding,
maar dat zij ook 'n ruime keus veroorloven van
eksamenvakken binnen zekere grenzen, door de wet
bepaald.
Dat het onderwijs in de lagere en middelbare
scholen van Zuid-Afrika overal degelik en grondig
is, mogen we niet beweren; het klimaat, het vrije
leven, de elementaire omstandigheden stellen daar
andere eisen dan in de overbevolkte en stokoude
landen van Europa. De jeugd is fisiek sterk, verstandelik begaafd, van nature handig en vindingrijk en met het aansterken van 'n nationaal-Zuidafrikaanse geest zal ook mettertijd 'n eigen onderwijsstelsel geboren worden, dat past bij de jeugd en de
toekomst van land en yolk en daarvoor het beste zal
leveren, wat bereikt kan worden door de lagere en
middelbare scholen van Zuid-Afrika.
Over het hoger onderwijs de volgende maand
enkele mededelingen.

De Van-Riebeeckdag.
Op de gebruikelijke wijze heeft de afdeeling Kaapstad van het Algemeen Ned. Verbond, op 6 April
herdacht, dat in 1652 Jan van Riebeeck in de Tafelbaai voet aan wal zette.
Generaal Smuts hield een rede, waarin hij o.a.
zeide, dat hij in zijn jeugd de Nederlandsche letterkunde had bestudeerd. Hij sprak de hoop uit, dat de
oude gebruiken zouden blijven bestaan en de banden
met het moederland zouden worden bewaard. „Ons
zieleleven zal er breeder en rijker door gemaakt
worden", zei spr. Hij wees erop, hoever de invloed van
de Nederlandsche volksplanting die Van Riebeeck
stichtte, gegaan was en hoe het Nederlandsch, zij het
in eigen worm, zij het als Afrikaansch een der officieele talen van Zuid-Afrika was geworden.
Dr. N. J. van der Merwe, lid van den Volksraad
schetste de heldenfiguur van Van Riebeeck, die
onder de grootste tegenspoeden moed hield. Ten
slotte sprak hij den wensch uit, dat de in aanbouw
zijnde „Afrikaans Medium Hogere Skool" naar
Van Riebeeck zou worden genoemd.
De heer P. A. van Buttingha Wichers, de Nederlandsche Consul, legde namens de Nederlandsche
regeering een krans neer bij van Riebeecks standbeeld
waar de huldiging plaats vond. In zijn toespraak
wees hij op de noodzakelijkheid, de cultureele betrekkingen tussschen Zuid-Afrika en Nederland door
uitwisseling te bevorderen.
Daarna werden kransen neergelegd van het Algemeen Nederlandsch Verbond, de Administratie van
de Kaap-Provincie (vertegenwoordigd door den heer
Schoeler), Burgemeester en Stadsraad van Kaapstad,
de „Sons of England", en de 1820 Setlaars Herdenkings Vereniging. Tenslotte zongen alien het ”Wil
-helmus".

FRANSCH-VLAANDEREN
Het Vlaamsch bij het Lager en Hooger
Onderwijs.
De toelating van het Vlaamsch of Nederlandsch
als tweede taal voor de examens middelbaar onderwijs in Frankrijk heeft de noodzakelijkheid van
daarbij aansluitende maatregelen voor het Lager
en Hooger Onderwijs scherp in het Licht gesteld.
De thans gevolgde weg, om den kinderen, die thuis
Vlaamsch spreken — en in 1914 waren er in FranschVlaanderen 250.000 Vlaamsch klappenden — lager
onderwijs te geven door middel van het Fransch,
heeft de volksklasse vrijwel van alle ontwikkeling
uitgesloten. De leerlingen brengen het niet tot het
middelbaar onderwijs. Bovendien is deze methode
verderfelijk voor het Fransch zelf, dat een onbegrepen van buitengeleerd lesje wordt. De heer N.
Bourgeois vertelde daarvan een tijdje geleden in het
Bulletin van het Vlaamsche Komiteit van Frankrijk
merkwaardige staaltjes, waaruit bleek, dat, mogen
de woorden, die men gebruikt op Fransche woorden lid ken de zinsbouw en gedachtengang volkomen Vlaamsch
bleven. Daarentegen behaalde een openbare school
eenige jaren geleden al de eerste plaatsen bij de
examens voor het onderwijsdiploma, doordat de
onderwijzer zijn kennis van het Vlaamsch gebruikt
had, om den leerlingen Fransch te leeren. In de mijnstreek wordt aan de kinderen der Silezische mijn-
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werkers vier uren 's weeks les in het Poolsch
gegeven. De kinderen van het land zelf worden
bij deze landverhuizers achtergesteld !
Ook ten einde te voorkomen, dat het Vlaamsch
zonder iemands bate tot een platte streektaal ontaardt,
zou het, naar de heer Bourgeois opmerkt, goed zijn,
dat een paar uren 's weeks onderwijs werd gegeven
in „letterkundig Vlaamsch" (Nederlandsch); thans
kunnen de leerlingen meestal niet eens hun moedertaal lezen en schrijven en zoo lezen zij niets:
Vlaamsch noch Fransch.
Een goede gedachte was het van pastoor Delanghe,
een Vlaamsch-Franschen cathechismus uit te geven.
Voor het Hooger Onderwijs is het mede van groot
gewicht, dat het Vlaamsch op gelijken voet wordt
gesteld met de taal van Languedoc en het Bretonsch,
die leerstoelen hebben in de universiteiten van Parijs,
Rennes en van het Zuiden. Behalve de leergangen
in de Nederlandsche letterkunde, die het FranschNederlandsche comite aan de Sorbonne heeft ingericht, is in dit opzicht niets gedaan. Er wordt thans
aangedrongen op de instelling van een Vlaamschen
leerstoel te Rijsel, dat evenzeer aangewezen schijnt,
een middelpunt van Nederlandsche studien te worden
als Grenoble zulks is voor Italiaansche, Toulouse
voor Spaansche, Rennes voor Keltische, Straatsburg
voor Germaansche studien. De heer Bourgeois acht
deze verlangens gematigd en gemakkelijk te verwezenlijken, wanneer men slechts in het Vlaamsche
land onderwijzers uit de streek zelf benoemt, zooals
dit in het bisdom Rijsel reeds met de priesters
gebeurt.
Aldus zou dan een beter kennis van het Fransch,
beschaving der volksklasse en een tweetaligheid verkregen worden, evenzeer bevorderlijk aan het onderwijs als aan den handel en het wetenschappelijk
verkeer

Leden, werft Leden!

VLAANDEREN.
Het Radiovraagstuk,
Trots de herhaalde beloften, door de leiding van het omroe station Radio-Belgique te Brussel, aan de Vlaamsche
luisteraarsgedaan, is van een oplossing van het Radiovraagstuk
in een voor de Vlamingen bevredigenden zin nog altijd niet
veel te bespeuren. Met eenige zeldzame lezen en en of en toe
een tot dusver steeds mislukte uitzending van een paar bedrijven uit een Vlaamschen operetteschouwburg tracht men de
Vlaamsche luistervinken te paaien, maar het is duidelijk, dat
dit op verre na een voldoening geeft. Het bestuur van de Groep
Vlaanderen van het A.N.V., het kultureel belang van een zelfstands g Vlaamsch omroepstation inziende, sluit zich dan ook
bij de Vlaamsche vereenigingen, welke een dergelijk station
tot stand willen zien komen, volkomen aan. Inmiddels echter
zijn ook stappen gedaan, in samenwerking met het Hoofdbestuur, ten einde van Hilversum te bekomen, dat de stroomsterkte van dit belangrijke station nog zou worden vergroot,
ten einde ook diegenen onder de Vlaamsche luisteraars, die
slechts over een eenvoudig ontvangtoestel beschikken, in de
gelegenheid te stellen de belangrijke voordrachten, lezen
en muziekuitvoeringen door dit station uitgezonden, op te
vangen.
Op het belang daarvan, voor de versterking van de Nederlandsche stamgedachte, dient voorzeker niet meer te worden
gewezen.
Tak West-Brabant (Neder-over-Heembeek).
Het bestuur van de afdeeling Neder-over-Heembeek is,
voor 1927, samengesteld als volt:
De Neef Jozef, voorzitter • De Neef Frans, ondervoorzitter
M. Cotman, Molenblokwegel, 15, secretaris; Karel Heremans,
enningmeester.
P
Vermoedelijk houdt de afdeeling op 10 Juli a.s., mede ter
gelegenheid der herdenking van den Guldensporenslag, een
feestvergadering met voordracht door een bekend spreker
en een muziekuitvoering.

Bestuur van het Katholiek Vlaamsch Hoogstudentenverbond te Leuven.
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Voor beschaafde uitspraak.

Ter navolging

Het bestti tr van de Groep Vlaanderen van het A.N.V. heeft
aan de Veremiging van Vlaamsche leeraars van het ambtelijk
het voorstel gedaan gezamenmiddelbaar onderwijs ()
A.M.O.
lijk de erking, in het Vlaamsche land, voor het bevorderen
van hetgebruik der algemeen beschaafde omgangstaal in te
richten en te leiden.
Dr. E. Blancquaert, docent aan de Universiteit te Gent
en lid van de streektalencommissie van het A.N.V., is met dit
week trouwens reeds begonnen in de Middelbare School te
Gent en mocht er een aandachtig gehoor, niet alleen van onderwijzers, studenten en bedienden, maar ook van eenvoudige
lieden uit het yolk vinden. Deze lessen, welke steeds uit een
theoretisch en een practisch gedeelte bestaan, kunnen veel
invloed hebben op de verdere ontwikkeling van de aan een
ware behoefte beantwoordende beschaafde uitspraakwerking
in Vlaanderen.
Vieringen en huldigingen
Aan dichter Pol de Mont, oud algemeen voorzitter van de
Groep Vlaanderen van het A.N.V., zond het groepsbestuur,
tergelegenheid van diens 70sten verjaardag, een telegram
vangelukwenschen.
Ook aan dichter Willem Gijssels, onlangs te Antwerpen
doorzijn letterkundige vrienden gevierd, evenals aan pastoor
Jan Bernaerts, 17 Mei j.l. te Brussel gehuldigd, werden brieven
vangelukwenschen gezonden.
Het Groepsbestuur gaf eveneens schriftelijk blijk van zijn
sympathie voor de werking van den Vlaamschen Toeristenbond, die, enkele dagen geleden, zijn eerste lustrum mocht
vieren, terwijl het zich met niet minder geestdrift aansloot bij
de hulde aan den Vlaamschen dichter en strider Jef Mennekens,
te Sint-Jans-Molenbeekgebracht.
Omer Wattez sprak hem, bij het feestmaal, uit naam van het
A.N.V. en ook van De Distel, waarvan Mennekens nog steeds
een der voorzitters is, toe.
Ook het Hoofdbestuur liet zich bij deze huldigingen niet
onbetuigd.

Handelaars en neringdoenden, die in Neerlandia hun betaalde aankondigingen plaatsen
gebruiken uit sleur daarin
,
vaak vreemde woorden,
die evengoed door zuiver Nederlandsche
kunnen worden vervangen.
Brent men hun dat onder het oog, dan zijn ze meestal wel
voor rede vatbaar,
Het jongste voorbeeld daarvan gaf de N.V. Chemicalienhandel v /h. Fa. A. Bisschop te Dordrecht, die dit jaar be on
in ons maandblad haar aankondiging te plaatsen. Toen wij
haar wezen op de wenschelijkheid, om in het maandblad van
het A.N.V. voor im- en export te gebruiken in- en uitvoer,
stemde zij dadelijk toe.
Anderen tot voorbeeld !

Een onderafdeeling opgericht te Deurne—Antwerpen.
Te Deurne, de belangrijke gemeente in de onmiddellijke
nabs held van de stad Antwerpen, is een onderafdeeling van.
den tak Antwerpen van ons Verbond opgericht. Deze onderafdeeling bezit een eigen boekerij en blijkt geroepen te zijn,
om een flinke uitbreiding te nemen.
De Distel.
Door de zorgen van „De Distel", letterkundige afdeeling
van tak Brussel, hield dr. J. Grauls, onderbestuurder aan het
departement van Kunsten en Wetenschappen, een lezing in
de Middelbare School te Sint-Jans-Molenbeek. Spreker wist
der drie hoogste klassen te boeien met het door
de leer
onderwerp: Reinaert de Vos.
hem be
In Juni vangt De Distel een gelijksoortig werk aan
voor de mess es en de jongens der Middelbare School te Vilvoorde. Emiel Hullebroeck heeft zich bereid verklaard, om er
te spreken over het lied.

TAALCOMMISSIE.
Wedstrijd.
Bekroond zijn: mej. J. M. H. v. H.; M. H. Dr. L. M. M.;
en L. F. S. alien te Amsterdam; L. H. G. K. en mej. M. P. S.
te 's-Gravenhage; mevr. C. J. A. S.—K. te Haarlem; J. F. v.
H. te Kampen; G. H. te Maastricht; F. C. M. te Midwolde;
C. H. P. te Schaffen (Vlaanderen) en E. G. v. W. te Tanger.
Allen ontvingen den kalender Groot-Nederland.

*

*

Toekomstig Nederlandsch ?
Naar aanleiding der woorden Hoogdrukstoom, voorgeslagen,
ontwerpen en uitnutting, het volgende:
ACHTING
Nederlandsch-Duitschvriendelijke vereen tot Delft.
Drukzaak !
Aan de Schriftleiding van de Spiegel.
Metgrootaardige Belangstelling en voortochtelijke Speciaalinteresse bekwamen wij Bescheid, dat op naasten Maandag, 14
Februaar dezes jaars een voorlezing voorgenomen wordt van
onzen tuchtigen Kommilitoon Heer H. von Ton ern, Machinenbouwstudent
avonds een viertelstonde na 8 in Timmer
,
207 van het Machinenbouw- en Schipbouwgebouwde op de
Nieuwallee.
Iederman, die overhoofd wel eens het Hoogdrukstoomvervaren en Toebehoor met zijn praxiszwarigheden heeft
zal g evallig st van den Voorstand der Vereen
loozen moeten
,
Leerwater ingeladen worden; niet Inhebbers van Medelidbijdrachttoegangsschijnen is de intree onderzegd; ingevolge
de en zal degene, die zich dit Gezet teweder beneemt, zich
uitstellen aan plichtmatig Geboer.
De Technische Hoogschoolambtelijkaangestelden zijn beopdracht geworden dit op 't strengste te beachten.
Niemand kan uitnamen beaanspreken.
Hij, die met bellende Honden intreedt, moet bij den Deurwachter aanklingelen, daarmee hem een Hondenhut toegedeeld wordt.
De Voorlezer, die op eenvakke een eengeldige Wijze de
Tegenstand ingaand uiteenanderzetten zal, moge met uitgeteekend Ervolg beloond worden en, wijl hi' richtigduitschhoogkultuurmatig in de Hoogduitsche Spraak zijn Rede uittespreken denkt, zal afzichtelijk een Dolmetselaar aanwezend
ijn, om het Gesprokene in het Hollandsche te overzetten.
z
Ergevendst namens den Voorstand der Vereen,
Hoogachtingsvol,
VON SUST, Voorzittende.
Dr. JUR. LE
GEORG VON BILT, Generaalsekretaar.
JOHAN VON FERNE, Kassenvoerder.
Dr. 0. I. APFELMANN, Arts, Kommissaar voor Liffsoef.
J. L. G. ZURGASSE, Geh. Rat., Sociaalvoorzorgsdirekteur.
en twee menschen van Vosz.
Met veelgenoegen neemt de T. C. het bovenstaande over
uit De Spiegel, het Delftsch-Studentencorpsblad van 11
a ri 1927. De, 9f?stellers hebben eer van hun werk; de
Febru
T. C. vermoedt, dat den voorzittende eindelijk ook de oogen
zijn opengegaan, waarover zij zich van harte zal verheugen.
De taai der Nederlandsche regeering !
In het Voorloopig V erslag der lste Kamer op de Staatsbe rooting van 1927, Hoofdst. V, komt o.m. voor: de tijd kon
wat
een root nadeel beduzdt ! Nog
beter benut worden, het

NEERLAND IA
meer nagemaakt Duitsch in zulke verslagen en dat uit De
Spiegel is er niets bij !
**
*

Niet veel beter — eer slechter — is de taal, die voorkomt
in het voorstel van B. en W. van Amsterdam in zake den Stadsschouwburg aldaar. In de anderhalve kolom druks, welke
dit voorstel in de bladen inneemt, komen niet minder dan 80
vreemde woorden voor, waarvoorgoede Nederlandsche bestaan
en waaronder velegermanismen zijn.

MEDEDEELINGEN.
Het Dag. bestuur heeft aan Z.Exc. den Minister van Financien instemming betuigd met het verzoek van den heer K.
Groesbeek te Laren, waarin hi' aandringt op wijziging van de
in de Tariefwet 1924 onderpost No. 97 (papier en papierwaren)
voorkomende bijzondere bepaling III in dien geest ,dat boeken
en muziek in de Nederlandsche taal en de onderdeelen daarvan, alsmede de voortbrengselen der grafische kunsten, weer
als vroeger vrij ingevoerd kunnen worden.
Te Brussel zal dezen zomer op een nader te bepalen dag
een bijeenkomst plaats hebben, uitgaande van het A.N.V. en
letterkundige vereenigingen, bedoeld als over an tot hervatting der Nederlandsche taal- en letterkundige congressen. De
heer Herman Poort zal als spreker optreden.
De Nederlandschepoststempels zullen gedurende eenigen
tijd het opschrift te lezen geven: Steunt den nationalen arbeid
van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Leden, vestigt de aandacht van Uw kennissen hierop
Voor nationale feesten in de overzeeschegebieden en het
buitenland stelt het Hoofdbestuur speldjes beschikbaar met
de Nederlandsche viag en het portret van Koningin Wilhelmina.
Inlichtingen geeft het Hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage.
Pogingen worden aangewend, om de Nederlandsche en Vlaamsche Reisvereenigingen tot samenwerking te brengen.
Het Stammuseum werd sedert de opening in Januari bezocht doorpersonen uit Amsterdam, Chesterfield, Doorn,
Elberfeld, Frankfort a M. Hagen i W. Grans Rapids (V.St.),
's-Gravenhage, Haarlem, Kaapstad Z. A.), Leiden, Maastricht,
Oenkerk, Pretoria (Transvaal), Thompson V. St.), Utrecht,
Voorburg, Wageningen.
De heer B. Roode, Afrikaansch student aan de Vrije Universiteit, heeft zijn benoeming tot raadgevend lid voor ZuidAfrika in het Hoofdbestuur aangenomen.
De boekhandelaar J. H. Vos te Maastricht heeftgedurende
enkele weken een uitstalling ingericht van A.N.V.-uitgaven.
De bestuurders van verschillende Nederlandsche musea
hebben hun catalogi beschikbaar gesteld voor het Bestuur
onzer Groep Vlaanderen,
om als voorbeeld te dienen voor die
van Belgische musea.
De heer W. Grijzen, leerling der Kunstnijverheidsschool
te Amsterdam, heeft welwillend een ontwerp geteekend voor
een oorkonde, welke uitgereikt wordt aan hen, die met den
eerepenning van het A.N.V. begiftigd worden. De afdrukken
in kleurendruk zijn in bewerking.
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Radiotoestellen voor lichtschepen.

Behalve de in ons Meinummer verantwoorde bijdragen
zijn nog ingekomen van:
A. H. Ph. H. te R. f 1.—; Ir. D. M. D. te E. f 1.50; P. R. te
H. f 25.—; d. B. te A. f 5.—; P. E. M. te B. f 1.—; R. P. te
W. 2.50; Mr. J. D. ten B. C. te 's-Gr. 25.—; P. J. J. v. 'sH. A.
f
te A. f 10.—; Ir. H. C. A. K. te M. f 1.—; J. Ed. G. te A. f 10.—;
G. Th. P. te S. f 10.—; Kon. Paketvaart Mij. te A. f 100.—;
Stoomv. Mij. „Zeeland" te V. f 10.—; G. C. Bn. v. A. te 's-Gr.
f 2.50; D. W. D. te S. f 1.—; J. M. G. te 's-Gr. f 10.—; Alg.
Ned. Radio-Omroep te H. f 400,—, samen ./- 1216.50.
Onze Vloot bracht f 575.50 bijeen, waardoor de geheele
ontvangst wordt op f 1792.—.
Met voldoening maakt het Dag. Bestuur gewag van het
welslagen der inzameling en het betuigt dan ook zijn welgemeenden dank aan allen, die door hun gaven het mogelijk
maken, dat aan de vijf Nederl. lichtschepen: Noord-Hinder,
Schouwenbank, Maas, Haaks en Terschellingerbank, een
radiotoestel kan wordengeschonken.
Van den Minister van Marine mocht het D. B. een brief
ontvangen, waarin Z.Exc. zijn bijzondere waardeering uitspreekt voor dit werk van het A.N.V.
`s-Gravenhage en Omstreken.
22 April hield deze afdeeling haar jaarvergadering, waarin
de volgens rooster aftredende bestuursleden werden herkozen
en de heer Jan Mies tot bestuurslid werd benoemd in deplaats
van den beer Nic. van Delden, die omgezondheidsredenen
had bedankt. De vergadering werd besloten door een zeer
belangrijke en onderhoudende lezing van den beer B. Roode
over het Nederlandsch in Zuid-Afrika.
29 April had de laatste Dietsche Kunstavond van dit
seizoenplaats. Een prachtige sluitingsavond ! Het „ Trio
Pisuisse" : Jean-Louis Pisuisse
Jenny Guilliam en Henk
,
, bracht
met zij
Stuuropn
Noord- en er
Zuidnederlandsche
liederen een heerlijke stemming in! De stampvolle zaal daverde
of en toe ! Een jongelieden-tooneelvereeniging „Die Ghesellen
van den Spele", waarbij de heer Dr. M. A. van Weel als „gast"
optrad, voerde ter afwisseling op zeer verdienstelijke wijze
hetgeestige stukje Onder ons, van wijlen ons Eerelid Marcellus
Emants, op en wel onder leiding van den heer Joh. Haus.
14 Meigaf de Jongeliedenafd. een propagandadvond,
waarop door de N.Z.A.V. beschikbaar gestelde rolprenten
werden vertoond en de heer W. Niestadt voordrachten ten
bestegaf. Mej. Van Harencarspel verleende haar medewerking
aan het klavier bij de liederen, die gezongen werden. Een
welgeslaagde avond.
Vlaanderen vraagt Nederlandsche ttjdschriften.
Wie onzer Noordnederlandsche lezers heeft na lezing maandelijks beschikbaar tijdschriften als: Nederland, Groot Nederland, De Gids en De nieuwe Gids ?
Het hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage, wil gaarne voor
ophaling zorgdragen of de verzendingskosten betalen.
Groep Nederlandsch-Indie.
Als voorzitter van Groep Indie, in de plaats van wijlen den
, isde heer
opg
heer Muurlingetreden
Prof. Mr. A. H. M. J.
van Kan, Rector magnificus van de Rechtshoogeschool te
Weltevreden.

De drie Afrikaansche leerling-verpleegsters, aan wie gedurende drie jaren de rente van het legaat-Mej. v. d. Linden
tengoede komt, hebben de vorige maand haar intrek genomen
in het Diaconessenhuis te Utrecht.

Weenen.
De Secretaris, de heer A. van der Stal, schrijft:
„De 'one afdeeling heeft nu reeds een gebeurtenis beleefd,
waarop zij met vreugde zal terugzien. Een der bestuursleden,
Mevrouw Wenckebach, had Zaterdag 14 Mei de leden te haren
huize in eengezellige bijeenkomst vereenigd. Deze goed bezochte avond kan .als alleszinsgoed geslaagd worden beschouwd".

Het Hoofdbestuur en het bestuur van Groep Nederland
zullen zich doen vertegenwoordigen bij de begrafenis van
Generaal Van Heutsz op 9 Juni te Amsterdam.

Hilversum.
Als Secretaris-Penningm. dezer afdeeling is opgetreden de
heer Mr. H. J. M. Tonino, Oude Enghweg 9.
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NIEUWE LEDEN.
Beschermenae teden.

N.V. De Haas' Brandkastenfabriek, Wijnhavan 106
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Sin el 321/47
Opg. door het Bestuur der Afd.

Rotterdam.
Amsterdam.
ft

Gewone leden.

J. F. Willems, Eigenaar Hotel de l'Europe, Vreeburg 14.
, Kok en Banketbakker,
Huis
J. Harkema
Schmitz, Nieuwe Gracht
A. van Luin, Boekhouder, Abstederdijk 196
P. G. van der Harg, banketbakker, Van Limburg
Stirumstraat
Mr. A. van Weenen, Adv. & Proc. Leuveh. 6a
B. J. van Berkel, v /h. Beimer & Co., Glash. 1
A. C. Huijsman, Oudedijk 148b, Effectenkant.,
Wijnhaven.
Mr. W. M. E. van Rossem, Advocaat, Mauritsweg 31b
Koninklijke Rotterdamsche IJzerhandel Rader
& Verbeek, Hang
C. v. d. Hoop, fa. v. d. Hoop & Co. in Effecten,
Gr. Markt 4
Pelt, Architect, Wijnhaven 129
J. E. Rosenboom, Westersingel 74
St. Colle, Meubelfabrikant, Ridderstr. 4
G. W. v. Gelderen, Ridderstraat 23
W. Olivierse, Uitgever
A. S. Verwoerd, Houthandelaar
N. A. Koedam, Stalhouderij, sleeperij en Autoverhuring
S. van Mels, Dir. Spoor's Mosterdfabriek
B. G. Groot Nibbelink, Onderwijzer, Ridderstraat 10
0. de Beus, Havendijk 14
Piet Verwoerd, Houthandelaar
F. E. Wijsepbeek, Manufacturier, Kattenstr.
J.J. Haije, Inspecteur van Politie, Saxen Weimarlaan 22hs.
J. R. Brandsma, Autoverhuurder, Valckstraat
11-13
Fa. A. van Bijsterveld, Adv. & Likeurfabriek,
Kleine Gartmanplantsoen 27
Mr. F. R. J. Dubois, p/a. Kamer van Koophandel, Beurs.
Guill. Herman, Koopman, N.Z. Voorburgwal

Utrecht.
ff
ft

ff

Rotterdam.
ft

ft

ft

11

ft
ft

Culemborg.
ft
11
11
ft

Amsterdam.
IP

f,

ft

157huis

ft

J. F. A. Fesevur, Kleedermaker, Sarphatistr. 41
11
G. Schipper, Pz., Apotheker, Weesperzijde 19
W. J. Laman, IJzerhandelaar, Donkersteeg 8 Leiden.
P. J. Eman, Leidsche Uitgevers-Mij.
ft
P. H. v. d. Born, Stationschef
ft
Mr. R. E. Briet, Lid v. d. Eerste Kamer der
Staten,-Generaal, Rapeilburg 36
,,
D. Huinink, Hoofdredacteur Nieuwe Leidsche
Courant, Breestraat 47
,,
P. Kalbfleisch, Refendaris afd. Onderwijs, Gem.
Haarlem.
SeCretarie,' Coornhertstraat 17
T. VerschoorJzn., Dir. Ned. Handels- en Landbouwbank, Ged. Oude Gracht 29
Mr. Th. S. Wesstra, Secr. van Haarlem, Van
Eedenstraat 1
ft
W. Parson, Noenzaal Franken, Gr. Houtstraat 4
,,
J
J. I. Keiser, Hoofd Kunsthandel, Gebr. Koch,
Gr. Houtstraat 32
f,f
PP

J. Goosens, Heerenmodemagazijn, Gr. Houtstraat 64
11
Mr. H. L. M. Muller Brands, Adv. & Proc.
Ged. Oude Gracht 92
fl
J. van Beem, Wilhelminastraat 38
ft
Jan Niekerk, Fabr. van Zilverwerken
Schoonhoven.
Mr. F. L. J. E. Rambonnet, Burgemeester,
Haven 7
B. J. Teijinck, Notaris, Albr. Beylinggr. 28
Mr. P. J. Mackenbach, Adv. & Proc., Haven 42
J. van Asperen, Hotel Belvedere
H. Ellens, Dir. Rijkskunst en Nijverh. school,
Villa Driehoek
J. Vrijer, Dir. Post- en Telegraafkantoor
J. Ruijs, Hotel Heerenlov.ment
J. Groesbeek, Arts
R. van Blokland, Deurwaarder
W. Timmer, Boekhandelaar, Haven O.Z. 23
Allen opg. door den heer Jac. Post
A. van Hasselt, Keizersgracht 306
Amsterdam.
P. Loeb, van Breestraat 156
11
Beide opg. door het Bestuur der Afd.
ft
Victor Baudewijns, Dagbladschrijver, SpaarnHaarlem.
hovenstraat 48
Opg. door het Bestuur der Afd.
tf
Middelstum (Gron.).
W. Klooster,
Toornwerd
Nijmegen.
L. J. M. Meyer, Groenewoudscheweg 178
Den Haag.
E. L. Visser ,
Stadhouderslaan 23
J. F. Th. Boogaard, Laan van Eik en Duinen 137
ft
Opg. door den heer J. I. de Bert
If
A. M. Blaauw, Statenlaan 61
fl
Opg. door Mej. 0. Blaauw, Hagen i W.
IP
Scheveningen.
J. W. deJongh, Belgische Plein 9a
Den Haag.
Opg. door den heer J. J. Moerman,
Zandvoort.
W. Goedhuys, Brederodestraat 129
Amsterdam.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Groep Ned. Indie.
Soerabaia.
C. van Altena ,
Den Haag.
Opg. door Mevr. C. Lorentz—Van Son
Weltevreden.
Mevr. Jeanne Bergsma—Van Gorkum
Palembang.
S. F.J. Nater, Agent Internatio
Beiden opg. door het Bestuur van Groep
Ned. Indie.
Groep Suriname
B. Morpurgo, Gep. Districts Commissaris, GraParamaribo.
venstraat
J. J. Six Dijkstra, Adj. Gouvern. Groote Combe
Mr. J. Westrik, Insp. v/h. Onderwijs, Gouv.
Plein
Dr. E. J. Abrahams, Dir. „Wolffenbuttel", Cultuurtuin
Mr. J. Brons, Lid v/h. Hof van Justitie, Oranjestrut
Mr. M. de Niet, Advocaat-Generaal , Waterkant
Mr. A. Vettewinkel,
Rechter, Groote Combe
I. S. Morpurgo, wd. President v/h. Hof van
Justitie, Gravenstraat
C. H. Portenaar, Bur. Curacaosche Handel-Mij.
Dr. Heijmans, Tandarts, Heerenstraat
A. Putscher, Lid Koloniale Staten, Maagdenstr.
A. C. van Ommeren, Districtsgeneesheer,
Tweede Rijweg Kwatta.
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Bericht.
Het verslag der Hoofdbestuursvergadering van 30 April
benevens eenige andere stukken moeten we ens plaatsgebrek
Red.
tot het volgend nummer blijven liggen.
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Mijn verstand zegt, dat de heele wereld een is, mijn
a v derland lief te hebben.
g
evoel dwingt mij, mijn
LUIGI PIRANDELLO.
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Leden — Vertegenwoordigers in het Buitenland — Aankondigingen.

NEDERLAND IN EUROPA EN IN DE TROPEN.
Wel niemand, die zich bewust is van het feit, dat
hij thuishoort in het Nederlandsche Staatsverband —
hij leve dan aan de kille Westerstranden, onder de
tropische zon of buiten het gebied van den Nederlandschen staat — zal onbewogen gebleven zijn,
toen hij de toespraken aanhoorde of, indien dat niet
mogelijk was, althans las, die de Koningin en Prinses
Juliana voor den uitzender der Philips' fabrieken
voor de onderdanen in Oost- en West- Indie gehouden
hebben.
C ok zij, die in het Vaderland zelf wonen, en
niet hebben gevoeld, hoe sterk de vaderlandsliefde inwerkt, wanneer men er buiten moet leven,
ook zij hebben een zeer sterken indruk gekregen van
hetgeen daar in Eindhoven gebeurde. Hoe oneindig
veel meer moet er dan zijn omgegaan in de hoofden
en harten der luisteraars, tot wie de Koningin zich
richtte.
En dat alles niet alleen om het feit, dat de levende
stem van het Hoofd van den Staat en van de
Kroonprinses gehoord is tot in de verste uithoeken
van de uitgebreide Nederlandsche gebieden in
Oost en West, maar ook om hetgeen beiden gezegd hebben.
Aangrijpend waren de in voortreffelijk Nederlandsch gestelde toespraken der Koningin in haar
eenvoud, maar zoo veelzeggend, immers opnieuw
getuigend van innige, diepe liefde van H.M. voor het
Vaderland, zijn roem, zijn kracht, zijn ontwikkeling,
en vooral: zijn onverbreekbare eenheid. Geen gelegenheid laat de Koningin voorbijgaan, om te doen
blijken, hoe diep Zij beseft de groote beteekenis
van den Nederlandschen Staat in zijn huidigen
vorm, als een geheel, hoe verschillend de behoeften
der uiteenliggende deelen ook zijn.
Niet minder treffend was het warme medegevoel,
dat uit de toespraken der Koningin sprak voor de

levensomstandigheden Harer op zoo grooten afstand
levende onderdanen.
Op de Koningin volgde Prinses Juliana, op de
Vrouw, die het leven kent, met de grootste toewijding
en den meesten ernst haar taak vervult en ten voile
meeleeft met haar Volk en Land, volgde het jonge
meisje, nog op den drempel van het voile leven
staande, maar zich toch volkomen bewust van de
plaats, die zij inneemt. Een Nederlandsch meisje
van top tot teen, en dus — niet minder dan haar
Moeder, vervuld van groote liefde voor haar Vaderland, oprecht willende medeleven met de volken,
die den Nederlandschen Staat vormen. Haar toespraak miste elken zweem van gezwollenheid. Het
waren de woorden en zinswendingen van de jeugd,
maar reeds gerijpt door de verzamelde kennis.
Vleierij van Vorsten ligt niet in den Nederlandschen
acrd. Ook ik voel mij er volkomen vrij van. Ik ben
overtuigd, dat alien, die het goed meenen met het
Vaderland, mijn woorden .zullen onderschrijven.
De beteekenis van de daad der Koningin en der
Prinses is te grooter, omdat wij veilig mogen aannemen, dat zij te danken is aan eigen voorgang van
H.M. zooals ook vaststaat, dat het hier niet gaat
over een staatsstuk als de Troonrede, waarvan de
Regeering de verantwoordelijkheid draagt, maar de
uiting van hetgeen er in beide vrouwen zelven leeft.
Aldus is er gesproken van hart tot hart.
Volgens de berichten uit Oost- en West-Indie
zijn de toespraken van de Koningin en de Prinses
niet tot haar recht gekomen. Zeer velen werden
teleurgesteld. Dat is buitengewoon jammer, maar
het groote belang ,van hetgeen in Eindhoven geschiedde, wordt er niet door verkleind.
Ook ter wille van het algemeen belang kan het in
Eindhoven gebeurde niet hoog genoeg worden aangeslagen. Daarin ligt immers een zeer sterk middel,
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om de verspreide Nederlandsche gebieden nauw
aan elkaar verbonden te houden. Wat nu de Koningin
en Naar Dochter deden, doen weldra anderen en het
aantal zal groeien bij den dag, om door mondeling
overleg de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Reeds is de stem van Ir. De Groot in Bandoeng
in Meyendel gehoord en het zal niet Lang duren, of
ook Indie kan zich in Nederland duidelijk en geregeld
doen hooren. Hetzelfde geldt voor Suriname en
Curacao. De ontwikkeling van de Radio is gegaan met
verbazingwekkende snelheid en de verdere uitvindingen op dat gebied zullen elkaar blijven opvolgen.
d. K.
***

nog onverzwakt; hij deelde met even groote zekerheid
als te voren nog de bijzonderheden van zijn rijke
kennis op zoo velerlei gebied mede, en hoorde nog
even gaarne aan, wat een ander weer had gevonden,
en nog weer bezig was na te sporen. Men kon hopen,
dat ook de hulde hem toegebracht op zijn tachtigsten
verjaardag, nog in goede stemming en gezondheid
zou kunnen worden aanvaard. Maar die hoop is niet
in vervulling gegaan.
We kunnen hem nu herdenken als den man van
zeldzaam uitgebreide kennis, van helder hoofd, van
gezelligen zin, van grooten eenvoud. En we herdenken voor alles den trouwen Vaderlander. Bij alien,
die warm voelen voor Nederland, voor ons yolk en
onze taal en voor den Nederlandschen stam in den
ruimsten zin, zal de herinnering aan hem levendig
blijven. Niet alleen zijn studie was geheel aan zijn
yolk en zijn taal gewijd. Hij was vooraan bij alles
wat het Nederlandsche stambewustzijn kon wekken
en versterken. Hij was van den aanvang of een der
steunpilaren van het Algemeen Nederlandsch Verbond, een der trouwste vrienden van onze stamverwanten buiten onze grenzen, in Vlaanderen en Zuid Afrika. Bijna een kwart eeuw was hij voorzitter van
de Afdeeling Amsterdam van het Verbond. En al
had hij zich Binds enkele jaren wegens zijn hoogen
leeftijd teruggetrokken, alien, die het leven van het
A.N.V. slechts eenige jaren hebben meegeleefd,
gevoelen, dat in hem een der oude trouwe leiders is
heengegaan.
Moge het verlies, moge de herdenking een spoorslag zijn om zonder verflauwing voort te gaan, waar
het geldt de belangen van den Nederlandschen
stam, de trouw aan de Nederlandsche taal en het
Dietsche stambewustzijn.
C. P. BURGER Jr.
Amsterdam Juni 1927.
***

Van Heutsz.
Jan te Winkel. t
Den eenendertigsten Mei is Te Winkel overleden.
Het bericht bereikte mij eerst eenige dagen later,
in den vreemde. Een droeve ondervinding; men gaat
voor enkele weken op refs, en denkt bij thuiskomst
alles te vinden, zooals het was — en men vindt een
ledige plaats. Geheel verrassend kwam het bericht
niet; na de ziekte, die hem verleden jaar zoo ernstig
had aangepakt, was hij niet meer de oude. En toch,
hoe waardeerde hij het nog, toen, voor een paar
maanden, een aantal oud-leerlingen -en vrienden
hem op den vijftigsten verjaardag van zijn promotie
kwam bezoeken. Het was, of deze met voorzorg
rustig gevierde herdenking hem niet had vermoeid,
maar juist een kleine opwekking gebracht. Hij had
met dankbaarheid al die oude bekenden weergezien,
had allerlei oude herinneringen opgehaald. Hij kon
met zooveel belangstelling spreken over alles, wat
hem in zijn Lange leven van onverpoosde studie
had beziggehouden. Van dat alles was zijn herinnering

Grootsch is de hulde geweest op 9 Juni 1927 gebracht
aan de nagedachtenis van den man, die tot een
der hoogste en verantwoordelijkste maatschappelijke
betrekkingen opklom door zijn gaven van hoofd en
hart, door zijn onverzettelijke wilskracht en schitterende leiders- en bevelhebbersgaven.
De overbrenging van zijn stoffelijk overschot
uit Montreux naar den Nederlandschen bodem is
geschied met een plechtigheid en eerbetoon, zooals
alleen den allergrootsten van een yolk ten deel valt.
De hoogstgeplaatsten in den lande en de nederigste
krijgsmakkers van den opperbevelhebber van het
indische leger hebben den Toean Besar -tie laa-tste
eer bewezen op zijn tocht naar 't indrukwekkende gedenkteeken, dat op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam de herinnering. zal bewaren aan den man,
aan wien Nederland en zijn overzeesch Oostersch
gebied onnoemlijk veel te danken hebben.
Ons Hoofdbestuur en dat van Groep Nederland
waren bij de plechtigheid vertegenwoordigd. Ook
ons vaandel kleurde in den stoet der banieren.
Aileen de palm, dien het Hoofdbestuur bij de vele
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kransen had willeti voegen, was door een misverstand
niet aanwezig. Het betreurt dit, al is zijn hulde er
niet minder om.
Het indrukwekkende eerbewijs aan dezen grooten
Nederlander bewezen deed ook de beteekenis van
ons land als koloniseerende mogendheid uitschijnen
en was tevens een verkwikkende uiting van het
nationaliteitsgevoel, dat in het Nederlandsche yolk
leeft.

Rembrandt daarentegen verzadigt niet. Hij ontsluit niet deze wereld maar een andere. Den een
begrijpen wij, den ander nooit geheel. De grootste
hoogte is gemeten, de diepste diepte niet gepeild.
Met verbazing, met ontzag, nochtans, zien wij
naar die hoogte op. Twee duizend werken heeft
Rubens nagelaten en het zijn bijna alle meesterstukken. In alle paleizen vindt gij zijn titanische
schilderingen. Zij zijn grootsch, vol kracht, uitbarstingen van bloeiend leven, jubelende kleur, getuigenissen van een volmaakt meesterschap. De academisch verstarde Vlaamsche schilderkunst van het
„herfsttij der Middeleeuwen" heeft hij in een hoek
getrapt en hij heeft er met zijn heftig temperament —
de gothiek noemde hij barbaarsch — een loflied op
het echte leven voor in de plaats gegeven. Hij herschiep de kunst en overheerschte ze heel een eeuw
en zijn invloed ging ver over de grenzen van zijn
land en zijn tijd. Even handig als Paul Veronese en
Titiaan, overtreft hij dezen en welhaast alle anderen
van zijn tijd als colorist en als levensverheerlijker.
En in zijn grootbedrijf te Antwerpen vormde hij een
school van meesters, die zijn roem en zijn denkbeelden
over de geheele wereld hebben verbreid.
Vlamingen, die eerstdaags het vierdehalfeeuw feest
zijner geboorte zult vieren, herdenkt in druk en bekommernis dezen grooten noon van uw roemrijk
land, die zijn leven mooi en gelukkig, den naam
Vlaanderen onsterfelijk heeft gemaakt.
Cr.

***

Rubens.
(20 Juni 1577-1927).
Fromentin maakt een vergelijking tusschen Rembrandt en Rubens, die bijna oneerbiedig lijkt. Rubens,
een en al kracht en levensvreugd, alles bereikend wat
hij Wilde en noodig had, geeerd, gevierd en reeds op
jongen leeftijd beroemd, bedwinger van het leven;
geslaagd. En Rembrandt, de sombere, in Wiens leven
altijd iets te verbergen schijnt te zijn; telkens in moeilijkheid; door den tijdgenoot nauwelijks geacht, niet
begrepen . . . .
Om het onderscheid tusschen deze grooten te
voelen, moet men aandachtig bladeren in een verzamelwerk met lichtdrukken naar beider meesterstukken, voor Rubens bijv. het bekende boek van
Max Rooses. Ontdaan van hetgeen er de grootste
bekoring van uitmaakt: de kleur, verzadigt u tenslotte
deze steeds inzichzelf terugkeerende verscheidenheid
van heldengestalten; deze eindelooze vermenigvuldiging van lichaamsweelde in gelijkvormige gedaanten, al houdt uw bewondering niet op voor de stoutmoedige vinding, het allesaandurvende onderwerp,
de weergalooze uitvoering. Hier ligt het aardsche
leven, de wereld in al haar volheid open. Maar hier
is ook alle verrukking ten voile uitgezongen.

Rubens en zijn eerste Vrouw.

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen geopend
van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en huisgenooten hebben
vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts,
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WAT WIL HET ALG. NED. VERBOND.
III. (Slot.)
Vraagt men nu, overtuigd van de groote yolks- in die Nederlandsche streken, waar het letterkundig
belangen, die bij den strijd voor de Nederlandsche Leven nog nauwelijks ontwaakt is, hetzij buitenslands,
taal op het spel staan, wat kunnen wij persoonlijk waar onze letterkunde nog altijd niet zoo gewaarof als leden eener afdeeling van het A.N.V. doen, om deerd wordt, als dat zij verdient, omdat zij er te
aan onze taal in de bedreigde streken de overwinning weinig bekend is. Meer belangstelling, ook in het
te verschaffen, dan moet eerlijk geantwoord worden: buitenland, in onze letteren kan niet anders dan
oogenschijnlijk niet yea. Van Noord-Nederland uit daaraan ten goede komen. Het zal onder ons Nederkan in dien strijd moeilijk andere steun worden landers den scheppingslust verhoogen, wanneer
verleend dan in 't groot en dat gaat de krachten onze dichters er wat meer op kunnen rekenen, dat
eener afdeeling te boven. Optreden voor de belangen, hunne werken gekocht en gelezen worden. Meer
die het A.N.V. buiten de grenzen van ons land te algemeene belangstelling zal hen aanmoedigen en
behartigen heeft, moet zij overlaten aan het Hoofd- die aanmoediging zal een prikkel tot vooruitgang zijn.
bestuur in samenwerking met de verbindingen van Evenals onze schilders nu reeds de gelegenheid
het A.N.V. in het buitenland. In een afdeeling kan hebben met die van het buitenland te wedijveren
en dat veelal met schitterenden uitslag doen, eveneens
men echter ook in dit opzicht wel wat doen. Doordrongen van den plicht der Nederlandsche Groep, moeten onze dichters en romanschrijvers dat kunnen
om het A.N.V. groot en sterk te maken, opdat het doen. Is er voorloopig nog niet veel te bereiken, dan dat
hunne werken vertaald worden in verschillende
ook in de andere stamgebieden zijn werk met goeden
uitslag kan doen, moeten de leden in Nederland in vreemde talen, wanneer zij daardoor eenmaal bekend
de eerste plaats zich toeleggen op aanwerving van zijn geworden, zal het niet kunnen uitblijven, of
menige vreemdeling zal Nederlandsch gaan leeren,
nieuwe leden.
Men kan zich op de hoogte stellen of doen stellen, om ze in het oorspronkelijke te kunnen genieten.
ook door het lezen van het Verbondstijdschrift Dat dit geen ijdel droombeeld is, bewijst de litteratuur van een zooveel kleiner yolk dan het onze, de
„Neerlandia" van al wat er in de groote wereld omgaat met betrekking tot de vraagstukken, die liggen Noorsche litteratuur, die nu in de geheele wereld
op het terrein, dat het A.N.V. bestrijkt. De in een wordt gelezen en zelfs tot meer studie van de
Noorsche taal heeft geleid. Een eerste voorwaarde
afdeeling opgedane kennis zal de belangstelling vervoor welslagen is, dat onze schrijvers echt nationaal
meerderen en van zelf ook de liefde voor eigen land
en taal doen aangroeien en zoo zal men als door een blijven, want in copieen van zichzelf stelt geen enkele
onweerstaanbaren aandrang worden gedreven, om vreemdeling belang.
Hetzelfde geldt ook van onze muziek, van ons
ook aan anderen, die nu nog buiten het A.N.V. staan,
mee te deelen, wat men weet en ook in ruimen lied. Ook op het scheppen van echt Nederkring belangstelling wekken voor het werken en landsche muziek moeten wij ons toeleggen en, als
streven en strijden der Nederlanders in zooveel wij die bezitten, er ook voor zorgen, dat zij buitenslands ten gehoore wordt gebracht. In de vijftiende
verschillende gedeelten van de wereld.
Eenmaal wetende, van hoeveel belang het is, dat en zestiende eeuw beheerschte op muzikaal gebied
in Zuid-Nederland de Nederlandsche taal hare wet- de Nederlandsche school geheel Europa. Zou het
tige heerschappij herovere, zal men bij het over- dan nu voor ons onmogelijk zijn ten minste te wedschrijden van de Belgische grens niet meer meenen, ijveren met de vreemde muziek ? In dat opzicht
dat men het Nederlandsch behoeft ter zijde te stellen. heeft het Verbond evenwel nog wat anders te doen,
Men zal niet meer in de Nederlandsche streken van dan op letterkundig gebied. In ons eigen land valt
te dien opzichte nog veel te verrichten. Wel wordt
Belgie Fransch spreken, zooals nog al te veel Nederlanders doen, want men zal begrijpen, dat men daar- hier in den laatsten tijd meer dan vroeger muziek
mee koren aandraagt op den molen der Franskiljons. van eigen toondichters ten gehoore gebracht, maar
nog altijd neemt die muziek een al te bescheiden
Wie daar zegt U niet te verstaan, schaamt zich meestal
alleen hierover, dat hij U niet in zulk een beschaafd plaats op de programma's onzer uitvoeringen in.
Nederlansch kan antwoorden, als gij spreekt en weet Vooral op het Nederlandsch lied, op echt Nederlandzeer goed, dat hij U in het Fransch de baas is. Spreekt sche woorden, moet hier de aandacht gevestigd
dan natuurlijk zelf niet al te gemeenzaam Hollandsch worden. En daarmee wordt van onze toondichters
niet verlangd, dat zij iets geheel nieuws zullen
en wees niet zoo waanwijs, het Vlaamsch gekleurd
Nederlandsch te minachten. Als men zich geen scheppen. Wie ernstig kennis maakt met ons oude
bekrompen Hollander toont, zal hij U ook in zijne lied, zal, om echte nationale zangwijzen te vinden,
taal wel bewijzen, dat hij evengoed Nederlander is zich daaraan slechts behoeven aan te sluiten. In elk
geval, wie onder de leden van het A.N.V. in het lied
als gij.
De bemoeiingen van het Verbond strekken zich belang stelt, van zingen houdt en zingen gaat, ververder onder meer uit: tot de Nederlandsche letter- zuime niet met die oude liederen en ook met de
kunde, het Nederlandsche lied, de Nederlandsche nieuwere in dien trant kennis te maken. Wie dat
wetenschap, is zelfs tot den Nederlandschen handel doet, zal er in het vervolg geene vreemde liederen
en de Nederlandsche nijverheid. De aesthetische meer boven verkiezen.
Op wetenschappelijk gebied is minder te klagen
ontwikkeling onzer letterkunde ligt niet op den weg
van het Verbond ; het zou dan immers partij dan vroeger. Wat onze geleerden schrijven, blijft
moeten kiezen voor een bepaalde richting op in het buitenland niet meer onopgemerkt, ja, gerust
letterkundig gebied en daarmee verdeeldheid zaaien, kunnen wij zeggen, dat tegenwoordig de Nederwaar het juist eenheid beoogt. Wel echter wil het landsche wetenschap bij de vreemde niet meer
Verbond er toe medewerken, dat onze oudere achterstaat en dat de studien onzer geleerden ook
en nieuwere letterkunde meer bekend worden, hetzij elders naar verdienste worden gewaardeerd. Toch
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is het te betreuren, dat de beoefenaars der wetenschap
dat bij ons alleen hebben kunnen bereiken door een
deel hunner werken in vreemde talen te schrijven. Toen nog het Latijn de algemeene taal der
wetenschap was, had ieder geleerde zich die moeite
te getroosten; nu hebben de Duitsche, Fransche
en Engelsche geleerden op ons voor, dat de inkleeding hunner denkbeelden in hun eigen taal hun
veel minder moeite kost dan ons, die dat — en toch
altijd nog gebrekkig — in vreemde taal moeten doen,
of, geven wij ons die moeite niet, gevaar loopen ongelezen te blijven. Ook daarin is veel verbetering
gekomen: het aantal vreemde geleerden, dat Nederlandsch verstaat, is niet meer gering; maar is eenmaal dat Groot-Nederland gevormd, dat het A.N.V.
bedoelt, dan zal ook de kennis van onze taal buitenslands nog belangrijk toenemen.
Dat zal natuurlijk ook onzen handel, onze nijverheid ten goede komen. Ook daarbij zal het een groot
voordeel zijn, als wij wat meer dan nu het geval is,
onze briefwisseling in het Nederlandsch zullen
kunnen voeren. Voorloopig echter is het genoeg,
wanneer wij maar hierop het oog gericht houden,
dat wij met alien, die buiten ons vaderland tot den
Nederlandschen stam behooren, in onze eigen taal
onze handelsbelangen bespreken. Dat zal bovendien
ook bij onze handelsvrienden nog de overtuiging
versterken, dat wij niet alleen handelsvrienden, maar
vrienden in den ruimeren zin des woords zijn en
dat zij daarom liever onze waren moeten koopen,
onze schepen moeten gebruiken, dan die van vreemden, wanneer wij hun maar — dat spreekt van zelf —
even goede waar geven voor hun geld. Ook in handelsbelangen moet Groot-Nederland zich meer en meer
een gaan gevoelen en, is het daarmee nog niet in
alien deele zóó, als wij dat zouden wenschen, dan is
de oorzaak daarvan vooral, dat er nog altijd niet genoeg, niet bij voorkeur, betrekkingen zijn aangeknoopt van de Zuid-Nederlanders en de ZuidAfrikaners met Noord-Nederland. Het aanknoopen
van die betrekkingen te vergemakkelijken o.a. door
het aanstellen van meer ambtelijke handelsagenten,
of consuls en het tot stand brengen van meet stoomvaartlijnen, door het sluiten van voordeeliger posten telegraafverdragen, de bevordering daarvan behoort almede tot de taak van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Denkt eens na, hoe onze
welvaart zou toenemen, wanneer de Zuidnederlandsche nijverheid en de Noordnederlandsche
handel elkaar steunden, wanneer de schatten van dat
rijke en uitgestrekte Zuid-Afrika bij voorkeur hierheen
werden gezonden, om van hier uit op de Europeesche
markt te worden gebracht.
In Nederland heeft het A.N.V. vooral ook zich
tot taak gesteld den nationalen trots, het gevoel van
nationale waardigheid aan te kweeken, d.w.z. met
voile waardeering van al het goede, dat andere volken
bezitten, met den vasten wil met andere volken in
vrede en vriendschap te Leven, toch niet te vervallen
in aanbidding van het vreemde, maar op te komen
voor de waardigheid, de kracht, vooral het goede
van ons eigen yolk, met den vasten wil de uiterste
krachten beschikbaar te stellen, om Nederland met
een schitterende geschiedenis en groote beteekenis
in het heden voor het nageslacht ongeschonden te
bewaren en verder te voeren op den weg van beschaving en voorspoed.
Nog een andere taak heeft het A.N.V. zich aangetrokken.
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leer ingrijpend zijn de veranderingen, die zich
in Nederlandsch-Indie ontwikkelen. De ongekende
welvaart en de toenemende beschaving der daarvoor
in aanmerking komende inlandsche elementen zijn
oorzaak, dat zich daar in het Oosten geleidelijk een
Nederlandsch gebied van buitengewone beteekenis
ontwikkelt, waar de drang naar medezeggenschap
zelfs van zelfregeering, zich steeds sterker doet
gevoelen.
Het is de taak van Nederland aan dien drang
leiding te geven en dat Nederlandsche gebied te
besturen in overeenstemming met de steeds verder
doordringende beschaving en welvaart onder de
inlandsche volken.
En het is de taak van het A.N.V. op zijn bescheiden
terrein mee te werken om, hoe ook de staatsvorm,
de medezeggenschap althans, zich verder zal ontwikkelen, te bevorderen, dat de inlandsche volken
daarbij Nederland zullen blijven beschouwen als
het land, waarvan zij voor behoud en verdere ontwikkeling van een goed geregeld Staatsbestuur
zich afhankelijk zullen blijven gevoelen.
Nederland en Indie dus een in nauw Staatsverband tot handhaving van beider welvaren, op
stoffelijk en geestelijk gebied.
De uitgebreide werkkring van het A.N.V. is hiermede in het kort geschetst.
Om iets te kunnen bereiken, is samenwerking
noodig, samenwerking van alien, die voelen voor
de groote belangen, welke het A.N.V. dient, onverschillig welken godsdienst men belijdt, welke
politieke beginselen men toegedaan is.
In het A.N.V. werken mitsdien personen samen
van de meest uiteenloopende politieke en godsdienstige beginselen.
Dat die kring zich belangrijk moge uitbreiden
Daartoe zij dit geschrift een krachtige aansporing.
DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Cultureele eenheid der drie Vlaanderens.

Wij durven wedden, dat de overgroote meerderheid der Nederlanders, waar ook te vinden, geen
flauw begrip heeft van den belangrijken strijd voor
onze taal, die in Noord-Frankrijk wordt gevoerd.
In de voorlinie deter beweging staat Le Mercure
de Flandre.

Dat is een dapper tijdschrift, waard gekend te
worden, dat onder bijval en verzet strijdt voor een
betere erkenning van Fransch Vlaanderens belangen
dan tot dusver in het Noorden aan overheidslichamen
ten deel viel. Het is het eenige sterk Vlaamschgezinde
blad uit Noord-Frankrijk, dat alle Vlaamsche toestanden en uitgaven bespreekt en nu en dan artikelen in het Vlaamsch opneemt.
Dit prettig uitziende, goed gedrukte maandschrift
verdient hier te lande meer bekend, gelezen en vooral
gesteund te worden. Het is heel goedkoop en welhaast
binnen ceders bereik. Door het te steunen bevordert men een Grootnederlandsch belang: de cultureele toenadering tusschen de drie brokken van
Vlaanderen, die over Frankrijk, Belgie en Nederland
verspreid liggen.
Wij wekken de leden van het A. N. V. op, eens
een proef te nemen met een inteekening, die men
bij den uitgever den heer E. S. Gyselinck, Oranjestraat 144 te Antwerpen, kan bestellen (voor het
buitenland 75 Belg. franken).
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Belangstelling van onze Stamverwanten.

De radioverspreiding uit het Philips-laboratorium
heeft in Zuid-Afrika groote belangstelling gewekt.
Indie deelt eenige brieven van Zuidafrikaansche
luisteraars mede, waaraan wij het onderstaande ontleenen.
Een liefhebber uit Frankfort, Oranje Vrijstaat
schrijft o.m.:
„Ek het gister aand julle transmissie op 30.2 metres
opgevang van of 10 uur n.m. tot 12 uur. Julie oproeping
van 'n dokter in Indie, die lesing deur dr. van der Pol,
en die inuziekstukke was almal baie duidelik. Ons het lekker
gelag oor die stuk „Tea for Two" want dit toon, dat
Holland beetje agter die tije is. Nou dat ik jullie stasie
ondek het, sal ik meer dikwijls inluister, en ek hoop om
julle op 'n latere datum 'n volledige rapport te stuur. Die
tijd, wanneer men na julle luister, is meer geskik dan die
Amerikaanse transmissie, en ek is heeltemaal seker, dat na
'n korte tijd sal menige Suid-Afrikaners root genot trek
uit julle programme.
Ek het hier 'naar Hollander vriende, wat lij aan
heimwee, en ek sou dit 'n root guns ag als U hulle sou
oproep en hulle gelukkig maak voel om 'n stem uit hulle
natte Holland te hoor".

Een ander radio-vriend uit Worcester schrijft o.a.:
„U uitsaai programme tel ek op al van die 11de Maart.
So ver soon ek weet is ek die eerste Afrikaner,
wat U
transmissie opg etel het. Dit sal ons Afrikaners root genot
verskaf as U wil aanhou met U uitsaaidiens. Die modulasie
is eersteklas en spraak baie duidelijk. P.C... is baie
harder dan 2 XAF(Schenectady — Red.) en sy draaggolf
is baie eengalig. Op 'n O.V.O. toestel kom P.C... pragtig
deur, die spraak is hard en baie duidelijk en die musiek
word re ti deur mij baie geniet.
Hopende dat U meer sukses sal behaal dan enige ander
stasie, enz."
Ook op den 18den verjaardag van Prinses Juliana
heeft Zuid-Afrika hartelijke belangstelling getoond.
Aan de Prinses werd een kostbaar huldeblijk aangeboden; het was de bedoeling der feestcommissie,
dat daaraan alle Afrikaners zouden medewerken. In
de sedert ontvangen Zuidafrikaansche bladen troffen
wij gelukwenschen aan en te Kaapstad is een goedgeslaagd feest voor de Nederlandsche jeugd gegeven,
Waar de Nederlandsche consul, de heer Van Buttingha
Wichers, een toes hield en waar kinderen en
volwassenen in de nationale kleederdracht waren
verschenen.
Die Burger van 25 April screef o.a.:
Die Afrikaanse yolk is veel verskuldig aan die Hollandse
vorstelike huis, maar zeker nog meer aan die Hollandse
y olk self. In die verlede kon ons altijd in ons strijd op taalofpolitieke gebied reken op die sedelike ondersteuning
van Holland. Dit kan dan ook nie anders nie as ons daaraan
dank hoe nou ons aan mekaar verwant is, nie alleen deur
afkoms nie, maar ook deur ander bande. Op kulturele
gebied is Holland die bron van besieling en ondersteuning
vir die Afrikaner.
Daar is nog 'n ander voordeel aan verbonde om die
bande wat ons aan Holland bind te bewaar.
Deur die eigenaardige ligging van die land is dit in
baie opsigte seker een van die meer kosmopolitiese landen
van Europa.... Die Afrikaner kan deur middel van die
Nederlandse taal bekend raak met die letterkunde en
kultuur van die heele Europa"

Lief en Leed op Ceilon.
De Ceilonsche bladen brengen de droevige tijding
van het overlijden van ds. A. J. K. de Klerk, die
twee jaren geleden uit Zuid-Afrika naar Ceilon was
gekomen. Hij was slechts 27 jaren oud. Hij zoowel
als zijn vrouw, die zich onlangs om gezondheidsredenen genoopt zag naar Zuid-Afrika terug te
keeren, hadden blijkbaar te veel van hun krachten gevergd. De nieuwe kerk te Dehiwela, die een gedenkteeken van hun ingespannen arbeid van hand, hoofd en
hart zal zijn was Quist voltooid. Hij mocht helaas
de inwijding niet beleven. Een wijden kring van vrienden had het echtpaar zich op Ceilon gevormd en
groote belangstelling werd betoond bij de begrafenis
te Kanattle. Op de lijst van aanwezigen treffen wij
echt Nederlandsche namen aan als Van Houten,
Stork, Van Hoff, Vancuylenberg, Drieberg, Loos,
Modder, Jansz, Woutersz, Leembruggen, Vanderstraaten, Wollen Hoven, (deze verbastering doet
vermoeden, dat dit geslacht reeds sinds zeer Lang op
Ceilon woont) e.a.
Een schrijver in het tijdschrift van de Dutch
Burgher Union of Ceilon wijst op de — trouwens
bekende omstandigheid, dat men zooveel Nederlandsche woorden in het Engelsch aantreft. Vooral
veel zeemanstermen zijn verengelscht. Shallop (sloep),
yacht, lighter, deck, hull (hol), caboose (kombuis),
skipper, stoker, swabber, zijn alle van Hollandsche
afkomst.
Men laat daarom op Ceilon onze taal nog niet los,
ja zelfs zijn geestdriftige voorstanders als dr. L. A.
Prins van oordeel, dat zij gemakkelijk te leeren valt !
Zij zijn in die meening versterkt door de vertaling
van Haafner's „Reis door het eiland Ceilon" Welke
twee leden van het genootschap bezorgd hebben
en die het tijdschrift als bijvoegsel opneemt. Vooral
door de ijverige bemoeiingen van dr. Prins worden
nog steeds geregeld Nederlandsche leergangen gehouden en mede door zijn toedoen kunnen de leden
zich tegen den kostenden prijs Hugo's „Dt tch simplified" aanschaffen, een goede hulp om langs eenvoudigen weg Nederlandsch te leeren.
Kent Gij het Land?
zien wij nog wel
De
Kampioen
Onzen ouden vriend
eens. Wat is hij veranderd sinds zijn vroegste dagen !
Van wielersportblad is hij toeristenblad, reiskroniek
en natuurverdediger geworden. En met voordeel.
Waar men bewust, of met die halve benulligheid, die
meer op een instinct gelijkt, nuttige en mooie dingen
in ons land met vernieling bedreigt strijdt het blad
van den A.N.W.B. voor behoud en steeds spoort
het zijn lezers aan dit land voor zichzelf te gaan
ontdekken om het lief te krijgen.
Dat is zeer noodig. De Bond heeft reeds ver over de
drie duizend wegwijzers in ons land geplaatst. Wanneer men nu verneemt, dat vele daarvan door de
baldadige jeugd vernield worden, moeten er toch
nog steeds menschen zijn, die hun kinderen geen
liefde voor ons land weten in te prenten. Wanneer
het blad vermeldt, dat zes honderd groote eiken en
populieren in de Beetsterzwaagsche bosschen geveld
zullen worden is dat vermoedelijk een nieuw bewijs
uit vele, dat ook vele volwassenen die erover te beschikken hebben, voor het schoon des lands niet genoeg voelen. Een gestadig zich uitbreidend deel van
Nederland wordt boomenloos. Treffend vertolkte
Herne Swarth in een gedicht de stille taal der om
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hun Leven smeekende boomen en pleitte om genade
voor hen:
Maar zie — de boomen breiden smeekende armen,
Maar luister — ik versta hun stille taal
„0 wreede mensch ! wij roepen om erbarmen !
Vermoord ons niet, eer zingt de nachtegaal V'

Anderen komen op voor het behoud van de molens,
die oud-Hollandsche stoffeering van het landschap
waarin de laatste jaren ook danig gehakt is. Gelukkig
werd de molen „De Rood" te Delft — trouwens ook
andere — gered, waartoe een gedicht van Edw. B.
Koster, mede in de Kampioen opgenomen, het zijne
kan hebben bijgedragen. Maar hoe vele zijn er in
den laatsten tijd niet onherroepelijk verdwenen ?
Kent gij het land, dat gij zoo gedachtenloos
schendt ? zou men den Bloopers willen toeroepen.
„Kent gij het land ?" vroeg hetzelfde blad in zijn nr.
van 28 Januari. Slechts weinigen kennen het. Nog eens
een steekproef genomen ! Kent men bijv. deze bijzonderheid, dat tal van plaatsen denzelfden naam
dragen; dat er acht gemeenten Den Haag heeten,
vier Zandvoort, zes Vogelenzang, twaalf Den Bosch,
24 Broek, 43 Molenbuurt, Molendijk, Moleneind,
Molengat, Molenpolder of Molenstraat enzoovoort ?
Kent gij het land; weet gij, die tevreden over de
wegen peddelt of tuft, bijv. welk een geld en moeite
de verbetering en het onderhoud van ons wegennet
kosten ? Dat millioenen mee gemoeid zijn met het
wegenvraagstuk ?
En dan de geschiedkundige herinneringen !
In een paar opstellen over Engelsche logementen
maakte Maurits Wagenvoort een opmerking over de
herinneringen ook aan Nederlandsche logementen
verbonden. „De Nederlander, schreef hij, loopt meestal
in eigen land rond en vindt — wat al veel is, goddank !
— het een lief land en zelfs een schoon land, maar
hij beseft niet, dat ook hier straatwegen en landwegen
„geplaveid" zijn met geschiedkundige feiten. Want
zoowel als zijn eigenlandsche letterkunde is veelal
zijn eigenlandsche geschiedenis hem onbekend.
In Engeland is dit juist het tegengestelde".
Wanneer de Kampioen door zulke opmerkingen
te plaatsen en door eenvoudige bijzonderheden mee
te deelen over ons land de belangstelling poogt op te
wekken en te verlevendigen, vindt zij onze hartelijke
instemming. Een land goed kennen is de eerste voorwaarde om het lief te krijgen. De gemiddelde Nederlander houdt veel te weinig van zijn land in vergelijking met andere volken.
Ned.-Indie en Indonesie tegenstellingen?

In onze bespreking van het Nederlandsch-Indonesisch Verbond (bl. 192 van den vorigen jaargang)
wezen wij er op, dat sommigen ten onrechte iets
revolutionairs zien in den naam Indonesie, die o.i.
alleen modern is. Een van onze leden heeft met
alle kalmte, maar tevens met den meest mogelijken
nadruk gewaarschuwd tegen de meening, dat dit de
opvatting zou zijn. Z.i. voelt een deel van de jongeren Indonesie en Nederlandsch-Indie als tegenstelling,
zooals men in sommige kringen Hindia Blanda niet
meer wil hooren maar spreekt van Indonesia, een
naam die aardrijkskundig bepaald fout is en een
publieke, on-Nederlandsche bedoeling zou hebben.
Om die bedoeling mag het Verbond, dat het Nederlandsche bewustzijn en de saamhoorigheidsgedachte
van alle deelen van het Nederlandsch gebied wil

versterken, z.i, niet medewerken om dien naam ingang te doen vinden.
Aardig is zijn opmerking dat velen, die het woord
Indonesie te gebruiken in de plaats van NederlandschIndie er niet aan denken van iets anders dan BritschIndiê te spreken.
Wij voor ons gelooven niet dat de gebruikers van
de benaming Indonesie als regel een tegenstelling
bedoelen, maar nu blijkt dat de naam Indonesie
wordt gebruikt om het woord „Nederlandsch" in
den naam te vermijden, verklaren wij ons tegen
elken anderen naam, waarin het ontbreekt.

BUITENLAND.
Nederlandsche Kunst en Kunstnijverheid op
twee Internationale tentoonstellingen te
Leipzig 1).
De in de ruime zalen van het nieuwe Grassimuseum te Leipzig bijeengebrachte tentoonstelling
van Europeesche Kunstnijverheid geeft een belangwekkenden kijk op de hedendaagsche uitingen van
kunstzin in verschillende landen.
Na bezichtiging van de wel ietwat drukke en niet
van grove buitensporigheden vrije Oostenrijksche
afdeeling doet het des te aangenamer aan, geleidelijk
door de gematigde sfeer van de Engelsche intenders
in de weldadig rustige omgeving van onze Nederlandsche kunstnijveren te belanden. De van veel
inzicht getuigende opstelling in een reeks van gelijkvormige museumkasten drukt op de Nederlandsche
afdeeling een bijzonder Stempel.
Aan de vensters prijken glasschilderingen van
Joep Nicolas en Jaap Gidding, rondom in de zaal
afgewisseld door Willem C. Brouwers van bijzondere
persoonlijkheid sprekende kunstaardewerk.
Niet minder overtuigende dierkarakteristieken
geven bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland W.
Elstrot en Jansen van Galen te zien.
Het is een waar genot, bij onze Nederlandsche
kunstenaars een zekeren eerbied voor de nooit volprezen vormen der natuur waar te nemen, (o.m. de
dierfiguren van C. J. v. d. Hoef en C. Altorff, beiden
verbonden aan de Koninklijke Begeer, en de beeldjes
van L. Bolle en Van den Eynde).
Jan Eisenloeffels fantastisch gevormde sierstukken
doen aan Oostersch kunsthandwerk denken.
De glasfabriek „Leerdam" laat sierlijk gevormd
glaswerk naar ontwerpen van Jaap Gidding zien en
een reeks door A. D. Copier ontworpen vazen en
schalen, waarop deze Nederlandsche firma met
recht trotsch mag zijn.
Bij de intending van een Duitsche Glasfabriek vallen de ontwerpen van onzen landgenoot Chris Lebeau
bijzonder aangenaam in 't oog. Van eigenaardige
bekoring zijn in hun eenvoud van vormen de houten
schalen en andere uit edele houtsoorten vervaardigde voorwerpen naar ontwerpen van Reyer Stolk
en Raedeker. Mooi vaatwerk stellen de Plateelbakkerijen „Zuid-Holland" en „Ram" ten toon;
laatstgenoemde met haar sierlijk warm gekleurde
vazen naar ontwerpen van Th. Colenbrander.
De tapijten naar ontwerpen van C. Alons en C. M.
Lion Cachet trekken de aandacht door oorspron1

We ens plaatsgebrek eenigszins bekort. Red.
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kelijkheid en kleurenpracht en getuigen, evenals de
door Jaap Gidding, Hilda Krop en verschillende
andere, moeilijk alle afzonderlijk te vermelden kunstenaars ontworpen tapijten, batiks enz. van de gezonde sfeer, waarin zich de Nederlandsche kunstnijverheid beweegt.
Dat de Nederlandsche meubelnijverheid het tegen
die van het omringende buitenland met goed gevolg
kan opnemen, bewijst De Klerk met zijn van zeer
bijzondere opvatting getuigende meubels van „tt
Woonhuis", die zoowel door mooie belijning als door
doelmatige vormen uitmunten.
Met voldoening kunnen we vaststellen dat wat
bier met zooveel zorg door de Nederlandsche commissie werd bijeengebracht, in hooge mate geschikt
is den gunstigen naam van het Nederlandsch kunstbedrijf in het buitenland te handhaven.
Op de „Internationale Buchkunst-Ausstellung",
te Leipzig, maakt de Nederlandsche Afdeeling een
bijzonder gunstigen indruk. De met zorg gekozen
werken geven een duidelijk overzicht van de jongste ontwikkeling onzer vaderlandsche boekkunstnij verheid.
HERMAN TER MEER.
(vert. v. h. A.N.V.).

NEDERLAND.
Een Nieuwe Schoonheid — een Nieuw Land.
Het mooie boek over de „Nieuw-Nederlandsche
Bouwkunst", door prof. ir. J. G. Wattjes samengesteld 1) is een openbaring voor wie de nieuwe
bouwkunst in ons land tot dusver maar zoo eens te
hoof en te gras bekeek en tot de slotsom kwam, dat
er wel vaak „heel aardig" maar toch ook dikwijls
„heel raar" gebouwd wordt.
De veelzijdige Delftsche hoogleeraar, die ons ditmaal de architectuur binnenleidt, heeft aan een rijke
verzameling lichtdrukken van woningen, kerken,
kantoorgebouwen, een voortreffelijke inleiding toegevoegd, waarin hij de eenheid bij verscheidenheid
onzer nieuwe bouwkunst doet uitkomen.. Geen jacht
naar oorspronkelijkheid is oorzaak van het ontstaan
van sours vreemde vormen. Geen onzekerheid of
gemis aan leidende beginselen brengt die schijnbare
verschillen teweeg. Deze is juist een verschijnsel
van overvloed van gedachten, een bewijs van het
aanpassingsvermogen van den Nederlandschen bouwkunstenaar aan de wijd uiteenloopende bouwbehoeften van den nieuwen tijd. Zelfs bij schijnbaar
lijnrecht tegenover elkaar staande uitersten ziet prof.
Wattjes eenheid in den bouwkunstigen hoofdopzet
en zeer sterke verwantschap.
In tijden van overgang, als de oude vormen niet
meer bevredigen, de traditie uitgebloeid is en de
kunstzin worstelt, om nieuwe wijzen van uiting te
vinden, kan het, naar hij betoogt, gebeuren, dat er
een innerlijke scheppingsdrang bestaat, maar dat het
daarbij behoorende scheppingsvermogen ontbreekt.
Aan deze aesthetische onmacht lijdt evenwel de
Nederlandsche bouwkunst niet meer. Na een tijd
van volkomen inzinking beleeft zij thans een verheffing, een bloei, misschien niet weelderiger dan de
klassieke bloei der Nederlandsche renaissance, maar
voor ons twintigste-eeuwers toch belangrijker dan
1)

Uitgevers-Maatschappij „Kosmos", Amsterdam,

alle bloeitijdperken uit het verleden. Reeds schiep
zij geniale vormen, maar verstart daarin niet, ontplooit zich steeds meer, ontwikkelt zich steeds verder.
De groote menigte beseft dat niet. Wij zouden
wenschen, dat iedereen kon bladeren in prof.
Wattjes' boek, welks tweede deel door nog andere
zal worden gevolgd, om te kunnen opmerken welk
een frissche geest er in de Nederlandsche bouwkunst
is gevaren, om te leeren zien en genieten van de
prachtige werken, die men vaak zoo gedachtenloos
beoordeelt; om zich rekenschap te geven van de
schoonheid, die over ons land kwam. In het buitenland, waar ook overal gezocht en gestreefd wordt,
weet men reeds, wat Nederland in dit opzicht heeft
bereikt. Zoo schreef deter dagen de heer Richard
Graham in de Times, dat de Nederlandsche de eenige
nieuwe Stijl van bouwkunst is, die in Europa gezien
kan worden. „De eerste indruk, welken zij geeft, is
die van barre, naakte strakheid. Dan begint men de
ontzaglijke kracht en eenheid van den Stijl te voelen.
En een oogenblik later beseft men de unieke schoonheid van deze nieuwe gebouwen". Ook het boek, dat
de heer C. J. A. Begeer voor de tentoonstelling van
kunstnijverheid te Leipzig in opdracht van de Ned.
K. v. K. voor Duitschland maakte — Dr. G. Knuttel
Wzn. schreef de voorrede — kan onze architectuur
beter bekend maken. Het zou ons niet verwonderen,
wanneer spoedig de roem onzer bouwkunst dien onzer
schilderkunst ging evenaren.
Voor onszelf, Nederlanders, is deze kunst, die
bouwschoon aan natuurschoon huwt, een vreugde voor
altoos; zij schept een nieuw land.
Winkeluitstalling.

Onder de middelen, om de beginselen van het A.N.V. te
verbreiden is in den laatsten tijd ook opgenomen de uitstalling
van onze uitgaven voor de winkelramen van boekhandelaars.
Reedsgaven enkelen hunner in verschillende steden,
o.m. Leiden en Vlissingen, het voorbeeld. De laatste
tentoonstelling had plaats te Maastricht door de welwillendheid van den heer J. H. Vos, die van de uitstalling door bij-
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voeging van platen een aantrekkelijk geheel had gemaakt,
dat 't bijgaande kiekje, genomen op een plaat van Photax
(Nederlandsch fabrikaat, dat de mededinging van het buitenlandsche kan doorstaan), in beeld brengt.
Welke boekhandelaars volgen dat voorbeeld na ?
Ons hoofdkantoor, Laan 34 's-Gravenhage, verleent in dezen
gaarne alle gewenschte medewerking.
Geen medewerking van hooger hand.
Toen vanwege de Nederlandsche Regeering het voorstel
aanhangig werd gemaakt, om de departementen van Oorlog
en Marine tot een departement van defensie samen te voegen,
heeft het Dag. Bestuur van Groep Nederland aan den Minister van Oorlog en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
het volgend adres verzonden:
Haarlem,
6 Mei 1927,
G
's-ravenhage
„De ondergeteekenden, voorzitter en waarnemend secretares-penningmeester van de groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond, wenden zich hierbij namens
diegroep tot Uwe Excellentie met het beleefd, maar dringend
verzoek, hett woord „defensie" uit het ingediende wetsontwerp
tot instelling van een departement van defensie te vervangen
door een der Nederlandsche woorden, genoemd in het Voorloo pig Verslag op dat ontwerp.
Het Nederlandsch belang, dat hierdoor gediend zal worden,
behoeftgeen nader betoog".
(w.g.) VAN SCHELVEN, voorzitter.
PATT IS T, Wnd.-Secretaris.
De Minister van Oorlog heeft 30 Mei geantwoord:
„Naar aanleiding van Uw schrijven van 6 Mei 1927 verwijs
ik U naar de Memorie van antwoord, betreffende wettige
voorzieningen naar aanleiding van de opheffing van de De partementen van Oorlog en Marine en van de instelling van een
Departement van Defensie, ingezonden bij brief van 2 Mei
1927, No. 4 art, 1, luidende:
1 De naam Departement van Defensie is aanvaard, omdat zij
aldus is vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 27 September
1920, staatsblad No. 759, dat de grondslag is voor het onderwerpelijk wetsontwerp.
Het komt den ondergeteekende voor, dat deze naam, mede
gebaseerd op den titel van het VIIIe Hoofdstuk van de Grondwet,juist is gekozen.
De Minister van Oorlog,
(w..)
g
LAMBOOY.
Het verwondert ons, dat geen der leden van de Regeering
of de Tweede Kamer — en daarin zitten toch verscheidenen,
die het streven van het A.N.V. ook op taalgebied waardeeren en
steunen — tegen dezen vormendienst verzet heeft aangeteekend.
Het is een eersteplicht van alle Nederlandsche landsbestuurders in alles zoogoed en zuiver mogelijk Nederlandsch
te zijn.

ZUID-AFRIKA.
III Hoger Onderwijs.
Kaapstad was onder de Oostindiese Companjie - de
enige vuurhaard van hoger intellektueel leven. Daar
was de bestuurszetel gevestigd; daar werd de band
met Amsterdam en Batavia onderhouden; daar was
de hoogste rechtsprekende macht in den lande; daar
woonden dokters en advokaten. In zijn lezenswaardig boek over het maatschappelik leven aan de
Kaap in de achttiende eeuw tekent F. C. Dominicus
ons Kaapstad destijds als een Afrikaans spiegelbeeld
van het Amsterdam dier dagen en de oud-vader-
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landse deftigheid, niet van degelikheid ontbloot,
vierde er hoogtij. Daartoe behoorde ook belangstelling in verstandelike ontwikkeling en die erfenis
der vaderen, bestaande in een welvoorziene openbare
boekerij, 'n bloeiend kerkelik leven, menslievende
en wetenschappelike genootschappen en redelik
goede voorziening in voortgezet onderwijs, werd door
de achttiende eeuw aan haar opvolgster overhandigd.
Door de wisseling van vlag, in 1795 voorlopig, in
1806 voorgoed, kwam er wel 'n ander, het Engelse
element meespreken, maar de overlevering was te
goed gevestigd, om niet tegen 'n stootje te kunnen.
En handhaving van intellektuele meerderheid was
te zeer 'n ingewortelde overtuiging der Kaapse
samenleving en voorwaarde voor instandhouding van
het gezag der blanke minderheid over de talrijke
kleurlingen en zwarten, om maar voetstoots opgegeven te worden.
De uitstekende school van het Kaapse departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen,
leverde juist de klas van leerlingen, die met vrucht de
lessen van het Kaapse Athenaeum konden volgen,
waaruit zich het South African College ontwikkeld
heeft. De geschiedenis van die inrichting, trouwens
ook haar voorgeschiedenis, is uitvoerig beschreven
in twee kloeke boekdelen door Prof. Ritchie. Dit S.A.
College, in de Kaapse wandeling Saks genoemd,
is de voorloper geweest van de Universiteit van de
Kaap de Goede Hoop, die in de tweede helft der negentiende eeuw grotendeels alleenheerschappij gevoerd heeft over de verstandelike ontwikkeling van
de Kaapkolonie en van geheel Zuid-Afrika. Het aantal
Hollandskundige docenten was gering en minderde
steeds. Predikanten als Dr. Abraham Faure en Dr.
J. J. Heyns hebben bij hun herderlike plichten daar
ook leeraarswerk verricht, maar er waren tijden, d2t
het onderwijs in Nederlands zich bepaalde tot klassikale vertaling, een uur 's weeks, van Vondel in
het Engels, wat wel 'n nuttige hersengymnastiek en
verdieping van Engelse taalkennis kan verzekerd
hebben, maar geen gelijkwaardige opbouw bond van
'n Hollandse naast 'n Engelse kultuur in Zuid-Afrika.
Schotland heeft 'n onafgebroken stroom van leerkrachten geleverd aan dit z.g.n. Zuidafrikaanse College, dat
o.a. sterk bezocht werd door de zonen van Joodse
inwoners van Kaapland, zodat de Saks dan ook de
bijnaam kreeg van 'n „Scottish Mission among South
African Jews".
Tegen deze misstand heeft het geweten der Hollandse bevolking zich verzet en onder de bekwame
leiding vooral van Prof. Nicolaas Hofmyer, hoogleraar aan het Theologies Seminarie der Nederduits
G ereformeerde Kerk te Stellenbosch en van Dr.
J. H. Neethling, predikant op diezelfde plaats, is
uit een aldaar gesticht gymnasium, grotendeels op
Nederlandse leest geschoeid, zij het al, dat die leest
van Afrikaanse afmeting was, het beroemde Victoria
College gegroeid, dat in vriendschappelike mededinging met de Kaapse inrichting wel voor dezelfde
overwegend Engelse eksamens opleidde, maar toch
probeerde zulks in Hollands-Afrikaanse geest te
doen. Beide inrichtingen, waarnaast in verloop van
tijd het Grey College te Bloemfontein, het Rhodes
College te Grahamstad en het Hugenoten College te
Wellington zich ontwikkelden, bereidden voor voor
schriftelike eksamens, afgenomen door de Universiteit
van de Kaap de Goede Hoop. Dit waren de bekende
B. A. en M. A. eksamens van de Engelse, sterk
IVIiddeleeuws getinte, studiewereld; voertaal was
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Engels, al was voor Hollands als studievak ook Hollands als medium toegelaten. Gedurende vele tientallen van jaren hebben de Afrikaners zich deze denationaliserende knechting laten welgevallen en
heeft het Afrikaanse geestesleven de Engelse deuk
goed beet gekregen.
Na de Tweede Vrijheidsoorlog (1899-1902) zijn
in Pretoria en Johannesburg onder het Milnerbestuur eveneens Universiteitskolleges of Athenaea
gesticht en in 1910 een te Pieter-Maritzburg.
Kaapstad bleek op den duur voor deze uitbouw een
te verafliggend centrum, niet alleen aardrijkskundig,
maar ook geestelik. Het tuig ging schaven. Het yolksgeweten werd wakker.
Kleine toegeeflijkheden gedienstigheden der praktijk,
voldeden niet meer. 'n Hervorming werd tot stand
gebracht en in 1912 werden onafhankelik van elkaar
gesticht de Universiteit van Kaapstad, in personeel,
voertaal en geest overwegend Engels; de Universiteit
van Stellenbosch in geest en strekking Afrikaans;
terwijl de overige, op zichzelf nog te zwakke inrichtingen, zes in aantal: Bloemfontein, Wellington,
Grahamstad, Pretoria, Johannesburg en PieterMaritzburg onder dak gebracht werden in de Universiteit van Zuid-Afrika met zetel te Pretoria.
Kaapstad had het geld, Stellenbosch de geestdrift,
de Zuidafrikaanse Universiteit de ruimte. Tot vandaag duurt deze toestand voort met dit onderscheid,
dat Johannesburg zich inmiddels afgescheiden heeft
en ontpopt als de Universiteit van de Witwatersrand
en de ledige plaats ingenomen is door het Universiteitskollege van Potchefstroom.
Vier universiteiten op 'n blank e bevolking van
anderhalf millioen, maar die de toortsdrager moet
wezen ook voor de zes millioen, tot de intellektueel
lager staande rassen behorende landgenoten, die te
Fort Hare 'n eigen inrichting voor Hoger Onderwijs
bezitten, zodat reeds zwarte B.A.'s voorkomen.
Toelatingseksamen is het Matrikulatie-eksamen,
afgenomen door 'n gemeenschappelike eksamenraad,
waardoor altans eenheid van standaard gewaarborgd
is. Dit eksamen is jaren lang de kroon en glorie geweest van ingeweken Schots?, onderwijsmandarijnen.
En gewillig heeft Zuid-Afrika reeds geslachten lang
de nek er onder gebogen. Het staat niet boven het
vierde jaar van 'n Nederlands gymnasium en laat
onder zekere regeling 'n ruime keus van eksamenvakken toe. Zijn toenemende impopulariteit heeft de
eksamenraad verplicht provinciale eindeksamens als
gelijkwaardig te erkennen en hiermee is de tires geschoten in 'n instelling, die eerlang met 'n ezelsbegrafenis naar haar eigen plaats heenga !
Ondanks de hooggeloofde Afrikaans:, geest is de
hele studie- en eksamenrichting nog sterk Engels.
In verrassznd korte tijd verwerven er onschuldig
uitziende jongelingen en ook maagden van 19 of 20
jaar somtijds reeds akademiese titels van baccalaurens in vrije kunsten of natuurwetenschap, binnen
weinige jaren gevolgd door het magisterschap. Geld
is er in overvloed voor schitterende gebouwen, ruim
voorziene beekerijen met veel Engelse, weinig Afrikaanse en minder Nederlandse, Duitse en Franse
boeken; de laboratoria zijn voorzien van het nieuwste
en dat dikwels in groter hoeveelheid dan oude instellingen met 'n wereldnaam in Europa zich veroorloven kunnen. Maar de methode is met enkele uitzonderingen Engels: schriftelike eksamens, die weken
aanhouden en inpompen en eksamendril in de hand
werken. Vrije studie de zeldzame uitzondering; tot

in bizonderheden worden de eksamenprograms gepubliseerd met opgave van de boeken, zelfs met beperking tot de bladzijden, waarover gevraagd zal
worden; alles kant en klaar gemaakt en de perziken
hangen klaar, die Pa mij geeft, wanneer ik vlijtig
leer.
Onder een eenzijdig Engels eksamenstelsel heeft
de Afrikaner zich kunnen handhaven tegen zijn
Engelssprekende medeleerlingen; wat zal het eenmaal
zijn, als uit eigen volksdrang, gestuwd en verrijkt
door universele ondervinding, eens een eigen op Afrikaanse wortel stoelend hoger onderwijsstelsel zich
ontwikkelen zal ? Het is de inspanning waard van het
beste Afrikaner brein.
Groote Cultureele belangen.
Met vreugde ontvingen wij verschillende berichten
over nauwe cultureele aanraking tusschen Nederlanders en Afrikaners en zelfs over Nederlandsche
cultuur tot Zuid-Afrika komende over Schotland.
Prof. dr. J. P. Lotsy is met groote eerbewijzen
in Z.-Afrika ontvangen. De Botanische Vereeniging
onder voorzitterschap van Sir Drummond Chaplin
bond hem een noenmaal aan; generaal Smuts, een
verdienstelijk botanist, begeleidde hem op een wetenschappelijken waarnemingstocht op den Tafelberg
en sprak den wensch uit, dat prof. Lotsy spoedig
zou terugkomen, daar „de hulp van hoogstaande
mannen van wetenschap voor de ontwikkeling van
Zuid-Afrika van onschatbare waarde is".
Van den gouverneur en andere hoogwaardigheidsbekleeders ondervond de Nederlandsche hoogleeraar
groote hoffelijkheid, voorkomendheid en medewerking.
Prof. Lotsy beveelt de oprichting aan van een
wetenschappelijk instituut uitsluitend voor navorschingswerk op botanisch gebied in de Unie en roemt
Zuid-Afrika als een onuitputtelijk veld van onderProf. C. van Gelderen „kuierde" onlangs bij prof.
z°ek•
dr. Van Rooyen van de Universiteit te Stellenbosch.
Dr. W. Rollo, een Schot, die onberispelijk Nederlandsch spreekt en op 28 April een voordracht over
„De Basken — yolk, taal en gewoonten" hield op
uitnoodiging van „Die Afrikaner Wetenskaplike
Vereniging", is als lector in de oude talen verbonden
aan de Universiteit te Kaapstad. Hij ontving zijn opleiding te Leiden en schakelt dus wel op heel bijzondere wijze drie beschavingen aan elkaar.
** *

Op de jaarvergadering van de S. A.-Taalbond
en de daaraan verbonden prijsuitdeeling — na zijn
examens komen de groote cultureele belangen,
die in Zuid-Afrika verdedigd moeten worden, steeds
met buitengewonen nadruk voor den dag, in de toespraken zoowel als in het jaarverslag van ds Geo S. Malen,
den verdienstelijken secretaris van den Taalbond.
Ook thans in de samenkomst te Paarl. Het verslag is
veelal een mengeling van hoop en bezorgdheid. Zoo
wordt ditmaal in het hoofdstuk Hooger taalexamen
aangeteekend: dat de taal „in baie gevalle weinig
of niks te wense oorlaat". Daarentegen gaven de opstellen bij het hoogste taalexamen veel teleurstelling,
vooral wegens den overvloed van anglicismen. Zoo
werd geschreven : mijners (mijnwerkers), waaras
(terwijl), agter al (ten slotte), agter die kinders kijk
(op de kinderen letten). Wat het taalmiddel betreft,
waarvan de candidaten zich bedienden, blijkt, dat:geen
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hunner daarvoor Nederlandsch koos „een feit welks
beteekenis voor zichzelf spreekt" schrijft de verslaggever. Dat men er zich over verheugde, blijkt gelukkig
niet. Integendeel. Ds. D. G. Malan, eerste predikant
van de gemeente te Paarl, waarschuwde in zijn welkomstwoord de studie van het Nederlandsch niet
te ver op den achtergrond te schuiven „Ons loop
gevaar dat ons te ver van die vaste anker van Neerlands
kant wegdrijve", zeide hij. Prof. M. C. Botha zeide
o.m.: „Met die oog op die taal moet ons meer Nederlands lees en nie so danig bang wees vir Hollandismes nie. Afrikaans is sterk genoeg om daarteen
te staan, maar nie te sterk vir die indringende anglisismes nie". In denzelfden geest liet de voorzitter
dr. G. G. Cillie (Stellenbosch) zich uit. Hij betoogde,
dat de Taalbond, wel verre van wegens zijn 37-jarigen
leeftijd uitgediend te hebben, zooals sommigen
meenen, meer en meer zijn bestaan rechtvaardigt.
„Ons leef in 'n bale interessante tydperk, zeide hij, ons
is besig om 'n taal te maak, en die tijd het aangebreek
dat daar 'n intensiewe studie van die taalgemaak moet
word. Nog by die jongste eksamen papiere is dit duidelik
geblyk hoe dat die taal verbrou en mismaak is deur anglisismes en lompe uitdrukkings. Ons moet waak teen die
waarheid wat uitgedruk word deur die spreekwoord
„Wat vuil is word nog vuiler". — Dit is te betreur dat
daar nog baie skole is wat hulle leerlinge nie aanmoedig
nie, om vir die afdeling geskiedenis in te gaan nie.

Van veel beteekenis in dit verband is, dat men ook
in studentenkringen meer aandacht gaat wijden
aan de verengelsching der taal. Die verwording is zoo
begrijpelijk ! Wanneer de student voor de keus gesteld wordt, in welke taal hi i zijn denkbeelden als
wetenschappelijk man of kunstenaar wil uiten, weegt
de practische waarde van het Engelsch — zijn geldigheid over heel de wereld en het grootere publiek
van lezers — heel zwaar. Het gevolg is, dat er meer
wetenschappelijke geschrif ten van Diets che geleerden
in het Engelsch verschijnen dan in het Afrikaansch
en dat velen, die een eer konden zijn voor het Afrikaansch, uitsluitend Engelsch schrijven. „Dit — zoo
merkt de heer Petrus C. Coetzee op in een es howing in „Die Weste", waar de redactie zeerjuist
„Die geloofsbelijdenis van 'n student" boven schreef
— is in sekere mate die skuld van ons Afrikaanse
tijdskrifte wat in die meeste gevalle nie vir bijdraes
wil betaal nieen hul stof skijn beperk tot wat die
minderbevoorregtes ook kan geniet. Ons is, so harcl
besig om die vestings wat ons ingeneem het, grootmoediglik weer aan ons vijande terug te gee".
Zeer juist merkt Die Burger op „Dit is noodsaaklik
dat ons(moet) bondgenote aanwerf om ons te versterk
in ons strijd. Ons kultuur is nog maar jonk en kan
maklik opgaan in en ontaard onder die sterk Engelse
kultuur,

NEDANDIt.
Onze Oost.
Beknopt geschiedkundig overzicht van Neerlands
Indie door G. Kamerling, leeraar aan de christelijke
kweekschool voor onderwijzers.
Groningen, P. Noordhoff, 1927.

Het is een verdienstelijk werk, wanneer men in
een boekje van slechts 168 bladzijden druks den lezer
een overzicht van en een inzicht in de geschiedenis
van „Onze Oost" geeft. En dubbel verdienstelijk,
wanneer men het doet z.:56 duidelijk, z66 over 't
geheel juist en in z66 vlotten schrijftrant als de heer
Kamerling. En dit zij er bijgevoegd voor wie 't
misschien anders verwachten zou: zó6 onpartij,dig.
Alleen vind ik 't niet vriendelijk van den schrijver
om den, met eenige wijziging, aan Adama van
Scheltema ontleenden „eerbiedigen groet uit het
Moederland,
aan de werkers en de ploegers,
aan de zweeters en de zwoegers;
aan de zaaiers van het zaad;
voor hun daad

alleen tot de zendelingen te richten. Er zijn in Indie
ook op ander gebied werkers en ploegers en zweeters
en zwoegers.
Een paar storende drukfouten in cijfers en de
hardnekkig volgehouden vergissing van „wendono"
in plaats van „wedono" voor districtshoofd zullen
wel hersteld worden in een volgenden druk, dien ik
B.
aan het boek voorspel.

**

Het verslag van den secretaris van den Taalbond,
hierboven vermeld, maakt tenslotte gewag van de
schenkingen van het Alg. Ned. Verbond (Den Haag)
van boekprijzen in verband met de Taalexamens,
Ons Hoofdbestuur vernam met genoegen, dat zeven
Nederlandsche werken als A.N.V. boekprijzen ter
waarde van £ 5-5-0 konden worden toegekend
en is gevoelig voor de waardeering van dezen geringen steun. Het zou wel wenschen, dat die steun
ten minste vijf malen zoo groot kon zijn. De groote
cultureele belangen, die hier op,het spel taan, zijn het
dubbel en dwars waard I

Cornelis de Houtman, die de eerste Nederlandsche zeereis
naar Oost-Indie ondernam.(Afbeelding uit „Onze Oost").
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Indische verknochtheid aan het Nederlandsche Vorstenhuis.
Dat er in Ned.-Indie liefde voor ons Vorstenhuis onder de
inlanders bestaat, heeft een op 22 April j.l. te Bandoeng gegeven Ridderfeest bewezen.
Een dergeridderde inlandsche soldaten hield in het Maleisch
een keurige rede.
Iemand, die de plechtigheid bijwoonde, schreef naar Holland:
Het trof ons alien te zien, hoe die bruine kerels blijk gaven
van verknochtheid aan het Vorstenhuis en aan de Vlag. Hi
die sprak, flink en kranig voor de vuist, was een stoere figuur, de
borst vol ridderorden; met een stem als een klok, ten aanhooren
van de hoogste overheden hield hi zijn toespraak, de oogen
steedsgericht op het borstbeeld van de Koningin en met een
punt van de via in de hand.
Toen hi' zweeg. werd hi' minuten lang toegejuicht door alle
aanwezigen, ongeveer 200 officieren".

VLAANDEREN.
De Guldensporenherdenking.
bit jaar zal de Guldensporenherdenking, het Vlaamsche feest
bij uitnemendheid, in vele steden van het Vlaamsche land,
10Juli, een Zondag, aanvangen om den volgenden dag, op
lechti ge wijze te worden besloten.
P
Sommige gemeentebesturen zegden aan de plaatselijke
Guldensporencomiteiten, welke in een ieder jaar aangroeiend
getal steden en gemeenten zijn opgericht, medewerking en
steun ingeld toe, even op 11 Juli vrijaf aan het gemeentepersoneel en de schoolkinderen en zullen aan den gevel van
raad- ofgemeentehuis de Vlaamsche leeuwenvlag laten wapperen.
In verscheideneplaatsen zijn optochten met muziekvereenigingen en passende spandoeken op touw gezet en ook daar,
waar departijpolitiek zoo vinnig wordt gevoerd, dat nog steeds
aan een eendrachtig samengaan van alle Vlamingen niet kan
wordengedacht, zijn feestvergaderingen, meestal met bekende
redenaars, belegd.
Te Brugge heeft, evenals de vorige jaren, een plechtige yolksbijeenkomst plaats op de Groote Markt, waar, bij het standbeeld der nationale Vlaamsche helden, Jan Breydel en Pieter
de Coninck,door duizenden rondom hunne veelkleurige
en Vlaamsche volksliederen
vaandelsgeschaarde Vlaming,
zullen wordengezongen, terwijl ook beiaard en triomfklok,
in den reusachtigen Halletoren, hun stem bij die van het zijn
verleden herdenkende en in ditgrootsche verleden vertrouwen
voor de toekomst vindende yolk van Vlaanderen, zullen voegen.
Algemeene vergadering van tak Antwerpen.
Op Dinsdag 31 Mei 1.1. werd in het gezellige bovenzaaltje
van het lokaal „Corso” een algemeene vergadering gehouden
van Tak Antwerpen.
Na eengeestdriftige rede van den heer Modest Lauwerijs,
voorzitter, bracht de heer Belloy, sekretaris, verslag uit over de
werking van den tak en, ter vervanging van den heer Colinet,
penningmeester, over den geldelijken toestand.
Daarna verstrekte de heer Lode Baekelmans, voorzitter
van de Boekencommissie voor Vlaanderen, enkele inlichtingen
over de werking dier commissie en bracht daarbij een warme
hulde aan den heer De Roeck, haar secretaris, die al zijn kostbaren tijd en al de plaatsruimte, waarover hi' te zijnent beschikt, aan dit edel werk opoffert.
Nadat de Voorzitter hulde hadgebracht aan Mevrouw
Kries, die reeds meer dan vijftig leden aanbracht, werd overgegaan tot de aanvulling van het bestuur, dat met alge-

meene stemmen, voor 1927-1928 aldus is samengesteld:
Voorzitter: de heer Modest J. Lauwerijs, leeraar.
Ondervoorzitters: de heeren Lode Baekelmans, boekbewaarder der Stad Antwerpen, en Jozef Beuckeleers, scheepsbouwer.
Sekretarissen: de heeren Mark Belloy, dagbladschrijver,
en Frans De Roeck, beambte.
Penningmeester: Edward Colinet, beambte.
Leden: Mevrouw Valerie Kries—Braakensiek (Ned.), Mej.
Yrene Van Oeckel, onderwijzeres en de heeren August De
Jaeck, onderwijzer; Juliaan Platteau, leider van het Vlaamsche
Concerto-gezelschap; Victor Resseler, dagbladschrijver; C. M.
Verhoef (Ned.), bestuurder der drukkerij De Vos—Van Kleef;
A. Visser (Ned.), handelaar; Van Broeckhoven, beambte, sekretaris van de onderafdeeling Deurne en Willy Pijl (Ned.), bouwkundige.
Al deze leden zijngemachtigd den Tak stemgerechtigd te
vertegenwoordigen op de groepsvergaderingen.
Na afloop had een muziekuitvoering plaats, waaraan hun zeer
gewaardeerde medewerking verleenden de volgende leden van
den Tak: Mevr. J. Platteau—Lebon, Mevr. J. Bello
Vantroyen en de heeren J. Platteau en Jaak Gorli, die allen een
welverdienden bijval oogstten. De dames werden met bloemen
gehuldigd.
Een kostelooze boekentombola had eengroot sukses en de
verkoop van een boek bij Amerikaansch opbod, ten voordeele
van hetpropagandafonds, bracht een mooien stuiver op.
Merken we nog op, dat dien avond het 300ste lid van Tak
Antwerpen werd ingeschreven. Er waren er 299 en het bestuur
be on reeds te wanhopen,
toen de heer Alfred Van Deuren,
letterkundige, zich telefonisch opgaf als lid en zoo ging de
droom van het bestuur,
om dien avond het 300ste lid te vieren,
in vervulling.
Vlaamsche Boekencommissie van het A.N.V.
Begin Maart werd in den schoot van Groep Vlaanderen
van het A.N.V. besloten tot de oprichting van een plaatselijke
boekencommissie.
Het Hoofdbestuur in Nederland zou voor maandelijksche
zendingen van boeken en tijdschriften zorgen, die te Antwerpen,
zetel der Vlaamsche boekencommissie, zouden worden verdeeld
over de verschillende boekerijen in Vlaanderen. Met alle mogelike krachten werd het werk aangevat en niettegenstaande
enkele moeilijkheden kan thans op een meer dan bevredigenden
uitslag worden gewezen. Reeds tien kisten kwamen, vanwege
het Hoofdbestuur, bij het secretariaat in. Melden we ook nog
twee belangrijke giften van de „Wereldbibliotheek" en de N.V.
Uitgevers-Mij Van der Laan te 's-Gravenhage, giften die
met dankbaarheid werden aanvaard.
Al deze zendingen werden in den kortst mogelijken tijd uitgepakt, verdeeld, weer verpakt en verzonden, en hoewel, zooals
reeds hooger gezegd is, in den beginne met allerlei omstandigheden viel of te rekenen, ma g de commissie thans, met tevredenheid, op het afgedane werk neerzien. Immers werden
reeds verscheidene boekerijen in Vlaanderen begiftigd: de
Vrije boekerij Volksbond te Boom, de gemeentelijke boekerijen
te Lokeren en te Dendermonde, de boekerijen van het A.N.V.
en het Willemsfonds te Gent, het Willemsfonds te Brussel, de
boekerij van het A.N.V. te Neder-over-Heembeek, de Staatsnormaalscholen te Lier en te Blankenberge, Kindergeluk te
Brussel en de boekerij van den Antwerpschen Diamantbewerkersbond. Ook voor Fransch-Vlaanderen zijn onderhandelingen gaande met het Bestuur van Pro-Westlandia,
onderhandelingen die binnen zeer korten tijd tot geregelde
zendingen zullen leiden.
Alles laat voorzien, dat het werk in de toekomst rijpe vruchten
zal dragen voor onzen stam in het Zuidelijke deel van het
Nederlandsche taalgebied in Europa.
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De Distel.
Op aanstichting van „De Distel", letterkundige onderafdeeling van tak Brussel, trad de bekende Vlaamsche toondichter Hullebroeck, in de afgeloopen maand, voor het onderwijzend personeel en de leerlingen der hoogste klassen van de
Middelbare Scholen te Vilvoorde op met een ten zeerste
genoten voordracht over „Het Vlaamsche lied".
Tak Gent.
De onlangs opgerichte tak Gent belooft spoedig weer een
zeer bloeiende afdeeling van Groep Vlaanderen te worden.
In de jongste vergadering van het voorloopig bestuur werd
de mogelijkheid overwogen van het bereiken van samenwerking met de plaatselijke tooneelgemeenschap voor het laten
overkomen in het a.s. winterseizoen van Nederlandsche
tooneelgezelschappen.
Met het inrichten van een rondgaande leesportefeuille wordt
binnenkort een begin gemaakt. Er wordt gezorgd voor Nederlandsche boeken en belangrijke tijdschriften.
Afdeeling West-Brabant.
Binnenkort zal door de afdeeling West-Brabant, welke haar
zetel heeft te Neder-over-Heembeek, op krachtige wijze met
harepropaganda een begin kunnen worden gemaakt.
Van het secretariaat vangroep Vlaanderen mocht deze afdeeling een partij boeken en tijdschriften, w.o. werken van
Verschaeve, Gijssels, Sabbe, Monteyne, Putman en Van Effen,
voor hare boekerij ontvangen. De boekencommissie zond,
van haar kant, werken van Jeurissen, A de Cock, enz.
Ook een afdeeling te Diest?
Na andere steden engroote gemeenten van het Vlaamsche
land. waar den laatsten tijd de eerste stappen werden gedaan,
ten einde tot de oprichting of wederoprichting van een afdeeling
van het A.N.V. tegeraken, begint ook Diest teeken van leven
tegeven. Verwacht ma dan ook worden dat, dank zij de werking van den heer C. H. Peeters, het aantal Vlaamsche takken
van het A.N.V. spoedig weer met een belangrijke eenheid zal
worden vermeerderd.
Studiegids voor Vlamingen.
Deze met vele afbeeldingen versierde Studiegids voor het
hooger onderwijs in Nederland, 118 blz. tellend, kost f 0.75 voor
leden, f 1.25 voor niet-leden.
Vlamingen betalen 7.50 fr. als zij lid, 12.50 fr. als zij geen
lid zijn van het A.N.V.
Voor Belie verkrijgbaar bij den heer M. Stijns, Ern.
Discaillesstr. 13, Schaarbeek Brussel.
Hooger onderwijs in Vlaanderen in het Nederlandsch.
Onlangs is te Gent een Vereeniging van Vlaamsche Professoren opgericht, welke tot doel heeft de belangen van het
hooger onderwijs en van de in het Nederlandsch onderwezen
wetenschap te bevorderen. Voorzitter van het voorloopig
bestuur isprof. dr. H. van de Weerd, wijsbegeerte en letteren;
secretarisprof. dr. P. van Oye, geneeskunde, terwijl verder
als leden in dit bestuurzitting hebben: prof. dr. August Vermeylen, kunstgeschiedenis; prof. dr. Verschaffelt, wetenschappen; prof. mr. A. Kluyskem, rechten; prof. mr. N. Gun bur
handelsschool enprof. dr. Verdonck, lichamelijke opvoeding.

Leden, werft Leden!

HOOFDBESTUUR
Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 30 April.
Aanwezig: de heeren P. J. de Kanter, voorzitter; Jhr. Mr.
J. L. W. C. von Weiler, ondervoorzitter; Mr. B. de Gaay
Fortman, secretaris-penningmeester; J. E. Bijlo, Dr. H.
Ferguson, S. G. L. F. Baron van Fridagh, 0. L. Helfrich.
J. S. C. Kasteleij,n Overste K. E. Oudendijk, Mr. K. M. Phaff,
Prof. Dr. A. A. van Schelven, L. L. W. van Soest, Marc. Stijns,
Th. G. G. Valette, hr. E. J. M. Wittert en C. van Son, administrateur.
Afwezig met kennisgeving: de heeren Dr. H. J. Kiewiet de
Jonge, eerevoorzitter, Dr. J. Th. de Visser, eerelid, F. C. L.
Bosman, Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm, M. J. Liesenborghs, Dr. H. W. E. Moller, Omer Wattez, Mr. J. van
Winckel.
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en verwelkomt
in het bizonder den heer Kasteleijn, die pas van een wereldreis
is teruggekeerd en in Ned. Indie veel gedaan heeft voor de
belangen van het A.N.V. Voorts deelt spr. mede, dat het Dag.
Bestuur een telegram van gelukwensch heeft gezonden aan
Prinses Juliana tergelegenheid van haar 18den verjaardag
en ook een aan de Koningin en Prins Hendrik.
De vergadering betuigt haar instemming.
De Voorzitter deelt mede, dat het Dag. Bestuur met zijn
plan, om, in samenwerking met de Vereenigingen Het Nederlandsche Zeewezen en Onze Vloot, aan elk der 5 Nederlandsche
lichtschepen een radiotoestel ten geschenke te geven, succes
heeftgehad. De Telegraaf gaf een toestel en juist is een telegram van den Alg. Ned. Radio-Omroep Hilversum ingekomen,
waarin eveneens een toestel wordt aangeboden.

Punt I. Notulen der vergadering van 22 januari.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
Punt II. Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1926.
Het ontwerp wordt met enkele wijzigingen goedgekeurd in
den vorm,
zooals het in het Juninummer van Neerlandia
verschijnt.
Punt III. Rekening en Verantwoording van den penningmeester over 1926.
Deze sluit in uitgaaf en ontvangst met een bedrag van
f 35368.70.
De heer Kasteleijn acht den geldelijken toestand niet gunstig,
daar zonder legaten de uitgaven de inkomsten zouden hebben
overtroffen.
De heer Van Soest vindt hetpercentage der inkomsten aan
salarissen uitgegeven te root en zegt, dat het bij de Ned.
Zuid-Afr. Vereen. niet zoo hoog is.
De Penningmeester acht deze opmerking van een waarde,
als ergeen gevolgtrekking uit gemaakt wordt.
De Voorzitter zegt, dat, wie den omvang der dagelijksche
werkzaamheden van het hoofdkantoor van nabij kent, het bedrag
aan salarissen uitgetrokken niet te veel zal vinden. Het kan
niet minder. Beter ware op te merken,
dat de inkomsten te
laag zijn in verhouding tot den omvang der werkzaamheden,
die met kracht moeten worden doorgezet, wil het A.N.V. zoo
goed mogelijk aan zijn bestemming beantwoorden. Regelen
wij ons werk en dus ook de administratiekosten angstvallig
naar onze inkomsten,
dan gaat het A.N.V. te niet. Het zou
gewenscht zijn, dat b.v. Groep Vlaanderen trachtte langzamerhand ook uit eigen middelen het een en ander te betalen.
De heer Stijns heeft dat erkend door de belofte, te zullen
trachten eengezonder toestand der geldelijke verhouding
tusschen het Hoofd- en het Vlaamschegroepsbestuur in het
leven te roe en.
De heer Van Schelven merkt op, dat eenige posten op zuinig
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beheer wijzen, omdat ze lager zijn dan de raming op de begrooting. Een minder verblijdend verschijnsel acht hij, dat
het Steunfonds II bijna tot niets blijkt te zijn verminderd.
De Voorzitter merkt op, dat dit fonds voornamelijk besteed
werd aan de verhuizing en de inrichting van het Stammuseum.
De Rekening en Verantwoording worden onveranderd goedgekeurd.
Punt IV. Nota van het Dagelijksch Bestuur over Groep
Nederland.
De heer Kasteleijn krijgt uit de nota den indruk, dat de
samenspreking, waarop de voorzitter van het Hoofdbestuur
aandrong, niet heeft plaats gehad, althans naar de toekomst
werd verwezen. Dat lijkt spr. verkeerd.
De heer Oudendijk verklaart zich in het algemeen met de nota
te kunnen vereenigen en vraagt, of er iets op teen is, dat hi'
ze in het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage eens ter sprake
brengt. Al besloten wordt tot een samenkomst van Hoofden Groepsbestuur, lijkt bespreking thans overbodig.
De Voorzitter wijst er nog eens op, dat het gaat over 2 punten: een verhoogden bloei van Groep Nederland door grooter
stuwkracht van het Groepsbestuur en een zich mede aan de
spits plaatsen der nationale beweging. Het gaat er over, of het
Hoofdbestuur meentzich bij het antwoord van het Groepsbestuur op spr.'s persoonlijke aansporing te moeten neerleggen,
of dat het een samenspreking wenschelijk acht, om te trachten
tot overeenstemming te komen. Natuurlijk verbindt men zich
door dit te willen niet op alle punten en behouden de leden
van het Hoofdbestuurzich vrijheid van oordeel voor. Spr.
acht het nietgewenscht, dat nu reeds deze zaak een punt van
bespreking uitmaakt in de Afdeelingen. In elk geval zou het
aanGroep Nederland zijn, het desgewenscht in deze aan de
orde te stellen.
De heer Oudenclijk begrijpt niet, waarom het Groepsbestuur
gee samenspreking met den al g. voorzitter heeft gewild. Spr.
ziet de verhouding zoo: het Hoofdbestuur wil een gezag over
het Groepsbestuur oefenen, maar alleen de groote linen aangeven, gelijk het dat doet voor alle onderdeelen. Er is geen
gradueel maar een principieel verschil. Spr. is — dat heeft
we geen nader bewijs noodig --sterk voor de Grootnederlandsche beweging, maar oordeelt toch ook, dat het gezond
maken van de kern een der eersteplichten is; dat kan niet
anders dan alien vertakkingen ten goede komen.
De heer Van Schelven merkt op, dat het Groepsbestuur zich
in beginsel bereid verklaarde te eeniger tijd eens met den algemeenen voorzitter te spreken, waarom moet dat nu dadelijk
het heele Hoofdbestuur worden ? Er is meer taktisch dan principieel verschil. Is er een andere oplossing mogelijk door
het Groepsbestuur te doen samenkomen met de afgevaardigden
van Groep Nederland in het Hoofdbestuur?
De Voorzitter merkt op, dat de nota niet van hem persoonlijk
is, maar van het geheele Dag. Bestuur is uitgegaan. Bovendien
is de zaak door de notulenkwestie reeds in het Hoofdbestuur
thracht. Spr. wil dat nu ook in zijn geheel uitspraak laten
ioen.
De heer Valette voelt het meest voor een kleine bijeenkomst,
is dus voor een samenkomst van Groepsbestuur met de afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur.
Dat wordt toch al 14personen.
De Voorzitter meent uit de besprekingen te mogen opmaken,
dat de vergadering in het algemeen met de nota instemt en
stelt voor deze te zenden aan het Groepsbestuur met de mededeeling, dat het Hoofdbestuur het op prijs zou stellen, als het
Groepsbestuur hierover met de afgevaardigden van Groep
Nederland in het Hoofdbestuur binnenkort een samenspreking
had.
Aldus besloten.
Punt V. De toestand van Groep Noord-Amerika.
De Voorzitter acht de zaak door de rondgezonden stukken

voldoende bekend. De toestand, dat de Groep feitelijk door
eenpersoon wordt gedreven, kan niet langer voortduren.
Maatregelen, zoo noodig, tot ontbinding langs wettelijken weg
zijn genomen, waardoor de we wordt gebaand tot een inrichting van Zelfstandige Afdeelingen en vertegenwoordigerschappen, die rechtstreeks onder het Hoofdbestuur staan. De afgetreden voorzitter, de heer A. v. C. P. Huizinga
wil in die
,
richting meewerken.
De heer Van Fridagh heeft het geheele dossier nog eens
bestudeerd en krijgt ook den indruk, dat in alles een te persoonlijk element is gekomen.
De heer Kasteleijn zegt persoonlijk met de heeren te hebben
kennisgemaakt. Toen spr. in New York was in het najaar van.
1926, was er juist de maandelijksche bijeenkomst der Hollandsche Club. Er waren maar 8 leden opgekomen. De afstanden zijn te root. Spr. brengt nog in herinnering, dat hem
gewezen was op een werkliedenvereeniging in Pennsylvanie,
voornamelijk bestaande uit Nederlanders, die gaarne boeken
zouden ontvangen.
De Voorzitter acht hetgewenscht over dit laatste verzoek
een nadere aanwijzing te vragen aan den heer Spetter, Secretaris der Afd. New-York.
Aldus besloten.
Punt VI. De bibliographie, samen te stellen voor de stamboekenj van het A.N.V. (Plan Prof. Van Schelven.)
De heer Stijns acht een goede bibliographie vooral van belang
voor de andere Groepen. Nederland zelf is op dit gebied goed
ingericht. Nuttig zou werken het aanleggen van een documentatie in den trant van het een de heer Meert voor den oorlog
deed met zijn blad De Vlaamsche Hoogeschool.
De Secretaris wil zoo weinig mogelijk boeken van den voorraad, dien we nu eenmaal hebben, we doen en hi' hoopt, dat
de bibliothecaris op den ingeslagen we zal willen voortgaan.
Maar daarnaast blijft een stambibliografie zeer gewenscht,
omdat we veelgewenschte boeken voor de stamboekerij toch
niet kunnen aankoopen.
De heer Van Schelven wijst er nog op, dat een bibliographie
niet alleen boeken, maar ook tijdschriftartikelen zal moeten
aangeven.
Besloten wordt, dat de heer Bijlo zal voortgaan den boekenvoorraad te schiften en in te schrijven op de tot dusver gevolgde wijze en dat over de inrichting van een bibliographie,
overeenkomstig het voorstel van Prof. Van Schelven, raad zal
wordengevraagd aan een te benoemen deskundige commissie.
Punt VII. Verzoek van Groep Nederland om over 1927 een
ondersteuning van f 600.— te mogen gemeten.
Aangenomen.
Punt VIII. Nota van den heer J. S. C. Kasteleijn over de
Groep Ned. Indie.
De heer Bijlo is den heer Kasteleijn zeer dankbaar, dat hi'
zijn refs in Ned. Indie dienstbaar heeft gemaakt aan de belangen van het A.N.V. en dat hi' door samenspreking met verschillendepersonen nieuw leven heeft gewekt.
Het bezwaar der late aankomst van Neerlandia, waarover
in de nota wordtgerept, acht spr. van ernstigen aard. Willen
de leden in Indie aan ons maandblad zooveel mogelijk hebben,
dan moet het hun zoo vlug mogelijk bereiken.
De voorzitter zegt toe deze verzendingsvraag nog eens
in het Dag. Bestuur ernstig onder de oogen te doen zien.
De heer Valette wijst op het verbazend geringe aantal leden
der Groep. Een krachtige propaganda, om het te doen stijgen,
is een dringende eisch.
De heer Kasteleijn roemt nog de werkzaamheid van de voortreffelijke Afd. Medan en verwacht een nieuwe ontplooiing
der Groep onder leiding van den nieuwen voorzitter, prof.
Van Kan. Ook in Semarang leeft het Verbond weer op.

NEERLAND IA
De voorzitter verklaart ten opzichte der Indische wenschen
met betrekking tot een behaaglijker uitgaaf van Neerlandia,
dat het Dag. Bestuur in dezen werkzaam is en reeds in onderhandeling trad met den uit ever over dit punt.
De heer
meent, dat men in Indie zelf tot meer belangrijkheid van den inhoud zou kunnen meewerken.
De voorzitter deelt mede, dat herhaaldelijk pogingen zijn
aangewend, om een goeden Indischen briefschrijver te krijgen
en brengt ten slotte nog de reglementsvraag ter sprake.
Groep Ned. Indie bleef altijd nog in gebreke haar reglement
in overeenstemming te brengen met de Verbondswet. Aan
den nieuwen voorzitter zal verzocht worden deze zaak te bespoedigen, door een nieuwe wettige vaststelling van het re lement der Groep.
Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur,
om f 250.— steun
te verleenen aau de Zuidafrikaansche studentendagen, dezen
zomer te Groningen te houden.
Aangenomen.
Punt X. Goedkeuring van ondersteuningen, door het Dag.
Bestuur toegekend:
a. Frs. 500.— aan Ds. Rijks te Roodebeeke voor het onder
zijn leiding staand eigengemaakt maandblad. (Ds. Rijks betuigde inmiddels reeds zijn dank).
b. f 17.83 voor de Mercure de Flandre.
c. f 25.— voor Ons Weekblad te Buenos Aires.
Allegoedgekeurd.
Punt XI. Mededeelingen ter kennisneming o.m.
Aan H.K.H. Prinses Juliana is een telegram van gelukwensch
met haar 18den verjaardag gezonden.
Dankbetuiging van Dr. J. Th. de Visser voor de hem betoonde
waardeering en den eerepenning vanwege het A.N.V.
Dankbetuiging van den heer Omer Wattez te Brussel voor
dengelukwensch, hem aangeboden op zijn 70sten verjaardag.
Dankbetuiging van de Sekretaris der Eksamenkommissie
van die Saamwerk-Unie te Pietermaritsburg voor de beschikbaarstelling van £ 5.— voor boekprijzen.
Voor 1926 is de rente van het legaat-Mej. v. d. Linden
(groot ongeveer f 450.—) beschikbaarvoor 3 lee
Zusters van het Zuidafrikaansch Hospitaal en Diaconessenhuis,
die in Utrecht haar opleiding komen voltooien.
13 Februari 1927 had te Brussel een bijeenkomst plaats van
voorzitter, ondervoorzitter en administrateur met afgevaardi den van de Vlaamsche Groeps- en Afdeelingsbesturen.
Bericht van het Bestuur van Groep Ned. Indie, dat als voortitter van deze Groep is opgetreden Prof. Mr. A. H. M. J.
van Kan.
Ingekomen is de rekemng en verantwoording van de Boekencommissie, in uitgaaf en ontvangst bedragend f 4378.11, met
een batig slot van f 159.11.
Ingevolge opdracht van het Hoofdbestuur heeft het Dag.
Bestuur een commissie benoemd, bestaande uit de heeren
P. J. de Kanter, voorzitter, Dr. E. Blanquaert, Dr. H. J. E.
Endepols, Dr. L. Grootaers, Dr. G. G. Kloeke, Marc. Stijns,
Dr. J. B. Schepers, welke commissie het Hoofdbestuur van
raad zal dienen over de vraag, of het gewenscht is, dat de
streektalen (dialecten) in Nederland en Vlaanderen in stand
wordengehouden en zoo ja, welke middelen kunnen worden
aangewend,om verdwijning te voorkomen; in het bijzonder is
hierbij gedacht aan het aanleggen van dialektische fonogram-
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men, waardoor men een beeld krijgt van de streektalen uit het
begin der 20ste eeuw.
De voorzitter licht de bedoeling nog nader toe. Dr. Endepols
te Maastricht, de voorsteller, wil de grammofoonplaten in den
handelgebracht zien en van elk een paar in het archief van het
A.N.V. bewaren.
De heer Oudendijk wijst op wat ten opzichte van het behoud
der streektalen in sommige streken in Duitschland gebeurt,
waar sommige vakken als b.v. geschiedenis in het plaatselijk
dialect mogen worden onderwezen, om daardoor dieper in den
geest der kinderen door te dringen.
De voorzitter deelt vervolgens nog mede, dat de heer L. L.
W. van Soest door het Dietsch Studenten Verbond wederom
is benoemd als raadgevend lid in het Hoofdbestuur van het
,
A.N.V. en dankt dezen
dat hi'ich
z weer beschikbaar heeft
gesteld; voorts dat de heer Bosman plotseling naar ZuidAfrika isgeroepen en dus een nieuw raadgevend lid voor dit
g
ebied moet benoemd worden.
De heer Oudendijk beveelt aan den Afrikaanschen student
B. Roode, die, kort geleden voor de Afdeeling 's-Gravenhage
sprekend, zich als een goed Afrikaner heeft doen kennen.
Besloten wordt dezen uit te noodigen.
De heer Oudendtjk vraagt, hoe het staat met het plan tot uitg
aaf van een geschiedenisboek over den Nederlandschen stam.
De voorzitter deelt mede, dat hi' hierover een onderhoud
heeftgehad met prof. Geyl, die bereid is de niet gemakkelijke
taak op zich te nemen.
Aan een uitgave door het A.N.V. valt echter niet te denken.
Daarmee zou te veelgeld en risico gemoeid zijn.
Daarom wordtgetracht een uit ever voor het plan te winnen.
Alsdan kunnen wij met hem overleg le en opdat de naam
van het A.N.V. aan de uitgaaf verbonden wordt.
***
De belasting voor Nederlanders in den Vreemde.
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het
Hoofdbestuur den volgenden brief gericht:
Met belangstelling nam het Hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond kennis van het wetsontwerp betreffende
de belasting op het inkomen en het vermogen van Nederlanders, in den vreemde wonende, alsmede op de kapitalen, welke
dezen door schenking en uit nalatenschappen verkrijgen.
Deze belangstelling is niet gewekt door de technische vraagpunten, welke in dit wetsontwerp zijn opgelost. Het ligt immers
niet op den weg van het Hoofdbestuur zich daarmede bezig
te houden. Zij betreft uitsluitend het beginsel, dat aan het
wetsvoorstel tengrondslag ligt, de vraag derhalve of met de
ontworpen belasting het billijkheidsgevoel bevredigd wordt,
een einde wordtgemaakt aan een onredelijken toestand.
De redenen waarom Nederlanders zich in het buitenland
vestigen, zijn van verschillenden aard. Zij, die uit hoofde van
beroep of betrekking daartoe verplicht zijn, kunnen vrijstelling
van belasting verkrijgen.
Het is echter niet duidelijk of zij die weggetrokken zijn om
elders een bestaan te zoeken, gerekend worden onder hen, die
uit hoofde van beroep of betrekking verplicht zijn in het buitenland te wonen. Met eenigen goeden wil is dat wellicht
mogelijk, maar het belang van Nederland eischt dat daaromtrentgeen twijfel bestaat. Voor hen, die willen emigreeren omdat
hier voor hengeen behoorlijk bestaan mogelijk is, moet alles
zoogemakkelijk mogelijk gemaakt worden. Het emigratievraagstuk eischt bij de steeds meer dreigende overbevolking
degrootste aandacht en snel en krachtig ingrijpen van de
Regeering. Van belemmeringen ma zeker een sprake zijn.
Ten aanzien van velen van hen, die niet uit hoofde van beroep
of betrekking verplicht zijn in het buitenland te wonen, kan men
echter ook van een„verplichting” spreken, die zeker niet in
allegevallen door een vrijstelling verzacht zal worden.
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Voorts leven in het buitenland velen, diegeen andere in-,
komsten hebben dan hunpensioen. Tijdens hun ambtsvervulling konden zij misschien al nauwelijks rondkomen, maar,
gepensionneerd, is hun dit niet mogelijk; de belastingen in het
vaderland drukken te zwaar en de kosten van levensonderhoud
zijn er te hoog. In den vreemde kunnen zij, dank zij een zeer
lichten belastingdruk en lage kosten voor hun levensonderhoud,
met hunpensioen rondkomen. Het schijnt niet redelijk dezen
met vaderlandsche belastingen te achtervolgen, terwij1 de
vraag moge worden gesteld of de opbrengst der belasting voor
deze vluchtelingen zoo belangrijk zal zijn, dat zij opweegt teen
de omvangrijke administratie en de ontstemming die de invoering der wet ten gevolge zal hebben.
Alsdan blijven over de kapitaalkrachtigen, die geheel uit
vrijen wil been in aangetrokken door het een zij beschouwen als een mooiere natuur, of een beter klimaat, dan zij in hun
vaderland meenen te zien, of wel door de begeerte de hooge
Nederlandsche belastingen uit te sparen om, hun vermogen
sterker te doen aanzwellen of een ruimeren levensstaat te voeren
of ookgedreven door verbittering over het een zij in het
vaderland hebben ondervonden.
Het Hoofdbestuur erkent, dat ten aanzien van deze soort van
vluchtelingen de billijkheid pleit voor het opleggen der Nederlandsche inkomstenbelasting, maar betwijfelt zeer of het aantal
van deze soort belangrijk is. De Nederlander grijpt wel niet
elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid aan om uiting te
geven aan zijn warme liefde voor zijn vaderland, maar het is
zeer de vraag of die liefde bij hem niet die er zit dan bij
sommige andere volken, die er voortdurend mee te koop
loo en.
Het is bovendien de vraag of de uittocht zich heeft doorgezet
en niet velen weder in het vaderland zijn teruggekeerd.
Dit alles in aanmerking nemende, meent het Hoofdbestuur
dat menzich een oordeel over de billijkheid van de in te voeren
belasting voor Nederlanders in den vreemde eerst dan kan
vormen, wanneer men, zij 't ook door een zoo nauwkeurig
mogelijke raming, beschikt over de cijfers, derhalve het aantal
kan begrooten van hen, die door de belasting getroffen zullen
worden, een overzicht heeft van de redenen, die tot hun vesti in in het buitenland geleid hebben, van hun inkomen en
vermogen, zoodat men ook in staat is eenigszins na te gaan of
de opbrengst der belasting de adnimistratieve en andere beslommeringen en onaangenaamheden in voldoende mate
overtreft.
Wanneer de Re eerie omtrent deze punten de gezanten
en consuls raadpleegt in de landen waar de meeste vluchtelingen
zijn neergestreken — Zwitserland, Belie en Frankrijk — zal
zij wel in het bezit vane komen, voldoende om zich
een indruk te vormen.
Het Hoofdbestuur dringt er mitsdien bij Uwe Hooge Vergadering op aan Naar oordeel over het wetsontwerp op te
schorten tot zij over die gegevens beschikt en alsdan, wanneer
mocht blijken dat het de moeite en de kosten loont, het daarheen te leiden, dat alleen zij door de belasting getroffen zullen
worden, weer inkomsten een zeker bedrag, bijv. 1 6000.—,
overtreft.
Het kan zijn dat ook dan nog sommigen er toe zullen overgaan afstand te doen van hun Nederlanderschap, maar men zal
zich daarbij dan, de billijkheid der ingevoerde belasting beseffend, gemakkelijker kunnen neerleggen, dan wanneer het
ontwerp in zijn tegenwoordige strekking wet wordt, en de
vrees moet wordengekoesterd, dat voor velen geen andere uitwe g zal overblijven, dan zich in het land hunner vests in te
laten naturaliseeren. Een dergelijk dan waarschijnlijk vrij belangrijk verlies van landgenooten in den vreemde kan, zoowel
op zich zelf als we ens de gevolgen, nooit goed voor Nederland
zijn. De banden met het Vaderland worden dan nog Tosser,
en Nederland verliest in het buitenland een aantal onderdanen,
die daar meermalen voor de belangen van he Vaderland op-

komen. De verbittering, die dan niet kan uitblijven, zal integendeel ons land ernstig kunnen schaden.
Hetwelk doende, enz.
Namens het Hoofdbestuur,
(w.g.) DE KANTER,
Algemeen Voorzitter.
(w.g.) FORTMAN,
Algemeen Secretaris.
's-Gravenhage, 11 Juni 1927.

TAALCOMMISSIE.
Brievenbus.
C...

S. B. te L. Vriendelijk dank voor uw belangstaing.
Wij raden u aan te raadplegen het Ned. Wdb. VIII1, kol. 1343,
waar leerstellig als goed Nederlandsch staat opgegeven. Het
Ned. Wdb. heeft nog niet de letter r maar rechtzinnig is
toch de ,gebruikelijke term voor orthodox,
H. P. S. te Br. Wat een oprechtheid in uw uitknipsel !

Nieuwe wedstrijd.
1. Het was werkelijk niet noodig daar zoo omstandig over
uit te widen.
2. Het aantal kolommen, in de dagbladen, waarover zij b.v.
de beschikking heeft gekregen, is respectabel geweest.
3. Men kreeg weer tijd om rechts en links te kijken, om verschil van opvatting te constateeren bij den nevenstrijder
in de vredesbeweging.
4. Depogingen tot meerdere ontwapening mislukten.
5. Anders vervalt men dadelijk tot het verkondigen van
allerlei aanvechtbare thesen.
6. Wij herhalen, dat het niet in onze bedoeling lit het werk
als geheel te becritiseeren.
7. Zoo ziet dit home er dus reeds zeer aantrekkelijk uit.
8. Er zijn onder de bestuursleden van Indonesia Merdika
(het vrije Indie) uitgesproken communisten.
9. Zij behooren tot de bestuursleden van de Indonesische
vereeniging, waaronder zich uitgesproken 1) communisten
bevinden.
10. In de warme zomermaanden is de belangstelling voor het
baden wel uitermategroot. Menigmaal staan de zwemlusts en en queue te wachten tot ze een handdoek en een
koetsje toegewezen krijgen. Ook aan hygiene laat dit wel
eens te wenschen over daar het een komen engaan is in
deze koetsjes. In verschillende landen is allang ingevoerd
het systeem cabines. Badgasten huren dan voor een maand
iederen ochtend een cabin voor hun familie. Aan den
duinrand staan deze cabines waaruit men zich, zooals
usance is, met badmantal begeeft, om deze af te Tian en bij
een eenvoudige vestiaire aan de zee.
(Opr. Haarl. Ct.).
Oplossingen worden ingewacht voor 1 Sept. '27.
De uit te lovenprijzen zullen nader worden bekend gemaakt.
1)

Waren zij maar uitgesproken • ! T.

C.

Secretarissen der Zelfstandige Afdeelingen.
Bloemfontein: Fred. P. Schuur, P.B. 127.
Kaapstad: Dr. Ph. R. Rotha.
Londen: W. E. Peltzer, 16 Lancaster Gate Terrace Londen
W. 2.
Roemenie: C. W. Andretsch, Strada Maria Rosetti 4, Boekarest.
Tsjecho Slowaktje: H. L. W. van Re see Karlin Havlickova 20.
Praag.
Weenen: A. v. d. Stal, Prinz Eugenstr. 60. Weenen,
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MEDEDEELINGEN.
Het Bestuur van Groep Nederland zond aan H. K. H.
Prinses Juliana op 30 April een geluk- en zegenwensch.
Mr. W. Thelen te Brussel vertegenwoordigde het Hoofdbestuur bij de vergadering van den Bond van Nederlandsche
Vereenigingen en Lichamen in Belgie, teen de heffing der
belasting van Nederlanders in den vreemde.
Aan de ongeveer honderd Zuidafrikaansche landbouwers,
die de vorige maand Nederland bezochten, is onze Studiegids
voor Zuid-Afrikaners uitgereikt.
Ons Stammuseum en onze boekerij werden wederom door
verscheiden binnen- en buitenlandsche leden bezocht.
Onderhandelingen worden gevoerd, om de vertooning van
der rolprent Nederland in den a.s. winter in verschillende
Noordamerikaanscheplaatsen met een belangrijke Nederlandsche bevolking mogelijk te maken.
Prof. Dr. J. C. Kielstra heeft Groep Nederland van het
A.N.V. vertegenwoordigd bij de Nederlandsche week te
Godesberg.
Aan de 14 Nederlandschegeleerden, die het vijfde eeuwfeest der Leuvensche Universiteit 29 en 30 Juni zouden bijwonen, heeft het Dag. Bestuur van het A.N.V. het verzoek
ericht zich uitsluitend van het Nederlandsch te bedienen.
g
In de Nederlandsche Schoolbladen werd een ingezonden
stukgeplaatst om de leeraren en onderwijzers, die met hun
leerlingen schoolreisjes of schoolwandelingen maken uit te
noodigen een kosteloos bezoek te brengen aan ons stammuseum.
De Radiocommissie van het A.N.V.
Deze, 10 December 1926 door den algemeenen Voorzitter
geinstalleerde commissie heeft in Mei haar taak ten einde
gebracht en aan het Hoofdbestuur een verslag ingediend,
i toto.i.
een
waarin het vraagstuk van den Nationalen Omroep
zeer bevredigende oplossing is gebracht. De pers heeft het over
het algemeen ook gunstig ontvangen.
Het Hoofdbestuur heeft overeenkomstig dit verslag een
regelingsvoorstel aan de Regeering gedaan, waarvan art. 1
luidt:
Ten dienste van het Nederlandsche Volk als eenheid
„
en ter bevordering van zijn cultureele belangen stelle de
Regeering een ongesplitsten Nationalen Omroep in, welke
zoodanig zal zijn ingericht, dat de verschillende levensbeschouwingen daarin tot haar recht komen en welke,
indien technisch mogelijk, ook dienst kan doen voor de
bewoners van de overzeeschegebieden en andere landen,
waar Nederlandsch wordt verstaan."
Als de daaringeuite wenschen werkelijkheid mogen worden,
zal dat beteekenen, dat langs den aetherweg de Nederlandsche
cultuur ookgebracht wordt tot de Nederlanders en Stamverwanten in het buitenland !
Daarin lit de groote beteekenis van het werk dezer commissie, door het A.N.V. in het Leven geroepen.
Kalender Groot-Nederland.
Meermalen ervaren wij op aangename wijze, dat de kalender
Groot-Nederland ingevolge zijn roe in dagelijks, ten minste
wekelijks, de aandacht op het A.N.V. en zijn streven vestigt.
Dat hi' ook opwekt tot het lidmaatschap bewijst een briefkaart uit Heilbronn a. d. Neckar van den volgenden inhoud:
Gaarne geef ik mij op als lid van het Nederlandsch Verbond.
„
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Ik woon nu reeds eenigen tijd in het buitenland, maar nooit
te voren voelde ik mij meer op ende op Hollander. Uw kalender
Groot-Nederland was me in moeilijke uren meer dan eens
een goede steun. Ik dank U".
Men ziet hieruit, hoe nuttig het is aan Nederlandsche kennissen in het buitenland den kalender te zenden.
Die voor 1928 is al in bewerking en kan reeds besteld worden
bij onzen uit ever te Delft en ons kantoor, Laan 34 's-Gravenha e.
Wacht niet tot het einde des jaars !
Kritiek op onzen Studiegids voor Vlamtngen.
De Provinciale Groninger Courant bevatte 23 April een afbrekend oordeel over onzen Studiegids voor Vlamingen, maar
zond dit nummer niet aan ons. noch aan de commissie belast
met de samenstelling van den bedoelden Gids. Eerst de volgende
maand kwam dit ter oore aan den heer Van Schelven, die in
een ingezonden stuk duidelijk in 't licht stelde, dat onze Gids
allerminst minachtend en kleineerend over Groningen als
academiestad spreekt. Na deze heldere en afdoende weerlegging
zien wij een kans nog jets te antwoorden op het geschrijf van
de P. G. Ct.
Alsgrief was ook geuit, dat een portret van een Groninger
hoogleeraar is opgenomen, wat moeilijk kon, als men weet, dat
alleen de Nederlandsche Nobel-prijswinnaars werden afgebeeld.
De verdediging heeft niet mogen baten. De redactie der
P. G. Ct. kritiseerde er in een naschrift nog er er dan de
eerste maal op los en had niet eens de beleefdheid Prof. Van
Schelven het nummer van 18 Mei, waarin zijn verweer en de
tegenspraak werden opgenomen, te zenden.
Nederland op

zijn

best.

In opdracht van den Dienst der Volksgezondheid in Ned.
Indict heeft de heer Willy Mullens een rolprent vervaardigd
over„de Pest en hare bestrijding”.
Zij werd na een inleiding van Dr. J. J. van Lonkhuysen,
hoofd van dengenoemden dienst, 3 Juni te 's-Gravenhage voor
het eerst vertoond en is in zijn drie gedeelten een schitterend
bewijs voor het heilzame werk, dat de Nederlandsche wetenschap in Ned. Indict tot stand brengt, een nieuwe lauwer voor
Nederland als koloniseerde mogendheid.
Van de Groep Ned. Antillen.
In Mei werd de algemeene vergadering dezer Groep ehden, die, na een tijd van stilstand, reden geeft te verwachten,
dat een nieuw tijdperk van werkzaamheid is ingetreden.
De heeren Van der Biesen en Ds. Eybers werden als bestuursleden herkozen; in deplaats van den heer L. 0. Lampe, naar
het buitenland vertrokken, werd gekozen de heer J. Reitsma.
Het Dag. Bestuur is thans aldus samengesteld: G. J. Ferguson, voorzitter; E. S. C. de Veer Abrahamsz, ondervoortitter; J. H. Perret Gentil, Berg Altena 49, Curacao, secretaris-penningmeester.
De kas sloot met een overschot van f 115,—. Het ledental
bedraagt 178.
Besloten werd eenpropaganda-avond voor te bereiden.
Na de vergadering hield de heer Ir. Suringar een lezing over
„Technische toekomstproblemen", waarbij ook de Gouverneur
en zijn echtgenoote aanwezig waren.
De voorzitter dankte den spreker voor zijn onderhoudende
en ontwikkelende voordracht.
Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging.
Een boekje over Zuid-Afrika vloog uit het kantoor der Ned.
Zuid-Afrikaansche Vereeniging als een lokvogel ons venster in.
Het vertelt zooveel moois over Zuid-Afrika en is metzooveel
aardige foto's verlucht, dat het menigeen zal aantrekken en
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opwekken, zich nader op de hoogte te stellen van de voordeelen, die het land daarginds den nederzetter biedt. Eer den
hoofdstukjes luidt:„Zuid-Afrika, het land van de toekomst”,
een ander bespreekt het toerisme, Mr. P. W. de Koning zegt
dieieder
ied over
een hartig woord over „Stambanden". Din, en
Zuid-Afrika weten moet, voor hi' met dat land betrekkingen
aanknoopt, vindt men hier samengevat. De moeilijkheden
echter, vooral voor den landbouwer, die er een nederzetting
wil vormen, zijn stellig niet te zwaar geteld en zelfs niet
volledig onder 's lezers oogen gebracht. De droogte is niet
de eenige „schaduwzijde" van het landbouwbedrijf. Het besluit, naar Zuid-Afrika te verhuizen, is een zeer ernstige stap,
welksgevolgen men terdege wikken en we en moet.
Met dat al heeft ook dezepoging, om meer belangstelling te
wekken, onze hartelijke instemming.
Dietsch Studenten Verbond.
Het Hoofdbestuur van dit Verbond is voor 1927 aldus
samengesteld: W. Goedhuys, voorzitter, Amsterdam; H. G. W.
van der Wielen, lste secretaris-penningmeester, Amsterdam;
L. van Houteghem, ondervoorzitter, Leuven; J. A. Snijders,
2de secretaris-penningmeester, Singel 207, Amsterdam; Leden:
P. Beeckman, Kortrijk; R. F. van Bocxstaele, Gent; F. C. L.
Bosman, Kaapstad; J. H. Froger, Delft; F. Gey van Pittius,
Londen; J. Hoogendoorn, Wageningen; R. de Josselin de Jong,
Leiden; E. L. Visser, Leiden; J. Westerveld, Delft.
Vlaanderen vraagt Nederlandsche tijdschriften.
Wie onzer Noordnederlandsche lezers heeft na lezing maandelijksch beschikbaar tijdschriften als : Nederland, Groot
Nederland, Gids en Nieuwe Gids ?
Het hoofdkantoor, Laan 34. 's-Gravenhage, wil gaarne voor
ophaling zorgdragen of de verzendingskosten betalen.
Afdeeling Kaapstad.
27 Mei hield deze Afdeeling haar algemeene vergadering
in het Afrikaner Koffiehuis.
Prof. M. C. Botha hield een rede over Groot- en KleinNederland, de heer Frederik Rom el, technisch hoofdopsteller van „Die Burger", sprak over Het Ned.-Belgisch
Verdrag.
De welgeslaagde avond werd besloten met goede muziek
en zang.
In Memoriam J. B. van Heutsz.
Onder dezen naam heeft de heer J. L. Ch. van Beetem,
een rijk met portretten vergep. officier van het Ned. leer een
luchte korte levensschets van dengeneraal en gouverneur geschreven en bij de Uit. Mij. „Editor", drukkerij P. H. Klop
te 's-Gravenhage ter gelegenheid der begrafenis in vaderlandschengrond doen verschijnen in het Nederlandsch en
het Maleisch.
De heer H. N. A. Swart, gep. lt. gen. en oud-vicepresident
van den Raad van Ned.-Indie leidt het met een waardeerend
voorwoord in.
Het werkje is voor 75 ct. verkrijgbaar.
Ongehoord.
Vol gens de verslagen ;n de bladen heeft de heer Cornelis
Vet, secretaris der Vereeniging van Letterkundigen, de Nede toespraak van Burgemeester Van Cauwelaert ter
verwelkoming van de Pen - clubs, in het Fransch beantwoord.
Dit onnederlandsch optreden heeft terecht algemeene verontwaardiging onder Nederlanders en Vlamingen gewekt en
wij kunnen niet gelooven, dat het Bestuur der Vereeniging
van Letterkundigen in een dergelijke beleediging, den geheelen Nederlandschen stam aangedaan, berusten zal.

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET A.N.V. IN HET
BUITENLAND.
Cons. der Ne Jeri.
P. P. ter Meulen ,
Ahwaz(Perzie),
p.a. Ind.
I Tout
Bangkok (Siam)
H. Hols,
Inport-Mij.
Koopman.
Baranquilla (Columbia) W. T. Pietersz,
Consejo de Cien ':o
Barcelona(Spanje),
Ary Kriens,
34'3.
Cons. Agent del
Barquisimeto (Venez.), J. de Veer,
Nederlanden.
Wieland Str. 9,
Berlin (Duitschland), F. A. Overhoff,
Charlottenburg
VIII UllOi Tit 4.
Budapest (Hongarije), J. Vreede,
Mej. G. van der Berg,
Bundaberg (Austr.),
p.a. Societe SulW. J. Lugard,
Cairo(Egypte),
tanienne d'Agriculture, P. B. 63.
Carambehy (Parana,
Caixa Postal 135,
L. Verschoor,
Brazilie),
Ponta Grossa.
E. Reimers,
Colombo (Ceilon),
Cons. der NederColon(Rep. Panama), J. J. Ecker Sr.
landen.
Comodoro Rivadavia
Casilla de Correo
J. F. M. ter Ellen,
(Argentinie),
155.
Best. Ned. Bank,
H. Altmann,
Durban (Natal),
Postbus 1529.
P.B. 8
Ermelo (Transvaal), S. Alkema,
Frankfort a. d. M.
Prof. Dr. M. J. van
(Duitschland),
Steinmetzs cr. 42.
der Meer,
G. H. v. Straaten, Via Edmondo De
Genua (Italie),
Amicis 6-6.
Catharinastr. 43.
Hamburg (Duitschl.), Jac. Oving,
Hamburg 8.
Vice Consul der
A. J. F. de Veer,
La Guaira (Venez.),
Nederlanden.
P.O.B. 74.
H. S. Brandt,
Havana (Cuba),
Kap. Loods b/d.
J. Boon,
Ismailia(Egypte),
Suez Kanaal Mij.
Rue de la Haye.
Burgmauer 2.
P. S. GObel,
Keulen (Duitschl.),
Kochstr. 11111.
H. H. ter Meer,
Leipzig (Duitschl),
Leipzig-Connew.
P.O.B. 363.
H. E. Weyting,
Manaos (Brazilie),
p.a. Curacao TraMaracaibo (Venez.), J. Brommer,
ding Comp.
E. R. Boumeester, Rue Verdi 31.
Nice(Frankrijk),
Nijlstroom (Distr.
P.B. 22.
Waterberg) Transv. G. Bakker,
P.O. Box 383.
Panama(Rep. Pan.), A. A. Sasso,
P. A. F. Appelboom Rue du Louvre 15
Parijs (Frankrijk),
Paris.
P.B. 123.
Potchefstroom (Trans- A. H. Koomans,
vaal),
Puerto-Cabello(Ven.), P. J. C. Lampe Jr., p.a. A. Calderon e
hyos.
Rangoon (Br. Indie), P. Mijnarends Jr., Merchantstr 26/27
P. B.625
Caixa Postal. 1895.
Rio de Janeiro (Bra- A. S. de Clerq,
zilie).
Pater Fr. Huisman, Penitenzeria AposRome (Italie),
tolica, Piazza Scos
sacavalli 145, Rome C. 13
Barrio Belgrano.
Rosario(Argentinie), J. Lanser,
Calle Gobernador
Santa Fe(Argentinie), J. A. Benraadt,
Vera 273.
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Singapore (Malakka), H. Westers,
Stamboul(Constantinopel), Turkije,

p.a. Asiatic Petr.
Comp.

p.a. Ho11. Bank
v. d. Middell. Zee
Frijxellsgatan 4.
Stockholm (Zweden), J. Rippe,
E Coln° Belmonte, Kon. Paketv.-Mij.
Sydney (N.S.W.),
G.P.O. Box 217.
A. Troost,p.a. N.V. „la CoTampico (Mexico).
rona", P.B. 238.
Rue de l'AbreuJ. M. Gantois,
Watten(Frankrijk)
voir.
H. Goemans,

N IEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Monseigneur B. A. de Wit, Vicaris-Generaal
v /h. Aartsbisdom
H. A. Buisman, Notaris, Hooge der A 7
Beiden opg. door den heer Jac. Post

Utrecht.
Groningen.
Utrecht.

Gewone Leden.
Prof. Dr. W. Schiiffner, Mauritskade 57
W. Spoon, Scheik. Ing. Linnaeusparkweg 26
W. van Wienen, Dir. Ned. Iffa-Mij., Heerengracht 291
Dr. E. C. Jul. Mohr, Zijlweg 25
P. Meyer, Corresp. v /d. Ned. Bank, Dal 8
Dr. J. C. V. van Bommel, Luth. predikant
J. Paauw, acc. & leeraar boekh. M.O. Ged. Turfhaven 3
C. C. M. Ligtenberg, Notaris
C. C. Lochnaar Dokter, Comm. v. Politie
H. C. Anderea, Tandarts
G. Stapel, Tandarts, Gr. Noord 57
M. Heidenrijk, Koopman, Kl. Noord
F. Butter,
Red. Nieuwe Hoornsche Courant
I. H. Ruijs, Vleeschhouwer, Adr. Van Ostadelaan 19
Mr. C. den Besten, Adv. & Prov. L. Nieuwstraat 103
Fr. Kramer, Fotograaf, Biltstr. 99
R. A. Hoogland, Arts ,
Poortstraat 3
Fa. J. A. H. Wagenaar, Muziekh. 0. Gracht
107-109
C.. den Houten, Dir. Gasfabr. & Waterl.
H. J. Koopmans, Pastoor
H. ten Broeke, Dir. Culemb. Kwastenfabr.
W. Hoogerbeets, Dir. Nat. Bankvereeniging
C. C. Oostveen, Prefect v/h. Seminarie
A. v. Gelder, Koffiehuis
Dr. H. J. v. d. Wey, „Dennenoord"
Zuster M. v. Vladeracken, „'t Woudhuis"
B. Ruitenbeek, boekh. & drukkerij
Mr. W. A. J. Stortenbeker, Adv. & Proc. Gr.
Markt 6
Fa. Petrie & Co., Bankiers
J. J. S. v. Hamel, Comm. in Effecten, Oude
Gracht 104
Mr. Dr. A. F. H. Schreurs,
Adv. & Prov. Ged.
0. Gracht 117

H. Th. Tibbe, Makelaar, Nassaustr. 14
F. W. A. Brom, Boekh. Krocht 8
Mr. J. W. v. d. Vlugt, Lid fa. Guepin & v. d.
Vlugt, bankiers, Spaarne 56
H. C. Kloet, Dir. N.V. Electr, broodfabr., Koudenhorn 24/26

Amsterdam.
ff

Overveen.
Hoorn.
it

ff
ft
ff
ft
ff
ft
ft

Utrecht.
ff
ff
ft

C. H. Kerling, Dir. Nat. Bankvereeniging
J. C. v. Dam, Tandarts
D. J. v. d. Wilk, Kunstzaal „Pictura", Bazars traat 20
W. Lintner Jr. Schiekade 89a
P. H. v. Wermeskerken, Boekh. Heerestr, 62
Mr. J. F. v. d. Blij, Secr. van Groningen, Stemreboschstraat 18
Mej. A. Keuning, Schoolopz., Gr. Markt 10
N. A. v. Santen, Bedrijfsl. v. Gebr. Gerzon's
M. M.
Mr. J. Siertsema, Adv. & Proc. Caroliweg 7a
Mr. M. I. Wolthers, Ref. Secretarie Parkl. 12
Mr. J. Ph. Smits, Ref. Secretarie' Jan Lutenastraat 12a
F. Eppink,
Deken en Pastoor
P. H. Bos, Reeder, Coehoornsingel 2
Mej. H. Lunsingh Meijer, Hoofd 0. L. Meisjessch. Verl. Heereweg 106
Mej, T. Langeraap, Hoofd 0. L. Meisjessch..
Kraneweg 17
Dr. H. E. Rookmaker, Hooge der A 10
T. H. Hummelen, Notaris, Oude Boteringestr. 37
Allen opg. door den Heer Jac. Post.
S. v. Gelder, Kloveniersburgwal 99
M. W. Holtrop, Binnenkant 29
Beiden °pg. door het Bestuur der Afd.
Mr. E. M. C. B. Franquinet Adv. & Proc. Breedestraat 21
Opg. door het Bestuur der Afd.
Mej. A. Brenkman, Leerling Verpleegster Diakonessen-inrichting
Mej. M. M. Janson,
Mej. M. S. v. Roo en
tt
Mevr. Clement, Valkenboschkade 608
Opg. door Overste K. E. Oudendijk
Dr. F. H. C. v. Loon, Zenuwarts, 2de Sweelinckstraat 166
G. Brienen,
Kleermaker, Prinsestraat 71
H. Ch. E. v. Ede v. d. Pals, Hoofdcommies Dept.
v. Waterstaat, Nieboerweg 206
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Ir. M. H. Damme, Dir. Gen. der Post en Tel.,

Schoonhoven
ft

's-Gravenh.
Rotterdam.
Groningen.

Amsterdam.
ff
ft

Maastricht.
ft

Utrecht.
ft
ff

's-Gravenh.
ft

Javastraat 58
Opg. door den heer S. Renders, Velp.
Mevr. A. Koens—geb. Van Rooy, Bankastr. 2a
Opg. door den heer P. v. d. Berge
R. v. Hessen, Industrieel, Koninginneweg 25 Hilversum.
Opg. door den heer J. Kooy, Amsterdam.
E. D. v. Linge, Accountantskantoor, Wilhelminastraat 80
's-Gravenh.
E. W. A. Snoek, Accountantskantoor, Wilhelminastraat 80
ff
tf

Culemborg.
ff
ff
ff
ffr
ff

Doom.
ft
ft

$t

Groep Ned.-Indie.
Mr. W. N. Abell, Voorzitter Landraad

Haarlem.
ft

ft

tt
lf
tt

ff

tt

Weltevreden (Java).

D. Barendsen
Beiden. door het bestuur van Groep
J. H. C. Ploem
Opg. door den heer W. F. Winckel

f

ff

Ned. Indie.
Bandoeng.
Siantar.

Groep Vlaanderen.
Dr. P. van Oye, docent a. d. Universiteit, Tentoonstellingslaan 95
Troch, Albertlaan 199
Opg. door Dr. C. Debaive,
Hendrik De Pris, Nachtegaalweg 4
Frans Willems, Nachtegaalweg 22

Gent.
ft

Neder-over-Heembeek.
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Hendrik De Greef, Nachtegaalweg 24 Neder-over-Heembeek.
Polydoor Claeys, Kar. Cammaertsstr. 2
ff
ff
Of
Hendrik Throrisaen, Spoetveldstr. 13
ft
tt
ff

Buitenland,
K. Dijk, Trading Co, late Het & Co.
Rangoon (Birma) Eng. Indie.
Opg. door den heer F. Klevant, Medan.
J. M. C. E. le Ratte
Romilly-la-Puthenaye, Eure. (Frankrijk).
Mevr. H. A. le Riitte—Boissevain
Romilly-la-Puthenaye, Eure. (Frankrijk).
,,
Beiden opg. door den heer C. D. W. Boissevain Geneve.
Mej. M. Andre de la Porte, IV., TaubstumWeenen.
men g. 8
Hubert de Bordes, I. Aspernplatz 1
ft
Mevr. M. de Bordes—Brouwmeester, I. Aspernplatz 1
ft
L. A. de Bruyn, III., Rennweg 87
ff
Mej. Mien Bok, VII, Kirchengasse 42
ft
C. Bles, VII, Seidengasse 23/7
ft
J. H. Coster, XIV., Sechshauserstr. 43
ft
de Groot,
XII., Bahnzeile 43
11
J. F. Heybroek, VI., Haydngasse 11
ff
Mevr. Heybroek, VI., Haydngasse 11
if
J. de Heer, XIX., Grinzinger Allee 40
ff
Mevr. de Heer, XIX., Grinzinger Allee 40
ff
Henri Heye, IV., Blechturmgasse 1
ft
A. v. Hoboken, IV., Wiedner Hauptstr. 63
If
J. de Haas, Holl. Lloyd, I. Kolowratring 9
If
Gustav Ihle, VII, Mariahilferstr. 88a
PI
A. G. Immink, Sechsschimmelgasse 5
ft
Mej.. W. Jutting, III., Landstr. Hauptstr. 6
IP
J. G.Jerschavek, XIII., Speisingerstr. 99
11
C. G. D. Ihle, Nederl. Consul, Graz, Schillerstraat 1
11
C. Kesper,
I. , Rathausstr. 8
If
Mevr. Sonja ten Kate, Baden, Weilburg. 14
ft
J. Z. La air I. Schellingstr. 7
lt
Mevr. La air I. Schellingstr. 7
ff
Overste Laue, I. Hanuschgasse 1
f,
Mevr. Laue, I., Hanuschgasse 1
ff
J. van Leer, I., Gauermanng. 2
if
Mevr. Mahr v. Bemmelen, IV., Anton Burgg. 4
ft
A. C, M. Nijdam, Cacaofabriek Bensdorp, XIX.,
Weinbergstr. 69
ff
A. H. Pasman, Holl. Lloyd, I. Kolowratring 9
11
Mevr. Pasman, Ho11. Lloyd, I. Kolowratring 9
ff
Mevr. Anny Praszak, Consulaat Generaal
ff
E. Roosnek, IV., Blechturmgasse 26/16.
ft
Mevr. C. Repelaer, IV., Karlsgasse 20
if
Henri Reng s, VI. ,Mariahilferstr. 41
ft
Rysdorp, Holl. • Lloyd, I. Kolowratring 9
If
Mevr. Rysdorp, Holl. Lloyd, I. Kolowratring 9
tf
H. Ruiter, I. Dorotheergasse 7
tt
Gen. W. L. F. C. Ridder v. Rappard, I. Sta, diong. 2
11
Mevr. Ridder v. Rappard, I. Stadiong. 2
ff
Franz Roha, Pens. Karolina, IV., Karolinengasse
ff
Mevr. Roha-van Rechteren Altena
It
Mevr. Sophie Spiegel, XIX., Silvergasse 43
ff
H. Schouten, I. Hansenste. 6/9.
ff
Dr. G. J. Ijssel de Schepper, III„, Klimsch7
gasse. 1
ft
Mevr. Ijssel de Schepper—Ertl, III., Klimschgasse 1
A. v. d. Stal, Nederl. Gezaiitschap
Mevr. Thomson, II., BOcklingasse 47/7
- ff

Thomson, II., Bäcklingasse 47/7
Weenen.
Prof. Wenckebach, IX., Boltzmanngasse 12
If
Mevr. Wenckebach—Henny, IX.,
11
ft
Weinberg,
, Hintzerstr.
III.12
ff
Mevr. Weinberg, III., Hintzerstr. 12
ff
D. C. Wefers Bettink, IV., Brucknerstr. 6/IV
t1
Mevr. Wefers Bettink, IV., Brucknerstr. 6/IV
ft
0. Welward, XIII., Sturzgasse lc
it
Mej. G. Wessel, XVIII., Anastasius Gran 14
ft
Alfons Wackers, XI., Dorfgasse 33a
If
Mevr. Wackers, XI., Dorfgasse 33a
Pt
A. J. de Zwaan, II. ,
Praterstr. 66
ft
v. d. Noorda,
Schauboden N.O.
fp
J. C. Schoute, Cacaofabriek, Tribuswinkel b.
Baden
Pt
Mevr. Schoute,
Cacaofabrik, Tribuswinkel b.
Baden
ff
Salzburg.
Van As, Auerspergstr. 27
Mevr. van As, Auerspergstr. 27
ff
Mevr. Alberdinck-Vermeulen, Klosterneuburg b Weenen.
Prof. van den Bergh, Leopoldsdorf
ft
Mej. ten Bosch, I. Rathausstr. 8
tf
Albert van Heusden, XIX., Kahlenbergerstr. 59
it
Mevr. Irene Ihle,
VII., Mariahilferstr 88a
If
Dr. Mahr, (Naturhist. Museum) IV., Anton
Burgg. 4
tf
Mevr. Roosnek, IV., Blechturmg. 26/16
ft
Bernard Rapaport, VII., Schottenfeldg. 83
11
Mevr. v. d. Stal
Of
Mevr. Welward-Buschen, XIII., Sturzgasse lc
If
Mevr. van Leer, I., Gauermanng. 2
If
Hagen i W.
Mej. Octavie Blaauw, Chr. Rohlfsstr. 21
H. J. M. v. Drimmelen, Agenzia Marittima
Genua.
Olandese, Casella Postale 471
A. v. Bergen Walraven, Agenzia Marittima
Olandese, Casella Postale 471
G. B. Farber, Agenzia Marittima Olandese,
Casella Postale 471
Ph. J. Hardonk, Agenzia Marittima Olandese
Casella Postale 471
G. R. Haanebeek, adres fa. Davidson, Rhode &
Smith, Via S. Sebastiano
P. J. Droogendijk, Casella Postale 235
Allen opg. door den heer P. J. Droogendijk
ff
E.C.3.
J. de Blank, Marklane Station Buildings,
If
C. G. I. W. Koopman, Holland House, OakN.W.11.
field Rd.
,f
N.W.3.
D. Blitz, 71 Lawn Rd.
ft
W.
Nygh, 48 Lancaster Gate
ff
Catford(Engeland).
C. J. Rose, 317 Brown Hill R
L. Coomans, Wynford Lodge, Halt Robin Rd.
Belvedere (Kent).
Londen N.W .11.
C
Court
C. Blom , 29 Meadway
S.W.1.
F. B. s' Jacob, 2 Ryderstr.
ft
Ilford(Engeland).
W. Rodbard, 19 Highbury Gardens
Londen E.C.3.
W. F. v. Beuningen, 99 Fenchurchstr
(Engeland).
Beckenham. Kent,
H. S., Alter, 205 Kin shall Rd.
A. E. du Toit, Institute of Historical.
Londen W.C.1.
Research, Maletstr
W. 14.
H. W.Jonkhoff,
11 Matheson Rd.
ft
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Londen.
„
N. A. Miller, p /a. Petr. Mij. „La Corona".
ft
Beiden opg. door den beer A. Troost. Tampico.
Bericht.
Het vervolg van Nederlanders in den Vreemde, moet wegens plaatsgebrek tot eery yolgend nummer worden uitgesteld.
Red.

31ste Jaargang.

No. 8

Augustus 1927.

NEE RLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De macht der verfranschingsgezinden in Vlaanderen steunt meer op de verdeeldheid der Vlamingen
dan op Welk ander feit ook.
M. J. LIESENBORGHS.
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HET CENTRALISEEREN DER LANDVERHUIZING.
In de Hollandsche Revue van 8 Juli 1927 is een artikel verschenen, dat een pleidooi bevat voor het inrichten en centraliseeren der landverhuizing.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat zich
sedert jaren reeds daadwerkelijk bemoeit met het
behoud van de Nederlandsche beschaving onder de
leden van den Nederlandschen stam in het algemeen
en onder de Nederlanders in den vreemde in het
bijzonder, wil een poging doen in de tegenwoordig
steeds krachtiger op den voorgrond tredende beweging der landverhuizing het beginsel der samenwerking meer te doen zegevieren, ten einde zoowel
den omvang der landverhuizing te vergrooten, en deze
daardoor van meer beteekenis te doen zijn voor de
oplossing van het zoo netelige bevolkingsvraagstuk,
als meer mogelijk te maken, dat de landverhuizers
in voortdurende cultureele en oeconomische verbinding blijven met het moederland en dus niet
geheel voor de Nederlandsche beschaving verloren
gaan. In bedoeld artikel nu ontvouwt het lid van het
Hoofdbestuur, dat voorloopig met de voorbereiding
en het onderzoek deter aangelegenheid is belast,
een plan, dat tot grondslag moet dienen van voorloopige besprekingen. De schrijver stelt zich voor,
dat het beoogde doel het best zal kunnen worden
bereikt door de oprichting van een Nationale Maatschappij tot Bevordering der Landverhuizing, waarvan zooveel mogelijk overheidslichamen (rijk, provincien en gemeenten); instellingen van algemeen
nut; vereenigingen, Welke de landverhuizing in het
algemeen bevorderen of Welker doel rechtstreeksche
of middellijke behartiging van de belangen der landverhuizers voorschrijft of toelaat, lid zullen moeten
zijn. Het doel der Maatschappij zal omvatten:
1. De instelling van een zoo uitgebreid mogelijk
onderzoek naar de mogelijkheid van vestiging van
Nederlandsche landverhuizers in de verschillende
daarvoor in aanmerking komende deelen der wereld.
Dit onderzoek zal niet alleen tot onderwerp hebben

den algemeenen toestand van welvaart en beschaving
van het immigratieland, in verband met de vraag,
of er aldaar werkgelegenheid zal zijn voor alleenstaande landverhuizers, maar in het bijzonder zich
uitstrekken tot de streken waar georganiseerde groepen
landverhuizers rich kunnen neerzetten.
2. De krachtige ter hand neming van de opwekking tot landverhuizing, van het organiseeren der
landverhuizers en van hunne persoonlijke voorbereiding ten onzent.
3. De regeling van de reis en den overtocht naar
het nieuwe vaderland.
4. De bevordering van de stichting van Nederlandsche landbouwkolonies in den vreemde, Welke
haar eigen inrichting zullen hebben en op verschillende wijze met de „Maatschappij" en het moederland in verbinding zullen staan ter behartiging van
gemeenschappelijke oeconomische en cultureele belangen.
5. De opleiding en in dienst houding van een
aantal pioniers, aan wie het onderzoek in het immigratieland, de voorbereiding der landverhuizing te
onzent en de eerste inrichting der nieuwe vestigingen
kan worden toevertrouwd.
6. Het leggen van een blijvenden band tusschen
de georganiseerde nederzettingen in de verschillende
landen, ten einde o.m. overgang van landverhuizers
van de eene naar de andere nederzetting mogelijk te
maken en in het algemeen de kennisneming van elkaars wedervaren te bevorderen.
Terwijl het Algemeen Nederlandsch Verbond deze
aangelegenheid in studie neemt en tracht lichamen
of personen te vinden, die bereid zijn in beginsel
mede te werken tot de verwezenlijking der grondgedachte, worden de persorganen en alien, die in het
vraagstuk belang stellen, uitgenoodigd hun oordeel
hetzij openlijk uit te spreken, hetzij persoonlijk
kenbaar te maken aan den schrijver van het bedoelde
artikel: Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm, lid van
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het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, Laan 34, 's-Gravenhage.
Het vorenstaande, dat een korte samenvatting
is van het genoemde opstel in de Hollandsche Revue 1),
behoeft voor onze lezers nog eenige toelichting.
Ten einde de uitwerking van de grondgedachte
van het plan, om door het centraliseeren der landverhuizing en de stichting van Nederlandsche volkplantingen binnen het Rijk of in den vreemde, zoowel aan de dichte bevolking van ons land lucht te
verschaffen als het behoud der landverhuizers voor
de Nederlandsche beschaving doeltreffender te
kunnen nastreven, sneller te doen slagen en ook de
eerste pogingen tot de bij elkaar brenging van medewerkers en belangstellenden eenvoudiger te doen
verloopen, is deze aangelegenheid in den huidigen
stand voorloopig aan den ondergeteekende overgelaten,
met dien verstande, dat de regeling en bespreking
voor zijn verantwoording blijven en dus niet bindend
zijn voor het Hoofdbestuur in zijn geheel, noch voor
de wederpartij. Zoodra echter voldoende samenwerking zal zijn verkregen, om tot omlijnde voorstellen
over te gaan, zal de zaak een gewone bestuursaangelegenheid worden. De behandeling van taken geschiedt intusschen met behulp van onze Administratie en onder het oog van het Dagelijksch bestuur.
Nog een enkel woord over het bedoelde opstel
en wel in verband met Suriname. Daar het buiten
het bestek van den eersten opzet van het plan valt
in afzonderlijke beschouwingen te treden over landen
en streken, die geschikt zouden zijn voor Nederlandsche kolonisatie, is o.a. geen melding gemaakt van
mogelijke landverhuizing naar onze overzeesche gebieden, met name naar Suriname. De gedachte
daaraan heeft echter bij het ontstaan van het algemeene plan een groote rol gespeeld. Het verdient
toch wel in de eerste plaats aanbeveling ernstig de
mogelijkheid te onderzoeken, of de landverhuizing
niet binnen de grenzen van ons Rijk kan blijven en of
Hollandsche kolonisatie van Suriname, mits aangepast aan klimaat en toestanden aldaar, niet tot werkelijkheid kan worden gebracht.
De ondergeteekende, als medelid van het Hoofdbestuur voor Suriname, heeft daarvoor bijzondere
belangstelling en is er, op zijn zachtst gezegd, geenszins van overtuigd, dat de stichting van Nederlandsche volkplantingen in Suriname, in den vorm van
vereenigd klein-plantagebedrijf, tot de onmogelijkheden zou behooren. In ieder geval is deze zaak,
vooral in verband met de jongste voorstellen van den
Ondernemersraad en met de mogelijkheid van een
verbeterde mechanische wijze van grondbewerking,
een deugdelijk onderzoek waard. Dat een dergelijk
onderzoek en belangrijk onderdeel van de taak der
gedachte Maatschappij tot bevordering der Landverhuizing zou moeten zijn, spreekt van zelf.
Juli 1927. Mr. Dr. P. H. W. G. VAN DEN HELM.
1) Voor zoover de voorraad nog strekt, zijn overdrukken
tegen 15 cts. verkrijgbaar bij de Administratie van het A.N.V.
Laan 34, 's-Gravenhage.

Vlaamsche toestanden.
xx
Het is niet de eerste maal, meen ik, dat in ons
maandblad, bij de beoordeeling van de al maar door
wisselende toestanden en verhoudingen in Vlaanderen — een wisseling welke, daar zij sours door
moeilijk na te speuren oorzaken wordt teweeggebracht,
den buitenstaander vaak verrast — de aandacht
wordt gevestigd op de Katholieke Universiteit te
Leuven en de beteekenis van de werking der Vlaamsche studentenschap aldaar, in het algemeene raam
van den ontvoogdingsstrijd die, vooral sedert Albrecht
Rodenbach, door het zuidelijke deel van den Nederlandschen stam wordt gestreden.
Was het, een paar jaren geleden, het geschil
tusschen de Vlaamsche studenten en de alle Vlaamschnationale uitingen onderdrukkende Academische
overheid, dat aller oogen op Leuven vestigde, thans
is door de Vlaamsche studeerende jeugd van deze
Alma Mater, van de viering van het vijfde eeuwfeest der Leuvensche Universiteit gebruik gemaakt,
om, door middel van een in vier talen (Nederlandsch,
Engelsch, Duitsch en Fransch) gesteld memorandum, de aandacht te vragen van de honderden buitenlandsche geleerden, die aan de herdenking deelnamen, voor, wat het memorandum in zijn titel zelf
heet: „Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid".
Het is een onbetwistbaar feit, dat de overgroote
meerderheid van de ruim 1500 te Leuven studeerende
Vlaamsche jonge mannen die geroepen zijn om,
binnen enkele jaren reeds, een leidende rol in hun
land te spelen, geen genoegen meer meent te kunnen nemen met het zoogenaamde Vlaamsche minimalisme of Vlaamsch-Belgicisme en dan ook Vlaamsch
nationaal denkt en handelt. Men kan dit betreuren
of er zich over verheugen al naar het inzicht dat
men heeft in het doel en de uitkomst van den Vlaamschen strijd, maar bij het nasporen der oorzaken,
welke tot de worming van de huidige geestesgesteldheid van de Vlaamsche katholieke Universitaire
jeugd het meest bijdroegen, zal hij, die in de toekomst de geschiedenis der Vlaamsche beweging wil
schrijven, ongetwijfeld als een factor van het grootste
belang de vernederende minderwaardigheid aanstip pen, waarin het Nederlandsch door de Academische
Overheid te Leuven sedert 1830 stelselmatig is gehouden, een stelsel trouwens, dat door den huidigen
Waalschen rector en zijne geenszins Vlaamschgezinde raadgevers, slechts schoorvoetend en enkel onder
den drang der omstandigheden wordt prijsgegeven.
Zoo scherp is trouwens nog altijd de tegenstelling
tusschen de Academische Overheid en de Studenten, dat, bij de jongste herdenkingsfeesten (waarbij
uitnoodigingen, programma's enz. nog immer eentalig Fransch waren) de studenten, uit vrees voor
betoogingen, bij de plechtige Academische vergadering (door de buitenlandsche afgevaardigden, koning
Albert, koningin Elisabeth, prins Leopold en de
Belgische bisschoppen bijgewoond) werden geweerd. Doch in dezelfde vergadering sprak prof.
Van der Essen, secretaris van de Universiteit, reeds
een Nederlandsche rede uit, terwijl ook Mgr.
Van Roey, de nieuwe kardinaal van Mechelen, zijn
Fransche toespraak in het Nederlandsch samenvatte
en nogmaals de toezegging deed, dat Vlamingen en
Walen weldra, aan de Leuvensche Alma Mater, op
een voet van volkomen gelijkheid zullen worden gesteld.
Het zal nu, bij de opening van het nieuwe Acade-
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mische jaar, in October a.s., moeten blijken, in welke
mate deze belofte reeds in vervulling gaat. Tot dusver was het Nederlandsch practisch nog altijd niet
een der gewettigde talen van de Universiteit. Wel zijn
een aantal colleges vernederlandscht, maar zelfs de
studenten, die het Vlaamsche stelsel kozen, moeten
in het beste geval, nog steeds ruim een derde van
hunne lessen in de Fransche taal volgen, terwijl het
algemeen bekend is, dat de zoogenaamde Vlaamsche
professoren, op enkele lofwaardige uitzonderingen
na, een erbarmelijke, met dialectklanken, verwrongen
vormen en bastaardwoorden doorspekte taal spreken, welke met den besten wil der wereld toch geen
Nederlandsch kan worden geheeten. De administratieve taal is het Fransch, zoowel voor de Vlamingen als voor de Walen en de buitenlanders. De
diploma's, getuigschriften, programma's der leergangen, reglementen, inschrijvingsbewijzen, enz.
zijn eentalig Fransch of worden in het Fransch ingevuld. Bij de jaarlijksche openingsplechtigheid, in
October, wordt alleen Fransch gesproken, het hooger
instituut voor wijsbegeerte, de bijzondere colleges,
de school voor opvoedkunde en zielkunde, het instituut voor archeologie en kunstgeschiedenis, het
hooger handelsinstituut, het doctoraat in de fiscale
wetenschappen, het is alles nog uitsluitend of bijna
uitsluitend Fransch.
Hoeft het dan verwondering te baren, dat de
Vlaamsche studenten zich niet thuis voelen aan de
Leuvensche Universiteit en er steeds op een gespannen voet Leven met de Academische overheid ? En is
het niet natuurlijk, dat de Vlaamsche studentenschap
zich bij feesten, als die, welke enkele weken geleden
werden gevierd, van alle medewerking en deelneming onthoudt (de afwezigheid der Vlaamsche
studentenvaandels in den Academischen stoet blijkt,
op sommige vreemde afgevaardigden, meer indruk
te hebben gemaakt dan het den vijanden der Vlamingen lief was) en hare onthouding verklaart door
'n!pleidooi voor het Vlaamsche zelfbeschikkingsrecht,
dat, naar het oordeel der stellers, alleen het einde kan
brengen van het Romaansche cultuurimperialisme,
waaronder het Vlaamsche yolk gebukt ligt ? Dit memorandum, onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het Kati'. Vlaamsch Hoogstudentenverbond Leuven en de vertegenwoordigers der Kath.
Vlaamsche Oud-Hoogstudentenbonden der provincien Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, bevat de bondig samengevatte geschiedenis van de Vlaamsche volkseigenaardigheid, door de eeuwen heen, om te komen
tot het besluit dat „heden, honderd jaar na de Belgische omwenteling, het jonge Vlaamsche geslacht
duidelijk inziet, waar het Vlaamsche belang in 1830
lag en nog rondom 1930 moet liggen, nl. in den
- atuurlijken samengroei van Noord- en Zuid-Neder_ and, in de cultureele Nederlandsche eenheid, die
door een politiek verband bekroond zou worden".
En terwijl de Vlaamsche studentenschap reeds
dergelijke gedachten durft verkondigen en verdedigen, blijft de Academische Overheid te Leuven
aarzelen en talmt zij nog met het verleenen, aan de
Vlaamsche studeerende jeugd, van het recht op een
volledige cultureele ontwikkeling en ontplooiing
welke, sedert Lang, in Europa, aan geen enkel beschaafd yolk meer wordt ontzegd.
Vreest zij dan werkelijk niet, te laat te komen ?
M. J. LIESENBORGHS.

■■■••■■■•
DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
De Tweede Luchtreis naar Indie.

Ditmaal heen en weer en met een reiziger ! De
K.L.M. heeft zichzelf overtroffen. Nederland houdt
tred met de voorsten.
Minister dr. Koningsberger vatte samen:
„Nederland mag trotsch zijn op de K.L.M., het
Comite Vliegtocht Nederland—Indie. In vier opzichten was Holland de baas in alles: vloeibaarmaking helium, den tocht van den onderzeeer K 8,
Philips' radio-uitvindingen en de kroon op het werk:
het veilig vervoer van een passagier naar Indie en
terug".
Het stemt tot vreugde, dat heel het yolk in deze
gevoelens deelt en dankbaar de mannen gedenkt
die dit deden voor Nederlands naam.
Dit is de groote vooruitgang der laatste jaren:
de trots op ons Nederlanderschap behoeft niet meer
alleen op het verleden te steunen maar vindt zijn
grond in feiten van het heden. In ons midden is
ieder oogenblik de man te vinden, bereid en instaat
het grootste te volbrengen wat de omstandigheden
vereischen, wat de beste van eenig yolk ter wereld
durft en kan.
Pirennes Geschiedschrijving.

Tegen prof. Pirennes, thans bijna voltooide, groote
„Geschiedenis van Belgie" oppert prof. dr. P. Geyl
in „Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde" bedenkingen onder het opschrift
„Belgicistische Geschiedschrijving". Pirennes doel,
de eenheid van Belgie te doen uitkomen, bracht,
in zoo nabije omgeving van het — strijdbare —
Belgische nationalisme, het gevaar van partijdigheid
mee en de Londensche hoogleeraar toont aan, dat
de bekwame Belgische schrijver dit gevaar niet altijd
heeft ontweken. Vooral met den Franschen tijd voor
oogen schijnt het begrip van nationale eenheid onhoudbaar: de zwakheid van het nationaliteitsbesef
bleek, naar Geyl opmerkt, juist toen overtuigend uit
het gebrek aan weerstandsvermogen tegen de verfransching. Geheel onjuist is volgens prof. Geyl de
voorstelling, die Pirenne geeft, alsof reeds in de dertiende eeuw van een verfransching sprake was, als
wij thans waarnemen. Die meening hebben Vlaamsche
schrijvers reeds met goed gevolg weerlegd. Aan den
opzet van het boek schijnt het mede te moeten worden
toegeschreven, dat aan de opkomende Vlaamsche
beweging slechts zeer weinig aandacht wordt gegeven.
Een ernstig verwijt is, dat de Belgische hoogleeraar
van zijn bronnen meestal slechts gebruik heeft gemaakt, voor zoover deze in zijn stelsel pasten, zoodat
hij bijv. Nederlandsche schrijvers grootendeels ongelezen heeft gelaten. Tegenover Nederland en
Nederlanders van beteekenis — koning Willem I
inbegrepen — is hij dientengevolge in rechtvaardigheid te kort geschoten.
Een lezing van Prof. M. C. Botha.

Wij ontvingen in druk, de lezing „Groot- en KleinNederland", die prof. M. C. Botha op 27 Mei 11. te
Kaapstad voor het A.N.V. heeft gehouden. Een
aardige voordracht en belangrijk, omdat de hoogleeraar
zich hoog boven Afrikaansch-Nederlandsche gevoeligheden verhief. Hij stelde Groot- en KleinNederland tegenover elkaar, betreurde het verli4.

132

NEERLAND IA

van Nederlands staatkundige grootheid, maar troostte
zich en ons met de gedachte, dat onze geestelijke
grootheid zich herstelt. ,As alle Dietse stamgenote
wil saamspan en na hegter kulturele bande wil
streve", zeide prof. Botha, „kan daar van Nederland,
Vlaanderen en Suid Afrika nog 'n invloed uitgaan
wat die wereld sal verbaas en ander magtiger volke
sal dwing om ons taal te leer ten einde ons geestesproducte deelagtig te word".
Een stoutmoedige voorspelling, die wel deed
hopen en verwachten, dat de hoogleeraar de beteekenis van het Nederlandsch voor het Afrikaansch
niet zou miskennen. In zijn strijd voor zijn eigen taal
heeft, naar hij betoogde, de Afrikaner zich aan de
geschiedkundige en beschavingsgemeenschap met
Nederland weinig gestoord. In zoover is dit te billijken als, in Zuid-Afrika, Afrikaansch uitgangspunt
en einddoel moet zijn. Het A.N.V. behoort in verband hiermede daar te lande meer een Afrikaansche
dan, een Nederlandsche vereeniging te wezen.
„Maar" zei de hoogleeraar, „aangezien Afrikaans ook
Diets beteken, moet ons in noue aanraking blij met
andere Dietsen d.w.z. Hollanders en Vlamingen
met die oog op die so noodsaaklike aanvulling, verrijking en verbreding van ons geestelike lewe in Suid
Afrika". Hierbij drong prof. Botha aan op veel meer
ernst bij de beoefening der taal. „Ek dink dit is
hoog tijd, dat ons besef dat ons op Afrikaans alleen
nie kan lewe nie". Het ideaal van sommige leiders:
een samensmelting van het Engelsch sprekende en
Afrikaansch sprekende volksdeel bracht z.i. het
gevaar mede voor een algeheele verengelsching; gelukkig was bij het vlagvraagstuk gebleken, dat die samensmelting „nog maar een droombeeld is". Dat belet
niet, „dat ons Afrikaners nog allesbehalve genees
is van die Engelse siekte". Persoonlijk vond prof.
Botha in Nederlandsche boeken meer stijl en taalschoonheid dan in de meeste goedkoope Engelsche
romans. Sommige der beste Afrikaansche schrijvers
als Van Langenhoven, Van Bruggen, Leipoldt,
Celliers, Totius, Malherbe, hadden veel aan de
Nederlandsche of Vlaamsche schrijvers te danken.
Spr. zou het verstandig achten, Nederlandsch, meer
dan tot dusver, als onderdeel van het Afrikaansch te
laten lezen, en de schrijftaal — die een Afrikaner
niet noodig heeft — terzijde te laten. Nederlandsche
boeken echter moeten in het bereik gebracht worden
van iederen eenigszins opgevoeden Afrikaner.
Zeer juist lijkt ons de opmerking van den spreker,
dat de toekomst der Zuidafrikaansche beschaving
in groote mate afhankelijk is van de letterkundige
ontwikkeling. Dit woord uit zoo gezaghebbenden
mond is een kostbare raad aan hen, die met de eigen
taal een lichtvaardig spel spelen. Zal Nederland weer
groot worden, dan zal dit zijn met en door zijn taal.
Geestdrift te Weenen.
In de Post (Leiden) van 24 Juni schetste V. H.,
met welk een geestdrift de Nederlandsche deelnemers
aan den tweeden internationalen Gezellendag te
Weenen op het Pinksterfeest zijn verwelkomd en
begroet.
Nauwelijks had de algemeene secretaris, dr. Joh. Natterman, de Nederlanders, kenbaar aan de oranje-kokarde,
waarop het insigne der St. Josephs-Gezellen was gehecht,
van verre gezien, of hij kwam tot de „Freunde aus Holland"
en voerde ons de zaal door naar voren. Aan onze Gezellen
werd een plaats ingeruimd op de treden van het ruime
podium, terwijl de Eerw. Presidenten werden uitgenoo-

digd plaats te nemen op de eerste rij naast Z.Em. Kardinaal
Pirrl, den Bondskanselier Mgr. Dr. Seipel en den Oostenrijkschen Monsignore.

Toen in de openingsrede van den alg. voorzitter,
Mgr. Hiirth, de beurt der begroeting aan Nederland
kwam, braken overweldigende toejuichingen los,
aangroeiend tot een ovatie, waarbij het „Hoch Holland 1" van alle kanten werd herhaald.
Ook weer bij den grooten optocht op PinksterMaandag door de straten van Weenen stond geen
enkele groep zó6 in het brandpunt der belangstelling
of werd zoo levendig toegejuicht als de Nederlandsche.
De bevolking van Weenen heeft opnieuw getoond,
de mooie deugd der dankbaarheid te bezitten. En
zij, die in Nederland tijdens en na den wereldoorlog
zich het lot der noodlijdenden in het buitenland,
in het bijzonder in Oostenrijk, aantrokken, kunnen
ook weer uit de ontvangst der Sint Josephsgezellen
te Weenen met voldoening zien, hoe veel zij daarmee
voor Nederlands naam in den vreemde hebben gedaan.
Geestelijk en Stambelang in Canada.
Dr. Henry Beets is in Nederland geweest en geeft
in De Wachter, het te Grand Rapids verschijnende
Nederlandsche weekblad, verslag van zijn besprekingen hier te lande over de geestelijke verzorging van
protestantsche Nederlanders in Canada.
Hij schat het aantal geboren Nederlanders in Canada op vijftienduizend. Zij zijn dermate over het
groote land verspreid, dat hun geestelijke bediening
zeer moeilijk valt. Uit de besprekingen van dr. Beets
met Jhr. Sandberg van de „Vereeniging Landverhuizing", den heer J. A. A. Hartland, directeur der
„Emigratie Centrale Holland" en met het Evangelische Alliantie Comit y — waarbij aanwezig waren
de heeren prof. dr. J. W. Pont, ds. L. W. Bakhuizen
van den Brink, ds. H. Jansen, ds. H. den Breems, de
heer A. Folmer en de heer J. J. R. Schmal, secr. —
is gebleken dat de geestelijke belangen en de stambelangen tot op groote hoogte samengaan. Dr. Beets
hield, naar hij meedeelt, een pleidooi voor de groepsgewijze nederzetting — in tegenstelling met de
meestal gevolgde wijze van verstrooiing — welke
gebleken is ook voor het behoud van het volkseigen
van zoo groote waarde te zijn. Hij voerde daarvoor
de volgende gronden aan:
Groepsgewijze nederzetting wordt geeischt door (1)
Stambelangen, (2) persoonlijke belangen, (3) emigratiebelangen, (4) maatschappelijke belangen, (5) opvoedkundige belangen, (6) geestelijke belangen.
Naar zijn meening wordt een landverhuizer, vooral in
de eerste jaren, het best gesteund door bediening des
Woords in de taal der vaderen, volgens de vormen en
gebruiken der vaderen en naar de leer der vaderen.
Ook de belangen van het nieuwe vaderland zouden het
best bevorderd worden, zoo onze stamgenooten in Canada
zich groepsgewijze aaneengesloten konden ontwikkelen.

Ook gesprekken met andere gezaghebbende personen in Nederland gaven den schrijver hoop, dat
men zich met groepsgewijze nederzetting vereenigde.
Niet in den zin van landkoopen op groote Schaal
en dan onder elkander verdeelen, zooals Van Raalte
en Scholte deden, maar meer volgens de methode,
die men onder anderen bij de planting der kolonie
in noordwestelijk Iowa volgde: onderzoek door
enkele bevoegden, nederzetting van een kern onzes
yolks en van daar uitbreiding in allerlei richting.
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Naar men uit vroegere mededeelingen weet (zie
o.a. Neerlandia van Augustus en September 1924)
zijn de best geslaagde nederzettingen in Amerika
die, waarbij een geestelijke band de kolonisten vereenigde. De pogingen van kerkelijke ziide, om meer
stelsel te brengen in de overplanting van Nederlanders in Canada, verdienen daarom hartelijke belangstelling, in het bijzonder bij het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat, gelijk men weet, sedert eenigen
tijd pogingen in het werk stelt, om meer samenwerking in de landverhuizing te bevorderen.
Een Helper bij Hollands Herstel.
Bij het honderdjarig bestaan van Scheveningen
is de naam van den stichter Jacob Pronk ook met
eere genoemd in verband met het herstel van Nederlands onafhankelijkheid.
Jacob Pronk was een van die kloeke Nederlanders,
die nooit den eed hebben willen afleggen aan het
Fransche bewind. Hij geloofde in den terugkeer van
het Oranjehuis en was reeds eenige weken v6Or het
oogenblik der bevrijding op de hoogte van wat er
gebeuren zou.
De leiders hadden hem ingewijd. Zoo wordt
herinnerd in de „Geschiedenis van Scheveningen"
door wijlen J. C. Vermaas, dat onlangs verscheen.
Hij werd de vertrouwde van het beroemde driemanschap: Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam
en Van Limburg Stirum, en ging op den historischen
17den November, in opdracht van den laatstgenoemde
naar Scheveningen, om Oranje uit te roepen en den
commandant der Fransche wacht te vertellen, dat
het Fransche bewind was afgeloopen. Pronk was het,
die de komst der Engelschen regelde, de troepen
verzorgde en daarvoor eigen kostbaarheden beleende
en verkocht; die van Fagel het eerste bericht vernam
van 's Prinsen terugkeer; die zijn noon, als renbode,
een oranjevlag om het lijf gewonden, naar Den Haag
zond met de tijding van de aankomst; die met den
Oranjevorst naar de residentie reed op den eersten
zegevierenden tocht in het vaderland. Koning Willem
I benoemde hem tot Broeder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Pronk werd „Provisioneel commissaris", maar dat
duurde natuurlijk niet lang. Toen het met de ambtenarij niet ging en een baantje bij lands- of stadsbestuur voor den vrijmoedigen Scheveninger, die het
hart heel hoog droeg, niet te krijgen was, wierp hij
het over een anderen boeg. Hij kwam op het, voor
dien tijd en die plaats waarlijk buitengewone denkbeeld, een badgelegenheid in zee te openen. En die
eenvoudige inrichting werd de oorsprong van de
badplaats Scheveningen, die een wereldnaam zou
krijgen.
Zulke mannen, die op hun 58ste jaar nog een uitvinding doen, waarvan de wereld te kijken staat,
toonen de taaie levenskracht van het ras. Zij zijn
de vezels van den Nederlandschen stam.
Redding van een Dietschen Tak.
Vijfhonderd Boerenfamilies staan (stonden ?), naar
de Tel. bericht heeft, aan den Noordoever der Kumene,
de rivier die Angola van het Zuidwestmandaatsgebied Scheidt. Zij verzochten aan de Zuidafrikaansche regeering, toegelaten te worden tot het — onontgonnen — kaskoveld, waar zij zich willen vestigen.
Portugeesch West-Afrika (Angola) was de eerste Nederlandsche nederzetting in Afrika in de 17e eeuw. Wie te
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Sao Paolo e Loanda, de hoofdstad, aan wal stapt, ziet
aanstonds een verwaarloosd, Binds eeuwen ongebruikt,
gebouw: de oudste Nederlandsche kerk op Afrikaanschen
bodem. In de onmetelijke wildernissen van het binnenland huizen nog, naar het genoemde blad vertelt, een
groot aantal Afrikaansche Boerengezinnen, Welker namen
als de Wet, Steyn, van Heerden ons bekend klinken. Die
duizenden stamgenooten van het Dietsche ras verkeeren
in nood.

De moeilijkheden dezer verarmde kolonie zijn
schier onoverkomelijk, ook, omdat naar het schijnt,
zelfs hun rechten op hun boerderijen niet worden
erkend.
Zij vinden vrijwel geen afzet voor hun producten,
en lijden groote verliezen door aanhoudende rooftochten van inboorlingen, waartegen zij volgens den
berichtgever hoegenaamd geen bescherming kunnen
verk rij gen.
Het is te hopen, dat het verzoek dezer Boeren
kan worden ingewilligd en aldus een tak van den
Dietschen stam van den ondergang kan worden
gered. Wie weet, Welk een kostbare aanwinst deze
beproefde kolonisten zouden zijn voor de blanke
bevolking van Zuid-Afrika, die erkend te gering is
tegenover het toenemende aantal kleurlingen.
Gedenkt uw Afkomst !
„Gedenkt uw Afkomst !" Deze opwekking is de
kern van een opstel „Holland among the Nations"
in het tijdschrift der Dutch Burgher Union of Ceylon.
De schrijver, de heer L. E. Blaze, vat in enkele bladzijden herinneringen uit de geschiedenis onzer
vaderen samen, wat de wereld aan Holland dankt.
Wat is een groot yolk ? Niet een, zegt de schr., dat
zooals Rusland een ontzaglijk grondgebied bewoont;
of dat, zooals China, bij honderden millioenen wordt
geteld. „Het is het yolk, dat aan het menschdom
nieuwe gedachten geeft, nieuwe levensidealen, nieuwe
hoop, nieuwe verlangens". En dan zet hij uiteen,
waarom Holland groot moet worden genoemd wegens
zijn uitvindingen en ontdekkingen, zijn diensten aan
kunst en wetenschap — het overbekende verhaal,
waaronder de achttiende eeuw het wordt vervolgd
schreef.
Op de vraag, wat Holland bovenal voor den vooruitgang der wereld deed — zooals de Joden de eenheid
Gods leerden, de Grieken het ideaal van schoonheid
vonden, de Romeinen de tucht van recht en orde,
de Engelschen het vertegenwoordigend regeeringsstelsel — antwoordt de schrijver, dat de Hollanders
aan het menschdom de les van vrijheid hebben gegeven
„vrije gedachten en vrij bestuur", godsdienstige en
politieke vrijheid. De Spaansche wereldmacht beteekende stilstand en dwang. De Nederlanders
verbraken de boeien, die de beschaving omknelden.
Nog staat de vreemdeling verbaasd, dat een land,
niet grouter dan half Ceilon, den strijd heeft aangedurfd tegen een mogendheid, in Wier gebied de ton
niet onderging. Wankelmoedigen in den nieuwen tijd
kunnen daar nog altijd kracht uit putten.
„Gij, Dutch Burghers van Ceilon", zoo besloot
de heer Blaze zijn toespraak, waarvan dit artikel
blijkbaar het verslag is, — „gedenkt, dat gij behoort
tot het yolk, dat het menschdom zoo roemrijk heeft
gediend. Gij zijt de afstammelingen van een ras, dat
voor Europa en de menschheid de hoogste idealen
van vaderlandsliefde, recht en vrijheid heeft bevochten
en gehandhaafd".
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NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.
III
Australia.
De Consul-Generaal te Sydney beantwoordde
onze vragenlijst voor den geheelen Australischen
statenbond en Nieuw-Zeeland.
Voor den Nederlandschen stam schijnen de naar
Australia getrokkenen voor het grootste deal verloren:
zij verliezen over het algemeen hun Nederlandsch
karakter, laten zich naturaliseeren, verwaarloozen
hun moedertaal en hun kinderen spreken gewoonlijk
alleen Engelsch. Volgens de volkstelling van 1921
is het aantal Nederlanders en oud-Nederlanders
1391, voornamelijk zeelieden, fabrieks- en landarbeiders, eenige boeren en handelaren, waarvan
587 in Nieuw-Zuid-Wales, 250 in Victoria, 313 in
Queensland, 129 in Zuid-Australia, 97 in WestAustralie, 13 in Tasmania en 2 in het Noordelijk
gebied. Hiervan zijn 1058 mannen en 333 vrouwen.
30 % zijn gevestigd op het land. Een vergelijking met
andere ingekomen gegevens wijst er wel op, dat juiste
getallen moeilijk te geven zijn. Voor Nieuw-Zeeland
worden nog opgegeven 70 niet-genaturaliseerden
en 80 genaturaliseerden.
De eenige in dit werelddeel gevestigde Nederlandsche installing is het Koningin-WilhelminaOndersteuningsfonds te Sydney, dat steun verleent
aan hulpbehoevende Nederlanders.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond heeft een
vertegenwoordiger te Sydney, den heer E. Colaco
Belmonte, p a. Kon. Paketvaart-Mij., G.P.O. Box
217, en een vertegenwoordigster te Bundaberg (bij
Brisbane) Mej. G. van den Berg.
Midden- en Zuid-Amerika.
Een algemeene opmerking ga vooraf, die vooral
de Westindische eilanden, Venezuela, Columbia
en Panama betreft, maar ook wel op eenige Middenamerikaansche republieken van toepassing is: de
Nederlandsche onderdanen in deze streken zijn meerendeels negers of afstammelingen van negers, van
Curacao en Suriname afkomstig, die bijna alien
behalve Spaansch of Engelsch slechts de landstalen
deter gebiedsdeelen spreken en bij wie van een
Nederlandsch karakter natuurlijk geen sprake kan
zijn. Buiten deze „Nederlanders" zijn er blanke
Surinamers en Curacaoenaars en eenige weinige
werkelijke Nederlanders, die bijna uitsluitend werkzaam zijn bij petroleummaatschappijen, banken
en handelsondernemingen. De in Nederland geborenen gaan na afloop van den tijd, waarvoor zij zijn
uitgezonden, naar elders of naar Nederland terug.
Westindische eilanden.
Van de talrijke Engelsche eilanden, de groote als
Trinidad met Tobago, Barbados, Jamaica, de kleinere
als St. Lucia, Dominica, St. Vincent, St. Kitts, Nevis,
Sombiero, Montserrat, Antigua, Grenada, en eilandengroepen als Bermudas, Bahama-eilanden, Kaaiman-, Slang en-, Honden- en Maagdeneilanden
zijn zoo goad als geen gegevens binnengekomen. Van
Trinidad ontvingen wij een adreslijst van 39 Nederlandsche onderdanen, onder welke 14 RoomschKatholieke priesters en eenige ingenieurs bij de
„petroleum". Op St. Lucia worden 10 Nederlandsche
onderdanen opgegeven, van welke enkelen namen
dragen, van de Nederlandsche bovenwindsche eilan-

den bekend. Inboorlingen van St. Martin, Saba en
St. Eustatius vindt men ook tijdelijk op St. Kitts
en Nevis; daar hun moedertaal ook het Engelsch is,
kan hier evenmin in dien tin van een behoud van het
Nederlandsch karakter sprake zijn. Op Jamaica
zou ongeveer een half dozijn Nederlanders verblijven, van welke geen nadere bijzonderheden
worden meegedeeld.
Van de Fransche eilanden Martinique, Guadeloupe, St. Pierre en Miquelon ontbreken alle gegeyens.
Hetzelfde moat gezegd van het Amerikaansche
eiland Cuba, van Welk eiland intusschen, evenals van
Porto-Rico.veldt. dat er verschillend e Curacaoenaars
verblijven. De Curacaosche emigratie naar Cuba
heeft nog in 1926 in onze Staten-Generaal een onderwerp van bespreking uitgemaakt. Ofschoon het
Bestuur van Curacao moeite noch kosten spaart
om deze lieden, die thans in hun eigen land veal loonender arbeid zouden kunnen vinden, daarheen
terug te brengen, is dit nog niet afdoende gelukt.
Te Havana heeft het A.N.V. een vertegenwoordiger
in den heer H. S. Brandt, postbus 74.
Op St. Thomas en de andere voormalig Deensche
eilanden zouden geen Nederlanders zijn. Als overblijfsel van den Nederlandschen invloed is daar
nog het uitstervend negerhollandsch.
Haiti. De consul-generaal te Port-au-Prince
meldt, dat er op Haiti 5 in Nederland geboren
Nederlanders zijn, werkzaam bij de Koninklijke
Nederlandsche Stoombootmaatschappij, vroeger bij
de K.W.I.M., voorts verscheidene Nederlandsche
Roomsch-Katholieke geestelijken en Curacaoenaars,
Van Kaap Haiti is een naamlijst van 5 Nederlandsche
onderdanen ingezonden.
San Domingo. Aileen de vice-consul te San Pedro
de Macoris heeft gegevens verstrekt. Onder meer
ontleenen wij aan diens uitvoerige inlichtingen het
onderstaande.
In de stad San Pedro de Macoris is een groote
Nederlandsche kolonie, die evenwel geen aaneengesloten geheel vormt, doch in drie groepen uiteenvalt.
Vooreerst zijn er 3 of 4 ongehuwde Nederlanders,
uit Nederland gekomen, die als scheikundigen en
accountants in Amerikaansche ondernemingen werkzaam zijn en wel — als de gelegenheid er is — onderling hun Nederlandsch karakter bewaren, maar naar
buiten geen gelegenheid hebben dit te toonen.
In de tweede plaats heeft men een groot aantal
Curacaoenaars, blanken en kleurlingen, ook velen
uit de volksklasse, die over het algemeen de Nederlandsche taal niet machtig zijn. Zij gaan meestal met
de inboorlingen om en worden in Dominikaansche
kringen opgenomen. Wanneer zij met Curacaosche
vrouwen gehuwd zijn, weten zij een eigen karakter te
behouden, blijkende met name uit de opvoeding
der kinderen. Over het algemeen zijn zij trotsch op
hun nationaliteit.
De derde groep wordt gevormd door Nederlandsche
onderdanen van onze bovenwindsche eilanden, meestal
negers en menschen uit de lagere volksklasse, maar
onder hen is een vrij ontwikkeld groepje met kleine
onderlinge gezelschappen. Bij deze groep treedt
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sterk op den voorgrond haar gehechtheid aan het
moederland, eerbied en liefde voor de Nederlandsche
vlag. De verjaardag van onze Koningin wordt door
hen op uitbundige wijze gevierd door het uitsteken
van de driekleur, zingen van nationale liederen,
danspartijen en voetbalwedstrijden. Zij, die tot deze
groep behooren, spreken Engelsch en gaan daardoor
geregeld om met de emigranten der Engelsche
Westindische eilanden, die op de suikerfabrieken
werken; zij huwen onderling en vormen met elkaar
vereenigingen en gezelschappen, onder leiding der
geestelijken.
Middenamerikaansche republieken.
Van Costa-Rica, Honduras en Guatemala zijn geen
antwoorden op de vragenlijsten ontvangen.
In Guatemala wonen ongeveer 40 Nederlanders,
vrouwen en kinderen inbegrepen, geboren in Nederland of Curacao. Hun voornaamste beroepen zijn
koopman en planter. Over het algemeen blijven zij
hun Nederlandsch karakter bewaren en hun moedertaal spreken, dock de kinderen doen dit niet meer.
Mexico. Geen antwoorden ontvangen van de
consulaire ambtenaren te Coatzacoalcos en Vera
Cruz.
Er bestaan twee Nederlandsche Vereenigingen
in Mexico: de Nederlandsche Vereeniging in Mexico
en het Juliana-Hulpfonds, beiden gevestigd in het
Federale district Mexico ; zij hebben elk ongeveer
30 leden.
Een groot deel der Nederlanders in Mexico is
in het petroleumbedrijf werkzaam; zoo eenige in
Mazatlan Sin (agent der Mexico Eagle Oil Company)
en een 25-tal in Tampico bij de Petroleummaatschappij „La Corona". Verder zijn zij kooplieden
(10 in Mexico D.F., 5 in Merida en 3 in Tampico
(electrische artikelen en kantoorbehoeften), dokter,
scheikundige, ingenieurs, werktuigkundigen, handels- en kantoorbedienden. In hoofdzaak blijven
zij hun moedertaal spreken en, dat zij op hun Nederlandsch karakter blijven prijsstellen, blijkt uit hun
lidmaatschap der Nederlandsche vereenigingen en
van het A.N.V., uit de gemeenschappelijke herdenking der vaderlandsche gedenkdagen en nog onlangs
bij het bezoek van Hr. Ms. Sumatra. Daar de weinige
Hollandsche kinderen veel in aanraking komen met
Mexicaansche kinderen, spreken zij ook Spaansch,
sours beter dan Nederlandsch of doorspekken hun
Nederlandsch met Spaansche woorden. In een
gezin is een Nederlandsche onderwijzeres. Er zijn
te weinig kinderen, om een Nederlandsche school
te openen.
In Mexico D.F. is een verouderde Nederlandsche
boekerij.
Het A.N.V. heeft een vertegenwoordiger in Tampico, de heer A. Troost, Postbus 238.

negers, die het vervoer van goederen op de rivieren
in handen hebben. De Nederlanders in FranschGuyana houden zich bezig met de ontginning der
voortbrengselen van het oerwoud: goud, balata,
hout, of oefenen in de dorpen kleine ambachten uit.
Venezuela. Aileen de consul te Caracas en de
vice-consul te Ciudad Bolivar hebben ingevulde
vragenlijsten toegezonden, terwijl van Caracas en
La Guayra lijsten van 49 en 15 Nederlandsche onderdanen ontvangen zijn. Van Barcelona, Barquisimeto,
Coro, Maracaibo, Puerto Cabello, Tucacas en
Valencia zijn geen inlichtingen ontvangen. In al deze
plaatsen verblijven talrijke Curagaoenaars; in Ciudad
Bolivar slechts een.
De consul te Caracas schat in zijn ambtsgebied de
in Nederland geborenen op 50, de Curagaoenaars
op 400 van het blanke ras en eenige honderden
negers. De Nederlandsche onderdanen in Venezuela
zijn bijna allen werkzaam in den handel — er is een
Hollandsche bank voor West-Indie in Caracas; de
Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij
en de Curacaosche Handelsmaatschappij hebben er
kantoren.
Het A.N.V. heeft er de volgende vertegenwoordigers:
Barquisimeto: de heer J. de Veer, cons. agent der
Nederlanden;
La Guaira: A. J. F. de Veer, vice-consul der Nederlanden;
Maracaibo: J. Brommer, Curacaosche Handelmaatschappij;
Puerto Cabello: P. J. C. Lampe, bij A. Calderon
e hijos.
Columbia. Geen antwoord ontvangen van den
vice-consul te Cartagena. Van Barranquilla een
opgaaf van 75 Nederlandsche onderdanen, bijna
alien Curacaoenaars, werkzaam in de meest uiteenloopende beroepen. In Bogota zouden 4, in Rio
Hacha zou een onbeteekenend aantal Nederlanders
zijn.
In Barranquille heeft het A.N.V. een vertegenwoordiger in den heer W. F. Pietersz.
Panama. De Consul-Generaal te Panama schat
het geheele aantal Nederlanders in de republiek op
150, de consul te Colon dat in die stad op 50, onder
Welke 6 of 7 uit Nederland. Zij zijn werkzaam als
geneesheeren, kooplieden, Winkel-, kantoor- en handelsbedienden. De Curagaoenaars spreken Papiementsch; de kinderen Spaansch of Engelsch.
Vertegenwoordigers van het A.N.V.:
Colon: J. J. Ecker, Sr., consul der Nederlanden;
Panama: A. A. Sasso, Postbus 383.
(Wordt vervolgd).
Secretarissen der Groepen.

Zuid-Amerika.

Pattist, Jacob Mosselstraat, 's-Gravenhage
(wnd.) gironr. 87962.
Ned. Antillen: J. H. Perret Gentil, Berg Altana 49, Curacao.
Ned. Indie: Mr. J. N. Greinadus, Javaweg 31, Weltevreden (Java).
Noord-Amerika: J. F. E. Gebhardt van Roonburgh, 179Zuid
Trenchard St. Yonkers (N.Y.)
Suriname: Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, Paramaribo.
Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillesstr. 11, Schaarbeek,
Brussel.(postchecquerekening 129226)
Nederland: J. N.

Geen antwoord werd ontvangen uit Engelsch
Guyana, Ecuador en Salvador.
In Fransch Guyana bevindt zich een groot aantal
Surinamers, die korteren of langeren tijd daar blijven
en dan weer tijdelijk naar Suriname gaan. De consul
te Cayenne schat hun aantal op een duizendtal,
ongeacht de — ook nog wel een duizend — bosch-
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VLAANDEREN.
J. Boelens. f
Op een onbewaakten overweg te Hamme is de heer
Boelens met zijn auto door een trein gegrepen en
gedood.
Onze tak Lokeren, een der eerste die na den
Wereldoorlog weer tot bloei kwam, verlie st in hem
een buitengewoon verdienstelijk Secretaris, aan
wien het mede te danken was dat er in die streek
weer een opgewekt Verbondsleven heerscht.
Het Groepsbestuur betuigde telegrafisch zijn
deelneming aan de familie en liet door den heer
G. Van Driessche een krans leggen op het graf als
hulde voor al wat de overledene voor de Grootnederlandsche beweging heeft gedaan.
De Guldensporenherdenking.
Heel het Vlaamsche land door, van de Noordzee
tot de Limburgsche Maas, is, dit jaar, het Guldensporenfeest gevierd. In enkele belangrijke steden
was, door de medewerking van de stedelijke overheid,
aan deze herdenking van het geschiedkundig feit,
dat als de eerste krachtige uiting van het nationaal
gevoel in Vlaanderen wordt beschouwd, een ambtelijk
karakter gegeven.
De Vlaamsche leeuwenvlag wapperde aan de Bevels
der stadhuizen en op de oude belforttorens; muziekvereenigingen en beiaarden speelden het opwekkende,
geestdriftige lied van den Vlaamschen Leeuw door
duizenden, uit volle borst, medegezongen.
Niet overal echter stond deze viering of herdenking in het teeken der Vlaamsche eendracht. Beginselbezwaren en plaatselijke omstandigheden speelden
daarbij een groote rol met het gevolg dat, door deze verdeeldheid en de daaruit voortspruitende versnippering
van krachten, de Vlaamsche machtsontplooiing niet
in alle steden en groote gemeenten de beteekenis
had, welke zij b.v. te Brugge, waar het standbeeld
der nationale Vlaamsche helden: Jan Breydel en
Pieter de Coninck staat, en tot zelfs in het stadje
Vilvoorde, aan de poorten van Brussel, waar een
kleurige stoet van 2 tot 3000 man, tot alle politieke
partijen behoorend, door de straten trok, wel degelijk wist te behouden of te verkrijgen. Te Antwerpen
betoogden alleen de Vlaamsche nationalisten op de
straat en zeker niet zonder goed gevolg, maar ook
daar werd het door velen betreurd, dat op 11 Juli,
een dag in het jaar maar, alle Vlamingen hunne meeningsverschillen niet weten ter zijde te schuiven, om
met elkaar voor de bevestiging van het Vlaamsche
Volksbestaan te betoogen.
Moge dit, in de naaste toekomst, dan toch eindelijk het geval worden, want de macht der verfranschingsgezinden in Vlaanderen steunt meer op de
verdeeldheid der Vlamingen dan op Welk ander feit
ook.
Vlaamsche hoogdagen en Nederlandsch
toerisme.
Geen Noord-Nederlander die, in den loop deter
maand, zijn vacantie geheel of gedeeltelijk in Belgie
doorbrengt, of hij moet van de gelegenheid gebruik
maken, om een der volgende Vlaamsche plechtigheden bij te woven en aldus kennis te maken met het
Vlaamsche land en de ware Vlaamsche volksziel:

14 Augustus: onthulling van een gedenkplaat op
het geboortehuis van wijlen den priester-dichter
Hugo Verriest te Deerlijk-bij-Kortrijk (kan samengaan met een bezoek aan Kortrijk, de stad der Gulden Sporen, Harelbeke met zijn klein Peter-Benoitmuseum, Zuid-Vlaanderen, (Ingooigem, waar Stijn
Streuvels woont, Tiegem, den Kluisberg, enz.).
21 Augustus: 8ste Vlaamsche bedevaart naar den
IJzer (een grootsche plechtigheid te Dixmuiden,
welke, naar verwachting, door 70.000 tot 80.000
Vlamingen zal worden bijgewoond en welke gepaard
kan gaan, voor den Noordnederlandschen bezoeker,
met een reisje door West-Vlaanderen: Damme,
Brugge, Veurne, de IJzerstreek, Ieperen en den
Kemmelberg).
Het vertrek van Prof. Noyons.
Prof. dr. Noyons, hoogleeraar te Leuven en consul
der Nederlanden aldaar, is ter gelegenheid van zijn
vertrek naar Utrecht, waar hij een leerstoel heeft
aanvaard, door de „Nederlandsche Vereeniging voor
het Arrondissement Leuven" gehuldigd geworden.
Het bestuur van de Groep Vlaanderen A.N.V.
sloot zich bij deze hulde aan door het zenden van een
telegram van sympathie en dank voor de groote door
den naar het Noorden terugkeerenden professor
aan den Nederlandschen stam en de Nederlandsche
wetenschap in Vlaanderen bewezen diensten.
Voor een tak Ninove.
De heer G. van Nerom, vOOr den oorlog een der
ijverigste bestuursleden van de takken Diest en.
Lokeren, heeft toegezegd, zoo gauw zijn gezondheidstoestand hem zulks toelaat, te Ninove, waar hij
thans verblijf houdt, tot de oprichting van een
plaatselijken tak van het A.N.V. te zullen overgaan.
Gaarne zou het Groepsbestuur dan ook, ten einde
de voorbereidende werkzaamheden te kunnen beginnen, van alle belangstellenden leden en nietleden adressen ontvangen van personen, die geneigd
zijn mede te werken tot de oprichting van den talc
Ninove.
Afdeeling West-Brabant.
De afdeeling West-Brabant, te Neder-over-Heembeek, heeft 10 Juli een Guldensporenherdenking
gehouden, welke uitstekend mocht slagen. Aan het
lokaal op het Sint-Niklaasplein en elders nog in de
gemeente wapperde de Vlaamsche leeuwenvlag en
er heerschte een ware feeststemming toen, na een
inleiding van den voorzitter, den heer Jozef De
Neef, die met zijn wakkeren secretaris Maurits
Cotman de herdenking had op touw genet, de heer
Omer Wattez, voorzitter van de Groep Vlaanderen
aan het woord kwam, om de beteekenis van den
Sporenslag in de geschiedenis van het Vlaamsche
yolk en verder in verband met zijn huidigen ontvoogdingsstrijd uiteen te zetten. Tevens zette de
spreker bondig, vooral ten behoeve van de niet-leden,
doel en werking van het A.N.V. uiteen. Warme toejuichingen mochten hem dan ook, van wege het talrijke
publiek, te beurt vallen.
Voor goedgekozen voordrachten zorgden verder
de heeren F. en J. de Neef en er was ook nog een
gezellig samenzijn met muziek en tang tijdens hetwelk o.m. mooie wandborden met Vlaamsche spreuken werden verloot.
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De boekerij te Neder-over-Heembeek :s Zondags
open van 11 tot 12 uur, voor de leden en belangstellenden, in het lokaal Sint-Niklaasplein 4.
Voor toezending van boeken over land- en tuinbouw an andere vakwerken houdt het bestuur zich
ten zeerste aanbevolen.
De Distel.
Door de zorgen van de kunst- en letterkundige
afdeeling van tak Brussel „De Distel", werden, in de
afgeloopen maand, wandellezingen gehouden in de
Musea van 'het Jubeljaarpark te Brussel, voor de
leerlingen der scholen te Haren-Brussel en BerchemAntwerpen.
Ook is het bestuur van de Groep Vlaanderen met
het bestuur derzelfde Musea overeengekomen om
aldaar, tijdens den a.s. Winter, door Noord-Nederlanders en Vlamingen, Nederlandsche lezingen met
lichtbeelden over wetenschappelijke onderwerpen
te laten houden.
Deurne.
Afdeeling Deurne van het A.N.V., opgericht op aansporing
van Prof. Lauwereys, telt reeds 37 leden.
Het bestuur is aldus samengesteld:
Voorz.: Flor van Reeth, bouwkundige; Boekbewaarder:
Leo Beyers, verzekeraar; Secretaris: J. van Broeckhoven,
bankbediende, Ravelsbergstraat 51.

FRANSCH-VLAANDEREN
Federalisme en Vrede.
Proudhon heeft in zijn omvangrijk levenswerk
meer gezegd, dan het befaamde woord, dat de groote
menigte alleen van hem onthouden heeft. Belangrijk
in zijn beschouwingen over het volkenrecht is zijn
ontwikkeling, van de leer van het federalisme, waarin hij
een beweging voor den vrede zag.
Proudhon's opvattingen over de verhoudingen
der volken en de beteekenis van het federalisme
heeft de begaafde jonge Fransche Vlaming dr.
Nicolas Bourgeois — die voor eenigen tijd te Parijs
op een staling over het federalisme promoveerde —
uiteengezet,* en beoordeeld in een klein werk „Les
theories du Droit international chez Proudhon, Le
Federalisme et la Paix" (Paris, Marcel Riviere) waarmee
men den schrijver geluk mag wenschen. Het is geschreven in een onbevooroordeelden geest en het
belicht een spelonk van den donkeren doolhof der
vredesgedachte, die weinig of niet verkend is. Is,
zooals de schrijver gelooft, het federatieve beginsel
de draad van Ariadne, welke uit dezen doolhof
leidt ? Het uitspreken van die mogelijkheid is reeds
voldoende aansporing om kennis te nemen van hetgeen de heer Bourgeois te zeggen heeft en bondig
op eigen wijze zegt over een onderwerp, dat hij ten
volle beheerscht.
Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve
des Zaterdags, geopend van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en
huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts.

SURINAME,
Groep Suriname.
(1902-1927).
Voor de groep Suriname is 1927 een gedenkjaar:
de kwarteeuw van haar bestaan zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.
Gewoonlijk is aan vereenigingen in de tropen geen
Lang Leven beschoren. Na enkele jaren sterven zij
gewoonlijk aan uitputting. Dat het A.N.V. er, ondanks zijn jaren van tegenspoed, stilstand en achteruitgang ten slotte zijn zilveren jubileum kan vieren,
bewijst het recht van bestaan van de Groep, die
allen kan bevatten, zonder onderscheid van stand,
geloof en kleur.
Enkele herinneringen mogen hier worden openbaar gemaakt uit de stichting van deze groep, in het
December-nummer van Neerlandia 1902 genoemd
„de Benjamin, de heksluiter, welke als zoodanig
kans heeft vertroeteld te worden door de oudere
zusters".
De stoot gaf de Minister van Kolonien, oudGouverneur van Suriname, lid van den Raad van
Bijstand van het A.N.V., Jhr. Mr. T. A. J. van Asch
van Wyck, die, ondanks zijn drukken werkkring, het
Hoofdbestuur van raad diende over de oprichting
van een groep. Daarop wendde het Hoofdbestuur
zich, 18 Juni 1902, tot den Directeur van de Surinaamsche Bank te Paramaribo, Mr. Dr. C. F. Schoch,
die zich aanstonds aan het werk zette. Den 13den
Juli antwoordde Mr. Schoch, dat hij, zooveel in zijn
vermogen was, den arbeid van het A.N.V., dat hem
sympathiek was, zou steunen. Tevens trad hij als
lid toe. Er waren toen in Suriname — schreef Mr.
Schoch — slechts enkele jongelui 9 lid van het
A.N.V., dat weinig bekend was. Mannen van invloed
en rang waren noodig, om een sterke groep te
stichten en hun schouders onder het wiel te zetten.
1) Thans kan ik na een nauwkeurig onderzoek hieronder
, dat in Suriname de volgen
vermelden
de26 leden waren in de
volgorde hunner toetreding of boeking in de registers van
den heer Meert van 1897 af: H. W. Hiemcke, Vereeniging
„Kennis Adelt", S. da Silva, B.W. (moet zijn H) Juda, H. F.
Wesenhagen, G. S. Juda, Nieuwe Surinaamsche Courant,
E. C. Beeldsnyder, J. A. da Costa, J. A. Dragten, T. Libertador Ellis, C. E. Gabriel, E. L. Jessurun, M. J. Robles de,
Medina, J. A. Bueno de Mesquita, G. T. May, J. C. de Miranda
Ch. C. C. Meriba, H. J. van Ommeren, W. C. Reyns, J. A. J.
De Surinaamsche scherpschutters Societeit, E. G.
Son De
Samson, Marcus Samson, A. Vervuurt, en E. R. de Vries.
Van deze 26 traden elf toe in 1897, 6 in 1898, 6 werden nimmer
in Neerlandia vermeld en driegaf de heer Juda op in een brief
aan den heer J. J. B. van der Chys te Delft, naar aanleiding
van diens brief van 22 December 1896. Dat waren: als beschermend lid„Kennis Adelt” en als leden S. da Silva en
B. H. Juda. Deze laatste trad op als secretaris te Paramaribo,
voor het eerst vermeld in het Octobernummer van Neerlandia
1897. Het ingezonden stuk van den heer S. da Silva in het
Meinummer 1923(herdenkingsnummer) was dus niet juist.
De redacteur van de „Suriname", Harry van Ommeren, had
dusgelijk, toen hij deze opmerking maakte als noot onder
mijn artikel in het nieuwsblad „Suriname" van 22 Mei 1923
No. 42. De brief ter opwekking uit Nederland was niet gericht
aan den heer da Silva, maar aan de leesvereeniging „Kennis
Adelt".
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Het hoofdbestuur betuigde 5 September zijn dank
voor de toezegging en ontving 5 October d.a.v.
een brief, waaruit bleek, dat een achttal heeren
was bereid gevonden om met hem de belangen van
het A.N.V. te bevorderen. Het waren Dr. H. D.
Benjamins, Inspecteur voor het Onderwijs; Mr.
P. Hofstede Crull, Advocaat-Generaal; J. A. Dragten,
geneesheer, lid van de Koloniale Staten; C. R.
Frowein, leeraar van de Evangelische Broedergemeente tevens hoofd van Onderwijs; Ds. C. Hoekstra,
predikant vij de Evang. Luth. gemeente; Mr. F.
Siewertsz van Reesema, lid van het Hof van Justitie;
Mr. H. W. van Sandick, Gouvernementssecretaris
en J. R. Thomson, leeraar aan de school voor uitgebreid lager onderwijs.
Op 27 October betuigde het hoofdbestuur zijn dank.
Andermaal schreef de heer Schoch — 25 October —
dat op Vrijdag 24 October een vergadering was belegd, waarin het reglement was vastgesteld, hetwelk
ter goedkeuring aan het hoofdbestuur werd aangeboden en dat de genoemde heeren als lid waren toegetreden.
Er werd voorgesteld deze heeren met Mr. Schoch
voor de eerste maal als Groepsbestuur aan te wijzen.
De goedkeuring van het reglement volgde op 22
November 1902, zoodat deze 2 datums, 25 October
en 22 November 1902 als stichtingsdatum van de
Groep Suriname kunnen worden beschouwd. Het
was jammer, dat niet gebruik werd gemaakt van
althans een der reeds in de kolonie aanwezige leden,
die als hulpkracht de Groep goede diensten had
kunnen bewijzen, met name den heer B. H. Juda,
die reeds van October 1897 als correspondent (secretaris) van het door Hippoliet Meert in 1896 opgerichte A.N.V. was opgetreden. Ik neem aan, dat
het geen opzettelijk verzuim is geweest en het heeft
ten slotte, ofschoon daarover wel ontstemmming
heerschte, geen afbreuk gedaan aan de sympathie
der Surinamers voor het A.N.V.
De verdere ontwikkeling is als volgt. Op 2 Februari
1903 wordt het groepsbestuur verzocht om 2 tot 4
leden aan te wijzen in het Hoofdbestuur, dat het
groepsreglement goedkeurt, hetwelk op 4 Maart
wordt opgezonden. Teneinde de jonge groep te
steunen besluit het Hoofdbestuur haar op de begrooting 1903 een subsidie te verleenen van f 200.—,
waarvan haar op 12 Maart bericht wordt gezonden.
Het groepsbestuur wijst aan tot lid van de commissie bedoeld bij art. 10 (nazien der rekening en
verantwoording) den heer Van Esveld, Hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank, en tot leden van het
Hoofdbestuur de heeren Jhr. Mr. J. L. W. C. von
Weiler en W. H. V. Graaf van Heerdt tot Eversberg,
die alien van die benoeming op 27 April 1903 bericht kregen. De laatste overleed in 1907. Zijn plaats
werd ingenomen door den heer Mr. Dr. C. F. Schoch,
hoofddirecteur der Sur. Bank, die in 1921 bedankte.
Mr. P. Hofstede Crull, officier van Justitie te Tiel,
volgde hem op. Na diens overlijden weer de groep
als vertegenwoordiger aan Mr. Dr. P. H. G. van
den Helm.
De verdere levensloop der groep mag bekend
worden verondersteld. Nog mag ik in herinnering
brengen, dat ik ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van het Verbond, hetwelk ook in Suriname
met opgewektheid werd gevierd, in het programma
voor deze gelegenheid een opsomming heb gegeven
van de daden van de Groep Suriname sedert haar
ontstaan.

Ik stelde die samen uit uitknipsels van kranten,
programma's en persoonlijke aanteekeningen, de
eenige getuigen van het verleden, na het spoorloos
verdwijnen van het geheele archief der Groep van
1902-1904, toen, na de gepoogde opheffing van de
Groep op 24 November 1914,') de bezittingen op
een openbare veiling werden verkocht, maar welke
opheffing nimmer de goedkeuring van het Hoofdbestuur had verworven, zoodat de Groep met enkele
leden bleef voortsluimeren.
Op 9 Juli 1914 werd een vergadering van ongeveer
20 overblijvende leden gehouden, waarin een nieuw
bestuur werd gekozen, bestaande uit de heeren
E. B. J. Luitink, C. Calkoen en Mr. P. Carst.
Tot eenige ontwikkeling kwam zij niet. De groep
bleef sluimeren, totdat op 9 Mei 1917, op aanstichting
van den heer Calkoen, opnieuw een vergadering
plaats had, waarop een 60-tai leden en belangstellenden aanwezig waren. Er werd toen tot herinrichting van de groep besloten en een voorloopig
bestuur gekozen, bestaande uit de heeren A. A.
Dragten, Luitenant Van der Rest, A. Ph. Samson,
Kapitein H. Th. Spook en J. R. Thomson. Den
22sten Mei d.a.v. had andermaal een vergadering
plaats. Doch men schoot alweer niet op.
In het midden van 1918 kwam ik in de kolonie
terug. Op 19 April 1919 riep ik een vergadering op
van het voorloopig comite om mede te deelen, dat
het Hoofdbestuurslid J. S. C. Kasteleyn in de kolonie
werd verwacht, die ook het voornemen had de
Groep nieuw leven in te blazen. Het comite noodigde
mij dien dag uit in plaats van den heer Spook, die
was overleden, zitting te nemen, hetgeen ik aannam.
Op mijn voorstel werd toen het comite nog aangevuld met de heeren H. F. Esser, Mr. J. J. W. Eekhout,
C. K. Kesler en Kapitein Van der Zee.
Er werd een openbare bijeenkomst gehouden op
5 Juli, bijgewoond door den Gouverneur en een paar
honderd belangstellenden. In die vergadering gaf ik
een overzicht van den arbeid van het Verbond, van
zijn ontstaan in 1896 of en hield de heer Kasteleyn
een inleidingsrede. Het voortbestaan onder zoo
gunstige omstandigheden, de aanwezigheid van den
heer Kasteleyn en den steun van Gouverneur Staal,
was toen verzekerd 2). Sinds heeft de Groep weder
jaren van grooten bloei beleefd en ze neemt nu haar
plaats in de samenleving in.
Geestelijk leven heeft het A.N.V. in Suriname
gebracht in allerlei worm. Jammer, dat de in 1919
opgerichte „Studiekring", welke de toen optredende
voorzitter Mr. Van den Helm zoo gaarne van het
Verbond had zien uitgaan, op zich zelf bleef staan.
Na een paar jaar ging deze nuttige instelling te
gronde.
Weldra zal het hoofdbestuurslid, de ondervoorzitter Jhr. Mr. Von Weiler, een kwart eeuw deel
van dat Hoofdbestuur uitmaken, voorwaar een felt
van beteekenis ,waarop geen andere Groep kan bogen.
Mogen de nog levende eerste Surinaamsche leden,
die bij de oprichting van het A.N.V. toetraden en
Binds door allerlei omstandigheden bedankten, er
toe besluiten bij het zilveren feest weer lid te worden,
ten einde de beginselen van het A.N.V., welke zij
eenmaal zoo toejuichten, te helpen handhaven en
samen te werken tot heil van de kolonie en den band
•■■■•■••••■

1) Neerlandia Augustus 1919, blz. 109.
2) Neerlandia Januari 1914, blz. 11.
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met het moederland. En laat men daarvan dan geregeld meer doen blijken in ons maandblad door
berichten op stam- en taalgebied. Uitvoeriger beschouwingen zende men aan de West-Indische Gids.
Dit eenige tijdschrift voor West-Indie moet in
waarde worden gehouden. Men steune het, nu de
uitgever zonder subsidie van regeeringswege, met
een gering aantal inteekenaren belangeloos voortgaat,
zijn werk te doen. Ofschoon het de algemeene wensch
der Koloniale Staten was, om enkele honderden
guldens steun te verleenen, waartoe zoo gemakkelijk
had kunnen worden overgegaan, na de bezuiniging
van dat bedrag op de uitgaven van het Militair
Tehuis, Welke ik voor mijn vertrek had ingevoerd,
heeft de regeering gemeend, daartoe niet te moeten
overgaan. Te meer is het plicht van alien, die het wel
meenen met Suriname en zijn bloei willen bevorderen, door middel van de W. I. Gids en Neerlandia
de belangstelling in dit overzeesch gebied, deze
meest Nederlandsche kolonie, te onderhouden en te
versterken.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.

NED.-INDIA.
Uit het Jaarverslag over 1926 van de Groep
Nederlandsch-Indie.
Op 1 Januari bedroeg het aantal leden 653, op 31
December 677, dus een vooruitgang van 24 leden.
Dat het Bestuur daarover een zachten juichkreet uit,
is wel een bewijs, hoe droevig het de laatste jaren
in Indie met het Verbond gesteld was.
In het verslagjaar ontviel aan de Groep door den
dood haar Voorzitter, de heer Muurling, die wel is
waar nog maar korten tijd die plaats innam, maar
van wien veel verwacht werd. De secretaris, de heer
Roessingh van Iterson, die zoo vele jaren de steeds
kleiner wordende, verspreide kudde bij elkaar
hield, moest wegens vertrek naar Europa zijn functie
neerleggen.
De belangstelling in de verschillende afdeelingen
viel niet te roemen; alleen de toestand van de afdeeling Medan wordt zeer gunstig genoemd.
Gelukkig heeft het mooie werk der Nederlandsche
leergangen zich overeind gehouden, al moest op 3
plaatsen de leergang worden gesloten wegens teruggang aan het leerlingental. De hoofdcommissie
voor de leergangen schrijft dit toe aan het te hooge
schoolgeld, en het Groepsbestuur heeft daarom
aan de Regeering verzocht den steun van f 4.— voor
elk wekelijksch lesuur te brengen op f 6.—, waardoor
de schoolgelden zouden kunnen verlaagd worden.
Op dit verzoek was bij het opmaken van het verslag
nog geen beschikking ontvangen.
Het aantal leerlingen van de op 31 December
nog bestaande 14 leergangen bedroeg 1119; 106
leerlingen verkregen het klein-ambtenaarsdiploma.
Het bestuur was zoo gelukkig Professor Mr. Van
Kan bereid te vinden den voorzitterszetel in te
nemen. Moge onder diens leiding de Groep een
tijdperk van vernieuwden bloei ingaan !
B.

Leden, werft Leden!
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ZUID-AFRIKA.
Goed nieuws uit Kaapstad.
Dr. Philip R. Botha, de huidige secretaris onzer
Afd. Kaapstad, die door zijn raadgevend lidmaatschap van het Hoofdbestuur, toen hij in Nederland
studeerde, het werken en streven van 't A.N.V.
van zoo nabij leerde kennen, heeft het plan geopperd
en uitgevoerd, om oud-studenten van Hollandsche
en Vlaamsche universiteiten aan een maaltijd te
vereenigen.
Het aantal deelnemers, de dames inbegrepen,
bedroeg 54 en de bijeenkomst slaagde zoo uitstekend,
dat Dr. Bok en prof. M. C. Botha voorstelden een
komitee te vormen ter bevordering van het studeeren
van Afrikaners in Nederland en Vlaanderen.
De heer F. C. L. Bosman, die Dr. Botha als raadgevend lid van het Hoofdbestuur in 1925 opvolgde
en dit voorjaar, nog voor hij zijn studien te Amsterdam voltooid had, als lector naar de Kaap geroepen
werd, stelde voor elk jaar een bijeenkomst (reunie)
van oud-studenten der Nederlandsche en Vlaamsche
Universiteiten te houden.
Na uitvoerige gedachtenwisseling werden beide
voorstellen aangenomen en een komitee benoemd,
om ze uit te voeren. Ook werd besloten een fonds
te stichten, om aan toekomstige studenten steun te
verleenen.
De geheele avond, zoo eindigt een ons uit Kaapstad
toegezonden bericht, was de toon jegens Holland
bizonder aangenaam.
Het vervult ons met dankbaarheid, dat het bestuur
onzer Kaapsche afdeeling in dezen het voortouw heeft
genomen.
22 Juli, was het plan, zou de Afd. in samenwerking
met andere vereenigingen een feestavond geven ter
eere der Nederlandsche en Vlaamsche studenten,
die als deel der groep van 50 Europeesche studenten
een tocht naar Zuid-Afrika ondernamen.
Taalzorg.
In Die Volkstem staat een aardig verslag — onderteekend T. Gey van Pittius — van het bezoek der
Zuidafrikaansche Studenten aan Nederland. Deze
Afrikaansche student is zeer ingenomen met de
hartelijke ontvangst. Het trof hem echter, dat het
wederzijdsch begrijpen van Nederlanders en ZuidAfrikaners er niet op vooruitgaat.
„Dit maak 'n mens 'n bietjie seer, om te Bien hoe na
ons in Suid-Afrika aan die Engelse sedes en gewoontes
staan, hoe ver van die Hollandse.
Ek vrees dit sal nie baie lank meer duur nie of geen
Hollander sal 'n Afrikaner verstaan nie, en omgekeerd.
Met die ontwikkelde Hollander het ons Afrikaans
gepraat, maar ons moes ons woorde versigtig kies. En, as
hulle ondermekaar vinnig praat, begryp ons niks nie.
Ons is aangesien vir Engelse, Duitsers, Oostenrykersalles, behalwe Hollanders of Afrikaners".

Dat is wel verklaarbaar. De gedachtenwereld van
velen wordt meer en meer Engelsch. „Hollands",
schrijft Ons Vaderland, „is binne enkele fare van
liewerlede 'n geheel vreemde taal geword vir ons
skoolgaande jeug, en hul eige spreektaal vul hulle
noodwendiglik aan uit die Engels. So erg is dit, dat
ds. Paul Nei. van Ermelo, e.a. geklaag het, dat vyf
jaar gelede al, Sondagskoolkinders nie meer instaat
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was om die Bybel in Hollands te lees of te verstaan
me; en ons eige ondersoek het ons tot die bedroewende
oortuiging gebreng, dat die meeste kinders van die
lagere skool nie instaat is om 'n eenvoudige Hollandse
boek te lees nie". Hoe de taal — en daarmede het
volkseigen — zuiver te bewaren, is een vraag, die in
Zuid-Afrika steeds ernstiger besproken wordt, maar
de meeningen loopen daarover sterk uiteen. Opmerkelijk is bijv. de beweging, die nu weer tegen het
Afrikaansche woordenboek begonnen is. Het heet
dat de samenstellers slechts de taal van een klein
volksdeel hebben gevolgd en dat de fonetische grondslag van hun stelsel — en dat der Bijbel-vertaling —
minder practisch zou zijn.
De skryf-soos-jy-praat methode van 1875, die nu
weer gehuldigd wordt, is bijv. naar de meening
van Ons Vaderland onbruikbaar, omdat de taal in
verschillende streken sterk verschilt. Te Lydenburg
heeft een goed bezochte vergadering van de
Nasionale Party besloten, den minister van
Binnenl. Zaken te verzoeken, het boek, alvorens het
in druk verschijnt, door een commissie te laten
onderzoeken, omdat het onbillijk werd geacht „die
gewoontes, vorms en terme van die bewoners van 'n
kleine uithoekie van die Kaapprovinsie alleen die
deurslag te laat gee, en hulle as die beste Afrikaanssprekendes te verhef en te verwag dat die oorgrote
meerderheid van ons Afrikaanse nasie sal moet volg".
Dr. Van Broekhuizen heeft de zaak op 13 Mei ter
sprake gebracht in den Volksraad en daar, onder het
uitspreken van zijn dankbaarheid aan prof. Smith,
die aan het woordenboek groote zorgen gewijd heeft,
de opmerking gemaakt, dat het Afrikaansch in het
Noorden zuiverder gesproken worth dan in de Kaapprovincie o.a. dank zij de omstandigheid, dat in
Transvaal het Nederlandsch jaren lang onderwijstaal
is geweest. Hij achtte het daarom van groot belang,
dat ook taaldeskundigen in het Noorden zouden
worden gehoord.
Deze strijd en de wijze, waarop hierbij telkens
gewezen wordt op het nut van het Nederlandsch
voor de zuiverheid der taal, lijkt ons zeer belangwekkend. Dat Zuid-Afrika dat vraagstuk eens zal
oplossen, daarvan zijn wij vast overtuigd en men
mag vertrouwen, dat dit in een goeden geest zal
geschieden, sprekend uit het volgende zinnetje, dat
wij knippen uit een Afrikaansch blad: „Daar waar
die yolk worstel en werk, en waar by tussz,nbeie ook
vreugde beleef, daar word die kernagtige en rake
woorde en uitdrukkings gemunt, wat die taal sy
geurigheid en krag, sy bekoorlikheid en levee gee
m.a.w. daar kry die taal sy trap van egtheid en eigenheid".
Verschillen.
Prof. M. C. Botha sprak in zijn rede voor de S.A.
Taalbond o.a. over Nederlandsche boeken. Men
moest die voorzichtig kiezen, meende hij:
Want die feit dat die Hollander meer geneig is om 'n
kind by sy naam te noem as ons, mask baie Nederlandse
boeke onmoontlik in Suid-Afrika. 'n Mens weet nie of
dit net ons skynheiligheid, of net die Hollander se realistiese sin, of 'n bietjie van albei is nie. Ons oordryf te veel
wanneer ons 'n boek sons Ampie tot in die grond veroordeel
eenvoudig omdat daar 'n paar sterck woorde in voorkom,
en Bonder om te vra wat die boek as geheel vir ons beteken.
Op die manier kan ons ons letterkundige ontwikkeling
baie kwaad berokken. Die Afrikaanse letterkunde is dus
bale noodsaaklik, venal met die oog op die mense wat

vender gaan lees en 'n bred letterkundige fondament veil
Die Nederlandse letterkunde kan in die behoefte goed
voorsien en ons tegelykertyd toegang verleen tot die kuns
en wetenskap van ander lande wat in die onmiddellijke
nabyheid van Holland le.

's-Lands wijs, 's-lands eer. Het zou wel heel toevallig zijn, wanneer Nederland en Zuid-Afrika —
die door vele eeuwen gescheiden zijn — op 't stuk
van zedelijkheid in de letterkunde gelijkgezind
dachten. Intusschen vOOr 1880 liet men in Nederland ook niet maar alles toe; Zola's naam werd toen
slechts fluisterend of met afschuw genoemd. Zelfs
thans wordt het nieuwste letterkundige voortbrengsel
van psychologisch realisme door vele openbare
boekerijen niet aangeschaft.
Zuid-Afrika, dat veel meer afgezonderd ligt dan
de Nederlandsche uitkijkpost en meer onder den
invloed verkeert van de Engelsche zedelijkheidsopvattingen, worth langzamer „ontbolsterd". Niet
iedereen kan zuivere litteratuur altijd verdragen
ook zou men ongaarne de lekkere frissche humor
van de Afrikaansche letterkunde zien versomberen
onder de zoogenaamde waarheidsliefde van het
zoo dikwijls pessiniistische realisme.

De strijd om de vlag.
„Als gevolg van de vlagkwestie is de strijd voor
de eerstvolgende algemeene verkiezing verplaatst
van de naturellen- naar de vlagkwestie. De oude
Boer, die conservatief is en een groot voorstander
van stabiliteit, wenscht de Vierkleur te behouden,
waaronder hij zoo dapper gevochten heeft, terwijl de
Engelschman en de Schot de Union Jack eischen,
zoo ook de Joden, die zich herinneren wat Palestina te
danken heeft aan de Britten. Deze twee vlaggen vertegenwoordigen de ware geschiedenis van Zuid-Afrika".
Aldus uitte zich onlangs te Londen sir Abe Bailey
tegenover een vertegenwoordiger van de Evening
Standard. Inmiddels is het ontwerp der regeering,
waarbij getracht wordt, aan de wenschen van beide
partijen te voldoen „in een atmosfeer van zenuwachtige drukte en opwinding" (naar de Kaapsche
briefschrijver van het Vaderland meldt) aangenomen;
de regeering heeft de oude geuzenvlag, „Van Riebeeck
se vlag", in eere hersteld. Aileen zal er op 't aloude
oranje, wit en blauw, een medaillon geplakt worden,
een soort van schild, in vieren gedeeld, voor de kleuren
van de oude Z.-A. Republiek, _den Oranje Vrijstaat,
de Union Jack, en voor vier sterren, die de vereenigde
vier provincies aanduiden. Of iedereen nu tevreden
is ? Volstrekt niet. De afgev aardigden van Natal
bleven onverzoenlijk en dreigden met afscheiding
En de Senaat zal, naar men verwacht, het voorstel
verwerpen. Waarna de regeering waarschijnlijk een
volksstemming zal uitschrijven, zoodat de strijd
voorloopig nog voortduurt.

Voorkeur aan Zuidafrikaansche onderwijzers.
In antwoord op een tweetal vragen in den Provincialen Raad te Kaapstad heeft de Administrateur
van het Onderwijs verklaard, dat bij de benoeming
van onderwijzers de voorkeur gegeven zal worden
aan Zuidafrikaansche candidaten — mils zij de vereischte bevoegdheden bezitten — boven overzeesche
candidaten, zelfs al wonen dezen in de Kaapkolonie
en al voldoen zij aan de bekwaamheidseischen.
Aileen wanneer de woonplaats van een candidaat
van deze laatste soort „van 'n duidelik en bonafide
permanente acrd is", zal de uitheemsche candidaat
niet bij den Zuidafrikaner worden achtergesteld.
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BOEKBESPREKING.
Een Gids voor Vlaamsche Studenten.
Een zelfde boekje, als het Algemeen Nederlandsch Verbond
in 1925 deed samenstellen ten behoeve van Zuid-Afrikaners,
heeft het thans voor Vlamingen in het lucht gegeven 1). Opnieuw mocht het een aanbeveling medekrijgen van dr. J. Th.
de Visser, die aandacht vestigt op, zooals hi' zeer welwillend
g
etuigt, „den rijken inhoud van dezen Gids" en die aan het
verzoek van het Hoofdbestuur van het A.N.V., om een voorwoord te schrijven, bovenal voldeed, omdat hi' „het steeds meer
bekend worden van dit Verbond een nationaal belang" acht.
Hi' wekt zijn landgenooten daarom op ons Verbond krachtig
te steunen.
Degids bevat korte geschiedkundige herinneringen aan de
openbare universiteiten, die sedert meer dan driehonderd jaren,
niettegenstaande de Nederlanders telkens in oorlog waren,
haar beschavende werking deden uit aan over heel Europa.
Dan volgen opstellen over de vijf faculteiten en over bijzondere
instellingen van hooger onderwijs, waarbij thans ook de R.-K.
Universiteit te Nijmegen_ is opgenomen. Men vindt gegevens
over de zeer omvangriike vereenigde Ned.-In rechtsen taalstudie; de Grootnederlandsche Studentencongressen;
de in 1927 hervatte vacantieleergangen van het A.N.V., de
Nederlandsche studentenvereenigingen, het hier te lande
zoo buitengewoon ontwikkelde bibliotheekwezen. „Examenvrijstellingen voor Vlamingen", „Studiebeurzen voor Vlamingen", „Het Studeeren van Vlamingen in Holland" zijn de
hoofdstukken, die Vlamingen bovenal zullen raadplegen.
Portretten en andere afbeeldingen zijn aan den tekst toegevoegd,
die binnenkort zal worden aangevuld met een list van Nederlandsche wetenschappelijke hand- en leerboeken alsmede van
tijdschriften, voor Vlamingen van belang.
Van de schrijvers noemen wij prof. dr. A. A. van Schelven,
mr. R. van Genechten, prof. dr. H. Zwaardemaker, prof. dr.
F. A. F. C. Went, prof. dr. D. C. Hesseling, prof. dr. W. Mulder
S.J., prof. Ir. Behrens, prof. mr. C. Kielstra, prof. mr. G.W. J.
Bruins, prof. mr. N. W. Posthumus, prof. dr. G. Krediet, prof.
dr. I. A. Nederburgh.
Het volledig afstudeeren van Vlamingen aan Nederlandsche
universiteiten ontmoet vrij wat bezwaren. De wetten zijn hier
streng; graden zijn niet anders dan door harde studie te behalen;
diploma's worden niet wederkeerig erkend. Veel aantrekkelijks
heeft intusschen het onderbreken van de studie in Belie
voor
g
een verblijf aan een Nederlandsche hoogeschool of een
aanvulling aan zulk een school van de thuis voltooide opleiding. Daarvoor geeft mr. R. van Genechten nuttige wen.ken ook voor de houding tegenover Nederlandsche levensgewoonten. Eengroot voordeel is het bestaan van VlaamschNederlandsche vereenigingen van uitgeweken intellectueelen.
die hun landgenooten hier kunnen voorthelpen. Mr. Van
Genechten is overtuigd. dat de Vlamingen in de komende jaren
steeds meer invloed zullen oefenen op het geestelijke en openbare leven in Belie en wijst erop, van hoeveel belang het
daarom is, dat 'one rechtsgeleerden en anderen een deel
hunner opleiding in Nederland ontvangen, dat voor zijn
geestelijke ontwikkeling niet maar uit den bronput maar uit
tal van stroomen.
Van hoeveel beteekenis het ook voorNederland is, die
komende leiders van Zuid-Nederland van het Nederlandsche
geestesleven te doordringen, behoeft nauwelijks te worden
1) Het Onderwijs aan de Nederlandsche Universiteiten
en Hoogescholen, Gids voor Vlamingen samengesteld vanwege
het Algemeen Nederlandsch Verbond. 1927 Mij. voor Goede
en Goedkoope Lectuur, Amsterdam,
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gezegd. Als de groote les, die Nederland den Vlatning kan geven,
beschouwt mr.' Van Genechten„dat natio/vie kracht en internationale belangstelling een tegenstellingen zijn”. Welk een
breeden kijk op het leven verwerft niet wiens inzicht aldus
wordt verhelderd ! De Vlamingen losmaken nit nationale bevooroordeeldheid is dit niet tegelijk hen nader tot ons brengen,
hen krachtiger maken en voorbereiden voor een rijker toekoinst ?
Cr.

Nederlandsche Taal ids (woordenboek van Belgicismen.)
Met den zedelijken steun van de Vlaamsche Taalcommissie
van het A.N.V. verschijnt, bij „De Sikkel", te Antwerpen,
ander den naam„Nederlandsche Taal ids-Woordenboek
van Belgicismen”, een met een inleidend woord van prof.
Vercoullie voorzien merkwaardig werk van den Vlaamschen
taalkenner Constant H. Peeters, waarvan zeker het best:. voor
de zuivering van onze taal in Zuid-Nederland ma warden
verwacht.
In dit Woordenboek van Belgicismen worden in alphabetische orde de voornaamste Zuidnederlandsche afwzjkingen van
het algemeen Nederlandsch vermeld en toegelicht, de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch
er tegenover gesteld, met verwijzing naar hulpbronnen en bijvoeging van wetenswaardige bijzonderheden. Ook beleefdheidsformules, begin- en slotvcrmen van brieven en meer dergclijks
komen in aanmerking, zoodat we vooruit mogen zeggen dat
werkelijk naar voliedigheid is gestreefd.
Evenwel is het den schrijver er niet om te doen alle eigenaardig
Zuidnederlandsch of te keuren, we uitsluitend het be l's verkeerde. Verder wordt den gebruiker zelf de keus tusschen
Vlaamsch en algemeen Nederlandsch overgelaten, naar gelang
van het doel dat hi' beoogt. Aldus zijn onder Belgicismen
Vlaamsche uitdrukkingen vermeld als Pietje de Dood, Janneke
van Pas, duivel-doet-al, een memorie als een konijnenstaart, van
den hemelschen dauw Leven, het gaat over ztjn hout, de wereld
springt op krukken, geenszins om ze verwerpelijk te heeten,
doch als een aanleiding, om de algemeen Nederlandsche gelijkwaardigen er van onder het oog te brengen: ma ere Hein of Hans
Mors, de rechte jozef, duivelstoeiager of Jan Doetal, een geheugen
als een garnaal, van den wind of van de lucht leven, het loot de
spuigaten uit, de wereld rtjdt op stelten. Zoo weinig mogelijk
wordt overigens afkeurend, doch veeleer aantoonend en
inlichtend te werkgegaan.
Behalve your de schoolwereld. zoo leeraars en onderwijzers
als studenten en Merlin en wil de Nederlandsche Taalgids
ook alle andere Vlamingen dienstig zijn, om hen in staat te stellen
in korten tijd, op het gebied van de Nederlandsche taalkennis,
de schade in te halen, waaraan zij in onderwijs, omgeving en
werking niet vermochten te ontkomen. Geestelijken en leeken,
politieke lastdragers en propagandisten, dagbladschrijvers,
ambtenaren en beambten van ministerien en allerhande adminis tratien, vanprovinciale en gemeentebesturen, advocaten
en notarissen, handelaars, klerken, leiders en secretarissen
van vereenigingen, reizigers, particulieren, kortom al wie de
pen of het woord heeft te voeren en zulks op keurige en dege like wijze wenscht te doen, zal er een vraagbaak aan hebben,
die steeds help biedt en vaak tijdroovend zoeken in velerleiboeken
en schnften overbodig maakt.
Het woordenboek, ruim 500 bladzijden groot, verschijnt
in maandelijksche afleveringen van 32 bladzijden. De prijs
zal 140 fr. bedragen.
Ook vele Noord-Nederlanderszulleri het ongetwijfeld in hun
bezit willen hebben.
■,...........■

Nederlanders en Stamverwanten
Spreekt in Vlaamsch Belgie Nederlandsch !
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Philips Wielant en Mr. Schaap.

Philips Wielant en diens Corte instructie omme
'on he practisienen in civile zaken (acad. proefschrift
Univ. Gron.—Haarlem 1927).
Eenpoging tot wetenschappelijke waardeering van dit
roefschrift is van „Neerlandia" niet te wachten ! Doch wet
P
past hier van het Or aan van ons Verbond bij de verschijning
ervan een hartelijke gelukwensch aan zijn schrijver. Het moet
'n voldoening voor hem zijn hiermee het eind van zijn academische loopbaan te hebben bereikt en thans, mee omdat 'n
benoeming aan het kantongerecht te Den Briel prachtig met
zijn promotie samenviel, met voile kracht zijn rechterlijke
carriere te kunnen binnenstoomen. En het is tegelijk een aanename verrassen voor de vrienden van den Nederlandschen
g
stam te zien, dat hi' het op deze manier heeft willen doen,
dat hi' zich tot onderwerp voor zijn studie 'n geschrift van 'n
15de-eeuwschen rechtsgeleerde van Dietschen bloede koos.
Want hierdoor heeft hi'j een bijdrage geleverd tot de kennis
politieke en cultureele
geschieden van dien stam
van
deis
en materiaal aangedragen voor het werk, dat ik in een niet al
te ver verwijderde toekomst toch nog eens onder de oogen
hoop te krijgen: de beschrijving van de rol, die die stam heeft
gespeeld in alle tijdperken van de geschiedenis en in alter heeren
nge doctor iuris in de stad, die hem voortaan
landen. Moe
g
de jo
tot woonplaats zal strekken, waar de herinnering aan een
glorierijk verleden geschikt is om iemand warme geestdrift
voor historische studie te schenken, en waar tegelijk de kalmte
van een ter zijde van de groote heirwegen gelegen heden hem
er ook den tijd wet voor zal laten, ons ook in het vervolg met
dergelijke bijdragen verrassen.
v. SCH.
H.

INGEZONDEN.
Eengelukkig verschijnsel.
Deer dagen bracht de pers ons het navolgende bericht
(o.a. te vinden in het Alg. Handelsblad van Zondagochtend
10Juli j.1.):
Met de verfpot.
BRUSSEL, 9 Juli. (E igen te 1.) Verleden nacht
heeft men te Gent het borstbeeld van Albert Mechelynck,
in Leven minister van Staat, door middel van een koord
van de zuil omvergehaald. Het opschrift van het monument werd vervolgens met witte verf bestreken. Denzelfden
nacht werd degevel van het dagblad „Flandre Liberate"
alsook degevel van het „Institut des Hautes Etudes",
dat teen
de Vlaamsche universiteit door de Gentsche
g
franskiljons opgericht is, met zwarte verf bestreken. Ook
werden rechts en links de woorden„Amnestie of revolutie”
op die gevels geschilderd, terwijl elders de Fransche tekst
der aanplakbiljetten, waarbij de stad de gemeentefeesten
aankondigt, met zwarte verf werden bestreken. Van die
feiten worden de activisten beschuldigd. Een onderzoek
is ingesteld; naar verluidt, zou reeds een arrestatie plaats
hebbengehad.
Ik kan mij voorstellen, dat er brave lieden gevonden worden,
in ons land en elders, die boos jets mompelen zullen van:
„baldadigheden", of „kwajongensstreken" of, als ze heel erg
bang zijn uitgevallen, „gevaarlijke onruststokers". — Doch
zij die z66 spreken hebben ongelijk. Neen, wat hier gebeurd is,
noem ik openlijk: „Een gelukkig verschtjnsel" en het geeft mij
nieuwe hoop op een zegepraal der rechtvaardige, Vlaamsche
( .--- Nederlandsche), zaak in het Zuiden.1)
1) Het is ons bekend, dat niet alle Vlaamsche leden van het
Red.
A.N.V. er zoo over denken.

De Vlamingen, althans de beteren onder hen, toonen zelfrespect en trots; en zonder die beiden werd nog nimmer een
yolk bevrijd. Vlaanderen bijt van zich af; te lang reeds duldde
het Waalschen smaad en Franschen overmoed. — De Luikerwalen, als immer, „plus francais que Daudet of Poincare"
rukken de Nederlandsche teksten of van de tweetalige aanplakbiljetten in Wallonie (welke daad ik volkomen kan waardeeren)
engaan vrijuit1) voor de Belgische Justitie (de Belgische Themis
laat wet eens vaker haar blinddoek thuis, het een ik niet kan
waardeeren), waarom zullen de Vlamingen in hun eigen land
niet hetzelfde mogen doen ? — Een van de twee: of Wallonie
even tweetalig gemaakt als Vlaanderen en den on en Waaltjes
met man en macht onze taal opgedrongen, of, als ze dat dan
beslist niet willen, en verschoond wenschen te blijven van
„Germaansch vuil", zooals de Luiksche 'one vaderlanders
het noemen, dan 66k Vlaanderengekuischt van het Romaansche
vuilnis; we ermee, over de taalgrens en Gent zoo Nederlandsch als Luik Fransch ! !
Wie, die niet met een Fransch of Belgisch lintje „gedecoreerd" is, voelt niet het billijke en logische dezer redeneering ?
Den Briel
,
11 Juli 1927.
Dr. H. P. SCHAAP.

MEDEDEELINGEN.
Het Vlaamsch Economisch Verbond heeft verbinding met ons
gezocht. Het zal voor het aanknoopen van handelsbetrekkingen
g
ebruik makenvan
v onze adressen.
Hetplan voor centraliseering derLandverhuizing, uitgaande van
het A.N.V., heeft in de pers groote waardeering ondervonden.
Nog steeds worden overdrukken van het artikel van Mr. Van
den Helmgevraagd. Het is teen 15 ct. verkrijgbaar aan ons
kantoor.
Onze rot rent Nederland is de vorige maand scheep gegaan
naar Noord-Amerika
waar hi'n i verschillende steden vooral
,
voor onze stamverwanten zal worden vertoond.
De heer Ph. C. Visser te Stockholm heeft zich bereid verklaard in twee Vlaamsche steden over zijn Aziatische ontdekkingsreizen een lezing te houden, uitgaande van het A.N.V.
Van de feestspeldjes met het portret van Koningin Wilhelmina en de Nederlandsche via g zijn reeds honderden verspreid. Zij zijn teen 10 ct. het stuk verkrijgbaar aan ons
Hoofdkantoor te 's-Gravenhage.
In bewerking zijn groote gekleurde portretten van het Nedlandsch Kon. echtpaar. Half Augustus zijn ze verkrijgbaar
teen 20 ct. het stuk. Bij 100 stuks betaait men 15ct., bij 1000
stuks 10 ct.
Na een klacht van een Utrechtsch lid over het ontvangen
van een uitsluitend in het Franschgesteld paspoort, heeft het
Dag. Bestuur zich tot de bevoegde macht gericht en verkregen
dat voortaan ook het Nederlandsch er op wordt gebruikt.
Het jaarverslag van het Hoofdbestuur 1926 is in druk verschenen.
Het is kosteloos verkrijgbaar aan ons Hoofdkantoor.
De laatste maanden werd ons Museum bezocht door belangstellenden uit: Batavia, Suriname, Comodoro Rivadavia
Liverpool, Gent, Bethlehem (Zuid-Afrika), Alberta (Canada),
Den Haag, Antwerpen, Milwaukee.
') Dit is nietgeheel juist. Na de eerste vrijspraak door
denpolitierechter veroordeelde de boetstraffelijke rechtbank
in tweede instantie de Luiksche studenten tot verschillende
Red.
geldboeten.

NEERLAN DIA
Afd. 's-Gravenhage en Omstreken.
Den 1 1 den Juli hield deze afdeeling weer een gezellige
zomerbijeenkomst in het landelijke hotel Wijkerbrug. De datum
der bijeenkomst leidde ertoe, den Guldensporenslag te herdenken, waartoe Mej. Rosa de Guchtenaere uit Gent een leerzame en bezielende rede hield.
Eengezelschap van acht dames, „Het kleurige Achttal",
voerde onder leiding van Mej.Suzanne Dufour een aantal
volksdansen uit, wat in hooge mate bijdroeg tot het welslagen
van den avond. Het inderdaad heerlijke zomerweer hield de
talrijk opgekomenen tot laat in den avond onder het bladerdak
der boomen bijeen.
Het was in alle opzichten een mooie avond !
Afdeeling Leiden.
Deze afdeeling hield 12 Juli onder leiding van haar voorzitter,
prof. P. J. Blok, haar algemeene vergadering. De tijdelijke
secretaris-penningmeester, de heer Peltenburg, herinnerde
in zijn verslag aan wat er in den laatsten tijd was voorgevallen,
in het bijzonder aan de ernstige ziekte en het vertrek van den
ijverigen secretaris, dr. Wicherink, die in de afdeeling zeer
gemist werd, en aan de gezamenlijk met de Leidsche afdeeling
van het Dietsch Studenten Verbond ingerichte avonden
in 1926 en 1927. Het ledental is, dank zij de werkzaamheid
van den heer Post, gestegen tot bijna 150, wat goeden moed
geeft voor de toekomst. Het bestuur stelt zich voor in den loop
van den winter wederom aan haar leden een of meer„
avonden"
aan te bieden, zoo mogelijk in samenwerking met het D.S.V.
Als opvolger van Dr. Wicherink werd tot secretaris benoemd
prof. J. H. Kern, Zoeterwoudsche Sin el 90.
„Nederland in den Vreemde".
Het jaarverslag 1926 der Vereeniging „Nederland in den
Vreemde" zegt o.m.: „Het ledental nam boven verwachting
toe". Een twaalftal zelfstandige vereenigingen deels door of
op aandringen van de vereeniging gesticht, houden zich bezig
met het aanknoopen en onderhouden van vriendschapsbanden
met bepaalde landen. Het verslag bevat lezenswaardige mededeelingen betreffende het werk der vertegenwoordigers in het
buitenland, en verblijdende berichten over het buitengewone
welslagen van een rondzendbrief tot omstreeks 2000 Belgische
onderwijsmannen gericht. In dien brief werd gewezen op de
vele onjuistheden, die in de Belgische schoolboeken aangaande
Nederland voorkomen, en een beroep gedaan op de Belgische
aardrijkskundigen, geschiedschrijvers, uitgevers en leerkrachten, om mede te werken aan het even van een juiste en onpartijdige voorstelling van de Nederlandsche geschiedenis
en aardrijkskunde.
De arbeid der Vereeniging verdient hulde, haar streven
voortdurenden steun.
Verontschuldiging.
Het bericht in Neerlandia van Juni 1927, biz. 107, omtrent de taal van het Amsterdamschegemeentebestuur herroe pt de T.C. gaarne. Zij was afgegaan op een dagbladbericht,
doch na kennisneming van het Gemeenteblad is haar gebleken, dat dit heel wat beter van taal is, dan de T.C. heeft
g
eschreven.
Vraag om inlichting
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mevr. R. Pott, vroeger Daspoort Estate, Pretoria.
Mevr. Dal
Bennettstr. East Perth (Austr.).
ff
L. Th. A. Jacobs ft Hoogstraat 15, Wageningen.
D. A. Eekhout,
lf Luit. Kol. Marechaussee,
Thomas a Kempislaan 102, Arnhem.
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Mr. J. Peelen,

vroeger p/a. fa. H. G. Th. Crone,
Semarang.
G. Roelands,
Chef Electricien Curacaosche Handel-Mij. Curacao.
C. H. Jonckheer Wz.,,
Hoogstraat, Curacao.
L. 0. Lampe,
Curacao.
„
E. H. L. Maduro, Koopman, vroeger Curacao.
Mej. L. M. C. Ludolph, vroeger Harley Str. 86, Lond. W.I.
G. W. Imhoff,
11 Bigwood Rd. 4, Londen
N.W. II.
Nygh,
Lancaster Gate 48, Londen
ft
W.
Th. Heldewier Vi non
p /a. fa. J. en H. Da Costa
ft
Gomez, Maracaibo.
R. G. Vervuurt,
Keizerstraat, Paramaribo.
,,
K. Christian,
Ermelo, (Transvaal).
,fr
B. A. Valkenburg,
Stationschef, Ventersdorp,
ft
(Transvaal).
F. Kleinegris, Onderwijzer, vroeger Semarang.
Dr. R. J. Ortleppa
,
London School
of
vroeger
pi
Hygiene and Tropical Medicine, Londen.
J. Stoppelman,
26 Sheriff Rd.
tf
Otto Busch,
Keizersgracht 224 , At.
dam
if
Dr. C. van Altena, vroeger Ter Apel.
Mevr. J. W. van Teyn, ,,
Pyrmontkade 122, Den
Haag.
Mevr. C. Bijlaard geb. Verwey, vroeger Regentesselaan 280,
Den Haag.
Mej. E. P. Pestman, Verpleegster, vroeger
Mevr. Nash
vroeger Weimarstraat 135,
Den Haag.
S. M. j. Houben ,
Brusselschestr.
3a
ft
Maastricht.
M. W. Stuiving,
a
,fr Noorderhaven ZZ 34
Groningen.

NIEUWE LEDEN.
Nederland.
Beschermende Leden.

Mr. G. Mesdag, Hotel „De Doelen"
Mr. J. H. L. Bergsma ,
Vondelstr. 13
Fa. J. M.J. v. Wielik, Noordeinde 9
A. Hoek, Mag. Gerzon,
Reinkenstr. 1F
J. S. Rabbie, Van Eeghenstr. 90
Hotel de l'Europe
Mgr. M. P. J. M011mann, Vicaris-Gen, v/h.
Bisdom Haarlem

Groningen.
Amsterdam.
's-Gravenh.
t,
Amsterdam.
tfr
Haarlem.

Gewone Leden.

D. B. Wagenaar, Sr. Instrumentenfabr., Begijnekade 18-19
Drukkerij Littooy & Heller, Havenstr. 21
J. Ruy s, Apotheker, Oude Gracht 283
Ds. H. Kaajan, Predikant, Weerdsingel W.Z. 41
B. Schermer, Wijnhandelaar,
P. J. Schermer, Schermeroord
J. C. Kloppenburg, Apotheker, Kl. Noord 25
D. Bakker,
Boekhandelaar
J. G. A. Saraber, Kapelaan
J. F. Schultink ,
Leeraar Nederlandsch
E. Appel, Banketbakker & Kok, Kl. Noord 63
F. M. de Leur, Dir. Vee- en Vleeschkeuringsdienst, Gouw 7
J. Schrickx, Kantoorboekhandel, Kerkstr. 8
C. Zwaan, Automobielhandelaar, Gr. Oost 35
A. Posthuma, Boekdrukker, Gr. Oost 25
A. Weijling,
Gemeenteraadslid

Utrecht.
lt
lt
ft

Hoorn.
ft
11
tf
ft
ft
tf
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S. P. Stuijfbergen, Leer. Boekh. M.O. Joh.
Hoorn
Messchaertstr. 12
H. Stumpel, Boekhandelaar, Gr. Noord 83
11
P. Steenblok,
Dir. Drukk. „Edecea" Kl. Noord 9
ft
J. I. van Ballegoijen de Jong, Gemeentesecr.,
Goes.
Wilhelminastr. 21
Amsterdam.
M. A. G. Lubbers, Notaris, Vondelstr. 22
Mr. Eg bert J. C. Goseling, Vondelstr. 32
lt
R. Adler, Drukker, Corn Schuytstr. 3
ft
Mr. A. W. L. Talma Stheeman, Dir. OntvangBetaalkas,
De Lairessestr. 47
tf
I. Richter, Tandarts, Vondelstr. 11b
11
N. Roorda v. Eysinga, Apotheker, Ceintuurbaan 101.
ft
Fa. Gebr. N. & C. Giebels, Haarlemsche LoodHaarlem.
ind., Rozenstr. 63
R. Blok, Dir. N.V. Drukkerij, Rozenstr. 5
ft
F. Brun
Pzn., Notaris, Wilhelminastr. 28
if
Y
J. H. Faber, Cand. Notaris, Rozenstr. 1
ft
Dr. A. P. Timmer, Wilhelminastr. 25
tt
L. Th. J. Tollenaar, Accountant, Wilhelminastr, 66
tfr
Kamen.
Fa. Gebr. Bervoets
P
H. de Groot, Expediteur
Pt
J. van der Weerd, Voorz. v. „Kampen Vooruit"
f1
Mr, J. E. Mulder, Adv. & Proc. Oude BoteringeGroningen.
str. 4a
Jorrit deJong, Assurantiekantoor, 0. Boteringestr. 2
ft
Gr. Martk—
910
W. L. Zuidema, Winkelier ,
ft
Mej. L. V. Po el „'t Spinnewiel", 0. Boterinft
gestr. 14
P. C. v. Dorsser, Verif., gem. Financien, Dr. C.
Hofstede de- Grootkade 33
,,
F. Snel , fa. Willem Kamerlingh, Kantoor boekhandel, Pelsterstr. 11
11
I. A. Wreesman. 2 Markten
Jhr. 0. B. v. Vierssen Trip, Vischmarkt 54a
11
H. Oostinga, Onderdir. Geldersche Credietvereen., Brinklaan 24
ft
ft
J. G. Noording, Boekhandel, Vischmarkt 23
P. Bart, H. Coll.str. 27
ft
A. Brugmans, Gr. Markt 9
ff
Culemborg.
G. F. van Ledden Hulsebosch, Nijveraar
Joh. Merkens, Hotel „De Klok".
11
Mevr. Wed. H. A. Sillevis, geb. Beekman, Markt
ffr
W. A. Vulto, Hotel „Vulto"
ft
Prof. J. Kaarsgaren, Seminarie
11
J. J. M. Wachters, Arts, Voorburg 10
ff
M. M. Ligtermoet, Manufacturier, Westersingel 29
ft
Mr. j. B. de la Faille, Lid der fa. A. Mak, A'dam Bloemendaal
Al hen a /d. Rijn.
G. F. Crone, Insp., Dir. Bel.
M. Meyer, Woningbureau
ft
Oegstgeest.
Ds. K. Schilder, Predikant, Wilhelminap. 23
J. G. M. v. Griethuijsen, Burgemeester,
ft
Zeist.
Mr. A. de Graaf ,
15 Lyceumlaan
Doorn.
W. G . Ruitenbeek, Gemeente-Secretaris
W
P. Oostenrijk, Kok en Banketbakker
ft
N. van Os Automobielhandelaar
,
ft
A. van Wijnen, Electricien
11
H. Lagerwey, Hotelhouder
$1
Chr. Berger, Hoofd Openb. M.U.L.O. School,
Schoonhoven
Haven 17
zer, Stationsstr.
A..
v. d. Laan , Onderwij
tt
Mr. Th. L. Prins, Kantonrechter
$fr
S. Swaap. Tandheelkundige
ft
H. Brinkman, Hoofd L. 0. School, Lo piker11
str. 59
1P

J. Slager,
Dierenarts, Koestr. 73
Schoonhoven
Louis Stokvis, Uitgever
ft
Allen opg. door den heer Jac. Post
Utrecht.
Jhr. Mr. W. C. Quarles van Ufford, Vice-Pres.
Arr. Rechtb. to Amsterdam
Naarden.
Opg. door Mr. K. M. Phaff
's-Hertogenbosch.
Van Wersch, St. Maartenslaan 16b
Maastricht.
Opg. door den heer J. H. Vos
ft
Mr. H. A. M. Wijnne, Commies Prov. Griffie,
Maliebaan 33
Utrecht.
()pg. door het Bestuur der Afd.
ft
Ds. A. M. Knottnerus, Dir. Predikant Diaconessenhuis, Burg. Weertstr. 89
Arnhem.
Opg. door het Bestuur der Afd.
ft
Mevr. A. H. v. Gent, Nassaukade 2
Rijswijk.
K. G. Lub, Laneg
Nieuwstr. 113b
Schiedam.
B. Luidens, Arnhemscheweg 241
Apeldoorn.
Groep Vlaanderen.
L. De Neef, Georges-Garnierstraat 30
L. Claeys, Schipstraat 33,
J. Fontayne, Ribeaucourtstraat 186
Jozef De Neef, Filip v. d. Elststr. 6
Frans De Neef ,
Fr. Vekemansstr. 74a
M. Cotman, Molenblokwegel 15
K. Heremans, St. Niklaasplaats 4
A. Cotman, Molenblokwegel 15
F. De Neef Sr., Filip v. d. Elststr. 6
Van der Wilt, Braemthagelwegel 51
J. Thielemans, Balsamijnstr. 17
A. Willems, Nachtegaalweg 72
J. Maths,
Heembeekstr. 59
y
J. Vrijdags, Heembeekstr. 2654
J. Vellemans, St. Niklaasplaats 2
Fr. Vellemans, St. Niklaasplaats 2
W. Cnop, Heembeekstraat
J. Crabbe, Lombaartzijdestr. 87a
Opg. door den heer Jozef De Neef.

Schaarbeek.
Molenbeek.
tt

Neder-over-Heembeek
If

ft

tf

ft

ft

11

If

ft

ff

tf

ft

11

ft

ft

11

11

11

lt

ft

ft

ft

ft

ft

ft

ff

ft

ft

ft

10

ft

ft

11

$p

ft

!)

ft

ft

ft

ft

ff

f.t

ft

Groep Ned. Indie.
E. Bartels, Og. Koloberes
M. F. G. Balzar, Og. Koloberes
Beiden opg. door den heer W. F. Winckel
L. A. Jansen, Hoofd H.I.S.
H. Reiseger,
Beiden opg. door het Bestuur der Groep

Bandoeng.
11

Siantar.
Benkoelen.
Weltevreden.
Ned. Indict.

Groep Suriname.
W. van Slobbe, le Luit. N.I. Leger, Fort Zeelandia
Paramaribo
er, Agent Ned. Handel Mij. Plantage
J. Schnittg
Marienburg
Theo Schnemann, Dir. Plantage Voorburg
J. C. Strey, Dir. Plantage de Guineesche
Vriendschap
P. Koops, Dir. Plantage Zoelen
J. v. d. Berg, Dir. Plantage Sorgvliet
J. 0. Spakler, Dir. Plantage Botany Bay,
Nickerie
Allen opg. door het Groepsbestuur
Buitenland,
W. E. Peltzer, 16 Lancaster Gate Terrace, Londen W.2
J. G. S. Heysters, p /a. Lewerens, Strandvagen 17 Stockholm.
G. H. Spijkman, p /a. Svensson Klara Nana
Kyrkogatan 31, III
Beiden opg. door den heer A. Spijkman
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MA A ND BLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Laat de beschaving druppel na druppel op het
Vlaamsche yolk neerdalen. Geeft het onderwijs tot
in alle lagen. Want het Vlaamsche yolk is een schoon
yolk.
HUGO VERRIEST.
INHOUD: Internationale en vaderlandsche opvoeding, door Prof. R. Casimir — Reclame en Volkskracht, door K. E. Oudendijk — Kalender Groot Nederland 1928, door C. v. S. — Nederlanders in den Vreemde, IV — Dietsche Kan tte e k e ne n: Onze houding tegenover stamgenooten — Nederlands economische beteekenis — De Burghers van Ceilon — Nederland
g
vooraan in den Tuinbouw — Hetgroote Nationale werk — Neerlands naam — Onze taal in Zuid-Amerika — Nederlandsche
muziek in den vreemde — Z u i d-A frik a: Z.-Afr. brieven IV — Landverhuizing naar Z.-Afr. ? — De strijd om de vlag —
Suid-Afrikaans Toneel — Zorg voor de taal — Bezoek van Europeesche Studenten — Vlaandere n: Fransch schrijvende
Viamingen — Voor Vlaamsche opschriften en uithangborden — Een Vlaamsch letterkundige tentoonstelling — Tak WestBrabant — De Vlaamsch-Waalsche Taalgrens — Hugo Verriest herdacht — Frans c h V 1 a a n d e r e n: Het vierde Vlaamsche Congres — De Mercure de Flandre — Mededeelingen — Nieuwe Leden — Aankondigingera.

INTERNATIONALE EN VADERLANDSCHE OPVOEDING.
Onlangs is de meening uitgesproken, dat een opvoeding, die het streekgevoel, het landsgevoel of het
stamgevoel aanwakkert, strijdig is met eene tusschenlandsche opvoeding, die de opvoedeling vooral wil
maken tot lid der menschengemeenschap. Deze
tegenstrijdigheid bestaat inderdaad in vele gevallen.
Voor velen is vaderlandsche opvoeding het aanbrengen van het begrip, dat de roem en de welvaart van
het vaderland de hoogste maatstaf is, die voor het
handelen kan gelden. Alle gevoelens, die betrekking
hebben op de beteekenis van het eigen land, moeten
versterkt worden.
Het voortreffelijke van het eigen land kan dan alleen
uitkomen door het te vergelijken met het gelijksoortige
bij andere landen. Tegelijkertijd wordt er een beroep
gedaan op de bevordering van de stoffelijke vaderlandsche belangen en steun gevraagd voor de eigen
nijverheid, den eigen landbouw, de eigen scheepvaart,
de eigen kunst.
Bij een dergelijke opvoeding zal de heldenvereering
zich ook het meest richten op die der oorlogshelden.
Kunst en wetenschap dragen niet in diezelfde mate
den vaderlandschen stempel als de verdediging des
vaderlands. De eerste zijn wel gekenmerkt door zekere
Nederlandsche eigenaardigheden, maar ze zijn toch
een goed voor de geheele wereld. Degene, die streed
voor de onafhankelijkheid van zijn land, treedt dadelijk meer op den voorgrond als vaderlander. Van deze
verheerlijking van een oorlogsheld tot het afschilderen
van den tegenstander als wreed, arglistig en althans
onrechtmatig in zijn aanspraken is slechts een stap.
Wij verdedigen altijd de goede zaak. In dit gebruik
van het nationaliteitsmeervoud komt reeds uit, dat
wij ons in opvattingen en belangen vereenigen met
ons yolk en zijn verdedigers.
Zoo spoedig men een krachtige vaderlandsche opvoeding wil, is er een groot gevaar, dat men gezogen
wordt naar een enghartige nationale. En men behoeft
de schoolboeken van andere volken maar in te zien
om te merken, dat bijna geen yolk aan dit gevaar

ontkomt. Als een India- de geschiedenis van onze Oost
beschreef, zou die waarschijnlijk geheel andere waardeeringsoordeelen gebruiken dan wij plegen te doen.
Ons Nederlandsch onderwijs is, al ontkomt het
hier en daar niet aan de beperking dielhet nationale
altijd oplegt, steeds gericht geweest op het vermijden
van het chauvinisme. Geheel samengestelde oorzaken
werken hiertoe mede. Van den Ende, de grondlegger
van ons volksonderwijs en de toonaangever der opvoedkundige gedachten, stond sterk onder den invloed der philantropijnen, die toch wereldburgers
waren in hun denken. De neutrale school in een land
als het onze kon niet te sterk op de helden van den
tachtigjarigen oorlog den nadruk leggen. Kernkamp
heeft aangetoond, hoe Lang het geduurd heeft, voor
in de geschiedkundige boeken onzer scholen de staatsgezinde traditie van Wagenaar verlaten was. Later
heeft de staatkundige ontwikkeling van ons land gemaakt, dat de vaderlandsche gedachte vooral door
die groepen naar voren werd gebracht, wier denkbeelden bij de openbare onderwijzers over het geheel
weinig ingang vonden. Voegen wij daar nu bij, dat
wij in langen tijd geen oorlog gevoerd hebben, die
het nationaal besef kon wakker schudden, dat een
land als het onze veel meer van recht dan van
macht heeft te wachten, dan is het duidelijk, dat in
Nederland geen bewuste nationale opvoeding ontstond. De gedachte der volkenverbroedering is altijd
in het onderwijsleven groot geweest, de afkeer van
oorlog en krijgstoerustingen even groot en zoo schijnt
de Internationale gedachte in Nederland sterker op den
voorgrond te staan dan de stamgedachte of de vaderlandsche.
Moest men inderdaad tusschen beide kiezen, dan
zou men, hoe ook gehecht aan zijn eigen vaderland,
aan zijn eigen land en stam, geen oogenblik moeten
aarzelen. En omdat velen meenen, dat men moet
kiezen tusschen deze twee, staan zij aan de zijde van
het internationalisme.
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Het is intusschen even goed mogelijk, dat deze
twee elkaar niet uitsluiten, maar elkaar noodig hebben.
Het persoonlijk leven kan alleen in een gemeenschap, die zoowel rechts- als beschavingsgemeenschap is, tot voile ontwikkeling komen. Alle opvoedkundige stelsels, die hun laatste einddoel gesteld hebben in het geluk of de volmaking van den enkelen
mensch, hebben hem nooit buiten een gemeenschap
kunnen plaatsen. Rousseau, de meest op den voorgrond tredende vertegenwoordiger deter richting,
heeft toch de omgeving noodig om Emile te ontwikkelen en Maria Montessori, die het meeste werk
naar eigen keuze en in eigen tijd laat verrichten,
laat dit toch doen in een groep, die prikkelend werkt.
Omgekeerd hebben alle aanhangers van maatschappelijke of staatkundige opvoeding de kracht der
persoonlijkheid willen verhoogen. Men bouwt geen
geheel, dat gezond is, uit wrakke deelen en een ziel
blijft niet gezond in een ziek lichaam.
De groep, waarin men leeft, moet steeds de grootere
worden en hoe sterk ons leven door de groepsomgeving bepaald wordt, blijkt hoe Langer hoe meer, wanneer men niet de jeugd veronderstelt een weerspiegeling van sommige bedachte oordeelen te zijn, maar
wanneer men ze ziet zooals ze werkelijk is. Het groote
verschil, dat reeds in een stad tusschen groepen van
leerlingen bestaat, blijkt b.v., wanneer verschillende
onderwijzers hun ervaringen uitwisselen, zooals herhaaldelijk na mijn colleges gedaan is.
En ook bij ons volwassenen bemerkt men, dat zij
hun leven inrichten naar de kleine omringende groep.
De afdeelingschef beteekent voor menig ambtenaar
oneindig veel meer dan de minister, de onderbaas
op het karwei voor den werkman veel meer dan de
aannemer zelf. Voor het goede werken is dit noodig.
Onze geheele opvoeding kan dus niet anders dan
het kind eerst in en voor zijn omgeving opvoeden. Het
is nog een tekort in ons onderwijs dat de eigen streek
te weinig gekend wordt en een gebrek in onze leerkunst dat wij geen verschillende leerwijzen hebben
uitgevonden voor onderscheidene groepen. Te veel
is ons onderwijs nog doordrongen van de gedachte
dat alle kindertjes kleine wereldburgertjes zijn of
zooals prof. Kohnstamm het heeft uitgedrukt,
professortjes in den dop. Pestalozzi heeft hier gezien
over de grenzen van zijn tijd en altijd een opvoeding
gezocht, die het kind voorbereidt voor zijn latere
omgeving en werk, en aansluiting zoekt bij het rondom
het kind bestaande.
Zoo is dus het kind niet los te maken van het
nationale. Het leeft onder een muntstelsel en een
wettenstelsel, onder een spoorwegboekje en onder
een economisch bestel. Het leeft door een taal (al
heeft het ook zijn eigen streekspraak) in gemeenschap
met zijn landgenooten. In gebouwen en standbeelden, in volksoverlevering en volksgebruiken, in
feestdagen en in dagen van roues komt hem het
verleden en tegenwoordig leven van zijn yolk als
geheel tegemoet. En zoo spoedig gij het nationale
wegneemt, laat gij den jongen mensch in een onbepaalde vaagheid.
Het is eigenlijk niet een vraag, of er een nationale

opvoeding zal zijn; de feitelijke werkelijkheid doet
ze ontstaan. Maar dan volgt daar ook de eisch uit,
dat het gemeenschappelijke gekend wordt, dat wil dus
zeggen, dat aan taal, aardrijkskunde, omgevingskunde en geschiedenis, aan de kennis van het muntstelsel en de wetten aandacht besteed wordt. In hooger
tin is een nationale opvoeding er op gericht om een
juist oordeel te doen krijgen van de beteekenis van
ons land. Geen bang kleinheidsgevoel, noch opgeblazen trots. De ware bescheidenheid, zegt mej.
Kooistra, is niet zich te onderschatten, maar zich
zelf juist te schatten
Het Nederlandsche yolk lijdt eer aan minderwaardigheidsgevoel dan aan grootheidswaan. Het
moet leeren, dat het een verdienstelijk yolk is met veel
mogelijkheden in zich en met grove tekortkomingen.
En om dit in te zien hebben wij anderen noodig ;
allereerst dan stamgenooten, omdat wij bij hen genoeg
gelijks ontmoeten om hen te begrijpen en genoeg
verschil om er ons aan te toetsen. Het leven met de
stamgenooten geeft een ontzaglijke verruiming en
verrijking. Het is jammer, dat alleen de Vlaamsche
letterkunde gemeengoed is op onze middelbare scholen en de Zuidafrikaansche nog zoo weinig. De
geschiedenis van Vlaanderen en Zuid-Afrika behoort ons
na aan het hart te gaan; met hun aardrijkskunde
en hun staatsinstellingen behooren wij nader vertrouwd te zijn .Joist omdat wij veel van elkaar hebben
en toch verschillend zijn, is er allerlei aanleiding voor
kleine wrijvingen, zooals dit altijd het geval is bij
elkaar na staande groepen. Maar het leeren vermijden
of overwinnen van die geschillen is de oefenschool
der verdraagzaamheid tegenover vreemden. Wij moeten leeren, dat verschillende levenswijzen en levensuitingen recht van bestaan hebben. Zoo wordt door
een gezonde stamopvoeding het nationale zich zelf
bewust en wordt het tegelijkertijd verwijd tot het
Internationale. Want is een keer de stap gedaan om
het andere te zien en te erkennen, om belangstelling
te koesteren voor het lot van hen, die leven in een
ander staatsverband, dan is daarmede een belangrijke
vooruitgang gemaakt op den weg naar een internationalen geest. Het andere moet niet gezien worden
als het vreemde, het opwinding brengende, zooals
de rolprent ons bijzonderheden laat zien uit vreemde
landen, die alleen eigenaardig, maar niet kenschetsend zijn. Het vreemde is geen bron van sensatie, af keer of bewondering maar iets, dat een eigen leven leidt,
gelijkend op en verschillend van het onze. Waarachtige
internationale opvoeding zal zich dan ook beijveren
de samenwerking en den samenhang tusschen de deelen der wereld te laten zien. Dat dit reeds met heel
jonge kinderen kan gebeuren, heeft Ligthart in zijn
te weinig bekend en erkend leerplan aangetoond en
hij heeft daar ook laten zien, hoe dat internationale
gekend wordt uit de eigen omgeving. Hoe ouder
dus de leerling of hoe grootscher later zijn taak, hoe
sterker de internationale inslag in zijn opvoeding,
maar de schering blijft de sterke Nederlandsche
draad.
R. CASIMIR.
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Reclame en Volkskracht 1).
Bestaat er verband tusschen de reclame en de
volkskracht?
Deze vraag dient naar de meening onzer afdeeling
bevestigend te worden beantwoord. Dit volgt uit het
feit, dat zij deze tentoonstelling heeft ingericht;
immers, het doel van het A.N.V. is bevcrdering van
de zedelijke, geestelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen S tam.
Het verband tusschen de stoffelijke kracht van
ons yolk en de reclame ligt vrij duidelijk voor de hand.
Wanneer handel, nijverheid en scheepvaart, kortom
alle bedrijven door een doelmatige reclame in binnenen buitenland tot grooteren bloei kunnen geraken,
dan is het duidelijk, dat de reclame van grooten invloed op onze volkskracht kan zijn.
Maar ook op de zedelijke en geestelijke krachten
van een yolk werkt de reclame in.
Reclame moet in de eerste plaats doeltreffend zijn.
Deze eisch noopt de zakenmenschen en de talloos
velen, die zich in dienst der reclame hebben gesteld, om voortdurend verstand en geest te scherpen, ten einde de juiste middelen te vinden, waarmede men de welwillende aandacht van hen, die men
wil bereiken, op zijn zaak of bedrijf gevestigd kan
houden. Een goede reclame vereischt dus niet alleen
zakenkennis, maar bovenal psychologisch inzicht.
Men moet weten, wat „inslaat" bij hen, tot wie men
zijn reclame richt; en dit vraagstuk wordt nog moeilijker, wanneer men zich met zijn reclame niet tot
een land bepaalt. In dit geval zal de „reclamemaker"
zich zorgvuldig op de hoogte moeten stellen van den
volksaard in de verschillende landen, om daarmede
bij de aanprijzing van zijn waren of diensten rekening
te kunnen houden. Mij dunkt, het kan niet worden
ontkend, dat dit alles grondige overweging en studie
vereischt en dus ontwikkelend moet werken op
verstand, kennis en scheppingsvermogen van de
zeer, zeer velen, die zich in de reclamewereld bewegen; dus om te beginnen op vrijwel alle zakenmenschen. Het komt mij voor, dat men in zekeren zin
van een „reclamewetenschap" en een „reclamekunst"
kan spreken, die men ijverig moet beoefenen om goed
beslagen ten ijs te kunnen komen en, gelijk gezegd,
moet die beoefening in velerlei opzicht ontwikkelend werken op een zeer groot deel van het yolk.
Evenwel niet alleen, omdat het reclame maken
scherpzinnigheid, kennis en.... goeden smaak vereischt, is de reclame van invloed op de volkskracht;
in zeker niet mindere mate is dit het geval door de
wijze, waarop zij inwerkt op hen, die de reclame
„ondergaan", dat is op het groote publiek, dus op
het yolk in algemeenen zin. De reclame heeft toch
in de laatste jaren zulk een ontzaglijken omvang genomen, dat er weinig invloeden zijn, waaraan wij zoo
onophoudelijk en met zulk een aandrang zijn blootgesteld als aan dien der reclame. Niet alleen het gezond verstand, maar ook het kunstgevoel, althans
de goede smaak, en meermalen zelfs het gevoel voor
natuurschoon en de humor, dus verschillende geestelijke en zedelijke eigenschappen van het yolk, komen
bij het „ondergaan" der reclame in het geding. Er

i

1) Voorrede in den catalogus der Tentoonstelling van Nederlandsche Reclame in dienst van Nederlandsche Bedrtjven,
door de
Afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken te houden in het
Kurhaus te Scheveningen van 3 tot 12 September a.s., met
medewerking van verschillende vereenigingen.
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ontstaat dan ook een geestelijke wisselwerking
tusschen hen die reclame maken, en hen tot wie de
reclame is gericht; en in die wisselwerking kunnen
goede en minder goede volkseigenschappen zich openbaren of worden aangekweekt. Dit wordt in wijde
kringen, niet het minst in het buitenland, gevoeld.
Een gevolg hiervan is, dat men zich meer en meer
rekenschap gaat geven van het wezen en de werking
der reclame. Men wil of en toe de reclame ,eenigszins
objectief bezien, dus niet zoozeer als bijv. verkooper
en kooper, maar — als ik het zoo eens mag uitdrukken -- meer van het A.N.V.-standpunt. Wij komen
dan, denkende aan het verband tusschen reclame en
volkskracht, tot het stellen van een vraag als deze:
„Op welk peil staat de reclame, die de Nederlanders
voor hunne bedrijven maken ?" ......
Een volledig antwoord op deze vraag geeft onze
tentoonstelling U natuurlijk niet, dock zij zal U toch
wel een goed denkbeeld kunnen geven van hetgeen,
voornamelijk in het grafische en drukkersvak, voor
de Nederlandsche reclame geschiedt.
Dit hopen wij althans.
K. E. OUDENDIJK,
voorzitter der Afd. 's-Gravenhage.
Kalender Groot-Nederland 1928.
Bij de verschijning van onzen kalender voor 1928 —
niet te vroeg als men bedenkt, dat hij over heel de
wereld tijdig moet worden verzonden en nabestellingen ook nog voor het jaareinde moeten kunnen
worden uitgevoerd — een korte toelichting.
Gelijk de vorige, geeft die voor 1928 weder afbeeldingen op de weekbladen uit alle oorden van ons
stamgebied: landschappen, portretten, gebouwen,
e.d., benevens kernwoorden en spreuken, proza en
verzen, alle betrekking hebbend op de Grootnederlandsche beweging.
Ook vele gedenkdagen zijn wederom opgenomen,
maar ditmaal werden deze op de achterzijde der
bladen gedrukt om op den eigenlijken kalender meer
ruimte open te houden voor aanteekeningen.
Wie hem beoordeelt als een afgerond geheel, dat
een samenvatting geeft van verleden en heden van
den Nederlandschen stam, miskent hem als vervolguitgave; elke volgende moet als een aanvulling van
de vorige worden beschouwd.
Om aan vele smaken te voldoen, werd zoowel ernst
als kor tswij1 een plaats gegund en in de geheele
samenstelling naar zoo groot mogelijke afwisseling
in woord en beeld gestreefd.
Veel medewerking van leden in binnen- en buitenland ontving ik niet. Slechts enkele belangstellenden
zonden stof in, of aanwijzing, waar die te vinden is.
Blijkbaar denken de gebruikers, dat mijn persoonlijk geestelijk tuighuis rijk genoeg is voorzien.
Maar aan alles is opkomen en de kalender zal te
meer „van heinde en ver een Dietsch wereldkoor"
doen klinken, wanneer velen zich geroepen voelen
kiekj es, spreuken, gedachten, verzen of wat zij meer
geschikt vinden aan ondergeteekende te zenden.
Men bedenke, dat de kalender Groot-Nederland
een dagelijksche beginselverbreider is en dus als een
der beste reclamemiddelen voor onze beweging mag
worden aangemerkt.
Schaft hem daarom niet alleen aan, leden van het
A.N.V., maar zendt hem ook aan Uw kennissen, die
er door tot het lidmaatschap kunnen bewogen worden.
C. v. S.
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NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.1)
Iv
AZIt.
China.
Slechts van het consulaat te Tientsin werd geen
ingevulde vragenlijst ontvangen.
Geen Nederlanders zijn gevestigd in Foochow,
Chefoo, Newchang.
Hongkong. Hier zijn 2 Nederlandsche vereenigingen gevestigd: de Hollandsche club, die ontspanning beoogt en een boekerij heeft, met 24 leden,
en het Nederlandsch-Vlaamsch leesgezelschap.
Het aantal Nederlanders, meerendeels werkzaam
bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, de Nederlandsch-Indische Handelsbank, de Java-ChinaJapanlijn en de Holland-China Handelscompagnie,
bedraagt 60. Buiten de genoemde ondernemingen
zijn er nog eenige Nederlandsche handelsfirma's
en een maatschappij voor havenwerken gevestigd.
Te Macao is een viertal Nederlanders gevestigd,
welk aantal door den arbeid aan de havenwerken
gedurende eenigen tijd tot 19 is opgevoerd geweest.
De hier aanwezige Nederlanders blijven hun Nederlandsch karakter bewaren en, met hun kinderen, de
moedertaal spreken.
In Kanton zijn 18 Nederlanders, zendelingen en
kooplieden, in Amoy 11; in Swatow 5, werkzaam in
het bankwezen en de scheepvaart. Ook hier zijn de
berichten gunstig omtrent de bewaring van het
Nederlandsch karakter.
In Shanghai is het Koningin-Wilhelminafonds,
dat tot doel heeft de ondersteuning van behoeftige
Nederlanders. Niet minder dan 225 Nederlanders
zijn hier gevestigd, werkzaam in den handel, in het
bank- en in het verzekeringswezen. In het algemeen
blijft het Nederlandsch karakter bewaard, blijkens het
gebruik van de Nederlandsche taal, van Nederlandsche
gewoonten en de gulheid bij leniging van nationale
rampen; veel hangt of van de nationaliteit der vrouwen. De kinderen spreken in het binnenland Chineesch, in Shanghai pidgin-Engelsch; oudere
kinderen zijn er weinig, in zuiver Nederlandsche
gezinnen spreken zij ook Nederlandsch.

Kwantung (1, vertegenwoordiger van de Nederlandsch-Indische Spiritusmaatschappij te Batavia).
De in Nederland geborenen in Kobe en Yokohama
— in Kobe zijn dit de meeste Nederlanders — blijven
hun Nederlandsch karakter behouden blijkens hun
belangstelling in vaderlandsche aangelegenheden.
Zij blijven Nederlandsch spreken en, als beide
ouders Nederlandsch kennen, leeren ook de kinderen
het thuis. Bij de Nederlanders, die in Japan geboren
zijn, Nederland niet kennen en weinig of geen aanraking ermee hebben, treedt het Nederlandsch karakter minder sterk op den voorgrond, maar eenigen
toonen bij voorkomende gelegenheid gevoel van
saamhoorigheid. Een Nederlandsch leesgezelschap
te Kobe is enkele jaren geleden door gebrek aan goede
samenwerking te gronde gegaan.

Siam.
Het aantal Nederlanders in Siam schat de
Nederlandsche gezant te Bangkok op 25, kooplieden en handelsbedienden. Elf hunner zijn
reeds in eenige geslachten met inlandsche rassen
vermengd, hebben vrijwel geen Nederlandsch bloed
meer in de aderen. Zij hebben het Nederlandsch
karakter, ook de taal, verloren. De overige Nederlanders, een 14-tal, zijn en blijven Nederlanders in
omgang en taal. Kinderen zijn er niet. Deze Nederlanders blijven slechts een beperkt aantal jaren in
Siam.
In Bangkok treedt de heer H. Hols van de Indische
houtimportmaatschappij, op als vertegenwoordiger
van het A.N.V.

Hedjaz.
De consul te Djeddah deelt mee, dat buiten de
in den Hedjaz gevestigde Nederlandsche onderdanen
van Nederlandsch-Indischen oorsprong zich 5
Nederlanders in zijn ambtsgebied bevinden, nl. de
consul, een scheepsagent en twee bedienden, waaryan een met gezin. Zij blijven in nauw verband met
hun familie in het vaderland en spreken hun moedertaal; de kinderen gaan voor hun opvoeding naar
Nederland ..... . of Engeland.

Japan.

Syrie en Palestina.

De vragenlijsten gezonden naar de vice-consulaten
te Nagoya en Seoel werden niet terugontvangen.
Vereenigingen van Nederlanders zijn er in Japan
niet.
Het grootste aantal Nederlanders bevindt zich in
en nabij Kobe, waarschijnlijk een 78, vrouwen en
kinderen inbegrepen. Dit aantal is nogal wisselvallig,
daar dikwijls overplaatsingen voorkomen bij de
door Nederlandsche handelsinstellingen uitgezondenen. Elders in eigenlijk Japan vindt men Nederlanders alleen in Tokio, Yokohama (16, waarvan 4
in Nederland geboren, werkzaam in den handel,
en een als onderwijzeres op de „internationale
school") en te Nagasaki (1, in het petroleumbedrijf
werkzaam), en in ander Japansch gebied alleen te
Taihoku op Fomosa (1 gezin van vier personen,
waarvan het hoofd eveneens leider eener petroleumonderneming is) en te Dairen in het pachtgebied

Slechts van het vice-consulaat te Haifa werd geen
ingevulde vragenlijst ontvangen.
In Syrie noch in Palestina komen vereenigingen van Nederlanders voor.
In Alexandrette en Tripoli bevinden zich geen
Nederlanders, in Damascus slechts twee geestelijken,
terwijl in Aleppo een Nederlandsch geestelijke is.
Het aantal Nederlanders in Beyrouth bedraagt zeven.
Wat Palestina betreft, Leven in Jeruzalem 18 Nederlanders (geestelijken, administratieve beroepen, een
landbouwer), in Jaffa ongeveer tien.

1) Aan het tweede artikel moet nog worden toegevoegd,
dat er vertegenwoordigers van het A.N.V. zijn te Durban,
elo, Nijlstroom en Potchefstroom.
rm

Perzie.
Slechts te Ahwaz, voor de provincies Arabistan,
Luristan en Kurdistan, en te Teheran zijn Nederlandsche consuls.
In het gebied van het consulaat te Ahwaz zijn drie
Nederlanders gevestigd en vijf in Teheran, onder
Welke de aartsbisschop.
Een vertegenwoordiger van het A.N.V. is gevestigd te Ahwaz aan de Perzische Golf, de heer P. P.
ter Meulen.
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Turkije.
De Nederlanders te Smyrna zijn, vrouwen en
kinderen inbegrepen, bijna 130 in aantal. Sinds drie
eeuwen zijn zij als Nederlandsche kolonie vereenigd.
De gebeurtenissen van 1922 hebben de kolonie en
haar eigendommen uiteengeslagen, doch in 1925
zijn nieuwe grondregels voor de kolonie vastgesteld.
Als treurige overblijfselen van een eeuwenoud
verleden bezit de kolonie een stuk grond, waarop
vroeger het Wilhelmina-hospitaal stond en thans
rich nog alleen de oude begraafplaats en de Protestantsche kerk bevinden, Welke laatste geheel buiten
gebruik is, aangezien er bijna geen Nederlandsche
protestanten in Smyrna over zijn en de laatste
predikant in 1924 is overleden.
Op het nieuwe protestantsche Nederlandsche
kerkhof bezit de kolonie alle opstanden en voorts
beschikt zij over een klein fonds.
Alle Nederlanders, nog in Smyrna gevestigd, zijn
in den handel werkzaam.
Reeds lang heeft de Nederlandsche kolonie haar
Nederlandsch karakter verloren, geenzins echter
de oude overlevering en de aanhankelijkheid aan het
oude vaderland. Op eenige weinigen na spreekt of
begrijpt geen der in Smyrna gevestigde Nederlanders onze taal.
Philippijnen.
Van den vice-consul te Cebu werd geen bericht
ontvangen.
Op de Philippijnen wonen ongeveer 150 Nederlanders, handelslui en zendelingen, van wie 10 op
het eiland Panay. Tenzij de moeder geen Nederlandsche is, worth in den regel het Nederlandsch
karakter wel bewaard.
Een poging met Nederlandsch onderwijs aan de
University of the Philippines is niet geslaagd bij
gebrek aan belangstelling.
Fransche kolonien.
In Mahe, Karikal, Pondicheri en Yanaon zijn geen
Nederlanders gevestigd, voor zoover den consul te
Madras bekend is.
In Fransch Indo-China zijn, naar de consul te
Saigon bericht, ongeveer 30 Nederlanders van beiderlei kunne, voornamelijk planters en handelsbedienden. Zij blijven vrijwel hun Nederlandsch
karakter bewaren.
Engelsche kolonien.
Singapore. De consul-generaal schat het aantal
Nederlanders in zijn gebied op omstreeks 400, werkzaam in scheepvaart, bankwezen en handel.
Er is te Singapore een Hollandsche club, die bevordering van aangenaam en gezellig verkeer en
beoefening van lichamelijk spel beoogt. Er zijn 92
leden.
Voorts is er een Hollandsche lagere school en een
Nederlandsche boekerij.
Vertegenwoordiger van het A.N.V. te Singapore
is de heer H. Westers pia. Asiatic Petr. Co.
Penang. In het gebied van den Nederlandschen
consul aldaar zijn ongeveer 38 Nederlanders, de
ongetrouwde vrouwen inbegrepen, gevestigd; te
Ipoh 3. De mannelijke Nederlanders zijn voor het
grootste deel werkzaam bij de Koninklijke Paketvaartmaatschappij, verder in den invoerhandel en

in het bankbedrijf. De Nederlanders blijven hun
Nederlandsch karakter bewaren en onderling zonder
uitzondering hun moedertaal spreken.
Calcutta. „De kolonie in Calcutta is door en door
Nederlandsch", schrijft de consul-generaal. De
Nederlanders, een 40-tat, kinderen inbegrepen,
werkzaam in bankwezen, handel en scheepvaart,
komen veel bij elkaar, spreken, wanneer mogelijk,
hun moedertaal, die ook hun kinderen spreken en
verstaan en ontvangen geregeld Nederlandsche
kranten.
Rangoon. In geheel Burma, voorzoover op het
consulaat ingeschreven, zijn 40 Nederlanders, bankiers en kooplieden. Zij blijven hun Nederlandsch
karakter bewaren.
Vertegenwoordiger van het A.N.V. is de heer
P. Mijnarends Jr. 26/27 Merchantstr. postbus 265.
Bombay. In het gebied van het consulaat zijn 33
Nederlanders gevestigd, kinderen inbegrepen. Zij
blijven met hun kinderen Nederlandsch spreken.
Kurrachee. De consul vermeldt in zijn gebied
twee Nederlanders, een koopman en een hotelhouder,
die met Engelsche vrouwen getrouwd zijn.
Madras. In het presidentschap Madras wonen
ongeveer 50 Nederlanders verspreid. Het zijn voornamelijk R.-K. geestelijken, 2 rubberplanters, 1
tabaksman en 5 leden der theosofische gemeenschap.
Aileen onder elkaar spreken zij Nederlandsch.
Kinderen zijn er niet.
Aden. Hier is een Spaansche familie, door
naturalisatie Nederlandsch geworden.
Ceylon. Slechts 7 Nederlanders geeft de consul te Colombo op: 6 in den handel, 1 priester.
Meestal blijven zij slechts kort op Ceylon.
Bij enkele afstammelingen der vroegere Nederlanders schijnt neiging te bestaan, Nederlandsch te
leeren, schrijft de Ned. consul.
Wat deze Dutch burghers betreft, verwijzen wij
naar het opstel van Dr. W. van Geer in het Gedenkboek van het A.N.V. 1898-1923.
Vertegenwoordiger van het A.N.V. te Colombo
is de heer E. Reimers.
Geen antwoord werd ontvangen van den viceconsul te Larnaca. (Cyprus)
Met Aziatisch Rusland is geen verbinding gekregen.

Secretarissen der Groepen.
Nederland: J. N. Paftist, Jacob Mosselstraat, 's-Gravenhage
(wnd.) gironr. 87962.
Ned. Antillen: J. H. Perret Gentil, Berg Altana 49, Curacao.
Ned.Indie:Mr. J. N. Greinadus, Javaweg 31, Weltevreden ( Java).
Noord-Amerika: J. F. E. Gebhardt van Roonburgh, 179 Zuid
Trenchard St. Yonkers (N.Y.)
Suriname: Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, Paramaribo.
Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillesstr. 11, Schaarbeek'
Brussel.(postchecquerekening 129226)

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
o ns kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve
des Zaterdags, geopend van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en
huisgenooten hebben vrij toegang; niet-leden betalen 25 co.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Onze Houding tegenover Stamgenooten.
Minister Malan en de heer Wilcocks, lid van den
Spoorwegraad van Zuid-Afrika, zijn naar Europa
gekomen. Een correspondent van het Vaderland te
Kaapstad zou het jammer vinden, indien deze heeren
in Nederland „lastig gevallen" werden met uitnoodigingen voor maaltijden met onze kenners van Zuidafrikaansche aangelegenheden „meestal waardige
mannen, die gaarne praten over Paul Kruger en Jopie
Fourie en onvoorzichtigheden ten beste geven ten
opzichte van onze delikate (kiesche) verhoudingen
jegens Engeland".
Hun bedoelingen zijn uitstekend, zegt schr. Wij alien
zijn 't eens over „de banden, die Zuid-Afrika binden aan
't oude moederland-Nederland".... en sours, bij bepaalde
gelegenheden, kunnen ook wij heel mooi hierover praten
maar men moet geen ministers overleveren in de handen
van particuliere enthousiasten. De gasten kunnen bij zulke
gelegenheden slechts oppervlakkig antwoorden op de
dikwerf pijnlijk-paandoende gemeenplaatsen der vriendelijke gastheeren en, our aan alle moeilijkheden te ontsnappen, is men er toe gekomen dergelijke uitnoodigingen te
ontwijken. Men moet in Nederland beginnen het ZuidAfrika van heden te begrijpen....
„Nederlanders die reizen willen, dienen ook de Unie
van Zuid-Afrika te bezoeken. Laat er nieuwe verbindingen
komen. Men behoeft daarbij niet steeds sentimenteel te
worden".

De schrijver vraagt, hoe het komt, dat Zuidafrikaansche studenten veel liever naar Amerika, Engeland of zelfs Duitschland gaan, dan naar Nederland,
waar men hen toch zoo gaarne ontvangt ? Zijn antwoord is, dat onze gevoelens jegens Zuid-Afrika
geen tred gehouden hebben met de volslagen veranderingen daar te lande in alle richtingen.
Een vriend, die onze feilen toont zouden wij
niet even naar hem luisteren ? Zijn wij met onze redevoeringen tot vreemdelingen en stamverwanten nog
wel in den pas met den tijd ?
De wereldoorlog heeft alles anders gemaakt —
behalve de Nederlandsche manier van geestdrift te
betoonen. Moet onze — o zeker goedgemeende ! —
hartelijkheid den stambroeder niet wel eens wat
versleten, ons gejuich ouderwetsch en duf voorkomen,
wanneer daarbij telkens dezelfde geijkte termen terugkeeren, die heel erg op frazen beginnen te lijken ?
Het zou allemaal geen kwaad kunnen, wanneer
daar niet tusschenbeide kwam wat de schrijver
in het Vaderland aanduidt als „de delicate verhoudingen" tot de een of andere groote mogendheid.
Dit is in Zuid-Afrika, Engeland, in Fransch-Vlaanderen Frankrijk. Ook elders kunnen staatsgevoeligheden in 't spel komen. In groote staten met sterk
imperialistische, naast nationalistische bewegingen,
is men licht geneigd een verkeerden uitleg te geven
aan uitingen, die ons zuiver platonisch voorkomen.
Achterdocht is in staat een bedreiging te zien in een
banaliteit. Nederlandsche gemoedelijkheid staat dan
versteld, zoo slecht begrepen te zijn — maar het
kwaad is gesticht.
Bij een bezoek aan Fransch Vlaanderen hebben wij
kunnen opmerken, hoe schuw de stambroeders daar
zijn geworden tengevolge van overmatige dienstvaardigheid uit Belgie, die het moeizaam verkregene
ernstig in gevaar bracht. Wat meer stille maar doeltreffender hulp voor de belangen van taal en cultuur

ware hun welkomer dan de warmste geestdrift, in
woord en geschrift, die niet tot den gewenschten uitslag leidt. In Zuid-Afrika zal het wel niet anders zijn.
De vraag is maar of toosten, en het zingen van de
Vlaamsche Leeuw en Kent gij het Volk ? niet al te
goedkoop zijn en of onze zoo positivistisch geworden
tied niet onmiddellijk doorziet, dat men zich op die
wijs van zijn plichten met een „Jantje van Leiden"
afmaakt.
Nederlands Economische Beteekenis.
„Weinigen kunnen zich goed voorstellen, hoe ver
de invloed van Europeesch Nederland, dat toch
slechts een leer kleine staat is, zich uitstrekt over de
welvaart der Vereenigde Staten". Zoo schrijft het
Amerikaansche Journal of Commerce en we lezen, dat
met eenige verbazing. De N.-Amerikaansche republiek is een geweldig land, met schier onuitputtelijke
hulpbronnen. Wat kan de mier zijn voor den olifant ?
Het Amerikaansche blad erkent, dat met Nederland
rekening gehouden moet worden.
„Het lot van onze rubbernijverheid, de gesteldheid
van onze suikernijverheid en kunstnijverheid, ook de toekomst van de petroleumnijverheid tot op zekere hoogte
zijn alle ten nauwste verbonden met hetgeen de Nederlandsche kooplieden en fabrikanten tot richtsnoer nemen
bij hun bedrijfspolitiek, schrijft het N-Yorksche blad.
De punten van aanraking zijn niet beperkt tot handel en
nijverheid, Binds de Amsterdamsche kapitaalmarkt na den
oorlog een zoo groote beteekenis heeft gekregen".

Voor een belangrijk deel is deze toestand te danken
aan onze kolonien. Deze doen Nederland aan invloed
winnen op de wereldmarkt. Als koloniale mogendheid
kon Nederland bijv. de Engelsche plannen tot beperking der rubberopbrengst verijdelen en den planters van Cuba beletten, de prijzen van suiker door
oogstbeperking op te drijven: Java vergrootte eenvoudig ziin uitvoer.
„Was Nederland een rijk land en tevens een politiek
krachtige staat, dan zou de aandacht zeker meer zijn
gaande gemaakt door het voorwaarts dringen van het land
op economisch terrein. Amerikanen zijn gewoonlijk ongerust, wanneer zij vernemen, dat goedgewapende staten
hun economische bronnen belangrijk uitbreiden. Het is
echter in ons belang, voegt het blad hieraan toe, dat wij
Nederland zijn weg ongestoord laten vervolgen. Dit beteekent goedkoope rubber, suiker en waarschijnlijk lagere
prijzen van kunstzijde".

Dat Nederland een kleine staat is, moesten wij
ons voorgoed uit het hoofd zetten; het behoorde op
school niet Langer te worden geleerd. Zelfs in de
kleine pers worth die ontmoedigende nederigheid
tegenwoordig bestreden. Zoo lazen wij kort geleden
in de Scheveningsche Courant met vreugde in een
artikeltje „Een beetje meer zelfrespect":
„Kan een land klein genoemd worden, dat te Rotterdam de grootste gegraven haven van de wereld bezit; dat
te IJmuiden de grootste sluis ter wereld last bouwen;
dat het drukste binnenscheepvaartverkeer met de grootste
binnenschepen bezit; dat een werk als de drooglegging van
de Zuiderzee ter hand durft nemen?
Kan een land klein genoemd worden, welks electromotoren overal in de wereld draaien; welks gloeilampen
de meest afgelegen plaatsen op de aarde van licht voorzien;
waar scheepsbouw, zuivelindustrie, tuinbouw en veeteelt
van groote Internationale beteekenis zijn ? Om vooral ook
niet onze wetenschap te vergeten !"
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de rozenteelt, die een belangrijk handelsobject beteekent,
Nederland behoorde tot de kleine staten slechts,
en kenden de broeiers van seringen in de streek van Vitryzoolang het zich klein voelde. Het Rijk van koningin
sur-Seine geen meesters. Thans hebben zij zonder eenigen
Wilhelmina omvat niet 600 maar ruim 30,000 vk. mijtwijfel mededingers, die, georganiseerd en aaneengesloten,
len, en telt niet zeven millioen inwoners maar zeven
zich van alien vooruitgang op de hoogte houden, en aan een
en vijftig millioen. Door Indie is Nederland een
volmaakte techniek en practijk een open oog voor de wermogendheid.
kelijkheid paren.
De Burghers van Ceilon.
De kweekers van het Westland zenden geheele treinen
Zou het Nederlandsch op Ceilon uitgestorven zijn ?
vol groenten, tomaten, druiven van extra kwaliteit naar
In de Dehiwela Kerk, de stichting van wijlen ds.
de buitenlandsche markten, waar tot nu toe de groenteA. J. K. de Klerk is voor hem een marmeren gedenken fruitkweekers van alle streken van Frankrijk onbetwist
steen met opschrift aangebracht, waarop geen woord
de
baas waren."
Nederlandsch voorkomt. Nochtans was deze zeer
vereerde predikant met zijn Nederlandschen naam
De heer Maumene zegt aan de Fransche tuinbouslechts twee jaar geleden uit Zuid-Afrika overge- wers, dat de Nederlandsche kweekers niet alleen meekomen en blijkbaar evengoed van Nederlandsche dingen op de buitenlandsche markten, maar meer en
afkomst als de Dutch Burghers, die hij met zoo groote meer gaan leveren aan hun eigen klanten, zelfs op
toewijding geestelijk verzorgde. Een enkele spreuk de Parijsche markt. Bloemen 's morgens te Aalsmeer,
in de kernachtige taal van den Nederlandschen Bijbel
Haarlem, Boskoop gesneden, worden eenige wren
of een Nederlandschen dichter ware een welkom later met een vliegtuig te Parijs frisch bezorgd.
getuigenis geweest van de gehechtheid der Burghers
Men mag hier zonder zelfverheffing van een
aan hun overleveringen. Ook hun blad, het Journal nieuwe overwinning van ons land spreken.
of the Dutch Burgher Union draagt een Nederlandsche
kenspreuk (Eendracht maakt macht), al komt een
Het Groote Nationale Werk.
opstel in het Nederlandsch er zelden in voor.
In een beknopte bewerking van ambtelijke gegeDat het bedoelde maandblad voor onze sprake voelt,
zien wij met genoegen uit een Engelsche vertaling, vens i) heeft de heer Th. J. C. Friso willen aantoonen,
In het Juli-nr. opgenomen, van onze Dietsche kanttee- dat de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee een
kening „Wat nut heeft onze taal ?" in Neerlandia van nationaal vraagstuk van den eersten rang is. WeiniMei 11. En met vreugde vinden wij in dat nummer gen, die zooveel jaren Lang de knapste koppen gevermeld, dat de heer R. G. Anthonisz, voorzitter der bukt hebben gezien over deze rekensom, zullen dit
Union, die degelijke studien gemaakt heeft van de niet toegeven.
Dat de som thans uitkomt en het groote werk
geschiedenis van het Nederlandsche bewind op Ceilon,
bezig is aan het teboekstellen van die geschiedenis en ondernomen is, heeft opnieuw de aandacht gevestigd
van hetgeen nog in de instellingen van het eiland te op „dat hoekje aarde, veroverd op de elementen"
waarvan Henry Havard met zoo groote bewondering
bespeuren valt van den invloed van dat bestuur.
De heer Anthonisz is met dr. Prins oprichter van de sprak.
Drie aanhalingen aan het slot nemen wij hier verUnion en te zijner eere heeft de laatstgenoemde in het
begin van dit jaar in een plechtige bijeenkomst het taald over.
De Times schreef:
geschilderde portret van den heer Anthonisz onthuld,
dat in het gebouw der Dutch Burgher Union geAls geheel staat het werk gelijk met de grootste inge91aatst is.
nieurswerken der eeuw; men gevoelt niet dan bewondeAl hebben deze afstammelingen der voorvaderen
ring voor de stoutmoedigheid en den ondernemingsgeest
de taal aangenomen van hun tegenwoordig vadervan hen, die het ontwierpen, en wenscht hun volledig welland, hun gehechtheid aan het stamland blijkt telkens,
slagen bij de uitvoering.
zoowel in het Journal als in The Herald, het maandblad
La Justice herinnerde aan het bekende woord, dat
der Ned. Herv. Kerk van Ceilon. Een beknopt ver- de Voorzienigheid de aarde schiep, maar dat Nederhaal van de Burghers, een artikel over Rembrandt land geschapen werd door de Nederlanders.
en andere teekenen van belangstelling maakten ook
De Kôlnische Zeitung getuigde:
ditmaal het maandblad der Burghers aangename
Een werk zoo eenig en grootsch als geen ander yolk
leesstof.
kan toonen.
Nederland vooraan in den Tuinbouw.
Dat elk Nederlander deze groote onderneming
De Nederlandsche tuinbouwers hebben zich op de
Parijsche tuinbouwtentoonstelling dermate onder- steune met zijn sympathie. Nederland is er niet te
scheiden, dat de Fransche vakbladen beducht worden vroeg mee begonnen !
voor hun mededinging.
Nederlands Naam.
De Fransche tuinbouw achtte zich voorheen
„Beter is een goede naam dan goede olie" zegt de
meester op zijn gebied. Thans heeft de heer Albert Prediker en daarom mag het Nederland niet onverMaumene, directeur van La vie a la Campagne, zich
schillig zijn hoe de vreemdeling oordeelt. Uit de
genoopt gezien, (naar de N.R.Ct. heeft medegedeeld) laatste maanden hebben wij weder eenige aanhalingen
tegen de mededinging der Nederlandsche kweekers verzameld.
te waarschuwen. Hij schreef o.m.:
De Schweizerische Musikzeitung (Zurich) heeft
„Evenals de Hollanders erkende meesters zijn in de
zich over het Mengelbergorkest uitgelaten met een
verbetering van hun Friesch en Groningsch melkvee,
bewondering, die niet had kunnen worden overin de selectie en de teelt van aardappel- en graanrassen,
troffen. Er was een reeks van uitvoeringen gegeven
geven zij in hunne culturen van bloemen, groenten en fruit
blijk van een onbetwistbaar meesterschap ....
Tot dusver bezaten de rozenkweekers uit de omstreken
van Parijs en uit het Zuiden van Frankrijk de leiding in

1) De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Van toekomstbeeld tot werkelijkheid - 's-Gravenhage, N.V. Boekh.
v.h. W. P. van Stockum & Zn. 1927.
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door de eerste orkesten en dirigenten van Duitschland, Oostenrijk, Fronkrijk en Italie. Een avond was
open en werd gevuld met een buitengewoon concert
van het Concertgebouworkest onder Willem Mengelberg.
Verrassingen achtte men uitgesloten na het optreden van mannen als Nikisch, Strauss, Weingartner,
Furtwangler, Colonne, Piernie, Messager, Toscanini,
Molinari, Wood „Daar komt deze reus uit
Holland met zijn tot den laatsten kunstenaar ongeloofelijk geschoold orkest en onze verbazing kent
geen grenzen", zegt de beoordeelaar, die met geestdrift beschrijft hoe volmaakt elk instrument klonk,
met welk een eerbied Beethoven werden uitgevoerd,
met welk een „weergalooze virtuositeit Mengelberg
zijn orkest aanvoerde en gebracht had tot een voorbeeldeloos voelen en weergeven van elk werk. „Een
orkest heeft Mengelberg geschoold, dat geen zwakke
punten heeft, verrukkelijke cello's bezit en in Louis
Zimmermann een concertmeester, die ook als solist
(„Heldenleben") als meester in opvatting zijn tack
beheerscht. De geestdrift der hoorders steeg van
uur tot uur tot een grootsche, een machtige hulde".
Te Munchen verscheen een werkje over de nieuwe
Nederlandsche bouwkunst door E. E. Strasser. Het
bevat 32 afbeeldingen naar werken van Berlage, De
Bazel, De Klerk, Kropholler en anderen. De tuindorpen van Gratama, Versteeg en Granpre Moliêre
zijn afgebeeld. De schrijver prijst Amsterdam, Den
Haag en Hilversum gelukkig wegens het bezit van
de architecten, die bij Openbare Werken, stadsontwikkeling en volkshuisvesting het werk Leiden.
In de jaarvergadering van het Engelsche Koninkl.
Aardr. Genootschap heeft de voorzitter een afzonderlijke hulde gebracht aan Nederland wegens de verkenning van het binnenland van Nederlandsch
Guyana door een Nederlandsche expeditie, Welke de
Suriname-rivier opvoer. Ook vermeldde hij het
verdienstelijke wetenschappelijke onderzoek, door
dr. Meinesz met zijn duikboot verricht.
Van 't andere einde der aarde bereikte ons mede
een hartelijk woord aan 't adres van Nederland. De
Singapore Free Press bevatte, ter gelegenheid van den
18den verjaardag van Prinses Juliana een aanteekening
van de hoofdredactie, waarin gezegd werd, dat het
Engelsche yolk den toestand in Nederland steeds
met bijzondere belangstelling gadesloeg, „niet alleen
omdat wij goede tegenstanders zijn geweest in het
verleden en menigmaal stevig met elkaar worstelden,
maar ook omdat het Nederland, evenals Britannie,
zoo voorspoedig is gegaan onder de regeering eener
vrouw en de komst van koningin Wilhelmina aan
het bewind, die een tijdlang gelijktijdig met onze
eigen groote koningin Victoria regeerde, de beide
volken in een vriendschappelijke verhouding tot
elkaar bracht, die eenig was in Europa".
Hetzelfde blad gaf in een volgend nummer een
beschrijving van den nieuwen Nederlandschen baggermolen voor Singkep, gebouwd door L. K. Smit te
Rotterdam en door L. Smit & Co.'s Internationalen
Sleepdienst vervoerd over een afstand van 12,800
K.M. van Rotterdam. Kort nadat de vaartuigen Malta
hadden verlaten, ontmoetten zij zoo zware zeeen,
dat de baggermolen bijna 300 tons water maakte en
gevaar liep te vergaan. De kapitein der sleepboot
besloot naar Malta terug te keeren en na een bangers

tocht werd daar het gevaarte hersteld, zoodat na
eenigen tijd de reis voortgezet, en met schitterenden
uitslag ten einde gebracht kon worden.
Na het groote succes van Philips : de radioverbinding met Indie, gaf de Wireless World een
plaatje van het Admiraalsschip van Tromp met den
bezem in den mast naast twee radio-masters van welke de eene staande bij een hut „Eindhoven" eveneens
een bezem in top had. Het onderschrift zei: „In
1652 veegde Tromp de zee schoon, in 1927 veegt
het station van Philips den aether schoon op de korte
golf en verslaat Engeland opnieuw, nu in vriendschappelijken wedijver".
Naast deze woorden drie daden van het buitenland
tegenover Nederland, in zichzelf niet minder welsprekend.
Te Akers wordt aan de Technische Hoogeschool
een bijzondere instelling gesticht voor Nederlandsche
letterkunde, taal en wetenschap, tot leider waarvan
prof. ir. Bruggmann is benoemd. De Universiteit
te Leuven verleende ter gelegenheid van haar 500jarig bestaan op 25 Juni het eeredoctoraat in de
faculteit der wetenschappen aan prof. dr. W. H.
Keesom, hoogleeraar in de natuurkunde aan de
Leidsche universiteit. En de universiteit te Tiibingen
verleende diezelfde waardigheid aan den Leidschen
hoogleeraar prof. dr. mr. jhr. Van Eysinga ter gelegenheid van haar 450-jarig bestaan.
Dat kap. J. A. Berkhout van de K.N.S.M. onlangs
met groote eer aan boord van den Engelschen kruiser
Cairo te Willemstad ontvangen en gehuldigd is
wegens zijn heldhaftige redding van schipbreukelingen van drie Engelsche oorlogsschepen, is van temeer
beteekenis, omdat dit een opgeweld eerbewijs was
voor een moedige daad, reeds in het begin van den
wereldoorlog door den Nederlandschen commandant
verricht.
Dat, tenslotte, de tooneelspeelster Beppie de Vries
te Sidney (Australia) geeerd is als een vorstin, tonne
opnieuw de groote veelzijdigheid van den Nederlandschen geest, die aan den naam van ons land tot
de uithoeken der aarde weer een goeden klank geeft.
Onze taal in Zuid-Amerika.
Ds. A. C. Sonneveldt te Buenos-Aires heeft een
Kerkblad voor Zuid-Amerika opgericht en zond ons
de eerste nummers. Het is groot, flink !gedrukt,
met veel verscheidenheid van artikelen en o.m.
een mooi gedicht in het Afrikaansch van Totius.
Ook goed voorzien van Nederlandsche advertenties.
Het zijn alweer de Gereformeerde kerken, die deze
onderneming aandurven. De behoefte aan stichting;
aan het hooren van de oude trouwe bijbelwoorden
en bijbeluitleggingen — behoeften, eendrachtig door
groote samenlevingen van gelijkgezinden gevoeld,
gaven dit blad der Geref. kerk in Zuid-Amerika
reden van bestaan.
Weder een nieuw verschijnsel van overeenstemming tusschen geestelijk- en stambelang, waarvan
wij in een vorig nummer van Neerlandia spraken.
De geestkracht van ds. Sonneveldt is, dunkt ons,
waarborg voor het welslagen van deze flink opgezette
onderneming, die de verspreiding der Nederlandsche
taal en Nederlandsche gedachte ongetwijfeld zeer
zal bevorderen.
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Nederlandsche Muziek in den Vreemde.
In het koor van stemmen uit Zwitserland, Polen,
Belgie, China, bij de muziekfeesten te Frankfort
heeft ook het Nederlandsche lied luid opgeklonken,
dank zij het Volkszangkoor onder leiding van Arnold
Spoel. Terecht werd bij den terugkeer van het koor
in Den Haag gezegd, dat hetgeen Spoel voor het
Nederlandsche lied gedaan heeft, bijna zonder
weerga is. Intusschen zijn van denzelfden toonkunstenaar weer twee liederen uitgekomen: „Van Holland
wil ik zingen" en „Mijn hart is van Holland" (uitgave, G. H. van Eck & Zoon, Den Haag), die van
Spoels warme vaderlandsliefde getuigen.
Andere Nederlandsche zangboden gaan uit van
„Die Grootafrikaanse-Hollandse Liederbundel" bij eenversamel en gerangskik deur mej. Joan van Niekerk, (J. H. de Bussy, Pretoria). Dit is een herziene en
vermeerderde uitgaaf van den „Hollandse-Afrikaanse
liederbundel" versamel deur dr. N. Mansvelt, in
opdracht van de Nederl. Zuidafrikaansche Vereeniging te Amsterdam. Gelukkig dat het Nederlandsche
lied zoo krachtig verspreid wordt en blijft leven ook
waar het Nederlandsche woord moeilijk meer wordt
verstaan.

ZUID-AFRIKA.
Zuidafrikaanse Brieven.
IV.
Uit onze vorige brieven over volksleven, opvoeding
en onderwijs, uit de kabelberichten over de belangrijke besprekingen in de Volksraad over de volksvlag,
en uit de algemene bewustzijnsneerslag in het geheugen van elke Dietser, die twintig en meer jaren
heeft meegeleefd met het lijdende en strijdende
Afrikaner Dietsdom, is zeker wel een indruk diep en
scherp ingesneden achtergebleven, dat er n.l. in ZuidAfrika eerst instinktief en intuitief, later al meer
belijnd en bewust 'n kultuurstrijd gestreden is en
wordt, die van meer dan Afrikaanse betekenis is,
die raakt en roert en schudt en schokt aan de
diepste vezelen van stamgemeenschap van A.N.V.,
van Afrika, Nederland en Vlaanderen.
Het is wel eens nodig dit heel duidelik te zeggen.
Het is al voorzien en voorzegd door helderziende en
welsprekende mannen aan beide zijden van de evennachtslinie, voorzien en voorzegd door Dietse voortrekkers een halve eeuw geleden en Langer, door
mannen als Bellaar Spruyt, Jan te Winkel, Paul
Fredericq, Arnold Pannevis, C. P. Hoogenhout,
Lion Cachet en S. J. du Toit. Dat leken dan wel stemmen, roepende in de woestijn, maar in werkelikheid
waren het prikkelen en nagelen, ingeslagen van
meesters der verzamelingen; zaadkorrels gedragen
op de wind, maar de oogst daarvan begint vandaag
te ruisen als de Libanon. Er zijn zo van die dingen, die
Met gezegd willen wezen, omdat ze de articulatie zijn
van nog onderbewuste overtuigingen; ze zijn te teer
voor logiese verklanking, en als dan de Hollander
met zijn nuchtere rechtuitheid en de Vlaming met
zijn volklinkende opgewektheid eens wel ongezouten,
maar toch goed gepeperd, zijn Afrikaner neef precies
zegt, waar het op staat, hem de Levieten voorleest,
voelt neef 'n beetje onbehaaglik en is maar min ingenomen met de gladgebektheid van zijn andere neef
of neven.
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Hier speelt het accent zijn belangrijke rol. Eliza
wist goed, wat er met zijn beer Elia gebeurd was,
maar toen de profetezonen het hem nog eens haarfijn
gingen uitmeten, zei hij zo netjes en zo echt menselik:
Ik weet het ook wel, zwijgt gijlieden stil ! — Boetgezanten mogen onmisbaar zijn, maar ze zijn zelden
populair; hoe schaarser hoe doeltreffender, vooral
als zij de ware zalving deelachtig zijn ! De best bedoelde pogingen om nu reeds meer takken van het
Algemeen Nederlands Verbond op Zuidafrikaanse
bodem te stekken, om stamverwantschap van de
daken te prediken, om zeil te gaan in de drie bekende
barken, zijn te veel opgelegd en opgeplakt, te veel
van buiten of aangepraat om aansluiting te vinden
bij de intiemste roerselen van de Afrikaner binnenziel.
Er is tijd nodig om wat als. een borduursel gewrocht
is in de benedenste delen der globe tot ritselend
leven te zien komen: groei is spontaner dan kweek
en zelfs de ongeduldigste en vurigste A.N.V.-er
moet, als hij eerlik is, zich verheugen en verbazen
over wat in weinig meer dan een mensegeslacht uit
eigen wortel is opgebloeid aan Diets leven in ZuidAfrika. Zijn gaat vooraf aan bewustzijn. Het bestaan
van een Hollands-Afrikanerdom is nu verzekerd en
gewaarborgd; de tijd is aangebroken, dat het zijn
bestaan bewust gaat verdedigen, dat het naar verdieping en versteviging streeft: zijn wortels dringen door
naar voedende moederaarde, zijn ranken en klauwieren grijpen om steun en verheffing naar soortverwante kulturen.
Dit is voor ons de heuglike betekenis van 'n artikel
van Dr. D. B. Bosman in „Die Burger" van 24 Junie
1927 over de waarde voor Zuid-Afrika van Nederland
als vergelijkingsbasis, als kompas en als verbeterende
invloed. Zolang welmenende Nederlanders van Holland uit Zuid-Afrika beschoolmeesteren, maakt
dit schijnbaar geen indruk: een landszoon moet het
zeggen, moet het netjes en fijn zeggen, naar volle
waarheid, en het woord vindt ingang. Dr. Bosman
is natuurlik de eerste om te erkénnen, dat zijn ogen
voor deze fondamentele waarheid pas in Holland
wijd opengegaan, zijn; hij heeft daar verkeerd niet
als 'n toerist of trekvogel, maar heeft diep gedronken
van de rijke Nederlandse kultuur; hij is ook niet de
eerste of de enige, die het zo goed gezien en gezegd
heeft, maar bij de wijze bestraffer is er ook nodig
het horend oor: de stemming is er, de akker is Lang
geploegd en geegd en nu valt het zaadje in de mollige
voor en schiet wortel.
Als tegengif tegen de nog te veel verbreide opvatting, dat Engels en Engeland toch maar je ware is,
noemt en bewijst hij de overtuiging, dat de Engelse
kultuur van heden minderwaardig is tegenover de
Vastelandse ,en van die Vastelandse is de Nederlandse
beschaving de beste exponent. Engelse kunst en
wetenschap kunnen een vergelijking met de Hollandse niet doorstaan. Hij wijst Jong Zuid-Afrika ter
redding en bevruchting van het eigene naar Nederland
en hier spreekt hij 'n woord, dat in Nederland zelf
ook nog maar slecht ter harte genomen wordt. Bij
uitstek prakties is zijn raad om ter bereiking van het
doel twee wegen in te slaan: 1. deur Nederlands
in Suid-Afrika 'n groter plek toe te staan, deur sy
letterkunde meer te beoefen, deur Hollandse toneelspelers meer aan te moedig, Hollandse wetenskaplike
werke te gebruik. enz. en 2. deur Afrikaners 'n tydlank
in Nederland te last vertoef. Vir 'n Afrikaanse
student wat buitelands gaan, is Nederland in die eerste
plek die aangewese land.
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Hij prijst de Nederlandse kultuur aan in de eerste
plaats om haar eigen hoge waardij, maar ook als
middel om kennis te maken met de wereldkultuur.
Hier kan 'n Vlaming veel beter de gevoelens en ervaringen van 'n Afrikaner verstaan dan de gemiddelde Nederlander in Nederland. Wie van jongsaf
geleefd heeft onder 'n minderwaardigheidscomplex
en door anderer woord, gebaar en suggestie altijd
zekere schuchterheid gevoeld heeft voor het eigene,
voelt zich tot schreiens toe bewogen als 'n lotgenoot
op goede gronden beweert en bewijst, dat dit onnodig,
onwaardig en onwaar is. Maar om zulke overtuigingen
sterk en algemeen te maken is nodig 'n nieuwe
atmosfeer, 'n nationaal geweten, moed, mannelikheid, en die moeten komen van de leiders. Het kan
niet verwacht en verlangd worden, in Zuid-Afrika noch elders ter wereld, dat het grote Bros der
bevolking wijsgerig en zielkundig zich rekenschap
zal geven van de ondergrond van nationaal zelfbewustzijn. Dit zelfbewustzijn moet de lucht wezen
van hun longen, het voor-oordeel onbewust aanwezig
aleer enig ander oordeel gevormd wordt, maar kan
met de dagelikse overpeinzing der massa zijn. Hoogst
heilzaam is het, wanneer in 'n debat, zoals in de Volksraad weken lang over de volksvlag gevoerd werd,
voor- en tegenstanders van Hollands Afrikanerdom
door zelfuiting, door critiek op elkaar, door onstuimige haat en onstuimige liefde over en weer tot
helderheid komen, tot verstaan en waarderen; als
openbare les in proefondervindelike volkerenpsychologie heeft deze vertoning onmiskenbare
waarde.
Artikelen als die van Dr. Bosman, arbeid als van de
Zuid-Afrikaanse Academie voor Taal, Letteren en
Kunst, van Zuid-Afrikaanse Taalbond en Saamwerk-Unie hebben hier 'n werkdadige invloed tot
opwekking en leiding van volksbewustzijn, dock dit
werk blijve overstaan voor 'n bespreking in 'n volgend
nommer.
Landverhuizing naar Zuid-Afrika ?
Het verslag der Nederlandsche Commissie voor
Landbouw-emigratie naar Zuid-Afrika Lkomt juist
op den goeden tijd 1).
Een gezelschap Engelsche landbouwers bracht verleden jaar een bezoek aan de Unie. Een Nederlander,
de beer Ten Cate Hoedemaker, die
hen vergezelde, maakte toen de opmerking, dat de Nederlandsche landverhuizing naar Zuid-Afrika belemmerd werd door de „volstrekte onmogelijkheid", betrouwbare inlichtingen over Zuid-Afrika te verkrijgen.
Dat prikkelde blijkbaar de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging en de Ver. Zuid-Afrikaansche
Voorschotkas, beide te Amsterdam.
Zij zonden een commissie uit, om
een onderzoek in te stellen en deze
heeft in den verwonderlijk korten tijd
van zes weken een bundel kostbare
gegevens bijeengebracht. Hoe kort
die tijd ook was, Ons Land verklaarde
in bewondering „hulle het so om-

trent alles gesien wat daar te Bien val". Over de leden
der commissie — de heeren dr. H. van Beeck Vollenhoven, J. H. Memelink en F. Veldman — schreef
het blad: „'n Mens krij 'n voortreflike indruk van
hierdie delegasie. Sekerlik, Nederland het al begin
met ons die beste te stuur van wat hij het . . . .
Hulle maak net die indruk van flukse gawe Afrikaners. Mens kan hulle ook heeltemal maklik verstaan".
Het verslag maakt blijkbaar deel uit van het voorbereidende werk, door prof. Pont, den voorzitter, in
de jaarvergadering der N.Z.A.V. van 1926, toegezegd
en dat aan een landverhuizing op groote Schaal —
thans nog een vraagstuk — vooraf moet gaan. Het
bevat. uitvoerige mededeelingen over de grootte,
vorming van het land, samenstelling van den grond,
regenval, bevolking, bedrijven, kosten van levensonderhoud. Een Zuidafrikaansche boerderij wordt
beschreven, waarbij blijkt dat, door den ijver van
het besproeiingsdepartement, de Zuidafrikaansche
landbouw althans in een opzicht veiliger is geworden.
Voor vruchtenteelt zijn land en klimaat bijzonder geschikt. Veel mag verwacht worden van coaperatie,
die door de wetgeving wordt aangemoedigd.
De moeilijkheden van het onderzoek deden zich
vooral voor bij de beoordeeling van het winstgevende
van den landbouw en zijn kansen en wel doordien
zoowel de gunstige als de ongunstige invloeden zoo
talrijk en afwisselend zijn. Men heeft te kampen met
droogte, hagel, sprinkhanen, worst, nu en dan ook
met hevige regens, die planten vernielen en den
bovengrond wegspoelen. Landbouwwerktuigen zijn
ruim 50 pCt. duurder dan bij ons, terwijl benzine
en petroleum ongeveer het dubbele kosten. Daartegenover staan een heerlijk zonnig en gezond
klimaat, goedkoope grond, gunstige wetsbepalingen
voor het verkrijgen van een boerderij (kroongrondnederzettingswetten), landbouwonderwijs op vele
plaatsen. Veel verbeteringen zijn nog eerst in haar
begin. De bevloeiingswerken bijv. zijn nog zoo jong
(of eerst in wording), dat de eigenlijke uitkomsten
nog moeten blijken. De huisvesting der runderen
gedurende den winter en de voeding in ongunstige
tijden is onvoldoende geregeld. Werktuigen voor de
verwerking van landbouwvoortbrengselen worden
nog weinig aangewend. De landbouw in Zuid-Afrika

1) Verschenen bij Swets en Zeitlinger,
De Nederlaudsche Landbouw-Commissie aan boord van de „Rietfontein" ;
Keizersgracht 471 Amsterdam.
v.l.n.r. M Idema (deskundig raadsman), J. H. Memelink, Dr. H. v. Beeck Vollenhoven F. Veldman.
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zal, zegt de commissie, loonender worden naarmate de bevolking toeneemt, het vervoer verbetert
en de boer beter de fijnere onderdeelen van zijn vak
verstaat en leert van alle gunstige omstandigheden
partij te trekken.
Aan welke voorwaarden moet de landverhuizer
voldoen, om zich met kans op slagen in de Unie te
vestigen ? De Commissie beantwoordt dit uitvoerig
en van haar raadgevingen dient ieder kennis te nemen,
die den grooten stap wil wagen. Kennis en ontwikkeling staan daarbij voorop; voor den gewonen landarbeider in de Unie geen land voor immigratie; hij
moe i. daar dingen tegen den kaffer met diens
lagen loonstandaard. De Commissie acht het noodzakelijk, dat in de Unie een regeling wordt gevormd, die den landverhuizer te allen tijde bijstaat
en deze moet geheel uit Nederland worden bestuurd
en betaald.
Men kan hier de daad der beide genoemde vereenigingen, die dit onderzoek deden instellen, niet genoeg prijzen. Het verslag is een uitmuntende grondslag niet alleen voor verder onderzoek, maar ook voor
de uitvoering van de aanbeveling der commissie, wanneer de tijd daartoe zal zijn gekomen.
Suid Afrikaans Toneel.
De rondreis van den heer Paul de Groot met zijn
Suid Afrikaans Toneel in de Zuid Afr. Unie kan
goede gevolgen hebben voor den Nederlandschen
naam.
Tevoren kende men daar alleen Engelsche gezelschappen. Wijlen de Londensche tooneelspeler
Leonard Rayne stichtte, kort voor den laatsten
Boerenoorlog, het Engelsche tooneel, dat thans op
welhaast geniale wijze bestuurd wordt door den.
millionair J. W. Schlesinger. Deze heeft verschillende maatschappij en gegrondvest, waarvan de
African Theatres er een is, welke met de grootste
Amerikaansche ondernemingen van dien aard op een
lijn kan worden gesteld. Het is gelukkig, dat naast
dat luide koor van Engelsche stemmen ook de Nederlandsche stem gehoord wordt.
Leonard Rayne bleek goed op de hoogte van de
Nederlandsche tooneelkunst. Hij had verschillende
voorstellingen te Amsterdam en Rotterdam bijgewoond en roemde tegenover den heer De Groot den
ernst, waarmee in het kleine land de tooneelkunst gediend wordt. Sterk betreurde hij het mislukken van zijn poging, om Louis de Vries voor
Zuid-Afrika te behouden, een tooneelspeler over
Wien hij zich met warme geestdrift uitliet. „Als die
kerel in het Engelsch kon spelen, zeide Rayne, was
hij ongetwijfeld 'n acteur met 'n wereldnaam, zoo
groot als die van Moscowitsj".. . .
De tijd zal komen, dat al onze groote mannen tenminste even beroemd zijn als de grootste buitenlanders — zelfs in ons land.
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Zegt Stellenbosch b.v. „die opvoering is baie goed en van
kulturele waarde vir die yolk", dan is de verdere tournee een
absoluut succes, (lees: is het verdere welslagen volstrekt verzekerd. Red. N.
Tot nog toe zijn al mijn voorstellingen goed beoordeeld en
mag ik steeds op de simpathie van intellectueel Hollandschsprekend Zuid-Afrika rekenen, dank zij de ondersteuning voornamelijk van Stellenbosch, waar zich mannen bevinden als dr.
Gie, dr. Pienaar, professor De Villiers, dr. Francois Malherbe
en de Nederlandsche dr. Verloren van Themaat, professor
Smit, uit Kaapstad, die in Holland wel bekend is, en dr.
Malherbe, uit Bloemfontein ....
Het spreekt vanzelf, dat alien het „Afrikaans Toneel" ondersteunen en begrijpen dat naast kerk en school, tooneel een
sterkepropaganda is „vir die Taal".

Men mag hieruit het vertrouwen putten, dat de
taal in Zuid-Afrika niet aan haar lot — de bedreiging
onder den voet te geraken van het Engelsch — wordt
overgelaten.
De Strijd om de Vlag.
Zooals verwacht werd, heeft de Senaat het Vlagontwerp der regeering verworpen.
Nadat de Volksraad het ontwerp met 69 tegen 46
stemmen had aangenomen — na een strijd van 10
dagen in het comite en 66 1/2 uur in den raad — werd
het onmiddellijk naar den Senaat gezonden, waar
het terstond voor de eerste maal gelezen werd. Bij
het debat over de tweede lezing stelde senator De Wet
een amendement voor, om het oranje-wit-blauw te
verwijderen, de Engelsche vlag in den bovensten
linkerhoek — de eereplaats — te zetten, de Vrijstaatsche vierkleur in den bovensten rechterhoek en de
Transvaalsche Vierkleur in den ondersten linkerhoek.
Daarlangs de vier Sterren op een blauwen achtergrond. Generaal Hertzog verzette zich tegen deze
wijziging, daar de Nederlandsch sprekenden nooit
hun goedkeuring zouden hechten aan zoo'n zuiver
Britsche vlag. Het amendement-De Wet werd niettemin aangenomen met 17 tegen 12 stemmen. Met
dezelfde meerderheid werd, op voorstel van Sen.
S. Malan, besloten, dat voor de aanneming van het
ontwerp bij volksstemming ten minste de helft der
stemmen van de ingeschreven kiezers zal worden
vereischt.
Het kan als uitgesloten worden beschouwd, dat
de Volksraad het amendement-De Wet zou aanvaarden. Generaal Hertzog heeft duidelijk verklaard,
geen vlag te zullen aannemen, waarin de Union Jack
een overheerschende plaats inneemt.
Daar de aanneming van het amendement-De Wet
een verwerping van het regeeringsontwerp beteekent,
is een vereenigde zitting van Senaat en Volksraad
noodig. Deze zal waarschijnlijk in October gehouden worden, waarna een volksstemming zal volgen.
Bezoek van Europeesche Studenten.

Zorg voor de Taal.
In het verhaal, dat de heer Paul de Groot geeft
in het Vaderland van de avontuurlijke, dikwijls gevaarlijke rondreis van zijn „Suid-Afrikaans tooneel"
in de groote Zuid-Afrikaansche Republiek treft hetgeen
hij zegt over de bijzondere waakzaamheid der Afrikaners voor een juist gebruik van de taal:
Nauwkeurig wordt gelet op de zuiverheid van taal en uitspraak, en het is hierdoor, dat een voorstelling in een Afrikaansche universiteitsstad een toetssteen is.

Twee Nederlandsche, een Duitsche en twee
Zweedsche Studenten zijn te Kaapstad aangekomen
voor een bezoek aan Zuid-Afrika. Zij werden op 26
Juli 11. ontvangen door het Algem. Ned. Verbond, de
Oranjeklub, de Z.-A. Taalvereeniging en de Z.-A.
Onderwijzersunie.
Adv. H. A. Fagan, voorzitter van de Afdeeling Kaapstad van het Alg. Ned. Verbond, wees in een korte
toespraak op de beteekenis van dit bezoek dat, naar
hij hoopte, door andere zou worden gevolgd. De heer
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F. C. L. Bosman, voorzitter der Oranjeklub, sprak
in een hartelijk welkom de hoop en het vertrouwen
uit, dat dit bezoek het eerste van vele zou zijn. Zuidafrikaansche studenten hadden in Europa de grootste
hartelijkheid, vriendschap en gastvrijheid ondervonden, en hadden zich vooral in Holland bijzonder thuis
gevoeld. Van de zuiver Afrikaansche cultuur zou men
zich, zeide hij, wel geen al te groote voorstelling gemaakt hebben. „Wij hebben hier niet de schatten
van Europa met zijn oude beschaving, zei spreker.
Onze musea zijn nog misleidend door veel uitheemsch
en veel Engelsch werk". In de steden zouden zij
niet veel van de Afrikaansche cultuur bemerken,
de kracht daarvan lag op het land en in de dorpen.
Daar zouden zij zien, wat de Afrikaner in zijn omgeving beteekent.
De Nederlanders zouden ondervinden, dat in veel
dingen de twee stammen ver uit elkaar loopen. Doch
het bloed kruipt nog altijd, waar het niet gaan kan, zeide
spreker. De Afrikaansche studenten hadden zich
in Europa nergens zoo thuis gevoeld als in Holland,
het vochtige doch geliefde Holland.
Ook tot de Zweden en den Duitscher werden hartelijke woorden gericht, waarna de heeren Tjeenk
Willink (Leiden), Franck (Berlijn) en Ambyon
(Zweden) bedankten. De avond werd door muziek
opgeluisterd.

VLAANDEREN.
Fransch schrijvende Vlamingen.

Georges Eekhoud. t

Nog altijd zijn wij een woord van erk€ ntelijkheid
verschuldigd aan de nagedachtenis van een der
grootste Fransch schrijvende Vlaamsche letterkundigen, Georges Eekhoud, die 29 Mei van dit jaar te
Schaarbeek overleed.
Aan zijn verdienste voor de letterkunde is toen
atom hulde gebracht. Hij is bekend door gedichten,
tooneelstukken, romans en novellen: La nouvelle
Carthage, Escal Vigor, Kees Doornik, Myrtes et Cypris, La duchesse de Malfi, Les nouvelles kermesses
— de lijst zijner werken telt bij de veertig nummers.
Alles in het Fransch. Twee Fransche tijdschriften
La jeune Belgique en Le Coq Rouge hielp hij oprichten.

En toch was hij Vlaamsch kunstenaar door en door.
Vlaamsche menschen bracht hij ten tooneele; zijn
taal is zwaar en krachtig en wijkt ver af van die der
Parijsche letterkunde
Eekhouds moeder heette Oedenhoven, was afkomstig uit het hertogdom Nassau en stamde af van een
voorname familie, die aan Rotterdam onderscheiden
burgemeesters heeft geschonken. Zijn vader was een
voortreffelijk Antwerpenaar, zijn grootvader genoot
daar als talenkenner een zekere vermaardheid.
Helaas evenwel ontving Georges Eekhoud een
Fransche opleiding. Het was — zoo schreef hij eens
in een artikel in de Mercure de France — de groote
droefheid van zijn leven, niet te kunnen schrijven in
de taal van zijn yolk.
In een studie „Georges Eekhoud en zijn werk",
in 1914 door Herman van Puymbrouck in het Licht
gegeven te Antwerpen en Amsterdam — bewerking
van opstellen verschenen in Groot Nederland —
wordt de volgende ontboezeming van hem aangehaald: „Heden, indien ik de Vlaamsche taal machtig
ware en indien ik nog den leeftijd bezat, waarop ik
mijn debuut deed in de letterkunde, zou ik niet meer
weerhouden worden door de beweeggronden, die
mij leidden in 1881; ik zou mij bij voorkeur bedienen
van deze waarachtig mooie taal, waarin Vondel en
Bilderdijk schreven, en waarin heden Stijn Streuvels
en Pol de Mont uitmunten". En aan schrijvers in
Belgisch Vlaanderen geboren gaf hij met nadruk den
raad, hun letterkundig werk te leveren in de volkstaal,
opdat zij verstaan zouden worden door hun stamgenooten in Nederland, Indie en Zuid-Afrika. Hoe
grooten roem ook verscheiden Vlaamsche dichters met de Fransche taal verwierven, Eekhoud was
overtuigd, „dat iets zeer kostbaars en zeer heerlijks aan hun volledige voldoening ontbrak" daar ze
er nog niet toe gekomen waren, hun natuurlijke
lezers te bereiken.
Deze hartskreet over een onherstelbare dwaling
moge overdacht worden door hen, die in een vreemde
taal schrijven, in de hoop, daardoor een ruimer lezerskring te bereiken. Wat heeft niet de Nederlandsche
taal, wat heeft niet onze stam verloren, doordat een
vreemde letterkunde dezen waarlijk grooten schrijver
en dichter bij zich inlijfde ?
Ditzelfde zou opgemerkt kunnen worden over
Charles de Coster, Wiens eeuwfeest men gaat vieren.
In de eerste dagen van October zal op het kerkhof
te Elsene een gedenkteeken, uitgevoerd door E. de
Valerida, onthuld worden voor den dichter, die den
geest van Uilenspiegel herschiep. Deze in 1827 geboren Vlaming heeft evenals Eekhoud met Fransche
werken naam gemaakt, maar evenals bij dezen was
het karakter dier geschriften Nederlandsch. Zoo zijn
„Freres de la bonne Trogne", een Brabantsche
legende, zijn „Legendes flamandes", zijn „Contes
Brabancons", „La Zeelande" e.a. Zijn groot werk
„Thyl Uylenspiegel" verscheen mede in het Fransch,
verlucht door negentien etsen en schilders. Deze
Eroica van de dwaasheid moest door R. Delbecq en
Johan, later door A. Thiry in het Nederlandsch
worden overgezet, waar zij uit haar card uit ontsprongen was ! De „Vlaamsche vertelsels" werden door
Styn Streuvels verdietscht. De Costers taal was zulk
een sappig en frisch uitbloeisel van het oude Fransch,
dat wij Nederlanders het niet genoeg kunnen betreuren, dat hij. zijn rijke gave niet aan het Vlaamsch
heeft mogen schenken.
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Voor Vlaamsche opschriften en uithangborden.
In de jongste, te Antwerpen, gehouden vergadering van het
bestuur der Groep Vlaanderen is, op voorstel van den heer
M. J. Liesenborghs, in beginsel besloten tot het op touw
zetten van een werking voor de vervlaamsching van het uitwendig uitzicht der groote Vlaamsche steden.
Een te benoemen commissie zal nagaan, op welke wijze het
best depropaganda voor het vervangen der in een vreemde taal
gestelde uithangborden en opschriften van winkels, koffiehuizen enz. door Nederlandsche, kan worden aangepakt en
doorgedreven. Daartoe zal ook voeling worden gezocht met
sommige groote Vlaamsche verbonden, welke bij de vernederlandsching van het openbare en economische leven in Vlaanderen belang hebben.
Een Vlaamsche letterkundige tentoonstelling.
Het secretariaat van de Groep Vlaanderen (Ernest Discaillesstraat 11, Schaarbeek) houdt zich bezig met de voorbereiding
van een tentoonstelling van Vlaamsche boeken en van portretten en handschriften van Vlaamsche letterkundig,
en welke
in verschillende Noordnederlandsche steden zou kunnen
wordengehouden. Voor toezending en afstand in bruikleen
van foto's, handschriften, enz., welke voor deze tentoonstelling
zouden kunnen dienen, houdt het groepsbestuur zich ten
zeerste aanbevolen.
Tak West-Brabant.
Door den tak West-Brabant, (zet el: Neder-Over-Heembeek)
worden reeds de noodige maatregelen getroffen voor het inrichten, met het oog op den volgenden winter, van Vlaamsche
liederavonden en leergangen van Nederlandsche Taal- en.
letterkunde. Talrijk zijn de blijken van belangstelling en medewerking, welke deze 'one afdeeling in den laatsten tijd mocht
ontvangen en het lijdt dan ook een twijfel, of zij gaat, dank
zij het flinke bestuur dat Naar leidt, een schoone toekomst
tegemoet.
De Vlaamsch-Waalsche taal yens.
Het Waalsche kamerlid Jennissen heeft onlangs een
wetsontwerp ingediend, waarbij aan de bij de taalgrens in
Belgie gelegen gemeenten, die deel uitmaken van een provincie
of arrondissement, welke in een andere taal dan die der gemeente worth bestuurd, gelegenheid words gegeven, indien
zij het aanvragen, bij de dichtstbij gelegen provincie, welke
tot hetzelfde taalgebied behoort, te worden gevoegd. Vol ens
de memorie van toelichting zijn er 25 Waalsche gemeenten,
die deel uitmaken van Vlaamscheprovincien en 24 Vlaamsche
gemeenten, die thans administratief bij het Walenland behooren.
Verder zouden nog gemeenten tweetalig zijn, d.w.z. dat het
aantal Vlaamsche inwoners er nagenoeg even sterk is als dat
der Waalsch sprekenden.
Uit mededeelingen van Vlaamsche zijde, uit sommige der
door Jennissen als Waalschegemeenten opgegeven plaatsen
ontvangen, blijkt evenwel, dat verscheidene oorspronkelijk
Waalschegemeenten der taalgrens, ten gevolge van de inwijking
van Vlaamsche landbouwers en arbeiders, thans reeds gedeeltelijk, in eenige gevallen zelfs overwegend, Vlaamsch zijn geworden.
Kort voor het ontwerp Jenissen bekend en ingediend was,
besloot het bestuur van onze Groep Vlaanderen tot het instellen
van een onderzoek in de taalgrensstreek. Dit onderzoek zal,
nu de vacantietijd bijna ten einde loopt, spoedig kunnen beginnen en vermoedelijk nog voor de behandeling van het wetsontwerp in het Belgische parlement tot een goed einde worden
gebracht.
Hugo Verriest herdacht.
Wijlen pastoor Hugo Verriest, de „zoetgevooisde priesterdichter", wiens invloed op het ontstaan van de huidige Vlaamsche studentenbeweging buitengewoon groot was, is Zondag

Geboortehuis van Hugo Verriest te Deerlijk en gedenkplaat.
14 Augustus in zijn geboortedorp, Deerlijk, bij Kortrijk, herdacht. Er was een stoet van vereenigingen uit de gemeente en
het omliggende, de „Vlaamsche Leeuw" werd er plechtig
gezongen, twee sprekers: dr. Isebaert en A. Hans, belichtten
Hugo Verriests schoone figuur in den Vlaamschen ontvoogdingsstrijd, waarna een eenvoudige gedenkplaat in den gevel
van hetgeboortehuis werd onthuld.

FRANSCH-VLAANDEREN
Het Vierde Vlaamsche Congres te Hazebroek.
Het vierde congres van Fransch-Vlaanderen is,
naar onze vertegenwoordiger voor dat gewest ons
mededeelt, op 22 Juli in het St. Jacobs Instituut te
Hazebroek gehouden onder voorzitterschap van den
heer kanunnik C. Looten, hoogleeraar bij de faculteit
der letteren te Rijsel.
Aantal en hoedanigheid der aanwezigen toonden
hoe de Vlaamsche gedachte vooruitgaat in het gewest
en in welk een belangstelling het Verbond der Kringen zich verheugt.
Aan de uitnoodiging van het Verbond der Vlaamsche kringen van Frankrijk had, behalve de leden
van die kringen, gevolg gegeven een groot aantel personen behoorende tot de universiteit, de geestelijkheid,
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de balie, den handel, de nijverheid en den landbouw.
Alle Vlaamsche vereenigingen van het gewest waren
vertegenwoordigd: het Vlaamsche komiteit van Frankrijk door zijn voorzitter, den heer kanunnik Looten;
de „Amide de France et de Flandre" door zijn directeur den bekenden letterkundige Andre Mabille, de
„Vlaamsche Vriendenkring" van Roodebeke door
zijn voorzitter den heer H. v. Hoyweghen, industrieel. De invloedrijke „Federation regionaliste francaise" had haar algemeenen secretaris, mr. Nicolaas
Bourgeois, uit Parijs afgevaardigd.
De plaatselijke pers had bijzondere verslaggevers
gezonden. Aanwezig waren voorts de directeur der
beide tijdschriften, die in Frankrijk de Vlaamsche
gedachte verdedigen, de heer Valentin Bresle,
directeur der Mercure de Flandre en de heer Vandenbussche, directeur van de Beffroi de Flandre.
Om halftwaalf vereenigde men zich aan een feestdisch.
In de plechtige zitting, die in den namiddag werd
gehouden, warden belangrijke verslagen ingediend,
nadat kan. Looten een hartelijk welkom had uitgesproken met den wensch, dat dit congres nieuwen
vooruitgang van het Vlaamsche regionalisme zou
beteekenen. De heer Gantois, voorzitter van het
Verbond, gaf een overzicht van hetgeen de kringen
gedurende het jaar 1916-1927 hadden verricht.
In het bijzonder wees hij op de goede uitkomsten
van de boekenuitleening en hij deed een beroep op
de edelmoedige gevers voor de uitbreiding der boekerij.
Pastoor Despicht, die den leerstoel voor Nederlandsche taal en letterkunde bezet houdt, welke
het vorig jaar aan de Vrije faculteit der letteren te
Rijsel gesticht werd, deed, ingevolge de wenschen,
door vorige Vlaamsche congressen uitgesproken,
mededeeling van de uitkomsten der taal- en letterkundige wedstrijden, waarL ij 42 werken waren ingezonden.
Mr. Nicolas Bourgeois hield een voordracht over
„Hetgeen Vlaanderen kan leeren uit de ervaring der
Fransche provincien " . Hij gaf een uiteenzetting van
de werkwijze der gewestelijke strijdvereenigingen
en wenschte de Vlaamsche kringen geluk met de
belangwekkende uitkomsten, die zij hadden behaald.
De heer Van den Driessche drong aan op invoering
van een bijdrage, inrichting van een wedstrijd, een
tentoonstelling en een volksbibliotheek. De heer
Janssen gaf een uiteenzetting van hetgeen voor een
volksbeweging voor de Vlaamsche taal wordt vereischt en hetgeen reeds verricht was. Vooral deze in het
Vlaamsch gehouden rede werd zeer toegejuicht.
Na een levendige bespreking aanvaardde het congres met algemeene stemmen de volgende aanbevelingen, welke in het bijzonder neerkwamen op het
stichten in de steden en dorpen van Vlaanderen van
kringen voor het inrichten van lezingen en tooneelvoorstellingen
De Vlaamsche kringen van Frankrijk, vereenigd in het
4de Vlaamsch-Fransche Congres te Hazebroek op 22Juli
1927: lste. Hernieuwen hunplechtige verklaringen van.
B Juli 1926 aangaande den aard en het doel hunner regionalistische Vlaamsch-Fransche beweging; 2de. Herhalen hun
beroep op alle vrienden van de gewestelijke en plaatselijke
overleveringen tot handhaving en ontwikkeling van de
moedertaal,
welke zijo m eten trachten te bereiken met alle
,niddelen, aangegeven in de rapporten der heeren
Bourgeois, Gantois, Janssen en Van den Driessche; 3de,

Wenschen de Katholieke Universiteit van Rijsel geluk
met de instelling, bij haar letterkundige faculteit, van een
leerstoel voor de Vlaamsche taal en letteren en ho en.
dat het onderwijs zal worden voorbereid in de la zoowel als in de middelbare scholen; 4de. Danken degewestelike en plaatselijke pers voor haar algemeene medewerking,
verzoeken om haar voortdurenden steun en om opneming
van een Vlaamsch artikel in haar Zondagsnummer; 5de.
Spreken den wensch uit, dat de reeds bestaande en nog te
stichten Studiekringen voor de beoefening van het
Vlaamsch een zelfde methode voor spraakkunst en schriftelijke oefeningen zullen volgen; 6de-9de. Verlangen ,dat
in elke stad en dorp van Vlaanderen een kring voor de
studie der Vlaamsche taal zal worden opgericht, die lezingen, voordrachten, voorstellingen en concerten in de
Vlaamsche taal zullen inrichten en dat de VlaamschFransche cathechismus tot in allegezinnen zal worden
verspreid.

Debijeenkomst werd besloten met het zingen van
„De Vlaamsche Leeuw". Zij heeft doen uitkomen,
welke vorderingen de ewe to in het afgeloopen
jaar gemaakt heeft, dank zij het Verbond der kringen
en den wil, op den zoo gelukkig ingeslagen we voort
toga an.
De „Mercure de Flandre."
De Me rcure de Flandre 1) van Juli (het nummer onderging
eenige vertraging) bevat een geestig opstel van G. Blanchon
teen een aantal geschiedkundige ketterijen, be aan door een
ontrouwen Vlaming, zekeren heer Houvenaghel, die in een
tijdschriftartikel de Fransch-Vlaamsche beweging in een verkeerd Licht hadgesteld. Ook de Belgische dr. V. Celen krijgt
er vanlangs we ens hetgeen hij in „Ons Volk Ontwaakt" geschreven heeft over „Het Fransch-Vlaamsche Duinkerke". —
L. de Wijck(ps) besluit zijn voortreffelijk gestaafde mededeelinen over de culturee le Vlaamsche pers. — Nic. Bourgeois
geeft indrukken van „Het Vlaamsche Volkstooneel." De voorstelling van Vondels Lucifer te Parijs in de meest sobere tooneelzetting, met eenvoudige, ofschoon bezonnen gestyleerde
kostuums, voor eenpubliek,
dat een woord Nederlandsch
verstond, noemt schr. een wonder. Toch was het nog grooter
waagstuk, voor dat publiek Tijl Uylenspiegel te vertoonen,
maar er valt niet te twijfelen aan het welslagen van die proef.
„Het Vlaamsche Volkstooneel heeft, zegt mr. Bourgeois, het
bestaan bewezen van een Vlaamsche beschaving, welker scheppende
taak nog niet voltooid is. Neen, Vlaanderen is nog niet heel en al
een museumstuk !" De schrijver vraagt, wanneer deze buiteniewone troep naar Fransch-Vlaanderen zal komen, waar hij
zeker kan zijn van succes. — Onder de andere bijdragen in
deze, met vela portretten versierde, aflevering, mogen nog in
het bijzonder genoemd worden twee gedichten „Plicht" en
„Liefde" van Eerw. M. Janssen, die, wat de taal betreft, van
gestadigen vooruitgang getuigen.

MEDEDEELINGEN.
Verschenen is de 6de herziene en vermeerderde druk van
Taalzuivering, li st van woorden en uitdrukkingen ter vervan in van -ismen.
Deprijs is op 25 cts gehandhaafd.
Onze rolprent Nederland is naar Noor d-Amerika verzonden
voor een rondreis in de voornaamste N ederlandsche middens
De boekhandel Fa J. M. Stap te Haarlem houdt deze maand
een winkelraamtentoonstelling der uitgaven van het A.N.V.
1) Voor Nederland wende men zich tot Edm. L. Gyselinck
Oranjestraat 144, Antwerpen.
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Voor de nationale(Nederlandsche) feestspeldjes zijn nit het
buitenland verschillende bestellingen ingekomen en reeds uitg
evoerd.
14 Augustus heeft Overste Oudendijk voor den RadioOmroep te Hilversum een geestdriftige reds gehouden over
het A.N.V. Wij vertrouwen dat vele leden ze met belangstelling hebben aangehoord. Een zevental personen gaven zich
naar aanleiding van het gesprokene als lid op.
Het A.N.V. neemt deel aan de reclametentoonstelling in het
Kurhaus te Scheveningen van 3-12 September, met de inzending
vanplaten, kaarten, statistieken, geschriften, vaandel, penning,
speldjes, beeldjes, foto's, kalenders en andere propagandamiddelen.
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denis van de Joden Savanne" 1) zal bij voldoende inteekening
in September in druk verschijnen. Het werkje, dat ongeveer 4
vel druks zal beslaan, verschillende geschiedkundige bijlagen
wor
worden
zal bevatten, o.a. een geschiedkundige tijdtafel , zal
verlucht met tal van foto's en een kaart, en kost bij inteekening
bij verschijning f 1.50.
j 125,
:
Het voorwoord zal wordengeschreven door Dr. H. D.
Benjamins, oud-Inspecteur voor het Onderwijs in Suriname
en redacteur van de West-Indische Gids. Men kan zijn bestelling richten aan den heer 0. D. kantoor A.N.V., Laan 34,
's-Gravenhage.
Afd. Kaapstad.
Als tweede secretaris dezer Afdeeling is opgetreden de heer
S. J. F. Weich, Hansenweg, Muizenberg, aan wien voorloopig
alle stukken voor de afdeeling moeten worden gericht.

De in veelkleurendruk fraai bewerkteplaat, voorstellend
H. M. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden
is aan ons Hoofdkantoor verkrijgbaar teen betaling van 20
cts. het stuk, 15 cts. bij ten minste 100, 12 1/2 cts bij ten minste
500 en 10 cts. bij ten minste 1000 stuks.

Onze taal in Zwitserland.
In een Memorandum, uitgegeven voor het Bundesfest op 1
Augustus, waarboven het Witte Kruis op rood schild, prijkt nu,
behalve het Duitsch, Fransch, Italiaansch, Engelsch, ook het

Van de uitgaaf „In 't zicht der derde Vredesconferentie, op
aanzoek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bewerkt
door Jhr. Mr. Dr. B. deJong van Beek en Donk",zijn voor
leden van het A.N.V. nog een zeer beperkt aantal verkrijgbaar
teen f 1.—. (De oorspronkeliike priffs van het 232 1.11 tellend
werk is f 3.50).

Verbetering.
In het artikel „Suriname" van Fred. Oudschans Dentz (in het
Sept. nr.) gelieve men de volgende verbeteringen aan te brengen:
Blz. 138, 2de kolom,
5de re gel van boven te leden 1902-1914.
alsvoren. l7de reel van onderen te leden: in 1921 opgerichte
„leergangen voor algemeene ontwikkeling" inplaats van in 1919
opgerichte „Studiekring". De noten onder deze kolom zijn
verwisseld, zoodat noot 2 moet zijn noot 1 en noot 1 moet zijn
noot 2.

De Joden in Suriname.
De voordracht van den heer Oudschans Dentz voor de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden in Januari 1927 over
„De kolonisatie der Portugeesch Joodsche Natie en de geschie-

Nederlandsch !

1)

Zie het Februari-nummer,
blz. 30.

De deelnemers aan den dit jaar gehouden Dietschen Academischen Leer an in het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
Deze foto boden de deelnemers den commandant der Amsterdamsche Burgerwacht, majoor H. R. Boeree, aan, ter herinnering aan de gastvrijheid der Burgerwacht, uit wier laatste jaarverslag deze afbeelding is overgenomen.
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GESCHENKEN.

We ens plaatsgebrek hebben we de laatste maanden de
vervolglijsten der geschenken voor ons Stammuseum niet
kunnen opnemen.
We hebben nugelegenheid wat achterstand in te halen:
Van Mr. J. J. W. E. te 's-Gravenhage:
Foto's van Nederlandsche leergangen te Buitenzorg.
Van Groep Vlaanderen:
Foto's van den Nederlandschen Boekhandel te Antwerpen;
het Van-Daleborstbeeld, onthuld te Sluis Sept. 1924; de
huldiging van Lode Baekelmans te Antwerpen, 30 Mei
1926; Berten Valleys op zijn ziekbed na den aanslag tijdens
het Studentencongres Le Leuven, Aril
1924; het bezoek
P
van Mr. A. R. Zimmerman aan Antwerpen, Maart 1927;
portret en handschrift van Lod. de Raedt; portret van
L. Del ire.
Van F. M. K. te Leipzig (in bruikleen):
Huldeadres van 7 Nov. 1906 van inwoners van Pietersburg
(Transvaal) aan den Consul-Generaal F. M. Knobel bij
diens bezoek aan Zoutpansberg.
Huldepenteekening door C. H. Bausert te Pretoria 31 Mei
1907, aangeboden door 't Ho11. Mannenkoor „Onder Ons"
aan den heer F. M. Knobel te Pretoria.
Foto van den eeremaaltijd te 's-Gravenhage, 10 Juni 1911,
voor Consul-Generaal F. M. Knobel.
Foto van de Kamer van Koophandel te Pretoria 1908.
Huldeadres, aangeboden door Hollanders en Oud-Hollanders
inZuid-Afrika aan den Consul-Generaal F. M. Knobel op
12 Aug. 1912 in verband met diens vertrek uit Zuid-Afrika.
Volkslied van Henri ten Brink(Pretoria),
woorden van F. M.
Knobel.
„De Boer", van 31 Aug. 1909, feestuitgave op satin.
Foto van de ontvangst op het Consulaat-Generaal te Pretoria
op Koninginnedag 1909.
Foto's van Presidenten Kruger en Steijn, Gen. L. Botha,
Holl. mannenkoor te Pretoria 1907,
Hollandsche dames te
Pretoria 1907, Hollandsche avond van de Leipziger Mis,
27 Aug. 1923.
Van F. 0. D. te 's-Gravenhage:
Juliana-penningen 1927 met het wapen van Suriname, uit egeven door de firma C. Kersten te Paramaribo, 30 April
1927.
Van L. F. S. te Amsterdam.:
Verzameling buitengewone Staatscouranten van de Z.A.R.,
gedrukt te Velde (Machadodorp) 1900.
Herinneringsalbum van de Ragamafeesten op 31 Aug. 1901
op Ceilon, bewerkt door E. F. E. Douwes Dekker.
„De Krijgsgevangene" van 3 April 1902, deel I Nrs. 15 en 20,
gedrukt te Diyatelawakamp op Ceilon.
Van de Maatschappij van Nijverheid en Handel te Haarlem:
Gedenkpenning van het 150-jarig bestaan .(1777-1927).

Stamdag te Brussel.
15 October zal te Brussel een Stamdag gehouden
worden, bedoeld als overgang tot hervatting der
Nederlandsche Taal en Letterkundige Congresses.
De heer Herman Poort zal een voordracht houden over den Wederopbloei der letterkunde in Nederland en Vlaanderen.
Onze Tak Brussel zorgt voor de verdere aantrekkelijkheden der samenkomst.
Wij hopes dat vele Nederlanders en Vlamingen
dezen Grootnederlandschen Stamdag zullen bijwonen.
Het volledig programma zal in het Octobernummer worden bekend gemaakt.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.

Haarlem.
S. Kamminga, Arts, Kleine Houtweg 73
J. P. de Klerk, Gemeenteontvanger, Garenkokerskade 11,
ff
Heemstede.
Mr. J. A. de la Haze,
Notaris
Y,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht 1).
Gewone Leden.

H. W. F. Driessen, Arts, Vondelstr. 53
Amsterdam.
Mej. Louise Lintner, spraakleerares, Sarphatistraat 139
ff
P. J. Tack ,
Adj. onderofficier
Schoonhoven.
D. Boon, Grossier in huish. art., Voorhaven 13
ft
J. Balvert, Hotel Centraal
tf
J. Kortland, Gemeenteraadslid
ff
W. J. Verhoog, Procur.h. Hooikaas' Zilverfabr.
ft
G. T. Heyneman, Koffiehuis
fl
Hoorn.
Ds. W. Klaassen, Ned. Herv. Predikant
L. A. Roozen, Rector, Koepoortsweg 29
f,
P. Nooteboom, Dir. Ambachtschool
,f
U. G. Dorhout, Rijksagent v. Voorw. Ontslag
ff
P. J. Kroon, Koepoortsweg 43
ff
E. J. M. Stumpel, Uitgever
ff
Dr. J. Thie, Dir. H.B.S.
tt
Ds. H. van Lunzen ,
Ned. Herv. Predikant
ft
M. W. A. Wijtenburg,
Deken en Pastoor
tfr
P. Brandenburg,
Dir. Bank v. West-Friesland 3
Boomlaan 4
,,
Bunnik.
Mr. W. J. v. Beeck Calkoen, Burgemeester
R. H. Bus, Gemeentesecretaris van Bunnik, Odijk
en Berkhoven
ff
Culemborg.
Ds. J. H. Klein Wassink, Predikant
Goes.
A. L. v. Melle, Gemeenteraadslid
Fa. A. L. v. Melle, Bankiers en Grossiers
ff
H.Jonkers, Cand. Notaris, Stationsweg 14
ff
M. R. Krans, Westwal 22
,f
J. Lodder, D. D. v. d. Boutstr. 4
lf
E. C. Wierts v. Coehoorn, Commissaris van
Politie, Wilhelminastraat 22
ff
J. Laport, Dir. Hendrikse & Co's Bank
ff
Mr. Ph. R. Hugenholtz, Adv. & Proc. OostSin el 134
ff
T. Fabery de Jonge, Juwelier
,,
Utrecht.
A. Oosthoek, Uitgever
E. H. Tenckinck, Commissaris van Politie,
Haarlem.
Kleverparkweg 146
B. Bunschoten, Dir. Bijk. Amst. Bank, Julianastraat 31
ft
A. v. Weerden,
Dir. N.V. Boekh. de Erven
Looses
1,
Mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen, Lid der
Eerste Kamer, Plein 13
fl
Dr. M. H. Eijsvogel, Wagenweg 16
ff
Jhr. R. v. Miihlen, Haarlemmerhoutpark
ft
Mr. B. Taconis, Hoofdcomm.-redacteur, Boekenrodestraat 8
ff
Amstelveen.
A. Colijn, Burgemeester,
H. J. Scharp, Gemeentesecretaris.
,,
A. A. Swolfs, Gemeentesecretaris, CraijenesHeemstede.
tersingel 30
Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post
1) Onder de namen der beschermende leden in het vorig
nummer was deze reel uitgevallen.
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NEE RLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Met twee din en staat of valt onze nationaliteit : met
onze vrijheidsliefde en met onze taal.
Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE.

INHOUD : Dr. H. J. Kiewiet deJonge (1847 — 29 September — 1927) — Het Vlaamsch in Frankrijk, door v. W. Cr. —
De Nederlandsche Hervormde Kerk op Ceilon — Radio, door Prof. dr. P. Gel — N e d e r 1 a n d : Herman Gorter t —
De Reclametentoonstelling te Scheveningen — De luchtpost op Indie — Grcepsraadsvergadering — Vlaander en : Vlaamsche toestanden XXI, door M. J. Liesenborghs — Rubens Wereldburger maar Vlaming — Die t s c h e Kant te ekeningen :
Belasting van Nederlanders in den Vreemde — Zegepraal boven de Alen — Het dringt door ! — Hollands welvaart —
Taalcommissie — Mededeelingen — Nieuwe Leden — Aankondigingen.

Zie blz. 174 voor de Dagorde van den Stamdag te Brussel 15 Oct. as.
Dr. H. J. KIEWIET DE JONGE
(1847 - 29 SEPTEMBER - 1927)

Neerlandia, dat vele jaren onder leiding van Dr.
Kiewiet de Jonge een in alle oorden der wereld gehoorde en beantwoorde Dietsche roepstem was,
verschijnt ditmaal niet op den eersten October, maar
29 September, om dot onzen eerevoorzitter op dien
dag, zijn tachtigsten verjaardag, te kunnen aan-

bieden: de gelukwenschen van een beperkten kring
van persoonlijkheden, die de verschillende stamgebieden vertegenwoordigen.
Wij gaven er de voorkeur aan den Groot-Nederlander, die met den onvergetelijken Meert in de ontwikkelingsjaren van het A. N. V. den moeilijken
arbeid van ontginning en opbouw voor zijn rekening
nam en met zoo groote toewijding volbracht, vooral
door zijn oude medewerksters en medewerkers te
doen huldigen, die evenals hij nog het voorrecht
genieten tot de levenden te behooren.
Dat wij zelf erkentelijk zijn voor de lessen, die de
veeljarige beminlijke voorganger ons door zijn warme
vaderlandsliefde, zijn aanstekelijke geestdrift, zijn
trouw aan den Dietschen Stam gaf, hebben wij
meermalen bij mijlpalen in de geschiedenis van het
A. N. V., persoonlijke gedenkdagen en andere feestelijkheden mogen getuigen.
Nu Dr. Kiewiet de Jonge tachtig jaar mocht worden,
kan het hem, die, hoewel rustend burger, steeds met
onverflauwde belangstelling het werk gadeslaat der
voortbouwers aan wat hij wrocht op hechten grondslag, niet anders dan welgevallig zijn, de oude
stemmen van vriendinnen en vrienden weder eens
te hooren, herinneringen, die hem de mooiste
jaren van zijn levenswerk voor oogen zullen brengen.
Zij zijn in hun sober aantal — wij moesten ons beperken in de aanvragen, anders ware de stroom te
groot geworden — schooner getuigenis voor de blijvende waarde van zijn Verbondswerk dan onze vanzelfsprekende hulde.
Moge het werk van ons, jongeren, die den fakkel
van hem overnamen en verder dragen, nog menig
jaar den goedkeurenden blik uit zijn nog levendig
tintelend oog opvangen.
RED.
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Dr. Kiewiet de Jonge.
Aan hem, den stichter en Eerevoorzitter van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, heb ik de aangenaamste herinneringen, hoofdzakelijk uit den tijd,
vOOr 1914 der samenkomsten van de Bestendige
Commissie voor de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen. In hem zag men leven —
en sours in een toespraak, schitteren — een schoone geestdrift voor de zaak, die hij voor stond, ontspruitend aan een groote, gezonde, evenwichtige
kracht.
K. J. L. ALBERDINGK THUM
Haarlem, September 1927. (L. van Deyssel).
Mijn eerste herinneringen van het Alg. Ned.
Verbond zijn nauw verbonden met Dr. Kiewiet de
Jonge. Zijn woorden vol liefde voor ons A.N.V. en
niet het minst zijn vOOrgaan hebben mij gestuwd
in de richting, waarin ik steeds ben doorgegaan.
Vol dankbaarheid en weemoed herdenk ik den tijd,
toen Dr. Kiewiet de Jonge onze vergaderingen leidde
en daardoor zijn Stempel drukte op onze prettige
samenkomsten. Zijn aftreding was het afsluiten van
een tijdperk, dat nooit terugkomt en waaraan wij
ouderen, altijd met liefde en eerbied zullen terugdenken.
D. BOGAERTMaastricht.
DE STORLER DE FRIENISBERG.
Dertig jaren lang heeft, zoodra onze stambelangen
bedreigd werden, de roep van onzen Kiewiet over
ons land weerklonken. Moge de wakkere vogel nog
lang bereid zijn our bij het minste gevaar zijn waarschuwend geluid te laten hooren.
P. J. BLOK.
Leiden.
Als ik het dan mijn nog jeugdigen ouden vriend
„in zijn gezicht" zeggen mag: zijn liefde voor zijn
land, zijn stam, zijn taal en de aanstekelijke geestdrift, waarmee hij de vonk in het gemoed van anderen
liet overspringen — dat is, wat ik het meest in hem
bewonder en wat zijn levenswerk mooi en duurzaam
maakt.
C. EASTON.
Scheveningen,
Dr. Kiewiet de Jonge, eerelid van de BoekenCommissie, 80 jaar !. ... Voor mij, die het voorrecht
heb, hem bijna dertig jaren te kennen en te eeren,
blijft hij de patriarch in het Verbond, van lichtende,
klassieke schoonheid in woord en gebaar, wiens
waarachtige vriendschap en kloeke steun ons gesterkt
heeft in de moeilijke eerste jaren van ons werk en
wiens inzichten en denkbeelden over Groot-Nederland wij mochten brengen tot in de verste hoeken
der aarde, waar Nederlanders naar het beluisteren
van de stem van het oude Vaderland hunkerden....
Gezegend zij zijn ouderdom !. .....
VAN EVERDINGEN,
Bilthoven.
Directeur van de B.—C. van het A. N. V.
De Vlamingen kennen en vereeren Dr. Kiewiet
de Jonge sedert het Algemeen Nederlandsch Congres
te Dordrecht gehouden op het einde der voorgaande
eeuw en waarop de jubilaris van heden — zonder
het Algemeen Nederlandsch Verbond te kennen,
door Hippoliet Meert gesticht, — met de overtuiging,
de warmte en den gloed, die uitgingen van zijn Grootnederlandsch hart, het stichten van volmaakt juist
een zelfde vereeniging bepleitte.
Sedert dien tijd hebben eenige Vlamingen als

leden van het hoofdbestuur van het A. N. V. den heer
Kiewiet de Jonge als leider van dit groot verbond
nog beter leeren kennen en waardeeren.
Tusschen de heeren Kiewiet de Jonge en H. Meert
ontstond een trouwe vriendschap, terwijl beiden met
voile overgave van al hun tijd en krachten arbeidden
aan hetzelfde doel: dat van het A. N. V. en aan diens
bloei.
Altijd, ook in de zwaarste uren, is Dr. K. d. J.
een trouw vriend van de Vlamingen gebleven en het
is mij een groote eer en een diep genoegen in naam
van leer vele Vlamingen op dit gezegend oogenblik
mede hulde te mogen brengen aan den man, van
Wien de heer Prof. H. Meert mij weinige dagen voor
zijn dood nog sprak met de innigste dankbaarheid
en een ontroerende vriendschap.
Moge het den gevierden eerevoorzitter van het
A. N. V. nog vele jaren gegeven zijn gezond en
gelukkig den groei der Grootnederlandsche gedachten te volgen !
ROSA DE GUCHTENAERE.
Gent.
Hulde en dank aan den man, die bij vele Nederlanders het nationaliteitsgevoel wakker schudde en
onderhield en alien samenvoegde tot het besef van
den plicht zich den naam van Nederlander waardig
te maken.
F. A. HOEFER.
Hattum.
Ik geloof, dat op onzen 80-jarigen Eerevoorzitter
van toepassing is een variant op het motto van
Henry Drummond: „Gij zult, wanneer gij op Uw
leven terugziet, ervaren, dat de oogenblikken, Welke
naar voren komen, de oogenblikken, waarin ge werkelijk hebt geleefd, die zijn, waarin ge voor het Algemeen Nederlandsch Verbond gewerkt hebt."
J. S. C. KASTELEYN.
's-Gravenhage.
Op den 80sten verjaardag van dr. Kiewiet de Jonge
gedenken wij met dankbaarheid het groote en goede
werk, waaraan hij gaven en krachten geschonken
heeft, de verlevendiging van het Nederlandsche
stambewustzijn en van den eerbied voor de zuivere,
ongerepte Nederlandsche taal.
L. KNAPPERT.
Leiden.
In 's levens winter flink en frisch,
Zeilt hij nog altijd mee,
Op schepen door hem zelf gebouwd,
De barken A.N.V.
TH. LENS.
Bilthoven.
Aan Dr. H. J. Kiewiet de Jonge.
Beste vriend,
Als ik iemand met die woorden aanspreken mag,
dan zijt gij het wel. Vijf en veertig jaren reeds zijn
we in vriendschap verbonden en nooit, geen erikel
oogenblik, is die verstoord geweest, al hebben we
natuurlijk wel eens van meening , verschild.
Het is een geluk zulk een vriendschap in zijn jeugd
te vinden en die gedurende een lang leven te mogen
behouden.
Ook onze gemeenschappelijke arbeid stemt mij tot
dankbaarheid. Uwe belangstelling omvat wel den
geheelen aardbol, maar ik vergis mij, denk ik, niet,
als ik een bizonder zachte plek in je hart heb meenen
te bespeuren voor de zaak, waaraan ik mijn leven
heb gewijd, de zaak van Hollandsch Zuid-Afrika.
Ook daar draagt uwe werkzaamheid vruchten en
zal uw arbeid met groote dankbaarheiu worden herdacht.
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Ik hoop, beste vriend, dat gij nog lang in staat
zult wezen dien arbeid voor te zetten en dat ik zelf
mij mag blijven koesteren in de zon uwer vriendschap.
je
Met handdruk
W. J. LEYDS.
' s-Gravenhage.
Aan mijn tijd- en landgenoot, — sensu lato ook mijn
vak- en ambtgenoot — bied ik op zijn tachtigsten jaardag gaarne openlijk een vriendschappelijken heilgroet.
Liggen zijn verdiensten als bescheiden geleerde,
gemoedelijk paedagoog, en volijverig voor- thans
eerevoorzitter van het Alg. Ned. Verbond, grootendeels buiten mijn bereik, niet alzoo die, Welke hem
sieren als warm vriend onzer Stamverwanten in.
Zuid-Afrika, Wier belangen hij als lid van het Hoofdbestuur der Ned. Zuid-Afr. Vereeniging jaren lang
met mij belangeloos heeft behartigd. In hun lie; en
Teed hebben wij samen beurtelings gejuicht en getreurd, in hunne toekomst vertrouwen wij beiden
met ongeschokt geloof. Eere den man, die het welverdiend otium cum dignitate weet te vereenigen,
die voor zijn vrienden een milden geest en een ontvankelijk gemoed behoudt, die met zijne liefdevolle echtgenoote niet alleen oude vriendschapsbanden koestert, doch ook op gevorderden leeftijd
geestverwantschap weet te ontdekken en te kweeken.
Aldus wordt hem, evenals aan alien, die hem achten
en liefhebben, Beets' schrikbeeld van een winterschen
ouderdom bespaard en blijft hij de zwijgende en toch
welsprekende getuige van de edele vrucht eener gestadige beoefening der humaniora:
,Emollit mores nec sinit esse ferns."?
J. DE LOUTER.
Hilversum.
Hulde, dank en heil den gelukkige, die terugziet
op meer dan dertig jaren noesten, vruchtbaren en
vlekkeloozen arbeid voor den onverletten wasdom
van zijn ras !
HENDRIK MULLER.
Praag.
Den vergrijsd en en toch steeds jeugdigen stichter
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, den
idealistischen en toch zoo practischen werker voor
de belangen van den Nederlandschen Stam breng
ik op zijn tachtigsten verjaardag van harte mijn beste
gelukwenschen en mijn welgemeende hulde voor
zijn vruchtbaren arbeid.
Weenen. 0. VAN NISPEN TOT SEVENAAR.
Gedurende al de jaren van het bestaan van het
Algemeen Nederlandsch Verbond was ik medestrijder in de gelederen van dat Verbond voor het
grootste deel onder aanvoering van den beminlijken
en bekwamen Dr. Kiewiet de Jonge, wiens ijver en
bezieling voor het doel van het Verbond ik steeds
bewonderd heb.
K. M. PHAFF.
's-Hertogenbosch.
Tachtig jaar, wij kunnen het haast niet gelooven.
Dezen zomer had ik nog het voorrecht hem weer te
ontmoeten. Ik kon niet merken, dat hij de laatste
jaren iets verouderd was. Nog even schalks als vroeger kijken die oogen de wereld in. Nog steeds weet
hij zich het middelpunt van het gezelschap, zijn gedachten gietende in een sierlijk en vorm, hier een
complimentje makende, daar een geestitzheid zeggende.
Nooit scherp, steeds charmant. Hij is een geboren
causeur, die vechten verafschuwt, maar door overreding de menschen tot elkaar tracht te brengen.
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Hierdoor komt het, geloof ik, dat het zoo prettig is
hem te ontmoeten. Moge het hem gegeven zijn op
deze manier nog vele jaren van het leven te genieten.
Dordrecht.
J. J. PRINS.
De enkele ontmoetingen, die ik met Dr. Kiewiet
de Jonge heb gehad, liggen vast in mijn geheugen,
vooral die na mijn eerste verblijf in NederlanschIndie.
Ik voelde toen, hoe zeer de Verbondsvader met het
werk in Indie had meegeleefd en hoe hij, vooral
door de lezing van de Brieven van Kartini, een
ruim veld van arbeid zag in de ontwikkeling van
Tropisch Nederland.
De groote bekwaamheid en de hechte trouw, waarmede de jubilaris alles gedaan heeft, wat hij voor
den Nederlandschen stam kon doen, zijn voor velen
in het geheele stamgebied een aansporing geweest,
om zich voor het Verbond in te spannen.
J. W. ROESSINGH
's-Gravenhage.
VAN ITERSON.
Oud-Secr. Gr. Ned. Indie.
„Nicht insofern der Mensch etwas zuriicklasst,
sondern insofern er wirkt and andere zu wirken
anregt, bleibt er von Bedeutung" heeft Goethe
gezegd. Indien dit waar is, en weinigen zullen het
willen ontkennen, mag Dr. Kiewiet de Jonge met
dankbaarheid zijn 80sten verjaardag vieren. Die
„Anregung" was er en is er.
A. A. VAN SCHELVEN,
Haarlem.
Voorzitter van Groep Nederland.
Kiewiet de Jonge al tachtig jaar ! Och kom,
't is een vergissing van de tijd ! Voor mij blijft hij
de geestdriftige man, wiens rollende stem ons meesleepte, wiens kleine gestalte groot werd, wanneer hij
zijn Verbond deed Leven voor ons en in wiens huffs
zoovele beraadslagingen en ontvangsten plaats hadden, om de heele wereld te vervullen van de glorie
van onze stam en deze te verbinden aan Hollands
oudste stad. Nu besef ik pas, dat ik mij het Verbond
nooit recht heb kunnen voorstellen zonder hem als
voorzitter met zijn vrouw, als een beminnelijke
hulpe in alles, naast zich.
En nu zeggen ze, dat hij tachtig jaar wordt. Nu !
't zij zo ! Moge hij dan toch nog lang getuige zijn van
een voortdurende vooruitgang van zijn Algemeen
Nederlands Verbond !
J. B. SCHEPERS.
Haarlem.
Als Dr. Kiewiet de Jonge een gedenkdag vier t,
vieren al zijne vrienden en medewerkers uit vroegeren
en lateren tijd in Groot-Nederland dien dankbaar
mede. Zijn naam blijft onyerbrekelijk verbonden
aan de geschiedenis van ons Algemeen Nederlandsch
Verbond, zeer bijzonder ook voor hen, die met hem
samenwerkten in de moeilijke jaren van zijn voorzitterschap vOOr en tijdens den grooten oorlog. Hij
hield het roer in stevige hand en liet het scheepje
rechten koers houden en zag de dingen met breeden
blik. Zijn gezond idealisme, groote werkkracht en
aangename leiding waren eene voortdurende aansporing voor ons, zijne medewerkers. Het blijft eene
buitengewoon aangename herinnering met zoo'n
man te hebben mogen arbeiden.
Amsterdam.
C. F. SCHOCH
Oud hoofdbestuurder.
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Geest, Volharding, Doorzettendheid, Toewijding
en Eenzijdigheid waren de onmiskenbare eigenschappen van den opbouwer van ons Verbond —
Voor wie de taken anders zagen dan hij, niet altijd
een gemakkelijk leider. Maar alles moet zijn keerzijde hebben. Waarom niet ook een voorzitter?
L. SIMONS.
Den Haag,
Tachtig jaar worden kan een twijfelachtige verdienste zijn, als men zijn lichaam geen gelegenheid heeft
gegeven om te slijten; doch Dr. Kiewiet de Jonge
haalde zijn 80 jaren bij voortdurende werkzaamheid,
in den strijd steeds noodig om iets belangrijks tot
stand te brengen. Daarom driewerf hulde en geluk
Hoogachtend,
gewenscht.
A. STOOP.
Bloemendaal.
Niet een woord van ons zal hier o.i. meer noodig
zijn. Liever geven wij een woord van den jubilaris
zelf.
In een lade in onze huiskamer liggen de „Brieven
die ons nooit verlaten."
Een pakje daarvan, met een blauw koord saamgebonden, is van onzen hooggeachten Eerevoorzitter,
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, den man, die de eerste
yore Sneed op het veld van arbeid van het Alg.
Nederl. Verbond.
Uit een dier brieven putten wij het volgende:

lang, als algemeen voorzitter, zijn ziel en zijne beste
krachten heeft gewijd, moet hem zeker op dien hoogen leeftijd de grootste voldoening schenken.
Nederlandsch sprekenden over de wereld zijn door
het A. N. V. eene macht geworden, Leven in cultureele gemeenschap met elkander, hebben een taalgebied, dat met geene oorlogen noch staatsgrepen
te vernietigen is.
Dat is voor een groot deel het werk van Dr. Kiewiet
de Jonge, die de gedachte en het werk van H. Meert
prachtig deed bloeien.
Schaarbeek.
OMER WATTEZ,
Voorzitter van Goep Vlaanderen.

„Ja, de zware bovenbouw bewijst, dat de grondslagen
van het A.N.V. hecht zijn geweest. We hebben niet vergeefs gewerkt in den tijd, waarvan de herinneringen nog zoo
levendig en zoo weldadig zijn. Ons gezamenlijk verleden
is mooi en rijk geweest; dat is dan ook eigenlijk de ruimte,
waarin ik leef, en uit de vensters zie ik het Heden, dat nooit
blijft, in een waas, en de toekomst, die steeds komende is,
in eeuwigheid. En wie voorbijgaat, in niet-weten, passeert
in onverschilligheid, maar velen kijken vriendelijk in en
knikken."

Aan Dr. H. J. Kiewiet de Jonge in de eerste plaats
is het te danken, dat de Grootnederlandsche gedachte een deel van ons geestelijk bezit uitmaakt.
Oenkerk. TH. VAN WELDEREN RENGERS.

Grijze vader, van ons Verbond, zie ons hier alien
voor Uw venster staan, dankbaar U toeknikkend.
Gij gaaft ons het door U ontgonnen veld, mogen
wij naar Uw voorbeeld blijven ploegen, zaaien en
maaien !
E. A. VEEN,
Zaandam,
A. C. VEEN-BRONS.
Als lid van het eerste oogenblik uit Vlaanderen
voel ik mij gedrongen om Dr. Kiewiet de Jonge
bij zijn tachtigsten verjaardag geluk te wenschen
en mijn toegenegen waardeering uit te spreken voor
de toewijding en de wijsheid, waarmede hij de leiding
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, vooral
in moeilijke dagen, heeft waargenomen.
J. VERCOULL IE.
Gent.
Den geestrijken geleerde, den vurigen baanbreker
onzer taalbeweging, den warmen vaderlander, den
nobelen mensch breng ik op zijn 80sten verjaardag
mijne eerbiedige hulde. En aan die hulde paart zich
mijn groote dank voor de belangelooze toewijding,
waarmede hij gedurende een reeks van jaren zijne
beste krachten aan het Nederlandsche yolk heeft
gegeven. Wie hem eert op 29 September, eert zichzelf.
J. TH. DE VISSER.
's- Gravenhage.
In naam van Groep Vlaanderen van het Algemeen
Nederlandsch Verbond ben ik gelukkig hulde te
mogen brengen aan Dr. Kiewiet de Jonge ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag.
Het A. N. V. te hebben zien opschieten, gedijen,
groeien tot een machtig genootschap, waaraan hij

Wie als ik het A.N.V. van zijn oprichting of kent,
kan het Verbond en U niet van elkander scheiden,
Door Uw bezield en bezielend woord hebt Ge ons,
jongeren, gebracht tot datgene, wat Ge hebt uitgedrukt in: „Met twee dingen staat of valt onze
nationaliteit: met onze vrijheidsliefde en met onze
taal". U daarvoor en voor Uw herhaalde blijken
van vriendschappelijke gezindheid jegens mij dank
te zeggen, acht ik een groot voorrecht, nu ik U op
Uw 80ste jaarfeest mijn welgemeenden gelukwensch
mag aanbieden.
M. A. van WEEL.
's-Gravenhage.
Voorzitter der Taalcommissie.

Dr. Kiewiet de Jonge 80 jaar, en nog frisch en
flink, een krasse grijsaard.... Wanneer ik hem niet
meer ontmoet had na mijn gymnasiumtijd, zou ik
het niet kunnen gelooven, want toen was hij, de
docent, — althans in mijn gymnasiastenoogen —
een man met een te el '. gestel. Maar daarna.... ja,
toen werd hij eigenlijk steeds flinker en jonger, al
heb ik bij hem ook toen nooit bijzondere lichaamskracht vermoed. Ik druk op dat woord „vermoed",
en stel er prijs op te zeggen, dat ik nooit met hem gevochten heb. Dit laatste zelfs ook maar weinig in
overdrachtelijken zin, ofschoon wij eigenlijk onafgebroken met elkaar in aanraking zijn gebleven, in
het Verbond en daarbuiten. En was er eens jets tusschen ons, hoe spoedig volgde de opheldering, zonder
een spoor van het gebeurde achter te laten.
De tachtigjarige heeft, als de man die in Nederland het A.N.V. heeft gegrondvest en vooral —
later — als algemeene voorzitter, noodwendig de
aandacht van zeer velen tot zich getrokken. Zijn
persoon en beleid stonden derhalve bloot aan critiek.
En nu zal het hem, die zoo diep voelt, wel een zeer
groote voldoening zijn in dit nummer van Neerlandia en zeker ook op allerlei andere wijzen op
dezen geboortedag zOOveel blijken te ontvangen, dat
de dankbare herinnering aan zijn mooie werk voortleeft bij alien, die met hem hebben gearbeid en dat
hij zonder voorbehoud mag aannemen, dat hij met
eere zijn hoogen leeftijd bereikt heeft, al zal hij, met
zijn zin voor eenvoud, loftuitingen wel, met voile
erkenning der goede bedoeling, op zijn manier aanvaarden.
Van harte nog vele gelukkige jaren, hooggeachte
heer Kiewiet, met Uw vrouw, kinderen en kleinkinderen !
P.J. de KANTER.
's-GRAVENHAGE,
Alg. Voorzitter.
29 September 1927.
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HET VLAAMSCH IN FRANKRIJK.
Niets treft den bezoeker van Fransch Vlaanderen
zoo als de gehechtheid der bevolking van heel de
streek tusschen de Leie en de Aa aan de oorspronkelijke landstaal, die nog altijd de moedertaal is van
meer dan 250.000 menschen. Sedert driekwart eeuw
wordt het Vlaamsch uit de lagere school geweerd
en zelfs het bijzonder onderwijs kan die leemte niet
aanvullen, daar, volgens de wet, ook het hoofd eener
bijzondere school een Franschman moet zijn. Nochtans spreekt te Kassel, Wormhout, Bergen, Belle,
Hazebroek en zooveel andere plaatsen de meerderheid
der bevolking Vlaamsch. Vele pastoors preeken her-,
haaldelijk of uitsluitend in het Vlaamsch; bij de onthulling van een gedenkteeken voor de gesneuvelden
in den wereldoorlog zag men meest Vlaamsche
opschriften; overal las men „Welkom !" En in den
verkiezingstijd komen Vlaamsche strooibiljetten voor
den dag en verschijnen Vlaamsche oproepingen op de
muren.
Het taaltje, dat de boeren onder elkaar spreken is
niet altijd overbegrijpelijk, maar in vele onzer eigen
landstreken, Brabant bijv. gaat het evenzoo. Wanneer
gij een gesprek aanknoopt met de bewoners der streek
en zij zich een beetje moeite geven om zich behoorlijk
uit te drukken, kunt gij elkaar best volgen.
Heel wat vrienden van het Vlaamsch vreezen, dat
het zich niet zal kunnen staande houden tegen de
overweldigende macht van de landstaal, die vooral
voor het taken doen met de omliggende Fransche
gewesten volstrekt noodig is. Maar indien de oude
taal verdreven wordt zal dit langzaam gaan. De school
is allerminst hier oppermachtig. Men hoort dikwijls
zeggen: alleen de oude lieden spreken nog Vlaamsch;
de jongeren kennen niets dan Fransch.
Wel merkwaardig is het, dat veertig jaren geleden
Winkler dit ook al in zijn „Oud Nederland" opteekende. Waar is dan het Fransch gebleven van de
jongelieden van toen ? Ligt de veronderstelling niet
voor de hand, dat de moederspraak krachtiger is gebleken dan de aangeleerde taal der schoolbanken ?
Veel reden tot verheuging levert dit evenwel niet
op. Een groot deel der bevolking spreekt aldus geen
der beide talen goed. En van lezen en schrijven van
Vlaamsch komt bedroevend weinig terecht. Het
stelsel van verfransching moge uit een politiek oogpunt verdedigbaar zijn, het heeft van alle andere
kanten bezien wel zeer ernstige bezwaren. Gelukkig
begint men dit ter hoogster plaatse in te zien. Verklaarde minister De Monzie nog in 1925: „Voor de
nationale eenheid is het noodig dat het Bretonsch
verdwijne", — woorden die hevig verzet wekten over
het heele land — Poincare huldigt vrijer opvattingen.
In een brief van 19 October 1926 aan den rector der
hoogeschool van Straatsburg schrzef hij: „Laat
men Vlaamsch spreken in het Noorden, Bretonsch
in Bretanje, Baskisch aan den voet der Pyreneeen,
Provencaalsch aan den voet der Alpen, zulke verscheidenheden bedreigen de nationale eenheid in geen
enkel opzicht".
In Nederland geeft men er zich niet voldoende
rekenschap van, welk een buitengewoon groot stambelang met het behoud van het Vlaamsch in Frankrijk
is gemoeid en hoe noodig het is, dat van Nederland uit
de pogingen, die ver-ziende Vlamingen in het werk
stellen om de taal te redden, krachtig worden gesteund. Reeds van 1854 dagteekent dit streven, het
jaar toen Edmond de Coussemaker te Belle (Bailleul)

het Comite Flamand de France stichtte, een vereeniging die uitsluitend de instandhouding der taal beoogt.
Haar Annalen, in het Fransch te Duinkerken uitgegeven onder de leus „Moedertaal en Vaderland",
bevatten een rijk materiaal voor taalbeoefenaren,
folkloristen en geschiedschrijvers van onzen stam. De
Coussemaker, eertijds de ziel der beweging was de
onvermoeide verzamelaar van volksliederen die in
den, helaas thans uitverkochten, bundel Chants
Populaires des Flamands de France (1856) bijeengebracht zijn, een prachtige verzameling van 150
liederen, waard, geheel of ten deele herdrukt te worden. Veel later volgde de oprichting der Vlaamsche
Studiekringen onder Welker hoede de beweging
thans goede vorderingen maakt. De bekendste is de
Michiel-de-Swaenkring te Rijsel zoo genoemd naar
den dichter van Fransch Vlaanderen, Michiel de
Swaen. Deze kringen hebben reeds veel gedaan om
de beweging te organiseeren en zoeken nog steeds
naar beter middelen, vooral om vat te krijgen op de
bevolking. Dit is thans de groote kunst.
In 1924 zijn deze kringen tot een Bond samengevoegd. Een bestuur werd gekozen en het begin
van een Vlaamsche leesboekerij gevormd, geschiedkundige en wetenschappelijke onderzoekingen werden
in het geheele gewest ingesteld en de leden kunnen
hun geschriften doen uitgeven in een Collection de
Memoires et Travaux, voornamelijk handelende over
taal- en spraakkunde, die wij nog wel eens in een
„Verzameling van Aanteekeningen en Bijdragen"
hopen omgezet te zien,
**
*

Het eerste wetenschappelijk onderzoek werd ingesteld met medewerking van het laboratorium van
proefondervindelijke klankleer aan de Leuvensche
hoogeschool en had ten doel, het platvlaamsch en de
volksspraak van Fransch Vlaanderen te bestudeeren.
Een ander, ondernomen in samenwerking met het
Vlaamsch Komiteit van Frankrijk, richtte zich op
vorm en oorsprong der plaatsnamen van het land.
Jaarlijks worden taal- en letterkundige wedstrijden
gehouden, waaraan iedereen kan deelnemen; de
namen en bekroonden worden medegedeeld op het
Vlaamsch-Fransche congres, dat ieder jaar in de
studentenvacantie in een Vlaamsche stad bijeenkomt.
Een herleving der taal wordt aldus voorbereid.
Wanneer deze kringen „heringericht" zullen zijn —
men houdt zeer van „herinrichten" in Vlaamsche
landen — tot een Union Flamande de France of
„Vlaamsch Verbond van Frankrijk", hoopt men het
doel een belangrijken stap naderbij te zijn gekomen.
„Deze Bond", zoo schrijft E. Bresin in een bijdrage
in het uitmuntende maandblad Mercure de Flandre,
,,zal de eischen der wetenschap kunnen vereenigen
met die der propaganda; een keurbende kunnen
vormen door het onderwijs en de menigte kunnen
winnen door de pers en het openbare woord".
Naast Valentin Bresle's Mercure, die aan taal- en gewestelijke beweging den steun der pers verleent, bezit
de Vlaamsche beweging in Frankrijk zoo goed als de
Provengaalsche in den beroemden Mistral (en de Friesche in Waling Dijkstra en P. Troelstra) haar dichter.
Dat is de jonge eerw, Marcel Janssen, ondervoorzitter
van het Verbond, die ook een welsprekend redenaar en
onvermoeid propagandist moet zijn. Neerlandia heeft
onlangs een zijner gedichten in Fransch-Vlaamsch op-
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genomen. Het naaste doel deter propagandisten, van
wie wij ook de onzen lezers bekende namen van den
eerw. Antoon Lescroart, eerehoofdman en den eerw.
J. M. Gantois, hoofdman (vertegenwoordiger van het
A.N.V. in Fransch-Vlaanderen) nog even in herinnering willen brengen, is, tot het yolk te gaan, het aan
te sporen, mede te werken tot het behoud van zijn
taal, waarvan het thans het groote belang slechts onbewust beseft. Eenmaal — zoo hoopt de Union —
zal het Vlaamsche yolk uit eigen beweging tot haar
komenom leiding te vinden voor zijn geestelijke
verheffing, de vernieuwing van zijn cultuur en zijn
geestelijk Leven.
**
*

Het spreekt vanzelf dat de Vlaamsche kringen
op den duur een geregeld onderwijs in het Vlaamsch
niet kunnen vervangen. Dit bezit men dank zij het
onvolprezen decreet van Juli 1926 nog slechts in de
middelbare scholen; ook in de hoogere en lagere
school is het onmisbaar. In de school alleen kan
een letterkundige opleiding verstrekt, kan taalkunde wetenschappelijk onderwezen, de letterkundige
smack naar eisch gevormd en kennis der letteren
bijgebracht worden. In sommige vrije middelbare
scholen van Fransch Vlaanderen zijn, naar de heer
Bresiti meedeelt, pogingen in dezen geest gedaan:
in het St. Winoks-college te Bergen door kanunnik
Rajon, oud-inspecteur van het diocesaansch lager
onderwijs, in de Institution du Sacre Coeur te
Toerkonje door den oud-inspecteur kanunnik Leleu,
waar enkele leerlingen, meest afkomstig uit Belgie
een Vlaamschen leergang volgen, aan het seminarium
van Hazebroek, waar een uur 's weeks vast aan het
onderwijs in het Vlaamsch wordt gewijd. Een leerling
van deze school heeft zich met groote geestdrift uitgelaten over „de wonderschoone taal", die hij daar
geleerd had en over „het feest voor de ooren" dat het
voordragen van Vlaamsche schrijvers door zijn leermeester hem had bereid 1).
Merkwaardig is dat de Parijsche commune de
rechtstreeksche aanleiding is geweest tot het stichten
van den eersten Vlaamschen leergang omstreeks 1873.
De populaire Pastoor Lemire, afgevaardigde in de
Fransche Kamer en burgemeester van Hazebroek
— warm voorstander van het Vlaamsch — deelt
dit mede in zijn levensbeschrijving van den stichter van dien leergang pastoor Dehaene. Diens
hoofddoel was, zijn leerlingen een juiste uitspraak
van het Vlaamsch en begrip van den Vlaamschen
catechismus te geven, ten einde het peil der prediking
hoog te houden. Slechts een uur 's weeks — 's Zondags
vOOr den vesper — werd gegeven aan dezen geheel
vrijwilligen leergang, die ondanks de sombere verwachtingen, Welke herhaaldelijk werden uitgesproken,
bleef bestaan. Tot op den laatsten tijd was deze leergang de eenige.
Aileen wie deze zwakke en aarzelende pogingen
kent, kan ten voile beseffen wat de stichting beteekent
van den „Leergang voor Nederlandsche taal en letterkunde" die op 18 November 1926 in de letterkundige
faculteit der Vrije hoogeschool te Rijsel geopend
werd. De leider is kanunnik prof. C. Looten, een
der bekwaamste en fijnzinnigste leiders van de
Vlaamsche taalbeweging, voor hij den jongeren:
de heeren Lescroart, Gantois en Janssen den voorrang liet. Tot hoogleeraar voor dezen leerstoel werd
1) L. Dimier. Souvenirs d'Action Publique et d'Universite
Paris. Nouv. Libr. Nat. 1920.

benoemd pastoor R. A. Despicht, candidaat in de
levende talen, niet alleen een hoogst kundig philoloog
maar die ook de volkstaal van den „westhoek" volkomen kent.
De grondslag van dit onderwijs is het Hoognederlandsch; de geheele leergang is over drie jaren verdeeld. Alle onheilsvoorspellingen ten spijt zijn thans
24 hoorders ingeschreven, onder wie verschillende
dames uit de hoogste kringen van Rijsel en een
nijveraar, lid eener kamer van koophandel. Aan het
einde van het laatste half jaar wordt steeds een wedstrijd gehouden, waarvoor verleden jaar het Vlaamsche
Komiteit en verschillende particulieren prijzen ter
waarde van 250 franken hadden uitgeloofd. Er is
jaarlijks een 20-tai prijzen, dit jaar voor het eerst
ook een prijs van uitmuntendheid. Er wordt een
eenvoudig proefschrift verlangd, waarin vooral op de
taal gelet wordt.
Het wekt tenslotte minder verwondering, dat een
leerstoel voor het Nederlandsch gesticht werd, dan
dat in de hoofdstad van Noord-Frankrijk, het krachtige Rijsel, dat zooveel voor het onderwijs over heeft,
zoo Lang gezwegen werd in een taal, die vijftien millioen menschen spreken, terwijl Noorsch en zelfs
Armenisch reeds leerstoelen in Frankrijk bezitten.
En toch kan dit als niet meer dan een begin van herstel beschouwd worden. Er is geen ander middel om
de algeheele verwording der Vlaamsche streektalen
in Frankrijk te voorkomen, dan dat ook in de
lagere school de moedertaal weder wordt toegelaten.
Dat zoovelen op lateren leeftijd hun Fransch weer
vergeten en dus geen enkele taal zuiver spreken, veel
min schrijven, ligt grootendeels hieraan, dat het
hun op school niet in hun moedertaal werd bijgebracht. Het zou niet anders dan redelijk en natuurlijk
zijn, indien de onderwijzer bevoegd was, in den omgang met zijn Vlaamsche leerlingen, zich van hun
taal te bedienen en hun empirische kennis van het
Vlaamsch te gebruiken ten behoeve van een vlugger
en beter begrijpen van het Fransch. Naar het oordeel
van den heer Bresin behooren twee uren 's weeks aan
het onderwijs in de Nederlandsche spelling en spraakleer te worden gewijd. „Het is de plicht van den
Franschen staat, schrijft hij, te waken dat een werkelijke
taal, die door zijn burgers gesproken wordt, in stand
blijft. Vlaanderen heeft het recht, dit van het openbaar gezag te eischen".
**
*

Verblijdend en bemoedigend is voor ons, stamgenooten in het Noorden, deze uit het land zelf opkomende beweging voor taal en volkseigen van Vlaanderen. Het ware te wenschen, dat wij den Franschen
Vlamingen zoowel een blijk van instemming en waardeering als iets van blijvende waarde konden geven.
Dat de Coussemaker lid was van het Institut de
France en van de koninklijke Belgische Academie,
maar taal noch teeken van waardeering uit Nederland
ontving, treft ons thans als ongehoorde ondank en
nalatigheid. Welnu, dit kan tendeele aan zijn medewerker en opvolger kan. prof. Looten worden vergoed.
Diens groote verdiensten voor de cultureele belangen
van den Nederlandschen stam, om niet te spreken
van zijn belangstelling voor de Nederlandsche taalen letterkunde, blijkend uit het proefschrift over
Vondel waarmede hij indertijd promoveerde, zouden
volkomen zijn benoeming bijv. tot lid der Academie
van Wetenschappen of eenige andere hooge wetenschappelijke onderscheiding rechtvaardigen.
Nog lets meer konden wij doen. De bevolking van
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het Noorderdepartement krijgt weinig kunst te hooren.
Het lied, dat ook ongeletterden kunnen verstaan en
genieten, is een voortreffelijk middel om den geestelijken band tusschen alle Nederlandsch sprekenden te versterken. De Vlamingen, ook in Frankrijk
houden van tang; hun eigen volksliederen zijn thans
in den uitverkochten bundel van De Coussemaker
weggeborgen. Een heruitgaaf zou van onschatbare
waarde zijn. Uiteraard zou dit werk met beleid en
kennis van de zeer bijzondere toestanden daarginds
moeten geschieden. Reeds hebben de voorstanders
van het Vlaamsch in aansluiting met het Vlaamsche
conservatorium van 1910 tot 1924 concertenreeksen
gegeven en warme belangstelling gevonden. Gemeentebesturen huisvestten de zangers op hun kosten en de
meening der toehoorders had niet gelukkiger kunnen
worden uitgesproken dan op een van die avonden
door den toenmaligen burgemeester van Hazebroek,
toen hij, in een toespraak na afloop van de uitvoering,
erkende, iets geleerd te hebben dat tot dusver
niemand wist: dat onze oude moedertaal ten minste
even schoon was als het Fransch.
Een bezoek aan Fransch-Vlaanderen heeft ons de
overtuiging geschonken, dat het Vlaamsch in Frankrijk nog een kans heeft en dat wij, Nederlanders,
goed zullen doen, met het tactvolle optreden der
Vlamingen in Frankrijk met beleid en oordeel te
steunen.
v. W. Cr.
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omdat, toen in Engeland de wet op de zelfstandige
kerkelijke gezindten werd ingevoerd, het Staatssubsidie verviel en de gemeente geheel van haar eigen
middelen afhankelijk werd.
Thans worden de afzondering en het gemis aan
leiding wel zeer sterk gevoeld !
„Daarom wenschen wij, zoo schrijft het bestuur, de
aandacht der moederkerk op ons bestaan te vestigen en
de Kerk in Nederland eraan te herinneren, dat wij aan
haar ons bestaan danken. Wij betreuren, dat er tusschen
ons volstrekt geen betrekkingen bestaan en dit leedwezen wordt versterkt door de omstandigheid, dat geen
Kerk meer belang kan stellen in ons welzijn dan de Kerk,
die ons in het Leven bracht. Wij wenschen niets vuriger dan
hechte en vriendschappelijke betrekkingen met de Kerk
in Nederland te bevorderen en wederzijdsche belangstelling in elkaars welzijn te scheppen."

Het bestuur stelt na deze verklaring de zaak met
vertrouwen in handen van de Kerk in Nederland.
Radio.
De mechanische uitvindingen van onze tijd zijn
op cultureel gebied niet zonder gevaar. Zij komen alle
ten goede aan de toch reeds overweldigende macht
der groote cultuurgeheelen en ondermijnen de
zelfstandigheid van de kleiner e culturen, wier weerstand de menschheid voor een doodende gelijkvormigheid bewaren moet.

De Nederlandsche Hervormde kerk op Ceilon.
Het bestuur der Ned. Herv. kerk te Wolvendaal,
Colombo, Ceilon, heeft in 1925 aan den heer H. H.
Collette bij een bezoek aan Nederland opgedragen,
de kerkelijke overheid in Nederland te polsen over
de mogelijkheid van nauwe betrekkingen met de
dochterkerk op Ceilon. Naar aanleiding daarvan
heeft het genoemde bestuur in Mei 1.1. zich ambtelijk
gericht tot de Algemeene Synodale Commissie der
Nederl. Hervormde kerk in Nederland.
In dezen brief wordt een kort overzicht gegeven
van de geschiedenis der Ned. Herv. kerk op Ceilon
die in den tijd van het Nederlandsch bewind op dat
eiland gesticht werd en rechtstreeks in aanraking was
met de moederkerk in Nederland. Toen het eiland in
1796 aan Engeland werd afgestaan, vertrokken de
meeste Nederlandsche gezinnen, ook de meeste
predikanten naar het vaderland of naar Batavia.
Toch bleef een groote Nederlandsche gemeente
achter en tot 1851 ongeveer werd in het Nederlandsch
gepreekt. De laatste predikant, die den dienst in onze
taal kon leiden, ds. J. D. Palm Jr. trad in 1864 af.
Tengevolge van de overheersching der Engelsche
taal was het Nederlandsch toen uit de Ned. Herv.
kerk verdrongen, en wanneer men in Nederland een
predikant zocht, moest dat iemand zijn, die vaardig
was in het Engelsch. Daar men zoo iemand niet vond,
moest men zich wenden tot Engelsch sprekende
landen : Schotland, Ierland, Amerika en onlangs
Zuid-Afrika.
Dat was dus teleurstellend. Nochtans kan het
Ceilonsche bestuur in zijn hier bedoelden brief schrijven: „Wij hebben onze o verlevering als Nederlandsche gemeente bewaard, vastgehouden aan het geloof
onzer vaderen en zijn een zelfstandig, zichzelf bekostigend en zichzelf besturend lichaam gebleven."
Zelfs konden nieuwe kerken worden opgericht voor
de verstrooide kudde. Dit is te meer te waardeeren

Daar is het geval van de radio. De radio overstroomt ook ons land met Duitsche en Engelsche
invloed. Maar op onze bodem is onze cultuur krachtig genoeg om het nieuwe werktuig ook zelf en ten
eigen bate te hanteeren. In Vlaanderen echter staat
het anders geschapen. Daar is zij tot zoo iets niet in
staat. Brussel heeft zich van de radio meester gemaakt en Brussel onthaalt de Vlamingen op niets
dan Fransch.
Maar Hilversum dan ? Men zou op het eerste gezicht denken dat hier de Vlamingen in de gelukkige
omstandigheid moeten zijnom wat Brussel hun onthoudt
uit Holland te halen. De ethergolv en storen zich niet
aan de staatsgrens. Toen ik twee jaar geleden met het
Hoofdbestuur over deze zaak in correspondentie
trad, meende ik dat het er maar op aan kwam de
bestuurders van de Nederlandsche omroep te doordringen van de noodzaak om in de samenstelling
van hun programma, bij de redactie van hun tijdschrift, met de smaak en de wenschen van het Vlaamsche publiek rekening te houden.
Helaas, de zaak is minder eenvoudig. Algemeen
schijnt in Vlaanderen de klacht dat, behalve voor zeer
goede toestellen, de Hilversumsche omroep niet
duidelijk waarneembaar is. Waaraan moet dat toegeschreven ? Het blijkt zonneklaar uit het volgende
stukje, dat in de Radio Luistergids van 15 April 1927
verscheen en waarop ik eerst onlangs door een vriend
opmerkzaam gemaakt werd. Er wordt in dat stukje
gezegd dat de bestuurders van de omroep verhooging
van de zendenergie wenschen, maar dat „een handjevol Hilversumsche amateurs", die daarvan bij hun
eigen inluisteren storingen vreezen, de toestemming
van de aurotiteiten tot dusver hebben weten op te
houden. Toch is de verhooging, aldus het artikel,
„dringend noodig".
„Ten eerste ten gerieve van de Nederlandsche
luisteraars, die zich op grooten afstand van Hilversum
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bevinden. B. v. zij die langs de oostgrens van ons
land wonen; de Limburgers, de Zeeuwsch-Vlamingen,
de Wadden-eilanden. Maar ook is die verhooging
van en-rgie, noodig vor onze Vlaarnsche stambroedErs. In Vlaa.nderen „hoort" men Hilversum wel
goed, maar wii hebben cens meer geschr even dat
ertusschen „hooren" en „rustig genieten" van een
rrogramma nog wel eenig verschil is.
Welnu, dat hand' evol Hilversumsche Radioamateurs is er tot dusvcr geslaagd om cr de Teleg,raaf-autoriteiten van te doordringen, dat zij in be.langrijkhcid niet onderdoen voor de duizenien en.
catizenden Nederlanders, die nu zoowel in binnenals buitenland reikhalzend uitzien naar een sterker
Hilversum, dat beter dan nu den kamp tegen storende
telegrafie- en ander:: stations kan opnemen".
De bestuurders van de omroep zijn dus voor het
belong van contact met Vlaanderen niet blind. Het
isde regeering, die hot hun onmogelijk maakt dat
contact te verbct :rem Ligt het niet op de weg van
het Verbond om de regeering te overreden aan de
aandrang van de Hilversumsche radio-leiders gehoor
te geven ? De belangen der Limburgers, ZeeuwschVlamingen en Groningers kunnen zeker tegen die
van de ingezetenen van Hilversum wel opwegen.
Laat de belangen van Vlaanderen, of beter gezegd,
laat het eigen Nederlandsche belang dat onze cultuur
in Vlaanderen versterkt wordt en in aanzien wint, de
doors lag geven.
P. GEYL.

NEDERLAND.
Herman Gorter. t
Aan Herman Gorter heeft Groot-Nederland meer
te danken, dan het vermoedelijk beseft. Hij was een
van die bijzondere geesten, Welke de wereld, terwille
van haar stoffelijke bezorgdheden, niet kan aanvaarden; kcrt voor zijn verscheiden heeft hij gezegd, dat
hij van de menschheid niets meer te hopen had en
zijn verschijning in het tijdelijke werd hiermede in
droeve juistheid aangegeven. Maar aan zijn blijvende
bet eekenis voor de letterkunde, voor het geestelijke
Leven van ons volk, onzen stam werd aldus onrecht
gedaan. Gorter zal voor Groot-Nederland ten eeuwigen dage blijven een onzer zeldzame herauten
van vernieuwing, vertegenwoordiger van het persoonlijke, spontane, tegenover overlevering en navolging. Daardoor is zijn Mei onsterfelijk, daardoor
zul i en vele zijner gedichten hun waarde behouden
vocr onze beschaving, onze taal.
den groot govoel van barmhartigheid en mededoogen heeft Gorter, naar wij het zien, in de politiek
verstrikt. Maar ook daar hebben zijn groote gaven
hem gezag verwerven; de invloed zijner verhandelingen over het Marxisme en historisch-materialisme bij de socialistische jeugd in Vlaanderen wordt
doer de Vlaamsche pers erkend.
Op zulke mannen, ook al wijken hun inzichten
nog zoo ver van de onze af, mogen alle Nederlanders
trotsch zijn.
De Reclametentoonstelling te Scheveningen.
V erleden jaar wees Overste Oudendijk ons de
teekenen in de lucht heden de teekenen op de
muren van Nederlands vooruitgang. Hem roemen
wij als de groote beweegkracht, al hebben nu, gelijk
toen, anderen mee een werkzaam aandeel:gehad in

het welslagen van hetgeen de Haagsche afdeeling
van het Algemeen Nederlandsch Verbond ondernam. Beide deze Scheveningsche gebeurtenissen:
vliegtuigenbetooging en de reclam.etentoonstelling brachten den naam van het Verbond op aller
lippen. tentoonstelling trek honderden bezoekers, von wie Prinses Juliana in de eerste plaats genoemd zij en was de eerste in haar snort. Dank
medewcrking van het „Genootschap voor Redame" was zij, zoo niet volledig, toch kensschetsend
en lazlangwekkend. Zij ge..tuigde van den goeden smaak
en de vakkundigheid cnzzr drukkerij en; zij deed
zien, dat groote ondernemingen meer en meer de
hulp inroepe,n van onze ecrste kunstenaars om voor
hetgeen zij voortbrengen nieuwsgierigheid op te
wekken en den afze„t uit te breiden. Zij bevestigde,
wat de voorzitter der afdeeling in zijn voorrede
van de Inzenderslijst heeft opgemerl..ct : dat er verband is tusschen reclame en volkskracht. Het groote
nut, dat zij kan stichten, ligt hierin, dat zij een aansporing is geweest tot doelmatige en kunstzinnige
reclame. Wat het laatste betreft zouden bij volgende
onderne,mingen van dezen aard de raadgevingen
van een kunstbeoordeelaar van gezag allicht aan
goeden smaak nog duidelijker den weg kunnen
wiizen. Het publiek is ten opzichte van de reclamekunst nog maar al te leer aan zijn eigen ongeoefend
oordeel overgelaten.
Bij menige intending hebben wij met genot verwijld. Die van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer slaagde misschien wel het best in het bijbrengen van de overtuiging, dat Nederland niet
genoeg den vreemdelingen kan doen zien, hoe mooi
het land is en wat het yolk vermag. In alle talen
wordt dit in smakelijk verluchte boekjes verkondigd.
Wel zijn in de afbeeldingen de pofbroeken en klompen al te druk aan de order als tegenhangers moesten
eens groepenafbeeldingen bijv. van het oorlogsministerie of den raad der N. O. T. worden gegeven
vooral de kloeke gestalten der redders van het land
in den benarden crisistijd zouden met een korte
toelichting menig vooroordeel kunnen wegnemen
en bewondering wekken. Men geve ook eens portretten van beroemde geleerden en groot-nijveren.
De uitstallingen van nijverheidsondernemingen toonden, dat Nederland gesleurd wordt van het nude
standpunt dat „goede wijn geen krans behoeft"
en het woos heeft leeren spellen, waarvoor een
Nederlandsche uitdrukking, die meer zegt dan „aanprijzing", ontbreekt. Wat al aardige, sours uitmuntend verluchte, boekjes pogen dranken en °hen,
zeep en koekie,s aantrekkeliik te maken !
Bijzondere vermelding verdient een reeks van
kunstzinnige, kleurrijk verluchte sprookjesboeken.
„De wondere avonturen van Arretje Nof" door
Johan Fabricius, door de Oliefabrieken Calve Delft
aan haar afnemers verstre,kt. In den schrijver is de
geest van den Arabischen nachtverteller gevaren
Tait is een manier van reclame maken en van smaakveredeling, die voor de tozkomst alles belooft.Onderrichtend zijn voorts de landschaps-, planten-, en
dieren-albums of het plakboek voor gemeentewapens. Van de Nederlandsche gemeentebesturen verstaat vooral Den Haag de kunst van reclame: de stad
kwam uit de handen van den fotograaf als een waar
Paradijs te voorschijn. Kon echter — deze vraag
werd ook door Just Havelaar in Het Vaderland
gesteld — niet meer gedaan worden, om het Nederlandsche landschap en de Nederlandsche steden
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op aanplakbiljetten in het buitenland bekend te
maken ? Ongetwijfeld !
Tenslotte het Algemeen Ned. Verbond. Boeken
en boekjes, tijdschriften, afbeeldingen en vele andere
wetenswaardigheden hebben een denkbeeld kunnen
geven van de nooit verflauwende werkzaamheid
aan ons hoofdkantoor, dat zichzelf steeds meer op
den rug laadt door uitbreiding van zijn taak. Daarvan sprak vooral de groote wereldkaart, bezaaid met
stippen, die de plaats aangeven, waar ons Verbond
vertegenwoordigd is. Mogen meer geestdrift en medewerking in het leven geroepen worden door het
voorbeeld van grootnederlandschen zin, dat wij
trachten te geven ! De mooie daad der Haagsche
afdeeling zal daartoe zeker bijdragen.

Indie betrokken is, medewerkt om in dezen Licht te
verspreiden, hoopt het postbestuur op een eerstdaags
te houden bespreking over voldoende gegevens te
kunnen beschikken, om zijn berekeningen te maken
en tot een onmiddellijk besluit te komen.
Wij moeten allen helpen, deze nieuwe onderneming op pooten te zetten. Zeker zal bij het vervoer
door de lucht ook vrij wat post door andere landen
worden medegegeven; op het Nederlandsche vervoer
moet echter de K. L. M. voor alles kunnen
rekenen. Men zende ons spoedig de gewenschte
opgave, opdat bij de eerstdaags te houden besprekingen de volledigste cijfers tot grondslag
kunnen worden genomen van berekeningen, die
op dit oogenblik meer in de lucht hangen, dan zelfs
voor een luchtpostdienst wenschelijk is.

De Luchtpost op Indite.
Laat ieder, die betrekkingen op Indie heeft,
eens even nagaan, in welke mate hij van de gelegenheid tot de zoo veel snellere verzending
zijner brieven met vliegtuig gebruik zou maken
en ons dit op een briefkaart meedeelen.
***

Sedert de tochten van Van der Hoop en van Van.
Lear Black is de instelling van een geregelden vliegdienst op Indie nog slechts een vraag van tijd.
Over. de luchtpostverbinding met onze Oost wordt
thans ernstig beraadslaagd. Generaal C. J. Snijders,
voorzitter van het Comite Vliegtocht NederlandIndie heeft daarover een geestdriftige beschouwing
gegeven in verschillende tiidschriften. Van de uitvoerbaarheid is hij volkomen overtuigd. Een ieder zal.
het wel met Z.Exc. eens zijn, dat hoe eer die verbinding komt, hoe beter dat zal zijn voor den naam van
Nederland in de vliegkunst zoowel als voor het
verkeer en • de familie- en handelsbetrekkingen
met onze overzeesche bezittingen. Het plan, dat
thans bij het Hoofdbestuur onzer Posterijen in
onderzoek is, komt neer op een dienst zoowel voor
reizigers als voor post. Het spreekt vanzelf, dat voor
poststukken tengevolge van de hooge bedrijfskosten een extrarecht zou moeten worden geheven.
Dat zou volgens de besluiten der deter dagen gehouden Luchtpost-conferentie niet meer dan 25
goudcentimen de 20 gr. en de 1000 K.M. bedragen, doch volgens schatting van het hoofdbestuur der Nederlandsche posterijen wellicht voor
de geheele reis tot 40 cts. de 20 gr. kunnen worden
beperkt. Een zeer groot deel der briefwisseling van
Nederland voor Ned. 0. Indie is afkomstig van particulieren
Het is daarom van veel belang voor het postbe stuur, te weten in hoever men zal kunnen verwachten, dat de hoogere kosten in grooten omvang
door het extra-recht zullen worden goedgemaakt.
Hierin nu kunnen de leden van het Alg. Ned.
Verbond met weinig moeite bijdragen tot de oplossing van dit voor Nederland zoo gewichtige
vraagstuk.
Laat ieder, die betrekkingen met Indie heeft, eens
even nagaan, in welke mate hij van de gelegenheid tot
de zoo veel snellere verzending zijner brieven met vliegtuig gebruik zou maken, en ons dit op een briefkaart
meedeelen.
Een zelfde onderzoek als wij hiermede beoogen wordt
ook bij andere groote instellingen met overzeesche betrekkingen, bij kamers van koophandel enz. ingesteld.
Wanneer ieder, die bij het vervoer der post op Oost-

Groepsraadsvergadering.
10 September hield Groep Nederland een vergadering in
het Kurhaus te Scheveningen onder voorzitterschap van prof.
dr. A. A. van Schelven.
Vertegenwoordigd waren de volgende afdeelingen: Alkmaar,
Amersfoort, Amsterdam, 't Gooi, 's-Gravenhage, Jongeliedenafd. 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Maastricht„ Rotterdam,
Utrecht, Wageningen en Zaanstreek, 25 stemmen uitbrengend.
In zijn openingsrede betreurde de voorzitter de houden
der Regeering in take den Begroetingsdag te Breda, blijkend
uit het antwoord van den Min. van Binnenlandsche Zaken op
de vragen van den heer Van Gijn en drukte hij mede zijn teleurstelling uit over het feit dat in de Staten-Generaal niet is geinterpelleerd over het herhaald optreden van zekere elementen
uit Belgie, o.a. „le brillant officier", die uit een vliegtuig briefjes
strooide.
De vergadering deelde deze teleurstelling en verzocht het
bestuur een onderzoek in te stellen naar de feiten, te Breda en
Roosendaal voorgevallen, daar het haar aandacht trok, dat
blijkens het antwoord van den Minister van Binnenlandsche
Zak en in elkgeval een onwelwillende houden is aangenomen
tegenover een vergadering van stamverwanten. Tevens noodi de zij het Groepsbestuur uit om de noodige stappen te doen,
indien daartoe aanleiding zou zijn.
In de open plaatsen in het bestuur werd als volt voorzien:
Gekozen tot secretaris: Mr. W. J. L. van Es, tot penningmeester Mr. F. J. M. Tonio, Haarlem; tot lid J. N. Pattist,
Den Haag, aftredend.
De bespreking van werkzaamheden der afdeelingen in den
komenden winter, de herinrichting der groep en het opwekken
der slapende afdeelingen gaven tot uitvoerige beschouwingen
aanleiding.
De voorzitter meende, dat de toestand ernstig is. Tal van
afdeelingen slapen. Er kan meer leven komen, als bepaalde afdeelingen zich met een bepaalde zaak belasten. De bedoeling
is nu, dat het Groepsbestuur zal trachten een der afdeelingen
in degroote steden in dezen winter krachtig vooruit te helpen, terwijl den afdeelingen o.a. wordt verzocht een commissie teen de vreemde opschriften in te stellen, die in verband met de Olympiade wel veel werk zal krijgen. Bij de bespreking werden allerlei denkbeelden naar voren gebracht, o.a.
hetgezamenlijk optreden van afdeelingen, het samenwerken
met andere lichamen bij het houden van avonden, zooals het
Comite voor Indische lezingen of den Volk szangbond.Het
Groepsbestuur zou nader plannen uitwerken.
Mevr. Veen—Brons uit Zaandam voerde het woord over
het door haar ingesteld onderzoek naar het aanleeren der yolksliederen op de la ere school, waarbij bleek, dat hierin geen vaste
lijn is en dat op sommige scholen in Zaandam de volksliederen
nietgeleerd worden, zoo iat een deel der j eugd opgroeit zonder
deze liederen te kennen. Een levendige bespreking volgde,
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waarna de vergadering met den wensch van het Groepsbestuur
dat alle Afdeelingen dit onderzoek instellen in zake de scholen
op Naar gebied en hierover binnen 5 maanden rapporteeren
ins te mde.
Bij de rondvraag werden nog ter sprake gebracht het meer
voeling houden der afdeelingen onderling, de grootere belangstelling bij openbare lichamen, ook de spoorwegen, voor
het bezigen der Nederlandsche taal, waarbij evenwel de afwijzende houden ter zake van de Fransche reclame voor de
„Noordster" (Etoile du Nord) critiek uitlokte; den Stamdag
te Brussel in October a.s. ;• het benoemen van straten naar
voortrekkers van den Nederlandschen Stam.
Na afloop werd de Reclametentoonstelling bezocht, waarna
een feestmaal vol de in het Kurhaus, gezamenlijk met vertegenwoordigers der Vereenigingen, die aan deze tentoonstelling hadden medegewerkt<

VLAANDEREN.
Vlaarnsche toestanden.
XXI.
In een kor t bzricht, v erschenen in het vorig nummer van dit maandblad, is medegedeeld, dat het bestuur
van de group Vlaanderen tot de samenstelling heeft
besloten van een commissie belast met het bestudeeren der middelen, welke kunnen worden aangewend, om het uitzicht der Vlaamsche steden zooveel
mogelijk van het vreemde vernis te ontdoen, dat er,
trots den vooruitgang van de ontvoogdingsbeweging
der Vlamingen, nog steeds bovenop ligt. En biermede is, in de eerste plaats, bedoeld, den strijd aan
te binden tegen de in vreemde talen — en vooral
in het Fransch-gestelde uithangborden en opschriften,
welke bij den bezoeker van het Vlaamsche land wel
degelijk den indruk moeten wekken, dat een aanzienlijk deel van het Vlaamsche yolk niet alleen
Fransch spreekt, maar tot in de minste uitingen
van het dagelijksch leven ontvlaamscht is.
Wandel maar eens over de De-Keyserlei en de
Meir te Antwerpen — de meest Vlaamsche van de
groote Vlaamsche steden — tel de uithangborden,
die in onze taal en die, welke in het Fransch zijn
gesteld en ge komt tot het besluit, dat nog zelfs
niet vijf ten honderd ervan werkelijk Nederlandsch
(of Vlaamsch) zijn. Nu is de verhouding ongetwijfeld andersom in de minder in het midden
gelegen stadsdeelen, maar de vreemdeling komt daar
slechts zelden en gaat meestal heen met den indruk,
dat het huidige moderne Antwerpen een half Vlaamsche, half Fransche stad is, welke indruk nog versterkt wordt door de tweetaligheid der straatnamen
en ambtelijke berichten, uitgaande van het stedelijk
bestuur.
Dit geldt trouwens ook voor Gent, voor Leuven
en andere belangrijke plaatsen van de Vlaamsche
landstreek, waar de deftige winkelstand — in vele
gevallen meer uit sleur dan uit vijandigheid tegenover de volkstaal — een Nederlandsch uithangbord
nog altijd als iets minderwaardigs blijkt te beschouwen. Zoover gaat het met deze sleur, dat zelfs strijdende Vlaamsche nationalisten zich er niet van weten
te bevrijden en bij feestelijke gelegenheden — het
mogen uitzonderingen zijn, maar uitzonderingen,
die dan toch een toestand teekenen — de Vlaamsche
leeuwenvlag wappert aan den Bevel van een „Patisserie de la Grand' Place" of een „Restaurant de
la Gare".
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Op jaarbeurzen en tentoonstellingen van handel
en nijverheid, niet enkel te Brussel maar ook elders
in het Vlaamsche land gehouden, zijn opschriften
op door firma's uit Vlaanderen bezette inzendingeneenige Vlaamsche ondernemingen, waaronder ook
vrij groote, niet te na gesproken — slechts of en toe
ook in het Nederlandsch gesteld terwijl, (het dient
erkend) bij in Belgie vertegenwoordigde Nederlandsche
firma's, vooral in de laatste jaren, een onbetwistbare kentering ten bate van het gebruik der eigen
taal, welke ook de taal is van 4 millioen Vlamingen,
valt waar te nemen.
Wat de meeste Belgische ondernemingen nog niet
blijken te hebben begrepen: dat het in hun eigen
voordeel is, zich tot de Vlaamsche klanten in do
taal van deze klanten te richten, heeft de meerderheid der in Belgie uitvoerende Nederlandsche firma's
wel degelijk goed ingezien, al is natuurlijk ook alles
in dit opzicht nog niet volmaakt en heeft ook Nederland — in Nederland zelf trouwens — zijn confiseurs,
tailors, enz. die, ten behoeve van hun Nederlandsche
klanten, in meestal bespottelijk slecht Fransch of
Engelsch adverteeren.
Borden als die, welke, voor den oorlog, door de
zorgen van het A. N. V., langs de spoorbaan tusschen
Esschen en Antwerpen, waren geplaatst en waarbij
de Nederlandsche reizigers werden aangespoord in
het Vlaamsche deel van Belgie steeds de Nederlandsche taal te gebruiken, zullen, zelfs voor diegenen
onder de Noord-Nederlanders, die alleen voor het
taken doen blijken te leven, overbodig zijn geworden,
wanneer iedere Nederlandsch prekende bezoeket te
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Brugge en
zelfs Brussel, aan de uithangborden en opschriften
zal zien, dat hij met zijn eigen taal, in alle winkels
en koffiehuizen terecht komt. Mag men het hem wel
z66 kwalijk nemen, als sommigen het doen, wanneer
hij, niet geheel op de hoogte zijnde van de Vlaamsche
toestanden, het laagje Fransch vernis, dat hij ontwaart, voor goede waar gaat houden en al eens, in
een Vlaamsche stad, waar de winkelstraten vol
Fransche uithangborden hangen, met zijn mond
Fransch meent te moeten uitpakken ? In Vlaanderen
toch is het moeilijker dan waar ook, zijn en schijn
van elkaar te scheiden.
De commissie, waarvan bij den aanvang van dit
stuk gewaagd wordt, kan ongetwijfeld, veel bijdragen
tot de verhooging der stoffelijke en zedelijke welvaart
van het Vlaamsche yolk. Samenwerking met het
Vlaamsch Economisch Verbond is daarbij ten zeerste
gewenscht, wil men op vasten grond bouwen en
voortbouwen, maar medewerking van alle bewuste
Vlamingen en ook van in het Vlaamsche land verblijvende Nederlanders zal tevens, en voor alles,
een hoofdvereischte blijken. Er moet door middel
van plaatselijke ondercommissies van enkele personen, mede op grond van de taalstatistieken, duidelijk aan de handelaars en nijveraars bewezen worden,
dat zij, door hun in een vreemde taal gestelde uithangborden, opschriften en aankondigingen slechts
een heel klein deel — in sommige steden niet meer
dan 2 tot 5 ten honderd — van de bevolking bereiken en dus hun eigen handel en nijverheid schade berokkenen met het niet gebruiken van de taal der
streek, stad of gemeente, waar hun afzetgebied is
gelegen. In sommige gevallen zou de commissie als
vraagbaak kunnen dienen voor het bezorgen van
deugdelijke Nederlandsche teksten voor opschriften
enz. en zelfs daar, waar het eerste begin van ver-
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vlaamsching buitengewoon moeilijk mocht zijn,
prijzen kunnen toekennen voor het gedeeltelijk
dekken der kosten van herschildering.
Ongetwijfeld zal er niemand aan denken in druk
door vreemde toeristen en badgasten bezochte steden
en badplaatsen, de opschriften enz. in vreemde talen
gesteld, geheel te weren; ook daar echter mad de
eigen taal niet worden behandeld als een asschepoester
en moet de Vlaming en, in het algemeen, ieder
Nederlandsch sprekend mensch, zich thuis kunnen
voelen, wat thans, helaas, in de meeste badplaatsen
van het Vlaamsche Noordzeestrand sedert Lang reds
niet meer het geval is.
Brussel, Septemb:r.
M. J. LIESENBORGHS.
Rubens Wereldburger maar Vlaming.
Dr. Maurits Sabbe vertelt in Het Laatste Nieuws dat Rubens,
ofschoon hij als kind van zijn tijd het latijn voor het belangrijkste voertuig der wereldgedachten hield en deze taal sprak
en schreef in zijn schooljaren; ofschoon hij zeer vertrouwd
was met Spaansch, Fransch en Italiaansch en in al die talen
brieven heeftgeschreven, de volkstaal van zijn land eerde
en lief had.
„Het is zeker, dat Rubens de verplichting om Latijn te
schrijven als lets onaangenaams beschouwde. Hi' kon zich
in die taal vrij niet laten aan tot de spontane uitdrukking
van zijn gevoel. Daarvoor verkoos hij zijn eigen „goet
duyts".
En als Rubens„goet duyts” schrijft, dan is hij vaak
geestig en malsch van toon. Wij zien hem dan in een gul,
zonnig licht, dat de sympathiekste hoekjes van zijn karakter laat ontdekken. Hoe volksch vroolijk is de toon, waarop hij, eenige weken voor zijn dood (9 Mei 1640), Lucas
Fayd'herbe ook in „goet duyts" geluk wenscht met zijn
huwelijk: „Ick hebbe seer he me verstaen dat Ul. op
meijdag den me geplandt heeft in Ul. alderlieftens -hof, ick
hoe
dat hijelwsal gewast hebben ende vruchten sal
P
voortbrengen tot sijnder tijt „(Fayd'herbe was op den eersten Meigetrouwd.))

laten naturaliseeren en dat de stemming tegen hun vaderland dan uiterst verbitterd wordt, hetgeen zich uiten
zal in het bedanken als lid van Nederlandsche vereenigingen, opzeggen van abonnementen op Hollandsche
bladen, niet meer bevoorrechten van Hollandsche waren,
kortom, alle verbinding met het Vaderland verliezen.
Laat ik er nog aan toevoegen, dat men slechts twee jaren
in Argentinie behoeft te wonen, om Argentijn te kunnen
worden.

De schrijver achtte het billijk, dat Nederlanders,
die hun geld uit Nederland trekken en, om b elastingen te ontduiken, naar het buitenland gaan, door
de befaamde wet werden getroffen. In dien geest
was ook het adres gesteld, door ons Hoofdbestuur
aan de Tweede Kamer gericht 1). Doch twijfel
werd uitgesproken, of het aantal van zulke lieden
groot is. Nadrukkelijk deed het adres uitkomen, hoe
schadelijk, j a noodlottig de invoering van een dergelijke belasting zou werken. De beweging tegen het
plan is dan ook zoo sterk, dat men in vele kringen
verwacht, dat de wet er nit zal komen.

Zegepraal boven de Alpen.
De Nederlandsche vlieger lt. Schott heeft in
een wedstrijd in Zwitserland, waaraan acht volken
deelnamen, twee malen de overwinning behaald.
De eerste wedstrijd werd halverwege afgelast wegens de weersgesteldheid — Schott die zich nooit
boven de Bergen geoefend had, moest met razende
snelheid langs de rotsen vliegende o.a. een wolkendek
van meer dan 2 kilometers dikte doorboren; hij
maakte den kortsten tijd. Vele mededingers gaven
den moeilijken tocht op. Louter op de kaart had de
overwinnaar zijn vlucht voorbereid, zijn berekeningen gemaakt. Ze kwamen nauwkeurig uit. Bij den
nieuwen wedstrijd, twee dagen later, waren de gevreesde
toppen van Jungrau, MOnch en Eiger niet te zien;
er hing boven het meer van Thun een wolkendek.
Opnieuw ving toen een wolkenvlucht aan. Klimmend
boven het meer, sturend op de kompasroos, steeg (volgens
het verslag in Het Vaderland) de Fokker 3300 M., op
Welke hoogte onze vlieger den top van den Finsteraarhorn
als baken boven de wolkenzee kwam te aanschouwen.
Links hiervan aanhoudend, koerste Schott toen opnieuw op het kompas, tot 10 minuten voor Bellinzona het
wolkendek afbrak en het toestel, met 2400(!) toeren op
den motor, het Tessino-dal in gepiqueerd kon worden.
De motor verrichtte al dien tijd maximum-arbeid; de
olietemperatuur werd 95 gr.; het koelwater steeg tot
90 gr. ...... Maar veilig kwam het toestel in Bellinzona
op d en grond . . . . en opnieuw had de Hollander over
dit traject met 34 minuten den kortsten tijd !
Toen de motor afgekoeld was, ging het op Zurich aan.
Opnieuw hing er een hoog wolkendek, waarboven zich
alleen de toppen van de Tädi verhieven en dat tot klimmen
op een hoogte van 3400 M. noodzaakte. Precies op de juiste
plaats begon luitenant Schott toen de machine te steken,
— om juist boven de Zurich-See uit te komen — en op
Dithendorff te landen. De 365 K. M. waren in 99 min.
8 4/5 sec. afgelegd — en de Coupe Echard was in Hollandsche handen. De tweede aankomende, de Pool Cichocki,
de man van Warschau—Tokio, had een tijd van 105 min. 36
2/5 sec.

Rubens stelde belang in Nederlandsche gedichten en prees
de dichtgave van Anna Roemers, met wie hij bevriend was.
De enkele aanhalingen, die dr. Sabbe geeft, spreken
voor zichzelf. Rubens was trotsch op zijn Vlamingschap.
„La Flandra nostra carissimapatria !" (Vlaanderen ons dierbaar
vaderland) schreef hij aan Duquesnoy. Hi' hield van zijn taal
en schaamde zich niet, ze tegebruiken. En dat belette hem niet
een model-wereldburger te zijn, zoo besluit dr. Sabbe, die
terecht toelichting overbodig acht bij een zoo voortreffelijk
voorbeeld van dengenialen kunstenaar.

DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Eelasting van Nederlanders in den Vreemde.

Eno
onzer lezers in Argentinie, die het Julinr.
van Neer an nog niet ontvatigen had, schreef ons,
zzer onthutst over de dreigende belasting van Nederla nders in hetbuitenlanl, o.m.
Ikgeloof, dat het onnoodig is U er op te wijzen, van
hoegroot belang dit voor den Nederlandschen stam in
den vreemde is; moeten de Hollanders, die, dikwijls met
moeite en °ridergroote ontbcringen hun brood in het
buitenland verdienen 1), ook nog belasting betalen voor
Holland, waarvoor zij hoegenaamd niets terug ontvangen,
dan kunt U er zeker van zijn, dat honderden zich zullen

1)

Deze worden vrijgesteld. RED.

Uitbundig was de geestdrift, waarmede de Zwitsers
deze zegepraal van een vlieger uit de lage landen
hebben gehuldigd, vooral Zondag, toen de overwin1)

Zie Neerlandia van Juli 1927 bl. 123.
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naar een eereronde moest taxien langs de groote
tribune. Daar werden op zijn toestel vlaggen gestoken, waarna hij met de wapperende vlaggen en
aan de vleugels een Hollandschen en een Zwitserschen
wimpel, ook enkele ronden boven het terrein vloog.
Den moedigen vlieger, die Nederlands naam
hooghield, brengen wij vol bewondering onze hulde !
Het dringt door!
Hetgeen het Algemeen Nederlandsch Verbond nu
bijna dertig jaren lang verkondigt, dringt meer en
meer door. In Het Vaderiand spoort Luc. Willink
Nederland aan, met kracht op te komen tegen de
(schijnbaar onsterfelijke) dwaasheden, die nog maar
altijd over ons land en yolk in den vreemde worden
verspreid. Een der zotternijen, die de schrijverve rmeldt in het opstel, dat hij „In den Ho llandschen
Mallemolen" noemt, is een prentbriefkaart, verzonden door een mere aan aan zijn familie thuis.
De voorzijde toont drie molentjes aan een vaart en
achterop staat in het Engelsch:
„Hier zijn we in Holland. Iedereen hier loot op
klompen. Vanavond vertrekken wij naar Belie".

Waarom schreef die man dat nu ? Hij wist toch beter ?
omdat
omdat men bij hem thuis volstrekt
Blijkbaar 11
niets van Nederland weet en in ons land volstrekt geen
belang zou stellen, indien alles hier net zoo was als
in Amerika.
„Bij ons in Holland", schrijft L. W. „loopen ijskoud William the Silent en„ Van” Ruyter en Mr. William Mengelbergh arm in arm op klompen en met witte la en op
door de tulpenvelden van Emhun blauwesterdem, waar duizend molentjes malen. En het vee heeft
jasjes en broekjes aar en de hondehokken draaien in de
rondte."

Prof. A. J. Barnouw schreef onlangs in een zijner
wekelijksche bri even:
„De belangstelling van een Amerikaan in zijn nieuwsblad komt overeen met de nieuwsgierigheid, waarmede
hij vreemde landen bezoekt.
Hi'j wil lets anders zien dan thuis . . . . Amerikanen
willen liever vermaakt dangevleid worden."

Dit is een Amerikaansche suikerziekte. Alles, wat
men in Amerika van ons vertelt, verandert in zoetigheld.
Wat moeten wij doen ? Vertellen van dat andere,
het werkelijke land, dat het onze is. L. W. zegt:
„Dit land van bleekgroene weiden en lange, verdroomde
populieren-rijen, is tevens het land van een roemrijke
geschiedenis op bijna elk gebied. En heden ten dage staan
wij weer vooraan, om naam te maken, in alles, wat maar
aan de spits staat. De kern onzer eeuw: de nieuwste,
meest omvattende en evolueerende, wellicht revolteerende
vindingen : radio, aviatiek . . . . onze Hollanders beheerschen ze ! De din en van onzen eigen tijd, die
kenmerkend zijn voor deze dagen: de nieuwe bouwkunst,
de staal- en beonconstructies . . . . ze zijn hier van den
eersten rang en de wereld schouwt naar ons, als naar het
voorbeeld !
Dit dichtbevolkte kleine land van buren en overburen,
van we e y es en bruggetjes, waarlangs louter familieledengaan . . . . dit land is eenig georganiseerd inzake
hulpverleening ! Nergens ter wereld is zoo snel de dokter
terplaatse, nergens weten zoovelen kunstmatige ademhaling
toe tepassen, kunnen zoo spoedig noodmaatregelen getroffen worden ! En .. .. in Nederland is de hand tot geven
mild ....
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Van dit kleine land is het onmogelijk, zijn verdiensten
volledig op te sommen. Maar zeker zou het een goed
werk zijn !"

Is het wonder, dat wij deze woorden in een onzer
prettigst geschreven dagbladen met groote instemming lazen en hopen, dat de Vereeniging „Nederland in den Vreemde" — op wier weg deze zaak
in 't bijzonder ligt — eens eenmaal een middel zal
vinden tegen die Amerikaansche kwaal ?
* *
*

Niet minder genoegen deed ons een klein reisverhaal in de Kampioen „In de Vlaamsche Ardennen"
door P. van Overzee. Deze schrijver is het heuvelland in den omtrek van Oudenaarde gaan verkennen. Wie het eenvoudige voor lief wil nemen
en hart heeft voor den reuzenstrijd, die in dit land
gestreden wordt tegen de uitwerking van het sinds
eeuwen uit het Zuiden binnensijpelende gif der
verbastering, zegt schr., hij trekke naar dit uiterste
gebied van onze oude Dietsche beschaving. Na een
voorafgaand bezoek aan Brussel zegt hij, onaangenaam getroffen te zijn door het Fransch brabbelen
van Nederlanders in deze Oudnederlandsche gewesten. „Het strekt ons yolk niet tot eer, dat het
zich zoo weinig zelfbewust toont, daar waar het
Nederlandsch zulk een zwaren strijd te voer en heeft
tegen het opdringende Fransch. Ik hoop, dat dit
blad er herhaaldelijk op wijzen zal, dat wij, Nederlanders, zedelijk verplicht zijn, daar waar wij buiten
onze grenzen met onze moedertaal terecht kunnen,
deze als goede vaderlanders te gebruiken. Anders
verdienen we om ons gebrekkig Fransch in ons gezicht uitgelachen te worden !"
Juist wat Neerlandia niet moe geworden is, uit
en terna te verkondigen ! Maar nu lezen wij het eens
in een blad, dat voor geheel andere belangen
strijdt. Zulke uitlatingen toonen, dat het streven van
het Alg. Ned. Verbond steeds meer algemeen begrepen wordt en dat men het steunt in kringen, die
ons blad niet zoo volledig bereikt.
Zoowel de binnen- als de buitenlandsche malligheden dienen ijverig aan de kaak te worden gesteld.
Hollands we vaart,
Ali
la tobten zwoegt en slaaft moge
in Nederland
troostputten uit de gedachte aan de oneindig moeilike toestanden in zooveel andere landen.
De Amerikaansche dagbladschrijvers, die hier onlahgs
vertoefden, hebben hun verbazing uitgesproken
over de welvaart, die zii hier vonden. Vooral Den Haag
leek hun een waar too la men zag geen have1Dosheid. Evenzoo schrijft Pannait Istrati, een Roemeen,
in het Belgische blad Le Peuple.
„
Van de Belgische grens af, door steden en dorpen
komende tot Hilversum, heb ik tevergeefs gezocht naar
die dichtbevolkte, armzalige achterbuurtjes, die de schande
zijn der groote steden. Zelfs Rotterdam en Amsterdam
weten niet van datgewriemel en dat vuil."

Dertig vrouwelijke bedienden van
. een Londensch
warenhuis, die onlangs een reisie naar Amerika
mochten maken, he ben na haar terugkomst haar
indrukken aan de pers medegedeeld en daarbij de
Amerikaansehe manier vanzich te kleeden ongunstig
vergeleken met de Engelsche. Een paar Amerikanen,
te Londen met vacantie, bestreden haar beweringen.
't Was alweer de oude meening, dat geen man zich zoo
goed kleedt als de Engelschman. „Waar is (zeiden
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zij), dat Engeland in de mannenkleeding de mode
aangeeft.
Maar die mode komt van een of twee percent van
het Engelsche y olk, de hooge Standen. Over het
geheel genomen kleedt de Engelschman zich long
zoo goed niet als bijv. de Nederlander."

TAALCOMMISSIE.
HOLLAND OP Z'N MALST.
De Nederlandsche Postgeeft reden tot dankbaarheid aan
Walenland. Niet alleen heeft men zich daar tergelegenheid
van de Wereldluchtpostbijeenkomst in Den Haag kunnen verkwikken aan de Fransche welsprekendheid der hooge heeren,
ook de la ere waardigheidsbekleeders toonen, dat zij op school
dengelukkigen tijd hebben beleefd, dat het Fransch nog niet
was afgeschaft. In begrijpelijken trots op hun kennis stempelen zij op een brief kaart door een Nederlander aan een
Nederlander binnen Nederland verzonden:
ADRESSE INSUFFISANTE.
Het Bureau d'Arrivee, de Frankeering, de Expeditie, de
heele rataplan kent Fransch op zijn duimpje en bestempelt de
kaart onverschrokken met
RETOUR A L'EXPEDITEUR
met een Nederlandsche verklaring welwillend daaronder. De
omzwervingen deter gezegende briefkaart zijn daarmee niet
ten voile verhaald. Iemand, die haar in handen kreeg — was
hetgeen postbeambte, dan was het toch zeker een broertje of
zusje daarvan — schreef er gedienstig op:
HAAG 1)
„Anders maak je maar schele oogen", dacht hij blijkbaar.
Inderdaad was aldus het evenwicht bewaard en de menschen
in Frankrijk, die nog kort voor den wereldoorlog in den ouden
waan leefden, dat hier beurtelings Duitsche en Fransche invloeden den boventoon voeren, kregen gelijk. Prettig !
Wij hebben dit getuigschrift van postale schranderheid opgeborgen in het stammuseum van het Algemeen Nederlandsch
Verbond voor de afdeeling „Holland op z'n Malst".
***

Voorradig. „Waarom", vraagt een onzer lezers, staat
voorradig in de Woordenlijst (Taalzuivering) onder de germanismen, terwijl het woord, vooral in handelskringen, zoo dikwijls
voorkomt ? Is het dan nietgoed Nederlandsch ?"
Ons antwoord moet op deze vraag ontkennend luiden. Het
is trouwens niet zoo heel moeilijk — ook voor een niet taalkundige —, om dit te begrijpen. Want, indien wij aannemen,
dat voorradig goed Nederlandsch is, dan is het gemaakt van het
zelfst.n.w. voorraad met behulp van het achtervoegsel ig. Zulke
woorden zijn er meer, b.v. krachtig, machtig, glanzig, enz. enz.,
welke alle beteekenen kracht, macht, glans enz. hebbende.
Voorradig zou dus beteekenen voorraad hebbende. Kan nu goed,
zijn, dat wij lezen of hooren: Deze boeken zijn niet voorradig?
Het woord is zuivere namaak van het Hoogduitsche vorrtitig.
In het Hoogduitsch is dit woord goed: dat moet het Hoogduitsch maar voor zich uitmaken. Wij, Nederlanders, hebben
in ditgeval in voorraad of voorhanden.
***

Oude Rijmpjes.
Toen 't was de Eer zame of Getrouwe,
Viel er op te bouwen.
Toen 't was Weledele Heer,
Deugde 't al niet meer.
Toen 't werd Weledelgeboren,
Was 't heelemaal verloren.
1) Haag is de Duitsche benaming van de hofstad; Den
Haag en het deftige 's-Gravenhage de Nederlandsche.

MEDEDEELINGEN.
STAMDAG 15 OCTOBER TE BRUSSEL,
te houden in het Holland-Huffs, Auderghemsche Laan
61-63, Brussel Aanvang namiddag 6 uur.
DAGORDE:
1. Welkomstwoord door den heer 0. Wattez, voorzitter van Groep Vlaanderen.
2. Openingsrede van den heer P. J. de Kanter, alg.
voorzitter van het A.N.V.
3. Liederen, voor te dragen door Mevrouw Marg.
Couperus uit Haarlem.
4. Inleiding van Prof. dr. Aug. Vermeylen tot de
lezing van den heer Herman Poort.
5. Lezing van Herman Poort over den Wederopbloei
der letterkunde in Nederland en Vlaanderen.
Wij wekken onze leden krachtig op deze bijeenkomst, bedoeld als overgang tot hervatting der Ned.
Taal- en Letterkundige Congressen, bij te wonen.
Namens de Bestendige Commissie
P. J. de KANTER, Voorzitter,
C. van SON, Secretaris.
's-Gravenhage September 1927.
Dr. R: van Beuningen van Helsdingen. t
24 Augustus overleed te Singapoera op hoogen leeftijd onze
oud-vertegenwoordiger Arts van Beuningen van Helsdingen, die
de belangen van het A.N.V. gedurende vele jaren met grooten
ijver behartigde en verleden jaar om gezondheidsredenen
ontslag vroeg.
Wij gedenken hem als een goed Nederlander op een buitenpost in den vreemde, waar hij zijn land en stam tot eere was.

Nederlandsche avonden te Duisburg.
Den 9den Sept. werd te Duisburg voor het in Juli j.l.
opgerichte en reeds 200 leden tellende „Deutsch-Niederlandische Gesellschaft", met grooten bijval de rolprent Nederland vertoond benevens twee deelen van de bedrijfsrolprent
der K.L.M., betrekking hebbende op de jongste vlucht van
Amsterdam naar Batavia.
In den loop van den avond werden tevens enkele voordrachten ten bestegegeven door den voordrachtkunstenaar
Willem Niestadt uit 's-Gravenhage. Daar de vereeniging zich
ten doel stelt kennis te verbreiden van de Nederlandsche
taal en van land en yolk van Nederland, vertoonde de heer
Niestadt eerst op het doek de portretten van de in de geschiedenis het meest op den voorgrond getreden leden van het
Oranjehuis, waarbij het Wilhelmus werd voorgedragen.
0.m. werden nog ten gehoore gebracht: de Bruid van Jan
Prins, Mutter and Kind van Multatuli, Rei van Clarissen van
Vondel en het bekende Heksenlied van Von Wildenbruch,
in de Nederlandsche vertaling van Francois Pauwels. De voordrachten werden levendig toegejuicht en de plaatselijke
pers was vol lof over het gebodene.
Op de beide volgende avonden werden de films nogmaals
vertoond voor eengemengd Nederlandsch-Duitsch publiek
in bijeenkomsten van de Nederlandsche vereenigingen te
Duisburg en te Oberhausen. Ook hier verleende de heer Niestadt zijn medewerking en wel geheel belangeloos.
Het talrijk opgekomen publiek waardeerde het blijkbaar
in hooge mate, dat het land, dat zij als „hun vaderland" zijn
blij y en beschouwen, in woord en beeld hun weder nader werd
gebracht.
Met voldoening kan worden vastgesteld, aldus de heer A.
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van Lith, Consul der Nederlanden te Duisburg, aan wiens
mededeelingen we het bovenstaande ontleenen, dat de avonden er toe hebben bijgedragen, dat de Nederlandsche naam
in het buitenland wordt hooggehouden.

NIEUWE LEDEN.

Avondleergang te Medan.

Beschermende Leden.

Bij den aanvang van het nieuwe leerjaar is gebleken, dat
de avondleergang in het Nederlandsch, uitgaande van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, Afdeeling Sumatra's Oostkust, zich in veel belangstelling ma verheugen. Het aantal
leerlingen, dat het vorige jaar, bij den aanvang van den leer an
90 bedroeg, is thans ongeveer 145. De nieuwe subsidieregeling
heeft het mogelijk gemaakt, dat een vijfde klas gevormd kon
worden met 20 leerlingen. Aan den leer an zijn thans 6
Europeesche leerkrachten verbonden.

J. Diepersloot, Dir. N. V. Damiate v/h P. v. Thiel, Haarlem,
J. Timmers, Autoverhuurinrichting, Avenue Concordia 99,
Rotterdam.
Frans van Steyn, Lid der firma v. Steyn's Elec.
Drukk. en Etikettenfabr. Warmoesstraat 21.
Amsterdam,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Utrecht,
B. Bos, E. Casimirlaan 11
Arnhem.

De Radiotoestellen voor de Lichtschepen.
Men weet, welk een genoegen het Hoofdbestuur heeft beleefd van zijn inzameling voor het schenken van een radiotoestel aan elk der vijf lichtschepen der Nederlandsche Kustwacht.
In zeer korten tijd was het vereischte bedrag bijeen.
Dezer dagen zijn de toestellen op de lichtschepen aangebracht. Voor dien hadden wij op het kantoor der kustwacht
te Scheveningen gelegenheid een der toestellen in oogenschouw te nemen en het in werking te hooren. Wij bevonden
alles in de beste orde. Het nieuwste op het gebied van radiotoestellen werdgel everd.
Reeds kwam van den eerstengezagvoerder van het lichtschip
„Maas" die het toestel, aangeschaft voor het door het dagblad
„De Telegraaf" geschonken bedrag, deelachtig werd, een
dankbetuiging in namens de bemanning voor de „veelwaardige
schenking, welke wij ontegenzeglijk in de eerste plaats te
danken hebben aan het Hoofdbestuur van het A. N. V."
Degezagvoerder van het lichschip „Schouwenbank" volgde
met een dankbetuiging „voor het prachtige radiotoestel",
van 't welk de bemanning „reeds veel genoegen" heeft gehad
en dat daarenboven„veel afleiding in het leven aan boord”
geeft.
Voor Afdeelingsavonden.
De volgende sprekers en voordragers hebben zich voor den
a.s. winter aangemeld:
Eurasia, vereeniging, die zich ten doel stelt muziek- en tooneeluitvoeringen te geven ten bate van te Leiden of Delft
studeerende Indo-Europeanen. Adres: Mevr. L. J Mees—
Rambaldo, Bachmanstraat 1, 's-Gravenhage.
De speellijst bevat o.m. Sonna, tooneelspel van Jan Fabricius, Krontjong- en Hawaiianmuziek; volledige gamelan.
Fred y Faber—Groneman, Nassaulaan 8, Baarn, Zangavonden met luitbespeling. Oude en nieuwe, geestelijke en
wereldlijke, ernstige en vroolijke kunst- en volksliederen.
Truus Hooyer, Koninginnelaan 10, Voorburg. Voordrachavonden in samenwerking met den heer G. Lecointre.
L. J. M. Meijer, Groenewoudscheweg 178, Nijmegen.
Letter-, geschied- en volkskundige onderwerpen. (Uitvoerige
lijst wordt op aanvraag ter keuze toegezonden).
Pol de Mont, Ommeganckstraat 30 Antwerpen. Voordrachhten over Vlaamsche kunst.
Prof. dr. P. van Oye, Tentoonstellingslaan 95, Gent. Onderwerp: De Vlaamsche Universiteit te Gent; wat ze is en worden
moet.
M. Steger—Van Erven Dorens, Borsbeek bij Antwerpen.
Voordrachtavonden: Nederlandsch en Vlaamschproza en
poezie.

Leden, werft Leden

Groep Nederland.

Gewone Leden,
P. Vonk, Reiskantoor, Voorstr. 53,
Utrecht,
J. C. Pulles, Directeur Van Gend en Loos, Ged.
Oude Gracht 100,
Haarlem.
N. J. Hoeflake, Notaris, Wagenweg 58,
11
Jan Th. v. d. Lugt, Leidsche Plein 48rood,
it
K. L. Weidema, Heerenweg 241,
lf
A. van den Bosch, Deurwaarder b/d Arr. Rechtbank, Jansstraat 8,
ft
B. I. Gerretson, Oud-lid der Tweede Kamer der
St. Gen. Avenue Concordia 104,
Rotterdam.
D. de Klerk, Vijverweg 1,
ff
J. H. M. Wenneker, Apotheker, Mosseltrap 4,
ft
Jhr. J. P. W. van Doom, Burgemeester, Van
Merlenlaan 21 Heemstede.
M. C. van den Bout, Cand. Notaris, Vosmaerstr,14 Goes.
Ds. J. J. Homburg,
Ned. Herv. Pred.
tt
J. A. Wilton van Reede, fa. De Kanter & Hordijks
Bank.
if
G. Geijsen, Dir. Stoomwasscherij „De Zon",
lf
J. M. van Bommel van Vloten,
ff
T. van Heel, Beestenmarkt 1,
if
Fa. Oosterbaan & Le Cointre, Drukkers & Uitgevers, Lange Vorststraat,
tf
A. Hollander, Manufacturier,
tl
F. W. J. de Ligny, Manufacturier, L. Vorststr. 46,
tt
P. A. de Ligny, Heeren en Damesconfectie „
,0
J. Schekman, Wethouder, Tramstr. 47,
Lochem.
M. H. L. Lohse, Gem. Secretaris, N. We 33,
ff
J. H, M. Kotting, Makelaar,
Donkere Laan 18
Zeist.
W. H. Baron van Ittersum,
Beverwijk.
W. R. H. van Leersum, Directeur der Nederlandsche Landbouwbank, Nieuwstraat 4
Hoorn.
Mr. H. M. Fruin, Griffier Kantonger. & Wethouder, 0. Doelenkade 29,
A. Bloetjes, Dir. B. van den Laans Bureau, Kaasmarkt 15,
P. Houdijk, Boekdrukker-Uitgever, Gr. Oost 14,
Mej. H. Wessemius, Muziekleerares, Nieuwendam 17
H. N. Smits, Red. van „ Onze Courant",
Fa. Cl Bouman & Co, Modezaak, Nieuwstraat 8,
Allen opg. door den her Jac. Post, Utrecht.
J. W. Bosboom, Vosseveldlaan 23,
Albert van Raalte, Toonkunstenaar, Weteringkade 80,
Den Haag.
A. W. P. H. Weitzel, Van Beverninghstraat 6,
It
C. F. Poe tvliet, Ambt. Dep. v. Oorlog, Taxusstr. 29
W. M. Ebbink, v. Bylandtstr. 101
Jhr. H. v. Roes en v. Floss, Laan v. N.O.I. 170
G. J. v. Haersma Buma, Meezenplein 23
Allen opg. door Kol. K. E. Oudendijk.
W. Antheunissen,
Acaciastraat 26
Op gegeven door Dr. M. A. v. Weel,
G. Doorman, Joh. v. Oldenbarneveltlaan 123
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's-Gravenhage.
Drukkerij Selecta, Beukstr. 25,
Mej. A. Pos, Trompstr. 79
ft
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz
ff
W. Baron Snouckaert v. Schauburg, Jan v. Nassaustr. 96
Ph. F. W. v. Romondt,
Jan v. Nassaustr. 96
J. v. Meulenbeke, 2de Sweelinckstr. 190
Me'..
Opg. door den heer J. F. Belle
Mej. M. C. de Ridder, Theresiastr. 14
Opg. door Zuster J. E. Jacobson
M. Heetjans, Boekh. „Insulinde", Weimarstr. 137
ft
S. A. Spaarwater, Columbusstr. 254
11
n Ten Hovestr. 99
Ir. H. E. van Thy,
ft
J. C. Nardten, Laan van Meerdervoort 260
ft
Rotterdam.
Graafland's Fotohandel, Passage 11
Wassenaar.
Mevrouw B. Stok-Pantekoek, Weteringlaan 6 ,
A. M. C. Stok, Weteringlaan 6
ff
Middelstum.
Jb. Vinhuizen,
„Mentheda"
Kamen.
Opg. door den heer J. F. v. Hulsteijn J.Fzn.
P
Brielle.
A. Prakken, Nobelstr. 51
P. A. J. v. d. Reijden, Hotel „de Nymph"
fr,
Beiden opg. door Dr. H. P. Schaap
ff
Rotterdam.
F. C. Burcksen, Bergsingel 161
Hilversum.
W. G. R. Zahn, Gijsbr. v. Amstelstr. 27
Begunstigers.
E. Ehrhardt, Dir. Post- en Telegraafkantoor
Opg. door den heer Jac. Post, Utrecht.
C. J. Overbeeke, Korte Kade 21,

Goes.
Rotterdam.

Jongeliedenafdeeling
Den Haag.
G. A. Larsen van Neerland, Jac. Mosselstr. 20
Opg. door Kol. K. E. Oudendijk,
ft
Voorburg.
Mej. M. Bleeker, Kon, Wilhelminalaan 3,
DenHaag.
J. F. M. Verhoef, Da Costastr. 121,
W. Hendriks, Luthersche Bur al
ft
Mej. L. v. Helden, Bronovo, Laan v. Meerdervoort
ft
Mej. L. Borgmeyer, Van Bijlandstraat 157,
If
Allen opg. door het Bestuur der jongeliedenafd.
ft
Groep Ned. Indie.
Pem. Siantar S.O.K.
P. Abley, Controleur B. B.
Medan.
G. v. Altena, Coenstraat,
Tengkoe Amiroedin, Sultanspaleis,
,t
Z. H. de Sultan van Deli, Sultanspaleis,
ft
J. H. v. Dijk, Ace. Kantoor Frese & Hogeweg,
' Soekamoelia, 1
ff
M. J. Herbschleb, Agent Ned. Handel Mij,
Serdangweg
J,
G. v. Nieuwkerk, Agent K. P. M. ,
Wilhelminastr.
tt
H. Peters, H. V. A. Nieuwstraat,
ft
Soeratin,
Gouvern. Kantoor,
ft
R. de Vries, Residentsweg 12a,
t,
R. J. 'Zuidema, Lombokstraat 6,
tt
J. W. Gonggrijp, Opperhoutvester, Serdangweg,
ff
Loeboeh Pakem
M. Wijzenbeek, Gezaghebber,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Sumatra's Oostkust.
Groep Vlaanderen.
G. de Bleije, Gentsche Aardeweg 13
G. Van den Meersche, Maria van Burgondiestr.
De Smetstr. 64
R. Moyar,
A. Daenen, Nieuwe Casinostr. 6
Opg. door Dr. A. Burssens.
Buitenland.
J. v. Eyssen, p /a World Aux. Insur. Corp. Ltd.
P. B. 916,
J. D. du Plessis, Kaapse Tegniese Kollege, Korte
Marktstraat.
S. P. v. Wijk, Dept. v. Landbouw, Parlementstr.

Wondelgem.
Gent.
ft
tt

Kaapstad.

J. de la Reu du Toit, p/a H. H. Jan de Villiers en
Seuns Die Burger Geboue, Keeromstr. 1
PP
J. H. Vaughan ,
Ass. Redakteur. De Nasionale
Kaapstad.
Pers, Keeromstr.,
J. H. Conradie, Advocaat, „London & Lanscashire
Huis" 148 St. Georges Str.,
ft
K. M. Brassen, Sant 's Wine Store, Dokweg,
ft
Jordaan, Berg- en See, Moltenoweg, De Tuinen
ft
I. W. v. d. Merwe, 9 Gilmour-Hillweg, Tamboerskloof,
tt
Heer en Mevrouw Bakker, Avenue Normandie,
Seepunt bij
ti
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Kaapstad.
J. Schenk, p /a Ned. Handel Mij,
Bombay.
G. C. Bar, 324 Andersonstr.
Pretoria.
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz 's-Gravenhage.
Chr. J. Meer,
Residentiehotel.
Pretoria.
Y,

GESCHENKEN.
Van I. S. te New-York:
Drie foto's tergelegenheid van het 300-jarig bestaan van
New-York(Verkoop van Manhattan aan Peter Minuit).
Van J. J. de R. te 's-Gravenhage:
Geschrift, tot aandenken aan Mevrouw P. J. Joubert geboren
Botha t 8 Set.
1916.
P
Van de Koninklijke Begeer te Voorschoten:
Gedenkpenning van den 18den verjaardag van Prinses Juliana,
30 April 1909-1927.
Van De Telegraaf te Amsterdam:
Foto van den Ned. Vlaggestok te New-York, geplaatst op 5
Dec. 1926.
Van J. Ed. G. te Amsterdam.
Schoolpenning ter gelegenheid van het huwelijk van H.M. de
Koningin in 1901.
Van het Haagsche Comite voor Volksfeesten:
Portret van de Prinses, Haagsche gedenkpenning en feestprogramma.
Van N. v. H. te Laren:
Plaquet van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 6 Sept.
1898, te Amsterdam.
Penning, geslagen te Amsterdam ter gelegenheid van het
huwelijk van koningin Wilhelmina ( 7 Febr. 1901).
Twee draagteekens van het feestcomite te Amsterdam, 5
Set.
1898.
P
Penning van het bestuur Oud-Hollandt te Amsterdam, 1895.

Secre t arissen der Groepen.
Nederland: Mr. W. J. L. van Es, Weissenbruchstraat 1d,
's-Gravenhage.
Ned. Antillen: J. H. Perret Gentil i Berg Altana 49, Curacao.
Ned. Indiè: Mr. J. N. Grey ad Javaweg 31, Weltevreden ( Java).
Noord-Amerika: J. F. E. Gehhardt van Roonburgh,179 Zuid
Trenchard St. Yonkers (N.Y.)
Suriname: Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, Paramaribo.
Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillesstr. 11, Schaarbeek,
Brussel. (postchecquerekening 129226)

Leden van het A.N.V.!
Bezoekt den Stamdag te Brussel op 15 October.
Ziet de dagorde op blz. 174.

31ste jaargang.

Novemt er 1927.
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NEE RLANDIA
MA AND BLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
In Europa, dat is nu voor iedereen duidelijk
geworden, heeft Nederland op het gebied der bouwkunst de leiding genomen.
MAX OSBORN in de Voss. Zeitung (Aug. 1927).
INHOUD : Zonnige dagen in het Zuiden — Stamdag te Brussel — Tak Antwerpen in bloei door v. W. Cr. — Dr. Kiewiet de
one 80 jaar — Het zilveren feest der Boekencommissie, door de K. — Nederlanders in den Vreemde, V — D i e t s c h e Kan tteekeninge n: Een 175-jarige Kerk — Behoud van het Friesch — Vrede en wijsbegeerte — Een huldeblijk aan onze vliegofficieren — Helden der lucht — Fr a n s c h-V 1 a a n d e r e n: Een Fransch-Vlaamsche dichter — Vreemde zang — N e d e r Ian d:
Prof. Willem Eindhoven t — Prof. Mr. Dr. van Roy t — Nederland op zijn best (een nationaal prachtwerk) — Van de Groep en
de Afdeelingen — Z u i d-A frik a: Z. A. brieven, V — In Memoriam B. Roode, door v. S. — Het A.N.V. in Z.-A. — Wes tIndi e: Groep Ned. Antillen — Het Nederlandsch op Curacao — N e d.-I n d e: Pawiro, door B. — Vlaand ere n: De Belgisch-Nedeilandsche Intellectueele overeenkomst — De toestanden aan de taal revs — Verhooging en inning der bijdrage — Van
de afdeelingen — Buitenlan d: De Nederlandsche Ka el van Sante Leopoldine (Brazilie), door L. Knappert — Het achtste
congres van den Ned. Bond in Duitschland door C. v. S. — H oof db es tuu r: Kort verslag van de vergadering van 17 Sept.
1927 — Verslag der Kascommissie—Mededeelingen — Nieuwe leden — Aankond igingen.
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Adressen.
1. BOEKENCOMMISSIE: Voorzitter, Dr. W. van Everdingen, Bilthoven (U.). — 2. TAALCOMMISSIE:
Secretaresse, Mej. A. Klein, Segbroeklaan 62, 's Gravenhage. — 3. PROPAGANDIST: Jac. Post, Boomstraat 16b, Utrecht.

ZONNIGE DAGEN IN HET ZUIDEN.
Tak Antwerpen in bloei.
Stamdag te Brussel.
De vijftiende en zestiende October waren zinde- — waard is, gestreden te worden, ja, bewees de
rende dagen in den maandendurenden grauwen dringende noodzaak van dien strijd. Hoe wonderlijk
herfst. Hoe glansden te Brussel de gulden gevels ! mooi hebben onze dichters Binds de vroegste tij den schoone gedachten weten te uiten in klanken
Hoe fonkelde in Antwerpen de rijkdomdragende
Schelde ! Hoe weldoend voor ons wel Bens wat van een teeder fluisteren of tot aan den donder van
droog binnenste, die lavende dronken in tweeerlei den toorn ! De heer Poort deed uitschijnen, dat de
tin: van het Vlaamsche bier en het Vlaamsche hart ! Tachtigers Hollands taal deden schitteren, gloed en
Maar ook uit het Noorden kwam gloed mee ! In kleur brachten in het Hollandsche woord en dat
mevr. Marg. Couperus, wier krachtig temperament hun opvolgers die taal smeedden, am er het diepere
de stampvolle zaal van het Holland-Huffs tot geestdrift Leven mee op te delven, dat achter de uitgebeelde
bewoog, in Herman Poort, die vlammen sloeg uit wereld verscholen ligt. In Nederland, maar ook in
het Grootnederlandsche dicht en proza. Heeft Vlaanderen, ook in Zuid-Afrika is daar een schoone
men beider sterk beeldend vermogen bemerkt ? opbloei, is daar een weelde, is daar een overvloed,
Mevrouw Couperus beeldhouwde met haar tang, die elke andere letterkunde ons kan benijden ! Alleen
gebaar en houding het groote verleden van den uit gewoonte, andere talen om haar zoetvloeiendheid
Nederlandschen stam. Poort — was het niet of hij, te prijzen, heeft men in den Nederlandschen stam
van machtige bewondering voor den rijkdom der de macht en de kracht van de zijne dikwijls miskend.
nieuwe litteratuur vervuld, telkens weer een anderen
En hoe Teed, onder het gemis der Taal en Letterdichter of prozaist op de sprekersplaats te voorkundige Congressen, onze omgang met elkaar ! De
schijn haalde, hem even met enkele rake trekken voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
voorstelde, zoodat tenslotte heel het podium vol de heer P. J. de Kanter, wees er op, dat die Congressen
stond met figuren, die wij bij een herontmoeting doel troffen door Noord en Zuid bijeen te brengen,
aanstonds zouden herkennen ?
zoodat zij samen getuigden van de broederschap
Het was een meer dan gelukkige vondst van de tusschen Vlamingen, Zuidafrikaners en Neder„Bestendige Commissie", deze beide kunstenaars
landers. De wereldoorlog heeft tot in 't ingewand
— herscheppende kunstenaars, maar kunstenaars van het A.N.V. verwoestend gewerkt; de Vlaamsche
voorwaar — te hebben gekozen en weten te winnen, groep is lam geslagen geweest. De heer De Kanter
om een hervatting van de Nederlandsche Taal- en bracht hulde aan de mannen, die deze groep met
Letterkundige Congressen in te Leiden. De Stamdag, krachtige afdeelingen hadden herbouwd en hood,
bedoeld, naar de voorzitter der groep Vlaanderen, onder luide toejuichingen, den heer Omer Wattez
de heer Omer Wattez, zich uitdrukte, als een ge- voor diens groote verdienste bij dat werk den verguldbiedsverkenning, kreeg daardoor een wijding en een zilveren eerepenning van het Verbond aan *). Brussel
beteekenis van edeler aard. Hij toonde, dat de strijd
*) Eenige vrienden van den heer Wattez zullen hem zijn
voor de taal — de zege is nog niet behaald, zei Wattez borstbeeld door Warn van Asten aanbieden.
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telt reeds weer over de driehonderd, Antwerpen
meer dan vierhonderd leden; geeft het niet moed ?
„Wij Vlamingen," zei de heer F. Toussaint van
Boelaere, bestuurslid van de Vlaamsche Vereeniging
van Letterkundigen, in zijn voordracht, „hebben
bij die Congressen zeer groot belang, terwijl de
invloed der cultureele betrekkingen zoo groot is,
dat de economische wantoestanden er door geneutraliseerd kunnen worden. Frankrijk besteedt verbijsterend groote sommen, om zijn naam en faam in
den vreemde te verspreiden. Geen gebied van politiek
of beschaving in Belgie valt er buiten. Het is een
„inlijving van harten en hoofden". „Nederland steunt
niet voldoende, om de Vlaamsche beschaving in
stand te houden," zeide de heer Toussaint. „De
Grootnederlandsche Congressen kunnen hierin het
best verbetering brengen. Een groote fout, dat ze
niet terstond na den oorlog waren hervat." Neen,
dit laatste was de alg. voorzitter niet met den spreker
eens. Wie de verantwoordelijkheid voor zulke besluiten draagt, bedenkt zich nog wel eens: een voorbarige hervatting ware voor onze beweging noodlottig geweest. Overigens had de heer Toussaint
geheel naar het hart van het hoofdbestuur gesproken.
Tenslotte stelde de heer De Kanter vast, dat op
deze samenkomst een warme stemming van eenheid
had geheerscht, die weldadig aandeed en het beste
belooft voor de toekomst. Met vreugde zal iedereen
deze opmerking voor zichzelf hebben gemaakt, niet
alleen te Brussel, maar ook daags daarna te Antwerpen,
waar de Antwerpsche tak van het Alg. Ned. Verbond een bijeenkomst had ingericht. Wel lokte de
zon naar buiten, naar de terrassen aan de Schelde,
waar de groote handelsschepen voorbij voeren
maar niet minder lokte de groote feestzaal
van het koninklijk Athenaeum een talrijk gehoor naar
de voordracht van den heer Herman Poort over „De
nieuwere Grootnederlandsche letterkunde". Daarna
genoten wij hartelijke gastvrijheid, een rondgeleide
door de stad met niemand minder dan Lode Baekelmans tot gids en jammer was het alleen, dat niet heel
het gezelschap van dien ochtend aan dit napraatje deelnam. Wilt hierom denken, gij Besturen der Takken
van het A.N.V. in Vlaanderen: Brugge, Gent, Mechelen, Lokeren, West-Brabant, Ieperen — wie ook zulke
samenkomsten bereidt ! Een gemeenschappelijk maal,
een gezamenlijke wandeling, geen beter middel om
elkaar te leeren kennen, om broederschap te sluiten.
Dat staat bij dit alles vooraan.
Uit Vlaanderen is ons Verbond geboren. Dat de
groep Vlaanderen herleefde, was een levensvoorwaarde voor een sterk, gezond en vruchtbaar verbondsleven. Met het welslagen der beide zonnige
dagen in het Zuiden kan ons Hoofdbestuur tevreden
zijn.
v. W. Cr.
Naschrift:
Nog dient vermeld te worden, dat aanwezig waren
uit Nederland de heeren P. J. de Kanter, Jhr. J.
von Weiler en C. van Son onderscheidenlijkAlg. voorzitter, Ondervoorzitter en Administrateur A.N.V., Mr.

W. J. L. van Es, Secr. van Groep Nederland
H. S. M. v. Wickevoort Crommelin, e.a.
Als Hoofdbestuursleden uit Vlaanderen waren aanwezig de heeren Omer Wattez, M. Stijns en M. J.
Liesenborghs. Verder waren er behalve talrijke afgevaardigden van de afdeelingen Brussel, Antwerpen, Mechelen, Ieperen en West-Brabant, de professoren Foncke en Burssens, dr. Dambre, J. Kuypers,
dr. Jan Grauls, mr. H. Borginon, E. V. Toussaint
van Boelaere, Wies Moens, Maurits Roelants, Theo
Bogaerts, E. Kindermans, dr. W. v. Eeghem, R.
Buckinx, C. Verhavert, Neven, vele leden van de
Nederlandsche kolonie en Vlaamsche en Nederlandsche leden van het A.N.V. Van dr. F. van Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen, de Gentsche
hoogleeraren De Vleeschouwer en Franssen, Em.
Hullebroeck, Lode Baekelmans, e.a, waren schriftelijke blijken van instemming ingekomen met het
door de inrichters van den stamavond beoogde doel.

Dr. Kiewiet de Jonge 80 jaar.
De hulde, in het Octobernummer van Neerlandia
onzen tachtigjarigen eerevoorzitter gebracht door
een veelsteinmig koor, is op den verjaardag zelf te
Hilversum voortgezet, o. m. door afgevaardigden
van het Hoofdbestuur. De heer De Kanter, bond
den gouden eerepenning van het A.N.V. aan. Ook
andere oud-medewerkers van den jubilaris getuigden van hun grooten eerbied voor den hoofdleider
der Grootnederlandsche beweging, o. a. mevr. VeenBrons en Dr. Schepers, de laatste in dichtvorm.
leer talrijk waren de bewijzen van vriendschap
en waardeering, uit binnen- en buitenland ontvangen;
van personen en afdeelingen, en de vriendelijke
Hilversumsche woning geleek een bloementuin.
De beteekenis van dezen gedenkdag blijkt het best,
niet uit Lange verslagen, maar uit den brief, dien het
Hoofdbestuur van zijn eerevoorzitter mocht ontvangen en waaraan het volgende is ontleend:
„Gij hebt mij op mijn 80sten verjaardag zoo
bedacht, dat ik verlegen ben met het bedanken, nu
schriftelijk, den dag zelf na de hartelijke toespraak
van Uw Voorzitter, mondeling. Zulke woorden als
hij sprak, zulke geschenken als zijn woorden vergezelden of waren voorafgegaan, de gouden Verbondspenning, de prachtige mand bloemen, ze maken iemand,
die aandoeningen van alle kanten moest verwerken,
stil, vooral in het bewustzijn, dat het eerbewijs over
alle medewerkers aan het Verbond zou moeten
worden verdeeld. 1k heb dan ook, hoe gelukkig met
Uwe weldadige hulde, in groote bescheidenheid haar
ontvangen en verwerkt. Maar innig heeft mij verheugd de tegenwoordigheid van zoo velen Uwer,
aan wie persoonlijk ik mijn dank zal brengen, bekende
gezichten, die mij altijd voor oogen staan, als ik denk
aan mijn tijd van medewerking in ons Verbond.
Dat naast dezen zoo vele anderen waren gekomen
om mijn vrouw en mij de hand te drukken, die zelf
ook met eere konden terugzien op hun staat van
dienst in Hoofdbestuur of Groep, dat deed mij goed.
Nog is er voor mij een verleden en een heden, die ik
met helder bewustzijn zie samenvloeien en die
mee zullen dragen, zoolang ik heugenis zal blijven
houden, de beelden van hen, die zijn heengegaan
uit het Leven, naast die van hen, die thans nog om
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Uw wakkeren Voorzitter zijn geschaard, en in den
besten zin des woords zijn medewerkers zijn.
Al sta ik op het strand, duidelijk neem ik toch
waar, dat de drie barken in voile zeewaardigheid
weer en wind trotseeren, al is het vaak moeilijk,
goede koers houden, en zooveel mogelijk bij elkaar
blijven. Zoo kunnen de drie barken, elk voor zich,
naar eisch van eigen stuurmanskunst, trachten het
land te bezeilen, dat voor de „Zuid-Afrika" en de
„Vlaanderen" nog in voile zicht is. Dat zij dat land
zullen bereiken, dat staat bij mij vast, al zal het er
nog om spannen. En wat wordt het mij duidelijk,
dat de moeilijkheden aan eigen boord, voor de
„Nederland", niet aan toevallige of bijkomstige redenen
te wijten zijn, maar aan de onaandoenlijkheid van
de overgroote meerderheid van ons yolk voor taal
en stam; hoe weinigen nog bereid zijn zelfs een gering
offer te brengen aan de door ons Verbond beoogde
eenheid.
Het zinrijk merk der barken op Uw geschenk, de
gouden penning, latende in zijn waarde, breng ik
uit innige overtuiging mijn eerbiedige hulde aan de
mannen van het Hoofdbestuur thans, die geleidelijk,
met wijs beleid, het Verbond verder hebben gevoerd
en zeker zullen blijven voeren op den moeilijken weg
naar verhoogde kracht en invloed.
Voor alles nogmaals mijn grooten dank."
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2250 kisten boeken, 60 tot 70 Nederlandsche zeemanshuizen ontvangen geregeld leesstof ; de bladen
— er worden er veel te weinig afgestaan — gaan
wekelijks de deur uit; 20 Nederlandsche Vereenigingen in Duitschland ontvangen boeken; Vlaanderen
en Fransch-Vlaanderen worden er van voorzien;
Zuid-Afrika ontving groote verzamelingen; in den
oorlog werden de kampementen van het gemobiliseerde Nederlandsche Leger bedacht.
Al die boeken moeten worden gekocht, voorzoover zij niet worden geschonken — ook dit laatste
geschiedt veel te weinig gerangschikt en verdeeld.
Die verdeeling kost veel zorg, want voor elk land,
elke plaats en elk adres gelden weer andere eischen.
De dag van 18 October ging stil voorbij, want er
is geen geld voor feestvieren; de subsidie van het
Hoofdbestuur, vermeerderd met eenige zeer gewaardeerde bijdragen, is nauwelijks voldoende, am de
taak eenigszins bevredigend te vervullen. En het
Hoofdbestuur worstelt zelf met gebrek aan de noodige middelen voor zijn voortdurend uitbreidende
taak. Maar zij, die het werk der Boekencommissie
kennen en de velen, die genoten hebben en nog
genieten van de vruchten van dat werk, brengen
warme hulde aan de trouwe garde der Boekencommissie, en aan haar wakkeren Directeur en
Voorzitter, dr. W. van Everdingen, in de eerste
plaats.
d. K.

BOEKENCOMMISSIE
1902 — 18 OCTOBER — 1927
Het zilveren feest der Boekencommissie.
Dinsdag 18 October heb ik namens het Hoof
bestuur aan dr. W. van Everdingen in zijn woning
te Bilthoven de zilveren medaille van het Verbond
uitgereikt en daarbij de verzekering gegeven van
de groote waardeering van het Hoofdbestuur voor
den zoobuitengewoon nuttigen arbeid der Boekencommissie, die op genoemden datum 25 jaar bestond.
Ik was er alleen. Slhts
ec
b loem e n van de „Star
der Boekencommissie en van familie van dr. Van
Everdingen en enkele brieven gaven blijk van meeleven op dezen dag, die toch — meer dan menig
ander jubileum — aanleiding had mogen zijn voor
een hartelijke huldiging.
De Boekencommissie dankt haar ontstaan aan
Rotterdamsch initiatief. Van den aanvang of was
dr. Van Everdingen er de ziel van. Hi' is de Boekencommissie. Tres faciunt collegium, d. w. z. om een
bestuur te vormen, moet men al thans met zijn
drieen zijn. Er is inderdaad wel een bestuur,
maar aan zijn trouwe medewerkers doe ik geen onrecht, wanneer onze waardeering thans in de eerste
plaats ziin leider geldt, die feitelijk het bedrijf in
p
handen heeft. Het is mogelijk , dat hij een desoot
is, maar dan toch een verlicht despoot, die geen
gelegenheid laat voorbijgaan, om zijn dankbaarheid te
toonen aan zijn trouwen staf, aan hen dus, die onder
eenige andere vergoeding dan de voldoening, nuttig
werk te verrichten en jaar in jaar uit onder zijn leiding
de uitgebreide werkzaamheden van het verzamelen
en verzenden van boeken, tijdschriften en dagbladen
verrichten. Het is geen werk, dat gelegenheid geeft
aan den weg te timmeren, de ijdelheid dus niet streelt.
St gaat men zijn gang. Maar diepe eerbied vervult
ons, wanneer wij kennis nemen van 't geen er gedaan
wordt.
Sedert haar oprichting verzond de Boekencommissie

NE DERLANDERS IN DEN VREEiVIDE
V.
NOORD-AMERIKA.
Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
De eilanden Cuba, Porto-Rico, St. Thomas, St. Jan
en St. Kruis zijn reeds behandeld bij Midden- en
Zuid-Amerika. Eenige nagekomen lijsten hopen wij
later te behandelen.
Van den consul te Grand-Rapids hebben wij onze
bij herhaling aan hem afgezonden vragenlijsten niet
ingevuld teruggekregen, zoodat wij omtrent Michigan
en Minnesota geen gegevens langs dezen weg verkregen.
De grootste kolonien zijn gevestigd in de grootere
steden als New-York, Paterson, Paissac, Hoboken,
Grand Rapids en op het Platte land van de staten
Iowa, Michigan, Noord- en Zuid-Dakota. Over het
algemeen vindt men slechts weinig Nederlanders in
de zuidelijke Staten.
New-York. Het A. N. V. heeft hier 2 afdeelingen:
„Nieuw-Nederland" en „Dr. Kiewiet de Jonge".
Voorts heeft men er de vereeniging „Eendracht
maakt macht", de Ned. Weldadigheidsvereeniging,
de Nieuw Amsterdam Society, en eindelijk de
Surinaamsche vereeniging en de Orange Benevolent
Society.
Volgens den census van 1920 wonen in den staat
New-York 13772 in Nederland geboren personen.
Zij oefenen beroepen en bedrijven van allerlei aard
uit; geen enkel beroep of bedrijf treedt onder hen
op den voorgrond.
De Nederlanders in de Vereenigde Staten behouden de bekende Hollandsche degelijkheid, zijn
spaarzaam en schuwen geen werk. De onder hen
voorkomende misdadigheid is percentsgewijs laag,
vooral in vergelijking met die van sommige andere
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Europeesche volken. De in de Vereenigde Staten
woonachtige Nederlanders blijven gewoonlijk hun
moedertaal spreken. Hun kinderen spreken evenwel
bijna zonder uitzondering Engelsch, onderling en
tegen hun ouders. Voor de Nederlandsche taal
bestaat geen belangstelling.
Vertegenwoordiger van het A.N.V. te Delhi NY is de
heer IJsbrand Mostert, Franklin road.
New Jersey. Als Nederlandsche vereenigingen
worden ons opgegeven: Vereeniging Harmonie,
Tot nut van het algemeen, Uitspanning door inspanning, alle te Paterson, Vereeniging Nederland
te Passaic, en verder, weer te Paterson: Hollandsch
onderling begrafenisfonds, Nederlandsch Amerikaansch onderling begrafenisfonds, Holland home
voor nude lieden, en Christelijk Sanatorium, Midland
Park.
Hier wonen 12737 in Nederland geboren personen.
In Paterson, een der voornaamste streken van
Nederlanders in de Vereenigde Staten (Nederlandsche
bevolking, met inbegrip van kinderen van Nederlandsche ouders, ongeveer 10.000), zijn tai van Nederlanders werkzaam in de zijdefabrieken.
Vertegenwoordiger van het A.N.V. te East-Orange
N. Jersey, is de heer K. H. Nulling, 151 South
Clintonstr.
Connecticut. Aantal in Nederland geborenen 444.
De bovenstaande gegevens zijn van het consulaatgeneraal te New-York.
De consul te Baltimore schat het aantal Nederlanders in Maryland op 314, in West-Virginia op
665, en in Delaware op 37. Aan de Oostkust is een
kleine kolonie van Hollandsche boeren, er moet daar
een plaats, genaamd Wilhelmina, zijn. Waarschijnlijk
zijn deze boeren, die daar al eenigen tijd wonen, wel
geheel veramerikaanscht.
Het consulaat te Boston omvat de staten Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Vermont. In
deze staten wonen achtereenvolgens 2071, 138, 177
en 32 Nederlanders, vooral sigarenmakers en
machinefabrieksarbeiders. Een groot gedeelte is
Friezen, die in Whitinsville een kolonie van bijna
1000 zielen hebben met een eigen Frieschen predikant.
Velen worden Amerikaansch burger, huwen met
Amerikanen, hebben weinig belangstelling voor Nederland, en lossen zich langzamerhand op in het Amerikaansche yolk.
In Boston is een afdeeling van het A.N.V. Secr.
H. A. Rambonnet, 1378 Beaconstr. en een Nederlandsch-Amerikaansche ontspanningsclub; in Whitinsville zijn twee kleine vereenigingen met 80 tot
100 leden, naar de consul meent.
In Newport News zijn niet meer dan ongeveer 10
Nederlanders, vooral bedienden aan de N. New
Shipbuilding en Drydock Co., timmerlieden en
bouwmeesters. Zij veramerikaniseeren.
In Pennsylvania zijn 1338 Nederlanders, over den
staat verspreid; zij komen bijna niet met elkaar in
aanraking. De meeste Nederlanders zijn er al jaren
gevestigd en Amerikaansch burger geworden.
Virginia en Noord- Carolina. De consul te Norfolk
schat het aantal Nederlanders op ongeveer 60, voornl.
bootwerkers, schepelingen en landbouwers, die zelf
wel meestal hun Nederlandsch karakter blijven
bewaren en hun moedertaal spreken, maar hun
kinderen doen dit niet meer. Onderling staan zij
bijna niet met elkaar in verbinding.
De consul te Charleston geeft voor zijn ambtsgebied, Zuid- Carolina, Georgie en Florida (gedeeltelijk)

75 Nederlanders op, die hun moedertaal niet blijven
spreken. De vice-consul te Savannah bericht, dat in
die plaats geen Nederlanders wonen. Van de consulaire ambtenaren te Tampa en Jacksonville in Florida,
zijn geen berichten ingekomen.
In Florida heeft het A.N.V. als vertegenwoordiger
den heer J. F. W. Gebhardt, P.O.B. 3090.
New Orleans. De consul aldaar geeft voor zijn
ambtsgebied volgens de census van 1920 de volgende
aantallen Nederlanders op: Louisiana 260 (New
Orleans 149), Mississippi 31, Alabama 83 en Florida
(gedeeltelijk) 357. Over het algemeen bewaren deze
Nederlanders hun eigen karakter niet, zij leeren
spoedig Engelsch, ofschoon velen hun eigen taal
onderhouden, en passen zich aan de Amerikaansche
zeden en gewoonten aan.
Van de consulaire ambtenaren te Gulfport, Mobile
en Pensacola warden geen antwoorden ontvangen.
In Missouri (gedeeltelijk), Kentucky, Arkansas en
Tennessee bevinden zich slechts zeer weinig Nederlanders, bericht de consul te St. Louis. In deze
plaats zelf omstreeks 250.
Het consulaat-generaal te Chicago schrijft omtrent
Noord- en Zuid-Dakota, Idaho, Indiana, Illinois,
Montana, Ohio, Wisconsin en Wyoming, dat er daar
omstreeks 75000 Nederlanders zijn, en wel arbeiders,
eenige winkeliers, machinisten en landbouwers. Niet
in de steden, maar wel op de boerderijen blijven zij
hun Nederlandsch karakter bewaren en meestal
Nederlandsch spreken, de kinderen echter niet.
Te Chicago is een Knickerbockerclub, en verder
zijn er eenige Nederlandsche muziekvereenigingen,
in betrekking met de Christelijk Gereformeerde kerk,
die in Chicago ook een school heeft, waar Nederlandsch onderwijs gegeven wordt.
In Zuid-Dakota is vertegenwoordiger van het
A.N.V. de heer G. G. Th. Leih Jr. te Avon.
De consul te Kansas City schrijft over de staten
Missouri (gedeeltelijk), Iowa, Nebraska, Kansas en
Oklahama, dat er in zijn gebied, 48 maal grooter dan
Nederland, een niet te schatten aantal Nederlanders
is, voornl. in Orange City Iowa (de vice-consul aldaar
denkt misschien vier duizend), overigens zeer verspreid en ten deele reizend en trekkend. Ook overigens
sluiten zij zich weinig aaneen. De Nederlanders
hebben een uitstekenden naam in Amerika. Te
Orange City blijven zij hun eigen karakter behouden
(Hollandsche kerken). Bijna al de kinderen houden
de moedertaal niet bij.
Texas. Uit Galveston ward geen bericht ontvangen.
De consul te Port Arthur schat daar ter plaatse
het aantal Nederlanders op 10 en kan voor zijn
overig gebied (waaronder alleen Galveston en omstreken niet valt) geen schatting maken. Meerendeels
zijn zij landbouwers en werklieden. 90 % zijn niet
genaturaliseerd, thuis spreken ook de kinderen
Nederlandsch.
Arizona, California, Nevada, Oregon, Washington,
Alaska, Colorado, Utah, Nieuw-Mexico. Van de
onder het consulaat-generaal te San Francisco vallende
consulaire ambtenaren te Denver, Los Angeles en
Portland, ward geen bericht ontvangen.
Behalve een Nederlandsch-Amerikaansche kamer
van Koophandel, heeft men te San Francisco de
Holland Society of California, die met ongeveer
75 leden het genoeglijk verkeer tracht te bevorderen,
meerendeels onder hen, die een meer bescheiden
plaats in de samenleving innemen; te Ogden en
Salt Lake City een Nederlandsche vereeniging, met
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godsdienstig doel, elk met zes tot zevenhonderd leden.
In het geheele vermelde gebied wordt het aantal
Nederlanders op ongeveer 7000 geschat. Meestal
wonen dezen verspreid en hebben zij zich aangepast
aan de Amerikaansche samenleving. In Linden en
Spokane in Washington, Hanford, Ripon en Riverside
in Californie zijn kleine middelpunten van Nederlandsche bevolking.
Het aantal Nederlanders in San Diego en Imperial
is zeer gering; de vice-consul te Seattle stelt voor
Washington het aantal in Nederland geborenen op
ongeveer duizend, meest landbouwers; die te Ogden
geeft voor Utah ongeveer 5000 Nederlanders op,
Haar bier gekomen om hun Mormoonsch geloof,
vooral landbouwers, kantoorbedienden, spoorwegarbeiders, winkeliers, houthandelaars, drukkers, enz.
Vertegenwoordigers van het A.N.V. zijn nog:
te Detroit (Mich.) de heer N. de Vries, 720 Wealthy
Str. S. E.; te Grand Rapids (Mich.), de heer Alb.
v. 't Hull, Room 206, 3106 Gratist Ave.; te Minneapolis (Min.), de heer Lamb. C. Wilten, 5124 Penn.
Ave. 50.
Op de Hawaii-eilanden bevindt zich geen Nederlander.
Aan deze gegevens voegen wij het volgende toe.
Terwijl wij met ons onderzoek bezig waren, verscheen
het Jaarboek der Christelijke scholen van Amerika
1915-1926, samengesteld door de Nationale Unie
van Christelijke scholen. Wij vinden daarin een opgave
van alle christelijke scholen. „Hollandsche" scholen
zijn het niet meer, ofschoon zij sours nog wel zoo
genoemd worden, maar voor den omvang der verspreiding van de Hollanders in de Vereenigde Staten
is de opgave toch voor ons van belang, omdat het
alle door Nederlanders in Nederlandsche centra
gestichte scholen zijn. Wij geven de opgave verkort
staatsgewijs weer: Californie 2 scholen met 150
leerlingen, Colorado 1 met 215, Illinois 9 met 2303
leerlingen, Indiana 2 met 287, Iowa 17 met 1115,
Michigan 26 met 6618 leerlingen, Minnesota 6 met
462, New Jersey 5 met 1098, New York 1 met 175,
New Mexico 1 met 120 leerlingen, Zuid-Dakota
6 met 173 leerlingen, Wisconson 4 scholen met
285 leerlingen en Washington'*3 scholen met 320
leerlingen.
Ten slotte vestigen wij de aandacht op een opstel
van den heer J. van Hinte over Les colonies neerlandaises
aux Erats-ums, in de Revue anthropologique, April/Juni
1925.
DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Een 175-jarige Kerk.
De „Burghers" van Ceilon hebben plechtig en
feestelijk herdacht, dat de Nederlandsch Hervormde
kerk te Galle 175 jaren geleden werd opgericht. De
heer C. E. de Vos, advocaat ouderling van de
genoemde kerk, een van de oudste van haar leden,
gaf daarbij een belangwekkend overzicht van de
geschiedenis van dit bedehuis, ontleend aan het
„Galle Dagboek", dat zich in de Nederlandsche
archieven bevindt. De bouw der kerk werd begonnen
in 1752 en was twee jaren later voltooid. In.
de 20ste eeuw zijn groote herstellingen noodig geworden, waarbij de offervaardigheid, in 't bijzonder
van wijlen dr. P. D. Antonisz, de heeren Arthur
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Ephraums en W. S. Christoffelsz en mevr. F. H. Loos
schitterend is gebleken, terwijl ook uit Nederland
en Java giften kwamen.
Een bijzondere verrassing, die ons ter gelegenheid
van deze viering gewerd, is een brief in het Nederlandsch van den heer C. E. de Vos, bovengenoemd.
Men weet dat de Burghers, ofschoon sterk aan hun
afkomst gehecht, voor het meerendeel onze taal
niet meer spreken en schrijven. Wij kunnen niet nalaten
uit dien brief een gedeelte over te schrijven:
„Laat mij (zegt schr.) deze gelegenheid krijgen alle
vrienden te danken wie hebben ons geld gezonden door
de medewerking van mr. W. S. Christoffelsz, den eerwaardig ouderling van 't Wolvendaalsch kerk te Colombo.
De viering-dienst was zeer wel bijgewoond en was
in 't geheel zeer gunstig afgeloopen.
Wij Hollands che afstammelingen hebben haast geene
gelegenheid onze moedertaal te beoefenen, behalve nu
en dan. Het moet U niet doen verwonderen deze gebrekkige
volzinnen te lezen. Gelieve het niet te nauwkeurig te
bekij ken."

Ons dunkt, dat dit Nederlandsch van iemand, die
onze taal niet kan onderhouden in den omgang met
anderen, alle hulde verdient.
Van de feestviering gaf de Ceylon Daily News een
verslag van een kolom. Het blad noemde het een
belangrijke gebeurtenis en zoo dachten blijkbaar ook
de vele geestelijken en leeken van verschillende
godsdienstige gezindten, die uit alle deelen van het
eiland gekomen waren, om het feest mede te vieren.
Behoud van het Friesch.
De Bond van Friesche Vereenigingen buiten
Friesland (Boun fen Fryske Selskippen buten Fryslan)
die 28 vereenigingen met ruim 3000 leden omvat,
heeft aan den Minister van Onderwijs, K. en W.
verzocht, de benoeming van een regeeringscommissie
te bevorderen, om de mogelijkheid van het onderwijs
in de Friesche taal aan alle scholen in Friesland en
aan de Nederlandsche universiteiten, in het bijzonder
die te Groningen, te onderzoeken en dienaangaande
een regeling voor te stellen.
Een belangwekkend verschijnsel is deze beweging,
waarop wij reeds wezen, toen wij (zie Neerlandia
van October 1927) over de herleving van het Vlaamsch
in Fransch Vlaanderen schreven. De oude talen, die
nog gesproken worden, vragen overal om erkenning,
verlangen haar plaats in de zon. Het Friesch wenscht
nu een leerstoel te Groningen, zooals het Nederlandsch
er een verlangde en verkreeg te Rijsel. Heeft deze
zelfstandigheidsdrang niet den stroom des tijds mee ?
Is het niet van groot wetenschappelijk belang, dat
de Friesche taal zoo gaaf mogelijk in stand bliift ?
Ook aan opvoeding en beschaving kan onderwijs in
de moedertaal ten goede komen, misschien zelfs
— hierover kan men verschillend denken — aan de
zuiverheid van de Nederlandsche taal bij de Friesche
j eugd.
Vrede en Wijsbegeerte.
In het Fransche dagblad Le Temps prijst L. L.
Hubert Nederland als „land van den vrede". Uit
de Philosophischer Weltanzeiger van dr. Paul Feldkeller
te SchOnwalde bij Berlijn blijkt Nederlands beteekenis
als land van filosofie.
De heer Hubert teekent aan, dat Nederland meer en
meer het land van vrede door recht wordt. Het Hof van
Internationale justitie had zijn zetel niet beter kunnen kie-
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zen, want Den Haag schijnt aan verzoening en kalmeering
gewend te zijn. Geen atmosfeer was gunstiger voor het
werktuig van eendracht, door den Volkenbond gesmeed,
en dat meermalen nuttig heeft gewerkt. Nederland kan
er trotsch op zijn, souvereine rechters te huisvesten,
zonder gelijken, zonder appal, die de schitterende taak
vervullen: het recht aan de volken te verkondigen.

De Philosophischer Weltanzeiger teekent aan, dat
„ofschoon Nederland niet tot de klassieke landen
der wijsbegeerte behoort" het van alle landen der
wereld het grootste aantal wijsgeerige tijdschriften
per hoofd der bevolking bezit en dat, wie heden
grondig Hegel wil bestudeeren, Nederlandsch moet
kennen.
Wij moeten 't waardeeren dat dit in een buitenlandsch blad gezegd wordt. Dat maakt in zekere
kringen in zeker land, waar men met alle geweld
elkaar — en nog liever aan anderen, die den Nederlanders zeer na staan in den bloede — wil wijs maken
dat geen wetenschappelijke werken in 't Nederlandsch
verschijnen, meer indruk dan wanneer Nederlanders
het zeggen. Wij bevelen het Duitsche blad echter
aan, zijn tusschen aanhalingsteekens geplaatste opmerking te willen herzien. De schimmen van Erasmus
en Spinoza — om de grootsten te noemen — zullen
anders vrij spoedig te SchOnwalde komen spoken.
Een huldeblijk aan onze vliegofficieren.
In opdracht van het Hoofdbestuur van het A.N.V.
heeft Lt. kol. K. E. Oudendijk op 29 September
te Soesterberg aan de Luchtvaartafdeeling der Landmacht de zilveren eerepenning van het Algemeen
Nederlandsch Verbond uitgereikt. Dit gebeurde aan
den korpsmaaltijd, gehouden ter eere van de deelnemers aan den Zwitserschen wedstrijd en aan een
groot aantal reserve-officieren, die dien dag waren
beeedigd en in de burgermaatschappij terugkeerden.
Ongeveer zeventig officieren zaten aan.
Overste Oudendijk hield een rede, waarin hij o. m.
opmerkte, dat, wanneer een Engelsch Minister van
het vliegwezen onbewimpeld verklaart, dat de Nederlandsche burgervliegers tot de eersten van de wereld
behooren, dit voor een zeer groot deel te danken
is aan de L. V. A., die al onze burgervliegers heeft
opgeleid. Bovendien hebben onze vliegers zoowel
eenige jaren geleden te Gothenburg als nu weer in
Zwitserland den naam van Nederland in den vreemde
hoog gehouden.
Van den Lt. kol. van den Generalen Staf, commandant der Luchtvaartafdeeling, ontving ons Hoofdbestuur een hartelijke dankbetuiging voor dit blijk
van waardeering aan het korps.

Stuart bij de huldiging te Batavia, namens het
A.N.V.,gevoel ens van bewondering heeft vertolkt,
die ook het A.N.V. bezielen voor zulke dragers van
Neerlands beste eigenschappen: durf, moed, uithoudingsvermogen en betrouwbaarheid.
De nieuwe overwinning, die een blijvende luchtverbinding voorspelt, is een prachtig vervolg
op den schitterenden tocht in Juni—Juli. Toen
heeft het Hoofdbestuur de K.L.M. geluk gewenscht
in deze bewoordingen:
„De gevolgen van dergelijke uitingen van yolkskracht kunnen niet hoog genoeg worden aangeslagen.
Zij hebben gunstigen invloed op de nationale gevoelens van het geheele yolk, kunnen niet nalaten ook
in Nederlandsch-Indie een diepen indruk te maken
en geven het voile recht te vertrouwen, dat de daar
werkende ontbindende elementen zullen worden
lamgeslagen.
De verbinding door middel van vliegtuigen en
radio-uitzendingen zal het middel zijn, om de beide
belangrijkste deelen van het Rijk nauw aan elkaar
verbonden te houden.
De mannen, die Uw vliegtuig op zoo uitnemende
wijze naar Indie hebben geleid, verdienen den dank
der natie."

FRANSCH-VLAANDEREN.
Een Fransch-Vlaamsch dichter.
Fransch schrijvende Vlaamsche dichters zijn, naar men
weet (zie ook Neerlandia van Set.,
biz. 156), niet zeldzaam
P,
in Belgie. Maar ook in Frankrijk zijn er zoo. Valentin Bresle,
de directeur der Mercure de Flandre, heeft een Franschen
dichter met Vlaamsche ziel ontdekt in Georges Lotthe. Diens
Ballades flamandes zijn door en door Vlaamsch, opgebloeid
uit het aloude Vlaamsche volksleven, waaruit trouwens de
eerste ballade ontsproot. Loaf-16 heeft de stof van oude Vlaamsche liederen verwerkt ingedichten, die ons eeuwen terugvoeren.
Maar hij heeft ook realistisch, sappig, schoon soms wat ruig,
het Vlaamsche leven van heden bezongen en uitgebeeld, met
scherpe opmerkingsgaaf, met zin voor boert en goedaardigen
spot. Dat hij ook lyrisch kan zijn, blijkt uit deze door Bresle
aangehaalde prachtige versregels:
Le soar se berce dans la brume,
La brisepleure a longs sanglots .. .
Dans un ciel couleur de bitume
La neige s'accumule a flots.
Schilderachtig, zangerig en vol stemming.
Les Ballades Flamandes met voorwoord van Georges Blachon
zijn bij den uit ever der Mercure de Flandre (adres Oranjestraat
144, Antwerpen) verschenen.

Heiden der Lucht.

De welgeslaagde luchtreis van Luit. Koppen van
Amsterdam naar Batavia, met de „Postduif", afgelegd
in 9 dagen, is een nieuwe schitterende overwinning
door Nederlandsche vliegers behaald.
In de 16de en 17de eeuw waren de Nederlanders
almee de beste zeevaarders; dat ras bleef leven en
openbaart zich thans voor de bewonderende wereld
in de lucht.
Hoe zeker zijn ook onze luchtvaarders van hun
zaak en hoe bescheiden is zulk een prachtige tocht
voorbereid en aangekondigd, zonder ophef, in overeenstemming met den geest van eenvoud, die groote
daden van Nederlanders pleegt te kenmerken.
Het deed ons genoegen, dat Mr. A. B. Cohen

Vreemde zang.
In een Fransch blad, dat zich al bij voorbaat La Victoire
doopte, heeft een Parijsch journalist, die zich bescheidenlijk
Rossignol (nachtegaal) teekende, een vreemden zang gezongen.
Schrijvende over Fransch Vlaanderen, kwam hij tot de slotsom,
dat er in datgewest eigenlijk te veel Vlamingen wonen. Men
moest niet zooveel Bel en binnenlaten, meent hij, tenzij dat
overwicht door aanvoer van andere zijde werd opgewogen.
„Hij wil ons stellig Sidi's, Moldowalaken en Hottentotten
aanbieden", spot de Mercure de Flandre, die dit geschrijf
aan de kaak stelt. „Indien deze vogel, inplaats van, als een
papegaai, handboekjes na te praten en voorzienigheid te willen
spelen voor de toekomst, oog had gehad voor het heden,
had hij moeten erkennen, dat alleen de groote eigenschappen
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van den Fransch-Vlaamschen stam de verbazingwekkende
ontwikkeling van het Noorden mogelijk hebben gemaakt en
dat de komst van Belgische Vlamingen, hetzij als arbeiders
clagelijks ten g etale van 30.000 1) hetzij om er zich te vestigen,
e 'n kostbare steun is voor de ontwikkeling onder nijverheidssteden."
Wij hebben bij ons bezoek in Fransch-Vlaanderen onlangs
bevestigd gezien, hoe juist dit is. Een groot deel van de bevolking van het Noorder departement stamt of van de Belgische
Vlamingen, die in de eerste helft der negentiende eeuw, bij
het begin van het industrieele tijdperk, daarheen verhuisden
en die zich terstond thuisgevoelden onder het yolk, dat zoo
veel op dat van Belgisch Vlaanderen gelijkt. De geestkracht
dezer bevolking heeft in en na den wereldoorlog schitterend
uitgeblonken. Ondanks de geweldige vernieling, in die vier
jaren aangericht, had reeds in 1925 de nijverheid van het
Noorder-departement zich op haar voile vermogen hersteld.
Dit is een van Frankrijks krachtigste gewesten. Van al het
ijzer, dat Frankrijk voortbrengt, komt 92 pct., van alle steenkool
74pct., van alle katoen 70 pct., van alle staal 60 pct. uit het
departement du Nord, d. i. het oude Vlaamsche land. Roubaix
(Roodebeke) en Tourcoing (Toerkonje) de voornaamste industriesteden, groeiden aaneen , voor een groot deel door de
komst van Vlaamsche arbeiders uit Belie. De gelijke Vlaamsche
afkomst van werkgevers en werklieden ontnam aan arbeidsg
eschillen veel van hun scherpte en werkte dus merle aan
deze ontwikkeling.
Dat weet de Parijsche regeering zeer goed en zij schijnt
de vestiging van Vlamingen uit het Noorden op prijs te stellen.
Een onlangs aangenomen wet strekt tot opneming (naturalisatie)
van 4 millioen vreemdelingen onder de inheemsche bevolking
en daaronder zijn 800.000 Bel en d. i. hoofdzakelijk Vlamingen.
Men kan het jammer vinden, dat zooveel Vlaamsche yolkskracht aan Belie onttrokken wordt, zij komt, al is het onder
Fransche vlag, Fransch-Vlaanderen ten goede. Om niet op
Vlaanderen toe tepassen den paradox van Napoleon op Paris:
„an nacht zal dit verlies vergoeden."
Een en ander toont voldoende, hoe schor de Parijsche
„nachtegaal" ditmaal zong !

NEDERLAND.
Prof. Willem Einthoven.
t 29 Sept. 1927
Het zou ongewoon, maar niet ongepast zijn geweest,
zoo de Nederlandsche stam roues had gedragen bij
het verscheiden van Willem Einthoven. Het zou in
hem een der beroemdste physiologen der wereld
hebben geeerd. Het zou getuigd hebben van een
verdienste, Welke Boerhaaves geestesarbeid en Spinoza's handwerk overtrof. Het zou een hulde zijn
geweest aan een uitmuntend onderzoeker, die de
gave van samentrekking zijner aandacht binnen een
beperkt gebied zoo tot het uiterste wist te ontwikkelen,
dat zijn meesterstuk, de snaartjes van een honderdduizendsten millimeter, de wetenschappelijke wereld
met verbazing sloeg. De geneeskunde werd hierdoor
met een onmisbaar diagnostisch hulpmiddel verrijkt,
met het gevolg, dat in welhaast geen groot ziekenhuis
ter wereld de snaargalvanometer van Einthoven,
evenmin als een Rontgentoestel ontbreekt. Honderden
onderzoekers bracht dit gevoeligste van alle instrumenten tot de studie der eigenschappen en ziekten
1)

in 1924.

Prof. W. Einthoven.
van de hartspier — de plaats, waar tijdelijk en oneindig elkaar raken. Misschien is het niet vermetel,
te beweren, dat ditzelfde werktuig eenmaal leiden
zal tot oplossing van het levensraadsel. Hoe dit
zij, de ontdekking van de werking van het electrocardiogram bezorgde Einthoven in 1924 den Nobelprijs voor Natuuronderzoek en Geneeskunde en
twee jaren later het lidmaatschap van het Britsche
Koninklijk Genootschap, dat tot dusver voor de
zeldzaamste van alle wetenschappelijke onderscheidingen gold.
Einthoven werd in 1860 in Ned.-Indiegeboren en was
de noon van een geneeskundige. Op tienjarigen leeftijd
naar Nederland gekomen, heeft hij, als student,
Buys Ballot, Snellen en Donders tot leermeesters
gehad. Reeds op 25 -jarigen ouderdom was hij hoogleeraar te Leiden, van waar zijn roem, Nederlands
roem, zich over de geheele wereld verspreidde.
Aan de nagedachtenis van dezen grooten vertegenwoordiger der Nederlandsche wetenschap brengen
wij eerbiedig hulde.
Prof. Mr. Dr. van Roy (f. 15 October 1927).
Dezer dagen is overleden Prof. Mr. Dr. C. M. A. R. van Roy,
oud-hoogleeraar aan de Vlaamsche Universiteit te Gent,
Stadsadvocaat van Gent en Secretaris-Generaal van den Raad
van Vlaanderen. Na den wereldoorlog week hij uit naar
Nederland, studeerde hier, om zich als advocaat en procureur
te kunnen vestigen en verbond zich daarna met Mr. Britt te
Leiden.
Met al de kracht en het talent, waarover Mr. van Roy beschikte, wijdde hij zich van zijn jeugd af, met geestdrift aan
de Vlaamsche zaak. Steeds stond hij op den radikaalsten
vleugel van de Vlaamschgezinde gelederen. zijn tragisch en
vroegtijdig been aan op slechts 45-jarigen leeftijd, is dan oak
in Nederland als in Vlaanderen, voor de talrijke vrienden van
dezen warengrootnederlander, die evenals dr. H. Meert, dr.
De la en andere uitgewekenen Vlamingen nog zijn yolk niet
meer heeft mogen terugzien, een zware slag.
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Nederland op z'n best.
(Een nationaalrachtwerk).

Onlangs is bij J. B. Wolters' U.M. te Groningen en DenHaag
de 31ste, verbeterde en vermeerderde, druk, van de pers gekomen
van den vermaarden „Bos—Niermetjer, Schoolatlas der geheele
aarde”, herzien door B. A. Kwast. —
Gelukkig het y olk, dat over zulke leermiddelen bij het
onderwijs beschikken kan. Nog niet lang geleden las ik in
een buitenlandsch, „aardrijkskundig", tijdschrift, dat er in Europa geen enkel land is, waar men, voor zoo weinig geld, de beschikking kan krijgen over zoo'n uiterstgedegen en fraaien
atlas. — Beseft men dit voorrecht hier wel algemeen ? Deze
atlas, voortbrengsel van nationalen ijver, studiezin en nijverheid,
isgemaakt in het cartographisch instituut van J. B. Wolters,
op zich zelf 66k al een inrichting om als Nederlander trotsch
op te zijn !
Als leden van het A. N. V. boez emen ons natuurlijk allereerst
de Dietsche landen belangstelling in. Welnu: ook op dit punt
bevredigt de atlas ons z66r. Op de kaart van Belgie is een
uiterst sprekende grensscheiding aangegeven tusschen Vlaamsch
en Waalsch en ook zelfs tusschen Waalsch en Duitsch. De
plaatsnamen in het Vlaamsche deel van 't land vertoonen zich
alle in behoorlijk Nederlandsch kleed. (De Fransche vertalingen staan er overal tusschen haakjes achter, zoodat zelfs
een Brusselaar er metgenoegen naar zal kijken.) Wanneer wij
een bescheiden wensch mogen uiten, dan is het slechts deze:
om bij een mogelijken herdruk Vilvoorde te schrijven i. pl. v.
Vilvoorden, Sint Amands (aan de Schelde) i. pl. v. St. Amandsberg, en om in Fransch-Vlaanderen nog een enkel stadje
meer te laten zien, b.v. Belle of Steenvoorde of Wormhout.
Ook de kaart van Zuid-Afrika is zeer uitvoerig en nauwkeurig.
De universiteitsstad Stellenbosch zouden we alleen 66kgraag op
de hoofdkaart,
Afrika, vermeld willen zien.
De kaarten van Oost- en West-Indie zijn een lust voor de
oogen. Op de hoofdkaart is zelfs het veelomstreden Miangas
niet vergeten !
Een uitvoerige, alphabetische,klapper is bij het werk gevoegd.
Dat kenden wij in onze jongensjaren ook niet.
VOOr in het werk:portretten van de overleden bewerkers,
P. R. Bos enprof. J. F. Niermeijer.
Deze atlas, een heele aanwinst voor onze stamboekerij,
verdient de aandacht van alle Vlamingen, Zuidafrikaners en
Hollanders.
Den Briel.
H. P. Schaap.
Groep Nederland.
Het adres van den nieuwenpenningmeester van Groep
Nederland is: F. J. M. Tonino, Kleverparkweg 132, Haarlem.
Arnhem en Omstreken.
De Secretaris dezer afdeeling, de heer A. J. Schreuder, schrijft:
De inzameling van boeken en tijdschriften voor Vlaanderen
neemt eengoed verloop; binnenkort worden weer twee kisten
verzonden. Bij de pogingen om de taal der advertenties in de
plaatselijke bladen van „onkruid" te zuiveren, ondervindt het
bestuur herhaaldelik welwillende medewerking der adverteerders. De afdeeling verleent medewerking bij de voorbereiding
der Indiese Tentoonstelling ,
in Juni en Juli 1928 hier te houden,
Prof. Ir. J. Klopper, oud-hoogleeraar te Delft en te Bandoeng,
heeft zich bereid verklaard, voor onze afd. een voordracht
over Indie te houden met lichtbeelden en rolprenten. In voorbereiding zijn de plannen voor de herdenking van het 25-jarig
bestaan der afd., 12 Maart 1928.
's-Gravenhage.
Waarnemend Secretaris : Ir. H. J. W. Thunnissen,
Carel van
Bijlandtlaan 6.
Utrecht.
Penningmeester dezer Afd. is seders Juni de heer Mr. H. A.
M. Winne
, Maliebaan 33.
j

ZUID-AFRIKA.
Zuidafrikaanse Brieven.
V.
De dag, die een cultuur afsluit, behoort tot de geschiedenis; de cultuur wordt een verstening, hoe kleuren glansrijk ook. Zolang zij nog avast, is zij in beweging
verandert zij en toont van tijd tot tijd verschillende
gedaanten. Als dit geldt van de oude culturen van
Europa, die eeuwen bestaan hebben, wel hun getijden hebben beleefd maar toch hun richting hebben gevonden en volgen, veel meer geldt het van
de jonge Z. A. cultuur, nog worstelende om zich los
te wikkelen uit de windselen der prilste jeugd; een
cultuur, die nu eerst kleur en lijn en tekening gaat
vertonen. De ingeschapen aard, de oerinstinkten,
zijn bepaald door afkomst en ontvangenis des yolks,
de onderbewuste geesteshouding is der natie met Naar
geboorte meegegeven, — maar, hoewel het Afrikaner
yolk en dus ook zijn cultuur, ontvangen zijn uit de
vrijheidsgeest der zeventiende eeuw en geboren
op de maagdelike vlakten van het hogeveld in het
binnenland gedurende de achttiende eeuw, heeft het
yolk toch zijn doop eerst in de negentiende eeuw
ondergaan in het water van Bloedrivier en onder het
vuur van Amajoeba en Paardeberg.
Dat was geen makkelike verlossing en geen onbezorgde jeugd ! Van jongsaf heeft het Afrikaner yolk
de wijdingslinie gevolgd van de kindermoord van.
Bethlehem, de vlucht naar Egypte, armoede, vervolging en smaad. Maar die harde jeugd heeft het sterk
gemaakt en gehard en nu, het in de twintigste eeuw
zelfbewust is geworden, is daarmede ontwaakt de
behoefte aan zelfbepaling en zelfuitdrukking.
Cultuur is articulatie van geestesleven en nationaal
geestelik bestaan drukt zijn fijne schakeringen uit
in de volksletterkunde. Het behoeft daartoe een
werktuig en wel de volkstaal. Evenals de Engelsman
zijn diepste gemoedsbewegingen vandaag nog uitdrukt in Angelsaksies en alle klinkklank van Normandies-Frans laat varen, wanneer zijn hart praat,
evenzo komt een Afrikaner niet klaar met Engels
of Nederlands, maar moet hij Afrikaans maken tot
tolk van zijn innigste gevoelens en gedachten. Zolang
dit Afrikaans onder goedbedoelde voogdij van Nederlanders of slechtbedoelde voogdij van Engelsen als
minderwaardig werd voorgesteld, was de natie
zonder middel van eigen uitdrukking van gevoelens
en gedachten en het blijft de roem van „Die Genootskap van Regte Afrikaners", dat van 1875 of een doeltreffende poging gedaan en volgehouden is, om de yolkstaal te maken tot voertuig van nationale levensuiting.
Dit verklaart dan ook, waarom alle poging tot
openboring van een eigen volksbestaan de laatste
halve eeuw maar steeds uitging van de moedertaal.
De eerste Afrikaner beweging was een Taalbeweging;
de bond, die werkzaam was voor nationale bewustmaking, was eon Taalbond; onder de kongressen
waren vooral bemind de Taalkongressen en het
monument van Krugersdorp was een Taalmonument.
Die tijd is voorbij ! Het werktuig is gevonden, geslepen, wordt gepolijst; de Taal, die doel was, is
middel geworden en de verschillende taalcommissies,
taalgenootschappen en taalverenigingen zijn in 1909
door hun vertegenwoordigers overgegaan tot de
stichting van een groot, toonaangevend en leidinggevend lichaam, dat wel gedoopt is als „Akademie

NEERLAND IA
voor „Taal", maar met toevoeging: „Letteren en
Kunst". Dit was een geweldige stap vooruit. Hier
zijn vensters opengezet, die lachende en lonkende
vergezichten hebben getoond en deuren, die de weg
er heen hebben opengesteld.
Uit alle deelen van Zuid-Afrika waren afgevaardigden aanwezig: onderwijzers, professoren, predikanten, koeranteschrijvers, letterkundigen, politieke
en kulturele leiders. Met zijn gezond verstand en
politiek inzicht heeft de Afrikaner dadelik gezien,
welke voetangels en klemmen vermeden moesten
worden en zo is onmiddellik, reeds op de stichtingsvergadering te Bloemfontein, besloten, dat Nederlands en Afrikaans, dus beide taalvormen in ZuidAfrika van het Hollands gangbaar, . op gelijke voet
zouden worden behandeld .De Akademie geniet het respekt van het Afrikaner yolk; Kerk en Akademie zijn de
enige lichamen, waar geen verschil gemaakt worth tussen Sap en Nat, waar beiden zich Afrikaner gevoelen.
Ruim achttien jaren heeft de Akademie nu bestaan
en goed werk verricht. Het feit van zijn bestaan is
reeds een geruststelling: er is dan altans een gezaghebbend lichaam, dat namens het ganse yolk kan
sprek en en handelen in taken van volkskultuur. Toen
b.v. de spelling zwevende was en dreigde te verwilderen, heeft de Akademie spelregels vastgelegd en die
in een Woordelijst belichaamd. Er zijn overal
Bilderdijken en Multatuli's, die hun eigen spelling
volgen; in Zuid-Afrika hebben we daarvoor de
Senator-schrij ver C. J. Langenhoven, maar het grote
gros volgt de Akademiespelling als de gewettigde.
Verder heeft de Akademie door schenking en erflating beschikking over niet onaanzienlike geldsommen. Daar is o.a, de „Hertzogprys vir Letterkunde", welke jaarliks beschikbaar is voor het beste
letterkundig voortbrengsel der verlopen twaalf maanden; de prigs bedraagt £ 125 en wordt door de Akademie toegekend op voordracht:van een beoordelingskommissie van drie leden. Het is verblijdend op te
merken, dat het gehalte van bekroonde werken stijgt,
al beweegt de opgaande lijn zich al schommelend; maar
zekere werken, jaren geleden bekroond, zouden
tegenwoordig voor die onderscheiding niet meer in
aanmerking komen. Ook heeft de Akademie zich
bemoeid met de uitgave van boeken van geschiedkundige waarde; van een lijst van Afrikaanse sportuitdrukkingen. Ze wordt geraadpleegd door, of biedt
ongevraagd adviezen aan departementen van onderwijs, aan universiteiten en aan de regering des lands;
publiceert haar handelingen en besluiten in tijdschriften, die daartoe gastvrijheid verlenen of in
haar eigen Bulletin. Vooral is de Akademie heilzaam
werkzaam door haar Eksamenkommissie, gevormd
door leden, aangewezen in gelijk getal door de Z.A.
Taalbond en de Natalse Saamwerk-Unie, en die
jaarliks aan vele duizenden kandidaten getuigschriften
van bedrevenheid in Afrikaans (ook in Nederlands)
uitreikt, welke maatschappelike waarde hebben bij
sollicitatie naar betrekkingen in Staatsdienst, bij het
onderwijs en bij particulieren. Zij verleent steun bij
de oprichting en uitbreiding van bibliotheken en
houdt een waakzaam oog op taalbelangen; zij heeft
ook een verzameling aangelegd van alle verschenen
werken in het Afrikaans.
Maar zij spreidt haar broedende en dragende vlerken ook uit op ander dan taalterrein; het is haar
plicht de kunst, allereerst die der le tteren, maar ook
schilder en bouwkunst te bevorderen, waarbij het
lidmaatschap van bekende kunstenaars haar goede
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wil en vermogen verhoogt. Woordkunst is alleen
bestaanbaar in taal, maar ook schilder- en bouwkunst
bevordert de Akademie, alsmede door lidmaatschap
van de Raad van Bestuur van het South African
Institute of Art, dat 'n . levenskrachtige organisatie
is, die haar invloed laat Belden in belang van kunst
en kunstenaars, en een oprecht Afrikaanse, niet juist
uitsluitend Engels- of Hollands-Afrikaanse, geest
aanmoedigt in de Afrikaanse kunstwereld, b.v. door
het houden van een jaarlikse tentoonstelling van
uitgezochte Afrikaanse schilderijen, door het aanmoedigen van een Afrikaanse bouwstijl en het eigene
en echte tracht te verschaffen in plaats van het ingevoerde derde-rangsesieraad uit de guldensbazaar.
Uit den aard der zaak moet zo'n lichaam als de
Akademie zijn weg nog zoeken. Aan de Akademie
is verweten, dat zij te akademies is, niet in voeling
blijft met het grote publiek, zichzelf aanvult, de liefhebberij is van een kliek. Het gevaar bestaat en
waarschuwing is heilzaam. Om dan ook bevoorrechting van zekere kringen uit te schakelen, vijf
jaar geleden is besloten en is met goede gevolgen uitgevoerd om de Raad van Bestuur elke opvolgende
twee jaren te kiezen uit Kaapland, Transvaal en
Vrijstaat met Natal verenigd. Juist dit jaar komt de
Natals-Vrijstaatse bewindvoering ten einde en worden
de teugels weer aan een Kaapse Raad overhandigd.
Dit werkt vooral hierom uitstek end, omdat er nu
reeds tekening komt in de schakeringen van de
Afrikaner cultuur: naast een omlijnd Stellenbosch
complex, vertoont zich een Pr etoriaanse richting,
alles natuurlik in belang van de goede zaak en h?,t is
van nationale waarde deze lichtspelingen zich te
laten vastleggen in onderlinge wedijver en tot nationale bate.
De algemene of Jaarvergadering wordt afwisselend
op verschillende plaatsen gehouden en dient naar
Afrikaanse zegswijze „die veld aan brand te steek".
De medewerking van de Akademie aan de herziening
van de Afrikaner Bijbelvertaling zal evenzeer veel
kunnen bijdragen tot verhooging van het aanzien
van dit lichaam. Zo is dan dit lichaam de kroonlijst
der Afrikaanse cultuur, die gedragen wordt door de
forse pilaren van volkswil en volkskracht.
In memoriam Bernardus Roode.
(1901-1927).
t 23 September
De heer Roode is in he c Algemeen Nederlandsch
Verbond weinig bekend geweest. Velen onzer leden
wisten waarschijnlijk niet eens van zijn bestaan af.
Toch bekleedde hij er een verantwoordelijke plaats
in. Immers was hij raadgevend lid voor Zuid-Afrika
in het Hoofdbestuur. Doch hij is dit maar zeer kort
geweest. Een half jaar geleden werd hij bereid gevonden de plaats van den heer Bosman in te nemen,
die toen Nederland verliet. Maar toen zijn werk in
die nieuwe hoedanigheid beginnen zou, was hij
reeds ziek geworden. En nu rust zijn stoffelijk overschot al in den bodem van zijn vaderland, waarvan
hij zulk een trouw noon is geweest.
Uit meer dan een hoofd lijdt het Verbond
naar de overtuiging van hen, die den overledene
hebben gekend, een gevoelig verlies. Hadden wij
Roode mogen behouden, hij zou zeker met kracht
aan onze gemeenschappelijke tack hebben meegewerkt. Want hij tag bij het najagen van zijn idealen
niet tegen moeite op. Eerst onderwijzer, ging hij
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vervolgens studeeren aan de Universiteit van Kaapstad, om predikant te kunnen worden. En toen hem
de studie daar niet geheel bracht, wat hij wenschte,
kwam hij naar de Vrije Universiteit te Amsterdam,
om daar te zoeken wat hem beter leek. En dat niet
alleen: hij voelde ook warm voor het nader aanhalen
van de banden tusschen de stamgenooten aan de
Kaap en hier te lande. Aan hem heeft het niet gelegen,
dat het aan de Christelijke Reisvereeniging tenslotte
niet gelukt is door een reis naar het land van Van
Riebeeck in dezen zelfs persoonlijke aanraking van
Zuid en Noord tot stand te brengen. Hij zou zich
gaarne als leider beschikbaar hebben gesteld.
Door dit sterven is aan schoone verwachtingen
de bodem ingeslagen !
H.
V. SCH.
Het A. N. V. in ZuidAfrika.
De afdeeling Kaapstad en Omstreken heeft in
October, in samenwerking met de Oranje Klub weder een Kruger-Steynavond ingericht. Voorts verleende de afdeeling haar medewerking aan een Afrikaanschen „Eisteddfod", ingericht door de „Suid
Afrikaanse Onderwijzers Unie" onder bescherming
van het weekblad Die Huisgenoot. Het program
bevat muziek, voordrachten, journalistiek, tooneelverooning, tentoonstelling van teeken-, naald-, houten metaalwerk.

WEST-INDIt
Groep Ned. Antillen.
9 Augustus had in de zaal van den Kolonialen Raad een
algemeene vergadering plaats van de Groep.
Voor de eerste maal trad hierbij de heer G. Ferguson als
de nieuwe voorzitter op. In de open plaats van Ds. G. J. Eybers,
die voorgoed de Antillen verlaten heeft, werd met groote
meerderheid van stemmengekozen de heer Haim C. Henriquez,
die verklaarde zijn benoeming te aanvaarden.
Eenige gedachtenwisseling ontspon zich over de benoeming
van een vasten briefschrijver in „Neerlandia", die belangrijke
gebeurtenissen van dit gebiedsdeel daarin van tijd tot tijd zal
bespreken.
Ook het werk van depropagandacommissie kwam ter sprake.
g
Teen
9 uur verdubbelde zich het aantal bezoekers ook
door niet-leden, om tegenwoordig te zijn bij de lezing van den
heer Fr. Meijer, directeur van de Electrische Centrale, die
een lezing hield over „Electriciteit in de huishouding".
Deze lezing was bedoeld als voorbereiding van het publiek
voor de komendeplannen van de „Indische Gas Mij.", eigenares
van de vroegere electr. centrale van de firma Maduro, welke
eengeheel nieuwe centrale gaat bouwen en dan teen 't einde
van 1928 niet alleen des nachts doch ook overdag stroom zal
leveren.
Spreker beloofde nog een tweede lezing over een nog belangwekkender onderwerp op een later vast te stellen avond.
Het Nederlandsch op Curacao.
Meer dan ooit komt thans de kennis van de Nederlandsche
taal te Curacao tot haar recht. Om de studie ervan te bevorderen,
heeft onze Groep besloten prijzen uit te reiken aan die leerg
linen
van de hoogste klassen van de verschillende scholen te
Willemstad, die de beste vorderingen in het Nederlandsch
gemaakt hebben. Deze prijzen zullen bestaan in boekwerken,
die op Koninginnefeest in de zaal van den Kolonialen Raad
plechtig zullen worden uitgereikt.
De inspecteur van het onderwijs heeft aan de hoofden der
scholen een briefgericht, met verzoek de namen op te
geven van de leerlingen, die voor een prijs in aanm,erking komen.

NEDANDIE.
Pawiro. Zwerftochten door Indie, door L. H. C.
Horsting, adjuncthoofd Triangulatiebrigade Topografische Dienst, met Een woord vooraf door
L. C. Westenenk, oud-lid van den Raad van Ned.
Indie.
Uitgave van „Adi-Poestaka". Den Haag.

Wanneer wij de uitspraak van den heer Westenenk:
„Pawiro is een goed boek" beamen, dan zou dat
zijn om het tweede hoofdstuk „Pawiro" en het
laatste „Karim, de loods van de Rokan", waarin
eenvoudig en sober worden geteekend, in het eerste
de trouwe bediende en reismakker van den schrijver,
in het tweede de kalme, moedige en beleidvolle
zeeman. De overige hoofdstukken bevatten bijna
alle reisbeschrijvingen, die echter te veel op elkaar
lijken om telkens weer de belangstelling te kunnen
boeien.
De haast ideale verhouding tusschen den heer
Horsting en Pawiro pleit zoowel voor den meester
als voor den dienaar en Figaro uit de „Barbier de
Seville" zou den eerste zeker „digne d'être valet"
hebben gevonden i). Natuurlijk heeft de schrijver
niet willen zeggen: „zoo zijn de Inlanders", maar
„zulke Inlanders zijn er", en dat dit waar is, weten
alien, die een stuk van hun leven in Indie hebben
doorgebracht, al zullen er velen met schaamte
moeten bekennen, dat ze hun „Pawiro" niet zó6
hebben gewaardeerd, als waarvan de heer Horsting
blijk geeft.
Maar — evenals hier de „trouwe dienstboden" —
zulke figuren worden zeldzamer.
Want al is aan den eenen kant onder de Europeanen
het besef algemeener geworden, dat Inlanders
menschen zijn als wij, niet minder, maar anders,
al zijn er meer Horstings dan 40 jaar geleden, de
onderdanigheid, die voor zoo'n groot deel de grondslag is van de trouw en de toewijding aan de andere
zijde, is aan 't verdwijnen, deels tengevolge van de
algemeene ontwaking van het Oosten, deels van de
Westersche ontwikkeling, die wij, zooals onze plicht
was, den Inlanders gaven. Ook hierin vertoont zich
de tragiek der geschiedenis, dat wij de moeilijkheden,
die wij nu ondervinden, voor een groot deel zelf
in het leven hebben geroepen.
De heer Westenenk heeft gelijk, wanneer hij zegt,
dat er van des schrijvers „eenvoudig verhaal over den
braven Javaan een treffende bekoring uitgaat",
B.
maar het is de bekoring van „er was eens".
1) Aux vertus qu'on exige dans tin domestique, votre
Excellence connait-elle beaucoup de maitres qui fussent
dignes d'être valets?

Secretarissen der Groepen.
Nederland: Mr. W. J. L. van Es, Weissenbruchstraat id.
's-Gravenhage.
Ned. Antillen: J. H. Perret Gentil, Berg Altana 49, Curacao.
Ned, Indie: Mr. J. N. Greinadus, Javaweg 31, Weltevreden (Java).
Suriname: Ir. J. J. van Wouw, P. B. 169, Paramaribo.
Vlaanderen: Marcel Stijns, Ernest Discaillesstr. 11, Schaarbeek,
Brussel. (postchecquerekening 129226)

NEERLAND IA

VLAANDEREN.
De Belgisch-Nederlandsche intellectueele
overeenkomst.
Aangaande den inhoud van de intellectueele overeenkomst, welke binnenkort tusschen Belgie en Nederland zal worden gesloten,l) is tot dusver nog geen ambtelijke mededeeling gedaan. Toch kan reeds worden verzekerd, dat de uitwisseling van leerkrachten — een
der voornaamste punten van deze overeenkomst —
zoowel geldt voor het middelbaar als voor het hooger
onderwijs. Nederlandsche professoren zullen in de
gelegenheid worden gesteld gedurende eenige weken
college te geven in de Belgische Universiteiten en
omgekeerd zullen Belgische hoogleeraren, op dezelfde
voorwaarden, naar Nederland kunnen gaan. Voor
het middelbaar onderwijs zou de uitwisseling van
langeren duur zijn. Daar Belgie reeds een dergelijke
overeenkomst sloot met Frankrijk en uit den aard
der zaak alleen in het Fransch lesgevende professoren en leeraren voor de uitwisseling met
dit land in aanmerking kunnen komen, ligt het
voor de hand, dat, voor de uitwisseling met Nederlandsche professoren en leeraren, in Belgie hoofdzakelijk, hoewel niet uitsluitend, aan Nederland sch-sprekende d. z. Vlaamsche leerkrachten zal wordengedacht.
Verder zal ieder jaar aan een afgestudeerd Nederlander een Belgische reisbeurs van 20.000 frank
kunnen worden verleend, terwijl de Nederlandsche
regeering een gelijkwaardig bedrag ter beschikking
zal stellen van een Belgisch afgestudeerde voor een
verblijf van enke l e maanden, ter vervolmaking van
zijn studie, in Nederland.
De vraag van de aanpassing en gelijkstelling der
universitaire diploma's kan, in de intellectueele
overeenkomst, enkel in beginsel worden geregeld.
Dit vraagstuk is, voor wat zijn practische verwezenlijking betreft, vrij ingewikkeld en zal naderhand,
door later aan te wijzen commissies, worden bestudeerd en geregeld.
De toestanden aan de taalgrens.
Van verscheidene zijden vond het in de vorige
vergaderingen van het groepsbestuur geopperde plan
tot het instellen van een onpartijdig en volledig
onderzoek naar de toestanden aan de VlaamschWaalsche taalgrens in Belgie, blijken van gewaardeerde
instemming. Een paar zeer werkzame leden van de
afdeeling Ieperen zonden reeds een eerste verslag
in over de verhoudingen in de Westvlaamsche
taalgrensstreelelen zegden verdere medewerking toe.
Andere verbondsleden en belangstellenden beloofden
hetzelfde.
Al wie bijdragen wil tot dit onderzoek, waarvan
het belang, met het oog op de van Waalsche zijde
in de Belgische Kamer voorgestelde wijziging der
provincie- en arrondissementsgrenzen, niet genoeg
kan worden ingezien, wende zich tot de voorloopige
taalgrenscommissie van het A.N.V., Nieuwe Laan 193,
Vilvoorde-Brussel, waar ook alle nuttige mededeelingen, statistieken, enz. in dank worden ontvangen.
Verhooging en inning der bijdrage.
In overleg met de takken heeft het groepsbestuur
besloten de jaarlijksche bijdrage van de leden der
1) Tijdens het afdrukken bereikte ons het bericht, dat de
Belgische Minister van Buitenlandsche taken en de Nederlandsche gezant te Brussel het verdrag hebben geteekend.
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groep Vlaanderen te stellen op fr. 15 voor de gewone
en fr. 30 voor de beschermende leden. Deze lichte
verhooging drong zich op, daar de vorige jaren
steeds een tekort werd geboekt, dat telkens, dank zij
de tusschenkomst van het Hoofdbestuur, kon worden
gedekt, maar dat stilaan derwijze dreigde aan te
groeien, dat het de werkzaamheden van het Verbond
ten slotte zou hebben belemmerd. Nu het A.N.V.
zich in Vlaanderen geleidelijk uitbreidt, zijn de
vooruitzichten voor de leden nog verbeterd. Evenals
verleden jaar zullen de takken inderdaad de beste
Nederlandsche en Vlaamsche sprekers kunnen laten
optreden. Daarbij komt nog, dat stilaan ook de
boekerijen en de leestafels van goede Nederlandsche
boeken en tijdschriften worden voorzien.
Van November of wordt „Neerlandia", van Brussel
uit, aan de leden der verschillende takken van de
groep Vlaanderen gezonden. Met ingang van Januari
zal het maandblad als postabonnement worden
bezorgd. De inning der bijdragen zal eveneens van
Brussel uit geschieden. De leden van de groep
Vlaanderen en van de takken Brussel, Antwerpen,
Mechelen, Gent en Lokeren zullen aldus een kwijtschrift vanwege het groepsbestuur ontvangen en
worden beleefd verzocht voor betaling aan den
postbode te willen zorgen. Wie de inningskosten
wenscht te vermijden, kan het bedrag der bijdrage
(15 fr. voor de gewone en 30 fr. voor de beschermende
leden) \TO& 15 November a.s. storten op de postcheck rekening van den groepssecretaris, 129226 (M. Stijns,
Brussel).
Voor de takken Ieperen en Neder-over-Heembeek
zijn overgangsmaatregelen getroffen. De leden kunnen
daaromtrent nadere inlichtingen bekomen bij hun
secretaris.
Het groepsbestuur zorgt voortaan voor toezending
van een ledenkaart aan al de leden, die dan ook de
vergaderingen en feesten van om het even welken tak
kunnen bijwonen.
Gent.
Eerlang vat tak Gent voor goed zijn werkzaamheden aan. Er wordt uitgezien naar een geschikt en
stemmig lokaal, waar gelegenheid zal bestaan, om de
Nederlandsche en Vlaamsche geleerden en letterkundigen, op reis door Gent, te ontvangen. Lezingen
en debatten worden eveneens verwacht en er wordt

tevens gezorgd voor de rondgaande leesportefeuille.
Deurne.
Afdeeling Deurne van het A.N.V., opgericht op aansporing
van prof. Lauwereys, telt reeds 37 leden.
Het bestuur is aldus samengesteld:
Voorz.: Flor van Reeth, Bouwkundige; Boekbewaarder;
Leo Beyers, verzekeraar; Sekretaris : J. van Broekhoven,
bankbediende, Ravelsbergstraat 51.
Lokeren.
Afdeelingssecretaris, Maurice Keppens, Groote Markt 77.
Ieperen.
Deze wakkere afdeeling, welke ook tijdens de zomermaanden
niet werkeloos bleef en o. m. deelnam aan het 11 Julifeest en
de Vlaamsche bedevaart naar de graven aan den Yzer, ving
9 October reeds hare winterwerkzaamheden aan met een lezing
van den Eerw. Heer Faes, over het aloude epos „Gudrun"
Op 17 en 18 November viert deze afdeeling — vroeger
een zelfstandige vereeniging onder den naam van „Ypersche
Studiekring" — haar eerste lustrum. Het Vlaamsche Volkstooneel zal daarbij „De nieuwbakken Edelman" opvoeren,
terwijl het gemengd koor der afdeeling eveneens aan deze
herdenking zal medewerken.
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BUITENLAND.
Het achtste Congres van den Nederlandschen
Bond in Duitschland.
Het Hoofdbestuur van het A.N.V. heeft de laatste
jaren de goede gewoonte, zich op de Congressen
van den Ned. Bond te doen vertegenwoordigen.
Al is deze Bond in Duitschland nog geen onderdeel
van het A.N.V., omdat zijn uitsluitend Nederlandsch
karak ter niet ten volle past in het Grootnederlandsch
verband, toch is er een belangengemeenschap, die tot
uiting komt door het raadgevend-lidmaatschap van
jhr, Wittert, oud-voorzitter van den Ned. Bond in
Duitschland, in ons Hoofdbestuur. Hij was te
Crefeld aanwezig en stak den talrijken deelnemers
8 October, op den feestavond, met zijn opwekkelijk
woord een hart onder den riem, hetgeen in anderen
stiji ook de oud-minister Dr. Schokking deed met
zijn gloedvolle rede over den plicht en den drang
der Nederlanders in den vreemde, de liefde tot hun
land hoog te houden. Dat land en zijn regeering
hebben zich wel eens minder gelegen laten liggen
aan den N. B. D., die, daar de overgroote meerderheid der duizenden leden arbeiders zijn, voortdurend met geldzorgen te kampen heeft. Maar de
aanwezigheid van verscheiden Nederlandsche Consuls
in Duitschland: Schrikker, Ter Horst, Nieuwkamp,
Van Lith, Schmid; den hoofdinspecteur van het
L. 0. den heer Rienks, den leider der Nederlandsche
leergangen in Westfalen en de Rijnprovincie, die
den Minister van Onderwijs vertegenwoordigde; van
Mr. Van Schaick, die in verband met de uitkeeringen
aan noodlijdende Nederlanders in Duitschland woorden van uitleg en bemoediging sprak; en — lest best —
de op de Staatsbegrooting voor 1928 in uitzicht
gestelde eerste subsidie van 5 0 0 0 . heeft de
gemoederen hoopvol gestemd.

Onze voorzitter, de heer De Kanter, die met de
heeren Von Weiler en Van Son namens het Hoofdbestuur de druk bezochte Zondagvergadering bijwoonde, getuigde er in een opwekkend woord van,
dat de lezing van het pessimistische jaarverslag van
den ijverigen Bondssecretaris, den heer Blanche Koelensmid, hem eenigszins in tegenspraak leek met de
groote belangstelling ter vergadering, hetgeen hij in
verband brachtmet de echt Nederlandsche eigenschap,
om gauw te klagen, maar ook om zich krachtiger in te
spannen, naarmate de taken slechter gaan. Dit gaf
hem de overtuiging, dat de Bond, vooral als nu de
Ned. Regeering haar zeer gewenschten steun gaat
verleenen, nog een schoone toekomst tegemoet gaat,
hetzij als onderdeel van het A.N.V. of als zelfstandige Bond in nauwe samenwerking met ons.
Dat ons Verbond daartoe reeds veel bijdraagt,
toonde het herhaaldelijk door geldelijken steun, door
zendingen van boeken en tijdschriften en door vraagbaak te zijn. Onze hoofdvertegenwoordiger voor
Duitschland, Ir. Overhoff te Berlijn, die op geen
Congres van den Bond ontbreekt, is daarbij de
verbindende schakel.
Wij kunnen met het oog op onze zeer beperkte
plaatsruimte geen uitvoerig verslag geven van het
Congres te Crefeld, dat uit den card der zaak niet
de belangrijkheid had van het lustrumcongres te
Essen ten vorigen jare gehouden; maar we mogen
toch niet eindigen, zonder een woord van waardeering
voor de algemeene leiding van den Bondsvoorzitter
Hering en die der plaatselijke commissie onder aanvoering van de heeren Consul, Schrikker en Schaap,
voorzitter der Ned. Kamer van Koophandel te Crefeld, Mooren en Clabbers, voorzitter en secretaris
der feestcommissie; waarbij we onwillekeurig terugdenken aan de zangvereeniging „Ons Vaderland" en
de jonge dames, die in reigenvorm de elf provincial voorstelden.
En dan rest ons, ons over Brie feiten bijzonder te

\.0

Vergadering van de Evang. Luth. Synode van Esperito Santo. (Brazilie)
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verheugen: het weder optreden van Max Blokzijl
als Bondsvoorzitter, het voortbestaan van het Bondsblad De Post van Holland, zij het in bescheidener
vorm en de in uitzicht gestelde Regeeringssteun.
Moge het woord van Neerlandia, dat reeds meer
heeft gepleit voor zulk een onmisbaren steun, zulk
een bewijs, dat de Regeering zich het lot der Nederlanders in den vreemde, die Nederlanders willen
')lijven, aantrekt, doordringen tot alle Kamerleden.
Onze vrienden in t s Lands vergaderzaal zullen
aet trouwens aan verdediging van dezen begrootingspost wel niet laten ontbreken.
v. S.
De Nederlandsche kapel van Santa Leopoldina
(Brazilie),
De nevenstaande afb -elding is genomen naar een
foto, die aan de Nederl. Gustaaf-Adolf-Vereeniging
werd toegezonden. Zij stelt eene vergadering voor
van de Evang. Luth. Synode van Esperito Santo
(het lange kustland boven Rio de Janeiro) en Santo
Paulo (midden Brazilie) en wel voor het noordelijk
district, dat in Bahia ligt,om Cachoeiro heen. Wij
mogen er aan herinneren, dat er reeds Binds 1818 eene
sterke Duitsche kolonisatie in Brazilie is en dat men
alleen in Santo Paulo een 35.000 Duitschers telt. Er is
in Br. vrijheid van godsdienst en zoo konden de
Duitschers zich kerkelijk vereenigen in een Evang.
Luth. Synode. De genoemde vergadering was in
Juni 1924 en de man met het kruis op de linkerborst
(inkt op de oorspr. foto) is Vader Anton Lourett, vertegenwoordiger der Hollandia-kapel-gemeente. Er
wonen n.l. in Santa Leopoldina een honderd Nederlanders, die een gemeente vormen met kapel en school,
maar waar Duitsche predikanten en schoolmeesters
den dienst verrichten, zoodat het Nederlandsch,
schoon nog in de gezinnen gesproken, sterk achtertut gaat. De menschen zijn arm, zoodat zij b.v.
geen nieuwe school bouwen kunnen, hoe bouwvallig
de oude ook zij. Wie kent hen in het vaderland ?
De Ned. G. A. Ver. steunt hen naar vermogen door
tusschenkomst van pastor Petersen van Porto do
Cachoeiro de Santa Leopoldina (de tweede zittende
van rechts naar links),maar meer dan zij kan doen
is noodig om deze merkwaardige kolonie voor ondergang te bewaren. Voorts zou men gaarne hare
geschiedenis kennen. Welke Nederlanders stichtten
haar en van waar kwamen zij ? Onze vestiging in
Pernambuco is te lang geleden, 1 ste helft der 17de
eeuw, om aan invloed daarvan te durven denken.
Is er iemand, die inlichtingen geven kan ?
L. KNAPPERT.
GESCHENKEN.
Van P. J. de K. te 's-Gravenhage (in bruikleen):
Zilverengedenkpenning van de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina, 6 Set.
1898.
P
Bronzengedenkpenning ter herinnering aan het huwelijk van
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, 7 Febr. 1901.
Zilveren gedenkpenning voor de 100-jarige onafhankelijkheid
van Nederland in 1913.
Bronzengedenkpenning, geslagen bij den dood van Koning
Willem III (1890).

Leden, werft Leden!

HOOFDBESTUUR
Kort verslag der vergadering van het Hoofdbestuur van
het Algemeen Nederlandsch Verbond van
17 September 1927, te 's-Gravenhage.
Aanwezig: de heeren P. J. de Kanter, Voorzitter; Dr. H.
Ferguson, S. G. L. F. Baron van Fridagh, Mr. B. de Gaay
Fortman, Secretaris; Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm,
J. S. C. Kasteleijn, Overste K. E. Oudendijk, Mr. K. M.
Phaff, Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, Ondervoorzitter; en
C. van Son,
Administrateur, benevens Prof. Dr. A. J. Barnouw
alsgast.
Afwezig: de heeren Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, eerevoortitter; Dr. J. Th. de Visser, eerelid; J. E. Bijlo, 0. L. Helfrich,
M. J. Liesenborghs; Dr. H. W. E. Moller; B. Roode; Prof. Dr.
A. A. van Schelven, L. L. W. van Soest, Marc. Stijns, Th. G. G.
Valette, Omer Wattez, Mr. J. van Winckel, Jhr. E. J. M.
Wittert.
Alvorens aan depunten der dagorde te beginnen, doet de
voorzitter enkele mededeelingen,
o. m.:
1. Het Dag. Bestuur heeft sedert de vorige hoofdbestuursvergadering een adres aan de Kamer verzonden, n.l. betreffende
belasting op het inkomen en het vermogen van Nederlanders
in den vreemde. Het adres is reeds door de leden van het
Hoofdbestuurgoedgekeurd en kan thans worden bekrachtigd.
De vergadering verleent die bekrachtiging.
2. Aan den Minister van Waterstaat zond het Dag. Bestuur
een adres inzake het Radio-omroepvraagstuk. Ook dit is reeds
door de leden van het Hoofdbestuurgoedgekeurd en kan thans
worden bekrachtigd.
De vergadering verleent die bekrachtiging.
I Prof. Van der Meer te Frankfort heeft bericht, dat hi'
in 1929 ontslag neemt als Nederlandsch docent en dat maatregelen dienen genomen te worden, om het voortbestaan van
het Holland Instituut te waarborgen. Schr. heeft een verzoek
van den Minister van Onderwijs ontvangen, om raad in deze
zaak en leest het ontwerp van een antwoord daarop voor.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.
De Voorzitter stelt daarna aan de orde:
Punt I. Notulen der vergadering van 30 April 1927,
Goedgekeurd.
Punt H. Verslag der Commissie tot nazien der Rekening en
Verantwoording met nota van het Dag. Bestuur.
De Secretaris-Penningmeester deelt mede, dat tot zijn split

bij de nota degewijzigde rekening en verantwoording ontbreekt. Spr. noemt ze nu. Het nadeelig slot wordt f 2805,62%,
gedekt uit de buitengewone ontvangsten van legaten.
De Voorzitter brengt onder de aandacht der leden, dat de
nota van het Dag. Bestuur bij het verslag der commissie eigenlijk
een voorstel is. Het Dag. Bestuur stelt dus voor buitengewone
ontvangsten zocals b.v. legaten, tenzij de besteding door den
gegeven, te vice en bij het Steunfonds II, waaruit
erflater is aan
geput rr ag worden bij tekorten en vow. bijzondere doeleinden.
De heer Kasteleijn komt er teen op, dat kapitaal wordt
ingeteerd. Er wordt toch ock bij de begrooting niet op gerekend
en legaten worden toch meestal gegeven met de bedoeling het
kapitaal te versterken.
De Voorzitter wijst er op, dat vcor bijzondere daden toch
wel bijzondere middelen mogen worden aangesproken. De
ewone ontvangsten zijn ten eenenmale onvoldoende voor
g
de veelzijdige en uitgebreide taak van het Hoofdbestuur.
De heer Von Weiler acht de opvatting van den heer Kasteleijn
te angstvallig. Schenkingen worden gegeven om ze te gebruiken,
mits voor een nuttig doel. Elk geval moet natuurlijk op zichzelf
beoordeeld worden.
De voorstellen van het Dag. Bestuur worden aangenomen

190

NEERLAND IA

De vergadering geeft aan het Dagelijksch Bestuur een
met algemeene stemmen, behalve die van den heer Kasteleijn.
crediet van f 300.— voor de voorloopige kosten.
De heer Prof. Barnouw komt ter vergadering.
Met het oog op de afwezigheid van Prof. Van Schelven
De Voorzitter verwelkomt hem als een der beste vrienden
en het vergevorderde uur wordt besloten de punten IV, VIII
van het A.N.V. in Noord-Amerika en deelt mede, dat het
Dag. Bestuur met hem een onderhoud heeft gehad over de 1 en XI tot de volgende vergadering aan te houden en deze te
bepalen op 29 October a.s.
belangen van het A.N.V. daar te lande. Als de Groep NoordPunt VI. Verslag van den heer Van Wickevoort Crommelin
Amerika wordt opgeheven
is prof. Barnouw in en met het
,
over zijn studiereis in Fransch-Vlaanderen.
bestuur der afd. Nieuw-Nederland bereid het Hoofdbestuur
De Voorzitter stelt ten aanzien der voorstellen van den heer
met raad en daad bij te staan voor de iterdere vestiging van
Crommelin voor, te volstaan met de uitgave van een bloemvertegenwoordigerschappen en afdeelingen in Noord-Amerika.
lezing van De Coussemakers liederbundel, omdat anders de
Spr. dankt hem voor zijn tegenwoordigheid en stelt aan de orde:
kosten te hoog worden en een gelden voor herstel der LaPunt V. Opheffing van Groep Noord-Amerika.
kenhal te Ieperen in te zamelen, liggende dit niet op den
De heer Van Fridagh vraagt prof. Barnouw, welke reden de
weg van 't A.N.V.
door de Afdeeling Nieuw-Nederland bijeengeroepen vergadering
Aangenomen in dezen zin, dat thans omtrent de bloemlezing
der Groep had, om tot opheffing der Groep te raden in plaats
slechts een beginselbesluit is genomen en het Dag. Bestuur
van er toe te besluiten.
met nadere voorstellen zal komen.
De heer Barnouw antwoordt, dat de bijeenkomst z.i. wenschte
Punt VII. Voorstel van het Dag. Bestuur om bij gebleken
aan te toonen, dat Groepsvergaderingen in Noord-Amerika
wenschelzjkheid aan de Leeszaal en Boekertj te Kaapstad een
onmogelijk zijn en een Groep Noord-Amerika wel in naam,
steun van £ 10.— te verleenen.
maar niet inderdaad kan bestaan. En feitelijk is ze nooit wet at een volledig overzicht is gevraagd
De Voorzitter zegt, dat
telijk opgericht. De vergadering sprak daarom alleen de wenvan dengeldelijken toestand en stelt voor, in afwachting daarvan,
schelijkheid van opheffing uit.
de bijdrage niet uit te betalen.
De Voorzitter acht die zienswijze niet geheel juist en trekt
Het voorstel wordt aangenomen.
een vergelijking met de algemeene vergaderingen van het
Punt IX. Voorstel van het Dag. Bestuur tot goedkeuring
geheele A.N.V., die zelden plaats hebben en waarbij de Groepen,
van het Reglement der Afd. Weenen.
verspreid over den aardbol, meestal door personen in Nederland
Goedgekeurd.
zijnde, worden vertegenwoordigd. Er g aat van zoo'n verPunt X. Verzoek om lid te worden van den Europaeischen
g
aderin g wel minder kracht uit, maar ze is naar den vorm
Zoll Verein.
in orde.
De Voorzitter zegt er voor te zijn met het oog op het verkeer
De heer Von Weiler beschouwt de vergadering te New-York
tusschen Nederlanders en Vlamingen, maar dat in het Dag.
toch als eengroepsvergadering, wettig opgeroepen en die
Bestuur ook de meening is verdedigd, dat deze beweging
wettig stemde (16 teen 3 stemmen) voor opheffing der
niet in onze lijn lit.
Gro ep.
De heer Van den Helm wijst er op, dat de Volkenbond ook
De Voorzitter merkt op, dat een der voornaamste oorzaken
in de richting van vrij economisch verkeer tusschen de vervan de mislukking der Groep is de groote afstanden in Amerika,
schillende landen stuurt.
die samenwerken en bijeenkomen zeer bemoeilijken.
Besloten worth, dat het A.N.V. lid wordt.
Het voorstel, om de uitspraak van de vergadering te New-York,
Punt XII. Voorstel van het Dag. Bestuur om te benoemen
dat opheffing der Groep wenschelijk is, te beschouwen als
tot vertegenwoordigers:
een besluit tot opheffing, zijnde die vergadering een wettig
D. J. van Bommel te Turijn, J. Schenk te Bombay en
bijeengeroepen vergadering der Groep, wordt met algemeene
Mej. G. van Kooy te Milwaukee.
stemmen aangenomen.
Worden benoemd.
De Voorzitter stelt voor aan de Afdeelingen en VertegenPunt XIII. Voorstel van het Dag. Bestuur om den eerepenning
woordigers in Noord-Amerika kennis te geven van de opheffing
an het A.N.V. in zilver toe te kennen aan Dr. M. A. van Weel,
v
der Groep met verzoek aan de Afdeelingen, haar reglement
voorzitter der Taalcommissie.
nu in overeenstemming te brengen met den nieuwen toestand
De Voorzitter stelt voor ook aan Dr. Van Everdingen zulk
en voortaan rechtstreeks met het Hoofdbestuur te ondereen penning aan te bieden op 18 October, ter gelegenheid
handelen. Aan de Vertegenwoordigers zal een nieuwe Leidraad
van het 25-jarig bestaan der Boekencommissie.
wordengezonden.
Beide voorstellen worden aangenomen.
De heer Barnouw verklaart, dat het bestuur der afdeeling
Punt XIV. Ingekomen stukken en mededeelingen o. m.
Nieuw-Nederland bereid is adressen op te geven van geschikte
1. Bericht van den inmiddels helaas overleden heer B. Roode,
candidaten voor vertegenwoordiger en in 't algemeen het
dat hi'j zijn benoeming tot raadgevend lid in het Hoofdbestuur
Hoofdbestuur van raad te dienen voor de inrichting van
voor Zuid-Afrika aanneemt.
't A.N.V. in Amerika engeeft in overweging de Afdeeling
2. De Voorzitter had 5 Mei met Minister Waszink een onderDr. Kiewiet deJonge, hoewel zij feitelijk onder Nieuw-Nederhoud over het vraagstuk der vereenvoudigde spelling en
land behoort, zelfstandig te laten bestaan. De heer Barnouw
dat der taal in ambtelijke stukken. De Minister wenscht eenige
zegt toe, dat het bestuur der Afdeeling Nieuw-Nederland een
vereenvoudiging in den geest van den brief van den voorzitter
en ander nog schriftelijk zal bevestigen.
aanden ambtsvoorganger van den Minister, d.d. 12 April 1922
Het voorstel van het Dag. Bestuur wordt goedgekeurd.
enoverweegt, in overleg met het A.N.V., maatregelen, om de
Punt III. Oprichting van een Nationale Maatschappij tot
ambtelijke stukken in zuiver Nederlandsch te doen verschijnen.
bevordering der Landverhuizing.
De Minister ze de toe den Voorzitter op de hoogte te zullen
Na een uitvoerige wisseling van gedachten wordt besloten,
houden.
dat deplannen niet openbaar gemaakt zullen worden, voor
3. Aan de Nederlandsche afgevaardigden naar het vijfde eeuwzal zijn gebleken, dat de noodige medewerking van de daarvoor
feest der Leuvensche Hoogeschool wend een verzoek gericht
in aanmerking komende lichamen verzekerd is en alsdan
om bij de redevoeringen, de Nederlandsche taal de eereplaats
aan het Dagelijksch Bestuur op te dragen de noodige maatte geven.
regelen te treffen, in overleg met den heer Van den Helm.
4. Het Dag. Bestuur heeft bewerkt, dat een proef zal worden
De heer Van den Helm neemt op zich voor die medewerking
genomen met geregelde voorlichting van de Belgische pers
de noodige stappen te doen, in overleg met het Dagelijksch
over Nederlandsche toestanden.
Bestuur.
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Bericht van Mej. Van den Berg te Bundaberg, dat zij haar
benoeming tot vertegenwoordigster aanvaardt.
5. Het Hoofdbesuur was, teen zijn bedoeling, door een misverstand niet vertegenwoordigd bij de 8ste Bedevaart naar
degraven aan den IJzer.
6. Van Wijlen Mej. J. J. Lagers werd een legaat ontvangen,
groot f 500.— belast met vruchtgebruik.
7. Het Dag. Bestuur heeft op verzoek van het Bestuur van het
Dietsch Studenten-Verbond in het kantoorgebouw van het
A.N.V. ruimte beschikbaargesteld voor het archief van dat
Verbond.
Verslag der kascommissie.
's Gravenhage, 27 Juni 1927.
Aan het Hoofdbestuur van het Alg. Ned. Verbond.
Mine Heeren,
De ondergeteekenden hebben de eer U mede te deelen,
dat de Rekening en Verantwoording over 1926 door hen is
nagezien en dat die aanleiding heeft gegeven tot enkele opmerkingen, welke hieronder molten volgen.
In vervolg op de opmerking, 1-:et vorige jaar gemaakt,
heeft de commissie de voorkeurgegzven aan een meer overzichtelijke groepeering der cijfers, door namelijk de ontvangsten
te schiften in gewone en buitengewone.
Rangschikken we onder deze laatste alle niet regelmatig
vloeiende bronnen van inkomst,
dus de toevallige, dan zou
de rekening van 1925 het volgende slot hebben gehad:
Buitengewoon ontvangen uit Winst en Verlies .. f 1882.02
„ Legaten e.d...... „ 1395.571/4
ff
ft
zoodat feitelijk de uitgaven de gew. ontvangsten m. ,J 3277.591A
hebben overschreden.
Op 1926 dezelfde methode toepassend, ontstaat het volgende
beeld:
Gewone uitgaven ...... f 28.644.80
Gewone inkomsten
f 25.483.33
47.631/2
over van 1925
lfr
Totaal
f 28.644.80 f 25.530.961/2
alzoo te kort
f 3.111831/2
47.631/4
Feitelijk moet hierbij het overschot f
omdat dit een fictie is. Daardoor wordt
f 3.161.47
het juiste tekort
Buitengewoon ontvangen
f 7608 .29
Afgeschreven op Gedenkboek
f 1163.81
f 3113.831/4
Verbruikt tot dekking van het tekort
f 3330.64%
Nog aanwezig van buitengewoon '26
Tekort 1925 aan gewone inkomsten
1926
„
ft

f 7608.29 f 7608.29
f 3277.591/2
„ 3161.47

minder
zoodat dus in het afgeloopen jaar .... f 116.12
is tekortgekomen dan in 1925.
Veilig ma ps worden aangenomen, dat volgens deze beide
overzichtengedurende de beide genoemde jaren ruim 3000 gld.
tekort isgekomen aan gewone middelen en dat voor het loopende
jaar, alle omstandigheden dezelfde blijvende, behalve de rijke
toevloed aan legaten e.d. het overschot buitengewoon '26 is
uitgeput.
Deze toestand is nietgezond en moet — hoe onaangenaam
ook aandoend — koel onder de oogen worden gezien. De
commissie heeft voor haar overzicht het volgende beeld ontworpen, uitgaande van de cijfers, die haar in het overzicht
zijn verstrekt:
Aan totaal ontvangsten was er (zonder buitengewoon)
f 27760.411/2
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Hiervan vroeg Hoofdkantoor plus Museum enz. f 14517.991/4
„ 5699.25
Neerlandia eischte.
„ 1055.80
Uitgeverij kostte .
„ 6755.05
Gevoegd bij Neerlandia wordt het geheel
Werkzaamheden volgens Art. 3 en ,4 met steun
„ 3799.08
aangroepen
„ 3070.52
Propaganda vroeg .
Toelagen Boekencommissie en fonds-Meert .... 2300.—
Alles te zamen dus een kleine 10 % te veel, welke niet
gedekt zijn.
Het is nu beslistgeboden, dat de uitgaven eveneens worden
g
eschift in gewoon en buitengewoon, waarbij dan de begrootingg
sluitend wordtgemaakt met de gewone uitgaven en de buitengewone slechts worden toegestaan, naarmate daarvoor middelen
aanwezig zijn.
Is het uit den aard der zaak verkeerd om Legaten e.d. die
feitelijk kapitaalsposten vormen, gewoon te verbruiken, er
zijn omstandigheden denkbaar, dat er p een andere uitweg is,
dan iets van het kapitaal te verbruiken.
Door een rubriek buitengewone uitgaven wordt tot een oogenblik overleg gemaand.
Deze voorstelling van zaken is noodzakelijk voor de afdeelinen en groepen, waar onbegrijpelijk genoeg, nog steeds de
meening voortleeft, dat dat Hoofdbestuur fondsen genoeg heeft
en best een subsidie kan verleenen of een achterstallige bijdrage
kan kwijtschelden.
Dit is absoluut niet hetgeval. Integendeel meent onze
commissie te moeten waarschuwen voor subsidies en zoo enaamde steun aan Groepen, waaronder vaak achterstanden
zijn in afdracht, die dan door een steunpost worden gelijk
g
emaakt.
Zijn dergelijke uitgaven gewenscht, men brenge ze dan
matig onder „Buitengewoon" d.w.z. als er fondsen voor zijn.
Rest nu de vraag, hoe het geschetste beeld eenigszins gelijkdragend zou kunnen worden gemaakt.
De commissie acht zich niet bevoegd uit te maken of de
eerstepost van „Huishouding" voor vermindering vatbaar is.
Zij betwijfelt dit.
Anders was de meening over„ Uitgeverij en Neerlandia".
Wellicht is overleg te le en met andere vereenigingen, tot
samenvoeging van hare bladen. Het tijdsbeeld van heden
vertoont economie als een hoofdfactor, zoodat menging van
deze stof in Neerlandia de belangstelling beslist zal verhoogen.
De meer ideeele kwesties behoeven daarom toch niet verwaarloosd te worden. Ook verwacht de commissie van een
dergelijke men in meer aantrekkelijkheid voor hen, die
wenschen te adverteeren en vooral eengrooter aantal werkelijk
belangstellende lezers.
De commissie heeft het eengemis gevoeld, dat van verleende
subsidies en toelagen tot steun e.d. een ontvangstbewijzen
en overzichten werden aangetroffen, waarin de om subsidie
of steun verzoekende lichamen aantoonden, dat die steun nog
steeds werkelijk noodig was.
Zij moet dus voorbijgaan, wat daarvan voorkomt onder
„Toelagen Boekencommissie en Werkzaamheden art. 3 en 4,
en steun aan groepen.
Depost propaganda dekt zich vrijwel zelf, zoodat tenslotte
niets anders overblijft, dan een nauwkeurige schifting der
werkzaamheden volgens art. 3 en 4 — om op die wijze de
overschreden 10 % te kunnen afscheiden.
Onder deze omstandigheden is het jammer, dat aan de
Regeering, bij de aanvrage voor subsidie voor 1928, niet dit
overzicht van zaken kon verstrekt worden, al ware het alleen
maar om aan te toonen ,
dat met een verhooging van 1000 gld.
der subsidie,
nog slechts 1/3 van het huidige tekort wordt
gedekt.
De commissie keurt hierbij de Rekening en Verantwoording
over 1926 goed en hoopt, dat de leden er deze aansporing uit
zullen halen, nl.: om door het werven en aanbrengen van
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nieuwe leden op een natuurlijke wijze mede te voorzien in
de nu eenmaal onontbeerlijke middelen om het werk te doen,
dat we op ons hebben genomen.
(w..)
W. F. GERDES OOSTERBEEK.
g
A. KOOY.
(„
)
( „ L. WELLING.
(„
) H. J. M. TIJSSENS.
(„
) A. J. KRONENBERG.
Dit verslag geeft het Hoofdbestuur aanleiding tot de volgende
opmerkingen:
De commissie becijfert, dat 1926 evenals 1925 aan „gewone
inkomsten" een tekortgeeft van ruim f 3000.—. Bij de gevolgtrekkingen, die zij daaraan verbindt, houdt de commissie geen
rekening er mee, dat tot bepaalde uitgaven juist besloten is,
omdat de buitengewone ontvangsten daartoe in staat stelden.
Het Hoofdbestuur is van meening, dat ook in de toekomst
daarvoor erflatingen en andere buitengewone ontvangsten moeten en mogen gebezigd worden. Echter kan het Hoofdbestuur
zich in zooverre vereenigen met den gedachtengang der commissie, dat zij besloten heeft in het vervolg de erflatingen buiten
degewone rekening van ontvangsten en uitgaven te houden
en daaruit alleen teputten tot del in van een mogelijk tekort.
Op deze wijze krijgt de rekening en verantwoording over 1926
het hie ronder vermelde aanzien.
De commissie stelt nog voor een sluitende begrooting te
maken en oppert de veronderstelling, dat alleen de post
„werkzaamheden volgens artt. 3 en 4" in aanmerking komt
om het tekort te verhalen. Dit laatste is ook hetgevoelen van
het Hoofdbestuur, dat juist daarom van oordeel is, dat het de
voorkeur verdient een begrooting te maken, die, zoo noodig,
met een tekort sluit, boven een begrooting, waarop voor werkzaamheden volgens artt. 3 en 4 niets of nagenoeg niets wordt
uitgetrokken. Deze werkzaamheden omvatten het eigenlijke
verbondswerk en, al zal bij het ontwerpen der begrooting niet
alles kunnengenoemd worden, wat in het aanstaande jaar
zal moetengedaan worden, toch behooren deze uitgaven tot
de meest„gewone”, die op de begrooting voorkomen.
Het Hoofdbestuur vereenigt zich gaarne met wat het beschouwt als de strekking van het betoog der commissie, dat
buiten de regelmatig terugkeerende jaarlijksche uitgaven geen
elden moeten worden uitgegeven, waarvan de middelen tot
g
dekking niet worden aangewezen.
Het samengaan met andere vereenigingen in de uitgave
van ons maandblad acht het Hoofdbestuur niet uitvoerbaar
om dengeheel eigen aard van ons verbond en Neerlandia.
REKENING EN VERANTWOORDING VAN HET
HOOFDBESTUUR VAN HET ALGEMEEN
NEDERLANDSCH VERBOND, OVER 1926.
Ontvangsten:
f 7045.81%
Bijdragen der Groepen .
„ Zelfstandige Afdeelingen . ...... „ 12130
ft
Lalgemeene buitenlandsche
tt
f 721.43%
leden
„ 858.59
Bijdragen Vertegenwoordigers
„ 1580.021/2
Van leden aangebracht door den propagandist „ 2229.45
„ 356.60
Achterstallige bijdragen .
„ 4807.67
Rente Steunfonds I .
4.51
II .
„
„ 9000.—
Regeeringssteun .
Bijdrage Groep Nederland voor kantoorarbeid „ 1600.—
Verkochtegeschriften enz.
11 967.21
Onvoorzien
ft 308.21
1
47.631Batig saldo 1925 .
lf
„ 2805.62%
Nadeelig saldo, gedekt door legaten
f 30874.25

Uitgaven:
Bezoldigingen, pensioenpremien en rentezegels . f 10316.59
Kantoorhuur, verwarming, verlichting, waterleif 859.43
ding, verzekering .
Onderhoud: werkster, diversen ...... „ 348.65
„ 1208.08
Postzegels, kantoorbehoeften, drukwerk enz.
„ 1449.99
Onkosten hoofdbestuur .
874.981/2
ft
Neerlandia
„ 5699.25
Bo ekencommissie
„ 2000.—
Taalcommissie .
Propaganda
„ 3070.52
300.—
Bijdrage Fonds-M..
frt
Drukwerken .
„ 1055.80
Museum en boekerij
ft 668.35
„ 3799.08
Werkzaamheden volgens artt. 3 en 4
431.60%
Onvoorzien
ft
f 30874 25

MEDEDEELINGEN.
Huldiging van Prof. Knappert.
24 September vierde Dr. Knappert te Leiden zijn zilveren
professorsjubileum.
Onze algemeen-voorzitter, de heer De Kanter, beyond
zich onder de velen, die hem hun opwachting maakten. In
een korte toespraak bood hi' de gelukwenschen van het A.N.V.
aan. Door een bloemstuk en deelneming aan het algemeene
geschenk heeft het Hoofdbestuur verder zijn waardeering
willen uiten voor alles, watprof. Knappert, rechtstreeks of
middellijk, voor het A.N.V. heeft gedaan.
In een dankbetuiging schreef de gehuldigde: „Voor dit alles
betuig ik U mijnen oprechten en diepgevoelden dank en geef
U de verzekering, dat ik het als een groote eer beschouw,
waarbij ik wel niet behoef te voegen, dat de zaak van Uw,
van mijn Verbond bij voortduring de liefde van mijn hart
zal hebben.”
Zulke voortreffelijke vaderlanders, die met woord en daad
de natie dienen, heeft ons land te weinig.
Achtste Koloniale Vacantiecursus voor
Aardrijkskundigen.
Van 27-29 December e.k. zal vanwege het Comite voLr
Indische Lezingen en Leergangen te Deventer wederom eel]
Koloniale Vacantieleergang voor aardrijkskundigen gehouden
worden.
Men kan zich aanmelden bij den secretaris, Dr. H.H.
Zeylstra Fzn te Deventer.
Nederland op z'n best.
Uit een brief van onzen vertegenwoordiger te Singapore:
„Vandaag kwam de tinzuigmolen van de Singkep Tin
Maatschappij aan, gesleept van Nederland naar hier door de
sleepboot „Humber". Als men het gevaarte ziet, staat men.
verwonderd over den durf en de bekwaamheid van onze Nederlandsche sleepbootkapiteins, om zoo'n gevaarte veilig over
zoo'ngrooten afstand te sleepen. De „Serdang" had dan ook
heel wat bekijks en ik hoorde vele uitroepen van bewondering.
Dit herinnert mij aan een artikel in de „Straits Times"
eenigen tijd geleden over het sleepen van het drijvende droogdok
voor Singapore, wat, naar men beweerde, door Nederlandsche
sleepbooten gedaan zou worden Daartegen kwam men hier
op, aangezien het een Gouvernementsdok is en dat sleepen
aan Engelschen gegeven moest worden. Ik schreef daar toen
voor de aardigheid op terug, dat de Engelsche Admiraliteit
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overwegende de moeilijke omstandigheden van het sleepen
vanzoo'n root dok een
risico wilde nemen, doch zeker
,
zij,n dat het dok goed en veilig naar Singapore gebracht
wildea
werd en daarom de wereldberoemde Nederlandsche sleepbooten dat zaakje liet opknappen."

Groep Suriname.
Op 22 September heeft deze groep een reeks Zuidafrikaansche
rolprenten vertoond, toegelicht door den Secretaris, Ir. J. J.
van Wouw, uit Zuid-Afrika geboortig. Het vertoonde was
zee belangwekkend. Wij lezen in Surinaamsche bladen,
dat de belangstelling omgekeerd evenredig aan met de belangwekkendheid van het vertoonde.

Voor Afdeelingsavonden.
(Vervolg).
Hendrik Bulterys, Haantjeslei 90, Antwerpen. Voordracht
van Vlaamsche en Nederlandschegedichten en proza (zeer
uitgebreid programma ter keuze).
Geert Dils, Minnezanger en docent bij 't Ned. Jeugdleiders
Instituut, Schipbeekstraat 24111, Amsterdam Z. Oude Neder landsche liederen met verklarende voordracht en liederen van
luim en leute, begeleid met de oude theorbeluit.
Johan Koning, Park Leeuwenbergh, Voorburg. Voordrachten over Ned.-Indische cultures, steden, land, yolk en
letterkunde, de meeste met lichtbeelden en aanschouwingsmiddelen.
Marguerite Couperus, Ripperdapark 22, Haarlem. Avondengewijd aan „Het Dietsche lied in verschillende eeuwen".

Afd. Batavia.
In h etgebouw van den Kunstkring te Batavia werd 18 Aug.
eenpropagandabijeenkomst gehouden. Mr. A. B. Cohen
Stuart opende haar met een korte uiteenzetting van het doel
van het A.N.V., waarna hi' het woord gaf aan den heer P.
Kerstens, die eene rede hield over„
De Nederlandsche Gedachte
en haar recht van bestaan in de wereld."
De heer Kerstens wees op de groote Nederlandsche mannen
van vroeger en heden, daarmede aantoonende, dat wij trotsch
mogen zijn op onze natie. 0. m. merkte spreker op, dat men
in het buitenland door middel van deers getracht zou hebben
ons te verwijten, dat wij in Indie de communistische beweging
niet afdoende konden onderdrukken, terwijl wij in Europa
onze beste mannen moeten afstaan, om de toestanden in verschillende landen te verbeteren.
Ook maakte spreker duidelijk, dat onze taal onder de volken
erkend wordt als een oorspronkelijke, die den band vormt voor
hetgroote Nederland, ook buiten de landen aan de Noordzee.
Het verderegedeelte van het programma bestond uit eenige
zuiver Nederlandsche zangnummers en voordrachten, die, uitgevoerd door Mevrouw Elize van Bunge en den heer Kerstens,
den aanwezigen herhaaldelijk hartelijke toejuichingen ontlokten.
Gedurende de rust maakten eenige 'one dames van de gelegenheid gebruik, leden voor het A.N.V. te werven. Menigeen
gaf zich daarvoor op.
Depianobegeleiding van de liederen was in handen van
Mevrouw G. Barbas.

Uit Medan.
Op aandrang van het bestuur onzer afdeeling Sumatra's
Oostkust heeft de Gouverneur van ditgewest aan alle bestuursambtenaren onze uitgaaf T aalzuivering gezonden met een
beroep op hun medewerking, om het voor hun ambtelijke
briefwisseling te gebruiken.
Ook aan den Directeur van 0. en E. te Weltevreden is
verzocht hetgebruik verplicht te stellen op de Indische Middelbare Scholen en Kweekscholen. Reeds is de bedoelde woordenlijst ter beoordeeling aan de Inspecteurs gezonden.
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Noord-Amerika.

Als vertegenwoordiger te East Orange, N. Jersey, trad op
de heer H. K. Vulling 151 South Clinton St.

Koninginndag te Sydney.
De herdenking van Koninginnedag te Sydney had onder
veel belangstelling plaats door een ontvangst ten huize van
den Consul-Generaal en Mevrouw Teppema, waar ook vele
Australische overheden en consulaire ambtenaren to enwoordig waren.
Een vaderlandsche rot rent gevolgd door een opgewekt
samenzijn en bal,
besloot het feest.

Inzameling op Curacao voor noodlijdenden.
Ten behoeve van de noodlijdenden, tengevolge van de
stormramp in den achterhoek, ontving het Hoofdbestuur
een bedrag van f 1751.76, zijnde de zuivere opbrengst van
een inzameling gehouden door de Groep Ned. Antillen.
Het bedrag is overgemaakt aan het Roode Kruis.

Rolprenten over Zuid-Afrika.
De Ned. Zuid-Afr. Vereeniging heeft wederom kosteloos een
aantal rolprenten betreffende Zuid-Afrika ter beschikking.
Belanghebbenden kunnen een omschrijving aanvragen aan
het adres der Vereeniging, Keizersgracht 141, Amsterdam.

Lectoraat in het Nederlandsch te Boedapest.
Zaterdag 8 Oct. werd de heer Verbeek v. d. Sande, de nieuwe
lector voor de Nederlandsche taal aan de universiteit te Boedapest, als zoodanig geinstalleerd. De Nederlandsche zaakgelastigde, graaf van Aldenburg Bentinck, de consulen de vice-consul, alsmede de secretaris der HollandschHongaarsche vereeniging deden van hunne belangstelling
blijken. De deken der philosofische faculteit, professor Mehely,
leidde met eene rede, waarin hi' er o.a. aan herinnerde, hoe
in de zeventiende eeuw in de universiteit van Koloszvar in
Zevenbergen reeds het Nederlandsch onderwezen werd, den
nieuwen lector in, die vervolgens in eene korte Hongaarsche
rede bedankte.

Gebruikte Postzegels.
Zendingen ontvangen van W. H. te 's Gravenhage, H. S.
te Utrecht J. G. K. te ..... , Dames K. te Dordrecht E.
S.te G. P. den H. te Santpoort en F. B. te La Jolla
(Californie).

Oude Neerlandia's.
Wie helpt ons aan Nr. 6 van jaargang 1902 en Nrs. 9 en 10
van jaargang 1903 ?

Nederlanders in het buitenland.
De heeren W. baron Snouckaert van Schauburg en Ph.
F. W. van Romondt zullen in het begin van het volgend
jaar, in samenwerking met het A.N.V., een jaarboek uitgeven
etiteld: „Nederlanders in het Buitenland"
g
Het doel dezer uitgave is:
a) bevordering van meerdere aansluiting van in het buitenlandgevestigde Nederlanders;
b. een vraagbaak in het leven te roe en ten dienste van genoemde Nederlanders;
c) het scheppen en onderhouden van de saamhoorigheid dezer Nederlanders met het Moederland, mede ter bevordering van onzen handel en van onze nijverheid.
In dit jaarboek zullen o.m. opgenomen worden alle onze
Nederlandsche diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers
met korte levensbijzonderheden; de Nederlandsche Kamers
van Koophandel, clubs en vereenigingen op sociaal-, wetenschappelijk- en handelsgebied, voor dit doel in aanmerking
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komende. Eveneens zullen de vertegenwoordigers der vereenigingen „Het Algemeen Nederlandsch Verbond" en „Nederland in den Vreemde" worden vermeld, met opgave van
hun maatschappelijken staat en hunne levensbijzonderheden.
Bovengenoemde heeren verzoeken dringend de nog ontbrekende, dochgevraagde opgaven spoedig in to zenden aan
de Redactie van„Nederlanders in het Buitenland", Jan van
Nassaustraat 96, 's-Gravenhage.

NIEUWE LEDEN.

Joh. Twerda, Hoofd Wilhelminaschool,
Amstelveen
W. Kok, Stationschef le kl., Westerlaan 1
Zwolle.
Allen opg. door den heer Jac. Post, Boomstraat
16bis, Utrecht.
Haarlem.
Ir. B. Wigersma, Eindenhoutstr. 33,
Opg. door Dr. J. B. Schepers, Haarlem.
J. M. Kluppell, Laan van Oostenburg 36,
Voorburg.
A. Poolman, Dir. Coäperatie, Weteringkade 27 Den Haag.
Beiden opg. door Kolonel K. E. Oudendijk, Den Haag.
Mevr. Wed. E. Ch. Stammler,geb. BOttger,
Fred. Hendriklaan 268,
ff
Opg. door Mevr. F. v. d. Haar-Butter
ft
Mej. S. R. Cohen, Daendelsstr. 35,
Opg. door Dr. M. A. v. Weel,
tt
Dr. J. Galle, Leeraar Ger. Gymn. to Kampen,
Vondellaan 3
Hilversum.
Opg. door den heer T. ten Kate,
Kamen.
P
Mr. D. W. 0. A. Schut, Sin el 303,
Amsterdam.
Opg. door het Bestuur der Afd. Amsterdam.
Arnhem.
Dr. J. S. van Veen, Kastanjelaan 36,
Opg. door het Bestuur der Afd. Arnhem.
D. C. Wessels, Goudscheweg 136,
Rotterdam.
Dr. Hk. Cohen, Rozenburglaan 100,
1f
H. Flaumenhaft, Denneweg 25
Den Haag.
L. Levisson, Wilhelminastraat 160,
11
Mevr. Tuyt, Anemoonstraat 34,
ft
PP

Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Leiden.
Fa. Peek en Cloppenburg,
Mevr. M. Boom-Sybrandi,
Jan Luykenstr. 18 Amsterdam.
Schoonhoven.
J. A. Brandon, Gep. Luit. Kol. der Art.
Fa. J. C. Streng, Fabr. v. toebereide VleeschDen Haag.
waren, Nieuwstraat 8-14,
Rotterdam.
P. Huizinga, Apotheker, Oostzeedijk 123
Jan v. d. Woude, Dir. Kamer Bank, NieuweKampen.
weg 122,
Allen opg. door den heer Jac. Post, Boomstr.
16bis, Utrecht.
Den Haag.
N.V. „Drukkerij Trio", Nobelstraat 27,
Gewone Leden.
H. G. Vlug, Ass. Apotheker, Barteljorisstr. 8, Haarlem.
W. Alphenaar,
Alg. Muziek- en Instrumenthand.
Kruisweg 49,
ft
G. A. v. d. Steur, Kleermaker, Kruisstr. 7,
ff
P. Ozinga, Arts, Garenkokerskade 52,
ft
G. A. Draijer, Insp. v. Politie, Schotersingel 115,
fl
Oegstgeest.
P. M. de Vetten, Pastoor,
H. Filippo W.F.zn., Gem. Ontvanger, Hugo de
Leiden.
Grootstr. 13,
C. J. van Spa11, Stationsweg 12,
Pt
Zeist.
H. Strietman, Wijnhandelaar,
Banketb.-Kok, Avenue Concordia 57 Rotterdam.
B. J. Carlier,
G. van Bockel, Avenue Concordia 23,
lf
Dr. G. Engels, Leeraar i. h. Ned., Avenue
Concordia 15,
tt
Ir. M. C. A. Meischke, b. i., Avenue Concordia 7a
J. A. v. d. Poel, Apotheker, Oudedijk 46
ft
P. Lamaison v. Heenvliet, 's Gravenweg 15
tt
V. Winkler Prins, Arts, Annastraat 2
ff
H. J. v. Manen, Hoofd School G.L.O. B. 9,
Honingerdijk 67,
If
Mej. W. C. v. Mensch, Hoofd Meisjesschool,
Voorschoterlaan 73,
ff
, Avenue Concordia
J. L. v. d. Wolf Predikant,
ft
Koo,man
Binnenrotte 145
Dirk Bakker ,
tt
A. Winkler Prins, Arts, Oostzeedijk 73h,
ft
Amsterdam.
J. D. Sybrandi, Prinsengracht 725,
Fa. L. J. Veen, Uitgever, Leidschegracht 78,
1P
N. Lier, Hoofd Bijz. Mulo-school, Prinsengr. 683
,,
Jan Berk, Scheik. Ing., Lid v. d. Gem.raad, Kampen.
A. Mulder, Kapelaan,
ff
Dr, J. J. Esser, Rector Geref. Gymnasium,
11
J. Ch. van Hall, Dir. Geldersche Credietvereen.,
tt
Schoonhoven.
Fa. J. de Gruyter, Boekh., Drukkerij,
C. M. Malin re, Wijnhandelaar,
ff
Mr. C. v. Leeuwen v. Duivenbode, Griffier
en Kantonrechter,
Tol 5
ff
P. v. d. Hek, Fruithandelaar, Haven W.Z. 52,
,,
Nieuwpoort.
P. A. A. Kliisener, Ned. Herv. Predikant,
P. H.Quik, Hoofd Openb. School,
fr,
Koudekerk.
E. Rollema, Gemeente Secretaris,
IP

Groep Ned. Indie.
B. Bonga, Gouv. veearts,

Benkoelen.
Weltevreden.
L. A. Loeff,
J. M. de Waal,
ft
W. Hogewoning,
PP
P. Kerstens,
Of
L. G. de Groot,
ft
H. Buren Nieuwenburg,
ff
Dr. M. Brokx, Adj. Insp. Agrarische zaken,
Pt
J. P. Schlutter,
tt
Mej. H. B. M. Boot,
ft
A. H. de Vries,
ft
N. Bollee,
ff
J. W. Brevet,
ft
A. de Geus, Dir. Bestuursschool,
ft
M. Cryns, Hoofd Stradaschool,
ff
Dr. P. J. Stigter,
ff
Mej. H. F. Michell, Leerares,
ft
Mevr. M. Noordhoek Hegt,
ff
Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned. Indie.

Buitenland.
Beschermend Lid.
J. v. Rijn van Alkemade, Ingenieur, The Asiatic
Singapore S. S.
Petr. Co.
Opg. door den Heer H. Westers,
tt
Gewone Leden.
Singapore S. S.
D. Nell, The Asiatic Petr. Co.
C. v. d. Hart, The Asiatic Petr. Co.,
tf
B. Bovens, The Asiatic Petr. Co.,
PP
Allen opg. door den heer H. Westers,
PP
A. Herrlaar, pia den heer E. E. ter Haar, An loSaxon Petr. Comp., Leadenhallstr., St.
Londen E. C. 3.
Helens Court ,
H. B. Harkema, Corso Monte Grappa 16-1, Genua.
Ir. J. M. Kylewer,
Via Carlo Barabino 21-4,
„
Beiden opg. door den heer P. J. Droogendijk, „
Bombay.
J. A. v. Dorsser, p /a Nederl. Handel Mij.
Opg. door den heer J. Schenk,
lt
Berlin N. W. 6.
H. Kuipers, Schiffbauerdamm 15,
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LEDENLIJST VAN DEN ANTWERPSCHEN TAK VAN
HET A LGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.
Aelbrecht,
Allaeys, Dr.
Augusteyns, Leo
Baekelmans,
Lode
Baumans, Julius
BeIloy, Mark
Belloy-Vantroyen, Julia
Bijls, J.
Bolckmans, E.
Bossaerts, August B.
Van Velthoven, Jozef
Cassiers, C.
Cockx,Jan
Daems, K.
Daems,
Pieter
De Bock, Eugene
Cursters, Fr. B.
Deckers
Frans B.
,)

Edward Pecherstraat 8 Antwerpen.
g
Lane
Nieuwstraat 55
1f
Fourmentstraat 21
tt
Valkenburgstraat 8
tf
Dambruggestraat 241
If
Verbrande Entrepotstr. 3
f,
Verbrande Entrepotstr. 3
,
Velodroomstraat 13
Berchem.
Beerschotstraat 23
Antwerpen.
Juliaan Dillensstraat 62
ft
Kloosterstraat 44
Antwerpen.
Bist 23
Wilrijk.
Klappeistraat 10
Antwerpen.
Onderwijsstraat 15
tt
Montignystraat 111
ff
Kruishofstraat 223
ft
Gerardstraat 29
,t
Villa „'t Gulle Neste" Mariaburg
Eeckeren.
Deckx,
H. Dr.
Lange Leemstraat 1
Antwerpen.
Lozannastraat 7
De Cleyn, Jules
f,
De Gruyter,
J. Oscar Minderbroedersrui 27
,f
Schulstraat 38
De Jans, Irma
f,
DeJans, Louiza
Schulstraat 38
ft
Dekkers, Frans
Stoofstraat 9
ft
De Meulemeester, D. De Keyzerlei 42
tf
Ommeganckstraat 30
De Mont,
Pol
tf
De Moor,M.
Pesthofstraat 31
ft
Dambruggestraat 86
De Roeck, Frans
f,
De Ruyter, Victor
Brederodestraat 157
tt
De Vos—Van Kleef,
Roodestraat 44
ft
Diels,
Hendrik
Nachtegaalstraat 42
ft
Faes, C.
Schoenmarkt
ft
Kloosterstraat 1
Fierens, C.
ft
Schulstraat 7
Francken, Frits
ff
Belgielei 117
Gevaert, L.
tt
Haringrodestraat 93
Goethals,
Alfons
f*
Haringrodestraat 93
Goethals, Jan
f1
Van der Keilenstraat 55
Gorle,
Jaak
,f
Maria-Hendrikalei 2
Haayen,
Marius
ft
Villa Houthulst, AntHans, Abraham
werpsche steenweg 55 Kontich.
Henderickx, Adelfons Lange Herenthalschestr. 5 Antwerpen.
Ballaerstraat 101
Henderickx, Frits
,f
Paleisstraat 35
HE mans Victor
f1
Kars, J.
Borzestraat 21
ft
Kets, A.
E. Pecherstr. 27
,t
Knops, Joanna
Salm-Salmstraat 4
Antwerpen.
Laurey,
s Dr.
Italielei 135
ti
Lauwerijs, Modest 1. Kennisplein 17
Deurne-Zuid.
Sterreborgstraat 6
Leonard, Edward
Borgerhout.
Lijssens, J.
Unitaslaan 45
Deurne-Zuid.
Martin,
Mark
Belegstraat 39
Antwerpen.
Moons,A.
Van Helmontstraat 21
tfr
Muls, Jozef
Vleminckxveld 27
tt
Muylle,
Ed. Dr.
Herenthalsche baan
Deurne-Zuid.
Mevr. Lepage-Farge, J. Haelenstraat 51
Antwerpen.
Ontrop,
Lode
Arthur Goemaerelei 23
tt
Peeters,
Karel
Huybrechtsstraat 54
Antwerpen.
Picard,
Hendrik
Kerkstraat 86
f1
Platteau, Juliaan
Vleminckveld 5
ff
Resseler,
Victor
Prinsstraat 20
tt
Bauweraerts, Pieter
Septestraat 9
Mortsel.
Schamelhout, Dr. G. Van Straelenstraat 22 Antwerpen.
Schevenhels, Lode
Sleutelstraat 5
tt
Severin, Juliaan
Cederlaan 32
Wilrijck.
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Slaats, M.
Jodenstraat 14-16
Antwerpen.
Smeding, L.
St. Jacobsmarkt 50
frt
Schmook,
Groote Beerstraat 41
,fr
Timmermans, Jan
Carnotstraat 93
,,
't Jollijn
Paleisstraat 107
frt
Tolkowsky, Sam
Belgielei 38
t,
Uyttenhove, Karel B. Kolveniersstraat 5
,p
Uyterhoeven, Emiel
Lamorinierestraat 93
,p
Van der Ouderaa, Dr. Keizerstraat 48
pt
Van der Ven, Flor
Heuvel
Kalmthout.
Van Genechten, Frits Biekorfstraat 38
Antwerpen.
Van Genechten-Marien,
Mevr.
Biekorfstraat 38
ft
Van Hoof,
Fans
Van Aerdtstraat 21
,f
Van Kerkhoven,
Frans Anneessensstraat 1
,f
Van Laar,
Frans
Juliaan Dillenstraat 10
tt
Van Laar, J.
Broederminstraat 53
tt
Van Mierlo, A.
Marckgravelei 139
f,
Van Praag, K.
De Bomstraat 83
'I
Van Puymbrouck,
Herman
Nachtegaalstraat 42
if
Van Tassel,
Pelgrimstraat
ft
Van Tichelen, G.
Nationalestraat 107
ff
Van Tichelen, Hendrik St. Vincentiusstraat 67
ff
Vermeulen, Gaston
Bouwhandelstraat 46
Borgerhout.
Vos,
Herman
Generaal Lemanstraat 72 Berchem.
Wiertz,
Van Diepenbeeckstr. 163 Antwerpen.
Wildiers,
Emiel
Ommeganckstraat
tt
Wu is Frans
Zwaluwenlei 16
Ede em.
Belloy, Louis
Durletstraat 44
Antwerpen.
Bruynseels,
Vaartweg 222
Deurne.
Darden, K.
Kennisplein 16
frt
Peetermans,
Maurits
Delftstraat 29
Borgerhout.
Siems, E.
Deurne.
Van Hovestraat
De Coster,
Gust
Goedendagstraat 43
Borgerhout.
Baumans, Walter
Dambruggestraat 241 Antwerpen.
Aernoudts, J.
Kersbeeckstraat 22
Borgerhout.
Fauconnier, M.
Kerkstraat 182
Antwerpen.
Van Liempt, K.
Jan Davidlei 41
tt
Hoebeeck,)
Renaat B. Van Aerdtstraat 7
tf
Kries-Braakensiek,
Valerie B.
Krijgsbaan 35
Oude-God.
Merxem.
Beuckeleers,)
Jozef B. Bredabaan 563
Colinet, Edward
Unitaslaan 27
Deurne.
Van Hemelrijck, A.
(Mevr.)
Durletstraat 24
Antwerpen.
Van Reeth, Flor
Boeckenberglaan 184
Deurne.
Muizenstraat 21
Derre, Hildebert
Antwerpen.
Boogaerts, Edgaard
Vijfhoekstraat 20
Berchem.
Mortelmans, G.
Provinciestraat 186
Antwerpen.
Van Bedaf, Frans
Balansstraat 56
,t
Desguinlaan 52
Van Oeckel, Irene
Antwerpen.
Van den Bulcke, Jeanne Pacificatiestraat 37
Antwerpen.
Berchem.
Deen, Eugene
De Wittestraat 70
Arnouts, J.
Arthur Goemaerelei 107 Antwerpen.
Muls, August B.
„De Kluis"
Kapellen.
Gijssels, Willem
Hollandschestraat 58
Antwerpen.
Simkens
Lange Bisschopstr. 18
tf
Verhees, L.
Scheldestraat 92
ff
DeJaeck, August
Touwstraat 4
,f
Thijs, M.
St. Paulusplaats 43
ft
Pittoors, Achiel
Bervoetsstraat 45
Antwerpen.
Oomen, P. A. H.
Begaardenstraat 21
tt
Van Bogaert, H.
Boschhovestraat 130 Deurne-Noord.
Peeters, Hendrik
Van Schoonbekestr. 79 Antwerpen.
De Vos, Karel
Berchem.
Uitbreidingstraat 24
Laureyssen,
Antoinette Hof-ter-Bekestraat 24 Antwerpen.
Caumette, J.
Leopoldslei 69
St. Mariaburg.
Kries, N. K.
Krijgsbaan 35
Oude-God.
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Zeilstraat 49
Antwerpen.
Janssens, Frans
Delinstraat
Benoy, Willem
tf
Hoofdbibliotheek der
Conscienceplein
Stad Antwerpen
ff
Teniersplaats 2
De Vos, Jozef
Teniersplaats 2
De Vos, Louis
Cobdenstraat 46
Vogelaers, Emiel
Verhoef, M. W. H. (Mej .) Amedeus Stockmanslei 9 Mortsel.
Annunciatenstraat 18 Merxem.
Van Damme, L.
Suikerrui 26
Antwerpen.
Haesen, Frans
Eglantierlaan 69
Audenaert, E. (B.)
ff
Greinstraat 42
Schaeps, J.
ff
Bleekhofstraat 93
Borgerhout.
Premseler,
David
Boerhavestraat 50
Antwerpen.
De Winter,
Frans
Catharina Beermansstr. 3
Vereecken, Victor
Jf
Lange Elzenstraat 64
Pauwels, Constant
ff
Hof-ter-Bekestraat 26
Dom, Leo
ft
Hertsdeinstraat 31
Janssens, Hendrik
fl
Leemputstraat 59
Ringoir, Paul
,J
Cruysstraat 28
Borgerhout.
Ringoir,)
Robert B.
Julius de Geyterstr. 147 AntwerpenVan Schoor,
Jan
Kiel.
Mechelsche steenweg 4 Oude-God.
Drexler,
Michel
Begonialei 12
Merxem.
Schiffers,
Boomgaardstraat 244
Berchem.
Verbert,
Mia
Van Arteveldestraat 81 Antwerpen.
Goethals, Emiel
Mortelmans, Lode E. Helenalei
ff
Haelenstraat 49
Husson, Hippolyte
J,
Van Sterbeeckstraat 32
Van Hoofstadt
tf
Plantin-Moretuslei 75
Kennes, Arseen
tt
Kerkstraat 198
Van Tichelen, Jozef
J,
St. Jacobsmarkt 50
Nahon, G.
1,
Goedendagstraat 9
Borgerhout.
Buschman
Dambruggestraat 128 Antwerpen.
Andries, L.
Justitiestraat 22
Apsel,
Jeanne B.
J,
g
Van den Bergh, L. (Mevr.) Jaak De Braekeleerstr. 16 Borerhout
Batkinstraat 26
Berchem.
De Muynck, K.
Antwerpen.
Oranjestraat 100
Cortvriendt, A.
Van Hovestraat 37
Deurne-Zuid.
Kruse, H.
Antwerpen.
Leeuwerikstraat 60
Schreiber,
Adele
Leeuwerikstraat 60
Keel, Leonie
ft
Jan Van Rijswijcklaan 81
Lahr, K. (B.)
.
ft
Wilrijk.
Eenheidstraat 9
Zielens, Lode
Ballaerstraat 40
Antwerpen.
Mermans, Leo
Jef Lambeauxstraat 71, Kiel,
Van Cayzeele, Leo
Antwerpen.
Lod. De Koninckstr. 17 Berchem.
Maelfeyt, Marc
De Braekeleerstraat 57 Antwerpen.
Peeters, Hugo
Belegstraat 48
'tJollijn, Helene
Lange Van RuusbroeckBoekman, Em.
straat 133
Pt
Berchem.
Jan Breydelstraat 27
Van Eynde, Theo
Borgerhout.
Bleekhofstraat 95
Baetens,H.
Antwerpen.
Ploegstraat 19
Van Nuffelen, J.
Oude-God.
Lindenlei 42
Oscar
S'champ,
Antwerpen.
Lane
g
Leemstraat 32
Luyckx, Irma
Oranjestraat 25
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Wij moeten onze beschaving redden met behulp
van de krachten, die in eigen nationaliteit liggen ;
iedere schittering, iedere glorie, die daar buiten gaat,
blijkt op den duur geleend en waardeloos,
J. B. UBINK.
INHOUD: De Nederlandsch-Belgisch intellectueele overeenkomst, door d. K. — Nationale Omroep —Een onverklaarbare aanval
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DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE INTELLECTUEELE
OVEREENKOMS T.
In het nummer van April 1926 van Neerlandia,
heb ik geschreven over de uitwisseling van leerkrachten tusschen Nederland en Belgie. De zaak
was sedert vastgeloopen. Ik heb in dat artikel betoogd,
dat de voorstellen der Belgische regeering de krachtige
medewerking van de Nederlandsche verdienen, omdat
hier een prachtige gelegenheid werd geboden het
geestelijk verkeer tusschen Nederlanders enVlamingen
te bevorderen.
Thans is een intellectueele overeenkomst tusschen
Nederland en Belgie geteekend.
Wij moeten de openbaarmaking der overeenkomst
afwachten. Maar de geruchten, die ons omtrent
den inhoud bereiken, geven aanleiding tot eenige
ongerustheid.
Het verdrag is opgesteld in het Nederlandsch en
in het Fransch, het Nederlandsch voorop. Het moge,
in aanmerking genomen de Belgische geestesgesteldheid, al een overwinning zijn, dat aldus gehandeld is,
reden tot juichen geeft dit allerminst. Ook met
Frankrijk heeft Belgie een dergelijk verdrag gesloten.
Er is natuurlijk geen sprake van geweest, dat dit
verdrag in de beide talen zou zijn gesteld, zij 't dan
ook — hetgeen billijk ware geweest — met 't Fransch
voorop. Maar waarom wordt dit verdrag met Nederland dan ook in 't Fransch gesteld ? Nederland en
Frankrijk staan op dit gebied tegenover Belgie
volkomen op gelijke lijn. De verhoudingen zijn voor
beide gelijk. Wat voor den een het Fransch is, is
voor den ander het Nederlandsch. Wanneer het
verdrag met Nederland ook in 't Fransch is gesteld
ter wille van de Fransch sprekende Belgen, had in
het verdrag met Frankrijk ook de Nederlandsche
tekst op den Franschen moeten volgen terwille van
de meerderheid der Belgen, de Vlamingen. Aan de

Nederlandsche nationale waardigheid is thans te
kort gedaan.
Het verdrag beoogt in de eerste plaats uitwisseling
van leerkrachten.
Het schijnt, dat deze uitwisseling zich voorloopig
zal bepalen tot 2 hoogleeraren of leeraren van het
middelbaar onderwijs van beide zijden, of is 't een
van beide zijden, dus in 't, geheel 2?
Dat is een uiterst bescheiden begin, wel 't allerlaagst denkbare minimum. Sterke aandrang zal dus
noodzakelijk zijn om dat te verhoogen. En dan
kan, wanneer het verdrag eenmaal maar in werking
is, en de goede wil voorzit, om er een zegenrijke
werking van te doen uitgaan, het niet moeilijk zijn
er een uitbreiding aan te geven. Maar waar zullen
de Nederlandsche leerkrachten, voor uitwisseling
aangewezen, heengaan ? Naar Vlaamsche inrichtingen
van onderwijs of naar Waalsche, of naar beide ?
En tot welkerubriek zullen de door Belgie aan te
wijzen leerkrachten behooren, tot de Nederlandsch
gevormde, althans vlot en zuiver Nederlandsch
sprekenden of ook tot de onze taal niet machtig
zijnde Walen ?
Het antwoord op deze vragen is van 't allergrootste belang.
Mij komt 't voor dat Belgie, waar 't Nederlandsch
naast 't Fransch de ambtelijke taal des lands is,
naar Nederland niemand mad zenden, die het Nederlandsch niet volkomen beheerscht en in de eerste
plaats, bijna uitsluitend, Vlaamsche leerkrachten in
aanmerking mogen komen.
Omgekeerd zullen wij niet de kans mogen loopen
dat zij, die door Nederland voor uitzending worden
aangewezen, in Belgie anders dan bij hooge uit-
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zondering hun lessen in een andere dan de Nederlandsche taal geven.
Deze gedragslijn is geboden, wanneer het de
Belgische Regeering inderdaad ernst is, om de
Nederlandsche cultuur onder de Vlamingen te verbreiden en de Nederlandsche Regeering voor de
hooge plaats, die het Nederlandsche onderwijs en
de Nederlandsche beschaving innemen, wil waken.
Het gaat hier bovendien niet alleen over het
nauwer toehalen der cultureele betrekkingen tusschen
Nederlanders en Vlamingen, in beider belang. Onverpoosd wordt in Belgie een strijd tegen de Nederlandsche cultuur gevoerd, komende van de zijde der
verwoede vrienden van de Fransche cultuur, die,
om met meer zekerheid hun doel te bereiken, de
voorstelling trachten ingang te doen vinden, dat de
Nederlandsche wetenschap of niets of weinig beteekent of, wanneer zij al iets beteekent, zich in haar
ges chriften niet van het Nederlandsch bedient.
Tegen dezen niet sterk genoeg te veroordeelen Laster
kan de uitwisseling van leerkrachten, mits goed
uitgevoerd, mede een wapen zijn.
De billijkheid gebiedt nochtans te erkennen, dat de
beweging onder de Walen, die vriendschap met Nederland zoeken, volkomen doordrongen zijn van de beteekenis van Nederland op cultureel gebied en hun goede
gezindheid met daden willen toonen, sterker wordt.
Het is wel geen belang, dat het A. N. V. rechtstreeks
dient, maar toch een Nederlandsch belang van de
eerste orde, even goed als een Belgisch, dat de onderlinge verhouding het karakter krijgt van wederzijdsche
waardeering, onmisbaar om door nauwe samenwerking
tot oplossing van de hangende vraagstukken en regeling der gemeenschappelijke economische belangen
te komen. Het is hier niet de plaats, om dit nader
uit te werken, maar het is duidelijk, dat het nieuwe
verdrag, met zijn voorloopig blijkbaar nog uiterst
bescheiden stap in de goede richting, ook op dot
terrein een uitstekenden invloed kan hebben.
Bescheiden schijnt ook 't begin te zijn ten aanzien
der ih te stellen reisbeurzen voor afgestudeerden,
die enkele maanden in 't andere land hun studie
zullen voltooien: een reisbeurs van beide zijden ?
Wie lacht daar ? Wanneer 't cijfer juist is, kan men
nauwelijks van een bescheiden begin spreken.
Hetgeen boven omtrent het aantal uit te wisselen leerkrachten gezegd is, geldt in hoofdzaak
ook voor de afgestudeerden, eigenlijk nog in
veel sterkere mate. Een afgestudeerde is verhoudingsgewijs natuurlijk nog veel minder dan een
leerkracht. Welk een prachtige gelegenheid worth
hier geboden, om de jonge intellectueele Vlamingen
in de gelegenheid te stellen de Nederlandsche cultuur
aan de bron in zich op te nemen en de jonge Nederlanders vertrouwd te maken met, en bij hen liefde
te wekken voor de voortbrengselen der Vlaamsche
cultuur en Vlaanderen in 't algemeen. Geen mooier
leeftijd dan die van de afgestudeerden, om indrukken
voor 't leven te verzamelen.
In het verdrag schijnt ook in de instelling eener
Nederlandsch-Belgische Regeeringscommissie voorzien te zijn.

---- . . .

In mijn artikel in Neerlandia van April 1926 heb
ik de groote waarde van een vaste „Technische
Commissie" doen uitkomen. Zij zal aan bet verdrag
leven moeten geven. Maar haar voornaamste taak
zie ik in het onderzoek der vraagstukken, verband
houdende met de be crekkingen op wetenschappelijk
en onderwijsgebied tusschen de beide landen en
in het doen van voorstellen aan de beide regeeringen,
voor hetgeen noodig is om die betrekkingen te ontwikkelen.
Hier kan natuurlijk alleen sprake zijn van de
cultureele betrekkingen tusschen Nederlanders en
Vlamingen.
Een voornaam, maar uiterst ingewikkeld onderwerp,
dat de Commissie ter behandeling zal krijgen, is de
gelijkstelling van de diploma's van middelbaar en
hooger onderwijs. Daarvoor zullen in beide landen,
wetswijzigingen noodig zijn, opdat de leerlingen
over en weer kunnen worden toegelaten tot het
volgen van lessen . en het afleggen van examens,
zonder de opleiding te vertragen. Tevens zal de
Commissie moeten trachten middelen te vinden,
om wederkeerig aan de bezitters van diploma's de
daaraan in het eigen land verbonden voordeelen in
het andere land te verzekeren. Het zal den lezer
duidelijk zijn, dat hier voor het geestelijk verkeer
tusschen Nederlanders en Vlamingen een vrij wel
eindeloos verschiet geopend kan worden. Kan, want
alles hangt of van de wijze, waarop men aan het
verdrag uitvoering zal geven.
Wanneer men zich op het theoretisch juiste standpunt stelt, dat men over en weer geen onderscheid
mag maken tusschen Vlamingen en Walen, omdat zij
samen den Belgischen Staat vormen, zal het verdrag
niets anders blijken te zijn dan een mooi, zij 't uiterst
schuchter gebaar, zonder eenig practisch gevolg.
Het verdrag met Frankrijk ontleent zijn belang
aan den wil, om over en weer de Fransche cultuur
te bevorderen. Wij nemen daarbij nu maar in groote
gemoedelijkheid aan, dat er geen andere beweegredenen voor zijn. En het verdrag met Nederland
kan slechts iets beteekenen, wanneer Belgie zich
daarbij op het standpunt stelt, dat bevordering der
Nederlandsche cultuur het doel is. En hierbij kan
men zeker zijn, dat er geen andere beweegredenen
achter zitten.
De Technische Commissie, die haar ontstaan zal
danken aan het Belgisch-Nederlandsch verdrag, zal
óók op dat standpunt moeten staan. Dat geldt dus
in de eerste plaats de leden, die Belgie zal aanwijzen.
Dezen behooren het Nederlandsch mitsdien volkomen
te beheerschen. De leden, die 'Nederland zal aanwijzen, zullen zich derhalve eveneens uitsluitend
van hun moedertaal moeten bedienen. En alle stukken,
de Commissie betreffende, ook van Belgische zijde,
zullen alleen-in het Nederlandsch gesteld moeten zijn.
Wij moeten nu verder de openbaarmaking van het
verdrag afwachten, in de hoop, dat het beter is dan
het volgens de tot ons gekomen geruchten schijnt.
Zoo noodig zal een krachtige actie tot verbetering
moeten worden gevoerd.
d• K.
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NATIONALE OMROEP.
Men heeft deugdelijk rekening te houden met de
zeer overwegende plaats van den godsdienst in de
Nederlandsche politiek.
Toch wordt het moeilijk van onze zijde het zwijgen
te bewaren, nu wij getuigen zijn van de pogingen,
om al verder van een nationalen omroep of te komen.
Het Hoofdbestuur van het Aig. Ned . Verbond
slaagde in zijn poging om in een Commissie aanhangers
van de voornaamste levensbeschouwingen bijeen te
brengen, die op zich namen te trachten een regeling
te ontwerpen, die de eenheid van het Nederlandsche
yolk zou doen uitkomen en in zoo ruim mogelijken
kring bevrediging zou vinden. Hieraan was te danken,
dat na het onbevredigend verslag der Regeeringscornmissie, bij velen de hoop terugkeerde, dat Nederland
toch nog voor een nationale schande behoed zouworden.
En deze hoop werd levendiger, toen di?, Commissie, na
langdurige en ernstige gedachtenwisseling, gedreven
door den eerlijken wil om ie,ts voor te stellen, waartegen
Roomsch Katholieken noch Orthodox-, noch Vrijzinnig
Protestanten, bezwaar konden hebben, aan het Hoofdbestuur een ontwerp aanbood voor een voorstel
aan de Regeering intake inrichting en regeling van
een nationalen omroep, dat de instemming van alle
leden der Commissie verkregen had.
Deze uitslag zit zeer velen, die dezelfde godsdienstige over tuiging hebbenals leden van die
A.N.V.-Commissie, geducht dwars. Zij blijven hun
eigen wegen volgen en hechten aan het bestaan
van onafhankelijke organisatics, zooals tot nu Huizen
en Hilversum.
Het schijnt echter, dat er veel kans bestaat, dat
Nederland niet twee omroepstations mag houden.
Men trapt elkaar in de lucht blijkbaar op de teenen.
Ten slotte zijn ook daar de mogelijkheden beperkt.
Zal Nederland het z66 ver laten komen, dat een
Internationale Radio-Conferentie weer eens een kijk
krijgt in onze zonderlinge verhoudingen, volkomen
in strijd met 't geen elk ander land te zien geeft
en 't dwingt tot nationale eenheid op dit gebied ?
Het is wel zeer vreemd, dat in Nederland voor
Nederlandsch binnenlandsch gebruik een gansch
andere gedragslijn wordt gevolgd, dan wanneer het
de verbinding met Nederlandsch-Indie betreft.
Dank zij het door de N. V. Philips Radio genomen
initiatief, zal voor rekening van een aantal groote
instellingen, vooral Indische ondernemingen, te
Hilversum een radio-telefonie korte golfzender worden
gebouwd.
Weliswaar hebben de Ned. Christelijke RadioVereeniging en de Katholieke Radio-Omroep gezamenlijk ook een zendvergunning naar Indie aangevraagd, maar van wege de Regeering zijn partijen
tot elkaar gebracht, om te trachten een regeling voor
een zender te vinden. Dit is nog wel niet gelukt,
maar de goede wil is er. De beide genoemde Vereenigingen hebben inmiddels aan de Regeering haar
standpunt nader uiteengezet en nu is het wel zeer
opmerkelijk, dat deze Vereenigingen hetzelfde standpunt als de A.N.V.-Commissie blijken in te nemen,
al is er natuurlijk in de uitwerking verschil. Zoo
verlangen zij voor het beheer van den zender en
de verzorging van de programma's een Commissie,
die evenredig uit de vier groote volksgroepen,
Vrijzinnigen, Roomsch-Katholieken, Orthodox,Protestanten en Socialisten is samengesteld.

Wat is dit in wezen anders dan 't geen de A.N.V.Commissie in haar ontwerp voorstelt ?
Maar het mooiste is het slot, dat is de zuiver2
„A.N.V.-taal": „Slechts een nationale, d. uit alle
Volksgroepen samengestelde organisatie is in staat een
waarlijk nationaal programma samen te stellen, waarin
de nadruk valt op datgene, wat ons als Nederlanders
vereent."
Bravo ! maar dat geldt toch niet alleen voor de
draadlooze telefonie, met Ned. Indie ? Toch zeker ook,
en in niet mindere mate, voor Nederland zelf. Maar
waarom dan dat gedoe met Huizen ? En nog steeds
geen centrale tending van Hilversum, of van waar
dan ook in den geest van het ontwerp der A.N.V.Commissie ? Waarvoor dan eerst zelf vergunning
voor een zender naar Ned. Indie gevraagd ?
„Wat ons als Nederlanders vereent" . . .. heerlijke
woorden Moge 't niet bij theorie blijven bij de
regeling van de draadlooze uitzending op de large
en korte golf. Voor Nederland alleen, voor Nederland
met Ned.-Indie, voor Nederland met Vlaanderen
en al die larder, waar Nederlanders en Stamverwanten snakken naar 't geen een Grootnederlandsch
station hun kan bieden.
Maar de Regeering herzie dan ook ha:r standpunt
en zegge ten spoedigste allereerst haar medewerking
toe voor de versterking van den zender te Hilversum,
waardoor dit station allerwegen in het Vlaamsche
land zal kunnen worden gehoord.
De Minister van Waterstaat, Mr. van der Vegte,
heeft zijn vaderland lief en voelt zeer veel voor de
A.N.V.-beweging, due ook voor ons streven, de
Nederlandsche beschaving zooveel mogelijk order
het bereik der Nederlanders en Stamverwanten in
den vreemde te brengen. De draadlooze omroep
is daarvoor een uitstekend middel, maar het is,
vooral met het oog op Vlaanderen, blijkbaar noodig,
dat het station Hilversum verst :rkt wordt. Hilversum
dringt er reeds Lang op aan, de Vlamingen verlangen
zeer vurig, Hilversum goed te hooren, waarom dan
dat talmen? Hilversum zal toch tot de inrichting
van een nationalen omroep wel het algemeene Nederlandsche station blijven?
Het Regeeringsbeleid ten aanzien van den draadloozen omroep kan zeker niet in alle opzichten aanspraak maker op hartelijke instemming. Er zit
een groote mate van onzekerheid in. Het is, alsof
men min of meer op zien komen wil spelen, liever
maar niet straf wil optrede,n.
Toch zal de Regeering 't niet ontgaan de eenig
mogelijke oplossing zoo spoedig mogelijk door te
zetten, t. w. een in den geest van de door de A.N.V.Commissie ontworpen regeling. De Minister van
Waterstaat zal dan 't verwijt niet kunnen ontgaan te handelen tegen zijn geloofsovertuiging.
Het zou echter niet de eerste maal zijn, dat deze
bewindsman 't bewijs Levert volkomen zelfstandig
te overwegen en te beslissen in het belang van het
land, tegen de meening van hen, die hem politiek
het naast staan. En de Minister vindt dan een
krachtigen steun in de samenstelling der A.N.V.Commissie en haar ontwerp voor een regeling.
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Een onverklaarbare aanval op den
„Nederlandsche Bond in Duitschland".
leder die weet, welk Sisyphuswerk het is, het
Nederlandsche stambewustzijn en het Nederlandsche
saamhoorigheidsgevoel telkens opnieuw den berg
op te sleepen, zal versteld staan over een schijnbaar
weloverdachten en met zorg beraamden aanval van
den Berlijnschen berichtgever der Maasbode op
den Nederlandschen Bond in Duitschland.
Deze Bond tracht de Nederlanders in Duitschland
samen te brengen, hun liefde voor het vaderland en
hun taal wakker te houden, in een woord, hen
Nederlanders te doen blijven of, zoo zij reeds afzakten — waartoe ons nationaal zwak maar al te
dikwijls neigt — hen weer tot heele Nederlanders
te maken.
De berichtgever van het Rotterdamsche blad . . . .
keurt dien arbeid af ! Hij noemt deze actie „bijzonder
stuitend", den Bond en zijn streven „een aanvechtbare 1) aangelegenheid" en vindt, dat wie geen braaf
Nederlander kan zijn uit kracht van eigen overtuiging
„maar naar de maan moet loopen". Wie dezulken
trachtte tegen te houden, heeft daartoe „zijn gevoel
van eigenwaarde moeten overwinnen". Veel liever
moesten wij „erop uittijgen de versmelting (bedoeld
is natuurlijk samensmelting) van onze landgenooten
met hun Duitsche omgeving te vergemakkelijken".
Deze aanval op den ideeelen arbeid, waaraan eenige
der beste vertegenwoordigers van ons yolk hun tied
en krachten geven, in een blad, dat, meenden wij,
goed Nederlandsch voelde, maakt een pijnlijken
indruk. Onverklaarbaar noemden wij dien aanval,
daar toch de Nederlandsche Bond in Duitschland
onder zijn hoofdbestuurders van den aanvang af
een groot aantal vrome Katholieken heeft geteld;
zijn eerste voorzitter een Katholiek was, evenals een
der eerste redacteuren van zijn blad, die later zelfs
bondssecretaris werd, evenals een zijner ondervoorzitters en verschillende groepsbestuurders. Niet
minder, omdat een der meest geziene Katholieke
Nederlanders Jhr. mr. R. J. M. Ruys de Beerenbrouck,
de voormalige eerste minister, het werk van den
Bond nog niet Lang geleden geprezen heeft. Hij
schreef in de Post van Holland van 18 October 1924:
„Niet genoeg te waardeeren valt de werkzaamheid
van eene vereeniging, die zich ten doel stelt de saamhoorigheid van Nederland in den Vreemde te bevorderen,
die de herinnering aan het dierbare Vaderland levendig
houdt en door den omgang van landgenooten als het
ware een sfeer van exterritorialiteit schept.
In Duitschland, waar het aantal der gevestigde Nederlanders zeer groot is, vervullen de Nederlandsche Bond
in Duitschland en soortgelijke vereenigingen een taak,
die niet hoog genoeg kan worden aangeslagen."

Onverklaarbaar tenslotte, omdat de R. K. St.Jozefvereenigingen in hoofdzaken naar hetzelfde
doel streven als de Nederlandsche Bond — al stellen
zij het Nederlandsch houden van R. Katholieke
landgenooten voorop. Ook deze trachtten de Nederlanders in Duitschland bij elkaar te krijgen en te
houden en werkten dus in nationale (door de Maasbode
nationalistisch genoemde) richting. De N. B. i. D.
heeft daarom van den aanvang af getracht tot samenwerking met de genoemde federatie te komen, doch
1)
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daarbij altijd tegenstand en zelfs tegenwerking ondervonden. Een nationaalstreven tegengewerkt door
eigen landgenooten ! Die bovendien Rijkssteun genieten voor eenzelfde taak ! Verleden jaar immers
zijn voor het werk der St. Jozeforganisatie rijksgelden
gevraagd en toegestaan.
Het artikel der Maasbode, dat door Hollandia, het
orgaan der St.-Jozefvereenigingen is overgenomen,
komt op een voor den Nederlandschen Bond in
Duitschland zeer ongelukkig oogenblik, n.l. juist
vOOr de behandeling der begrooting, waarop een
subsidie voor den genoemden Bond is uitgetrokken.
Heeft de redactie van Hollandia daaraan niet gedacht ?
Het gevaar is niet gering, dat er Kamerleden te vinden
zullen zijn, om op grond van het geschrijf der Maasbode het toekennen van dit subsidie te bestrijden,
hetwelk zoo hoog noodig is, wil de Bond krachtig
zijn taak kunnen vervullen om Nederlanders „die
een Hollandschen pas in den zak en een Hollandsch
hart in de borst dragen", te behouden voor ons
volkswezen en onze taal.
Streektalencommissie.
Zooals uit de notulen der vergadering van het Hoofdbestuur van 22 Januari 1927 blijkt, is in die vergadering besloten, om een streektalencommissie in het Leven te roe en die
tot taak zal hebben na te gaan, of er maatregelen te treffen
zijn, die het mogelijk maken te voorkomen, dat de streektalen (dialecten) in het Nederlandsch taalgebied geleidelijk
verdwijnen.
Het voorstel daartoe was uitgegaan van Dr. Endepols te
Maastricht, den voorzitter on er afdeeling Maastricht.
In die commissie benoemde het Dag. Bestuur Dr. E.
Blanquaert te Gent, Dr. H. J. E. Endepols te Maastricht,
erlee (Leuven), Dr. C. G. Kloeke
Mr. Dr. L. Grootaers, Heverlee
te Hamburg, Dr. J. B. Schepers te Haarlem en Marc. Stijns
te Brussel. De algemeene voorzitter van het Verbond is voortitter van die commissie.
Op voorstel van den heer Kloeke werd besloten als doel
der commissie vast te stellen: te onderzoeken, op welke wijze
de tegenwoordige dialecten (streektalen) in Nederland en Vlaanderen kunnen behouden blijven voor het nageslacht.
De taak der commissie zal niet alleen zijn het verzamelen
van fonogrammen, maar ook uitbreiding der Stamboekerij
met een afdeeling dialectenteksten. Daarom wordt een beroep
gedaan op instellingen en schrijvers, om ten behoeve der
Stamboekerij een afdruk af te staan van alles, wat op dit
gebied verschijnt.
Eveneens zal getracht worden dialectschrijvers aan te moedig en, hetgeen zou kunnen geschieden door het uitschrijven
van een prijsvraag. Ook zal den A.N.R.O. worden verzocht,
om de luisteraars met de taak der commissie bekend te maken
en deze uit te noodigen de commissie met geldelijke bijdragen
te steunen,
Het Hoofdbestuur doet bij dezen ook een beroep op zijn
leden, om de streektalencommissie geldelijk te steunen. Bijdragen daarvoor kan men gireeren aan het A.N.V. (38825).
Op voorstel van de streektalencommissie zal het Hoofdbestuur een ad zenden aan den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, om instemming te betuigen met
het verzoekschrift van den Bond van Friesche Vereenigingen
buiten Friesland, om het vraagstuk van het lager, middelbaar,
en hooger onderwijs van het Friesch in zijn vollen omvang
te bestudeeren.
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DIETSCHE KANTTEEKENINGEN.
Onze Taal.

Dr. A. R. Zimmerman, die een veelgelezen schrijver
begint te worden, schrijft in een dagblad over
„Segregatie"9, maar verontschuldigt zich aanstonds
wegens het gebruik van dit vreemde woord. Hij zegt:
In Nederlandsche geschriften behooren uitheemsche
woorden zooveel mogelijk te worden vermeden en bijna
nimmer levert dat moeilijkheid op, want onze taalschat
is rijk en bovendien voor verdere vermeerdering vatbaar.

Wij zijn het onvoorwaardelijk met den Rotterdamschen oud-burgemeester eens. Doch waarom
komen er dan in den laatsten tijd zoo veel wetenschappelijke verhandelingen en proefschriften van
Nederlanders uit in een vreemde taal ? Een aflevering
van de mededeelingen eener wetenschappelijke stichting, eenigen tijd geleden verschenen, bevatte acht
berichten in het Duitsch, een in het Engelsch, geen
in het Nederlandsch! Een rede, door prof. Ernst
Cohen op een buitenlandsch congres gehouden,
werd in het Fransch opgenomen in het „Chemisch
Weekblad" en dezelfde hoogleeraar bedankte in
een Engelsch briefje voor de belangstelling op zijn
feestdag. Terecht schreef Ir. Wigersma in het genoemde blad:
„Dat wij, als Nederlanders, in een, practisch slechts
door Nederlanders, gelezen tijdschrift vergast moeten
worden op de Fransche toespraak, die toch zeker in het
Nederlandsch gedacht en ontworpen zal zijn, geeft blijk
van een tekort aan waardeering voor onze schoone taal,
wier soepelheid en rijkdom aan woorden en vormen ons
in staat stelt allerlei te zeggen, wat in vele vreemde
talen slechts moeizaam gezegd kan worden. Het offer,
dat onze schrijvers en lezers moeten brengen ter wille
van het „Recueil" is, naar mijne meening, groot gpnoeg.
Indien we echter ook nog in het Nederlandsche blad
de eigen taal verloochenen, slaat de bewuste zelfopoffering ter wille van het Internationale, om in een tekort
aan eerbied voor onszelf en voor de nationale bijzonderheid; en ik vrees, dat vooral onze Belgisch-Franskiljonsche broederen maar al te gemakkelijk het gebruik der
Fransche taal in een Nederlandsch blad door een
Nederlandschen hoogleeraar als toelichtend voorbeeld
zullen aanhalen voor de opvatting, als zou onze taal te
plat zijn om door „beschaafde" lieden te worden gebruikt."

Dat men in dat opzicht steeds waakzaam moet
zijn, bleek onlangs weer uit het voorstel Pierard .e. a.,
in de Belgische Kamer ingediend tot stichting van
een Nationaal Fonds, om de „Fransche, Vlaamsche
en Waalsche" letterkunde te steunen. Zoodat het
Vlaamsch als streektaal werd gelijkgesteld met het
Waalsch in plaats dat van „Fransche" en „Nederlandsche" letteren werd gesproken !
Al te gemakkelijk grijpen velen, die van kennis
uit buitenlandsche boeken doortrokken zijn, naar
een vreemde taal als gedachtenvoertuig. Een wetenschappelijke maskerade, die niet alleen dwaas is,
maar voor een academisch proefschrift hier te lande
zonder toestemming zelfs niet geoorloofd ! De eenige
verontschuldiging voor zulke wetenschappelijke lieden
is in vele gevallen, dat zij hun eigen taal zoo slecht
schrijven. Maar dat behoort slechts een prikkel te
wezen, om met het wereldruchtbaar maken van hun
denkbeelden te wachten, tot zij eerst hun moedertaal
meester zijn.
Verwonderlijk groot is, naar mej. Joh. W. A. Naber
1) Kudde-scheiding, in de wandeling splijtzwam.

in een harer boeken aantoont, de invloed van de
Scandinavische letterkunde ver buiten eigen land
en yolk. Zij herinnert aan Ibsen, Selma Lagerleof,
Bjornson, Tegner, Ellen Key, de sprookjes van
Andersen vooral niet te vergeten. Die alle verwierven
wereldberoemdheid.
„Zij leveren het bewijs, zoo het nog een bewijs behoefde,
dat de scheppende letterkundige, zoo min als de man
van de wetenschap, als de toonkunstenaar, als de schilder,
als de beeldhouwer, is gebonden aan de enge grenzen
en eigen klein taalgebied; dat hij zijn eigen taal, als voertuig
zijner letterkundige scheppingen, allerminst behoeft te
verzaken, omdat die niet is een wereldtaal."

Wat Wij Kunnen.

Aan ons vredelievend, anti-militaristisch yolk is
nu ook lof voor zijn leger gebracht ! De Engelsche
majoor Lowe uit Singapore heeft, na een bezoek
aan Java, zich vol bewondering uitgelaten over het
Ned.-Indische leger. Bij legeroefeningen te Bandoeng
werd majoor Lowe bijzonder getroffen door de
uitmuntende wijze, waarop de aanvallen werden
uitgevoerd.
„De mannen trokken zoo snel op, terwijl zij tegelijkertijd
zoo behendig dekking zochten, dat hij somtijds in 't geheel
geen soldaten zag, ofschoon hij wist, dat ze er waren.
De troepen waren van uitstekend gehalte en verbazingwekkend was het, dat de mannen, ofschoon zij van 4 uur
in den ochtend, totdat de nacht inviel, in 't veld waren
geweest, geen teekenen van vermoeidheid vertoonden."

Bij Malang werd uitmuntend gebruik gemaakt
van het berggeschut. Majoor Lowe hoopte, dat een
officier van het Ned.-Indische leger spoedig een
tegenbezoek zou brengen.
De Kon. Siameesche luchtvaartdienst heeft twee
officieren uitgezonden, om de Nederlandsche luchtvaartdiensten en vliegtuigenfabrieken te bezoeken.
De Britsch-Indische dichter dr. Tagore heeft zich
voornemens verklaard, afgestudeerden aan zijn school
geregeld naar Ned.-Indie te zenden, om studien
te maken van de Javaansche en Hindoe-beschaving.
Hij kwam hiertoe na een bezoek aan Java en Bali,
dat hem diepe indrukken gaf van kunst, schoonheid
en maatschappelijke orde.
Bij mijn rein over Java — zoo zeide hij aan de Java
Bode — trof het mij, hoe bewonderenswaardig uw
bestuur dit land heeft bebouwd en winstgevend gemaakt.
Bijna geen plekje grand, of men vindt er sawah's of
cultuurondernemingen.
De behandeling der Inlanders is veel humaner, dan bij
ons het geval is. Engelschen voelen zich in den regel
boven ons yolk verheven, welk hoogheidsgevoel ik hier
niet heb ontmoet.

Bali vond Tagore een zeer mooi land.
„Daar is veel van den ouden Hindoe-tijd terug te
vinden. Uw regeering is te prijzen, dat zij dit eiland
zooveel mogelijk van zijn oorspronkelijkheid last behouden.
Het heeft daardoor een eigen karakter gekregen, dat
steeds voor den vreemdeling, die het bezoekt, jets bekorends heeft."

Joseph Chailley, uitmuntend kenner van Indische
menschen en toestanden, zooals zijn „Java et ses
habitants" (Java en zijn bewoners) bewees, heeft
een inleiding geschreven voor het lijvige werk van
prof. J. C. van Eerde: „Ethnologie coloniale, l'Europeen et l'indigene" (Koloniale Volkenkunde; de
Europeaan en de inlander), dat onlangs bij de „Monde
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Nouveau" te Parijs is verschenen. Chailley ziet het
als een eigenaarcligheid van Nederlanders en Engelschen, dat ze bun fouten nit b emantelen.
„Nederland vooral heeft niets verzwegen, zijn winstbejag, wreedheden noch onrechtvaardigheden, daarna
zijn gewetenslmagingen en b erouw, noch eindelijk zijn
liefde voor de aan zijn zorg toevertrouwde volken".
Chailley prijst Nederlands koloniale litteratuur als ongemeen rijk en enkele van zijn bestuurderen en schrijvers
(op dit gebied) als ongeevenaard. Aan de School der Staatswetenschappen, waar hij de vergelijkende kolonisatie
onderwees, ried hij de studenten dikwijls aan, Nederlandsch te leeren, hetzij om hun koloniale werken te kunnen vertalen, hetzij om ze ten behoeve van de Franschen
te kunnen herschrijven.

De huldiging van den Nederlandschen gezant in
de Vereenigde Staten, dr. J. H. van Royen, door
de Saint Nicolas Society te New York, was een
verrassing, wanneer men bedenkt, hoe kort de beer
Van Royen zich nog pas in de Vereenigde Stat:n
bevindt. Er was geen bijzondere aanleiding; men
vond alleen, dat aan Nederland en de Nederlanders
in den laatsten tijd wat weinig aandacht was geschonken. Een uitgelezen gezelschap was aan den
feestdisch vereenigd en prof. Murray Butler vestigde
de aandacht op den invloed van het Nederlandsche
yolk op het karakter van New Ycrk en op de beschaving der menschheid in het algemeen.
Welk een internationals taak de Nederlandsche
Bank in de laatste jaren is gaan vervullen, heeft
een Amsterdamsche briefschrijver van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant in het Licht gesteld. Zij heeft in
1924 hulp verleend voor de stabilisatie der Duitsche
mark en later de, stabilisatie der munt in Polen en
Belgie geleid. De Nationale Bank en de gouddiscento-bank van Belgie hebben van het haar
geopende krediet nooit gebruik behoeven te maken:
de psychologische uitwerking van den uit Amsterdam toegezegden steun was voldoende.
Uit de wetenschappelijke wereld zij herinnerd aan
de hulde, door een groot aantal van de voornaamste
scheikundigen uit alle landen aan dr. Ernst Cohen
bij zijn 25-jari g hoogleeraarschap te Utrecht gebracht.
— Prof. Keesom te Leiden werd het eeredoctoraat
der Technische hoogeschool te Warschau aangeboden.
Hoogleeraren uit Petersburg, Japan en Gent kwamen
naar Leiden, om in het Cryogeen-labcratorium onderzoekingen te doen. — Prof. C. Feldmann te Delft
werd tot voorzitter benoemd van de Internationale
Electrotechnische Commissie te Florence.
Te Praag heeft op het Internationale Congres
voor aardmeetkunde en aardphysica dezen zomer
prof. Vening Meinesz ontzaglijke belangstelling gewekt met zijn voordracht over de bevindingen zijner
duikbootreis. De voorzitter gewaagde van een
„bewonderenswaardig en grootsch geodetisch werk."
Uit het kunstleven zij aangestipt het feit, dat
Van Eedens „Kleine Johannes" deter dagen in
het Esperanto is verschenen.
„Lees de reisverhalen van Gerrit de Veer en
Bontekoe", zoo zeide prof. Kernkamp in zijn te
Rotterdam gehouden voordracht over de Oudhollandsche zeevaarders. Die zijn gelukkig nog niet
uitgestorven, naar de reddingen van den laatsten
tijd bewezen. De bemanning der „Barendrecht"
vischte uit den Atlantischen Oceaan een vrouwelijke
Icarus op: Ruth Elder, wier vlucht uit Amerika in de
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golven was geeindigd. De redding van de schipbreukelingen der „Prinses Mafalda" door de bemanning der „Alhena" was een wonder van zeemansb eleid en zeemansopoffering en de Italiaansche
gezant te Rio de Janeiro bracht ontroerd hulde
aan Ned?,rlands vlag en den dank van heel Italie
aan de Hollandsche zeelieden voor de daden van
mood en volharding bij deze redding verricht. De
„Volendam" van de Holl.-Amerika lijn redde een
sloep vol vluchtelingen, midden op den Oceaan.
De New-Yorksche briefschrijver van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant schreef, dat men geen verlucht blad kon opnemen, zonder afbeeldingen
van Nederlandsche redders te zien.

Nederland in Argentinie.
Ons Weekblad meent, dat de Nederlandsche nijverheid zich in Argentinie meer moest laten gelden.
Er is geen gebrek aan ondernemingsgeest bij de
Nederlanders Saar, maar onder de Nederlanders
thuis, meent het blad en daardoor „worden we
verdrevcn van de terreinen, die we voor weinige
jaren nog, als de onze mochten beschouwen."
„Voor luttele dagen is, om maar een voorbeeld te noemen,
in Italie de kid gelegd voor een Argentijnschen kruiser
en zijn eenige onderzeebooten in Italie besteld. Italie, dat
in geen eeuwen door scheepsbouw had uitgeblonken en
dat arm aan kapitaal is ! Engelschen graven havens hier,
Duitschers leveren sleepbooten, droogdokken en zelfs
baggermolens. Slapen onze landgenooten in ons vaderland
dan in?
Philips, die zich voor zijn producten de Zuidamerikaansche markten veroverd heeft en die door zijn station PCB
den naam van Nederland doet hooren, waar radioliefhebbers zijn — en dat is overal — geeft ons een goed
voorbeeld. Het wordt tijd, dat de rest van de Nederlandsche nijverheid dat voorbeeld volge."

Wij brengen dit over zonder te kunnen beoordeelen,
in hoever hier een gegrond verwijt wordt uitgesproken. Onze nijveren zijn over het algemeen wel
wakker en in staat goede en kwade, kansen tegen
elkaar op te wegen.
Allicht zal het vlagvertoon, waartoe naar het
genoemde blad verneemt, besloten is; een goeden
indruk maken. Er komt het volgende jaar — Lang en
dikwijls is daarop aangedrongen — een Nederlandsch
oorlogsschip naar Argentinie, weliswaar geen kruiser,
zooals de „Java" of de „Sumatra", die de vergelijking
met kruisers van vreemd maaksel kunnen doorstaan, maar een torpedojager van het nieuwste model.
Herhaaldelijk is gewezen op het nut van zulk een
bezoek. Argentinie, Brazilie, Chili en andere Zuidamerikaansche Staten worden aldus niet alleen
herinnerd aan het bestaan van Nederland, maar ook
aan den Nederlandschen scheepsbouw, die vlugge,
weerbare oorlogsbodems bouwt, gemakkelijker aan
te schaffen dan de dure groote schepen.
Dat de Nederlanders in Argentinie eeren kunnen,
wie zich trouw toonden aan de Nederlandsche
deugden, bleek bij de hulde, onlangs gebracht aan
de nagedachtenis van wijlen Jacob de Boer, op Wiens
graf op het Duitsche kerkhof te Buenos Aires een
gedenkplaat werd onthuld. De Boer, te Zaandam
geboren, was omstreeks 1860 als zeevaarder naar
de La Platarivier gekomen, waar de zeer belangrijke
kustvaart bijna geheel in Nederlandsche handen
was. Hij ging in taken en verwierf goederen, waarmede hij zeer veel heeft welgedaan. Hij was, zoo is
bij deze gelegenheid getuigd, een krachtfiguur.
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VLAANDEREN.
Vlaamsche Toestanden.
XXII.
In de worsteling der Vlamingen voor het behoud
van de eigen taal, beschaving, zeden en gewoonten,
kortom van alles wat een yolk van de andere volkeren
onderscheidt, heeft het onderwijsvraagstuk steeds
een voorname, misschien wel de voornaamste rol
gespeeld onder al de factoren, welke door de Vlaamschgezinden beschouwd werden en trouwens nog worden
als middelen, om zich te onttrekken aan den geestelijkmoordenden invloed van het franskiljonisme. Dit
franskiljonisme — hoewel steunend op het machtigste
deel van de officieele wereld — verloor zijn eersten
grooten slag toen, onder den drang van het, trots
een sedert 1830 doorgedreven verfransching van de
Vlaamsche burgerij, weer oplevend volksbewustzijn,
de wet tot gedeeltelijke vernederlandsching van het
middelbaar onderwijs in het Vlaamsche land door
het parlement werd goedgekeurd. Want aan deze
wet, uitgaande van het Vlaamsche parlementaire
initiatief — tot nog toe heeft geen enkele Belgische
regeering ooit zelf een voorstel tot herstel van de
sedert 1830 verbroken gelijkheid der Vlaamsche en
Waalsche staatsburgers ingediend — is het in hoofdzaak te danken, dat het snelle tempo, waarin de
ontvlaamsching van Vlaanderen, sedert het midden
der vorige eeuw, was toegenomen, eindelijk, in
ruime mate kon worden vertraagd. De wet van
1883, hoewel het lot deelend van alle Vlaamsche
taalwetten, werd — al bestaat ze nu bijna 45 jaar —
nimmer volledig toegepast, maar had dan toch,
niettegenstaande deze verminkte en in sommige
athenea (gymnasia) vrij willekeurige toepassing, tot
gevolg, dat een aantal verdienstelijke leeriingen aan
de denationalisatiepolitiek begon te ontsnappen en
de Vlaamsche beweging spoedig over een flinke
schaar ontwikkelde, beschaafd Nederlandsch sprekende leiders ging beschikken, welke haar een heel
eind verder op den weg naar de algeheele ontplooiing
van de Vlaamsche volkszelfstandigheid brachten.
Aan dr. C. Huysmans, een der drie zoogenaamde
„kraaiende hanen" van de, voor den oorlog, onder
de centrale leiding van Hipp. Meert met zoowel
voortvarendheid als verstand gevoerde propaganda
voor de geleidelijke, maar volledige teruggave van
de verfranschte Universiteit te Gent aan het Vlaamsche
yolk, was de taak weggelegd, als minister van Kunsten
en Wetenschappen, trots de aanvallen en het verzet
van velen onder de vijanden van alles, wat Vlaamsch
en Nederlandsch is, de toepassing van het gezonde
onderwijsbeginsel: moedertaal—onderwijstaal, in de
middelbare scholen en athenea van het Vlaamsche
land, verder door te drijven. Tot dusver werden,
in deze athenea, alleen de moderne talen, de geschiedenis en de aardrijkskunde, en in enkele uitzonderlijke gevallen, ook de natuurwetenschap door
middel van het Nederlandsch onderwezen. Voor
de moeilijkste vakken, als de rekenkunde, meetkunde,
stelkunde, scheikunde en de oude talen, werd het
Fransch gebruikt, met het gevolg, dat de lesuren,
aan deze vakken besteed, voor de gewone Vlaamsche
leerlingen veelal uren van geestelijke marteling waren
en de algemeene wetenschappelijke opleiding wel
sterk onder 'n zoo onzinnigen als onpaedagogischen
maatregel moest lijden. Aan de Walen daarentegen
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was — ook in het Vlaamsche land — gelegenheid
gegeven tot het verkrijgen van een volledig middelbaar onderwijs in het Fransch.
Welke is nu de verbetering, op dit gebied, door
den, de vorige maand, ten gevolge van de jongste kabinetscrisis echter uit de regeering getreden
minister Huysmans ingevoerd ? Het aan de Walen
toegekende voorrecht blijft behouden, maar voortaan
zullen, in de Vlaamsche afdeelingen der athenea,
twee-derden (of nagenoeg) van den schooltijd aan
het onderwijs van en in het Nederlandsch worden
besteed; het Fransch behoudt dus ongeveer een
derde. Aldus zullen — en deze maatregel is bij
den aanvang van het nieuwe schooljaar in toepassing getreden — al de vakken in het Nederlandsch
onderwezen worden, met dien verstande nochtans,
dat ook voor alle vakken herhalings- of toepassingsoefeningen of lessen over eenige bepaalde punten
van het leerprogramma in het Fransch zullen worden
gegeven. In de lagere klassen der Latijnsche humaniora b.v., krijgen de leerlingen vier uren Latijnsche
les door middel van het Nederlandsch en twee
uren vertaaloefening in het Fransch. In de hoogste
klassen zal de stelkunde en de analytische meetkunde,
evenals vroeger, in de Fransche taa! onderwezen
worden. In de oude humaniora krijgt het Nederlandsch onderwijs nu 20 tot 24 van de 34 wekelijksche
lesuren voor zijn deel en in de moderne humaniora
20 tot 25.
Dat deze oplossing veel kwaad bloed heeft genet
bij de franskiljonsche elementen, die, indien ze over
de noodige macht daartoe beschikten, het Nederlandsche taalgebied geheel van de wereldkaart zouden
doen verdwijnen, zal ongetwijfeld niemand, die de
verhoudingen in Belgie eenigszins kent, verwonderen;
doch tevens van zekere Vlaamsche zijde, waar men
nog iets meer had gewild, is er eenige critiek (al
was deze ook van een heel wat meer sympathiseerenden aard) op den jongsten maatregel van minister
Huysmans geoefend. Al is het ideaal: volledig Nederlandsch onderwijs in de athenea, zonder uitsluiting
natuurlijk van de vreemde talen en in de eerste
plaats voor Belgie van het Fransch, niet bereikt, toch
is de door dr. Huysmans bewerkte hervorming
ongetwijfeld van een ver dragende beteekenis, al
was het enkel maar om het feit, dat voortaan, in het
Vlaamsche land, alleen nog goed Nederlandsch
kennende en dat zijn in den regel beslist Vlaamschgezinde leeraren, zullen kunnen worden benoemd.
M. J. LIESENBORGHS.
De Biermansstichting en de Vlamingen.

Wat doen wij?
In de afgeloopen maand heeft de plechtige inwijding van
een „Maison des Etudiants beiges" te Parijs, in de Vlaamsche
pers en de Belgische politieke wereld, aanleiding gegeven tot
heel wat opschudding. Reden daarvan was dat de stichters
van dit Studentenhuis, de heer en mevrouw Biermans-LapOtre,
de eerste een rijk geworden, genaturaliseerde Canadees en
gewezen Nederlandsch-Limburger, de tweede een Belgische,
aan deze stichting tien studiebeurzen van 10.000 franks elk
hadden verbonden met de bepaling, dat het studentenhuis
zou open staan voor de Belgische, Luxemburgsche en Nederlandsch-Limburgsche studenten, terwijl de studitbeurzen
alleen zouden molten worden toegekend aan jonge Belden,
die hunne middelbare studien in het Fransch deden en een
bekwaamheidsexamen aflegden voor drie professoren, benoemd
door de rectoren van de Universiteiten te Brussel en te Luik
en de Mijnschool te Bergen (met uitsluiting dus van de rectoren
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dergedeeltelijk vernederlandschte Universiteiten van Gent
en Leuven). Op zich zeif hadden de heer en mevrouw Biermans
natuurlijk het recht aan hun stichting een „anti-Vlaamsch en
annexionistisch karakter te geven en studiebeurzen toe te
kennen aan om het even welk leerling of student, maar toen
vernomen werd, dat de Belgische kroonprins bij de inwijding
zou aanwezig zijn en de minister van buitenlandsche zaken
Vandervelde er het woord zou voeren, wat gelijk stond met
een ambtelijke bekrachtiging van de anti-Vlaamsche handelwijze der ; stichters, stak de Vlaamsche pers het hoofd op. Het
Hof en de regeering geraakten fel onder den indruk van de
in het Vlaamsche landgerezen verontwaardiging en, naar het
heet, lietprins Leopold telegrafisch weten, dat hi van de
refs naar de Fransche hoofdstad afzag, ind*n de beperkende
bepaling In zake de Vlaamsche studenten niet werd geschrapt.
Het antwoord was, dat deze be alto zou worden geschrapt,
zoodat deplechtigheid kon ' doorgaan; maar achteraf verschenen toch nog, in sommige Parijsche bladen, artikels, waaruit
zou blijken, dat er, voor wat de studiebeurzen betreft, niets
is veranderd.
Lit in dit alles, voor Vlatningen en Noord-Nederlanders
en allen, die tot den Nederlandschen stam behooren, niet
tegelijkertijd een voorbeeld en een les besloten ? En is het
oogenblik niet aangebroken otn, zoowel in den schoot van het
A. N. V. als daarbuiten, naar middelen uit te zien, ten einde
voor de Nederlandsch sprekende studenten, in een Universiteitsstad van ons stamland, Noord-Nederland, een gelijksoortige
stichting in het leven te roepen ? Wie vat het aan, met ons,
voor de jeugd en de hoop van den Nederlandschen stam in
Vlaanderen ?
M L.
Victor Hijmans t.
De vorige maand overleed de heer Hijmans, eereleeraar van
de Brus4elsche Kweekschool en bestuurder van de School
voor Maatschappelijk Dienstbetoon.
In hem verliest het A.N.V. een trouw lid en onwrikbaar
Vlaamschgezinde.

Een mooiegift voor een mooi doel.
Een lid van tak Brussel heeft een bedrag van 1000 franks
ter beschikkine eesteld van den afdeelingssecretaris, tot bekostiging van het plaatsen van een bord langs den spoorweg nabij de Belgisch-Nederlandsche grens, waarop de
Nederlanders, die het Vlaamsche land, Brussel inbegrepen,
bezoeken, aangespoord worden steeds en overal Nederlandsch
te spreken. De milde schenker wenscht onbekend te blijven.
Wederoprichting der afdeelingen Aalst en Tienen.
De voorbereidende werkzaamheden, welke het mogelijk
moeten maken tot de wederoprichting der afdeelingen Aalst
en Tienen van het A.N.V. over tegaan, zijn thans zoo goed
als geeindigd. Binnen enkele weken zal het aantal takken
dergroep Vlaanderen dan ook, zeer waarschijnlijk, weer met
twee worden vermeerderd.

De Winterlezingen begonnen.
In de verschillende afdeelingen zijn de winterwerkzaamheden reeds sedert enkele weken aangevangen. Voor tak
Lokeren sprak dr. Jan Grauls, de bekende Vlaamsche letterkundige uit Brussel, 21 November over: „Reinaert de Vos".
Op 16 December treedt dezelfde spreker op voor de meer
dan ooit bloeiende afdeeling Antwerpen
,
in de zaal van het
Kon. Vlaamsch Conservatorium, mett het onderwerp: „De
Brusselaars en hun taal." In Januarigaat dr. J. Grauls naar
Ieperen.
Dr. L. J. M. Meyer, gewezen bestuurder van de Nederland:
sche School te Antwerpen,
spreekt 2 December voor tak
Brussel over:„De Satire in de Middeleeuwsche kunst”;
5 December behandelt hij, voor de wakkere afdeeling Lokeren,
„Tij1 Uilenspiegel en de moderne letterkunde", met welke
lezing hi' den volgenden dag ook voor den zeer werkzamen
tak Ieperen van ons Verbond zal optreden.
De afdeeling Neder-Over-Heembeek (West-Brabant) houdt
26 December een feestvergadering met den Vlaamschen
dagblad- en romanschrijver A. Hans als spreker.

Het Nederlandsch-Belgisch „intellectueel accoord".

Aan de leden in Vlaanderen.

Het bestuur van de afdeeling Brussel heeft in zijn jongste
vergadering de volgende motie aangenomen:
„Het bestuur van tak Brussel van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, kennisgenomen hebbend van den inhoud van de
Nederlandsch-Belgische intellectueele overeenkomst, in den
loop der maand October te Brussel onderteekend;
Overwegend dat, uit den aard der zaak, tusschen Frankrijk
en Belgie, die reeds lang een gelijksoortige overeenkomst
hebbengesloten, feitelijk een andere dan Fransch sprekende
en in de Fransche taal lesgevende onderwijskrachten kunnen
worden uitgewisseld;
Drukt den wensch uit, de Belgische regeering van de door
de tussctien beide landen bestaande overeenkomstgebruik
te zien maken om, met Nederland, geen andere dan Nederlandsch sprekende onderwijskrachten uit te wisselen en aldus,
eenigszins, het sedert de onderteekening van het FranschBelgisch intellectueel accoord, ten gunste van de Fransche
cultuur verbroken evenwicht, te herstellen;
En besluit dezen wensch over te maken aan de Kamer en
den Senaat, den Belgischen minister resident en den heer
minister van kunsten en wetenschappen."

Taalzuivering, de bekende woordenlijst, is bij het secretariaat
van Groep Vlaanderen te verkrijgen voor 4 frs., vrachtvrij
toezending teen
g
4.15 frs.
Het gekleurd portret van het Ned. Koninklzjk echtpaar voor
2.50 frs., vrachtvrij 2.75 frs.
De Studiegids voor Vlamingen voor leden 7.50 frs., voor
niet-leden 12.50 frs. (vrachtvrij 7.75 frs. en 12.75 frs.).

Bewijs van erkentelijkheid.
De Vereeniging „Kindergeluk" te Brussel heeft aan tak
Brussel van het A.N.V. een zilverenpenning geschonken,
als blijk van erkentelijkheid voor de afdracht, aan deze Vereeniging, van de helft der winst, opgeleverd door het weldadigheidsfeest, den vorigen winter door den tak in het Holland
Huis gehouden.

ZUID-AFRIKA.
The South Africans by Sarah Gertrude
Millin. (London Constable and Co.).
Dit boek verdient de belangstelling van allen, die sympathie
voelen voor Zuid Afrika. Er komen wel sommige dwalingen
in voor. Zoo de voorstelling, alsof Nederland indertijd de
Kaap aan En eland zoude hebben verkocht. Het is echter
het werk van iemand, die met jui
sten bilk de zaken overziet
en ons inzicht verheldert.
Hier slechts een en ander voor zoover het van belang is
voor ons inzicht in de betrekking tot onze stamverwanten
in Zuid-Afrika.
Daarbij kunnen we onze voorstellingen verhelderen door
te luisteren naar het een de schrijfster zest over de verhouding
tusschen de Engelschen en hun stamgenooten, die reeds in
Z. A. wortel hebbengeschoten.
De twee categorieen worden omschreven als roe en van
verschillendegeestesgesteldheid die elkaar niet best begrijpen. De
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zoon van een Engelsch paar, geboren en opgevoed in Z. A.,
zoude zeer van zijn ouders verschillen. Hi' heeft zich gevormd
in een ander klimaat, waar men het geheele jaar in de lucht
kan verkeeren en sport kan beoefenen. Vandaar niet hetzelfde
nadenken en inkeering tot zich zelf als bij den Engelschman,
die door mist, koude en re en telkens lane tijden aan huffs
isgebonden. Wanneer de Engelschman en zijn Afrikaander
geworden stamgenoot elkaar ontmoeten, voelen zik het diepe
verschil. Wederkeerig zijn zij allicht geneigd op -elkaar neer
te zien, tot zekere hoogte misschien te recht, omdat bij beiden
de aandacht valt op eigenschappen, waaruit een zekere meerderwaardigheid spreekt, terwijl de daartegenover staande waardevoile eigenschappen van de wederpartij meer aan de aandacht
ontsnappen.
De man, geboren in Z. A. uit Engelsche ouders, — zegt de
schrijfster — gelijkt meer op een boer dan op zijn kameraad,
die En eland nooit heeft verlaten. Hi' is ook een kloeke, vroolijke
kerel met kracht opspringende onder die zon, welke een boom
in weinige jaren volwassen maakt. Op hetzelfde verschil wees
reeds in 1899 Olive Schreiner. Ook vooral hierop, dat hij, die
uit Europa komt, niet zoo maar de eigenschappen kan krijgen
van hem, die onder de Afrikaansche zon is root geworden.
Wanneer Sarah Millin schrijft, dat de uit Engelsche ouders
geboren Engelschman, die in Z. A. is root geworden, meer
gelijkt op een boer (Afrikaner) dan op een nieuw aangekomen
Engelschman, zoo moet deze tegenstelling natuurlijk mede
bestaan tusschen de Hollandsche Afrikaners en de Nederlandsche landverhuizers. Deze zullen wel spoediger tot Afrikanersgroeien dan de Engelschen, omdat zij bij blijvende vestiging
Z. A. dadelijk aan beschouwen als het eigen huffs. De heer
Klooster heeft dit in het feestschrift van de Nederlandsche
Vereeniging te Pretoria indertijd helder in het licht gesteld.
Toch is het ook bij de Nederlanders een langzaam — zij het
volstrekt zeker —groeiproces.
Wordt de verhouding tusschen de omschreven twee categorieen van Engelschen huize als sours minder bevredigend
geschetst, zoo uiten zich de bezwaren tusschen de gelijksoortige
categorieen van Nederlandschen stam dikwijls in sterkere mate.
Daartoe is aanleiding. Aan Nederlanders is o. a. door President
Kruger een taak opgedragen bij den opbouw van Transvaal.
Bij de vervulling van deze taak kwam het verschil in mentaliteit
en het elkaar niet begrijpen natuurlijk veel scherper uit dan
bij de nieuw aangekomenen, die zich toelegden op landbouw
of nijverheid. Bij iedere groep en dus ook bij deze groep moesten
noodzakelijk minderwaardige elementen niet geheel ontbreken.
Uit den aard der zaak valt juist op die elementen dan een
scherp lucht.
Wanneer nu la G. L. in het Afrik. blad„Ons Vaderland”
van 14 Juni 1927 ons mededeelt, dat de stria voor het
Afrikaansch in den aanvang bii een minderheid mede is
geweest een vijandig optreden teen Nederland en de Nederlanders, dan kunnen we dit na de lezing van het- boek van
Sarah Millin beter begrijpen. Zoo als men weet, uitte die
vijandigheid zich bij sommige voormannen in het streven,
om het Afrikaansch in vorm kunstmatig zoo ver mogelijk van
het Nederlandsch te verwijderen. Daartegen is een reactie
ontstaan, vooral van de zijde van Transvaalsche schrijvers en
journalisten, een reactie, die ook in de Afrikaansche Akademie
wortel heeftgevat en ten slotte — voor zoover we meenen
te weten
volledige overwinning heeft behaald.
Ongelukkig heeft men zich in Nederland in zeker blad
door onjuist inzicht aanvankelijk aan de zijde van onze vijanden
g
eplaatst.
Uit het besproken boek worden we versterkt in onze overtuiging, dat wij Nederlanders verkeerd doen door ons te men en
in de Zuidafrikaansche aangelegenheden. Vooral moet men
begrijpen, dat men door een bezoek van enkele maanden geen
inzficht Icrijgt in toestanden en verboudingen.
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Toen de Afrikaners verdeeld waren over de vraag, of het
Afrikaansch al of niet het destijds geldend vereenvoudigde
Hollandsch had te vervangen, was het onze plicht als onbevoegden ter zijde te staan. Nu de zaak is beslist, staan wij tegenover een afgedane zaak, waarover elk verder debat ijdel is.
Als mijn persoonlijken indruk heb ik van het begin of aan
betoogd, dat mij de gekozen weg, op grond van voorlichting
van de_ zijde van Afrikaners, goed scheen. Slechts heb ik
gemeend, dat de richting, zooals die is be left o. a. door
de Akademie, zoo juist was, dat het geen bezwaar was
daarover een meenen g uit te spreken. Ik heb daarvan
geen berouw, nu ik zie, dat dit door mij niet gekozen, doch
gevolgde standpunt, thans in Z. A. vrijwel geheele overwinning heeft behaald.
Wanneer Sarah Millin ons duidelijk wijst op het groote
verschil tusschen de Afrikanersgeworden Europeanen en hun
stamverwanten in Europa, dan begrijpen wij ten volle, dat de
taal inZ. A. noodzakelijk van het Nederlandsch in ons Vaderland belangrijk moest gaan verschillen.
Wij moeten hartelijk ho en dat de strijd om haar bestaan,
dieons door de voormannen in Z. A. als zwaar en moeilijk
wordt omschreven, gunstig moge verloopen.
Sarah Millin zegt van de verhouding van de Hollandsche
Afrikaners tot de Nederlanders: „Zij maken een aanspraak
op eenheid met de Nederlanders, doch op stamverwantschap.
Zii wenschen beschouwd te zijn als hun eigen voorouders."
Hoe veel juister is de voorstelling van de Engelsche schrijfster
dan het in Nederland veel verbreide beeld van het kind,
dat volwassen is geworden, het ouderlijk huis verlaat en zijn
eigen weg kiest. Di valsche beeld schept een voorstelling,
waartegen men van onze zijde nooit scherp genoeg kan opkomen. Namelijk de voorstelling alsof van onzen kant een voogdi' zoude zijn geoefend over neven, die zich reeds zoo langen
tijd geheel zelfstandig hadden ontwikkeld.
Het zijn zulke valsche voorstellingen, die verwijdering
kweeken tusschen hen, die over en weer zoo buitengewoon
veel voor elkaar kunnen zijn. Moe het boek van Sarah Millin
mede strekken om voor het vervolg wolken, die verduisterend
werken op de onderlinge verhouding, te doen vervluchtigen.
R. A. FOCKEMA.
Baarn, November 1927.

HOOFDBESTUUR
Kort verslag der vergadering van het Hoofdbestuur van
het Algemeen Nederlandsch Verbond van Zaterdag
29 Oct. 7 927 te 's-Gravenhage.
Aanwezig de heeren P. J. de Kanter, voorzitter, J. E. Bijlo,
Dr. H. Ferguson, Mr. B. de Gaay Fortman, Secretaris, Mr.
Dr. P. H. W. G. van den Helm, 0. L. Helfrich, J.S.C.Kasteleijn,
Kol. K. E. Oudendijk, Mr. K. M. Phaff, L. L. W. van Soest,
Th. G. G. Valette, Jhr. Mr. J. L. W. G. von Weiler, ondervoorzitter, Jhr. E. J. M. Wittert en Fred. Oudschans Dentz
als wd, administrateur.
De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en wijdt eenige
woorden aan de nagedachtenis van den beer B. Roode, raadgevend lid in het Hoofdbestuur voor Zuid-Afrika, op 23 Sept.
1927 te Amsterdam overleden. De beer Roode, zegt de Voorzitter, die eerst kort geleden in het Hoofdbestuur had zitting
genomen, was zelfs nog niet ingewijd. Hi' spreekt den
wensch uit, dat een waardig opvolger voor dezen begaafden
'on en man, die zoo onverwacht, ver van huis en haard, kwam
te overlijden, moge worden gevonden.
Ingekomen is een brief met dankbetuiging van Dr. H. J.
Kiewiet deJonge voor de hulde hem door het Hoofdbestuur gebracht op zijn 80sten verjaardag. De voorzitter brengt tevens
een kort verslag uit van het bezoekvan eenige leden van het
Hoofdbestuur op 29 Sept. te Hilversum, waar den Jubilaris-
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eerevoorzitter degouden verbondspenning werd aangeboden,
terwijl tevens voor een bloemenhulde was gezorgd.
Van den heer en mevr. Veen te Zaandam is ingekomen een
brief, waarin wordt voorgesteld, dat het A. N. V. pogingen
in het werk zal stellen, om eenplaatsingsbureau voor vrouwen
voor Ned.-Indie in het leven te roe en.
De heer Kasteletjn merkt op, dat de vraag naar Hollandsche
meisjes in Indie niet zoo root is, zoodat hi' het nut van het
voorstel niet inziet.
De voorzitter merkt op, dat in de vlugschriften, welke mevr.
Veen heeftgeschreven, de denkbeelden zijn terug te vinden.
Deze vlugschriften heeft zij aan alle hoofdbestuursleden toegezonden en verdienen in elkgeval thans, in verband met dat adres,
de aandacht der leden. Spr. stelt voor den brief in handen te
geven van het Dag. Bestuur om praeadvies, met opdracht de
leden van het Hoofdbestuur voor Groep Ned.-Indie, en het
bestuur van dezegroep en verschillende vereenigingen, welke
zich op koloniaal gebied bewegen, te raadplegen.
De vergadering vereenigt zich hiermede.

die hi' carne van het A. N. V. aanvaardt. Hi' brengt in her•
innering, dat die dank eveneens toekomt aan wijlen Marc.
Emants, Prof. Verdam en aan de andere leden van de Taalcornmissie.
De Voorzitter stelt thans weer aan de orde den brief van den
heer Liesenborghs.
Na nog eenige gedachtenwisseling besluit de vergadering,
dat het Hoofdbestuur zich met een adres in dengeest der voorstellen-Liesenborghs tot de Regeeringen van Nederland en
Belgie zal wenden, wanneer de tekst van het Verdrag openbaar
gemaakt zal zijn.
Punt II De toestand van Groep Nederland en haar taak.
Overeenkomstig het voorstel van den heer Valette wordt
besloten ditpunt van de agenda nogmaals uit te stellen
en te trachten zekerheid te krijgen, dat de heer Van Schelven
bij de volgende behandeling aanwezig is. Voorts zal aan de
leden van het Hoofdbestuur bit' rondzendbrief worden verzocht, wanneer zij in verband met dit onderwerp voorstellen
willen doen, deze met eentoelichting ti di in te zenden, waarna
zij in afschrift zullen worden toegezonden aan de leden.

Punt I. Notulen der vergadering van 17 Sept. j.l.
Punt III. De voorgestelde bibliographie voor de Stamboekerij,
De Voorzitter doet vervolgens voorlezing van een brief van
den heer Liesenborghs, zooeven ontvangen, waarin deze mede- ' wordt eveneen aangehouden we ens afwezigheid van Prof.
Van Schelven.
deelt, dat in Vlaanderen is opgericht een algemeen Taalgrenscomae, waarvan Dr. J. Goossenaerts te Gent secretaris is en
Punt IV. Benoeming tot vertegenwoordiger van de heeren
voor welk comite, waarin de heer Liesenborghs zitting heeft
F. A. Schaap te Crefeld en L. Verschoor te Carambehy.
als lid van het Groepsbestuur, geldelijke steun wordt verDe voorgedragenen worden benoemd.
zocht. Voorts verzocht de heer L. in verband met de onderteeDe heer Oudendtjk geeft in overweging, om Groep Vlaanderen
kening van het Belgisch-Nederlandsch intellectueel accoord,
te vragen, personen te willen aanbevelen, die voor een benoedat het Hoofdbestuur zal trachten van de Nederlandsche en
ming tot vertegenwoordiger in aanmerking komen.
de Belgische Regeering te verkrijgen:
De vergadering stemt hiermede in.
1. dat de Ned. Afd. nooit een andere taal dan het NederDe heer Wittert vestigt voorts de aandacht der vergadering
landsch zalgebruiken,
op de artikelen, geschreven in de „Maasbode" van 15 October,
2. dat de Belgische Regeering, alleen Nederlandsch spreover den Nederlandschen Bond in Duitschland, waarover
kende, dat zijn in het Nederlandsch les gevende hoogleeraren
in het„Vaderland” van 27 October reeds is geschreven.
of in het Nederlandsch hunne studie voltooid hebbende stuDe Voorzitter deelt mede, dat in het Decembernummer van
denten voor uitwisseling en reisbeurzen voor uitzending zal
Neerlandia een krachtig verzet teen deze aanvallen, die alleen
in aanmerking brengen,
van afgunst getuigen, zal worden opgenomen.
3. dat het aantal voor uitwisseling aan te wizen hoogleeDe Voorzitter sluit de vergadering.
raren (alsook dat der reisbeurzen) worde vermeerderd,
4. dat ook leeraren van het middelbaar onderwijs in aanmerking zullen komen,
5. dat het vraagstuk van de gelijkstelling der universitaire diploma's niet uit het oog worde verloren.
grievenbus.
De Voorzitter meent, dat wij niet mogen nalaten gehoor te
Charivarius
heeft indertijd al es of met het
F.
G.
te
A.
geven aan het eerste verzoek van den heer Liesenborghs en
woord schrifren voor brief, door er op te wijten, dat b.v. een
stelt voor daarvoor een crediet van f 200.— toe te staan.
bakker ons niet bakken (wel: baksel, gebak) levert. Het gebruik
De vergadering vereenigt zich hiermede.
van schrtjven i. pl. v. brief, bericht, is zeker vrij algemeen,
De Voorzitter merkt op, dat de ambtelijke tekst van het Vermaar daarom nog niet juist. Heeft U wel opgemerkt, dat het
drag nog niet bekend is. Het komt hem noodzakelijk voor of
uitsluitend in het enkelvoud wordtgebezigd ? Nooit zal U
te wachten tot deze verschenen is, alvorens wij eenigen stap
lezen, dat iemand 2 of meer schrijvens had ontvangen. Streed
kunnen doen. Spr. voelt overigens veel voor de voorstelleniste woorden en zinsbouw als b.v.
men maar zoo teen
g
alle onju
Liesenborghs.
teen drankmisbruik ! Vriendelijk dank voor de toezending
De vergadering keurt zulks goed,
van het uitknipsel.
Thans komt ter vergadering de heer Dr. M. A. van Weel,
?? te U. Wie is de zender van Pegu ?
voorzitter van deTaalcommissie, daartoe uitgenoodigd.
De Voorzitter spreekt hem toe, om hem de waardeering te
Uitslag van den wedstrijd.
Coen blijken van het Hoofdbestuur voor den arbeid van de
Doorplaatsgebrek konden wij omtrent den wedstrijd, uitraalcommissie. Dat meer en meer onze taalgezuiverd wordt
geschreven in het Julinummer, nog een mededeeling doen.
van ongerechtigheden, is voor een groot deel te danken aan de
Prijswinners zijn:
Taalcommissie, waaraan Dr. Van Weel zich geheel heeft geC. H. P. te Schaffen (Vlaandere,n), die een Gedenkboek A.N.V.
wijd, ten bate van het A. V. N. Het geschrift „Taalzuivering"
ontvangt.
lleeft thans reeds 6 drukken beleefd en wij staan aan den voorW. v. H. te Hilversum, en G. H. I. te Maastricht, die
avond van den zevenden druk. Aan dit geschrift heeft Dr.
ieder„Voortrekkers van den Nederlandschen Stam” ontVan Weel zich ookgeheel gegeven. Als waardeering voor den
vangen.
namens het
arbeid van den heer Van Weel, biedt hi'j hem,
F. C. M. te Midwolde en Mej. C. M. S. te Zandvoort,
Hoofdbestuur, den zilveren penning aan van het A. N. V.
die ieder een kalender Groot-Nederland ontvangen.
Algemeene instemming).
De verbeterde opgaven nemen we in het volgende nummer op.
Dr. Van Weel zegt hartelijk dank voor de onderscheiding,
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Fransche zinsbouw.
In het„Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur”
van Vrijdag 14 October 1927 drift een zekere leer Van D.
aardig den spot met de vele zinswendingen, aan het Fransch
ontleend, die velen misschien niet eens meer opmerken. De
T.C. beveelt dit stukje ten zeerste aan onze leden ter lezing aan.
Het moeielijke Nederlandsch.
In het bovengenoemde blad komt ook een berichtje voor
onder den bovenstaanden titel. Stellig heeft het Nederlandsch
eigenaardige moeilijkheden, maar zeker toch niet meer dan
een voor een Nederlander vreemde taal, indien het Nederlandsch maar in eere wordtgehouden, d. w. z., indien allereerst
zij, die Nederlandsch moeten onderwijzen, maar streng de
hand houden aan het een Prof. Dr. J. Verdam heeft gezegd.
voorbericht).
(Zie Taalzuivering,
De nieuwste room ?
Gelezen op een pas geopenden winkel: Mode show room !
Wat zal met den room van die modegesjouwd worden !
Excurseeren of excuseeren ?
„Er wordt veel te weinig geexcurseerd", lazen we onlangs.
Wij meenen, dat veel te veel wordt geexcuseerd bij hen, die
meenen het Nederlandsche yolk te moeten voorlichten. Het
Fransch kent excurser niet; dat beet bij sommigen nog taalverrijking !
Benutten.
Indien de dagbladen de rede van Ds. Lingbeek bij de behandeling der Staatsbegrooting goed hebben weergegeven,
heeft dit voortreffelijk germanisme thans zijn intrede in 's Lands
vergaderzaal gedaan.
Nederland, let op uw taal !
In„De Vrijheid” (19 October, 1927, 2de blad), houdt het
Tweede-Kamerlid, Me j. Westerman, een krachtig pleidooi
voor de juiste schrijfwijze onzer taal. In het midden latend,
welke schrijfwijze (die van De Vries en Te Winkel, Kollewijn,
Van Eeden, enz.) juist is, willen wij gaarne bekennen, dat
wij met het hierin neergelegde beginsel geheel meegaan,
d. w. z.gebruik een spelling en gebruik ze dan goed en wijs
ook onverbiddelijk de fouten, die er teen gemaakt worden,
aan. Daarnaast sta ech ter, misschien er zelfs boven, dat men
vreemde woorden en zinsbouw were, waar het maar eenigszins
mogelijk is.
Onze Winkels en onze Taal.
In een uitknipsel, ons, helaas, zonder den naam van den
afzender of het blad der ontleening toegezonden, wees een
schrijv er op het misbruik van M atson en Au op winkelruiten.
Vele maisons zijn maar gedeelten van huizen en menig au
wekt eer een aandoening van ptjn dan van bewondering, indien
men winkel, uitstalkast en uitstalling ziet. Maar . . . . is het
ook armoede vangeest ten opzichte van eigen taal ?
In Nederland Nederlandsch.
In het„Algemeen Handelsblad” van 26 Oct. j.1., schrijft
een ingenieur een stukje, aan welks einde hi' vraagt: Wat
moeten wij eenvoudigen doen, als de grooten zoo voor aan?
Dezen schrijver zal het misschien genoegen doen te vernemen,
dat het Centraal Normalisatie Bureau de hulp der T.C. heeft
ingeroepen, om het van voorlichten te dienen bij de verandering van vreemde woorden en uitdrukkingen in het
bedrijfsleven, behalve den naam van het Bureau zelf. Dit
komt misschien ook nog wel. Voor oningewijden deelen wij
hier mede, dat dit bureau een instelling van het Koninklijk
(let wel !) Instituut van Ingenieurs is.
Thee-reserve.
„Daarna werd er thee gereserveerd", zegt een krantenverslag
van de onthullingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk te Delft.
Was d At de bedoeling van het onthaal ?
bat komt van hetgebruik van vreemde woorden. Waarom
niet rondgediend?

BOEKBESPREKING.
Een nieuw handboek voor degeschiedenis onzer taal.
M. J. van der Meer
,
Historische Grammatik der
niederltindischen Sprache. I. Band: Einleitung und Lautlehre. (Germanische Bibliothek, herausgegeben von
Wilhelm Streitberg t, I, I. Reihe, 16. Band). CL III
en 353 bldzz. — Heidelberg 1927.
Prof. van der Meer te Frankfort a. d. Main is voor de lezers
van dit tijdschrift een onbekende. Zijn werkzaamheid als
leider van het Holland-Institut is vangroot belang voor de
kennis en de waardering van ons land en yolk in Duitsland.
Voor de studie van onze taal in het biezonder heeft hi' zich,
behalve door zijn onderwijs, verdienstelik gemaakt met zijn
Grammatik der neuniederltindischen Gemeinsprache. Enkele jaren
na dezegrammatica is tans verschenen het breed opgezette
werk,
waarvan de titel hierboven staat,
Het werk bestaat uit tweegedeelten, een „Einleitung"
en een„Lautlehre”. Verder wordt het geheel aangeduid als
„I. Band"; wij mogen dus op zijn minst een „Formenlehre"
verwachten in de naaste toekomst. Of ook een „Syntax" op
het werkprogram van den schrijver staat, is mij niet bekend,
en zover ik zie, uit het tans verschenen deel nergens op te
maken.
De „Einleitung" dan beschrijft wat men wel noemt de
uiterlikegeschiedenis van het Nederlands. Behalve het Nederlands in Europa worden ook besproken de „heterochthonen
Mundarten" zoals het Afrikaans, en verschillende creoliseringen
met meer of minder nederlandse elementen. Ook het oostindiese Nederlands, dat de schrijver uit eigen aanhoring kent,
krijgt zijn plaats. De geschiedenis van het autochthone Nederlands valt uiteen in drie hoofdstukken: 1. het Nederlands tot
aan de scheiding van Zuid en Noord in het einde der 17e eeuw;
2. het Noordnederlands na de scheiding; 3. het Nederlands
in het Zuiden na de scheiding. Wij vinden hier een betrouwbare
samenvatting van wat we weten omtrent de langzame groei
van degemeenlandse taal, omtrent de al of niet geslaagde
pogingen van grammatici en kunstenaars om deze te bevorderen, omtrent spellinghervormingen en spellingstrijd, omtrent
invloed van vreemde talen enpurisme.
Deze „Einleitung" is in zijn rote linen voor een ruimere
kring van lezers geschikt dan de Lautlehre, die zich tot den
vakman in en ere zin richt. Maar ook voor degene, die de
historiese studieen van het Nederlands tot zijn „vak" rekent,
is deze inleiding een kostbaar stuk werk, niet het minst door
de zeer uitvoerige „Spezielle Literaturangaben", waarin al
de afzonderlikeparagrafen rijkelik worden gedocumenteerd.
In de „Lautlehre" merken we duidelik de sporen van het
oorspronkelike plan voor het boek, zoals de auteur dat in.
zijn „Vorwort" uiteenzet: „Es bezweckt lediglich, die Unterschiede zwischen dem Neuniederlandischen und dem Neuhochdeutschengeschichtlich zu begriinden." Het boek is
onder de bewerking breder van opvatting geworden, zodat
het „lediglich" wat al te bescheiden aandoet, maar toch zien
we telkens, dat het werk in de eersteplaats een historiese
grammatica voor Duitsers is. Een „Allgemeines", gevolgd
door een „Allgemeine(n) Ueberblick" over vocalen en diphthongen naast de corresponderende in het Oud-nederduits,,Oud-,
Middel-, en Nieuwhoogduits dient om duitse lezers een voorlo pig beeld van het nederlandse vocalisme te even. Later gaat
een soortgelijk overzicht over het consonantisme aan de behandeling der afzonderlike medeklinkers vooraf.
Ook de indeling der „Lautlehre" wijst op het doel, dat de
bewerker zich heeftgesteld. Steeds worden bij elke klank de
duitse correspondenties ernaast geplaatst. Zelfs maakt Prof.
Van der Meer bij de behandeling van een klank, die in het
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Nederlands overal een en dezelfde is, een onderverdeling naar
de verschillende wijzen, waarop in het Duits die klank is
gedifferentieerd. Zo b.v. bij de tengevolge van de „hoogduitse
klankverschuiving" zo verschillende voortzettingen der ou de
p en t.
De ras-echte historiesegrammatica's gaan uit van de „oergermaanse", resp. „oerwestgermaanse" klanken en beschrijven,
hoe deze zich hebben ontwikkeld in het behandelde taalgebied.
Van der Meerplaatst de nieuwnederlandse klanken aan het
hoofd engaat na, waaruit deze zijn voortgekomen. Wellicht
ware het voor de niet-nederlandsegermanist, die het boek
g
ebruikt, gewenst geweest, aan het eind een kort overzicht te
geven, waarbij de volgorde omgekeerd was: de oude klanken
voorop met de verschillende voortzettingen daarvan in het
Nederlands en yerwijzing naar de §§, waar deze worden
,
verantwoord. Erkend moet intussen worden
dat de zoeven
genoemde „Allgemeiner Ueberblick" met de uitvoerige inhoudsopgave ten dele aan dit verlangen tegemoet komt.
Stellig mogen we ook de oorspronkelike bestemming herkennen in de zeer uitvoerige behandeling van „die Laute der
franzOsischen WOrter", bijna een derde deel van de hele
„Lautlehre". Voor de schrijver is nl. het eigenaardige karakter
van het Nederlands de zeer innige versmelting van germaanse
en romaanse elementen. Blijkbaar om dit aan de duitse lezer te
demonstreren, heeft hi'j aan de uit het Frans ontleende woorden
eenplaats ingeruimd, die voor een eewone historiese grammatica
onevenredig root zou zijn. Eenmaal op dit pad, behandelt
de auteur ook de hoogduitse, engelse en indiese woorden afzonderlik. Bij de eerste kan ook weer het streven om het Duits
en het Nederlands naast elkaar en tegenover elkaar te houden,
hebben meegewerkt. De grammatica is hier op of over de
grens van de lexicologie of etymologie. juist bij de duitse
woorden springt dit in het oog, omdat de ontlening lang niet
altijd boven twijfel verheven is. Misschien had Prof. v. d. Meer
zijn doel even goed kunnen bereiken, door aan enkele ontwijfelachtige ontleningen uit het Duits te laten zien, 1A-aardoor deze
zich van de vanouds nederlandse woorden onderscheiden.
Op dezelfde wijze had hi' ook enige merkwaardige verhoudingen
z = nedl. s
g
tot de duitse klank kunnen tonen, als by . hood.
en ts en z.
Maar de schrijver kondigt zelf in zijn voorbericht aan, dat hi'
twijfelachtige gevallen niet wil voorbijgaan. En moge wellicht
de bouw en de overzichtigheid van het boek, zuiver als grammatica beschouwd, hierbij niet hebben gewonnen — ieder,
die wel eens aan woordstudieen doet, zal de auteur erkentelik
zijn voor zijn volledigheid.
Tot v011edigheid toe uitvoerig is trouwens even goed de
„
Lautlehre der niederlandischen WOrter". De voorbeelden
bij elke paragraaf zijn zo talrijk, dat zij ver uit aan boven
watgewoonlik het doel van zulke voorbeelden is: een illustratie
van de in deparagraaf geformuleerde reel. Zodoende zal
iemand, die omtrent dephonologie van een of ander woord
lets weten wil, bij v. d. Meer zelden vergeefs zoeken. Het
zeer uitgebreide woordregister zal hem de weg wizen en
de„Spezielle Literaturangaben” bij iedere paragraaf geven
inlichtingen omtrent verschillende zienswijzen in onzekere
g
evallen.
Voor een bespreking in biezonderheden van de klankleer is dit
tijdschrift, ook al ware de plaatsruimte ervoor beschikbaar, niet
de juiste plaats. Ik vermeld alleen, dat naar de mededeling
van den schrijver in het „Vorwort", deze afdeling in 1920
reeds„im wesentlichen fertig” was. Het pleit niet tegen het
boek, en zeker niet teen
de werkzaamheid van het nederlandse
g
taalonderzoek — hierbij denk ik vooral aan het dialect-geographies onderzoek —, dat deze grammatica zonder de „Nachtrage"
reeds tans hier en daar verouderd aandoet. Bat echter de
schrijver zelf het latere onderzoek heeft gewaardeerd en met
belangstelling gevolgd, zien we aan dee rote omvang van
de„Nachtrage”, die soms geheel nieuwe paragrafen vormen.

Er blijkt overtuigend uit, met welk een zorg de schrijver zich
beijverd heeft om niettegenstaande de lane tijd, die tussen
voltooiing en publicatie moest verlopen, toch op de hoogte
te blijven.
Het is te ho en dat het boek van Prof. v. d. Meer, verschenen
in Duitsland in het Duits, deel uitmakende van een bekende
reeks vangermanistiese handboeken, krachtig bijdrage tot
vermeerdering onder de duitse taalgeleerden van de kennis
van het Nederlands en het werk der nederlandse wetenschap.
De bedroevende din en die men telkens weer waarneemt,
elfs maar bijethciteren van een nederlandse titel, tonen
z
overduidelik aan, dat — de goede uitzonderingen niet te na
gesproken — die kennis nog wel voor vermeerdering vatbaar is.
Enook de nederlandse taalwetenschap zelf is aan Prof.
'v. d. Meer totgrote dank verplicht voor dit degelike werk,
waarin depositieve resultaten van de historiese klankleer,
zowel als de twijfelach f ige punten daarin, met voorbeeldige
vlijt en nauwkeurigheid zijn verzatneld. leder die zich met
deze studieen bezig houdt, zal het telkens weer, en nooit zonder
vrucht, raadplegen. Met belangstelling zien wij het vervolg
in „Band II" tegemoet.
C. B. VAN HAERINGEN.
Den Haag,
Oct. 1927.
Folklore ten dienste van het onderwijs,
door F. W. Driver. — Nygh
& van Ditmar's Uitgevers Mij.
Rotterdam.
Wie zich met de bestudeering van de Folklore bezig houdt,
zal de ervaring opdoen, dat deze 'one tak van wetenschap
nog op tal van punten in het duister tast en op menige vraag een
afdoend antwoord moet schuldig blijven; en wie daarbij bedenkt, hoe het „waarom ?" juist in den mond der kinderen
as bestorven ligt, beseft tevens de moeilijkheid, de jeugd op
dit zoo uitgestrekte en nog oppervlakkig onderzochte gebied
voor te gaan.
verschrijver
van een reeks folkloristische
De beer F. W Drtver,
opstellen, vestigt in een beknopt en met aardige prentjes verkje de aandacht van de schooljeugd op tal van, hetzij
lucht werk
verdwenen, hetzij tot op heden gehandhaafde volksgebruiken
engewoonten, die hoofdzakelijk aan bepaalde dagen of tijdPe des jaars gebonden zijn. Na eene inleiding omtrent het
begrip „folklore", waaronder de schrijver eigenlijk zou willen
verstaan de wetenschap, „die zich bezig houdt met het naspeuren van de ongeschreven Geschiedenis der Volkeren"
behandelt de heer Driver naar den loop des jaars de meest bekendegebruiken, wijst hi' hier en daar op hun ontstaan en
vlecht hi' volksgewoonten, legenden, rijmpjes, kinderspelen
enz. tot een voor de schooljeugd aantrekkelijk geheel.
Men moge omtrent het begrip „folklore" anders denken,
ten aanzien van de verklaring van sommige gebruiken meer
bewijsgronden wenschen en met meer nauwkeurigheid willen
zien aangegeven, of een of ander gebruik nog of niet meer in
eere wordt gehouden, het betreft hier in de eerste plaats,
de kinderen te wizen op de feiten en verschijnselen zelve en
het komt mij voor, dat de wijze, waarop de schrijver zijn taak
heeft vervuld, er zeker toe zal bijdragen, de belangstelling van
de jeugd te doen uitgaan naar dit belangrijk materiaal der beschavingsgeschiedenis.
Eene opmerking moet mij ten slotte nog uit de pen: wanneer
de beer Drijver de schooljeugd wijst op eene merkwaardige
verzameling voorwerpen met folklore in verband staande, n.l.
e, welk
is bijeengebracht in het Museum voor Vlaamsche
die,
Folklore te Antwerpen, waarom dan niet tevens gewezen op
eene dergelijke, zij het ook minder omvangrijke verzameling
binnen de Vaderlandsche grenzen: die van het Nederlandsche
Open-luchtmuseum te Arnhem ? Verkeert dit museum nog
in het eerste tijdperk van ontwikkeling, toch bevat het reeds
rover en die verband houden met de door den schrijver
vele
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behandeldegebruiken (verzameling Palmpaschen, Sinterklaasprenten enz.) voor de schooljeugd bezienswaardig en die
— de ondervinding leert het — Naar groote belangstelling
hebben.
Wel had dit Vaderlandsche Museum vermelding verdiend
in het boekje, dat de heer Driver „gaarne in handen van de
Jeugd geeft" en dat zeker wederkeerig „gaarne" door de Jeugd
uit 's schrijvers handen zal worden aanvaard.
S.
Kalender Groot-Nederland 1928.
Wat zullen wij bij 't slaan van de klok van twaalven op
oudejaarsnacht, aan onzen wand hangen ? Ziedaar een moeilijk
vraagstuk, dat tot tevredenheid van alle Grootnederlanders
door den heer van Son is opgelost. Opnieuw toch stelde hi'
een weekkalender samen, waarvan de plaatjes, de gedenkdagen,
de spreuken, de aanhalingen, liedjes en rijmpjes allemaal door
en door Nederlandsch en Dietsch zijn.
Wij voelen ons bij dit alles volkomen thuis en daarom hoort
deze kalender bij ons in huis.
De uit ever W. D. Meinema te Delft, bezorgt ze U gaarne
voor een bedrag van 2.50 g,
l. terwijl leden van het A.N.V.
nog eene beJangrijke prijsvermindering genieten.
(De Dietsche Gedachte).
W. Antheunissen. Historische Opstellen. I. Willem
van Oranje, f 1.25; II. De Raadpensionaris van
Holland, f 1.—; III. Het Tijdvak van Colbert, f 0.90;
IV. Politieke en economischepositie der Republiek
in de 18e eeuw, f 1.— Uitgave van W. J. Thieme & Cie
te Zutphen.
Zou het waar zijn, dat vele Nederlanders beter thuis zijn
in degeschiedenis van b.v. Frankrijk of En eland dan in
die van eigen yolk? Zoo ja, dan is hiervan misschien de
oorzaak, dat ons yolk tot de kennis van eigen geschiedenis
niet voldoende beschikt overgeschriften van matigen prijs,
waarin zij op een aangename manier wordt behandeld. De
hier Antheunissen heeft eenpoging gewaagd, om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier personen en toestanden uit
lang vervlogen tijden levendig te beschijven. Voor onzen stam
is dit verdienstelijk werk en wij ho en daarom, dat velen
zichgeroepen zullen gevoelen, om zich de bovengenoemde
Historische Opstellen aan te schaffen. Ook voor lees lschappen liken zij ons zeer geschikt.

M. A. v. W.
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's-Gravenhage en Omstreken.
Op den Dietschen Kunstavond van 26 October, hield Mr. J.
Kunst een voordracht met lichtbeelden over „de muziekinstrumenten van het nude Java". De voordrager, die zijn
onderwerp volkomen beheerschte, vertoonde zeer fraaie opnemingen van Hindoe-Javaansche tempelreliefs.
Tot besluit droeg Mejuffrouw Van Royen proza en poezie
voor.
5 November werd in den Stadsschouwburg opgevoerd
„De Hellevaart van Doktor Joan Faustus", door het Tooneelgezelschap „De Haagsche Themiswagen" met Eduard Palmers
van het Rotterdamsch Hofstadtooneel alsgast. Deze Dietsche
Kunstmiddag was voor de leden van het A.N.V. en van die
der Vereeniging „Kunst aan Allen" toegankelijk. Het stuk
werd voor het eerst sedert meer dan twee eeuwen weer ten
tooneele gebracht.
Zoowel spel als tooneelschikking en aankleeding, verdienen
alien lof.
Londen.
Mevrouw Baart de la Faille, de echtgenoote van den predikant der Nederl.protestantsche gemeente te Londen, heeft
voor onze afdeeling een voordracht gehouden over de nieuwere
Nederlandsche letterkunde. Het was een rede, die veel indruk maakte op de talrijke toehoorders.
Rotterdam.
24 October hield de heer J. L. Schoeler, uit Kaapstad,
voor een talrijk gehoor, bestaande uit leden der afdeeling
Rotterdam van het A.N.V. en de Ned. Zuid-Afrikaansche
Vereeniging een lezing met lichtbeelden over verleden, heden
en toekomst van Z. Afrika.
Prof. Dr. Sneller leidde den spreker in. Mr. W. C. Mees
bedankte hem voor zijn belangwekkende voordracht.
Donderdag 10 November heeft Prof. G. W. Kernkamp
voor de afdeeling een boeiende lezing gehouden over Oudhollandsche Zeevaarders, hun oorsprong, ontdekkingen en beteekenis, waarbij de poolvaarders niet vergeten werden. Spreker
wekte zijn gehoor op om de aardige reisbeschrijvingen van
Gerrit de Veer en Bontekoe nog eens ter hand te nemen.
Voor Afdeelingsavonden.
Vital Haesaert, „De Sirkel,
"L
aan van Moordervoort 53d,
's-Gravenhage. Het yolk van Guido Gezelle, zijn lijden, zijn
strijden,
zijn hoop. Voorts voordrachten over Nederlandsche
en Vlaamsche beeldende kunst.
Mien Raadsen, Aleidisstraat 81a, Rotterdam.
Voordrachtavond van Nederlandsch en Vlaamschproza en
poezie. De list wordt op aanvraag toegezonden.
Q. J. van Trigt, Kerkstraat 13, Linkebeek bij Brussel.
Kunstavond: het Nederlandsche, Vlaamsche en Zuidafrikaansche lied.

Amsterdam.
18 November hield Kolonel Oudendijk voor deze afdeeling
een voordracht over de Grootnederlandsche Gedachte, welke
bij het vrij talrijke gehoor warme toejuiching vond.
Mevrouw Medenbach opende en sloot den avond met de
gevoelige voordracht van proza van Busse Heyermans
He
en
Timmermans engedichten van Alice Nahon. Ook zij genoot
veel bijval.
Arnhem.
23 November hieldprof. Ir. Klopper een welgeslaagden
praatavond over Indie met lichtbeelden.
Het Novembernummer van het vlot gestelde Mededeelingenblaadje dezer Afdeeling bevat weer tal van korte inlichtingen en opwekkingen, die het vereenigingsleven zeker
tengoede komen.

MEDEDEELINGEN.
Eengeschenk voor de feestdagen.
Behoeven wij nog te betoogen, dat we hiermede den Kalender
Groot-Nederland 1928 bedoelen?
Hi' behoort in de huiskamer van elk A.N.V.-lid te hangen
ter sterking van zijn stambewustzijn.
Schenk hem ook eens aan een vrind;
Licht dat g' er een lid door wint.
Lid-worden en lid-zijn.
Die begrippen moesten dezelfde zijn, maar zijn 't helaas niet.
Hoevelen worden lid of laten er zich toe overhalen,
zonder
een hand voor de beweging uit te steken:
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Daarom te meer maken we met voldoening gewag van wat
de Van Steyns Electrische Drukkerij te Amsterdam, pas lid
geworden, dadelijk deed.
Zij geeft elke maand reclamevloeibladen uit. Onlangs verrastte zij ons met een, waarop doel en streven van het A.N.V.
was afgedrukt. Tevens bood zij aan met haar vloeibladen een
enkele maal ook reclamedrukwerk van het A.N.V. te verspreiden.
Hulde !
Wie voltg ?
Nog meer medewerking.
Het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie is in October
zijn belofte nagekomen, om voor ons streven eens propaganda
te maken ; de stukken, uit Rotterdam verzonden, droegen het
stem el:
STEUN DEN NATIONALEN ARBEID V. H.
ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Wij winnen veld.
Ditmaal bedoelen wij het toonkunstveld.
Meermalen hebben we onze ergernis gelucht over de uitsluiting van Nederlandsche toonkunst bij de Toonkunstuitvoeringen in de vele afdeelingen der Ned. Maatschappij
van Bien naam.
De aan ieder lid toegezonden list der uitvoeringen voor
dezen winter bevat o. m. werken van Wagenaar, Benoit,
Duvosel en Tinel. De afdeelingen, die aldus ook de eigen
toonkunst eeren, zijn Arnhem, Bergen op Zoom, Haarlem,
Hilversum en Leeuwarden (onder den invloed van A.N.V.leden ?)
Steunverleening aan Vlamingen.
Te 's-Gravenhage heeft zich een Comite gevormd, bestaande
uit de heeren Mr. J. F. Hi mans Mr. C. F. Gronemeyer en
Jhr. Mr. G. W. van der Does, dat zich ten doel stelt een fonds
te stichtengenaamd „Steunpenning Alfons van Roy" ter nagedachtenis aan den in October noodlottig om het Leven gekomen Mr. C. M. A. R. van Roy, die in stilte veel weldeed
aan noodlijdende stamgenoo ten.
Het Comite wil zijn arbeid in dezen voortzetten doorpersoonlijke steunverleening aan behoeftige Vlamingen in Nederland en aan nagelaten gezinsleden van in Nederland gestorven
Vlamingen.
Wij bevelen dat Fonds zeer aan in den steun van alle GrootNederlanders. Men kan zich aanmelden bij Jhr. Mr. G. W.
van der Does, Nassaulaan 2, Den Haag.
Prof. C. Looten.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde heeft tot buitenlandsch lid benoemdprof. C.
Looten te Rijsel.
„Het h
Zooals uit onze opmerkingen in het artikel Vlaamsch
in Frankrijk" in het Octobernummer van „Neerlandia" bleek,
ware naar onze meening een onderscheiding van dezen aard
al veeleer op haar plaats geweest. Prof. Looten heeft zich,
naar wij schreven, zeer verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandsche culiureele belangen in Fransch Vlaanderen. Hi' is
vele jaren voorzitter geweest van het Comitd flamand de France,
dat in 1853 door Ed. de Coussemakergesticht werd, om de
beoefening van de geschiedenis en de taal van Fransch Vlaanderen te bevorderen. Op 17 Juni 1900 werd hi' eerevoorzitter
van ditgenootschap, dat op het oogenblik meer dan duizend
leden telt en reeds 35 deelen„Annalen” heeft uitgegeven.
De heer Looten is doctor in de letteren, lid van de geschiedkundige commissie van het Noorder-departement, van de
Maatschappij der Wetenschappen te Rijsel, correspondeerend
lid van de Kon. Vlaamsche Academie te Gent, kanunnik van

Kamerijk en deken van de faculteit der letteren aan de Vrije
Universiteit te Rijsel. In deze laatste hoedanigheid sla g de
hi'j het vorig jaa
r aldaar den leerstoel voor de Nederlandsche
taal en letterkunde te vestigen.
In 1889 heeft de heer Looten te Parijs zijn doctoraat in de
letteren verworven met een letterkundige studie over joost van
den Vondel. Voorts schreef hi' studies over de taal, letterkunde
engeschiedenis der Vlamingen in Frankrijk, over de dichtwerken van Michiel de Swaen, over de gemeentelijke
hervorming van den hertog van Choiseul in 1764-1766 en
zijn nederlaag in Zee-Vlaanderen, e. a.
Tijdschrift voor Nederlandsche Volkskunde.
Het Hoofdbestuur heeft vernomen dat de heeren D. Wehrens,
onderwijzer en dialecticus te Amsterdam en J. Rasch te Utrecht
besloten hebben een tijdschrift voor Nederlandsche yolkskunde en dialectstudie voor Groot-Nederland te stichten,
waarvoor zij reeds geruimen tijd bouwstoffen hebben verzameld.
Het Hoofdbestuur en de Streektalencommissie juichen dit
plan van harte toe en wekken, wanneer tot uitgave besloten
wordt, de leden op het blad te steunen met een inteekening,
waarvan deprijs laag gesteld zal worden.
De stichters beoogen het een tijds
chrift te doen worden
voor en door het Nederlandsche yolk en hebben reeds vele betuigingen van belangstelling ontvangen.
Waar andere landen reeds lang tijdschriften op dit gebied
bezitten, zal de totstandkoming van een dergelijk blad voor
Nederland een aanwinst zijn. Het adres van den heer J. Rasch
is Sweelinckstraat 8, Utrecht.
Nederlandsche Radioavond.
Tijdens de uitzending van 7 Dec. van het station te Posen
(Polen), van 20.30-22 uur M. E. T. zal een Nederlandsche
toespraak voor de luisteraars in ons land gehouden en ook
het Nederlandsche volksliedgespeeld worden. Verder bestaat
hetplan een specialen Hollandschen avond in te richten waarmuziek en lezingen over Nederlandsche
bijdsche
Nederlan
kunst, handel, nijverheid, scheepvaart, enz. ten gehoore
g
ebracht zullen worden.
Frysk Folksliet en Kroamverziede.
Hoe die zoo bij elkaar komen ?
Dat heeft de kalender Groot-Nederland voor 1928, welken vele
Verbondsleden zich reeds aanschaften, op zijn geweten.
Het blad der eerste Octoberweekgeeft de afbeelding eener
vertooning van een Kroamverziede, ontleend aan het
Groningsch Woordenboek van Ter Laan (uitg. Wolters),
waarbij ten onrechte de vertaling Friesch kraambezoek is gevoegd.
Bedoeld was Groningsch,
Hetzelfde bladgeeft als spreuk de eerste vier reels van
Halbertsma's Frysk Folksliet.
Enkele Friezen hebben op de spelling aanmerking gemaakt
enzonden verbeterde lezingen in, die echter alle . . . . onderling
verschillen, omdat, zoo deelde ons een geletterde Fries mee,
er verschillende lezingen van het Frysk Folksliet bestaan.
De samensteller van den kalender ontleende den vorm, zooals
die op het eerste Octoberblad voorkomt, aan het citatenboek
„Gevleugelde woorden", door J. H. de Ruyter, (alleen dizze
werd door een over het hoofdgeziene drukfout dezze).
De aanhef van het Folksliet moet, volgens een Fries van
ezag luiden:
g
Trochloftig folk fen dizze aide namme,
Wéz jimmer op dy alders great !
Bliuw ivich fen dy grize hege stamme,
Ingrien, in kréftich bloeijend leat !
Wij verzoeken de bezitters van onzen kalender, deze verbeteringen zelf aan te brengen.
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Rolprentavond in Paramaribo.
Ter aanvulling van ons bericht over Groep Suriname in
het vorig nummer(zie blz. 193) melden we dat de 23 September
vertoonde rolprenten welwillend waren afgestaan door de
Ned. Z. Afr. Vereeniging. Er waren ongeveer 150 toehoorders,
het een op grootere belangstelling wijst dan waarvan de Surinaamsche bladen,
waaruit wijetheerste bericht overnamen.
melding maakten. Wij mogen den avond als welgeslaagd
beschouwen.
Bericht.
De algemeene leden van Groep Nederland, dus zij, die niet
tot een Afdeeling behooren, kunnen desverlangd hun jaarbijdragen gireeren voor 15 Januari, anders wordt er over
beschikt met verhooging der inningskosten.
Vraag.
Wie heeft voor ons Neerlandia No. 6 van. 1902 en 9 en
10 van. 1903 ? Met toezending verplicht men ons.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Mr. J. Bierens de Haan, Al g. Secr. Ned. Mij. v.
Haarlem.
Nijverheid en Handel
Schoonhoven.
T. Visser, Plateelbakkerij
E. Berentzen,
Lid fa. Vroom & Co. Damstraat 13 Amsterdam.
W. von Woringen, Steenkolenhandel, HaringRotterdam.
vliet 51a
Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post
Gewone Leden.
Schoonhoven.
Herman A. Schreuder, Wethouder
Th. Malin re Wijnhandelaar.
ft
Th. Exler, Apotheker, Koestraat 88
,f
L. D. Ponsioen, Kruispoortstraat 1
Of
J. Fafie, Hoofd Chr. School, Spoorstr. 24
ft
H. Bruggeman, Hoofd Chr. U. L. O. ' School.
ft
Hugo Scheer, Kaashandelaar.
ft
Jac. Kaasschieter, Muziekleeraar, Korte Dijk.
Pt
D. Hellenthal, Brood- en Banketbakker, La pikerstraat 8
ft
D. Visser, Architect B. N. A.
,,
Bloemendaal.
A. Overakker, Woningbureau.
L. J. Willenborg, Pastoor.
f,
Nieuwpoort.
H. A. S. Hildebrand, Arts.
Hoorn.
C. Piekart, Koffiehuishouder, Kl. Noord 65
Dr. H. A. Naber, Leeraar R.H.B.S., Draafsingel 30
ff
J. C. Wonder, Accountant, Groote Oost 38
ft
G. Hop, Dir. Sted. Muziekschool, Draafsingel 21
ff
J. E. Kruijer, J. Messetstraat 18
Of
N. Bost Dir. Noorder Bank, Groote Noord 13
If
Dr. C. deJong, Apotheker.
ff
G. Meurs, Pianohandel, Gr. Noord 38
ff
J. H. Th. 0. Kettlitz, Lid Ged. ' Staten,
Utrecht.
N. Gracht 28
Koudekerk aid. Rijn.
M. J. E. Kwint, Burgemeester,
Hazerswoude.
J. van der Meulen, Burgemeester.
B. den Braver, Gemeentesecretaris.
It
F. C. Engelberts, Notaris.
ft
Hillegersberg.
Mej. D. Sitters, Emmalaan 4.
Mej. Alida C. Post, Goudsche Wagenstr. 40b Rotterdam.
L. Dekker, Notaris, Wijnhaven 3b
ft
J. K. Eble, Cand. Notaris, G. W. Burgerplein 8
ft
E. Haubrich,
advocaat, Geldersche Kade
Of
J. J. Backer Dirks, Tandarts, Hoogstraat 219a
r
ft
D. Baggerman, Notaris, Mauritsweg 12
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G. L. Born,
Cand. Notaris, Saftlevenstr. 9a
Rotterdam
Dr. J. Hekman, Dir. Gem. Ziekenhuis, Bergweg 83
tt
Mr. I. Dufour, Griffier v /h. Kantongerecht,
Steenwijk,
A. H. Thesingh, Leeraar H.B.S., Meppelerweg 12
If
Firma G. A. Kraal, Oudestraat 80 Kampen.
Dr. H.J. v. d. Stadt, Rector Gem. Lyceum
If
Dr. J. Itjeshorst Jr.
ft
Prof. Dr. S. Greijdanus, Hoogleeraar a/d.
Theol. School
pf
Adr. Bogaards, Arts,
ff
W. J. Jansma, Arts, Cellesweg 17
ff
Dr. W. H. Nieuwhuis, Cellebroensweg 13
ft
Ds. F. A. van Schaik, Ned. Herv. Predikant
tf
H. Bierlee, 2de Helmersstr. 117huis
Amsterdam.
H. Cohen, Apotheker, Kruisstr. 20
Haarlem.
H. T. J. v. Vlijmen t Bisschop van Haarlem der
0. Kath. Kerk ,
Garenkokerskade 66
ft
K. Fred. Meijer, Tandheelkundige, Korte
Sp aarne 25
f,
Mr. B. Bouman Kleverparkstraat 14
tP
J. H. van Leijden, Hoofd Inst. Oranje-Nassau
ff
H. J. M. Bartels, Apotheker,
Bartel Jorisstr. 11
ff
Berg Ambacht.
J. A. van der Straaten, Molenaar,
Leiden.
H. J. Dieben, Boekh. Uitgever
A. D. Vygh, Notaris, Rapenburg
f,
Dr. V. F. Biichner, Witte Sin el 97
ft
Dr. F. C. Wieder, Bibliothecaris UniversiteitsNoordwijk.
bilbiotheek,
Mr. Dr. J. F. Veeren, Gem. Secr. van BloemenOverveen.
daal,
Waldeck Pyrmontlaan 6
Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post,
Roozendaal N. B.).
Prof. F. v. d. We he Brugstraat 45,
Den Haag.
Opg. door Mr. W. J. L. v. Es,
Den Haag.
C. Lan errs Ruysdaelstr. 115,
M. Scholten,
Obrechtstraat 244
Pt
Opg. door het Bestuur der Afd.
If
Mevr. G. Mijnlieff-Jorissen, Laan v. N. 0. I. 189
ft
Opg. door den heer J. N. Pattist,
,f
E. A. G. J. v. Delden, Oud-Hoofdambtenaar N. I.
Jan v. Nassaustraat 119
ft
Opg. door Kol. K. E. Oudendijk,
fl
Mej. N. Idzerda,
Nicolaistraat 5
ft
Opg. door den heer 0. L. Helfrich
ft
Amsterdam.
L. M. Premsela, Weteringschans 244
Opg. door het Bestuur der Afd.
ff
Geert Dils, Minnezanger, Schipbeekstr. 24111
ff
Dr. J. A. v. Don en Vrouwenarts, De Lairessestraat 59
ff
J. H. A. W. Graaf van Heerdt tot Eversberg,
Den Haag.
't Hoenstraat 7
Mej. C. v. Ebbenhorst Tengbergen, Louise
Henriettestr. 17
ft
Mej. M. v. Lanschot Hubrecht, Louise Henriettestr. 17
It
Emmen.
Alb. Vedder ,
Weerdingestraat 3731
Utrecht.
Prof. Dr. L. S. Ornstein, Van Speykstr. 17
Dordrecht.
J. L. v. Walbeek ,
Engelenburgerkade 10
Begunstigers.
Schoonhoven.
Herm. Scheer, Kaas- & Graanhandelaar,
Ds. C. Th. Cramer von Baumgarten, EmeritusHoorn.
Predikant,
Utrecht.
Beiden ()pg. door den heer Jac. Post
Groep Vlaanderen.
J. van den Poel, Kapelleveld,
C. van Cutsem, 187, Vorstlaan,

St. Pieters Woluwe.
Anderghem.
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Brussel.
Mej. Vanhove, 47 Vereenigingstraat
Allen opg. door den heer H. de Cort, Anderghem.
Gent.
Mej. S. Blommaert, Muinkkaai 5
Opg. door Mevr. De Keyzer.
Gent.
Mevr. Gillis, Albertlaan
Opg. door Mevr. Debaive.
Gent.
J. Antheunis, beeldhouwer,
Borkuststraat
Opg. door den heer Neerman.
Dr. Leo Goemans, algemeen inspecteur M. 0.
Vorst-Brussel.
Bondgenootenstraat 216
M. E. vanQuaymbeke, lid van den Hoogen
Arbeidsraad, Joris-Hendriklaan 177, St. Lambrechts-Woluwe.
M. H. van der Kuylen, Roodebeeksteenweg, 415,
St. Lambrechts Woluwe.
, Allen opg. door den heer 0. Wattez.
Brussel.
Jozef Roelandt, Munthofstraat 166
J. L. Rodrigues Lopes, Em. Zolalaan 15
Luik.
Dr. C. Godelaine, rue du Calvaire
Opgegeven door het bestuur van groep Vlaanderen.
lt

Groep Ned. Indie.
Bedong-Kedah, S. S.
J. G. Schilpzand,
Opg. door den heer F. J. H. Klevant, Medan.
Buitenland.
Bombay.
A. Stokking, p /a. Nederl. Handel Mij.
P. J. Dekema, p/a. Nederl. Handel Mij.
A. M. Peek, p/a. Nederl. Handel Mij.,
J. de Raat, Vert. American Exchange Irving
Trust Co. of New York
Allen opg. door den heer J. Schenk, Bombay.
M. ten Bouwhuys, p/a. Societa van den Bergh,
Villastellone, (Torino) Italie.
A. v. d. Linden, pia. Societa van den Bergh,
Villastellone, (Torino) Italie.
Beiden opg. door den heer D. J. v. Bommel, Torino.
1. G. W. Zahn, p/a L. Verschoor, Carambehy (Parana) Brazille.
äpg. door den heer L. Verschoor, Carambehy.
Krefeld.
Pierre Mooren, Hochstraat 14
Kornelis v. d. Lugt, Hubertusstr. 171
Beiden opg. door den heer Ph. H. Schaap Krefeld.
It
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Tak Antwerpen (Slot).
Antwerpen.
Bolwerkstraat 12
Delbeke, Frans
Kappellen.
Van Rompaey, Emiel Uzerenweglaan 18
Wilrijk.
Pijl-Hoek (Mevr.) (B.) Elsdoncklaan 10
Kleine Kauwenberg 43 Antwerpen.
Schutte, H.
Berchem.
Dixmuidelaan 259
Van Dune,
YH.
Deurne.
Lackborslei 132
Naye, R.
Antwerpen.
Anselmostraat 68
Reding, Steven
Gijzelaarstraat 40
Van Marcke, Frits
Pioensteeg 28
Daems, Fr.
Zeilstraat 22
ft
Persoons, August
Meerman-Callie,
Plantin-Moretuslei 79
Hortense
Rochusstraat 60
Vorlat, Pieter
Oude-God.
Pieter Reypenslei
Pil,
Dr. A.
Villa Alice, Deurnescheweg Mortsel.
Willekens, A.
Kalmpthout.
Dorpstraat
Severin, Lode
Antwerpen.
Van den Berghe, Victor Coebergerstraat 3
Borgerhout.
Verzoeningstraat 21
Holvoet, R. (B.)
Ede hem.
Geversstraat 56
Verheyen, F.
Ede hem.
Zwaluwenlei 7
Verelst, Jozef
Deurne.
Lackborslei 36
Wolfs, Dries
Deurne.
Stevenslei 31
Peeters, Benoit
Vlaamsche kaai 84
Van Marcke, Lode
Antwerpen.
(postbus 190)
Julius De Geyterstr. 132 Wilrijck.
Mussels, J. B.

Van Hoof,Jef
Kolenberg, G.
Van Broeckhoven,
Eguide
Van Daalhoff, Joh.
Baye L.
Rau, Gerardina
Smekens, Paul
Dierckxens, Emiel
Jennart, G. (B.)
Gussenhoven, Etty Mej.
Libert, H.
Van Deuren, Alfred
Derre, Alfons
Meerts, Gerard
Geurts, Frits
De Roeck, Louis
Dezeure, Laura
Celis, Jan
Pirote, Jan
Deponthiere, Edward
Simoens, R.
Uytenbroeck, L.
Schram, J.
Willemsen, Frans
Van Haaren, Fr. W.
De Keulenaer, Prosper
Van Reussel, J.
Claeys, Jos.
Goovaerts
Budding, T.
Verbeelen,B.
Meskens, P.
Beers
, Constant
Y
Sleeckx,
Karel
De Me ere, Jos.
Huygh, Joz. B.
Keirsmaeckers
Re dams Lode
Van der Meersch, H.
Van der Bur ht Alfred
Pittoors, Willy
Koyen, Karel
Peeters, B.
Peeters, L.
De Ridder,
Edward
Brangers,
Pieter
Denkens, Leo
Mattijns, Frans
Drivers, Frans
Goossens, H.

ft
PP
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Verselder, Jos.
Kolenberg, H.
Vervoets, G.
Sels, Jan
Chaulin, Jos.
Sagaert, Arthur
Janssens, E.
Strijckers, Alex.
Cornelissen, Jos.
D'Heedene, G.
Govaerts, Emiel

Spokenhof
Van Montfortstr. 46

Bouchout.
Borgerhout.

Vestingstraat 49
Antwerpen.
Bijlstraat 43
Borgerhout.
De Boschhovestr. 10
Deurne.
Mertensstraat 34
Borgerhout.
della Faillelaan 63
Antwerpen.
Statiestraat 12
Esschen.
V. Roosensplein 45
Merxem.
Vinkenstraat 32
Antwerpen.
Herenthalsche baan 201 Deurne.
Provinciestraat 94
Antwerpen.
Muizenstraat 21
Bakkerstraat 55
Borgerhout.
Biekorfstraat 78
Antwerp-n.
Antwerpschestraat 68 Boom.
Damstraat 5
Antwerpen.
Albertstraat 24
Pieter Reypenslei 71
Oude-God.
Lange Scholierstr. 104 Antwerpen.
Werrebrouckstraat 47
Bordeauxstraat 9
Notaris
Italielei 117
Herenthalsche baan 312
Herenthalsche baan 282
St. Rochusstraat 35
St. Rochusstraat 90
St. Rochusstraat
Ravelsbergstraat 39
Elfenstraat 5
Drakenhofstraat 115
Herenthalsche baan 315
Herenthalsche baan 258
Herenthalsche baan 284
Boeckenberglei 182
St. Rochusstraat 34
Unitaslei 120
Kennisplein 10
Waalhofstraat 50
Borsbeek steenweg 82
Boterlaarbaan 145
Pauwelslei 58
Embrechtsstraat 59
Waalhofstraat 2
St. Rochusstraat 92
St. Rochusstraat 13
Herrystraat 27
St. Rochusstraat 17
Villa Paulina, Exterlaen 132
Embrechtsstraat 52
Herenthalsche baan 160
Van den Hautes lei 2
Waalhofstraat 8
Jozef Nellenslei 22
De Gilmanstraat 29
De Gilmanstraat 29
Ten Eeckhovelei 24
Eyckblockstraat 19
Eyckblockstraat 52
Deszaklei 105
P1

ft

Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34, 's-Gravenhage en alle werkdagen, behalve
des Zaterdags, geopend van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en
huisgenooten liebben vrij toegang; niet-leden betalen 25 cts.

