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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Iemand verbieden zijn taal te spreken is de zwaarste dwingelandij, die men een yolk kan opleggen.
JULES DESTRa.
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Penning, geslagen door de Koninklijke Begeer, ter herinnering aan het gouden
Nederlanderschap van H. M. de Koningin-Moeder.

De Koningin-Moeder 50 Jaar Nederlandsche Staatsburgeres.
Deze maand herdenkt de Koningin-Moeder, dat
zij vijftig jaren geleden Nederlandsche werd. Hare
Majesteit stelt er prijs op, deze herinnering meer
nog dan haar onlangs bereikten zeventigsten verjaardag, als feesidag te vieren.
En daarvoor is alle aanleiding. Het is een tijd
van rijken zegen geweest; van trouw vervulde plichten:
van voorbeeldig gevolgde roeping. Hartelijk werd
de jonge gemalin van den grijzen koning hier ingehaald. 's Volks hart won zij terstond door haar
eenvoud. Koningin Emma was reeds drie maanden
na haar komst het Nederlandsch voldoende meester,
om toespraken te beantwoorden. Nederlandsche was
zij terstond met hart en ziel; volkomen en zonder
voorbehoud gaf zij zich aan haar nieuw vaderland,
waar een zoo groote taak haar wachtte. Aanstonds
was zij geheel en ten voile Nederlands eerste burgeres,
ging voor in alles waarin zij voor kon gaan, toonde
belangstelling in elke uiting van het Nederlandsch
Leven.
De grootste tegenstanders van den monarchalen

regeeringsvorm hebben- moeten erkennen, dat onder
het regentschap van Koningin Emma en daarna
onder het koningschap van hare, in alle vorstelijke plichten zoo voortreffelijk ingewijde dochter, Nederland gestegen is in aanzien onder de
volken.
Met nooit verflauwend plichtbesef heeft Koningin
Emma de moeilijke en grootsche taak der opvoeding
van Koningin Wilhelmina voltooid. Ook hier is elk
woord over hetgeen heel het yolk weet en waardeert,
overbodig. Toen het regentschap ten erode was en,
na de inhuldiging der jonge Koningin, de KoninginMoeder de Nieuwe kerk verliet, bracht de bijeenverzamelde menigte haar een uit het hart opgewelde
hulde. Onlangs weder, op 2 Augustus, juichten
duizenden voor het paleis in Den Haag verzameld,
haar toe met een warme genegenheid, die geen
twijfel liet aan haar echtheid. Bij elke gelegenheid
toont het Nederlandsche yolk ondubbelzinnig, Welke
plaats deze voortreffelijke Nederlandsche vrouw in
zijn hart inneemt.

NEERLAND IA

NOORD- EN ZUIDNEDERLANDSCH GEMEENSCHAPSGEVOEL.
Onze Zuidnederlandsche stamgenoot dr. 0. Dambre
heeft een gedenkteeken van Grootnederlandsche
geesteseenheid opgericht met zijn studie over „Nederlandsch cultureel gemeenschapsgevoel in eeuwen
van politieke gemeenschapsondermijning". (Inzonderheid van Zuidnederlandsch standpunt beschouwd).
Deze studie, waarvan wij een overdruk ontvingen,
is opgenomen in het album, dat indertijd aan prof. dr.
J. Vercoullie werd aangeboden. Zij is niet alleen
van belang om haar doorwrochten inhoud, maar
vooral vanwege het warme, waarlijk Grootnederlandsche eenheidsgevoel, dat daaruit straalt; tevens
om de zeldzaamheid van zulke beschouwingen uit
Zuidnederlandschen kring. Nadat Noord en Zuid
uiteengegaan waren, hebben de Nederlandsche schrijvers der letterkundige geschiedenis de ontwikkeling
der 17de en 18de eeuwwelhaast alleen uit den Noordnederlandschen gezichtshoek beschouwd; dr. Dambre
zegt bescheidenlijk, dat hij zich op Zuidnederlandsch
standpunt heeft geplaatst — hij stond hooger en
zag wijder rond.
En in de vlakte aan zijn voeten speelde de geschiedenis der eeuwen zich af. Voor zijn verbeelding
zag hij — tusschen 1632 en 1830 — Frankrijk vijftig
malen de Nederlanden aanvallen, hun zelfstandigheid
verminken, het volksgemoed uitputten, verlammen,
vernederen; bloeiend hooger Leven knakken. Nochtans
en ondanks het mislukken van alle staatkundige
toenaderingspogingen bleef het gevoel van cultureele
saamhoorigheid als de vonk onder de asch bewaard.
Dat inzicht heeft het onderzoek van den heer Dambre
naar de cultureele betrekkingen tusschen Noord en
Zuid in de zeventiende en achttiende eeuw gebracht.
Daar is allereerst het nationaal besef van eenheid
der Nederlanden. Duidelijk spreekt het uit een
zestiende-eeuwsch pamflet: „Den name van Nederlanden oft Vlaminghen, ghelyck ons nu ter tyt de
Spanjaarden noemen, is desen den geheelen Nederlanden niet ghemeen ?" Het kon niet anders dan
aangroeien, wanneer de gemoederen door den nationalen strijd tegen Spanje in voile beroering gebracht
werden. „Zooals de asch van de martelaren van
land tot land stoof", zegt schr., „en alle gemoederen
in gloed hield, zoo vlogen gemeenschappelijke gedachten over en weer en moedigden de innigste
overtuigingen aan." Hoe luchtte Vondel zijn hart
over het opgaan van den gouden vrededag in 1648
en hoe innig klinkt de reizang aan het slot der
Leeuwendalers op den band tusschen Noord en Zuid !
Constantijn Huygens getuigt in het voorbericht van
zijn Trijntje Cornelis, dat „de seven volckeren bejeghenden de thien als vrienden, daar Noord en
Zuid waren als twee swarmen noeste bieen, verscheidenlick beheert maer vrienden." En hoewel
alles samenspande om het Nederlandsche bewustzijn
uit te dooven en een jammerlijke vervreemding
ontstond, toch „zette de zoo gevoelige volksaard
zich schrap" en klonk het natuurlijke verwantschapsgevoel nu en dan nog door, zoodat de weg naar latere
toenadering open bleef.
Diep van zijn geestelijk Grootnederlanderschap
bewust was de Duinkerksche dichter Michel de
Swaen, aan wien prof. C. Looten thans een
studie wijdt in Le Beffroi de Flandre. Een wist hij
zich, zegt dr. Dambre, met alien, die hun zielsgewaarwordingen in Nederlandsche klanken uitzongen.
Hoe hoog schatte hij Holland, dat „vreedsaem

lant, waerin de vryheyt leeft" en in Welke roerende
verzen gaf hij zich rekenschap van het nadeel hem
door het gespeend zijn van Hollands verhevener
geestesvlucht berokkend:
„0 had ik, lieve lant, in Uw begrijp gebleven,
Hoe vrolyk wiert myn stem tot Bingen voorts gedreven
Of aen de Rotte-stroom of midden op de Maes !
Nu leef ik in een oort, waer vreughde is uytgeweken;
Myn spys is bittre gal, myn sang . . . Eylaes, Eylaes!
Och ! Och ! waer heb ik my, misleyde Swaen, versteken."
Zwaar moet het bewusten geesten van het slag
van De Swaen gevallen zijn, om den bodem onder
de voeten te voelen zinken en taai moet hun geduld
en hun wilskracht geweest zijn, om spijts alles den
kop hoog te houden: des te meer verdienen deze
kloeke standaarddragers van Nederlandsch bewustzijn
al onze achting en bewondering.
Ook gedenkt de schr. den Brusselschen advocaat
Verloo, die in 1788 in zijn „Verhandeling op d'
onacht der Moederlyke Tael in de Nederlanden"
luide de hoogere geestelijke eenheid van Noord en
Zuid verkondigt: „Wij zijn inderdaad het zelve yolk,
't zelve in tael, imborst, zeden en gebruyken. Daerom,
laet ons gezamentlijke Nederlanders, schoon wij
van staet geschyden zijn, ons ten minsten in de
Nederlandsche konsten aenzien als gevaderlanders
en gebroeders. Laet ons gezamenderhand ons gevoegzaem Nederduytsch handhaven, eeren en versieren: en dat eyndelyk de Tael van den vrydom
ook eens de tael der konsten zij !" Bilderdijk met
zijn treffend gedicht „Holland aan Belgie"; Jan
Frans Willems met zijn ode „Aen de Belgen"; de
wedstrijd door het Antwerpsche Kon. Genootschap
v. tael- en dichtkunde in 1821 uitgeschreven om de
Vereeniging van Belgie en Holland onder koning
Willem I te bezingen, al zulke uitingen bezegelden
het steeds in kracht toenemend besef, dat Noord en
Zuid geestelijk bijeenhooren. Ook in het geloof meent
schr. een bindend element te bespeuren en verder
laat hij zien wat de drukkers, de Plantijn drukkerij
te Antwerpen in het bijzonder, tot de cultureele
toenadering hebben bijgedragen: Noordnederlandsche
uitgevers drukten of herdrukten Zuidnederlandsche
boeken en omgekeerd, zoodat er geregeld met elkaar
onderhandeld werd. Hetgeen te Antwerpen voorhanden was, verscheen tegelijk in de Leidsche
zusterzaak.
Een krachtige bevestiging van de Nederlandsche
eenheid leverden nog de veelvuldige bijeenkomsten
van Rederijkers uit Noord en Zuid. Daarover heeft
dr. Dambre een rijkdom van bijzonderheden bijeenverzameld. Zooals een rolprent ons het opgroeien
van een plant vertoont, zien wij in dit geschrift de
Grootnederlandsche gedachte ontkiemen, die noodwendig moest uitgroeien in het Algemeen Nederlandsch Verbond. Welk een kijk op het ware karakter
van het Grootnederlandsche werk geeft dit geschrift!
Hoe wijd is de kloof — zoo moet ieders slotsom zijn —
tusschen politiek streven, waarin sommigen telkens
het A. N. V. pogen te betrekken, en de cultureele
eenheid, waarheen het streeft ! Zelfs is het, alsof
Nederlands vreedzame roeping onder de volken
zich hier sours afteekent: tegen al het ruwe oorlogsgeweld in heeft het toevlucht aan verdrevenen verleend, het recht verdedigd en met vreedzame
middelen de beschaving hoog gehouden.
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EEN AFSCHEID.
Uit een dagbladverslag van een Verbondsvergadering, in het najaar van 1902 gehouden, dus ruim
vier jaar na de oprichting van het A. N. V., hebben
we dit knipsel bewaard:
„Een der voornaamste besluiten, Welke in de
vergadering van 18 October genomen werden, was
de benoeming eener Commissie, bestaande uit de
heeren Th. Nolen, dr. W. van Everdingen en C. van
Son, tot het bijeenbrengen van boeken voor het
stichten van boekerijen in Zuid-Afrika en overal,
waar het Nederlandsch element behoefte heeft aan
Nederlandsche leesstof."

het gebouw Van- der- Duynstraat 63, dat sedert de
Boekencommissie, waartoe inmiddels Mej. dr. H. C.
H. Moquette en de leeraar J. J. Griss waren toegetreden, tot voorraadschuur strekte.
Al spoedig bleek dr. Van Everdingen als eerste
secretaris de drijvende kracht en hij wist net alleen
de reeds genoemden tot veel vrijwilligen arbeid te
prikkelen, maar, toen de werkzaamheden zich langzamerhand uitbreidden, toen men ook uit andere
oorden van de wereld een beroep ging doen op de
Boekencommissie, toen de zeemanshuizen in b uitenlandsche havenplaatsen in dien dienst werden op-

De afgetreden directeur der Boekencommissie en zijn staf in het Boekenhuis te Rotterdam. Zittend v.l.n.r.
Mevr. H. K. M. Weekhout, Mej. G. P. Hardenberg, Dr. W. van Everdingen, Mej. M. C. Roodenburg; Staand:
W. J. L. Poelmans, Fr. Koote, G. D. Weekhout, Mevr. Fr. Koote, C. Hoefnagel, H. K. Sterkenburg. (De
heer en mevr. A. Kuyper-Van Os ontbreken door uitstedigheid).

Voor Zuid-Afrika kreeg men dadelijk goeden raad
van dr. Mansvelt, oud-superintendent voor onderwijs
in de Z. Afr. Republiek. Niet te vergeefs werd de
medewerking ingeroepen van de Afdeelingen van het
A. N. V. en de N. Z. A. V., hoofden van onderwijsinrichtingen en ook bizondere personen. Reeds de
eerste oproeping door middel van een rondzendbrief
had ten gevolge, dat meer dan 400 kisten en pakken
boeken en tijdschriften ontvangen werden.
Geen wonder, er heerschte toen in den lande nog
de warme genegenheid voor de Boeren, die na een
bovenmenschelijken strijd om hun zelfstandig yolksbestaan hadden moeten zwichten voor de overmacht
van den overweldiger.
Zuid-Afrika heeft dan ook in den aanvang wel het
meest voordeel van de ingezamelde oogsten gehad,
die te Rotterdam werden opgestapeld in verschillende
lokalen, om al spoedig voor goed terecht te komen in

genomen en geregeld van kranten en tijdschriften
werdenvoorzien, wist de leider, toenmaals leeraar
in geschiedenis, later onder-directeur eener H.B.S.
te Rotterdam, een staf van vrijwilligers om zich
te verzamelen; de en gaven onder zijn leiding gaarne
hun vrijen Zaterdagmiddag, om behulpzaam te zijn
bij het uitzoeken, ordelijk opstellen, inpakken en
verzenden van de duizenden en nog eens duizenden
boeken, kranten, week- en maandbladen, die het
Boekenhuis binnen- en weeruitstroomden.
Het vereischte veel takt, kennis en doorzicht, omdat
Nederlanders en stamverwanten buiten ons landzoo
uiteenloopend in hun verlangens waren naar den
graad hunner ontwikkeling en naar hun levensovertuiging. De Boekencommissie gaf elk wat veils
en watze niet kreeg, kocht ze bij, daartoe in staat
gesteld in de eerste plaats door den steun van het
Hoofdbestuur, welke, aanvankelijk f 900.— 's jaars
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bedragend, steeg tot f 2400,—. Maar ook andere vereenigingen en particulieren steunden het mooie werk
deter nuttige instelling, die altijd een sieraad is
geweest van het A. N. V., vooral, omdat het zuiver
cultureel werk beoogde en verrichtte.
Zoo klom het jaarlijks verwerkte bedrag tot ongeveer
5000 gld. en gedurende de 26 jaar van haar bestaan
heeft de Boekencommissie voor meer dan een ton
verwerkt buiten de niet met juistheid te schatten
waarde aan boeken- en tijdschriftenzendingen.
Door den dood van den betreurden voorzitter
Nolen in 1912 en het terugtreden van enkele commissieleden kwam de leiding ten slotte geheel te berusten
in handen van dr. Van Everdingen, die toen den
naam van directeur kreeg en sedert van de instelling
zijn levenswerk maakte. In dat jaar erkende de Ned.
regeering ook zijn verdiensten door zijn benoeming
tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Met prachtige aanschouwingsmiddelen trad hij in
verscheiden steden van ons land, vooral op afdeelingsavonden en vergaderingen op, om de B. C. bekend
en bemind te maken en steun in geld of boeken te
vragen; in ons Stammuseum (Laan 34) kan men
de herinneringen daaraan nog zien.
Slechts eenmaal heeft de B. C. haar werkzaamheid
tot het binnenland bepaald. Dat was, toen de wereldoorlog het buitenland voor haar sloot. Voor de gemobiliseerde Nederlandsche soldaten en later voor
geinterneerde Vlamingen heeft de B. C. toen haar
werkkrachten beschikbaar gesteld.
We zullen onze lezers niet vermoeien met statistische
gegevens, met het noemen der honderdduizendtallen
boeken, geschriften en kranten, gedurende het meer
dan 25-jarig bestaan der instelling over den aardbol
verspreid. Evenmin kunnen we hier uitvoerig zijn
over de uit den aard der zaak eentonige geschiedenis
der B. C. Genoeg zij het te vermelden, dat tot in de
verste oorden het licht der Nederlandsche kennis,
uit Rotterdam gezonden, doordrong. En zelfs toen
de leider zijn tenten in Bilthoven opsloeg, bleef het
Boekenhuis in de Van-der-Duynstraat zijn liefde en
leiding behouden.
Nu krachtens een besluit van het Hoofdbestuur
al zijn takken van dienst in het hoofdkantoor te
's-Gravenhage worden saamgetrokken, het Boekenhuis dus ook daarheen verplaatst is en dr. Van
Everdingen met ingang van 1 Januari ontslag nam,
heeft de Rotterdamsche Boekencommissie feitelijk
opgehouden te bestaan en daarmede is een einde
gekomen aan den stillen, verborgen arbeid, van wat
de leider met trots altijd zijn staf noemde.
Wie het voorrecht had de nijvere bijen in den
korf aan de Van-der-Duynstraat 's Zaterdagmiddags
hun nuttigen arbeid te zien verrichten, waaraan zij
door vele jaren van vriendschappelijke samenwerking
gehecht waren geworden, kan zich voorstellen, dat
zij deze hun lief geworden vrijwilligerstaak als een
voldoening gevende levensvulling zullen missen.
Als we een hunner afzonderlijk noemen, zullen
de anderen dat ten voile billijken. Het is de heer
Poelman, die boek hield, de kranteninzameling en
-verzending verzorgde, die . . . . om kort te gaan de
rechterhand van den directeur was.
Allen hebben recht op den dank van hen, die de
Dietsche cultuur en haar verspreiding over de wereld
een levensvoorwaarde voor onzen stam achten.
Aan haar instandhouding hebben zij door hun
stagen arbeid gedurende een kwart eeuw veel bijgedragen.

BUITENLAND
De nieuwe Ned. consul-generaal te Hamburg.
De bezetting van het ambt van consul-generaal
te Hamburg door den heer F. C. Baron van Aerssen
Beijeren van Voshol is dan een voldongen feit.
Sedert consul-generaal A. A. Flaes op den 19den
Febr. 1927 was gestorven en het consulaat-generaal
tijdelijk door den heer A. Merens, vice-consul der
Nederlanden, werd waargenomen, hadden de leden
van de Nederlandsche kolonie te Hamburg anderhalf
jaar reikhalzend naar de bezetting van dat ambt
uitgezien. En niet ten onrechte, want wie een beetje
met de toestanden in de Nederlandsche kolonie
te Hamburg op de hoogte is, weet, dat er tusschen
de consulaire ambtenaren en de leden van de kolonie
uit den aard der zaak een zeer nauwe betrekking
bestaat en de hoogste ambtenaar een belangrijke
rol speelt. En nu de benoeming is geschied, heerscht
te Hamburg blijdschap, daar de keuze van de
Regeering gevallen is op een man, Wiens maatschappelijke stand en staat van dienst een waarborg zijn
voor de achting, die de Nederlandsche Regeering
van den Hamburgschen Staat en van de leden der
Nederlandsche kolonie kan verwachten. De nieuwe
consul-generaal was van 1902 tot 1912 in dienst
van de Nederlandsche Marine, ging in 1912 over
naar de N.V. Zeehaven en Kolenstation te Sabang,
waar hij van 1921 tot 1928 hoofdadministrateur was.
Hij is gehuwd met de dochter van den gepens.
Schout-bij-Nacht W. H. D. Baron van Asbeck,
Oud-gouverneur van Suriname, thans Nederlandsch
gezant te Madrid.
Onmiddellijk na zijn aankomst te Hamburg hebben
de afgevaardigden van de drie te Hamburg gevestigde
Nederlandsche vereenigingen: Het Koningin Wilhelmina Fonds, Vereeniging tot ondersteuning van
behoeftige Nederlanders te Hamburg, de Nieuwe
Nederlandsche Vereeniging en het comite tot voorbereiding van de stichting van een zelfstandige
afdeeling Hamburg van de Kamer van Koophandel
in Duitschland hun opwachting op het consulaat
gemaakt, waar den nieuwen titularis een zetel in
het bestuur van het K. W. F. werd aangeboden.
Den 5den December gaf de N. N. V. een feestavond,
om de leden van de Nederlandsche kolonie met
hunne dames gelegenheid te geven met den nieuwen
consul-generaal kennis te maken. Deze feestavond
is uitstekend geslaagd. Nadat alien in de feestelijk
versierde lokalen aan de Klopstockstrasse aan het
echtpaar Baron en Baronesse van Aerssen waren
voorgesteld, trad de voorzitter, de heer E. Bouvy,
naar voren en heette in een uitstekende rede den
nieuwen titularis in de Nederlandsche kolonie welkom.
Na een kort overzicht van de Nieuwe Nederlandsche
Vereeniging te hebben gegeven, dankte hij den
consul-generaal, dat hij het eerevoorzitterschap wel
had willen aanvaarden en sprak de hoop uit, dat
zijn nieuw gekozen loopbaan hem de gewenschte
bevrediging mocht geven. Na den binnenkort vertrekkenden vice-consul A. Merens voor diens vriendschap jegens de kolonie te hebben bedankt, verzocht
de heer Van Aerssen den aanwezigen een dronk aan
H. M. de Koningin te wijden, waarna het Wilhelmus
staande werd gezongen. Spreker dankte verder voor
de hartelijke ontvangst en hoopte, dat de samen-
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werking met de leden van de kolonie niets te wenschen
mocht overlaten. Ook wijdde de consul-generaal zeer
waardeerende woorden aan de werkzaamheden van
consul Merens. Het verdere van den avond werd
onder aangenamen kout doorgebracht.

Hollandale.
De vriendelijke bemiddeling van den heer L. C.
Wilten, vice-consul der Nederlanden te Minneapolis,
stelt ons in staat, in dit nummer een drietal afbeel-

Netherlands Avenue, Hollandale.

Op 8 December vierde de Nieuwe Nederlandsche
Vereeniging opgewekt het Sinterklaasfeest. Het
Nederlandsche element in de stad Hamburg toont,
zooals uit het bovenstaande blijkt, levendige belangstelling in en gehechtheid aan het vaderland.
Hamburg, Dec. 1928.
J. B. OVING,
Vertegenwoordiger van het A. N. V.

Werktuig, gebouwd voor het graven van sloten in
Hollandale.

dingen te geven van de kolonie Hollandale in den
Amerikaanschen Staat Minnesota, waarover wij al
eens meer iets hebben verteld. Drie vierden van
de bevolking deter welvarende nederzetting zijn
Nederlanders, die naar Nederlandschen trant een
moeras tot vruchtbaren grond maakten. Deze landerijen en tuinen leveren groenten, beetwortelen,
aardappelen en andere veldvruchten aan Chicago

evrouw Van Erkle met haar kind in het midden van
M
haargladiolenveld.
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en andere groote steden; ook de teelt van bloembollen
is er uitmuntend geslaagd. Er zijn twee scholen met
vijf onderwijzers en een Ned. Hervormde kerk met
Engelschen en Nederlandschen dienst. Van den
aardigen bouw der woningen geeft de afbeelding
der „Nederlandsche Laan" een voorbeeld. De foto
van een werktuig tot het graven van slooten toont,
hoe de kolonisten de nieuwste uitvindingen bij de
grondontginning toepassen. Hoe welig de bloemen
in dit heerlijk oord opschieten, laat het laatste prentje
zeer overtuigend zien.
Des zomers komen naar Hollandale tal van nieuwsgierigen en ook velen, die er zich blijvend nederzetten.

KANTTEEKENINGEN
De Strijd tegen de Wildernis.

Bij de behandeling der Surinaamsche begrooting
in de Tweede Kamer is weinig opwekkends gehoord.
Het Rijk moet weer 2.9 millioen gulden bijpassen
en de minister heeft verklaard, dat hij vooreerst geen
betere dagen voor Suriname yerwacht.
Erger dan de staat der kolonie is de staat der
gemoederen. Er werd gesproken van een besluitelooze, veranderlijke politiek. Mr. Treubs Westindische Ondernemingsraad, die een opleving van den
ondernemingszin beloofde, heeft tot dusver het veld
vrijgelaten aan Amerikanen en Duitschers. Thans
is de hoop gevestigd op het Suriname-studiesyndicaat.
Prachtig ! maar het blijve niet alleen studeeren !
Het verwijt van te weinig doorzettingsvermogen
klonk schril in 's lands vergaderzaal. Er komt telkens
wat nieuws (waarbij men vaak verbaasd staat, dat
het er niet al lang was) zooals „nu spoedig" een
landbouwconsulent en na eenigen tijd hoort men er
niets meer van. De wildernis groeit dan weer over
de plantage.
Ook de Bovenwindsche eilanden, in 't bijzonder
St. Eustatius, kwamen even ter tafel.
De ongunstige toestand dier eilanden is langen tijd
oorzaak geweest van de tekorten op de begrooting
van Curacao. Men heeft getracht de zoutindustrie
van St. Maarten te doen herle yen, maar zonder het
gewenschte geyolg. Wat St. Eustatius betreft zou het
de moeite waard zijn te onderzoeken, of er geen
herstel mogelijk is voor dit verwaarloosde en verlaten eiland, dat de Hollandsche ondernemingsgeest
in de zeventiende eeuw tot stapelplaats maakte van
heel West-Indie, en dat in de 18de eeuw wegens zijn
rijkdom „de gouden rots" genoemd werd. Door zijn
slecht beraden vrijheidszin heeft het yolk van St.
Eustatius zich tweemalen een groote ramp op den
hals gehaald en zelfs Nederland in oorlog met
Engeland gewikkeld. Wellicht is er meer van te
maken dan een strafkolonie (zooals, naar men weet,
indertijd werd voorgesteld) dank zij zijn gezond luchtgestel en centrale ligging.
Wat Anderen Zeggen.

Amerikanen klagen over gebrek aan hoffelijkheid
in Amsterdamsche hotels bij hun bezoek tijdens
de Olympiade — misschien hebben de klagers het
er naar gemaakt, al zullen hun bezwaren stellig
grondig onderzocht worden. Overigens zendt men
ons een nieuwe loftuiting juist wegens de Olympiade,
die, al komt zij wat laat, nog even vermeld moge
worden. Het is een artikeltje in The Evening News of

India, het grootste Britsch-Indische avondblad en is,

zoo schrijft ons de vertegenwoordiger van het A.N.V.,
te Bombay door de Nederlanders met grooten bijval
gelezen. De schrijver spreekt bewonderend over het
ingenieurs- en bouwmeesterswerk, dat aan de Spelen
voorafging en over de kloekmoedigheid, waarmede
men de teleurstelling der weigering van regeeringssteun te boven kwam. „De Olympische Spelen beteekenen voor Nederland veel, zegt de schrijver, in
ieder Nederlander huist de Olympische geest. Ik
heb een reis gemaakt in dat merkwaardige kleine
land en overal teekenen van geestdrift waargenomen . . . . De schitterende ontvangst van die
hockey-kunstenaren, het Britsch-Indische elftal, was
bijzonder vleiend voor den Britschen bezoeker en
deed het aangeboren sport-instinct van de Nederlanders eere aan."
Een ander vriendelijk oordeel uit Br. Indie brengt
de Singapore Free Press. Een vertegenwoordiger
van dat blad sprak prof. Bernard Freeman, toen
deze juist van Java kwam.
„Op al mijn reizen, zei de hoogleeraar — die 76 jaar
oud is en elk deel van de wereld heeft bezocht — heb
ik nog nooit een land gezien, dat zoo uitstekend beheerd
of eerlijker en rechtvaardiger bestuurd wordt dan de
Nederlandsche bezittingen in het Oosten. Toen Sir
Stamford Raffles deze bezittingen teruggaf aan de Nederlanders, gaf hij ze aan den man met de vijf talenten en
niet aan den man met een talent, en hij deed er goed aan.',
Nog volkomener was kortgeleden de lof, dien de
Londensche Times bracht aan de Nederlandsche
bouwkundigen in een artikel onder het opschrift:
„Waarin Nederland de leiding heeft", geschreven
door een vakman. Groote Nederlandsche bouwwerken
als de beurs van Berlage, en het gebouw der Ned.
Handelmij. te Amsterdam van De Bazel, gelijken
volgens schr. eenigszins op soortgelijke in Engeland.
„Maar in den woningbouw zijn de Nederlanders
Gr. Britannie de baas." Er behoort heel wat toe, om
een Engelschman tot zulk een openlijke erkenning
te bewegen.
Popular Wireless, een radio-blad, teekent aan, dat
„Nederland, onze vriendschappelijke tegenstander in
zeevaart, kolonisatie en handel, een eerste plaats
inneemt op het gebied van de radio."
De heer Ed. Giscard d'Estaing komt in de
Information (Fr.) in een beschouwing over de wereldgeldmarkt tot de slotsom, dat Amsterdam, na Londen,
de sterkste geldmarkt van Europa is. In 1927 leverde
het 346 millioen gulden aan 91 buitenlandsche
maatschappijen of Staten tegen 290 millioen in 1926.
De reis der buitenlandsche zuiveldeskundigen naar
Den Haag, Gouda, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn,
Leeuwarden, Deventer, Lonneker, Enschede, Nijmegen, Roermond en Maastricht, is een zegetocht
geweest . . . voor de Nederlandsche zuivelnijverheid.
In 1905 hadden de buitenlandsche zuiveldeskundigen
geen groote verwachtingen van het nieuwe Nederlandsche botertoezicht. Prof. Wodon (Luik), die
daaraan herinnerde, erkende, dat dit toezicht thans
volkomen heeft gezegevierd en hij bracht hulde
aan dr. Swaying, Wiens verdienste ook door prof.
Porcher (Lyon) hoog verheven werd. De heer
Blackshaw van het Eng. landbouwministerie noemde,
hetgeen men hiertelande gezien had, buitengewoon
en anderer oordeel sloot zich hierbij aan.
Ziehier weder het een en ander ter bemoediging
van hen, die meenen, dat een klein yolk weinig
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gelegenheid heeft, om zich te onderscheiden. Of die
een voorbeeld verlangen, om in hun eigen kring
na te volgen.
Het Voetspoor der Vaderen.

In de algemeene vergadering van de afd. Ceilon
van het Britsche Kon. Aziatisch genootschap heeft
dr. Joseph Pearson, directeur van het Museum te
Colombo, een lezing met lantarenplaatjes gehouden
over Europeesche meubelen op Ceilon in de 17de en
18de eeuw. Wat de heer Pearson vertelde, was vooral
van belang, omdat het aanleiding tot vergelijkingen
met de Kaap gaf. De gouverneur van Ceilon, die den
spreker inleidde, zeide van Nederlandsche meubelen
vrij goed op de hoogte te zijn, daar ze zoo veelvuldig
voorkomen in de Kaapkolonie, waar hij vroeger
gevestigd was. Overal op Ceilon had hij een groote
overeenkomst tusschen deze voorwerpen van kunstnijverheid met die in Zuid-Afrika kunnen opmerken.
Dr. Pearson deelde o. m. in zijn voordracht mede,
dat enkele der mooiste meubelen zich bevinden in.
de Wolvendaal-kerk, naar men weet, het oude Nederlandsche kerkgebouw, dat in 1750 gesticht werd.
Ook bezit die kerk stoelen van vroegere dagteekening,
waarschijnlijk afkomstig uit een Nederlandsche kerk,
die op de plaats van het tegenwoordige Gordonplantsoen heeft gestaan en afgebroken werd.
Bij de studie van dit onderwerp moest men, zeide
spr. verder, denken aan de betrekkingen tusschen
Portugal en de Nederlanden en aan den wederzijdschen invloed op beider kunstontwikkeling. De
Portugeezen voeren de Kaap om naar Azie en maakten
Europa bekend met de kunst van het Oosten en
Verre Oosten en Nederland maakte van die ontdekkingen gebruik. Bovendien werd „Nederland in
die dagen als het middelpunt van Europa beschouwd"
en door zijn voortdurende betrekkingen met verschillende landen kan men er de ontwikkeling der
kunst in die landen tot op groote hoogte volgen. Dat
Nederlandsche meubelen naar het Oosten waren
overgebracht, bleek uit het voorkomen van gelijksoortig huisraad op Ceilon, aan de Kaap en op Java
en andere Nederlandsche bezittingen. In den Nederlandschen tijd waren ambtenaren, die naar Batavia
verhuisden, gewoon hun meubelen mee te nemen.
Dr. Pearson deelde mede, dat hij terstond na zijn
benoeming tot museum-directeur onweerstaanbaar
tot de studie van dit onderwerp gedreven was — een
nieuw bewijs, hoe groot en levend de belangstelling
op Ceilon is in alles, wat de Vaderen hebben achtergelaten.
Nederlanders in Argentinie.

Uit Buenos Aires klinken echt Nederlandsche
klanken. Weer heeft de Nederlandsche kolonie daar
het Sinterklaasfeest gevierd, het meest Nederlandsche
van al onze feesten. Een ander Nederlandsch levensverschijnsel was een schilderijententoonstelling van
den schilder J. Witgens Stephan, die, hoe Lang hij
ook reeds in Argentinie woont, alle echt Nederlandsche
kenmerken in zijn werk schijnt te hebben bewaard.
Ons Weekblad schrijft, dat men de aanduiding
„moderne Hollandsche school" gerust uit de nummerlijst had kunnen weglaten, zoo echt Nederlandsch
zijn de keus van het onderwerp, de wijze van zien
en de uitvoering. Het tentoonstellingszaaltje was het
eigendom van een Vlaamsche, mevr. Naumans, die
Fransch sprak of Vlaamsch klapte en meehielp bij
het ontvangen van bezoekers, o. w. de Ned. gezant
met zijn echtgenoote en de consul.

Mogen al onze landgenooten hun Nederlandschen
aard zoo goed bewaren, als van dezen schilder wordt
getuigd! Het is geen goed teeken, dat bij de nadering
van het feest aan de redactie van het weekblad
verzocht werd, de bekendste Sinterklaasliederen nog
eens op te nemen, opdat ouders en kinderen die
konden uitknippen en van buiten leeren. De redactie
voldeed aan dit verzoek, maar schrijft: „We behoorden
ons eigenlijk te schamen, dat zoo iets noodig is.
Zal men ons binnenkort verzoeken, het A-B-C
nogeens bekend te maken, of de tafels van vermenigvuldiging ?" Natuurlijk niet, want die zijn internationaal en daarin voelen Nederlanders zich wel
thuis.
Het blad dringt verder nog eens aan op meer
inspanning, om Nederland en Nederlandsche voortbrengselen in Zuid-Amerika bekend te maken. Gooit
den spiering uit om den kabeljauw te vangen! roept
het ons toe. Nederland schijnt niet voldoende overtuigd van de belangrijkheid van die landen en ziet
teveel op tegen de kosten om hun aandacht te trekken.
Ongetwijfeld is daar nog ruimte genoeg voor de
ontplooiing van Nederlandsche geest- en werkkracht.

ZUID-AFRIKA
De Tweede Landstaal.
In Natal maakt, naar wij onlangs mochten mededeelen, het Afrikaansch vorderingen, doch langzaam.
Volgens de wet moeten de ambtenaren tweetalig
ziin. Maar wanneer die wet wordt toegepast in dat zoo
verengelschte land, is een deel der bevolking woedend,
zegt Die Burger. De Afrikaansch sprekenden verlangen
daarentegen, dat hun kinderen beide talen machtig
zullen zijn en in landen, waar wel drie of vier talen
op de middelbare en bijzondere scholen onderwezen
worden, kan niemand dien eisch overdreven noemen.
Bovendien bevordert tweetaligheid samenwerking
tusschen de beide blanke volksstammen, wat ook
tegenover de gekleurde bevolking zoo dringend
noodig is.
Steeds krachtiger wordt daarom overal in de Unie
aangedrongen op handhaving van art. 137 der
Grondwet van 1910, dat het Afrikaansch sprekende
deel der bevolking als zijn Magna charta beschouwt
en dat zelfs in vele Z. Afrikaansche gerechtshoven
maar kariglijk in acht genomen wordt. Art. 137 is
de spil der ware eenheid. „Staatkundig is ons nou
een yolk", schrijft Die Weste, „maar ons moet dit
ook sielkundig word en sonder dat die twee seksies
die taal van mekaar verstaan, sal dit nie verwag
kan word dat hulle mekaar se karakter en eienaardig
hede sal kan verstaan, begrijp en waardeer nie."
De schrijver denkt hierbij aan de worsteling der
Vlamingen voor hun taal en zelfstandigheid en wijst
erop, hoe moeilijk het zelfs voor Nederland is, zijn
taal zuiver te houden tegenover de machtige invloeden
uit het Oosten.
Waar dit diegeval is met 'n nasie, wat sinds eeue vry
en onafhanklikgewees het, wat met g'n tweetaligheid te
kampe het maar uit 'n eentalige yolk bestaan, hoeveel
te meer en hoeveel ernstiger moet dan nie die gevare
wees wat ons Afrikaanse taal en Afrikaanse volksbestaan
bedreig nie. Ons is nog lang nie waar ons moet wees
en elke verslapping op hierdie gebied sal die gevaar wat
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ons taal — en volksbestaan — aan alle kante bedreig,
vergroot. Dat die gevaar bestaan, sal moeilik ontken word.
Ten eerste word ons taal nog maar gepraat deur bietjie
meer as die he van ons kleine blanke bevolking en
seker deur baie minder gelees. Dan is daar die skadelike
invloede wat van die langdurige vreemde oorheersing
uitgegaan het. Daar is verder die felt, dat amper die
helfte van ons blanke bevolking van En else afkoms is
en die Engelse taal spreek en lees, 'n taal wat in die loop
van die eeue tot 'n magtige wereldtaal geword het saam
met die staatkundige invloed wat En eland en die Britse
Ryk tans uitoefen. Hieruit sien ons alweer hoe invloede
op staatkundig en op taalgebied saam aan. Daar is die
feit, dat Engels sprekendes en Afrikaans sprekendes hier
nie sons in Canada in afsonderlike dele van die land
woon nie, maar deur en naas mekaar. Ons kom dus op
taalgebied voortdurend in voeling en aanraking met die
sterk Engelse taal en sy magtige letterkunde. Dit is die
grotere en sterkere wat natuurlikerwyse die kleinere en
swakkere trag te verskadu en te verdring.
'n Ander nie te onderskatte faktor is die feit dat amper
alle besighede in hande is van die Engels sprekendes
onder ons bevolking of anders van seksies wat later
ingekom het, maar hulle van die En else taal in hulle
besighede bedien.

der boekerijen over de geheele Unie wordt thans
krachtig ter hand genomen.
De Bijbelvertaling is nu gereed; de Synode heeft
haar besproken en naar aanleiding van enkele wat
nuchtere uitdrukkingen — als bijv. het woord jij
in de Tien Geboden — den wensch uitgesproken,
dat de commissie de taal zoo verheven mogelijk zou
houden. Men hoopt, dat de Afrikaansche overzetting
van het boek der boeken in 1930 in omloop zal komen.
Vooral deze opschietende plant belooft voor het
Afrikaansch rijke vruchten.

FRANSCH VLAANDEREN
Uit Fransch Vlaanderen.

Het „Vlaamsch Verbond van Frankrijk" (Comite
Flamand de France), vergaderde 23 October 1.1.
te Belle. Aan zulk een vergadering deter vereeniging
is altijd verbonden een bezoek aan de bezienswaardigheden van de stad, waar de bijeenkomst plaats heeft.
En zoo werd nu o.a. de nieuw opgebouwde Kantwerkschool bezocht. Het gezelschap werd ontvangen
met een Vlaamsch lied, gezongen door de vijftig
leerlingen der school en gekozen uit de verzameling
En toch — „tog moet ons handhaaf", zoo besluit van Edmond de Coussemaker, den stichter van het
de schrijver in Die Weste. „As ons toelaat dat ons „Comite Flamand de France." De leerlinge Raphaele
taal vermink en verbaster word, dan laat ons toe Houcke, van Meteren bij Belle, hield eene Vlaamsche
en werk ons self daartoe mee, dat ons as yolk ver- toespraak tot de bezoekers, luidende: „Aan het
baster." Daartoe moet naar zijn overtuiging, het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, Heer Voorzitter
lezen bevorderd worden van Afrikaansche en zelfs
en gij alien, ware vrienden van ons lieve Vlaanderen,
Nederlandsche en Vlaamsche boeken, ten einde weest welkom ! Groot is onze vreugde U hier met
„uit die rijkere bron ons eie woordeskat te verrijk eerbied te mogen begroeten en U hartelijk onze
en ons taal suiwerder te hou." Ook dr. Viljoen, erkentenis te mogen uitdrukken om de vaderlandsche,
hoofd van de afd. Onderwijs in de Kaapprovincie, de heilige tack, die gij met verkleefdheid volbrengt.
liet zich onlangs in denzelfden geest uit. Op den Moed en hoop ! volhardt in Uw pogingen, God is
feestavond van de afd. Kaapstad van het Alg. Ned. met U. Welds zal de dag aanbreken, waarop ieder
Verbond zeide hij: „Als dit ooit nodig was om Vlaming van Frankrijk U zal begrijpen. Ja, dank
Hollands te lees dan is dit nou die geval." Door de aan U, ons dierbaar Vlaanderen zal wederom als
erkenning van Afrikaansch als een van de landstalen eertijds bestaan, edel en groot, de wereld rond
had het Afrikaansch een groote winst behaald. bekend. Hoe gelukkig zult gij dan wezen met fierheid
Maar om de overwinning te bekrachtigen „moet te mogen zeggen: „God zij gedankt! Hoog leve ons
ons delf in die onskatbare verlede van die Neder- Vlaanderen! Mar leeft het Vlaamsche yolk! Daar
landse letterkunde. Hoe meer ons put uit die Nederis het hart van den Vlaming aan zijn land vastgehecht.
landse taalskat, hoe skoner en vaster sal Afrikaans Daar spreekt men de schoone Vlaamsche moedertaal!"
word."
Deze is onze vurigste wensch. De leerlingen der
Zulke stemmen van Afrikaners zelf roepen ons in Kantwerkschool.
Nederland toe, niet te versagen, maar door het
De voorzitter, Professor Looten, wekte in zijn
zenden van Nederlandsche en Vlaamsche leesstof dankwoord de leerlingen der school op, nauwgezet
onze stamgenooten te steunen in hun strijd voor den kostbaren schat van haar Vlaamsche zeden en taal
hun bij de wet gewaarborgde taalrechten.
te bewaren. Het zou misdadig zijn, die ten onder
te laten gaan.
Opschietende Plantjes.
J. N. PATTIST.
Eenige inwoners van Reitz doen een moedige
poging om de plaatselijke boekerij, die op sterven
na dood was, te doen herleven. Aan den gemeenteraad zal steun worden gevraagd.
Deze poging is kenschetsend voor het in ZuidAfrika ontwakende verlangen naar meer ontwikkeling.
In grootere plaatsen vertoont dat verlangen zich
nog veel sterker. Meer dan zeventig afgevaardigden
uit alle deelen der Unie, zelfs uit Rhodesie, zijn te
Bloemfontein bijeengekomen tot het bespreken van
versterking der bibliotheken met werken van diepgaanden en algemeenen aard en een grooter voorraad
wetenschappelijke geschriften. Zes commissies zijn
benoemd en zullen verslag uitbrengen. De uitbreiding

Pastoor Lemire en Vlaanderen.
De heer G. Favereau, secretaris-generaal van het
„Vlaamsch Verbond", geeft in Le Beffroi de Flandre
belangwekkende herinneringen aan wijlen pastoor
Lemire. Ze kenschetsen diens verdienste voor Vlaanderen, zij het dat ook duidelijk blijkt, waar de uitmuntende afgevaardigde, burgemeester, Vlaming, de
grens trok, die hij meende niet te mogen overschrijden.
Er kwam een tijd, vooral na den oorlog, dat Lemire
meer regeeringsgezind werd, dan men in Vlaanderen
graag tag; dat zijn ambtelijke betrekkingen, de partijpolitiek tenslotte, hem aan Vlaanderen ontnamen.
Maar in de eerste jaren der eeuw is hij een onver-
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vaard voorvechter der Vlaamsche vrijheden geweest,
aan wien Vlaanderen ontzaglijk veel is verplicht.
Lemires naam als volksredenaar had hem tot uitverkoren prediker der Vlaamsche kerspelen gemaakt.
Daar nam zijn staatkundige loopbaan haar oorsprong.
Zijn verkiezingsrondgang voerde hij in het Vlaamsch.
Zijn landgenooten weten niet, zegt de schrijver, welk
een beslissenden invloed zijn Vlaamsche afkomst had
op zijn lot; vreemde stemmen als die van Robert
Cornilleau hebben daarvan getuigd. Wel heeft hij
nooit getracht langs wettelijken en administratieven
weg de hervormingen te verkrijgen, die hij in beginsel
bepleitte. Maar tallooze malen heeft hij den naam
van Vlaanderen in de Kamer doen hooren en daarin
verschilde hij van afgevaardigden, die, nadat zij eenmaal, mede door Vlaamsche districten, gekozen
waren, den naam van hun klein vaderland halsstarrig
verzwegen. „En als hij er van sprak, hoonde hij het
niet met de dwaze en vage bmaming van Nord:
het was Vlaanderen, dat hij liefhad en hooghield
en verdedigde, het „oude Vlaanderen" om een
benaming te gebruiken, waarvan hij veel hield en
waarin hij heel zijn hart legde. Van de tribune der
Kamer van Afgevaardigden te Parijs klonk meer
dan eens in zijn redevoeringen doorvlochten het versje:
't Geluk van den waren Vlaming
't Is vrijheid in zijn huffs en landje!"

Driemaal heeft pastoor Lemire zich tot een minister
van Onderwijs gericht — tot Georges Leygues op
18 Febr. 1902, tot Gaston Doumergue op 11 Maart
1910, tot Leon Berard op 11 Dec. 1921, om, zoo niet
op onderwijs in het Vlaamsch in de scholen aan te
dringen, toch te verzoeken, dat vergund zou worden,
het bij het onderwijs in het Fransch te gebruiken.
Een onderwijzer, die in Bretagne of Vlaanderen
geplaatst werd — zoo verkondigde hij verder in.
de Kamer — mocht daar niet optreden als tegenstander van de gewestelijke taal, maar moest met
kieschheid en wijsheid te werk gaan en den leerlingen
met behulp van hun moederspraak de taal van het
Fransche vaderland leeren. Het kind zou aldus
twee talen spreken. „Berooft niet", zoo riep Lemire
de Kamer toe, „het intellectueele erfdeel van ons
land onder voorwendsel, een eenvormigheid te
scheppen, die gij in de middelbare scholen niet zoudt
wenschen en die ik in de lagere school niet verlang."
Moge het mooie werk, aldus door pastoor Lemire
begonnen, voortgezet worden en Vlaanderens vrijheid
van onderwijs met grooter kracht verdedigd worden,
dan zijn vele politieke betrekkingen en overwegingen
hem veroorloofden ! Het recht op de moedertaal is
een natuurrecht en geen regeering mag dat aan een
volksdeel onthouden.
Goed Vlaamsch.
Hoe goed er reeds weer in Fransch Vlaanderen
geschreven wordt, moge blijken uit een beschrijving
van een kerkelijken optocht te Veurne, als brief
opgenomen in Le Beffroi de Flandre, het te Duinkerken verschijnende maandschrift. De volgende
aanhaling kan volstaan tot kenschetsing van de
pittige taal, den schilderachtigen verhaaltrant:
„Beste Vriend, Hoe is het toch jammer dat je, met
mij, de processie van Veurne niet bijgewoond en hebt !
— Een ommegang ? — Waarom je neuze alzoo oproefelen ?
Waart je gestoord door 't gedacht van heiligen, kort
gekleed, met hooge hielen en die alien godvruchtiglijk

Scheel, omleege kijken ? Peinst je op de kleers van valsche
zijde en met smakelooze kleuren ? Wel! als je meent
dat de Veurne processie op al d' anderen slacht, je zijt
er uit! Ze dagteekent van de 16e eeuwe en is zeker de
wonderbaarste godsdienstige betooging gebleven die ooit
in Vlaanderen bestaan heeft. Al dat er in verschijnt en
liegt heur elde niet of en de jaarlijksche toeloop van
menschen staat borge voor heur oorspronkelijkheid . . . .
Lange voor d' ure was er geen middel van roeren in
de straten, rond de Ste Walburge's kerke. Een menigte
ongehoord waarover zwierf een helsche geruchte ! Maar
zoo met een gingen de klokken aan te luiden en aan den
draai van de plaatse verscheen de stoet. Het gebabbel
stierf uit . . . . en 't was tusschen twee hagen aandachtige
menschen, dat het eeuwenoude evangelie ging herleven
en passeeren."

Zulke proeven van taalkunst verdienen des te meer
waardeering, omdat ze tevens voor de Vlaamsch
sprekende bevolking onmiddellijk verstaanbaar en
genietbaar zijn, hetgeen zoo dikwijls niet het geval
is, wanneer de maker zijn denkbeelden in den knellenden vorm van verzen giet.
Een Erkenning.
In een reeks van opstellen in l'Echo du Nord heeft
de heer J. L. Debus, journalist en schrijver van
talent, de stoffelijke en zedelijke balans van het
herstelde Noorder-departement opgemaakt.
Bij den herbouw heeft men, zegt hij, zich de
moderne begrippen ten nutte gemaakt. Met cijfers
toont hij aan, met welk een geweldige inspanning
de beide departementen van het Noorden en het
Nauw van Calais — kort gezegd Fransch Vlaanderen
— zich naar lichaam en ziel hernieuwd hebben.
Tevens doet hij uitkomen, dat het Noorden niet
naar waarde wordt geschat en dat aan de rechtmatige
en stellig niet overdreven eischen van het gewest
— dat aan den Staat veel meer geeft, dan het daarvan
ontvangt — meer gehoor moet worden verleend.
Het is een verblijdend teeken, dat een groot
Fransch dagblad als l'Echo du Nord deze beschouwingen opneemt, een erkenning, waarop de bevolking
Lang heeft moeten wachten, maar die doet hopen,
dat er iets begint te veranderen in Fransch Vlaanderen.
Nieuwe uitgaven.
„Lille en Flandre" is de naam van een staat- en

letterkundig maandblad, dat te Rijsel is verschenen.
Onze landgenoot mr. W. J. L. van Es, een uitmuntend kenner van Fransch Vlaanderen, naar men
weet, behandelt in het eerste nummer het ontstaan
van dat opmerkelijk zinnebeeld, dat onjuist Fransche
lelie wordt genoemd en dat, naar hij betoogt, van
Frankischen, niet van Romaanschen oorsprong is.
Veel plaats wordt ingeruimd aan boekbesprekingen,
wat ongetwijfeld een voortreffelijk middel is om,
land en yolk bekend te maken. De heer Valentin
Bresle geeft met het uitgeven van dit blad weder
een bewonderenswaardig teeken van geestkracht en
liefde voor het gewest.
Bij denzelfden uitgever verschijnt in afleveringen
Les Chants Populaires des Flamands de France, de
Nederl. volksliederen van Fr. VI., eertijds door Edmond de Coussemaker en Louis de Baecker samengesteld.
Ten slotte: De Torrewachter, nieuw maandblad
voor Fr. V1., in de plaats van de Vlaemsche Stemme
gekomen.
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Molens in Fransch Vlaanderen.
De oproeping tot steun, om te voorkomen, dat een paar molens
in het Dietsche gebied van Frankrijk ten gronde zullen gaan,
heeft tengevolge gehad, dat de volgende giften inkwamen:
A. ten B. en Mr. J. den T. Amsterdam, elk f 25.—;
P. S. K. Bussum f 25.—; Mevr. J. J. B.-B., Enschede f 10.—;
W. E. v. D. v. I. f 1.—; Mr. C. M. J. de J., f 2.—; Mr. I. A. N.,
f 2.50; Mevr. M. K. f 10.—; P. J. de K. f 10.—; Jhr. W. R.
f 3.—; allen te 's-Gravenhage; Prof. dr. A. A. v. S., Haarlem
f 2.50; prof. dr. V. S. Wageningen f 25.—.
Vindtge dat weinig, lezer ?
Wij ook.
De meeste vereerders dezer teekenachtige landschapversiering
hebben natuurlijk gedacht, dat het giften zou stroomen en het
vereischte bedrag reeds zou overschreden zijn, zich daarom
nietgehaast met hun penningen te zenden naar Laan 34
(gironr. 38825).
Laten ze nu maargauw een flinke bijdrage zenden, want
het leven der bedoelde molens wordt zwaar bedreigd.

Tak Ieperen.
De „Ypersche Studiekring", afdeeling van het A. N. V.
blijft een groote werkzaamheid aan den dag le en. Op 13
December hield de bekende Vlaamschgezinde onderwijsinspecteur K. Devleeschauwer een druk bijgewoonde le in
over den Vrijheidsstrijd der Vlamingen ten tide van Zannekin.
In besloten kring had 20 December een feestje plaats voor
de leden van het Gemengd Koor dezer afdeeling ter gelegenheid van het, in Vlaanderen, algemeen gevierde traditioneele
feest der Heilige Cecilia.
Voor de eerste maand van het nieuwe jaar worden aangekondigd: 6 Januari, gezellig samenzijn, met koorzangen
door het Gemengd Koor, alleen toegankelijk voor de leden;
9 Januari: lezing van prof. Casimir, uit Den Haag, uitgezonden
door het Hoofdbestuur; 13 Januari: liederenavond bedoeld als
promgandavergadering; 31 Januari, onder de bescherming
van tak Ieperen, vertooning door het „Vlaamsche Volkstooneel" van„Leontientje”, van Felix Timmermans.

Een teeken des tijds.
Voor eenige maanden mocht hier medegedeeld
worden, dat verscheidene Antwerpsche warenhuizen,
die tot dusver alleen in het Fransch gestelde catalogi
aan hunne koopers en koopsters toezonden, na een
onder het publiek gehouden referendum, besloten
voortaan deze catalogi, prijslijsten enz. in het Nederlandsch te stellen en alleen in het Fransch te zenden
aan de personen, die zulks uitdrukkelijk blijken te
verlangen.
Thans heeft ook het groote Brusselsche warenhuis
,Au Bon Marche" dit voorbeeld gevolgd en eentalig
„Au prijslijsten aan zijne Vlaamsch (of
Nederlandsch) sprekende klanten laten geworden,
wat ongetwijfeld alle te Brussel en omstreken verblijvende Vlamingen en Noord-Nederlanders z eer
zullen waardeeren.
Als nu alle te Brussel wonende of komende Vlamingen en Noord-Nederlanders ook maar overal, in koffiehuizen en winkels, op tram en omnibus, hunne taal
willen spreken, dan komen we al spoedig nog een
heel eind verder.

Tak Brussel.
Tengevolge van een zwaren familierouw, dien prof. dr.
Knappert trof, moesten de voor December aangekondigde
lezingen van dezen Noordnederlandschen geleerde in Vlaanderen, waaronder ook een spreekbeurt voor tak Brussel was,
voor onbepaalden tijd worden uitgesteld.
Een andere tegenvaller was nog de zware ongesteldheid
van Mej. Agnes Reban, waardoor de muziekavond, welke
deze verdienstelijke zangeres en de heer Pierre Naye, klaviervirtuoos, in de zaal Pleyel, Koningstraat 101, zouden
vullen met werk van Vlaamsche, Noordnederlandsche en
buitenlandsche meesters, op 12 December, niet kon door aan.
Deze muziekavond zal nuplaats hebben Donderdag 31 Januari,
te 8 u. 30 's avonds, in dezelfde zaal.
Maandag 7 dezer spreekt prof. Casimir, uit Den Haag,
voor tak Brussel van het A. N. V. in de „Salle Nouvelle",
Ernest Allardstraatden Grooten Zavel en de Regentschapstraat) over: „De rijkdom van het Nederlandsch en de beteekenis van het onderwijs in de moedertaal voor de geestelijke
ontwikkeling."
Het bestuur van den tak zegde zijn medewerking en steun
toe aan het Comite voor de herdenking van den Vlaamschen
toondichter Arthur Wilford, als ook aan het Vlaamsche Comite
voor hulp aan de slachtoffers der overstroomingsramp in
Vlaanderen. Dit Comite richt 19 Januari een feest in, waarvan de opbrengst geheel ten bate van de geteisterde Vlamingen
zal komen.

Een Vlaamsche ingenieursvereeniging.
Na de Vlaamsche artsen, apothekers en verpleegsters, de Vlaamsche filologen, de Vlaamsche
rechtsgeleerden, de Vlaamsche geldmannen en zakenlieden, de Vlaamsche letterkundigen, kunstenaars,
folkloristen, toeristen enz., hebben ook de Vlaamsche
ingenieurs besloten tot de oprichting van een eigen
Vereeniging buiten de bestaande Belgische ingenieursvereenigingen om, waarin niet alleen nooit Nederlandsch wordt gesproken, maar zelfs het beginsel
der tweetaligheid niet eens wordt aanvaard of geeerbiedigd.
De „Vlaamsche Ingenieurs-Vereeniging" heeft tot
doel de maatschappelijke belangen van den ingenieur
te behartigen, de wetenschap en de kunst van den
ingenieur in den meest uitgebreiden zin te bevorderen en de technische wetenschap in den dienst
van het Vlaamsche yolk te stellen.
Het Vlaamsch Economisch Verbond zegde zijn
medewerking toe aan de jonge vereeniging, die Naar
secretariaat gevestigd heeft te Antwerpen, Appelmansstraat 85.

Voor de slachtoffers der overstroomingsramp.
Overal in het Vlaamsche land wordt thans, hetzij door
politieke vereenigingen, hetzij door „Het Vlaamsche Kruis",
voor steun ingeld, levensmiddelen en kleedingstukken gezorgd
ten voordeele van de bevolking der overstroomde dorpen in
het Scheldegebied. Ruim 9.000 personen hebben aldaar van
de ramp te lijden gehad en een deel van hun have en goed
verloren. Nog verscheidene weken zal het duren, alvorens
de Schelde en hare bijrivieren Nethe en Durnel weer geheel
binnen hare oevers zullen zijn gebracht. Wie helpen kan, doe
menschelijkheid
en saamhoorighetvan algemeene
in
eenheid met zwaar beproefde stamgenooten. Niet uit Vlaanderen
alleen, ook uit Noord-Nederland moet steun komen zooals
indertijd, trots de waardevermindering van den Belgischen
frank, Vlaanderen het zijne heeft bijgedragen tot leniging van
den nood te Borculo en elders in het Noorden.
Bijdragen eri giften kunnen gezonden worden aan het
secretariaat van Groep Vlaanderen A. N. V.: Slotlaan 13,
Woluwe-Brussel ofgestort worden op de postrekening van
er penningmeester van tak Brussel,
den heer G. J. Hooij,
nr. 134.152, Schaarbeek-Brussel.
Allegiften zullen verantwoord worden in „Neerlandia".

VLAANDERE N.
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Van het Groepsbestuur.
Ter verduideltjking.
In den loop der maand December is, in verschillende
Vlaamsche en ook in franschtalige anti-Vlaamsche bladen,
een verslag verschenen van een besloten vergadering van vier
Groepsbestuursleden, 2 December te Brussel gehouden. Dit
verslag, dat onvolledig is en een onjuiste voorstelling
van de toedracht der daarin vermelde besprekingen geeft,
is niet door of in opdracht van het Groepsbestuur aan de
ers gezonden.
P
Ten einde alle misverstand omtrent doel en werking van
het A. N. V. in Vlaanderen, uit den we te ruimen, kan heer
uitdrukkelijk worden verzekerd, dat, in de bedoelde vergadering
of daarbuiten, door geen enkel vertegenwoordiger van welken
tak ook, ooit voorgesteld is geworden art 2 van de Verbonds wet, waarbij ieder politiek doel wordt uitgeschakeld, te schrapP of te wijzigen.
Het ontslag van de heeren 0. Wattez en M. Stijns, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris van Groep ,Vlaanderen,
betreft, dit was reeds in October 1928 aangekondigd*).
Het bestuur van tak Antwerpen heeft trouwens, nadat
het onjuiste verslag, waarvan sprake, in de pers was verschenen,
de volgende motie aangenomen en aan de bladen gezonden:
„Het bestuur van den Antwerpschen tak van het Alg.
Nederlandsch Verbond
,
na kennis genomen te hebben van
de verklaringen, afgelegd op de Groepsbestuursvergadering
van December te Brussel, verklaart zich, eenparig, volkomen
eensgezind met de houding van zijn voorzitter en ondervoorzit ter, en bevestigt andermaal, dat het A. N. V. zich, buiten en
boven allepolitiek, uitsluitend met kultureele vraagstukken
kan en mag bezig houden."
Het bestuur van tak Brussel, 19 December bijeengekomen,
nam, van zijn kant, eveneens een motie aan, luidend als volt:
„Het bestuur van tak Brussel van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
verzekert hierbij, ten einde alle onjuiste en valsche beweringen,
in den laatsten tijd, omtrent doel en werking van het Verbond,
in deers en elders verspreid, den kop in te drukken,
steeds art. 2 van de Verbondswet, bepalend dat het A. N. V.
geenpolitieke vereeniging is en geen politiek doel heeft, maar
alleen beoogt de verhooging en verdediging der geestelijke,
zedelijke en stoffelijke waarden van den Nederlandschen stam,
op de meest strikte wijze, naar geest en letter, te hebben in
achtgenomen en dit ook te zullen blijven doen,
verklaart, dat al de leden van het Takbestuur onder wie
zijn vertegenwoordigers in het groepsbestuur, dit standpunt
immer hebben verdedigd,
en spoort alle leden van het A. N. V. aan, ook verder, eendrachtig, schouder aan schouder, te blijven voortwerken in
dengeest der Verbondswet van het A. N. V. voor taal, yolk
en stam."
Binnenkort zal nu een algemeene groepsvergadering worden
belegd, ten einde de open plaatsen in het bestuur van groep
Vlaanderen aan te vullen. Waarnemendgroepssecretaris is
thans de heer M. J. Liesenborghs, tevens voorzitter van
tak Brussel, Slotlaan 13 St. Lambrechts-Woluwe.
M. J. LIESENBORGHS.

Ontslagneming van den heer M. Stijns.
De heer M. Stijns verzoekt ons opneming van het volgende:
Naar aanleiding van de besprekingen over de opvatting
*) De bedoeling der beide heeren was aan te blijven tot
hun opvolgers zouden zijn gekozen, zulks in den geest van
het Hoofdbestuur.
Red.

en toepassing van art. 2 par. 2 van de Verbondswet, heeft
de heer M. Stijns, sinds 1923 bestuurslid van groep Vlaanderen, ontslag ingediend vooreerst als groepssecretaris en
vervolgens als lid van Hoofdbestuur en Groepsbestuur. Het
archief, de rekeningen en de ledenlijsten van groep Vlaanderen werden, metgoedkeuring van den heer 0. Wattez,
ontslagnemend voorzitter, aan het Hoofdbestuur overgemaakt.

NEDERLAND.
Afd. Amsterdam 30 jaar.
Zaterdag 15 December heeft deze Afdeeling haar 30-jarig
bestaan op waardige wijze herdacht.
Deplechtigheid be on 's middags met een bijeenkomst
van leden engenoodigden in de aula der Gemeente-Universiteit,
welkegeopend werd door den voorzitter, den heer J. Ed. Gerzon.
Hi' verwelkomde o. m. den eerevoorzitter van ons Verbond,
Dr. H. J. Kiewiet deJonge, die met zijn echtgenoote het
winterweergetrotseerd had; den rector-magnificus, prof. dr.
Meyer; den wethouder van onderwijs, Th. M. Ketelaar e. a.
Er waren ook afgevaardigden van het roe s- en afdeelingsbesturen.
De heer Gerzon liet uitkomen, dat herdenkingsdagen als
deze een uitstekend middel zijn, om de aandacht van het
publiek op den nuttigen arbeid van het A. N. V. te vestigen.
Met voldoening stelde spr. vast, dat de Afdeeling de laatste
jaren sterk in ledental is toegenomen (thans 750), maar verheelde
zijn naijver niet op de Afd. 's-Gravenhage, die bijna 1200 leden
telt en hi' riep de Amsterdammers op ook in dit opzicht zich
de hoofdstad des rijks te toonen, omdat iedergoed Nederlander lid van het A. N. V. behoort te zijn. Zijn rede, waarin
hi' overleden voorvechters als prof. Te Winkel en den penningmeester S. van Lier herdacht en ook de verdiensten van den
afgetreden voorzitter dr. C. P. Burger, was doordrenkt van
nationaalgevoel en vormde een uitstekende inleiding tot de
feestviering.
Na hem sprak de algemeene voorzitter, de heer De Kanter
over degeschiedenis en beteekenis van het A. N. V. en hield
een soort wapenschouwing over den taalstrijd in de verschillendegebieden van on en stam, waarbij hi' deed uitkomen,
dat het Verbond, hoe root ook zijn belangstelling en cultureele
werking moge en kunne zijn, zich daarbij van politieke inmenging behoort te onthouden.
Over het taalonderwijs in eigen land en de weigering der
regeering, om door althans eenige vereenvoudiging in de
spelling het gemakkelijke aanleeren onzer taal te bevorderen,
was de heer De Kanter mindergoed te spreken.
Ook deze rede le de den nadruk op de nationale gedachte,
de nationalegevoelens en de nationale volkskracht.
De derde spreker, prof. dr. J. W. Muller, behandelde een
meer wetenschappelijk onderwerp, n.l. het „Ontstaan van
het be r' en den naam „Nederland", dat zich uit den aard
derzaak minder leent voor een verslag in Neerlandia met
zijn beperkte ruimte.
Alle sprekers werden toegejuicht en hun voordrachten afgewisseld met het zingen van nationale liederen door de gemengde
zangvereeniging „Ons Lied" van de Vrijwillige Burgerwacht.
Het was eengelukkige gedachte, dat ook enkele gewestliederen
(Limburg, mijn vaderland; GrOnnens Laid en 't Frysk Folksliet)
werden aangeheven.
De feestdag werd besloten met een maaltijd, waarbij o.m.
aan at Burgemeester De Vlugt, die tot eerevoorzitter der
Afdeeling Amsterdam werd benoemd. In welgekozen bewoordin en kweet de heer Gerzon, de ziel der herdenking, zich
van die taak met overreiking van een oorkonde.
Moge de Afd. Amsterdam Naar zoo kloek begonnen opmarsch
naar de spits met nimmer falende geestkracht voortzetten.
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's-Gravenhage.
Te zamen met de Haagsche Afdeeling van de Ned.-Zuidafr.
Vereeniging gaf de Haagsche afdeeling van het A.N.V. op
17 December een welgeslaagden Zuidafrikaanschen avond
in Pulchri Studio.
De bijeenkomst was belegd met het oog op de herdenking
van Dingaansdag, welke op Zondag 16 December viel en
waaraan de voorzitter een korte beschouwing wijdde.
De spreekster van den avond was Mevr. H. C. GoemansGeertsema Beckering uit Schiedam, die van 1912/14 in ZuidAfrika heeftgewoond op de hoogvlakte van de Karroo in
de Kaapkolonie, waar haar echtgenoot veearts was.
Mevrouw Goemans vertelde op zeer onderhoudende wijze
van haar ervaringen als Hollandsche huisvrouw in Z. A.
haar herinneringen uit haar Afrikaanschen tijd. Zij droeg
daarbij in vlot Afrikaansch eenige verzen voor en oogstte met
haar voordracht ' welverdiende toejuichingen van het niet
zeer talrijke publiek.
Het is jammer, dat een Zuidafrikaansche zangen de
bijeenkomst opluis terden.
Jongeliedenafdeeling 's-Gravenhage.
Donderdag 22 November heeft deze afdeeling haar tweeden
avond van het winterprogramma gehouden. In de bovenzaal van Huize De Greef sprak voor een talrijke schare belangstellenden dr. Spincemaille. Zijn kloeke en klare rede
behandelde het onderwerp Het
Vlaamsch Nationalisme en
„
Nederland". Het onlangs opgerichte muziekgezelschap dezer
Afd.gaf onder leiding van mej. Rutten blijk van zijn levensvatbaarheid en oogstte aller waardeering. Na de rust ooze
gaf spr. gelegenheid tot gedachtewisseling.
Zwolle.
Op 15 December 1928 gaf deze afdeeling een welgeslaagde
uitvoering, waarvoor ook uit den kring der jongeren belangstelling bestond.
De avond had ten doel het streven van het Verbond meer
bekendheid tegeven en wellicht te komen tot de oprichting
van een jongeliedenafdeeling.
De voorzitter, de beer J. H. Staal, zette in een kort openingswoord het een en ander uiteen.
Hetprogramma was veelzijdig.
Mevr. Steger-van Erven Dorens uit Borsbeek bij Antwerpen
droeg talentvol een aantal gedichten voor van Nederlandsche
en Vlaamsche schrijvers.
Als leerlinge van Roo cards had men groote verwachtingen
van haar,. welke ze geenszins beschaamd heeft. Haar voordrachten warengevoelig en tintelend van leven.
Mej. Machteld Hagenbeek uit Zwolle zong met haar
prachtige sopraan een zevental liederen en werd op de
iano verdienstelijk begeleid door Mevrouw Staal-Slotemaker.
P

INGEZONDEN.
Comite Henric van Veldeke te Maastricht.
Op 3 December 1928 werd in de Commissiekamer van
het Stadhuis te Maastricht een ledenvergadering gehouden
van voornoemd comite. Uitgebracht werden een verslag over
de jaren 1927 en 1928 van den secretaris en denpenningmeester.
Uit het verslag van den secretaris vermelden wij het volgende:
In het jaar 1927 werd achtereenvolgens opgericht: een eerecomite, bestaande uit 158 personen en verspreid over de
geheele wereld; een groep eerevoorzitters van 13 personen,
met H. M. de Koningin als beschermvrouwe en Z. K. H. de
Prins der Nederlanden als eerste eerevoorzitter; een comite
met dagelijksch bestuur, tellende 20 en 8 leden. Eereleden en

leden zijn afkomstig uit Vlaanderen, Vlaamsch-Frankrijk,
Duitschland, En eland Frankrijk, Nederland, alsmede uit
Noord- en Zuid-Amerika, Australia en Ned. Oost- en WestIndia. Een rondzendbrief a 8 bladzijden werd in 12.000 stuks
verspreid; de naam van Henric van Veldeken en de belangstelling in zijn persoonlijkheid en werk steeg door de propaganda van het comite met den dag; op het oogenblik zijn
15 vlugschriften en drukwerken over Henric van Veldeke verschenen. Vooral deers en letterkundige tijdschriften hebben
herhaaldelijk artikelen over Henric van Veldeke gegeven;
zelfs in Ned. dagbladen in Noord-Amerika verschenen artikelen.
Ook is eenpropaganda op groote schaal gevoerd onder rectoren,
directeuren en leeraren van 725 middelbare scholen, hier te
lande en in Ned. Oost-India.
Door bovenstaande breed opgevatte propaganda is een der
doeleinden van het comite: de bekendmaking en de waardeering
van Henric van Veldeke, voor een zeer root gedeelte bereikt.
In het jaar 1928 werd overgegaan tot het uitschrijven van
eenprijsvraag, waarin als Juryleden zullen optreden: prof. dr.
G. Brom te Nijmegen, Dr. J. van Dam te Amsterdam, prof. dr.
J. H. Kern te Leiden, prof. dr. L. Scharpe te Leuven, prof. dr.
R. Verde en te Luik en prof. dr. A. Verwey te Leiden. De
verkorte tekst van deprijsvraag werd aan 250 dagbladen in
Nederland, Vlaanderen en in Ned. Oost-India toegezonden.
De volledige tekst, ter bevestiging aan de aanplakborden,
werd aan 12 hoogescholen verstrekt. Ongeveer 30 personen
(meestal leeraren, onderwijzers en studenten) vroegen den
volledigen tekst bij het secretariaat op. De behandeling dezer
prijsvraag is a. v.: de oplossingen moeten binnen 1 week na
15 April 1929 bij het secretariaat zijn binnengekomen; de
beoordeeling der jury heeft plaats van 22 April-22 Juni
Maastricht
Maastric
te
1929; de bekendmaking van den uitslag heeft plaats
op een openbare vergadering in de laatste week van Juni 1929.
Omtrent het op te richten gedenkteeken werd, vooral in
verband met degelden, uitvoerig van gedachten gewisseld.
Op 23 October j.1. werden aan de 121 gemeenteraden van
Limburg geldelijke bijdragen, loopende van gld. 10-95, gevraagd.
Er zal te Maastricht een straatinzameling plaats vinden en een
verzoek aan den Minister van Onderwijs, K. en W. en aan
dengemeenteraad van Maastricht worden gericht.
Het secretariaat droeg er zorg voor, dat in 1927 en 1928
ongeveer 13.200 poststukken werden verzonden, terwijl 220
poststukken werden ontvangen.
Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat in 1927
en 1928 ontvangen werd een bedrag van f 3184, uitgegeven
werd een bedrag van f 909; er is dus een batig slot van f 2275.
Maastricht, 10 Dec. 1928.
J. A. I. H. GRAAFLAND.
De Vlaamsche Beweging.
Nederlandsch onverstand.

Ten bate van ieder, die hierbij belang kan hebben, geef ik
het volgende weer uit een brief, dien ik heden ontving van een
familielid(Belgisch onderdaan) te Antwerpen, wien ik inlichtin en had gevraagd betreffende het uitzenden van rondzendbrieven in Belie:
g
„U zult het wel raar gevonden hebben, dat ik er den nadruk
op gelegd heb de rondzendbrieven ook in het Nederlandsch te
stellen, maar de laatste politieke gebeurtenissen hier in AntwerP stellen mij wel in het gelijk. Zooals U wel uit de krant zult
vernomen hebben, is hier een vinnige strijd geleverd tusschen
Franskiljons en Vlamingen en hebben deze laatsten een groote
zee behaald, daar de tot nu toe gevangen gehouden Dr. Borms
met overgroote meerderheid verkozen werd. De geestesesteldheid is hier zoo, dat Fransche rondzendbrieven in vele
g
gevallen eene principieele weigering, om zaken te doen, ten

gevolge zouden hebben. Daarbij zou het op het Vlaamsche publiek een zeer slechten indruk maken te zien, dat juist eene
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Noordnederlandsche firma hare toevlucht neemt tot eentalige
Fransche rondzendbrieven en alzoo de Vlamingen verloochent
Het maakt trouwens eenpijnlijken indruk te zien, hoe vele Hollanders op dit gebied volslagen tactloos zijn. Zoo zenden Nederlandsche banken alleen Fransche drukwerken naar Vlaanderen, terwijl hier de meest verstokte Fransche firma's onder den
druk der Vlaamsche beweging er toe verplicht worden, zich in
het Nederlandsch tot het Vlaamschepubliek te wenden en zeer
vooraanstaande Vlaamsche banken opgericht zijn, die uitsluitend
in het Nederlandsch hunne zaken driven. Laatst heb ik nog
een voordracht bijgewoond door een Hollandschen gezantschaps-secretaris, die eene tocht naar het Himalayagebergte behandelde. Deze heer nu gaf deze voordracht in het
meest erbarmelijke Fransch, dat men zich voorstellen kon,
moest telkens aan hetpubliek de vertaling vragen van moeilijke
woorden en dit aan eenpubliek, dat gewoon is Nederlandsche
hoogleeraren in het Nederlandsch te hooren. — Men schijnt
in vele kringen in Nederland wel blind te zijn en het getuigt
niet vanpolitiek inzicht.
Het Vlaamsche vraagstuk is meer dan een gewoon taalvraagstuk en het is Nederlands eigen belang zooveel mogelijk
ruggesteun te even aan het strijdende Vlaamsche yolk. U
moot niet uit het oog verliezen, dat er in Waalsch en Brusselsch
Belie eene zeer groote anti-Hollandsche stemming bestaat
onder Fransche aanhitsing en dat het annexionisme maar
sluimert, omdat men weet, dat Vlaanderen teen dergelijke
avonturen zich schrap zet. — Het Vlaamsche yolk strijdt
hiergedurig op de voorposten teen eene verfransching, die
ook Nederland erg zou bedreigen, zou zij falen. De gebeurtenissen bewijzen gelukkig, dat die strijd met goed gevolg voor
gansch den Nederlandschen stam gestreden wordt. U zult
U misschien nog herinneren bij Uw vroeger bezoek te Antwerpen eene Vlaamsche krant gelezen te hebben, die beslist
hatelijk anti-Hollandsch schreef. Ik zei U toen, dat dit een
Franschgezinde krant was. Welnu, de verslagen candidaat
der laatste verkiezing behoorde tot deze krant en U ziet dus,
hoegering haar invloed op de immer kerngezond Vlaamsch
gebleven massa is. Ik weid nu een weinig daarover uit, omdat
ik U lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond weet en
het zijn belang heeft een Noord-Nederlander een klaar inzicht
te doen krijgen in een zaak, die voor hem van zoo root belang
is en waarover hi' toch soms zoo bijster slecht ingelicht is,
zelfs door vooraanstaandegroote kranten, waarvan er zelfs
een weekblad is, dat tot briefschrijver in Belie een der meest
Verstokte Vlaamsch-(lees Holland haters heeft."
J. B.
Velp, 19 Dec. 1928.
Verbinding Antwerpen—Luik.

Het denkbeeld om een rechtstreekse verbinding te water
van Antwerpen met de Maas bij Luik tot stand te brengen,
dat na de verwerping van het Nederlands-Belgies verdrag
niet zonder ophef van Belgiese zijde als der vervulling nabij
wordt voorgesteld, is in vroeger jaren ook reeds geopperd.
Men vindt een mededeling daarover in het boek van Dr. Cath.
Ligtenberg over de bekende Vlaamse Nederlander Willem
Usselinx, zeevaarder, koopman, landontginner, mijnbouwer
en nog veel meer. Op blz. 51 van dit boek leest men, dat
Usselinx in zijn geschrift van 1608 „Bedenckingen over den
Staet van de Vereenichde Nederlanden" de mogelikheid heeft
uiteengezet om een kanaal tot stand te brengen tussen de
Demer en de Maas en zo Antwerpen een prachtige waterweg
te verschaffen tot die p het binnenland in. Een blik op de
kaart doet zien, dat werkelik door een slechts korte verbinding
tussen de Maas en het begin van de Demer een waterweg
zou komen te to en langs de steden Tongeren, Hasselt, Diest
en Aarschot, dan langs de Dijle naar Mechelen, verder langs
de Rupel naar Boom en Rupelmonde om ten slotte langs de
Schelde Antwerpen te bereiken.

Deze uitlating van Usselinx doet tevens zien, dat hi' in 1608
Antwerpen en het hele Nederlands sprekende gebied nog tot
de „Vereenichde Nederlanden" rekende, echter tijdelik in 's
viands handen. De Unie van Utrecht heeft niet de scheiding
tussen Noord en Zuid bewerkt.
A. J. SCHREUDER.
Nederlanders en Vlamingen.

Er zal wel niemand meer zijn, die den grooten invloed niet
erkent, welke er uitgaat van ons Algemeen Nederlandsch
Verbond, in het bizonder wat betreft het propageeren der
Grootnederlandschegedachte. Een der beste middelen is het
samenkomen met onze Dietsche Zuiderburen, waardoor
langzamerhand een sfeer wordt geschapen van onderling
vertrouwen, welke tot een blijvende vruchtbare uitwisseling
vangedachten kan leiden en er het hare toe zal bijdragen,
om de verhouding Nederland-Belie gezond te maken.
Wat nu kunnen de Noord-Nederlanders doen, om hetgevoel
van stamverwantschap aan te wakkeren en meer met het
wederzijdsche volksleven vertrouwd te raken ? Wij kunnen
hieromtrent wel in velerleigeschriften allerhande wetenswaardigheden vinden, doch door persoonlijke aanschouwing
en aanraking, ziet, leert en begrijpt men veel meer en veel
beter, wat er in de ziel van onze Zuidnederlandsche stamverwanten leeft.
Op de allereerste plaats dan zou ik daartoe willen aanbevelen
het reizen in Vlaanderen. Het wordt tegenwoordig toch hoe
langer hoe meer gewoonte, dat ieder Nederlander enkele
vacantieweken naar het buitenlandgaat. Waarom dan ook
niet eens een vacantie naar Vlaanderen ? Het is er niet minder
mooi dan elders en men wordt er zeer zeker nog hartelijker
welkomgeheeten. Men denke vooral niet, dat ik hierbij het
oog heb op het groot-tourisme, waarbij men onder leiding
van een of ander reisbureau, groepsgewijze in sight-seeing of
touring-cars de merkwaardigheden van Brugge of Gent gaat
bezien. Neen, op deze wijze leert men Vlaanderen en de
Vlamingen niet kennen. Daarvoor moet men op het platteland
en in de kleine steden zijn. Men zal zich dan wel iets moeten
ontzeggen: weelderige hotels, overvloedige maaltijden, schouwbur en en opera's, doch men vindt er een blijde ontvangst
en echteguile gastvrijheid.
Dezen zomer maakten wij een fietstocht door Vlaanderen;
alles lit ons nog versch in het geheugen.
Een tocht door Vlaanderenland heeft zijn bijzondere bekoring. Een rijk, vruchtbaar land, met noeste vlijt bewerkt,
en over het algemeen een rijk bestaan opleverend. Geen
vierkante meter onbebouwd, ieder stukje gronds in gebruik.
Alom ziet men de boeren aan het werk met de nieuwste
landbouwwerktuigen. Overal bedrijvigheid !
Begin Augustus als de oogst begint en het graan, deels
gemaaid, deels nog rijpend op de akkers te pronk staat, de
hoogopgeladen wagens met graanschoven en vlas U overal
tegenkomen en uit ieder dorp het geklop van de machines,
welke het vlas de eerste bewerking doen onder aan u tegenklinken; dat is m. wel de schoonste tijd, om Vlaanderen te
bezoeken en er een blijvenden indruk van te bewaren. Dan
heerscht er overal de vreugde van den arbeid.
En de Zondagen! Als de „estaminetten" vol zitten met 'on
en oud, genietend van hun rustdag, de ouderen overwegend
de kansen van den oogst, de jongeren onbezorgd aan hun
spel, alien steeds bereid, om den vreemdeling vriendelijk te
woord te staan, dat schept een sféer van landelijke gezelligheid,
waarbij men zich, als men zich even even wil, ten minste
evengoed kan thuisvoelen als in de eerste- klashotels der
groote steden.
— -1) Wie weetgoede Nederlandsche woorden voor sightseeing car en touring car ? Die vermelde ze eens in Neerlandia.
Red.
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En dan de kleine steden, waarvan we er zoo vele bezochten !
Een stadje als Lier zal aan menigeen wel bekend zijn. Men
kan zich daar zoo volkomen in de Pallietersfeer van Timmermans
indenken! Wat kan men in dieplaatsjes gezellig 's avonds
op de markt zitten en hoe gemakkelijk en vriendelijk sluit
ieder zich daar bij u aan, als men bemerkt, dat ge Nederlandsch
sprekend vreemdeling zijt, zonder een spoor echter van indringerigheid. Ook plaatsen als Kortrijk, Dixmuide, Nieuwpoort
en vele andere zijn een bezoek overwaard.
Het is wel merkwaardig,
dat het in Vlaanderen tot den
„bon ton" schijnt te behooren om Fransch te spreken en dat
is blijkbaar de reden, dat men zich overal verheugd toont, als
men door iemand uit degegoede klasse Nederlandsch hoort
spreken en in die taal wordt aangesproken. Daarom moeten
alle Nederlanders in Vlaanderen Nederlandsch spreken, en
daarmee steunt men het best het streven van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. Het is mij overkomen, dat ik over
degrens bij Esschen gaande, in gezelschap van een alleszins
ontwikkeld man,
hem onmiddellijk te gen ieder Fransch hoorde
spreken. Ik heb er toen op gewezen, dat hi' veel beter met
Nederlandsch terecht kon en dat het in het belang der Vlaminen onze Licht was ons van de landstaal te bedienen.
g
In een stadje in Zuid-Vlaanderen spraken we den voorzitter
van den Vlaamschen Bond. Hi' vertelde ons, dat hi' in het
hotel terplaatse eens een Nederlandsch medicus trof, die
hem in zeer slecht Fransch aansprak. Bemerkend, dat hi'
Nederlander was, antwoordde de man hem in het Vlaamsch.
Onze brave dokter liet zich echter niet uit het veld slaan en
bleef zijn vragenreeks in het Fransch voortzetten, ofschoon
hi' steeds in het Vlaamsch antwoord kreeg. Zulke din en
zijn belachelijk en helaas lang geen zeldzaamheid. Wie in.
Vlaanderen volhoudt Nederlandsch te spreken, zal ondervinden, dat het slechts zeer zelden voorkomt, dat men hem
niet verstaat, behalve in de groote hotels aan de kuststreek.
Dit zal wel zijn oorzaak vinden in de te werk gestelde vreemde
krachten. En aan het Fransch spreken doen de Nederlanders
helaas maar al te vaak mede, inplaats van in openbare gelegenheden Nederlandsch te spreken, waardoor men den Vlamingen een krachtigen ruggesteun in hun zwaren strijd voor
hun rechtengeeft. De beste propaganda voor de Grootnederlandschegedachte daar is veel bezoek van Nederlanders,
niet te veel ingezelschappen. Men gunne zich rustig den
tijd, om het land en de bevolking te leeren kennen, en ik
weet zeker, dat iedereen voldaan zal terugkeeren.
N.
Waarom staan wij alleen ?
Aan alle jongelieden van het A.N.V.
„lets over het A.N.V. en de jeugd te schrijven lijkt een
hachelijke onderneming. Heeft ons Verbond niet gaandeweg
zoogoed als geheel zijn vat op de jeugd verloren ? In 1921,
als ik mij niet vergis, keerden de leden van onze Studentenafdeelingen ons den rug toe; niet minder dan een 700 man!
En sedert verloren wij bovendien ook nog alles, wat ons tot
dusver op het gebied van Jongeliedenafdeelingen was overgebleven; op de Hagenaars na, die straks terecht aan 't
jubileeren zullen gaan."
Zoo schreef Prof. Van Schelven, Voorzitter van Groep
Nederland, in de drie Dietsche Barken van Februari 1928
bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Haagsche Jongeliedenafdeeling.
Wij jongeren in het A. N. V. zijn natuurlijk trotsch op onze
afdeeling, die zich thans bijna 21 jaren heeft weten staande
te houden, terwijl zoo menige zusterafdeeling het bijltje er
bij neerlegde. Maar tegelijkertijd wordt ons hart vervuld van
droefheid, als wij bedenken, hoe klein het getal jongelieden
dat iets voelt voor het Dietsche ideaal, in Noord-Nederland is.
In Vlaanderen verrijst onder den druk der tijden de eene
nationale jeugdorganisatie na de andere, de studenten bij het

Hooger Onderwijs hebben zich afzonderlijk vereenigd. Maar
waar blijft zoo'n organisatie voor de studeerenden aan de
Middelbare Scholen, de toekomstige studenten, de toekomstige
leiders van den Dietschen Stam ? Of heeft de Nederlandsche
jeugd van 15-18 jaa
r dan alle liefde voor onze Nederlandsche
beschaving verloren ? Jongelieden, die thans aangesloten zijt
bij een burgerafdeeling, wij, leden van de Haagsche jongeliedenafdeeling, eischen van U ter wille van onze Dietsche beginselen,
datgij over deze vraag nadenkt en ons hierover Uw meening
zegt.
Wat U dus te doen staat is het volgende:
Gij bespreekt eens met Uw klasgenooten, met Uw vrienden
van het A.N.V. de beginselen van ons verbond; gij noodigt
eens wat kennissen uit en overweegt de mogelijkheid van de
oprichting van een jongeliedenafdeeling, waartoe slechts 10
personen noodig zijn. Zoo iets is toch geen heksenwerk, in
eengroote stad, evenmin als in een provinciestad. Gij pleegt
eens overleg met het bestuur der burgerafdeeling van Uw
woonplaats en noodigt een der bestuursleden eens uit te spreken
over een Grootnederlandsch onderwerp. De gang zit er dan
al dadelijk in. Een afdeeling van b.v. 30 jongelieden, die gere geld bijeen komen, om in eigen kring op de hun eigene
wijze, zonder officieel vertoon, de A.N.V.-gedachte te bevorderen, werpt meer vruchten af, dan dat die jongelieden lid
zouden zijn van een burgerafdeeling, wier avonden zij zelden
bezoeken.
En wat hetgeld betreft, och, dat is geen bezwaar, houdt
kleine, gezellige avonden; die kosten heusch niet veel. Werkt
bescheiden, maar stelselmatig; werkt niet in de breedte, maar
in de die to !
Eenige oud-leden van onze afdeeling hebben zich over
Nederland verspreid met de belofte te trachten nieuwe j ongeliedenafdeelingen te stichten.Wij zullen U gaarne hun adressen
verschaffen, indien gij aan onzen oproep gehoor wilt geven;
wij zullen U met raad en daad bijstaan, voor zooveel wij dat
kunnen.
Ons secretariaat, Daendelsstraat 75, 's-Gravenhage, verwacht
spoedig veel brieven van onze jeugdige broeders en zusters.
Laat ons niet langer alleen staan.
L. M. J. v. d. MARK,
VoorzitterJong. Afd. Den Haag.

TAALWACHT
Het Nederl. Woordenboek.
Een lid wijst er ons op, dat de gewraakte woorden (zie
Neerlandia van October) niet alle van de Redactie afkomstig
zijn. Er is er een bij, dat in een aangehaalden zin voorkomt.
Ook nu nog blijven wij bij onze meening, daar er wel zinnen
zonder germanismen als voorbeelden kunnen aangehaald
worden ;• of: moeten?
Een ijzig stijlbloempje.
De Usclub „Kralingen" heeft de volgende kennisgeving rond
gezond en :
Rotterdam, datum postmerk.
Mijnheer,
Binnen eenige dagen zal U uwe kaart als lid der Usclub
„Kralingen" nogmaals worden aangeboden, en vertrouw ik
U zorg zult dragen, zij dan voldaan zal worden, daar er daarna
een gelegenheid meer is haar te doen aanbieden."
g
Tante Bete op wrak i's.
Buitenlandsche ergernis.
Een steeds zeer belangstellend A. N. V.-lid te Maracaibo
schreef ons zijn ergernis over de uitdrukking „Self made man",
die hi' in het tijdschrift Piccolo gelezen had. Hi' vindt het
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afschuwelijk teen zoo'n Engelsche klip te stooten en acht
leentjebuur spelen op taalgebied voor een Nederlander niet
noodig.
Of de invloed onzer Taalwacht ook merkbaar is. Haar
wachtwoord drong tot ver in het buitenland door.
Rond en rondom.
In de Novemberaflevering van Neerlandia komt een stukje
voor, aan welks voet de schrijver een paar vragen heeft geplaatst.
Op de eerste vraag: „Ook de meening der Taalwacht"
g
eeft zij volmondig een toestemmend antwoord.
De tweede vraag: „Welk blad geeft hier het goede voorbeeld",
moet zij tot haar groote teleurstelling beantwoorden met
niet een. De heer S. schenke zijn aandacht aan het onderstaande bericht.
Taalwacht.
Juist om buiten de leden van het A. N. V. om hen te bereiken,
die van de opmerkingen der Taalwacht in Neerlandia niet op
de hoogte kunnen zijn, heeft zij onlangs besloten, een afzonderlijk geschriftje uit te geven en dit aan alle bladen toe te zenden.
Indien de Taalwacht het een of ander blad heeft vergeten,
ver eve men haar dit: dat is dan een vergissing geweest.
Hartroerend zijn de bewijzen van instemming met den
inhoud van dit blaadje. Om strijd betuigen zij hun instemming
met inhoud en strekking. Wie nu na de verschijning van dit
blaadje dagbladen aandachtig heeft gelezen, zal hebben opgemerkt, dat ze, zooals men wel eens zegt, je wel gelooven.
Om met Henri Polak te spreken de taalprutsers gaan voort
met hungepruts, alsof ze van den prins geen kwaad weten.
ezeg
Haast had de Taalwacht g eschreven , dat ze maar moesten gene
hebben: ik verd . . . . het, jullie verzoek in te willigen en je
raad op te volgen. Al was dit grof, dan had de Taalwacht
geweten, waarop zij bij de bladen rekenen kon. ZOO zijn al
de betuigingen van instemming . . . gehuicheld ! Slechts een
zeer enkele uitzondering bevestigt dezen reel.
Gezaghebbende Taalverknoeiers.
(Neerlandia blz. 161).
Zich verliezen — Zich afleiden — Daarstellen.
(Neerlandia blz. 193).
We beschikken over weinig ruimte in Neerlandia en zeggen
daarom in het kort:
1. Zich verliezen lijkt Dr. Beets eer een galli-, dan een germanisme, dus toch een -isme. Dit hebben wij op blz. 161 ook
beweerd. Ons ontgaat, dat Dr. Beets er nog een oogenblik goed
Nederlandsch in kan zien.
2. Zich afleiden (op biz. 161 is 571 als drukfout voor 572
ons ontglipt; dank voor de groote nauwkeurigheid van Dr. Beets
en de vriendelijke terechtwijzing, dat zich afleiden ook in kolom
573 voorkomt; wij hebben dit met opzet weggelaten !) Ook
wij eindigen hier met een vraag: De we verkort zich, enz.,
is dit Nederlandsch of niet ?
3. Daarstellen. Dat dit woord reeds vroeg in de 19de eeuw
bij ons werd gebruikt en niet meer als germanisme wordt
gevoeld, zijn toch zeker maar schijnbeweringen, om het
ebruik er van goed te praten. Het Nederlandsch woordenboek
g
(lees en versta: Nederlandsch) kan nu eigenlijk teen geen
enkel -isme meer bezwaar hebben, want op den duur worden
zij geen van alle meer als zoodanig gevoeld. Pak ze dus maar
aan, haal ze liefst bij groote hoeveelheden binnen, opdat het
Nederlandsche yolk weldra zelf eigenlijk niet goed meer weet,
wat het ze t. Daarmee zijn we nu al een mooi eind op we !
tie hieronder.
Uniform.
Voor denpresident van het Amsterdamsche Gerechtshof
deed (de) verd., die in uniform (ambtskieeding) was, het
verhaal, enz.

Wedstrijd.
De uitslag van den wedstrijd, uitgeschreven in het Septembernummer 1928, wordt in het volgende nummer bekendgemaakt.

MEDEDEELINGEN.
Groep Suriname.
November
hield
dezegroep haar niet druk bezochte
8
jaarvergadering. Men make daaruit niet op, dat het bestuur
stil zit. Onder leiding van zijn voorzitter, Mr. Van Haaren,
heeft het juist pas een nieuwe poging aangewend, om door
middel van een rondzendbrief het ledental op te voeren.
Uit hetjaarverslag bleek, dat het Julianafeest op luisterrijke
wijze is gevierd en dat een rolprent over Zuid-Afrika is vertoond. De rekening en verantwoording sloot met een batig
slot van f 490.17V2.
In deplaats van Mr. Van Traa, die als bestuurslid bedankt
heeft, werd de heer J. J. Six Dijkstra gekozen; de heeren
A. F. Esser en A. Ph. Samson werden herkozen.
11 December zou het hoofdbestuurslid, de heer J. S. C.
n die voor een zakenreis in Amerika vertoeft, een
Kasteley,
le in voor de Groep houden; in het volgende nummer ho en
wij hiervan een versta te kunnen opnemen.
Het Bestuur dezergroep is thans als volt samengesteld:
Mr. dr. F. L. J. van Haaren, voorzitter; Ir. J. J. van Wouw,
secretaris; J. J. Six Dijkstra, 2de secretaris; A. Ph. Samson,
penningmeester; H. F. Esser, A. Th. de Miranda, P. J. M
R. D. Simons, Dr. E. R. de Vries.
Pa ens,
Nederlanders in Duitschland.
Men schrijft ons uit Hagen:
De Nederlandsche Vereeniging te Hagen i. Westf., onderafdeeling van den Nederlandschen Bond in Duitschland,
vierde op 1 December haar Sint Nicolaasfeest, waarvoor
metgroote welwillendheid het hoofdbestuur van het A. N. V.
de rolprent „De Opening der Kamers in 1928" ter beschikking
hadgesteld. Op onze leden, van wie bijna niemand ooit deze
plechtigheid in werkelijkheid zag, maakte de plaat een verrassenden indruk, die wel het best was waar te nemen aan
hetplotselinge inzetten van het Wilhelmus in de pikdonkere
zaal op het oogenblik, dat de Koninklijke gouden koets voor
de Ridderzaal stil hield en H. M. met den Prins-Gemaal
en onze Prinses uitstapten.
Wij kunnen niet nalaten op deze plaats de heeren van het
hoofdbestuur te danken voor degroote vriendelijkheid, ons
bewezen, die ons echt Hollandsch feest op een tot nog toe in
onze vereeniging ongekende manier hielp opluisteren. Zulke
gebeurtenissen voor oogen te zien, draagt er zeer zeker toe
bij, het gevoel van gehechtheid aan het vaderland, dat we
verlieten, te versterken.
Kaapstad.
12 Dec. heeft deze werkzame afdeeling in samenwerking
met andere vereenigingen met groote opgewektheid Dingaansdag gevierd. Adv. Fagan was voorzitter, Ds. Fouche opende
metgebed. Verschillende dames en heeren verleenden hun
medewerking voor het muzikaal gedeelte. Dr. Geyer hield
een voordracht over het Naturellenvraagstuk.
Wie weet het ?
„De taal is gansch het y olk" heeft eens een groot man
gezegd. Maar wie was dat en waar heeft hij dat gevleugeld
woord het eerstgebruikt ?
Wie het weet,
melde het ons.
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Ter navolging.
De heer H. Holemans, boekhandelaar te Mechelen en lid
van onzen tak daar, stelt meermalen boeken ter beschikking
van het bestuur en steunt daarmede op praktische wijze het
streven van het A. N. V.
Goed werk.
Uit eenige ons toegezonden nummers van het Soerabaiasch
Handelsblad blijkt ons, .dat dit gezaghebbende „staat- en
letterkundig dagblad van NederlandschIndie" - het is al
in zijn 76ste levensjaar - herhaaldelijk in hoofdartikelen
zijn lezers van de vraagstukken der Grootnederlandsche beweging op de hoogte houdt. Nu eens wordt de aandacht gevraagd
voor die van Zuid-Afrika, dan weer is het de verhouding
Belgie-Nederland, die wordt belicht of de rol, die de Dietsche
studenten in den ontwikkelingsgang van Groot-Nederland
spelen.
Wie in Indict niet op de hoogte is, heeft dat dus aan zich
zelf te wijten.
Uitverkocht
is de oplaag van den kalender Groot-Nederland 1929.
Vele aanvragers, die te laat waren, moesten worden teleurgesteld. Dit jaar maar wat vroeger bestellen, teleurgestelden !
Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
J. H. Reidt, vroeger Ned. Indict.
P. H. van Doesburgh, onderwijzer, vroeger Ned. Indict.
Mej. E. M. van Kriegenbergh, Commies N. I. S. vroeger
Semarang.
F. J. G. van Emden, Ambtenaar a. h. Dept. van Financien,
vroeger Weltevreden (Java).
S. A. Guest, vroeger t./k. Astra Romana, Boekarest.
J. J. Smolders, vroeger t./k. Astra Romana, Morena.
S. Beck, vroeger Hoofd der fa. Kersten en Co., Paramaribo.
B. v. d. Bergh, vroeger Medan Estate, Medan.
H. Colenbrander, vroeger Goeroeh Batoe, Kisaran.
H. Helling, vroeger t. k. N.V. Adm. kantoor Kamerling Onnes,
Medan.
H. W. Sikman, vroeger Kerkstraat, Medan.
S. Schoggers, Gep. ass. Resident, vroeger Kota Baroe.
Ch. Penning, Insp. S. D. S. vroeger Semarang.
A. W. VoorsJr., Cand. Notaris, vroeger Prins Hendrikkade 24, Zaandam.
Em. H. de la Fuente, vroeger Surnumerair O. W. Steenbakkerijstraat 68, Paramaribo.
W. van Hoeve, vroeger Boekhandelaar, Roodenburgerstr. 2,
Leiden.

Gewone Leden.

Th. Mantes, Niederstr. 33,
Krefeld.
Opg. door den heer Ph. H. Schaap,
F. v. Braam Houckgeest, a/c. Yacimientos Petroliferos Fiscales,
Comodoro Rivadavia.
Kilometro 3,
Opg. door den heer J. F. M. ter Ellen,
PP

ft

ff

Groep Nederland.
Gewone leden.

C. B. Samuels, Ambtenaar b /d. belastingen,
Tilburg.
Heerenstraat 13,
Eddy Wessels, Agentuur en Commissiehandel,
M. S. Polak, Wagenwegstraat 85,
P. Kokes, Plantage „Zoelen", Beneden Commewijne
H. Tenderich, Plantage „Voorburg", Beneden Commewijne
Leo Raymaker, Plantage „Slootwijk", District Commewijne
Dr. Th. J. A. J. Goossens, Rector Magnificus
R. K. Handelshoogeschool, Bosscheweg 95, Tilburg.
D. J. M. Bolmers, Bredascheweg 52,
A. Vischer, Spoorlaan 80,
Jan Bergmans, Drukkerij Henri Bergmans en Cie,
Langestr. 35,
M. A. Raats, Directeur Ambachtsschool,
Dr. A. R. Bueno, Oud-Kantonrechter in Suriname, Gasthuisstraat 49a,
W. C. M. v. Kalmthout, Dir. Conservatorium,
G. v. Swietenstr. 79,
J. Galama, Dir. Coop. Melkinrichting,
Loven, Tandarts, Stationsstraat 16,
E. v. d. Dun en Pastoor St. Jozefskerk,
R. de Boer, Directeur R.H.B.S., Prof. Dondersstraat 67,
Parketfabriek„De Tropen",
J. P. F. van Dooren, St. Josephstraat 105,
Mr. L. A. Kesper, Commies Griffier 2de Kamer
Rijswijk Z. H.).
Staten-Generaal, Oranjelaan 51,
R. A. den Ouden, Laan van Heldenburg 27, Voorburg.
W. E. Heijning, Accountant, Fred. Hendrikstr. 14, Utrecht.
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
's-Gravenhage.
M. A. van Aken, Archimedesstraat 76,
J. Quak, v. Imhoffstr. 5,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Dr. V. W. Post, Adr. v. Bleyenburgstr. 12,
Dordrecht.
Mej. N. A. Croin, Adr. v. Bleyenburgstr. 15rd.,
Mevr. Wed. G. E. A. Kemmerling, Oranjepark 8,
Beiden opg. door den heer C. C. A. Croin,
A. Harkema, Wolwevershaven 12,
Opg. door Ds. W. W. Meynen,
Mevrouw L. Boeke-Mirandolle, Koningslaan 77, Utrecht.
Th. Everhard, Boedekerstr. 7,
Deventer.
Opg. door den heer A. Prakken,
N.V. S. Spijer's Juweliersbedrijf, Kalverstr. 222, Amsterdam.
Opg. door den heer Ph. H. Schaap, Krefeld.
H. C. Lindeman, Saxen-Weimarlaan 38,
A. Franken, Hobbemakade 7911,
Mevr. F. van Heusden-Rijnders, Amstelveenscheweg 243,
B. H. Alberts, Pieter Aertzstr. 33,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Jongeliedenafdeeling.
G. B. v. d. Berg, H. T. 0. Rijswijkscheweg, 's-Gravenhage.
C. Boo mans Annastr. 12,
Mej. F. Bijloos, Ieplaan 12,
Mej. J. Bijloos, Ieplaan 12,
Mej. M. v. Driessche, Parkstraat 79,
Mej. M. Nijkamp, Ligusterstr. 1,
Mej. C. Rietveld, Beeklaan 364,
Allen opg. door het Bestuur der on el. Afdeeling
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Groep Vlaanderen.
Begunstigende leden.

Schaarbeek-Brussel.
Louis Boeren,
Vooruitgangstraat 289,
Opgegeven door den heer Martien.
Elsene-Brussel.
J. Ruys, Kroonprinsenstraat 45,
Opgegeven door het bestuur van tak Brussel.
Gewone Leden.
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Brussel.
Edmond De Goeyse, Fontainasstraat, 36,
Jette-Brussel.
De Man, Sint-Vincentiusstraat, 50,
Bond der West-Vlamingen, Hof van Tilmont,
Brussel.
Antwerpsche Laan,
J. Karel Herklots, Em. Jacqmainlaan, 35,
Allen opgegeven door den heer M. J. Liesenborghs.
J. F. de Cort, Waversche Steenweg, 1310, Andergem-Brussel.
Opgegeven door het bestuur van tak Brussel.
Buitenland.
ft

Beschermend Lid.

J. J. M. Chabot, Rue du Lac 15,
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Ziet naerstig toe, dat gy niet alleen met woorden ofte by
g
eschrifte, maar ook metterdaad ter executie ende in 't werck
stelt 't gene, dat het bundelken pijlen samencnoopt en ghebonden houdt.
WILLEM VAN ORANJE (Apologie).
I N H 0 U D: Vondel — De Unie van Utrecht — Prijsvraag omslag Neerlandia — Vlagvertoon — De Nederlandsche Luchtvaart
(De houding van het buitenland) — Sinterklaasviering in Bombay, door J. Schenk — Vlaandere n: Vlaamsche toestanden XXV,
door M. J. Liesenborghs — De vrijlating van dr. A. Borms — Volksvoordrachten in Oost-Vlaanderen — Een boek over
Nederlandschen Volkshumor — Voor de slachtoffers van den watersnood — Fransch Vlaa n d e r e n:„Onze Taal” —
Voor de oude molens in Fransch Vlaanderen —Zuid-Afrik a: Dwars door Afrika — Een nieuw bibliotheekstelsel — Dr. Malan
over den Onderwijzer — Verbrokkeling —Surinam e: Lely als gouverneur van Suriname; ter gedachtems, door Fred. Oudschans
Dentz — Een zeergeslaagde Groepsavond — Ned erlan d: Van de Afdeelingen: 's-Gravenhage — Rotterdam — Schiedam
— Secretarissen der Afdeelingen — Ons Postzegelwerk, door R. W. Stern — In gezonde n: Geen goede Vaderlanders ?, door
Dr. B. Israel Ricardo en J. Ed. Gerzo a — Verlorengebied, door C. L. Tomson — Taalwach t: Jaarverslag 1928, door A. J.
Mein — De groote Pers en de taalbedervers door J. Schuitemaker Czn. — Uitslag van den Wedstrijd — Mededeelingen —

Joost van den Vondel — 1679 — 6 Februari t — 1929.
Kopergravure naar een teekening van Sandrart, 1640. (Cliché uit de nieuwe Vondel-uitgaaf der Wereldbibliotheek
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VONDEL.
Wat drijft ons telkens naar Vondel terug ? Wat
doet ons, na elken tijd van een beetje verwaarloozing,
den bundel „Meesterstukken uit Vondels Werken",
waarin dr. Willem Doorenbos zulk een juist beeld
van den dichter gaf, weer tevoorschijn halen en
dicht bij de hand zetten ? Wat dringt thans tot
herdenking van zijn sterfdag, nu hij toch weer krachtiger gaat leven dan in de achttiende en het begin der
negentiende eeuw en, mede dank zij de hulp der
thans verschijnende volledige uitgaaf zijner werken
bij de Wereldbibliotheek, wellicht een nieuwe populariteit tegemoet gaat ?
In den tijd toen, naar Thorold Rogers het zoo mooi
heeft samengevat, de Hollanders baanbrekers waren
in de scheepvaart; grondleggers van den met overleg
gedreven handel; vooraan stonden in de kunsten
des vredes; meer boeken drukten dan heel de rest
van Europa; de wereld voorzagen van de bekwaamste
rechtsgeleerden, de getrouwste geschiedschrijvers,
de meest oorspronkelijke denkers; de kennis der
Oostersche talen, de nieuwe natuurkunde, het moderne
volkenrecht grondvestten; toen de beste wiskundige,
sterrenkundige en zeevaartkundige instrumenten van
bier kwamen en de Leidsche Universiteit in beroemdheid die van Oxford, Cambridge en Parijs
overtrof — in dien tijd is Holland voorvechter
geweest van de hoogste beginselen, heeft het voor
alle eeuwen de grondslagen van de vrijheid gelegd.
Vondel was de belichaming van dien tijd, dien
hij hartstochtelijk heeft meegeleefd. Niet alleen
om de levendige beelding van zijn dicht, de
scherpzinnige vondsten, den statigen maatslag zijner verzen, de rustige defining van zijn proza,
trekt hij ons. Zijn kunst is geen vliet, maar een
stroom, zoo rijk aan verscheidenheid, dat niet alleen
taal- en letterkundigen, geschiedschrijvers en godgeleerden, maar ook oudheidkenners en velerlei
onderzoekers daarin een bron van studie vinden.
Hoe natuurlijk schildert hij en beeldt hij; welk een
bevalligheid is er in den Beeckzangh en den Wiltzangh,
in het ruischen van zijn Rijnstroom, welks zangerige
melodie in ons blijft klinken. Wij worden beurtelings
bekoord en bewogen nu door teeren weemoed, als
in Uytvaart van mijn Dochterke en Konstantijntje,
dan door ootmoedige berusting, als daar klinkt uit
de Vertroostinghe aan Vossius, Gebed des Heeren en
het ontroerende „o Vader die geen wieroockvat . . ."
uit den Lucifer. Toch, meer nog dan wanneer hij
ons van het eene einde der garde naar het andere
voert of dwars door de sterren streeft, vervult hij
die hoogste roeping van den kunstenaar: aanvuren;
sleept hij mee in zijn verontwaardiging om huichelarij,
schijngeloof, Laster tegen de grooten; in zijn woede

over rechtsverkrachting jegens 's lands beste dienaren; in den met al de heftigheid zijner scherpe
pen gevoerden strijd tegen geestesverdrukking en
dwingelandij. Het was een voortzetting van de
worsteling der Geuzen, veredeld, vergeestelijkt, tot
een volkomen zegepraal geleid. Vrijheidszin prikkelde,
dreef en bezielde hem, die den tegenstander even
orivervaard tartte als de helden op zee. Vondel is niet
alleen echt Nederlandsch in zijn volkomen vrijheidszucht, die zich aan geen partij en geen geloof liet
binden; hij is veel meer — en daarom blijft hij
leven —: de volkomen bevrijde mensch. Hij is de
door ootmoed herborene, die zijn vrijheid heeft
gevonden in willige onderwerping, in samensmelting
met den wil, dien hij in zijn Driemaal heilig bezongen
heeft.
Van Vondel is gezegd, dat hij alle snaren op zijn
instrument had. Hij kon toornen, hekelen, roskammen,
maar ook innig zijn en zacht, breed en statig. Smart,
blijheid, liefde en haat tong hij uit volle keel en zijn
proza, dat zuivere natuurkunst lijkt, heeft hij even
vaardig als de alexandrijnen van zijn treurspelen
beheerscht. En al heeft hij nooit een blijspel geschreyen, zijn vast gemoed behield den levenslust zoo sterk,
dat hij op zijn 75ste jaar nog een jolig bruiloftslied
dichtte en op zijn 80ste de dartelheid van de zwaan
bezong.
Vondel — als Hooft — heeft, naar Busken Huet
opmerkt, het zijne gedaan, om het aan de rederijkerij ontwassen Nederlandsch tot wereldtaal te
verheffen en de voortreffelijkste geesten onder andere
volken zedelijk te dwingen, voortaan ook het Nederlandsch te beoefenen. Dit pogen is niet gelukt — het
werk blijft te voltooien !

Prijsvraag Omslag Neerlandia.
De beoordeelingsraad, bestaande uit de heeren Prof. R. N.
Roland Hoist, Amsterdam, Jan Sluyters, Amsterdam en Dr.
A. H. Cornette, Antwerpen, kwam 10 Januari bijeen ter
keuring van de 83 ingekomen antwoorden.
De eersteprtjs, f 200.—, werd met algemeene stemmen toegekend aan het motto Hawke, van welk ontwerp bij opening
van den naambrief de teekenaar bleek te zijn de heer W.
Heynen, leeraar in teekenen te Venlo.
De tweedeprtjs, f 100.—, eveneens met algemeene stemmen
toegekend, viel ten deel aan 't motto Raad en Daad, van
hetwelk de naambrief als ontwerper vermeldde de heer K.
Vegter te Rijswijk.
Het verslag van den beoordeelingsraad zal in het volgend
nummer worden bekendgemaakt.
Alle ingezonden teekenen en zullen ter gelegenheid van
den Dietschen Kunstavond der Haagsche Afdeeling op
6 Februari in Pulchri worden tentoongesteld.
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DE UNIE VAN UTRECHT.
Als lafaards klagen, dat ons „landje" — het veelzijdige Nederland met zijn vele meesters op alle
wapenen van heden en toekomst ! — maar 't best
zou doen, te zwichten, zoo de groote mogendheden
hare, te Geneve opgestelde, eigen wet mochten
schenden, denken wij met diep ontzag aan de vaderen
die opstonden tegen overmacht, welke schijnbaar
het recht op haar hand had. Hooger recht — voelden
zij — eischte eerbiediging van de geschonden vrijheid.
Daarvoor moest de strijd tegen de machtigste mogendheid der garde gezamenlijk worden gewaagd. Ontzaglijk diep, lei dr. J. Th. de Visser bij de herdenking
van de Unie van Utrecht, zit de vrijheidszin in het
Nederlandsche volkskarakter. Welnu, als ooit in onze

Slechts Holland, Zeeland en Utrecht onderteekenden terstond het Verbond, dat weldra tot andere
gewesten werd uitgebreid. Met ontroering denken
wij aan de zuidelijke onderteekenaren: Gent, Yper,
Antwerpen, Brugge, het Vrije en Lier, die zich
aansloten, schoon nog scherper door de rookende
brandstapels bedreigd. Helaas bleek het Spaansche
geweld op den duur het Zuiden te machtig. Waren
de moed en het geloof der noordelijken er minder
om ? Werd niet de gestichte eenheid de grondzuil
van het Nederlandsche volksbestaan, ook al bleef
Orani es ideaal: „unie ende eendrachticheyt over die
gansche lande" op den grondslag der pacificatie van
Gent onvervuld ? Behoeft de grootnederlandsche

Het Standbeeld van Graaf Jan van Nassau te Utrecht; op den achtergrond het Universiteitsgebouw.

historie is gebleken, dat die vrijheid den Nederlanders alles waard is, dan was dit bij het sluiten
der Unie van Utrecht.
„Want hier kwam een politiek bondgenootschap tot stand tusschen personen van de meest
verschillende godsdienstige belijdenis; hier vereenigden zich protestanten en katholieken in
een verbond tegen een gemeenschappelijken
vijand en dat nog wel in een tijd toen de stroom
der reformatie zich steeds breeder bedding groef;
hier blonk voor aller oogen slechts een ideaal en
dat ideaal was: burger der Nederlanden te mogen
zijn en te mogen blijven, welke geloofsleer men
ook was toegedaan."
De Nederlanders bedwongen hun verdeeldheid,
onderdrukten hun veeten, overwonnen zichzelf. Zoo
schiep de geniale staatsman Willem van Oranje uit
een bonte menigte, zonder gemeenschappelijk ideaal
of streven, die over zeven gewesten verspreid was,
een staat. De grondslag van eenheid, door de Unie
gelegd, bleef bewaard tot aan het planten van de
boomen der Fransche schijnvrijheid in 1795 en werd
in 1813 hersteld.

gedachte, die een cultureele gedachte is van steeds
toenemende kracht, te treuren over het niet-verwezenlijken van het politieke doel, waar zoo groote
Bingen nog te bereiken zijn ?
In de vergadering der afdeeling Utrecht van het
Alg. Ned. Verbond hebben verschillende sprekers er
op gewezen, dat de verwerkelijking der pacificatiegedachte in het noorden het grootnederlandsche
ideaal op vasten bodem bracht. De Afrikaansche
student Van Reede van Oudtshoorn deed een gelukkigen greep toen hij, gewagend van den invloed der
Unie over de grenzen, in herinnering bracht, hoe
eenheid van optreden het mogelijk maakte, zich naar
buiten te handhaven en bijdroeg tot de stichting der
kolonie aan de Kaap, die ook een strijd om zelfstandigheid aanvaard en gewonnen heeft.
Ja, de Unie van Utrecht was waard, door het
Nederlandsche yolk onder leiding van zijn vorstenhuis
herdacht te worden als een geschiedkundige gebeurtenis van den eersten rang. En rondom dit gedenkteeken scharen wij ons met dankbaarheid aan Willem
van Oranje, in Wiens groot edel hart de gedachte
ontkiemd was, aan Jan van Nassau en andere mannen
van de daad, die haar ten uitvoer brachten.
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Vlagvertoon.
„Vlag vertoonen" doet een land door het zenden
van een oorlogsschip. Dat is onmisbaar voor een
groot koloniaal Rijk als Nederland. Maar ook op
andere wijze dan door oorlogsschepen kan een yolk opkomen voor zijn eer. Zulk vlagvertoon in figuurlijken
zin was de verschijning van Nederlandsche geleerden
— de hoogleeraren Zeeman, Keesom en De Haas
— te Luik op uitnoodiging van de universiteit aldaar,
de vereeniging van ingenieurs, het Belgisch scheikundig genootschap e. a. Zij werden door den oudminister Neujean begroet en aan een feestmaal te
hunner eere zijn vleiende dingen gezegd over de
groote beteekenis der Nederlandsche natuurkundige
school.
Vlaggewuif was de onderscheiding, die de Nederlander dr. A. Bouwers van het Rontgenlaboratorium
der Philipsfabrieken te Chicago met zijn Metallixbuizen behaald heeft: de gouden penning van het
Amerikaansche Radiologisch genootschap voor verdiensten voor de Röntgen-wetenschap. Vlagvertoon:
het schenken van een Statenbijbel door Koningin
Wilhelmina aan de St.-Johanneskathedraal te NewYork en de onderscheiding, door H. M. aan een
ouderling van de Ned. Herv. Kerk aldaar verleend.
De Nederlandsche vlag ging in top met de opening
van de roemrijke tentoonstelling van Nederlandsche
schilderkunst te Londen met haar 60 Rembrandts,
30 Halsen, 28 Jan Steens, 12 Pieter de Hoochs,
10 Vermeers, 26 Cuyps, Hobbema's en Ruisdaels
en zooveel andere meesterstukken, die door de
kunst van geen ander yolk worden geevenaard.
Prof. Albert Verwey vertoonde onze vlag, toen hij
te Londen, voor de afdeeling van het Alg. Ned.
Verbond, een voordracht hield over de ontwikkeling
van de Nederlandsche dicht- en prozakunst sedert
1880, waarbij hij besloot met de opmerking, dat,
terwijl de Nederlanders in het buitenland vroeger
altijd onze zeventiende eeuwsche grootheid als hun
adelsbrief beschouwden, zij tegenwoordig met recht
trotsch op onze hedendaagsche levenskracht kunnen
zijn.
Ook prof. R. Casimir draagt deze vlag rond met
zijn lezingen op uitnoodiging van het Hoofdbestuur
van het Alg. Ned. Verbond in Vlaanderen gehouden.
Hij wees op den rijkdom en de schoonheid van het
Nederlandsch; op zijn prachtig bewogen zinsrhythmiek; op de streektalen als bron van zijn
verrijking. In de Nederlandsche letterkunde — zei
hij o. a. — zijn alle ervaringen en gevoelens bezongen van de wieg tot het graf. Voor alle uitingen
van den geest heeft onze taal haar woordenschat.
Orize vlag wuifde de Nederlandsche orkestleider
Albert van Raalte, toen hij met het orkest van Glasgow
(eenmaal geleid door Willem Kes) van Anrooy's
Piet-Heinrhapsodie uitvoerde en de Engelsche
kunstbeoordeelaren dwong tot bewonderenden lof
en voor de uitvoering en voor het werk.
De Nederlandsche vlag worde aldus overal in
de wereld , vertoond, ter versterking der banden
tusschen de over de aarde verspreide Nederlanders
en der vriendschapsbanden van Nederland met
andere volken, maar ook in figuurlijken zin, als
zinnebeeld en belofte van beschaving.

Leden, werft Leden!

De Nederlandsche Luchtvaart op
Indie.
De houding van het Buitenland.
Met meer dan gewone belangstelling zijn, naar
de vertegenwoordiger van het A. N. V. te Bombay
ons schrijft, de vliegtochten van Amsterdam naar
Batavia, in Britsch Indie gevolgd. Ondanks enkele
tegenslagen gelukten zij volkomen en beteekenden
een overwinning voor de Nederlandsche vliegkunst.
Nederlanders brachten de eerste luchtpostverbinding
met de overzeesche gewesten tot stand en de sportzin
der Engelschen erkent ronduit het buitengewone van
deze daad. De Britsch-Indische bladen bespreken
haar in hoofdartikelen en verhelen hun bewondering
niet. Zoo schrijft de Evening News of India, het
meest gelezen avondblad te Bombay, onder het
opschrift „Victory for our Rivals" (Overwinning
voor onze mededingers):
„Twee gebeurtenissen van den laatsten tijd nopen ons
te vragen, wat de toekomst van de Britsche luchtvaart
zal zijn ? De Nederlandsche Luchtpost naar Indie heeft
reeds vier geslaagde tochten gemaakt en zal er waarschijnlijk meer maken. De „Graf Zeppelin" vliegt over
den Atlantischen Oceaan. Iedereen ziet in, dat, wil de
Britsche luchtvaart zich ontwikkelen, dit geschieden moet
op de verbindingslijnen met de andere deelen van het
Rijk en over den Atlantischen Oceaan. En juist daar worden
wij bestookt door Nederlandsche en Duitsche mededingers. Wanneer men in komende jaren zal vragen, wat
de belangrijkste gebeurtenis in de Indische geschiedenis
in 1928 was, zal niet gewezen worden op , de verdwijnende
opschudding van de Bardoli-zaak of de bezoeken van
de Simon-commissie, niet op de kuiperijen der Bolsjewiki,
maar op de instelling van een luchtpost, die de banden
tusschen Oost en West vernauwt. En de verdienste berust
.niet bij Gr.Brittannie, maar bij zijn voormaligen en geeerden
mededinger op handels- en koloniaal gebied, Nederland."
Redenen te over kunnen hiervoor worden aangevoerd, zoo gaat het blad voort, maar voor Nederland
bestaan die moeilijkheden net zoo goed. „En toch
hebben de Nederlanders hun luchtpostdienst naar
Indie ontworpen en met goed gevolg dat plan uitgevoerd. Deze overwinning had niet mogelijk moeten
zijn. De Britten waren in het voordeel en, als yolk,
hadden zij grooter belang bij de ontwikkeling van
dezen dienst. Maar de Nederlanders toonden grooter
ondernemingsgeest en daarvoor zijn zij wel beloond."
De Evening News vas van meening, dat een geregelde
dienst tusschen Amsterdam en Batavia wel niet
Lang meer zou uitblijven.
Zullen wij verhelen, dat deze lof ons goed doet ?
De Engelschen weten, wat ondernemingsgeest, volharding en goed werk zijn. Een hulde van dien kant
kunnen zij, die deze vliegtochten ontwierpen en uitvoerden, als bewijs van ongeveinsde bewondering
aanvaarden.
De schaduwzijde van deze loftuitingen is, dat
zij de Engelsche regeering — tot wie aldus een
slechts luttel bewimpeld verwijt werd gericht —
aanleiding gegeven hebben, aan de K. L. M. te verzoeken, „om militaire redenen" geen gebruik voor
haar vliegtuigen van de militaire terreinen bij Bagdad
in Irak te maken. Het gevolg daarvan is, dat onze
vliegtochten naar Indie uitgesteld moeten worden
tot April, als wanneer de nieuwe terreinen voor de
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handelsluchtvaart in dien omtrek gereed zullen zijn.
Daden zijn hier dus niet in overeenstemming met
woorden, hier is de sportzin zoek; tenslotte geeft
Engeland den indruk, dat het den Nederlanders
hun zegepraal niet gunt.
Nederland heeft de Britsche vliegvelden noodig
voor zijn tochten Amsterdam-Batavia maar — voor
de verbinding van Engeland met Australie zijn de
Nederlandsche vliegterreinen evenzeer onmisbaar.
De vliegkunst verkeert nog in een staat van proefnemingen, waarin onderlinge hulp welhaast een
voorwaarde is van welslagen. Inplaats van elkander
dwars te zitten, zullen de beide voornaamste
koloniale mogendheden dus beter doen met hartelijk
samen te werken.
Sinterklaasviering in Bombay.

Woensdagavond 5 December werd hier voor de
eerste maal door Nederlanders op ouderwetsche
wijze gezamenlijk het Sinterklaasfeest gevierd. Bijna
de geheele Hollandsche kolonie was dien avond de
gast van den heer en mevrouw Ten Noever de Brauw,
evenals vele andere aanwezigen, lid van het A. N. V.
Alle gasten waren, vaak op zeer komische wijze,
als kinderen verkleed, zoodat dit de stemming, die
er al gauw in zat, nog verhoogde.
Te acht uur kwam de goede Sint vergezeld van.
Zwarten Piet binnen, die ieder met een aardig geschenk verraste. Zoo verliep de avond zeer gezellig.
Na een korte rust voor een stevig Hollandsch avondmaal (zeer schaarsch in een Engelsche kolonie),
volgden de spelen, als: zakloopen, koekhappen, enz.
Hiervoor waren zeer aardige prijzen beschikbaar
gesteld. Daarna werd er gedanst tot laat in den nacht,
waarop ieder zeer voldaan naar huffs trok.
Bovenstaande foto werd genomen even na aankomst
van den grijzen bisschop, na het zingen van het
bekende lied: Zie de maan schijnt door de boomen.
Bombay, 10 December 1928.
J. SCHENK.
Vert. v. h. A.N.V.
Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
H. F. Klaassen, vroeger Soc. Fin., Medan.
Betty Bels (Mevr. Schurmann) in 1920 naar Java vertrokken,
waar haar man op een suikerplantage werd te werk gesteld.

VLAANDEREN.
Vlaamsche Toestanden
XXV
Toen prof. Bolland, vOOr den oorlog, te Brussel,
Gent, Antwerpen, en elders nog, zijn bekende rede
hield over het Nederlandsch als taal voor de hoogere
aangelegenheden van den geest, en, zijne liefde voor
ons gemeenschappelijk Nederlandsch hullend in een
kleed van Hegeliaansche wijsbegeerte en dialectiek,
vele twijfelzuchtigen wist te bekeeren, terwijl hij
donderend als een toornige Zeus de verantwoordelijke personen die aansturen op de „vermuilezeling"
van de kinderen uit de gegoede burgerij te Brussel
en in andere groote Vlaamsche steden verketterde,
was het op verre na nog geen algemeen aanvaarde
waarheid, dat de wetenschappelijke vorm van het
verachte Vlaamsch, het algemeen beschaafd Nederlandsch, voor wat zijn rijkdom schoonheid en degelijkheid betreft, voor geen enkele andere taal, ook
niet het in Belgie hemelhoog geschatte Fransch,
hoeft onder te doen.
In de eerste helft van deze maand nu kwam een
andere Leidsche hoogleeraar, prof. R. Casimir, naar
Vlaanderen, in opdracht van het hoofdbestuur van
het A. N. V., voor het houden van een reeks lezingen
te Brussel, Lokeren, Ieperen, Gent en Antwerpen.
En een der door hem behandelde onderwerpen
luidde: „De rijkdom van het Nederlandsch en de
beteekenis van het onderwijs in de moedertaal voor
de geestelijke ontwikkeling", welk onderwerp, ook
Bolland niet zou hebben verloochend, al is het waarschijnlijk dat hij aan de behandeling ervan een ander
uitzicht zou hebben gegeven dan hij het deed aan
zijn ophefmakende vooroorlogsche rede, waarvan
hierboven terloops werd gewaagd. De geestelijke
atmosfeer in Vlaanderen is trouwens, sedert then,
grootendeels om maar niet te zeggen geheel, gewijzigd
en, al zag ik in de aardige zaal, waar ik de eer had
prof. Casimir met een paar woorden in te leiden,
onder de vele belangstellenden nog verscheidene
gezichten, die vroeger bewonderend naar Bolland
hebben opgekeken, de stemming was nu zoo heel
anders dan toen, al is dit nog niet eens twintig jaar
geleden. Middenin deze tijdspanne immers ligt de
schier onoverbrugbare kloof der oorlogsjaren, Welke
twee eeuwen, twee werelden bijna, van elkander
Scheidt. Lag immers, bij de komst van Bolland,
voor velen nog, de waarheid onder een berg van
vooroordeelen verborgen, thans moet aan de overgroote meerderheid der intellectueelen in Vlaanderen
en zelfs ook reeds bij enkele Walen, de waarde van
onze taal als instrument van ontwikkeling en beschaving, niet meer worden bewezen. Maar hoewel,
op dit gebied — waarvan de beteekenis niet mag
worden onderschat — de slag dus gewonnen lijkt,
was het toch, voor het uitgelezen publiek dat de
A. N. V.-avonden in Vlaanderen volgt, een onuitsprekelijk genot, prof. Casimir over het door hem
gekozen onderwerp, dat alle strijdende Vlamingen
nauw aan het harte ligt, te hooren.
Methodisch-duidelijk en toch begeesterend-lyrisch
tegelijk behandelde prof. Casimir de beteekenis van
de taal als element van geestelijke ordening, als
uitingsmiddel voor den persoon en de maatschappij,
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als vorm van den objectieven geest, die, verleden en
heden omvattend, een factor is van bloei en verdere
ontwikkeling.
„Wanneer is nu, van deze gezichtspunten uit
gezien, een taal rijk ?" en „Is de Nederlandsche
taal rijk ?" w aren twee vragen, die, van zelf oprijzend,
de spreker op meesterlijke wijze beantwoordde.
Rijkdom kan bestaan uit het overvloedige, uit het
vele, wat echter gepaard kart gaan met een betrekkelijk
gemis aan verschil van beteekenis; daarom moet een
taal niet in de eerste plaats uit een overvloedig aantal
woorden bestaan, maar moet ze wel genoeg van
elkaar verschillende woorden hebben, om in elke
behoefte van den geest te voorzien. Aan een taal
mogen echter niet alleen verstandelijke eischen worden
gesteld; elke taal moet beschikken over golving,
rythme, klemtoon, alle voorwaarden aan dewelke
ons Nederlandsch op voortreffelijke wijze voldoet.
Wel nemen wij voor dingen, die buiten het land zijn
uitgevonden, of betrekking hebben op techniek en
spel, woorden over, die in gebruik zijn in Engeland,
Amerika, Duitschland of Frankrijk, maar dit is een
tekort, dat ook andere talen t zelfs de grootste, kennen.
Aan prof. Casimir vroeg, voor enkele jaren, na
een lezing te Mechelen, zijn gastheer: „Naar in
welke taal geeft gij uw colleges te Leiden ?" Toen
de man vernam, dat zulks in het Nederlandsch
gebeurde, kon hij nauwelijks zijn ooren gelooven.
Werden vroeger aan de Nederlandsche universiteiten
heel wat vreemde handboeken gebruikt, thans is
men bezig met voor elk vak uitgebreide leerboeken
te schrijven. Gestreefd wordt naar het gebruiken
daarbij van zuiver Nederlandsche termen, een streven,
dat ook in de pers valt waar te nemen en o. m. door
Mr. G. G. van der Hoeven, de hoofdredacteur van
de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" in dit toonaangevend blad wordt gehandhaafd.
Bolland smeedde een aanzienlijk aantal Nederlandsche termen voor de wijsbegeerte; de godgeleerdheid is van oudsher een Nederlandsche wetenschap
en dat voor de natuurwetenschap onze taal eveneens
uitstekend geschikt is, blijkt wel uit hare drukke
beoefening, welke medebracht dat, zijn bevolkingscijfer in acht genomen, Nederland zich 5 1/2 maal
te .. veel Nobelprijzen voor dit vak mocht zien toewigen.
Een andere rijkdom van onze taal is gelegen in
hare streektalen; het Nederlandsch is geen gestyleerde, geen doode taal, geen kaleidoscoop, maar een
levend en groeiend geheel. Geen menschelijk gevoelen, geen gedachte hoe diep of hoe hoog verheven
ook, welke niet door middel van het Nederlandsch
geheel kan worden vertolkt, een stelling door prof.
Casimir — die over een merkwaardig geheugen
beschikt — aan de hand van citaten uit het werk
van Vlaamsche, Hollandsche en Zuidafrikaansche
dichters, met een werkelijk verrassende welsprekendheid en zeggingskunst gloedvol en schitterend verdedigd. Een misdaad heette hij het dan ook het kind,
dat behoort tot een cultuur en een taalgroep, die taal
te onthouden ; wie aldus handelt, zeide hij, is een
erfenisroover, want hij onthoudt het kind de schatten,
die in zijn taal liggen opgehoopt. Het is mogelijk
twee talen vrij goed te beheerschen, maar tot den
hoogsten vorm brengt men het toch altijd maar in
een enkele taal: de zijne, welke de taal moet zijn van
het gezin, de kerk, de krant, het boek. Aan de Nederlandsche universiteiten wordt sedert 1876 niet meer
in het Latijn gedoceerd en is deze laatste taal, voor

alle colleges, door het Nederlandsch vervangen.
Zijn de Nederlanders daarom minder internationaal
geworden ? Eerder zou men het tegendeel kunnen
beweren. Trouwens, wanneer een taal, als de onze,
door 15 millioen menschen wordt gesproken, dan is
het ook alweer geen kleine taal meer. Dank zij hare
verspreiding over den aardbodem is zij verscheiden
in hare nochtans onbetwistbare eenheid. Deze verscheidenheid is een harer voornaamste eigenschappen
en zoo ziet ieder verstandig Noord-Nederlander
ongetwijfeld met voldoening het gebruik van ons
„algemeen beschaafd" ook in Vlaanderen met den
dag toenemen; doch ter ander zijde zou hij het ook
wel betreuren, als ons Nederlandsch in Vlaanderen
zijn eigen Vlaamsche kleur en zijn Vlaamsch karakter
geheel zou moeten verliezen. Dit moet het behouden
zoowel in de politiek en de wetgeving als in de
letterkunde en het gewone dagelijksche leven, een
aanbeveling welke, meen ik, ieder Vlaming ongetwijfeld met des te meer gemak kan volgen, daar
niemand in Vlaanderen er aan denkt, iets van zijn
eigen Vlaamsch wezen prijs te geven, overtuigd als
alle ontwikkelde Vlamingen nu eenmaal zijn, dat het
een groot verlies zou beteekenen voor den Nederland.schen stam en de grootnederlandsche cultuur als
Vlaanderen moest ophouden Vlaamsch, d. w. z. evengoed Nederlandsch, als Holland Nederlandsch is,
te Zijn.
Brussel, Januari 1929.
M. J. LIESENBORGHS.
De vrijlating van dr. A. Borms.
Eindelijk, ruim tien jaren na den wapenstilstand,
heeft het Belgische parlement een wet aangenomen,
waarbij zekere clementiebepalingen worden vastgelegd ten bate van diegenen onder de Vlaamsche
voormannen die, tijdens den oorlog — naar de
voormalige minister van Justitie Emile Vandervelde
zelf verklaarde — uit idealisme den sprong waagden
naar het gezag, doch, na den terugkeer van de Belgische regeering uit Le Havre, voor deze daad zwaar
werden gestraft. Velen onder hen weken toen uit
naar het Noorden, anderen zaten hun straf geheel
of gedeeltelijk uit in de Belgische gevangenissen
of werden er dood uit weggedragen; een enkel,
dr. August Borms, bleef opgesloten tot den dag na
de goedkeuring der clementiewet door den Senaat.
Eerst 17 Januari j.l. na meer dan tien jaar in de
gevangeniscel te hebben geleden voor zijn ideaal,
ruim een maand ook nog nadat de Vlaamsche kiezers
uit het arrondissement Antwerpen hem, met 83.000
stemmen, tot op den drempel van de Belgische
Kamer hadden gebracht, werd hij op vrije voeten
gesteld en aan de liefde van zijn vrouw en zijne
zes kinderen teruggegeven.
Hoe men ook over de door dr. Borms en zijne
medestrijders tijdens den oorlog gevoerde politiek
moge oordeelen — een politiek welke door de eenen
op de geestdriftigste wijze werd verheerlijkt, door
anderen op de scherpste wijze werd bekampt —
vast staat het in ieder geval, dat dr. Borms aan zijn
ideaal het offer van zijn vrijheid bracht, dat ook
het offer van zijn leven had kunnen worden, met een
liefde en een overtuiging, welke de bewondering,
door een deel van het Vlaamsche yolk voor dezen
wilskrachtigen voorman gekoesterd, gemakkelijk
verklaren. De politieke strekking, welke het streven van dr. Borms kenmerkte en ook nog wel
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kenmerken zal, in het midden latend, kan hier
niet onvermeld blijven, dat deze nu weer van
zijn vrijheid genietende Vlaming, ook vOOr den oorlog (getuige zijne propagandawerking in FranschVlaanderen), steeds in de voorste gelederen heeft
gestaan van hen, die, hetzij binnen, hetzij buiten
het raam van het A. N. V., ijverden en blijven ijveren
voor het behoud, de verdediging en de verhooging
der gees telijke, zedelijke en stoffelijke waarden van
den Nederlandschen stam. Er zal dan ook wel niemand
gevonden worden, zoomin in Zuid- als in NoordNederland, in Zuid-Afrika als in Indie of Amerika,
die, het Grootnederlandsche hart op de rechte
plaats dragend, er zich niet over verheugt, dat
dr. Borms eindelijk de celgevangenis mocht verlaten
en met hem, ook de naar Nederland of andere
landen uitgeweken Vlamingen thans in de mogelijkheld zijn gesteld hunne verwanten en vrienden,
hun Vlaamsche y olk en hun geliefd Vlaanderen na
zoovele jaren terug te zien.
Volksvoordrachten in Oost-Vlaanderen.
De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft
onlangs een bedrag van frcs. 5.000 uitgetrokken
voor het steunen van lezingen en voordrachten,
welke bevorderlijk kunnen worden geacht voor de
algemeene volksontwikkeling. Het is de bedoeling
een volledige lijst van sprekers op te maken en deze
laatsten dan, door het regelen der spreekbeurten,
in de gelegenheid te stellen achtereenvolgens in
verschillende steden en gemeenten op te treden,
ten einde de verleende vergoeding zoodoende tot
een redelijk bedrag te zien stijgen. Als toelage wordt
op zijn minst 50 fr. voor een spreker en voor een
lezing beschikbaar gesteld.
In verband hiermede heeft tak Lokeren, afdeeling
Volksvoordrachten, zich tot den gouverneur der
provincie Oost-Vlaanderen gewend, ten einde, zoo
mogelijk, van deze toelagen te kunnen genieten,
terwiil ter anderer zijde, mede door de zorgen van
het hoofdbestuur, een lijst zal worden opgemaakt
van sprekers, welke desgevallend in Oost-Vlaanderen
zouden kunnen optreden.
Een boek over Nederlandschen Volkshumor.
Het zoo juist, bij „De Sikkel", te Antwerpen,
met den steun van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, te Leiden, en de Universitaire
Stichting, te Brussel, uitgegeven eerste deel van
het werk: „Nederlandsche Volkshumor op Stad en
Dorp, Land en Volk", door Jozef Cornelissen, komt
ongetwijfeld op het gepaste oogenblik. Nimmer toch
was er, in Noord en Zuid, meer belangstelling dan
thans, voor alles, wat betrekking heeft op een zoo
verwaarloosden tak van onze letterkunde en ons
volksleven als de humor het in de 19e eeuw blijkt
te zijn geweest.
Wat Jozef Cornelissen verzamelde en toelichtte,
is dan ook geworden een schat van gegevens, verklanngen en korte verhalen betreffende spot- en
bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, het
geheel behandeld in een algemeen Nederlandschen
geest. Het is een werk, waarin niet alleen de folklorist,
de historicus en de letterkundige, maar de gewone
belangstellende lezer ruimschoots zijn gading vindt
en dat evengoed voor den Noord-Nederlander als
voor den Vlaming genietbaar is.

Het werk zal volledig zijn in drie boekdeelen.
Deel I behandelt de Zuidnederlandsche gewesten
Brabant en Antwerpen. De andere deelen zullen
zich uitstrekken over de rest van het Vlaamsche
land, Fransch-Vlaanderen, Noord-Nederland en ZuidAfrika. Er wordt een uitgebreid register aan toegevoegd. De oplage zal slechts 800 stuks bedragen.

FRANSCH VLAANDEREN
„Onze Taal."
„Onze Taal", maandblad voor Noord-Frankrijk,
was 15 December 11. een jaar oud. Vliegt de tied!
Hopeloos scheen in 't eerst dit pogen, onze schoone
taal te doen herleven, te bewaren in het Fransche
land. „Immers, de Vlaming in 't algemeen, zelfs
gevestigd in zijn eigen land, blijft zeer verre van het
rotsvaste en bewonderenswaardige stambewustzijn,
dat Franschman of Engelschman overal en in alle
omstandigheden bezielt. Eens in den vreemde,
vereenzelvigt zich onze landgenoot zoo snel mogelijk
met zijn omgeving", schrijft de heer Van Hoyweghen.
„Heden dringt „Onze Taal" binnen bij honderden
Vlaamsche familien, over gansch Noord-Frankrijk verspreid, en brengt overal haar belevend en versterkend
woord ter bewaring, verspreiding en verheerlijking onzer
geliefde spraak.
Hoeveel jonge lieden zijn er al, die, eindelijk tot het
besef gekomen dat het Vlaamsch zooveel waarde bezit
als welke andere taal ook, zich er nu op toeleggen het zoo
goed mogelijk te spreken, Vlaamsche boeken lezen en
zelfs de studie der spraakleer hebben ondernomen ?"

Deze uitlatingen verrassen en verblijden ons. Er
is geestdrift voor de zaak, er is moed en volharding.
En „'t zal waarachtig wel gaan" !
***

oor de oude molens in FranschiVlaanderen.
V

Sedert de opgaaf in het Januarinummer kwamen nog de
volgende giften in:
B. C. J. T. f 20.—; Ed. K. rf 10.—; J. E. G. f 5.— Amsterdam; H. E. K. Breda f 2.50; S. H. T. Utrecht f 10.—;
Mr. W. J. L. v. E. Wassenaar f 50.—. (De bijdrage van Prof.
dr. A. A. v. S. te Haarlem, vermeld in de vorige opgaaf, is
niet f 2.50, maar f 5.—).
't Is nog niet veel, nog lang niet genoeg!
Daarom plaatsen we boven dit bericht nog eens de afbeelding
van het soort molen, dat bedoeld wordt.
Aanzien doetgedenken!
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ZUID-AFRIKA
Dwars door Afrika.
Voor een bijeenkomst, uitgeschreven door het
Algemeen Nederlandsch Verbond te Kaapstad, heeft
de heer Seubring, een Nederlander, verteld van zijn
ervaringen op een wetenschappelijke voetreis door
Afrika van Noord tot Zuid. Het was een buitengewoon
belangwekkende avond; de heer Seubring heeft
wonderlijke ervaringen gehad en aardige dingen
medegedeeld over de gastvrijheid der Egyptenaren,
de krijgshaftigheid der Masai's, die groote leeuwenjagers zijn; het voortreffelijke Duitsche bestuur in
Midden-Afrika; de eerlijkheid der naturellen of
inlanders in het Tanganjika-gebied. Gedurende
6'/2 jaren rondzwervens in Afrika had hij het dikwijls
moeilijk gehad, vooral in Belgisch Kongo, vanwege
Wilde dieren en ziekteverspreidende insecten. Hij
geloofde niet hard aan de mogelijkheid van een
grooten weg van Kaapstad naar Kairo; de moeilijkheden achtte hij te zwaar; o. a. liggen duizenden
mijlen moeras in den weg, waar geen pad door kan
worden gebaand. Dat een reiziger daar toch te voet
door gekomen is, pleat niet weinig voor zijn durf en
uithoudingsvermogen.
Een nieuw Bibliotheekstelsel.
Zuid-Afrika krijgt boekerijen. Kloek en vlot is
de voorbereiding geschied en de uitvoering van het
plan, dat, gelijk men weet, aan de Carnegie-stichting
te danken is, zal wel niet Lang op zich laten wachten.
De laatste besprekingen werden in de Stadszaal
te Bloemfontein gevoerd, waar meer dan zeventig
afgevaardigden uit alle deelen der Unie waren bijeengekomen. De voorzitter, professor Young, deelde
mede, dat deze bijeenkomst het gevolg was van het
bezoek, dat dr. J. P. Keppell, voorzitter van de
Carnegiestichting, in 1927 aan Zuid-Afrika had gebracht. De heeren M. J. Ferguson, staatsbibliothecaris van Californie en A. L. Pitt, gemeentebibliothecaris van Glasgow deelden den uitslag van hun
voorbereidende werkzaamheden mede. Zij zijn uitgegaan van het beginsel, dat een bibliotheekdienst
niet zoozeer gebouwen als wel boeken beteekent.
In elke hoofdplaats van de Unie zal een centrale
boekerij bestaan met zes hulpboekerijen voor de omliggende plaatsen. In elke stad of dorp zal een plaats
worden aangewezen, waar boeken aangevraagd en
verkregen kunnen worden; dat kan zijn een wankel,
een postkantoor of zelfs een woonhuis. Bestaande
boekerijen worden in het stelsel opgenomen. Het
gebruik is kosteloos.
De heer Pitt was getroffen door de verspilling,
die het gemis aan een behoorlijk stelsel in ZuidAfrika teweeg brengt; een regeling en nauwe
samenwerking zijn noodzakelijk. Zuid-Afrika besteedt groote sommen aan het onderwijs — jaarlijks
7 tot 8 millioen p.st. — en slaagt toch niet in het
maken van voorziening voor zelf-onderricht, ofschoon
84000 p.st. aan boeken wordt uitgegeven. De voorzitter deelde mede, dat de Carnegiestichting krachtens
haar grondwet, de interest van 10 millioen dollars
moet besteden aan onderwijs en soortgelijke doeleinden in Britsche kolonien. Zuid-Afrika was niet
langer een Britsche kolonie; de beheerders der
Stichting wenschten het echter te behandelen als

een der landen, die de heer Carnegie in gedachten
heeft gehad. Namens de commissie-ter-take werd
medegedeeld, dat zij besloten had, dat Pretoria het
voornaamste middelpunt zou zijn en Kaapstad,
Johannesburg, Bloemfontein en Maritzburg middelpunten van den tweeden rang. Ondergeschikte
boekerijen zouden komen in de hoofdplaatsen van
elk district. Aan de Post zal worden gevraagd, de
boeken kosteloos of goedkoop te vervoeren en aan
het Spoorwegdepartement de tarieven op bibliotheekboeken te verlagen. De vergadering besloot de
namen der hoofdplaatsen open te laten tot nader
besluit. Er is veel neiging, Kaapstad tot hoofdplaats
te maken; de Zuidafrikaansche bibliotheek, recht
over het Parlementsgebouw, is volgens veler oordeel
een bijzonder geschikt middelpunt. De kosten van
het plan worden op 120 000 p.st. geschat. Een
nationale bibliotheek-raad zal worden benoemd voor
beheer en toezicht; een commissie, bestaande uit
prof. Walker en de heeren Ribbink, dr. Van Rhijn,
Lloyd, Nicholson, dr. Loram, dr. Postma, dr.
Schooneer en Stirling met dr. Young als voorzitter,
zal voorstellen tot uitvoering der aanbevelingen
doen. Wanneer een boek zoo duur of zeldzaam
is, dat de hulpbibliotheken het niet kunnen
aanschaffen, zullen deze aan de hoofdboekerij
voorstellen het te koopen ten bate van de geheele
Unie. Verder zullen alle boeken in het bezit van
universiteiten, staatsdepartementen en wetenschappelijke of letterkundige vereenigingen in de algemeene boekenlijst worden opgenomen en zelfs zal
men in betrekking treden tot boekenverzamelaars,
opdat elk boek, dat in Zuid-Afrika aanwezig is, gevonden en ter beschikking gesteld zal kunnen worden.
Het plan berust op het beginsel, dat aan alle behoeften
zal kunnen worden voldaan, ook van hen, die Afrikaansch willen lezen. De heer Pitt maakte een vergelijking met Schotland, waar veel menschen Keltisch
en geen Engelsch lezen. Daar worden ook hoofdzakelijk Keltische boeken aangekocht. De aanschaffing
zal dus afhangen van de vraag naar Afrikaansche
boeken, zeide hij.
Een pro efnerriing dus, waarbij de Afrikaners het
groote belang van een goede vertegenwoordiging
hunner taal — die toch nog wel wat meer dan Keltisch
beteekent ! — ter dege in het oog mogen houden !
Dr. Malan over den Onderwijzer.
De Zuidafrikaansche minister van Onderwijs,
dr. Malan, heeft te Pretoria bij gelegenheid van de
sluiting der plaatselijke normaalschool een toespraak
over de opleiding van den onderwijzer gehouden.
Men spreekt van een „sleutelnijverheid", zooals
o. a. het ijzer- en staalbedrijf, zeide hij, maar „as daar
ooit 'n sleutelnijverheid is dan is dit die onderwijs."
Onderwijs moet het yolk een maken. De stichting
der Unie beteekende een vereenigd land. Nochtans
kan men een yolk niet tot een maken door de grondwet
te veranderen. Het moet innerlijk een zijn. De zielen
moeten een worden en hier ligt de task van den
onderwijzer.
Op dit oogenblik is de opleiding van den onderwijzer niet op dit doel gericht; hierin zal verandering
worden gebracht; allereerst door de examens gelijk
te maken over het geheele land. Dr. Malan richtte
een ernstig woord tot de meer dan zestig studenten
van de genoemde inrichting, die weldra hun beroep
zullen aanvaarden. Hij hoopte, dat zij dat zouden
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beschouwen als hun wereldtaak. Zij konden hun
werk nooit te hoog opvatten. Nu hun geldelijke
toestand veel verbeterd is, zoodat zij hun krachten
niet met bijwerk behoeven te versnipperen, kunnen
zij zich ernstiger wijden aan hun mooie roeping.
Boven den economischen stroom van dezen tijd
moeten zij de idealen veilig houden. Zij moeten ook,
zooals Luthers onderwijzer Tribonius deed, den
leerling ontzien, omdat men nooit kan weten, welke
groote mannen van de toekomst zich onder hen
bevinden.
Verbrokkeling.
De „Oranjeklub" te Kaapstad werkt krachtig.
Zij houdt „ou-liedjes-avonde", „helden-avonde"
en andere samenkomsten, om de Afrikaners bijeen
te brengen en te houden. In een onlangs gehouden
vergadering, waar senator Langenhoven eerepenningen aan kunstenaars uitreikte, sprak de voorzitter
dr. F. C. L. Bosman een woord, dat weerklinken
moge door het heele Nederlandsche stamgebied.
De samenwerking tusschen Afrikaansche en Afrikaansch-Nederlandsche vereenigingen ten opzichte
van gemeenschappelijke cultureele belangen, laat,
zeide hij, veel te wenschen.
„Ons groot Afrikaanse publiek is nie georganiseer
nie . . . . Die kragte is verbrokkel en ons bestaan individueel, los van ons made-Afrikaners, elkeen op sy eie
houtjie en vergaan as gevolg hiervan in die maalstroom
van Engelsche kultuur, taal en invloede. Slags een gedragslijn kan ons red: kragtige werk van selfbewuste en selfrespekterende Afrikaners en Afrikaanse verenigings om
ons hale Afrikaanse gemeenschap te organiseer op kulturele gebied soos dit op kerklike gebied is."

Aileen door krachtige samenwerking kan een Afrikaansche cultuur worden gebouwd.
. Treft dit verwijt van verbrokkeling van krachten
met de Nederlanders overal ? Ziehier een zwak, dat
ons achterstelt bij alle groote volken. Het ontbreekt
overal aan krachtig saamhoorigheidsbesef. Onze
samenleving is versnipperd in partijen en partijtjes.
In vreemde landen kost het o zoo veel moeite, de
Nederlanders bijeen te houden en de Nederlandsche
cultuur wordt overal bedreigd door den maalstroom
van beschavingen, die niet beter maar krachtiger
aaneengesloten zijn!

SURINAME.
Lely als Gouverneur van Suriname.
Ter Gedachtenis.
De komst van den heer Lely in de kolonie Suriname
in 1902 sloot een tijdperk van moedeloosheid en de
taken maar gaande houden af. Het werd gevolgd
door een van herleving en vertrouwen in de toekomst.
Wel kostte Suriname in voorafgaande jaren weinig
aan het moederland, immers de subsidies bedroegen
slechts f 16.155 in 1890; f 78.345 in 1894; f 20.337
in 1898, f 54.366 in 1900. Mr. Warmold Tonckens,
de Gouvernementssecretaris, die in 1888/9 en 1894
het ambt van Gouverneur waarnam en in 1896
voor vast werd benoemd, was daaraan niet vreemd;
hij was bekend om zijn zuinig beheer. Daarop volgde
als een groote verrassing, de benoeming van ingenieur
Lely, oud-Minister en Kamerlid, die als voorwaarde

25

van aanvaarding zijner benoeming had gesteld den
aanleg van den spoorweg naar het Lawagebied,
welke eisch werd ingewilligd.
„Voor den heer Lely kon het gouverneurschap
van een kleine verafgelegen kolonie weinig aantrekkelijks bezitten. Plichtsgevoel alleen, de overtuiging, dat hij daar ginds in het lang verwaarloosde
Suriname, nuttig werk kon verrichten, deed hem
besluiten aan de roepstem der regeering gehoor te
geven", schreef de onvermoeide strijder voor Suriname, de heer Pyttersen.
Nadat de gale koorts had uitgewoed, die in 1901
en 1902 tal van slachtoffers had gemaakt, vertrok
na langen tijd weer een groot aantal ambtenaren en
officieren naar de West, waaronder de nieuwe bewindsman Cornelis Lely, die 3 October 1902 voet
aan wal zette in het tropenland en den volgenden
dag het bestuur overnam.
Een man waarvan kracht uitging was hij, beminnelijk
in zijn optreden, welwillend jegens zijn medemenschen
en die al aanstonds de harten der bevolking won.
Men slaakte een zucht van verlichting, toen het bleek,
dat aan de doorgedreven bezuinigingen een einde
kwam en een krachtige ontplooiing der hulpbronnen
door spoorwegaanleg en exploratie van het binnenland,
herleving en welvaart deden verwachten. De „sprong
in het duister" werd gewaagd, en het vertrouwen
in het moederland, dat jammerlijk was achteruitgegaan, werd herwonnen.
De heer Lely heeft in de drie jaren van zijn bewind
de kolonie Suriname voortreffelijk bestuurd en hij
had daarbij het voordeel, dat werk kon worden
gegeven aan duizenden en de spoorwegaanleg redding
en uitkomst bracht aan vele gezinnen, waar tot nu
armoede en vertwijfeling heerschte. „Als de tram
komt" was de leuze, waarover J. R. Thomson in het
Surinamenummer van Neerlandia (Sept./Oct. 1903)
zoo aardig schreef.
Het nadeelig saldo van Suriname's begrooting
nam vanzelf met groote sprongen toe en steeg tot
41/2, zelfs tot 7 ton in de volgende jaren. 's Lands
uitgaven namen eveneens belangrijk toe en stegen
van f 2.2397.467 in 1902 tot f 4.951.642 in 1904.
De Lawaspoor werd op 28 Maart 1905 in exploitatie
genomen. Dat was een feast! Met een weidschen
naam spreekt men in Suriname van koloniale spoorwegen inplaats van spoorweg of tram.
De nederzetting Koffidjompo in de ParazOne,
waarlangs de spoorlijn liep, werd een vestigingplaats
van klein-landbouwers en ter eere van den Gouverneur
werd er de naam „Lelydorp" aan gegeven..
Het Lelygebergte draagt nog de herinnenng aan
den man, Wiens verscheiden in zoo hooge mate wordt
betreurd.
Na hem volgden Idenburg en Fock, ook Ministers.
Men kan niet zeggen, dat de regeering niet zijn
baste zonen naar Suriname zond, doch hun bestuur
was te kort om de eenmaal opgezette plannen, waaraan
reeds een begin van uitvoering was gegeven, door
te zetten.
Gouverneur Lely was zeer populair. Kon het
anders ? Zijn driejarig bestuur was een zegen voor
het gewest. Het bleek bij zijn vertrek. Toen hij
18 November het bestuur overdroeg aan Idenburg
en met zijn gezin het Gouvernementshuis verliet
om naar den Waterkant te gaan, waar hij zou scheep
gaan, had een betooging plaats, die slechts zelden
in Suriname's geschiedenis is afgespeeld. Surinaamsche vrouwen spreidden haar hoofddoeken over
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den grond, Welke de Gouverneur moest betreden
en over deze hoofddoeken ging zijn uittocht. Hem
was aldus een groote eer bewezen.
Onze gedachten voeren ons terug naar dit korte,
goede, eenvoudige tijdperk van landsbestuur met
krachtige mannen als Benjamins, Barnet Lyon, Havelaar, Koch, Van Reigersberg Versluys, Van Wieringen,
e. a., Welk tijdperk Lang in herinnering zal blijven.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Een zeergeslaagde Groepsavond.
Degroepsavond van 11 December wordt in de Surinaamsche
bladen zeergeprezen. Zang van den heer Amo, lied es van
Speenhoff door Ir. Van Wouw, samenspel van klavier, viool
en cello en een tooneelstukje wisselden elkaar af. De hoofdschotel was, uit een zakelijk oogpunt beschouwd, de toespraak
n ter wrens eere
van het hoofdbestuurslid J. S. C. Kasteleij,
de bijeenkomst was belegd, zooals de voorzitter, mr. dr. Van
Haaren, in zijn inleidingswoord mededeelde.
De heer Kasteleijn heeft over het Verbond en het lidmaatschap een en ander verteld, dat wanbegrip wegnam. Niet:
„wat heb ik aan het A. N. V.", maar: „waartoe werk ik mee
door mijn lidmaatschap" dient de vraag te zijn en als antwoord
daarop: „tot de aankweeking, instandhouding en ontwikkeling
van het nationaliteitsgevoel."
De heer Kasteleijn nam van de groep de gunstigste indrukken
mede naar het Hoofdbestuur, dat op prijs stelt, dat een zijner
leden op zulk een sympathieke wijze is ontvangen door de
groep, die hi' 10 jaren geleden hielp heroprichten en die hi'
thans in bloeienden staat terug zag.
Een 25-tal lantaarnplaatjes van de I. T. A. werden met veel
bijval vertoond en toegelicht door den voorzitter, die ondervoorzitter was van de tentoonstellingscommissie der Westindische afdeeling.
Wij ontvingen een aardigen feestwijzer der bijeenkomst,
die welgeslaagd ma heeten. Er traden 86 nieuwe leden toe.

NEDERLAND.
Van de Afdeelingen.
's-Gravenhage.
De afdeeling Den Haag van het A. N. V. heeft eer gehad
van haar Dietschen kunstavond, op 14 Januari in de Groote
Kerkgegeven. Het was alles Nederlandsche muziek — natuurlijk — wat uitgevoerd werd en de uitvoerenden waren alien
kunstenaars van den eersten rang: de Kon. Zangvereeniging
„Cecilia" onder Henk van den Berg; het Amsterdamsch
instrumentaal solistenkwartet; de alt Theodora Versteegh,
de violist Willem Brederode en de organist Joh. de Zwaan,
die met zijn bezield spel begeleidde en ook een solo van eigen
toonzetting gaf: „Gegroet Koninginne". De kerk was geheel
vol en ten zeerste is hetgewaardeerd, dat de Koningin-Moeder,
ondanks de vermoeienissen van de voorgaande dagen, een
groot deel van het concert — dat ter gelegenheid van haar
feestgegeven werd — heeft bijgewoond. Het was een der
mooiste avonden, die de Haagsche afdeeling van het A. N. V.
ooit heeft ingericht; het peil der Dietsche kunstavonden stijgt
g
eleidelijk en zeker !
Tergelegenheid van den Dietschen Kunstavond op 6 Februari zullen de 83 ingekomen antwoorden op de prijsvraag
voor een omslag van Neerlandia in Pulchri zijn tentoongesteld.
Rotterdam.
Het bestuur dezer afdeeling heeft besloten tot de instelling
van een commissie, welke zal hebben toe te zien op het gebruik
der Nederlandsche taal en door overreding en andere bescheiden middelen de zuiverheid van dat taalgebruik zai
hebben te bevorderen.

Tot leden deer commissie zijn gekozen: Mr. C. Beekenkamp,
Pastoor F. van Beukering, Mr. A. Fontein, Mej. A. Kuyper,
r. Ch. Petit, alien te Rotterdam.
M
Aan het laatstgenoemde lid is opgedragen de werkzaame
heden der commissie te leiden, de vergaderingen bijeen te
roepen, enz.
Aan de commissie is toegevoegd, niet als lid doch als taalkundig raadsman, Dr. R. Jacobsen te Rotterdam.
De leden der commissie zullen onder elkander begrenzen
het gebied, waarop ieder van hen zal hebben toe te zien. leder
zal b.v. een dagblad en het een of ander tijdschrift voor zijn
rekening nemen en tevens hetzij een wijk, hetzij een bepaalden
tak van handel of bedrijf, welker reclame zijn bijzondere
aandacht moet hebben. De commissie komt b.v. maandelijks
bijeen en pleegt dan omtrent de bevindingen onderling alsook
met Dr. Jacobsen als raadsman over le. Indien de commissie
in overleg met Dr. Jacobsen besluit naar aanleiding dier
bevindingen eenigen stap te doen, zal het bestuur der afdeeling dat besluit uitvoeren.
Deze Afdeeling volgt het voorbeeld van Arnhem, Brielle,
Leiden, Maastricht en Vlissingen, om door middel van
winkeluitstallingen propaganda voor het A. N. V. te maken.
Het Bestuur kreeg toezegging van bereidwilligheid van de
volgende boekhandelaren: Amesz, Boerknip, Bred6e, Schoemakers, Voorhoeve en Dietrich en den Westerboekhandel.
De eerste winkeluitstalling werd de vorige maand gehouden
in de Oostmolenstraat (Bredee).
23 Januari trad voor de Afdeeling dr. N. Japikse met een
rede over de Unie van Utrecht op.
Schiedam.
Deze Afdeeling is uit haar assche herrezen en hoot in het
voorjaar een propaganda-avond te geven.
Het bestuur is thans als volt samengesteld:
F. A. C. Lechner, voorzitter; W. J. Goslinga, secretarispenningmeester, Korte Kerkstraat 7; Dr. R. H. M. Geerdes,
Mevrouw Dra. Lomars-Korteweg en Dr. C. A. Reeser, leden .
SECRETARISSEN DER AFDEELINGEN.
Mr. F. A.Josephus
Alkmaar,
Emmastraat 43.
Jitta,
Ds. M. G. Gerritsen, Vlasakkerweg 14.
Amersfoort,
W. F. v. Heusden Sr. Sin el 321/47.
Amsterdam,
Burg. Weertstr. 91.
J. E. v. Beynum,
Arnhem,
Assen,
Breda,
Ds. Th. G. Stellwag, Heemskerkstr. 11.
Delft,
Deventer,
Jhr. Mr. G. A. A.
Doesburg,
Markt.
Nahuys,
H. G. van der Esch, Reeweg 127.
Dordrecht,
Enschede,
Mr. H. J. M. Tonino, Kinderhuisvest 5,
't Gooi,
Haarlem.
Dr. S. S. Hoogstra, Crabethstr. 41.
Gouda,
Carel van BijlandtIr. H. J. W.
's-Gravenhage,
laan 6.
Thunnissen,
's-Gravenhage,
Daendelsstr. 75.
(Jonl.
g
Afd.), W. A. Tesch,
Heide en Watersteeg,
Drs. H. de Buck,
Groningen,
Haren (Gr.).
Tulpenkade 12.
F. Primo,
Haarlem,
Dr. J. Moll,
Rector Christ. Lyceum.
Harderwijk,
Hinthamerstr. 179.
's-Hertogenbosch, Mr. A. Tonnaer,
Hoorn,
J. W. Jacobze, Arts, Vloeddijk 13.
Kampen,
Dr. S. A. Waller
Leeuwarden,
Zeper, Nieuwstad 61.
Koninginnelaan 6,
E. W. Wichers
Leiden,
Oegstgeest.
Rollandet,
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Mevr. D. Bogaert-de Wilhelminasin el 77.
Stiirler de Frienisberg
Bierkaai.
Dr. K. Kooiman,
Middelburg,
Provenierssingel 27.
Mej. A. Ku er,
Rotterdam,
Korte Kerkstraat 7.
W. J. Goslinga,
Schiedam,
Mr. H. A. M. Winne, Aristoteleslaan 7,
Utrecht,
Zeist.
Walstraat 72.
Vlissingen,
C. J. L. Sitsen,
Groenmarkt 169,
Voorne en Putten, Dr. H. P. Schaap,
Brielle.
Hoogstraat 67.
A. M. Sohn en
Wageningen,
St. Anna ter Muiden
West-Zeeuwsch- E. P. v. d. Werff,
Vlaanderen.
Mr. A. F. v. d. Bosch, Utr. Straatweg 5.
Woerden,
Stationsstr. 142,
Zaanstreek,
E. A. Veen,
Zaandam.
Jhr. Mr. C. C. deJonge Stationsweg 3.
Zutphen,
Bloemendalstr. 18.
Zwolle,
Mr. H. J. Bouman,
Maastricht,

Grootnederlandsch Postzegelfonds.
„Ons Postzegelwerk".
Het Postzegelwerk der Jongeliedenafdeeling 's-Gravenhage
heeft, tenminste in Neerlandia, den laatsten tijd niet veel van
zich laten hooren. Maar er isgewerkt. De Olympiade met
zijn vele buitenlandsche gasten heeft een deel van de postze gels, door Groot-Nederlanders bijeengebracht, opgeslokt en
er een aantal Kleinhollandscheguldens voor teruggegeven.
Deze zullengebruikt worden, zooals het opzet is van
het fonds, om de Grootnederlandsche beweging te steunen
(Neerlandia 1925, blz. 29).
De aandacht van de leden van hetgeheele Verbond, waar
ze ook leven, wordt hier nogmaals gevestigd op het fonds,
omdat nog lang niet genoeg zegels binnen komen. Alleen
het aantal doet 't 'em.
Wij geven een voorbeeld:
Eenpostzegel van 7 112 cent, blauw of rood, die we hier in
Nederland op een brief plakken, heeft weinig waarde denkt U.
Maar laten er nu eens 10 zendingen elke maand binnen komen
met maar 8 van diegewone zegels, dan hebben we na een
jaar er duizend en die hebben al handelswaarde.
Wij bevelen het Grootnederlandsche Postzegelfonds in de
bijzondere belangstelling van alle A. N. V.-leden aan en.
verzoeken beleefd de zendingen te richten aan de Administratie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Laan 34,
'-Gravenhage.
Namens het bestuurJongeliedenafdeeling 's-Gravenhage.
R. W. STERN,
Leider van het Fonds.

INGEZONDEN.
Geengoede Vaderlanders?
Als lid van 't A.N.V. en voorzitter van de Afdeeling van den
Ned. Zionistenbond, waarin zich de orthodoxe Zionisten
vereenigd hebben, zij 't mij vergund op de openingsrede,
door den voorzitter der Afd. Amsterdamgehouden, eenige
kantteekeningen te maken.
De heer Gerzon heeft in een openbaren brief in het
Algemeen Handelsblad zijn oordeel over Zionisme en
Zionisten in de bedoelde openingsrede uitgesproken, aldus
toegelicht, „dat ik in die personen, die de Nederlandse nationaliteit vooralsnog als een rustig bezit beschouwen, kalm hun
burgerrechten uitoefenen, maar hun liefde en hun werkkracht
geven aan andere belangen dan de Nederlandse een goede

27

het merk van minderwaardigheid op een breede klasse van eerbare en eerlijke staatsburgers. Voor wij kunnen schiften tusschengoede en slechte vaderlanders, dienen wij het begrip,
waar 't overgaat, scherp te omlijnen.
Edoch, ik vrees, dat daarover de meeningen uiteen loo en.
De een stempelt met den heer Gerzon tot goed vaderlander, die heel zijn werkkracht geeft aan uitsluitend vaderlandsche belangen. Een ander,
minder veeleischend, acht reeds
een deel van die werkkracht voldoende, om, in dienst van
't vaderlandgesteld, dien eerenaam te veroveren. Er zullen
n die in geheele noch in halve werkkracht ten
echter zij,
bate dergemeenschap voldoenden waarborg zien voor
goed vaderlanderschap, omdat eerzucht en eigenbelang vaak
de bronnenzijn, waaruit die werkkracht voortvloeit. Zij meenen
niet ten onrechte, dat zulke vaderlanders bitter teleurstellen,
als 't vaderland eens offers van hen vraagt, waaraan zich hun
eerzucht niet kan bevredigen.
De heer Gerzon ziet, dat 't moeilijk is vast te stellen, wie
gerechte aanspraak heeft op den naam van goed vaderlander
en dat uiterlijke kenteekenen tot verkeerde beoordeeling en in
tijden van nood tot gevaarlijke misgrepen zouden leiden.
Mij denkt, dat meer op gezindheid dient gelet van den
persoon, wiens vaderlanderschap beoordeeld moet worden.
Een goed vaderlander is hij, die liefde voor land en yolk
in zich draagt, wiens hart sneller klopt, als 't vaderland eenig
succes boekt; wrens vuist zich balt, als 't beleedigd wordt;
die metzijn medeburgers treurt, als yolk of vorstenhuis daartoe
aanleiding geeft. Hi' zal niet aarzelen offers in iederen vorm
te brengen, wanneer de nood daar is of 't welzijn van de
gemeenschap die vraagt.
Aan de en eisch beantwoorden in den reel de meeste
Nederlanders, omdat het bloed kruipt, waar 't niet gaan kan.
Het moge den heer Gerzon vreemd toeschijnen, maar waar
is 't, dat vaderlandsliefde den mensch in 't bloed zit, zij kent
geen ras- of godsdienstverschil, zij groeit met ons mede,
omdat enzoolang wij menschen zijn, die ons hechten aan
den bodem, waarop wij geboren en opgegroeid zijn, waar
onze voorouders in meer of minder geslachten geleefd en
g
earbeid hebben.
De waarheid hiervan kan blijken uit de liefde, die nog vele
Joodsche Russische ballingen aan hun geboorteland, het land,
waarzij slechts ellende en druk gekend hebben, toedragen.
De ballingschap heeft den Jood een ingewikkelde ziel
gegeven, een ziel, die zich naar twee fronten keert, naar 't land
van zijn geboorte en naar 't y olk, waarvan hi" afstamt. Maar
dit deert niet; beide omvat hi' met gelijke liefde en aanhankelijkheid, als twee kinderen door eenzelfde ouderliefde
gekoesterd.
Maar, zoo vraagt de heer Gerzon, als er een botsing van
belangen ontstaat, naar welke zijde zal de Zionist zijn steun
verleenen ? Wij antwoorden, hij zal handelen als de vader,
die tusschen twee kinderen, als de man die tusschen twee
broeders kiezen moet. En zoo min de vader bij zijn beslissing
ten voordeele van 't eene kind verdacht kan worden, een
kleinere plaats in 't vaderhart te hebben ingeruimd voor 't
andere, zoo min zal de Jood, hoe de beslissing ook valle, den
naam vangoed vaderlander kunnen verliezen.
Ikgeloof niet, dat de heer Gerzon veel succes zal hebben
van zijn poging, hoe goed ook bedoeld, om Zionisten als
slechte vaderlanders te brandmerken. Daar zijn wij, Nedlanders, te nuchter voor, wij hechten minder aan uiterlijke,
meer aan innerlijke waarden.
Met dank voor deplaatsing,
B. ISRAEL RICARDO,
Voorzitter van de Nederlandsche Mizrachie,
Afdeeling van den Ned. Zionistenbond.

vaderlanders vermag te zien."

Ik acht dit oordeel op zijn minst genomen onvoorzichtig.
Daarmede toch drukt de heer Gerzon, op onvoldoenden grond,

Dit ingezonden stuk kwam in December te laat om het nog
Red.
in het Januarinummer te kunnen opnemen.
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Geachte Redaktie,
Van de mij door U geboden gelegenheid, een antwoord
tegelijk met het stuk van de Heer R. te geven, zal ik, hoewel
ik er dankbaar voor ben, slechts een zeer bescheiden gebruik
maken. Wilde ik de Heer R. antwoorden op een wijze, dat hi'
en ik met dit antwoord tevreden zouden zijn, ik zou meer plaatsruimte moeten vragen
,
dan U mijudt
zo kunnen verlenen.
Wellicht, dat er zich voor mij binnenkort nog wel een gelegenheid voordoet, waarbij ik ook de Heer R. zal antwoorden.
Ik wilde alleen hier zeggen, dat ik de geest, waarin de Heer R.
schrijft, op prijs stel en dat ik geloof, dat wij het op de meeste
punten zelfs eens zijn. B.v. schijnt (zelfs lijkt) het mij in 't geheel
niet vreemd„dat vaderlandsliefde den mensch in 't bloed zit”;
ik onderschrijf zelfs de gehele alinea, waarin deze zinsnede
voorkomt.
Hier alleen nog dit: ik vestig met nadruk de aandacht op
de woorden „vooralsnog” en „andere belangen dan de Nederlandsche", door de Heer R. in de tweede alinea aangehaald.
Uit de samenhang, waarin ik deze woorden heb gesproken
engeschreven, blijkt toch duidelik, dat ik slechts bedoelde
personen, die het Nederlandse staatsburgerschap slechts
behouden tot aid en mile zij het niet meer nodig hebben en.
personen, die zich aan andere belangen wijden, met uitsluiting van Nederlandse.
ct van belangen" zie ik anders
De oplossing bij„een confli
dan de Heer R. in; ik heb echter achting voor een
ieders afwijkende mening. De Heer R. stelt ook bij mij een
g
oede bedoeling voorop; hiervoor ben ik hem dankbaar en dit
heb ik hem willen doen blijken.
J. ED. GERZON.
Met de meeste hoogachting,
Verlorengebied.
In het Handelsblad (avondblad van 22 Dec. 1928) schrifft
de Heer C. K. Kesler, een artikel met als hoofd „Van Vreemde
Kolonien (verloren Gebied)".
„Van Vreemde Kolonien", hetgeen in groote letters boven
het bedoelde artikel staat, kan ons weinig schelen, immers verschillende berichten kunnen betreffende Vreemde Kolonien
worden vermeld, die, hoe belangwekkend en leerzaam deze
berichten voor ons ook kunnen wezen, niet zoo zeer onze
aandacht verdienen als datgene, wat er in 't klein onder staat,
n.l. „Verlorengebied".
„
Verloren gebied", wat zeggen deze paar woorden tot ons ?
Dat wij gebied hebben moeten prijsgeven door en om welke
reden ook, dat onze voorouders met grooten moed, durf,
en zelfopoffering met zeer groote moeite en verlies van levens
hebben verworven, beheerd en ingericht.
Indien men te Georgetown aan den Seawall ') staat, en
men in ditprachtige werk den steen ziet prijken met den naam
van een onzer Nederlandsche Ingenieurs, die dit werk aldaar
aanlegde onder Engelsch bestuur, dan bekruipt onwillekeurig
ieder rechtgeaard Nederlander een zekere weemoed, als hi'
zich indenkt, welk een pioniersarbeid in Britsch Guyana is
verricht door onze voorvaderen, waarvan anderen nu de
voordeelen inoogsten.
Indien men in datzelfdegebied te Nieuw-Amsterdam
komt, treft men aldaar een prachtig kerkje, door onze voorvaderengebouwd en alwaar boven het or el nog eenige Nederlandsche Bijbeltekstwoorden prijken, destijds door onze voorouders daarboven ingegrift.
„Verloren gebied". Deze woorden beteekenen voor Nederland, het een dit voor ieder Nederlander persoonlijk zou zijn,
indien hi' zijn groot, met moeite gebouwd en ingericht huis
gaandeweg zag verkleinen, door daarvan telkens (om welke
redenen ook) meer en meergedeelten te moeten afstaan.
De heer Kesler schrijft in het genoemde artikel zeer juist:
1) Zie het artikel van F. Oudschans Dentz:„Een NederRed.
landsch belang”, jaargang 1916, April, blz. 88/9.

„Niet altijd zijn zulke historische herinneringen opwekkend, in
ditgeval allerminst. Want vele vierkante mijlen, waar vroeger
onze vlag wapperde, zijn thans onherroepelijk voor ons verloren, de Goudkust en de Kaapprovincien b.v. in Afrika,
Brazilie en Demerara in Zuid-Amerika. En het laatstegebied
behoorde volgens koning Willem I in zijn briefwisseling
over den afstand ervan met Lord Castlereagh nog wel tot
sedert
zijn de
Nos meilleures Colonies". Wel zijn
„
het begin der 19de eeuw veranderd. Niemand zal er thans
aan denken het zwaartepunt van ons koloniaal bezit elders
dan in de Oost te zoeken. Maar toch, de West kan en moest
meergewicht in de schaal le en dan zij sedert jaren gedaan
heeft."
De heer Kesler schrijft dit zeer juist, wij moeten niet op
zijn Oudhollandsch vragen: hoe komt dit en dat, vroeger
hebben wij al eens zus en zoo gedaan, dit of (en) dat uitgegeven,
daarmede wordt de toestand in de West niet beter engezonder.
Het is alweer, zooals het groote kale huis van den enkeling.
Of het huis vroeger nu al eens verf heeft gehad, die niet
deugde of dat destijds de schilder hem bedrogen heeft, daar
schiet het kaal uitziende huis niet mede op. Men moet over
alles heenstappen, alles vergeten, en opnieuw de zaak (in
de West) flink engoed aanpakken. Om ons even bij het groote
huis te bepalen. Het zal den eigenaar niet veel eer aandoen,
dat onderhuurders een gedeelte van dit huis nu al een mooi
verfje geven, waarop hi' wijst en pronkt, (zooals de Sur. Bauxiet
Mij.) hoofdzaak is en zal het zijn, dat hi' elf zijn geheele huis
laat opknappen; eerst dan kan hi' met trots zeggen, dat heb
ikgedaan.
Onze voorvaderen toonden aan de geheele wereld, wat moed,
beleid, durf en kracht tot stand kunnen brengen. Zeker, in ons
Neder1.-Indie komen vaak Amerikanen en Engelschen enz.
naar een en ander inlichtingen inwinnen en kijken naar ons
koloniaal beheer (beleid), maar waarom moet dit nu juist in
de West anders zijn ? Eenige weken geleden heeft men in
een alhier verschijnend dagblad een foto kunnen bewonderen,
waarop men onzen Gouverneur van Suriname met gevolg
ziet afgebeeld voor een gebouw op Moengo, door Amerikanen
gesticht, althans door een Amerikaansche maatschappij.
Dezer dagen trof men in hetzelfde dagblad een foto aan
van een Directeurswoning op Moengo, wel getooid met Nederlandsche vlaggen, doch het behoort aan Amerikanen. Alle
vruchten, voortbrengselen en winsten aan naar Amerika en wij
mogen er naar zien, dat vreemdelingen in nu nog onze West
eengroot en bloeiend bedrijf hebben op- en ingericht.
Verlorengebied, ook dit gebied, en deze nijverheid is voor
ons verloren, en hoevele zullen nog volgen ? Ja, zullen wij
datgene, wat ons nog rest, ook nog prijsgeven ? Indien men
ziet, hoe de Surinaamsche begrooting laatst in eenige avonduren is afgehandeld, indien men nagaat, dat het jaar op jaar
hetzelfde blijft, wel belangstelling en gepraat, wel beloften
en rapporten, onderzoekingen en besprekingen, maar daden
tot op heden — geene ! Wat nog geschiedde, heeft de Re geering gedaan.
Zelfs hetgroote Amsterdam, eens zoo machtig en nauw
verbonden aanWest-In zwijgt als het graf. Er is aldaar
een West-Indische Kamer, waarvan ik als lid nog nooit jets
anders heb gehoord of gezien dan een kwijtbrief van f 10.—
voor jaarlijksche bijdrage. Het is mogelijk, dat de Kamer nuttig werk doet, maar voor Naar goeden naam is het noodzakelijk,
dat dit openbaar wordt gemaakt.
Met groote voldoening heb ik kennis genomen van het belangrijk aantal leden, dat in Suriname is toegetreden tot het A.N.V.
Verscheidene namen herinner ik mij zeer goed; als het deze
leden nu wederom maar niet te doen is om alleen een gezellig
boottochtje of ander uitstapje, maar dat zij toonen, dat zij lid
ziin geworden uit drang, om gezamenlijk met Nederland
Suriname op te bouwen, dan ma ik het A. N. V. met deze
aanwinst van hartegelukwenschen. Theorie en praktijk geven
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echter vaak hemelsbreed verschil, vooral als ik dat lijstje
met namengoed bekijk en aan sommige daden denk, bedreven doorpersonen daarop als lid vermeld.
Het is immers nog steeds „Beter ten halve gekeerd, dan
g
ten heelegedwaald". Moen
deze personen, alle Nederlanders,
dit ter harte nemen. Er is nu nog tijd, om het een en ander
te herstellen, met vastberaden moed en durf, wanneer kapitaal
en Regeering doortasten, om de West spoedig tot herwonnen
gebied te brengen, dan zal onze oud beroemde en hoog geachte
driekleur niet behoeven te wapperen uit en van gebouwen,
welke ons niet toebehooren,
en men zal dan niet behoeven
te spreken van Verloren
„
Gebied".
C. L. TOMSON,
k 24-12-28.
Rijswij,
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TAALWACHT
Jaarverslag over 1928.
De Taalwacht heeft in het afgeloopen jaar haar gewone
vergaderingen gehouden op een na, n.l. in de maand Juli.
De uitstedigheid van leden bracht de voorzitter en schrijfster tot
het besluit, dat deze vergadering beter achterwege kon blijven.
In haar samenstelling onder in De Taalwacht geen verandering. De samenkomsten harer leden kenmerkten zich
steeds door een aangenamen toon en levendige belangstelling
in de te behandelen vraagstukken.
Van Taalzuivering is in het begin van dit jaar de 7de druk
verschenen. — Het verzoek aan hen, die in De Drie Dietsche
Barken aankondigingen plaatsen, om deze zoo veel mogelijk
in zuiver Nederlandsch te laten stellen, beantwoordden enkelen
met de mededeeling, dat zij aan dit verzoek niet konden
voldoen, omdat de lezers de aankondigingen dan niet zouden
begrijpen( !). — Van deze gelegenheid maakt De Taalwacht
tevensgebruik, om belangstellenden mede te deelen, dat zij
niet den minsten invloed heeft op het een in De Drie Dietsche
Barkengeschreven wordt.
De belangrijkste daad in 1928 is de uitzending van een
vliegend blaadje: Taalwacht. Vele Nederlanders zijn er mee
„verrast" en nog meer, hoot De Taalwacht, zullen door
daden hun instemming met den inhoud toonen. Op aanstichting
van het lid van De Taalwacht, de Heer D. Hans, is het blaadje,
dat op ongeregelde ti den zal verschijnen, in het Leven geroepen.
De Nederlandschepers heeft het met veel instemming begroet
en ontvangen.
De afdeeling „
Taalwacht" in Neerlandia schijnt wel zeer
bijzonder in den smaak der leden van het A. N. V. te vallen;
daarvangetuigen de vele bewijzen van instemming, die De
Taalwacht zorgvuldig bewaart, alsook de groote deelneming
en. De laatste hiervan is
aan en herhaalde aanvraag om wedstrijd
in October 1928 uitgeschreven.
Met het Hoofdbestuur had De Taalwacht als steeds een
aangename verhouding.
De bovengenoemde uitgave heeft heel wat van de kas ever d.
Toch is de stand dergeldmiddelen zeer bevredigend, zoodat
wij 1929 hoopvol in aan en spoedig in een tweede nummer
van Taalwacht van ons laten hooren.
Namens De Taalwacht van het A.N.V.
A. J. KLEIN, Schriffster.

De Groote Pers en de laalbedervers.
(Ingezonden).
Het deed mij veel genoegen, dat min artikeltje over „Rond
en rondom" uit het Algemeen Handelsblad door Neerlandia
werd overgenomen. De Pers zou inderdaad veel meer kunnen
doen, om het taalgeknoei teen te aan. De „Groene Amsterdammer" en het Handelsblad staan nog veel te veel alleen
in hun strijd. Het laatste blad heeft onlangs zich gewend
tot„de rijpere jeugd”. Op mijn verzoek heeft mijn vriend

Dr. Linkerhoek in de afdeeling „Voor 'one oogen" een
prijsvraag uitgeschreven. Ik had hem een aantal zinnen toegezonden, waarin eenige van de meest voorkomende „modefouten" staan, alle uit dagbladen en romans overgenomen.
De jongelui, die 't grootste aantal fouten hadden gevonden,
zouden een boekwerk tot hun belooning ontvangen. De uitslag was verrassend. Een groot aantal brieven kwam in en
de namen van de mededingers en mededingsters, die zich
't best haddengeweerd, werden bekend gemaakt. Binnenkort
zal deproef worden herhaald.
Ik ben van oordeel, dat de redacties van de dag- en andere
bladen wel strenger zouden kunnen optreden tegen medewerkers, die onverdroten voortgaan met 't bedrijven van
allerlei taalzonden. Een der redacteuren van „Het Algemeen
Handelsblad" schreef onlangs, dat die vergrijpen teen de
taal in den reel uit sleur ontstaan. Ik geloof echter, dat
't maar al te dikwijls gebrek aan woordenkennis, aan ontwikkeling is. Een krantenschrijver, die b.v. in 'n berichtje
van enkele reels zes maal 't woord meemaken gebruikt, toont
z'n armoede aan: Ouderen van dagen zullen de heerenmantels
met hoogopstaanden kraag nog hebben meegemaakt. 'n Oude
koetsier heeft de eerste asfaltbestrating meegemaakt. Z'n
paard heeft heel wat kou en ontbering meegemaakt. De koetsier
heeft vijf lustrums in Leiden en Utrecht meegemaakt. 'n Leeraar
aan hetgymnasium te Steglitz heeft den beroemden vlieger
Von Hiihnefeld als leerling meegemaakt enz. enz. De medewerkers, die zoo schrijven „maken" ijverig de verarming van
onze rijke moedertaal„mee".
Het Handelsblad, dat in 't begin van dit jaar den draak
hadgestoken met 't allerzonderlingste Nederlandsch, dat
voorkwam in deposttarieven, deelt heden, 3 November, tot
engenoegen mede, dat in de nieuwe uitgaaf niet meer de
woorden grootverbruikers, zelfkosten enz. voorkomen. Op het
omslag voor de postcheque en girobiljetten stand: „Als
meerdere (meer dan een) biljetten zijn te verzenden (worden
verzonden) zijn deze gezamenlijk to vouwen" (dienen deze
gezamenlijk te worden gevouwen). In de nieuwe uitgaaf zijn
de fouten verbeterd, behalve meerdere. 1) Het schijnt, dat er
onder de overheidspersonen toch wel voorkomen, die bereid
ziin mede te werken aan 't strijden teen taalbederf.
J. SCHUITEMAKER Cz.

Hoe is 't mogelijk?
Een zeer belangstellend lid van ons Verbond, onder den
rook van Den Haag wonend, zond op nieuwjaarsdag aan het
Hoofdbestuur zijn kaartje met p. f.
Als alle leden bij dergelijke gelegenheden m.g. of m.h.g. schreven, was die Fransche bastaard allang over de taalgrens gezet.
In Nederland Nederlandsch !

Regeeringsambtenaren en Taalzuivering.
Een belangstellend lid schrijft aan de Taalwacht:
„leder ministerie-ambtenaar in Duitschland ontvangt volgens
de „
Geschgtsordnung der Reichsministerien" een nummer
van „Grundziige fur guten deutschen Sprachgebrauch im
Schriftverkehr der BehOrden."
Wanneer ontvangen alle Haagsche ministerie-ambtenaren
van hooger hand een Taalzuivering! ?

Test ofproef?
Voor een Nederlander is een test een bake van aardewerk;
bij het onderwijs spreekt men nog steeds van proefwerk.
Een test, op sommige kinderen toegepast, is voor ons iets
onbegrijpelijks !
1) Hier verist de schrijver zich. Althans op de nieuwe
omslagen, die wij onlangs hebben gekocht, is meerdere verdwenen; er staat geheel juist meer dan een op.
DE TAALWACHT.
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Uitslag van den Wedstrijd.
(Neerlandia, Se mber 1928, blz. 143).
1. Ik kon niet vermoeden, dat de persoon, die mij in1. Ik kon niet vermoeden, dat de persoon, die mij inlichtingen vroeg naar den juisten we naar A. de reeds lang
lichtingen naar (omtrent) den juisten we naar A. vroeg, de
reeds lang gezochte misdadiger was.
gezochte misdadiger was.
2. De vermoedelijke dader van den moordaanslag werd
2. De vermoedelijke dader van den moordaanslag werd
met het zwaargewonde slachtoffer geconfronteerd.
tegenover het zwaar gewonde slachtoffer geplaatst. (Men
plaatste den vermoedelijken dader enz.).
3. . De verloren wandelstok werd door den eerlijken vinder
3. De eerlijke vinder bracht den verloren wandelstok op
op het bureau gedeponeerd.
het bureau.
4. De brutale beroover van den ouden banklooper werd
door de Utrechtsche recherchegearresteerd.
4. De Utrechtsche recherche hield den brutalen beroover
van den ouden banklooper aan.
5. Onmiddellijk werd de arrestant naar A. getransporteerd,
5. Onmiddellijk vervoerde (bracht ...over) men den aangehouwaar hi'j door den betrokken commissaris werd verhoord.
(Dictee uit de examenopgaven van den Alg. Bond
dene naar A.,
waar de betrokken commissaris hem verhoorde,
van Politiepersoneel in Nederland).
6. In de Memorie van Antwoord herhaalt de minister,
het een hij bij de mondelinge behandeling in de Tweede
6. In de Memorie van Antwoord herhaalt de minister
Kamer ter zake van de door hemgedachte commissie had te
het een door hem bij de mondelinge behandeling in de Tweede
Kamer ter zake van de door hemgedachte commissie werd
kennengegeven.
7. Indien ouders aldus over de school met en ten aanhooren
te kennen gegeven.
N. R. Ct.).
van hun kinderen spreken, hebben hieraan niet alleen on7, Bedoeld spreken over de school met en ten aanhoore
beschaafde ouders schuld.
8. Dangevoelt men, welk een moeilijke taak het is, deze
van kinderen is niet alleen een font van onbeschaafde ouders,
(Verslag van de Pl. comm. van Toez. op het L. en
leerlingen tot een ordelijk troepje te maken.
9. Door de boorden van den Poel op daarvoor geschikte
V. 0. te Amsterdam).
8. Dangevoelt men, welk een moeilijke taak het is, deze wijze in te richten, zou dat water voor baden en zwemmen
g
eschikt gemaakt kunnen worden.
leerlingen tot een ordelijk troepje om te vormen.
(t. a. p.).
10. Zij la en tegenover de alom in zon badende weiden
zoo koel als in een hal ,
te gen het felle licht beschermd.
9. Door de boorden van dat water op daartoe geeigende
11. Deze werktuigen kunnen wij terstond leveren; zij zijn
wijze in te richten, zou de Poel voor baden en zwemmen
g
oedkooper dan die van andere fabrieken.
eschikt gemaakt kunnen worden.
g
Eengrootsch plan van B. en W. te Amsterdam.
12. Over belangstelling ma ik niet klagen; inderdaad
N. R. Ct.).
blijkt mij, dat mijn tijdschrift steeds meer de aandacht trekt;
het komt mij voor, dat het recht op steun heeft.
10. Zij la en tegenover de alom zon-overgoten weiden,
als een vestibule zoo licht-benomen en koel.
(Groot Nederland 1928, blz, 497).
Bekroning.
Een eersteprijs werd niet toegekend, een tweede, bestaande
11. Deze machines kunnen wij direct leveren en zijn
uit„Voortrekkers van den Nederlandschen Stam” aan den
billijker dan van andere fabrieken.
heer G. J. W. Vos te Amsterdam, een derdeprijs „Studie12. Over belangstelling ma ik niet klagen en blijkt mij
g
ids" aan Mej.Lykles
A.
inderdaad, dat mijn tijdschrift steeds meerdere aandacht
te Amsterdam en Constant H. Peeters
te Schaffen (Vlaanderen).
begint te trekken; het wil mij voorkomen, dat het recht heeft
Aan alle inzenders wordt een draagteeken toegezonden als
gesteund te worden.
waardeering voor hunne medewerking.
(Uit den brief van een uitgever).

II
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MEDEDEELINGEN.

Benoemingen.
Het Bestuur van Groep Ned.- Indie heeft als nieuw afgevaardigde in het Hoofdbestuur benoemd den heer J. W.
Roessingh van Iterson, oud-secretaris-penningmeester der
Groep, thans te 's-Gravenhage gevestigd.
Tot leden der Streektalencommissie heeft het Hoofdbestuur
benoemd de heeren Dr. S. A. Waller Zeper te Leeuwarden
en Dr. M. A. van Weel te 's-Gravenhage.
De Radioraad en het A.N.V.
Men zal zich herinneren, dat het Hoofdbestuur van het
A.N.V. in 1926 een radio-commissie heeft ingesteld, bestaande uit: Mevrouw W, Wijnaendts Francken-Dyserinck
en de heeren Mr. B. de Gaay Fortman, Prof. W. Nolet, Ir.
P. J. Ott de Vries, A. W. K. Tamson, Ir. P. J. van Voorst
Vader, hr. Mr. J. L. W. C. von Weiler voorzitter, welke
commissie zou trachten een oplossing aan de hand te doen om
te komen tot instelling van een Nationalen Omroep.
Deze commissie heeft in 1927 haar taak beeindigd met
een eenstemmig verslag aan het Hoofdbestuur, waarin een
algemeene Nationale Omroep wordt be left.

Het Hoofdbestuur, zich met de denkbeelden der commissie vereenigende, heeft toen aan de Regeering een regelingsvoorstel in diengeest aangeboden. Hoewel het Hoofdbestuur
daaromtrent van de zijde der Regeering niets vernomen
heeft, stemt het niettemin totgroote waardeering, dat de
Minister van Waterstaat blijkbaar de in bovengenoemd verslag ontwikkelde meening ten voile deelt en getracht heeft
in diengees t een wettelijke regeling te bevorderen.
De Minister is daarin nietgeslaagd, maar toch zal hi' steun
vinden in en bemoedigd worden door den uitslag zijner
p
ogingen om ten minste een nationalen Radioraad in het
leven te roe en waarin immers vertegenwoordigers van verschillende levensopvattingen zitting hebben, ook uit de kringen, waarin men de plannen van den Minister het felst bestreden heeft en nog bestrijdt.
In den Radioraad is het A.N.V.goed vertegenwoordigd
en wel door zijn algemeenen secretaris-penningmeester, den
heer Mr. B. de Gaay Fortman, en het hestuurslid van
Groep Nederland Prof. W. Nolet, terwijl de voorzitter van
den Radioraad, Dr. J. Th. de Visser, eerelid is van ons
Verbond.
De denkbeelden van den Minister en het A. N. V. inzake
eenheid in den nationalen omroep hebben derhalve misschien
nog een goede kans.
Wij wenschen den raad zegen op zijn nationalen arbeid,
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Voor de slachtoffers van den watersnood.
Tak Brussel heeft medegewerkt aan het feest, dat 19 Januari
laats had, ten bate der slachtoffers van den watersnood in
p
Vlaanderen, in de zaal van den Lyrischen Schouwburg te
Brussel. Ook werden door de zorgen van het bestuur, een
aanzienlijk aantal kaarten voor dit feest verkocht.
Uit Noord-Nederland werd eengift ontvangen van 70 frank
van H. E. K. te Breda; 5 fr. van Dr. B. te Brussel, 25 gld,
van Mr. W. J. L. v. E. te Wassenaar en 10gld. van Ed.
K. te Amsterdam
„De Boekenkast".
Stijn Streuvels heeft in zijn jeugd zooveel voldoening van.
een „onstuimige, voortvarende weet- en leesgierigheid" verkregen bij een goed ingelicht boekhandelaar, dat hij op het
denkbeeldgekomen is, aan Nederlandsche lezers een soortgelijken gids te verschaffen in den vorm van een tweemaandeoor het
Nederlandsche
boek in Vlaanderen.
lijksch
nieuwsblad
v
Dit is nu onder den naam van„De Boekenkast" bij „Zonnewende", Kortrijk (Leiestr. 12) verschenen. Behalve een rubriek
berichten van overal bevat het blad een uitvoerige list van
nieuwe uitgaven voor Noord en Zuid van belang. Wanneer
gevolg gegeven wordt aan het voornemen, ook Fransche, Engelsche en Duitsche werken te vermelden, zal de ondertitel „voor
het Nederlandsche boek", te beperkt zijn; ook zonder die
uitbreiding zal overigens een indeeling niet naar Nederlandsche
of Vlaamsche uitgevers doch naar soorten van leesstof allicht
spoedig wenschelijk worden. Streuvels' plan is een gelukkige
vondst. Scharen wij ons om deze boekenkast, die wijd open
sta voor Noord en Zuid ! Het is een nieuw middel om tweemaandelijks samen te komen, een samenkomst naar den geest,
waarvoor niemand zich behoeft te verplaatsen !
Nederlandsche invloed.
Binnenkort zal te Milaan een boek verschijnen over den
invloed der Nederlandsche stijlbeweging op de moderne
Europeesche bouwkunst en kunstvernieuwing.
De schrijver,
Alberto Sartoros, zal in dit boek recht laten
wedervaren aan de groote beteekenis, die Nederland voor de
ontwikkeling der nieuwe bouwkunst heeft gehad, en de stijlbeginselen als uitgangspunt nemen voor de vernieuwing der
bouwkunst in het huidige Italie.
Het Nederlandsch lied in ..... Paris.
De vereeniging L'art pour tous te Parijs heeft de in Verbondskringen zoo welbekende voordraagster Mevrouw Couperus
te Haarlem uitgenoodigd „Het Nederlandsch lied door de
eeuwen" in een der zalen van het raadhuis te komen vertolken.
Hetprogramma zal bevatten geestelijke en wereldlijke liederen
uit de Middeleeuwen, liederen der 16de eeuw (tijd der Hervorming en der Spaansche overheersching) en van de 17de
eeuw tot heden:geestelijke liederen, balladen, geschied- en
geuzenzangen, liederen bezingende oude volksgebruiken,
rondedansen enz.
Mevrouw Dr. Grondijs-De Goncharenko. heeft de liederen
begeleid en ook oude Nederlandsche muziek gespeeld, o. a.
van Sweelinck. De Franschepers toonde zich zeer voldaan.
Teeken des Tijds.
De Nederlandsche Kamer van Koophandel in Belgie,
zetelend te Brussel, geeft haar leden en begunstigers in Nederland het recht tot vier opnemingen in de afdeeling „Vraag en
Aanbod". Tot nugeschiedde dit echter altijd in het Fransch.
Thans heeft het Bestuur besloten deze vragen en aanbiedingen
voortaan ook in het Nederlandsch op te nemen ten behoeve
der Vlaamsche leden en lezers.
Dit had o. i. al veel eer moetengebeuren; toch zijn we
dankbaar, dat nu het Nederlandsch de plaats words gegeven,
die het toeko mt.

31

NIEUWE LEDEN.
Beschermende Leden.

B. Beier, Hotel Naeff,
Velp.
Dr. Med. G. Anich, Tandarts, Diergaardelaan 29b, Rotterdam,
Mr, Jac. Grooten Jr., Adv., Prinsengracht 967, Amsterdam.
G. Struijs J.Dzn., Dir. Begrafenisondern., Prinsengracht 837,
Allen opg. door den beer Jac. Post, 's-Gravenhage.
A. Kroese, Machinefabrikant, Wolter ten Catestraat 61,
Hengelo (0.).
Opg. door den beer J. E. Bijlo, Rijswijk.
J. Salm, Hacquartstraat 15,
Amsterdam,
E. Fuld, Nw. Spiegelstraat 8,
Belden opg. door het Bestuur der Afd. Amsterdam.
It

Pt

Gewone Leden.

A. H. v. d. Feen, Ontv. Dir. Belast., Lomanstraat 8boven ,
Amsterdam.
Nic. Schuitvlot, Dir. Begrafenisonderneming,
Prinsengr. 837,
H. H. Vossen, Kleermaker, Prinsengracht 967,
Mej. J. C. Polenaar, Tandarts, Prinsengr. 973,
E. van Tooren, Makelaar, Prinsengracht 690,
G. F. Koopman, Dir. Alg. Guarantie Mij. v. d.
Stad Amsterdam, Prinsengracht 612,
H. A. van Kuik, Kunsthandel, Visschersdam 3,
C. G. 't Hooft, Conservator v. h. Museum „Fodor",
v. Eeghenstr. 81,
Fa. L. Koster en Co., Philips' Radiotoestellen,
Vijzelstraat 62,
Amsterdam.
H. Wiese, Haagsche Koffiehuis, Damrak 26-27,
L. Warmolts, Apotheker, Vijzelstraat 81,
L. Korijn, Bankier, J. J. Viottastr. 36,
J. G. Homeyer, Import Japan en China, Keizersgracht 710,
Bouwe Vlas, Kommandant v. h. Leger des Heils
in Nederland,
J. Ruese, Heerengracht 514,
Mej. Mr. Ada Goudsmit, Adv. en Proc., Heerengyacht 532,
P. A. W. C. Schotel, Technisch Bureau, Stationswe
Rotterdam.
Rotterdam.
Mevr. Wed. Dr. G. A. Oskamp-Oskamp, Noordsin el 204,
Th. Klinkert, Dir. Huis v. Bewaring, Bergstraat 3,
W. A. v. d. Kolf, Dir. van v. d. Kolf en Molijns'
Fabriek v. Brons- en Koperwerken.
Mr. H. Schouten, Griffier Kantongerecht, Schietbaanlaan 71a,
Mej. D. Zevenhuizen, Spraakleerares, Noordsin el 154,
P. A. van Andel, Ontv. Dir. Belast., Mathenesserlaan 203a,
Mr. R. v. Hasselt, Coolsingel 107,
Mr. H. W. Houwing, Mecklenburglaan 26,
Mr, J. A. Fruin, Dir. Amsterdamsche Bank,
Coolsingel,
A. J. A. Kros, Dir. Al g. Levensverz. Bank, Schiekade 210,
B. Kniippe, Arts,
Schiekade 192,
W. A. van Klaveren, Instrumenthandelaar,
Stationsweg 67a,
D. Th. de Vries, Fa. de Boer en Co., Drukkerij,
Stationsweg 10-12,
H. W. Loeber, Tandarts, Stationsweg 83a,
G. M. v. Steenbergen, Stationschef D. P. Stationsplein 17,
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P. Veenenbos, Provenierssingel 26a,
Rotterdam.
J. J. Brouwer, Spoorsingel 34a,
A. B. Dam, Notaris, Diergaardelaan 17,
Jac. Koenen, Musicus, Stationsweg 54,
D. Joosten, Ingenieur, N. Plein 35,
Arnhem.
H.. Tichelman, Rijksontvanger, De Wetstraat 17,
P. C. v. d. Vliet, Oud-Ins der Dir. Belast. I. en
A. Van Nispenstr. 15,
Mr. J. P. H. Mulder, Griffier Kantongerecht,
N. Plantage 72,
Delft.
P. Groen, Gem. Insp. v. h. Onderwijs,
J. Schravendeel, Kleermaker, Binnenwatersloot 15,
L. Tielenius Kruythoff, Nieuwe Plantage 61,
J. v. Leipzig, Kantoorboekhandel, Wijnhaven 1-3,
M. Christen, Hoofd der Elout van Soeterwoudeschool,
R. J. Montijn, Notaris,
H. G. A. van Dijk, Handelsdrukkerij, Hippolitusbuurt 22,
J. C. Choufour, Rijksveearts, Phoenixstr. 7,
P. J. v. d. Valk, Bloemist, Houttuinen 24a en 18,
Th. J. Remmerde, Oranjehotel,
Velp.
J. van Willi en fa. J. v. Willi en en Zn., Hoek Piet
Heinstraat-Zoutmanstraat,
's-Gravenhage.
L. van Splunder, Bankier, Sweelinckplein 62,
Mej. Mr. L. S. W. v. Straaten, Zoutmanstraat 12,
R. Bos, Dir. Intern. Handelsbur., Rotterdam,
Amperestraat 39,
J. M. Beumer, Barentszstraat 43a,
Joh. Sanders, Laan v. Meerdervoort 156,
C. de Neef, Amsterd. Effecten Kantoor, Anna
Paulownastr. 49,
S. J. L. M. de Vreese, Bibl. R. K. Openb. Leesz.
en Bibl., Zuidwerfplein 14,
Mr. G. C. J. Varenkamp, Adv. en Proc.,
Papestraat 19,
J. Bitter, Gem. Insp. M. O. to Rotterdam,
Schiedam.
Nassaulaan 55,
Top Jonker, Dir. Woningbureau, Lichtegaard 8, Utrecht.
J. A. Oerlemans, Drogisterij „de Zeven Provincien", Alex Numankade 39,
B. Falkena, Drift 23,
K. Dik, Bedrijfsleider Holl. IJzermagazijn,
Oudegracht 146bis,
K. Visscher, Apotheker, K. Jansstraat 15,
Fa. A. J. van Huffel, Oude-Boek-en Prenthandel,
Trans 13,
D. Th. Jaarsma, Letterkundige, Tusschen de
Dennen,
Zeist.
Mr. P. van Delden Szn., Adv. en Proc., NoordenDeventer.
bergsingel 13,
P. de Lange, Boekhandelaar, L. Bisschopstr. 41,
Deventer.
Ir. I. C. F. Laurillard, Zwolscheweg 76,
J. Strayer, Hotel de Wereld,
L. C. Kieviet, Horlogemaker, Kl. Poot 9,
J. L. Jorna, Hotel „Suisse",
Tilburg.
A. J. Ghijben, Juwelier, Heuvelstraat 7,
W. H. Houwing, Ontv. Reg. en Dom., Goirkestr. 7,
N. Ligthart, Holl. Worstfabriek, Spoorlaan 10,
E. SchrOder, Arts, Zwijsenstr. 4,
A. J. H. van Beurden, Heuvelstr. 105,
fa. W. Bergmans, Boekhandel, Markt 32,
Allen °pg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Amsterdam.
W. J. Reiss, de Lairessestraat 107,
Mevr. A. Post, Nieuwe Huis, Roelof Hartplein 4,
Mej. D. van Strien, Wijttenbachstr. 3811,
Dr. L. Hertzberger, Joh. Vermeerstraat 37,
J. D. ten Grotenhuis, Michiel Angelostraat 20,
Mevr. S. J. Pierson-Muntendam, Roelof Hartpl. 4,
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Mej. W. Betel, t /h. van den heer Van IJzer,
Huddekade 3,
Amsterdam.
Joh. W. v. Breevoort, Kerkstraat 388,
J. de Blank, Notaris, Heerengracht 611,
A. v. d. Schaaf, Koninginneweg 253,
Mr. C. P. M. Romme, Willemsparkweg 96,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Amsterdam.
G. J. Boosman, Leeraar, Brink 64,
Deventer.
Th. L. G. L. Diekhof, Boedekerstraat 7,
Beiden opg. door den heer A. Prakken, Deventer.
J. A. Berkhout, Albrechtlaan 14,
Bussum.
J. V. Ribbens, De Vreelaan 7,
Amstelveen.
P. M. Krul, Keizerstraat 97,
Den Helder.
Allen opg. door den beer J. J. Brommer, Maracaibo.
P. L. A. Mondt, Bibliothecaris Kon. Inst. v.
Ingenieurs, Pahudstr. 173,
's-Gravenhage.
Mej. M. Visser, Boekhoudster, Spakenburgsche
straat 19,
Beiden opg. door den beer J. C. v. Uye, Voorburg.
Mej. L. Bertels, Jac. v. d. Doesstraat 41,
's-Gravenhage.
Mevr. H. Vliegen-v. d. Veer, Van Merlenstr. 70,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
Ir. G. J. v. d. Broek, Dedelstraat 4,
's-Gravenhage.
Mevr. R. v. d. Broek-van Be ma Kin ma
Dedelstraat 4,
Beiden opg. door Mr. W. J. L. v. Es, Wassenaar.
J. IJzerman, Verhulststraat 71,
's-Gravenhage.
Opg. door Dr. M. A. v. Weel, 's-Gravenhage.
M. C. He mans Willem de Zwijgerlaan 135, 's-Gravenhage.
Opg. door den heer H. F. C. Smeulders, Amsterdam.
Mr. W. E. Baron van Till, Mr. Enschedeweg 7,
Aerdenhout bij Bloemendaal.
T. Swart, Kopsstraat 2,
Haarlem.
Beiden opg. door Prof. Dr. A. A. v. Schelven, Haarlem.
C. N. Dieters, Insp. der Reg. en Dom., Prins
Zwolle.
Hendrikstraat 6,
B. J. Krijgsman, Leeraar R. H. B. S. Wilhelminastraat 13,
Dr. G. S. Stutterheim, Dir. Keuringsdienst,
Oranje Nassaulaan 6,
Mevr. Wed. J. J. van Tijl-Juchter, Eekwal 5,
J. van Vollenhoven, Rijksontvang,
er Veerallee 51,
Allen opg. door den beer J. H. Staal, Zwolle.
J. E. Langenberg, Rijksaccountant, Hoofdkantoor,
e.
Zwolle.
Oranje Nassaulaan 12
J. E. P. Roelants, Majoor der Inf., Julianastr. 25a,
Zwollerkerspel.
Mr. W. van Traa, Officier van Justitie,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Zwolle.
Vlissingen.
J. Jurry, Boulevard De Ruyter,
Opg. door het Bestuur der Afd. Vlissingen.
Haarlem.
M. Sluyter, Tempelierstraat 6,
Opg. door den heer Dr. M. A. van Weel, 's-Gravenhage.
C. W. v. d. Eem, le Luit. Art. N. I. L. Corn.
's-Gravenhage.
Houtmanstraat 92,
Ir. W. F. van Deinse, van Bleiswijkstr. 97,
W. H. Deurman, Vogelkersstraat 68,
Prof. Mr. F. de Vries, v. Vollenhovenstraat 11c, Rotterdam.
Phs. Dijkshoorn, Architect, Stationsweg 68,
F. Koote, Beukelsweg 81a,
Utrecht.
N. Heiner, P. C. Hooftstraat 26,
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Groep Nederlandsch-Indi e.
Palembang.
D. Stam Jr., Societa Commissionaria,
Opg. door den heer B. Bona Benkoelen.
Benkoelen.
Bandoeng.
C. R. v. d. Beek, Opz. Og Koleberes,
R. W. A. Muhlnickel, Opz. Og Koleberes,
Beiden opg. door den heer W. Winckel, Bandoeng.
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned. Indit.
PP
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Werk self en werk saam engaan daardeur voort van krag
tot krag.
Dr. F. C. L. BOSNIAN.
I n h o u d: De oplossing van het Spellingsvraagstuk I, door Dr. M. de Jong Hzn. — Een nieuwe muziekuitgaaf van het A.N.V.
Nederland: Groepsvergadering van 9 Maart, door Mr. W. J. L. van Es — Van de Afdeelingen: Dordrecht — 's-Gravenhage — Rotterdam — Voorne en Putten — Buek encommissi e: Wat alle leden kunnen doen, door J. P. Bolten —
B u i t e n 1 a n d: Nederlanders in Brazilie, door Prof. dr. L. Knarpert — Afscheid van Vice-convul Merens van Hamburg,
door Jacob Ovirg — Uitloopers — Nederlandsche folklore-roiprenten in het buitenlaid — Neder'ands naam in Amerika
— VI aan d e r e n: Ernie! Hullebroecks jubileum (1904— . 4 M aart-1929) — Tak Brussel — Tak Mechelen — Nieuwe
Afdeelingen in wording — Fr ans ch V1 aa n dere n: Merkwaardig herstel — Zuid-Afrika : Zuidafrikaansche Letteren
— De kracht van het ras — Nederlanders in Zuid-Afrika — Een liederend'cliter — Nederlandsche Antille n:
Koningin-Moederdag op Curacao, door H. — Boekbesprekin g: Vo'kskunde — Hoofdbestuu r: Verna van
den beoordeelingsraad voor de Prijsvraag Neerlandia — Oproep — M e d edeelin g en — Nieuwe L e d e n.

DE OPLOSSING VAN HET SPELLINGVRAAGSTUK 1).
I.
Er zijn grote en onverwachte dingen gebeurd,
de laatste jaren. Na lange tijd van benepenheid
voelen wij ons hart groter worden. Wij worden
met vreugde gewaar, dat de rol van Nederland nog
niet uitgespeeld is; dat het staat vOOr, of liever reeds
bezig is aan een wereldhistorise task. Wie dit ziet,
en tevens beseft, welk een betekenis de moedertaal
voor de krachtig werkende volksziel heeft, die kan
niet genoeg betreuren, dat het met de technise
uitrusting van het geschreven Nederlands zoo droevig
gesteld is.
Het gezag van De Vries en Te Winkel is weg,
onherstelbaar verloren, de Vereenvoudigde heat geen
gezag, en minister Waszink is ten slotte teruggedeinsd voor de verantwoordelijkheid, Naar dit,
middellijk of onmiddellijk, te verlenen. Nu heeft de
Ministerraad beslist, dat de Vereenvoudigde Spelling
op examens noch in de scholen zal worden
toegelaten. Het is slechts de moeilijkheden omzeilen,
struisvogelpolitiek, zoo men wil. Want buiten de
scholen gaan enkele duizenden voort, de Vereen1) 0 verzoek van den schrijver plaatsen wij dit betoog,
omdat het zich aansluit bijogingen
de p , die het A. N. V.
reeds herhaaldelijk heeft aangewend, laatstelijk in een adres
aan de regeering, 24 November 1927, om met het oog op
hetgemakkelijker aanleeren en de verspreiding van het Nedlandsch in onze overzeesche en stamgebieden (zie Januarinummer 1928) de voornaamste vereenvoudigingen in de schrijftaal te zien ingevoerd.
Reeds in 1922 heeft het A. N. V. den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen voorgesteld voornamelijk tot deze
vereenvoudigingen te komen :
a. in open lettergrepen wordt de reel voor de a en u
ook toegepast op de e en o, m. a. w. de verdubbeling
van deze klinkers in open lettergrepen vervalt, behalve
bij de ee op 't einde van een woord,
b. de verbuigings-n voor het mannelijk geslacht in
het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord vervalt, evenals
de voornaamwoordelijke onderscheiding bij mannelijke
en vrouwelijke (voorwerps)namen.
Neerlandia biedt thans nog eens gastvrijheid aan Dr. M. de
Jong Hzn., maar kan zijn zeer beperkte ruimte niet voor
verderegedachtenwisseling open stellen.
Red.

voudigde te schrijven en vele tienduizenden, De Vries
en Te Winkel te radbraken, en in de scholen wordt
het taalonderwijs gegeven zonder geloof, zonder
liefde, zonder drift.
Zooals de pothuizen en andere aanbouwsels het
gezicht op de Nieuwe Kerk te Amsterdam belemmeren, zoo houden de spellingnarigheden onze aandacht afgetrokken van het gebouw der Moedertaal,
die meer dan ooit onze zorgen nodig heeft.
Nu is er een verschijnsel, dat hoop geeft, de hoop,
dat ten slotte de redelijkheid een vergelijk, en daarmee een algemeen aanvaarde beslissing mogelijk
zal maken. Dat verschijnsel is te zien in de steeds
meer veld winnende overtuiging, ook bij nietvereenvoudigers, van de ellende en de onhoudbaarheid
van de tegenwoordige toestand. Vrij algemeen wordt
de noodzakelijkheid van een spoedig herstel der taaltucht (men sta mij toe, mij hier van ruimer begrip
te bedienen, al wordt er in de eerste plaats spellingtucht mee bedoeld) ingezien. Wil men deze echter
ernstig, dan doe men afstand van de bekrompen
gedachte, dat de wantoestand de „schuld" is van
Vereenvoudigers en onderwijzers, dan aanvaarde men
als grondgedachte, dat er hier slechts sprake kan zijn
van een nieuwe taaltucht, op de grondslag van een
redelijke spellingvereenvoudiging.
Met De Vries en Te Winkel is geen taaltucht
meer mogelijk.
Of we dan niet vervallen in het nu juist verworpen
stelsel der Vereenvoudigers ? Neen! Ware dat het
geval, dan zou zeer zeker voor afzienbare of onafzienbare tijd de oplossing van het spellingvraagstuk
van de baan zijn.
Want de Ministerraad heeft niet alleen het stelsel
der Vereniging afgewezen, maar ook — door die
afwijzing — zich op het standpunt gesteld, dat het
stelsel van „de vrije hand" niet op de scholen kan
worden toegelaten, zoodat onderhandse invoering, door

een moeras van nog grotere verwarring en stelselloosheid, en gekrakeel in de achterste gelederen, voortaan
uitgesloten is. De Regering heeft zich de beoordeling
en de bekrachtiging van de thans voorgestelde of
later voor te stellen vereenvoudigingsregels daarmede
uitdrukkelijk voorbehouden, zoodat het nut en de
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practise waarde van elke regel voortaan ' openlijk
voor het gericht van de Regering of van een gericht,
dat door de Regering gemachtigd is, bepleit zal
moeten worden. Daarmede is het stelsel der Vereniging als stelsel gebroken en de kritiek in haar
rechten hersteld, een gelukkige omstandigheid, omdat
dit stelsel als geheel de z.g. beschaafde spreektaal
niet slechts tot richtsnoer genomen, maar ze tot een
taaldogma gemaakt heeft. Aan dit dogma hebben wij
een aantal nutteloze en zelfs averechtse „vereenvoudigingen" te wijten, waartegen zich veel rechtmatig
verzet in veelal ondeskundige vorm gericht heeft.
Uit dit dogma vloeide ook voort de miskenning van
de rechten der wetenschappelijke en letterkundige
schrijftaal en de lichtachting van de bezwaren, Welke
aan die rechten werden ontleend.
Sedert 1910, toen vele letterkundigen zich met
een adres tot de Regering richtten, om de invoering
van „het stelsel-Kollewijn" te keren, is de tegenstand
van de verdedigers der Nederlandse schrijftaal niet
opgehouden. Men heeft Dr. Schepers, die uitdrukkelijk meende te moeten vaststellen, dat de Vereenvoudigde niet alleen een nieuwe spellingregeling,
maar ook een „diepere taalopvatting" (ziedaar het
dogma in een practise zaak !) betekende, en, welbeschouwd, „De Nieuwe Gids" in de taalwetenschap
vertegenwoordigde 2), — niet willen geloven. Wel
heeft ook dit verzet sours een verre van deskundige
taal gesproken, die maar al te Licht vat gaf aan taalkundige kritiek; ook is het waar, dat men in het kamp der
letterkundigen voortdurend blijk gaf van slecht gezicht
op de onderwijskundige en de nationale kant van het
vraagstuk, dit neemt niet weg, dat er bezwaren tot
uiting gebracht werden, die niet van grond ontbloot
schenen. Men had vroeger ook wel eens beweerd,
dat de Vereenvoudigde de taal aantastte, maar
dergelijke beweringen kwamen gewoonlijk van lieden,
die taal en spelling niet uit elkander wisten te houden. 3)
In de laatste tijd is men er van letterkundige zijde
in geslaagd, de daar gevoelde bezwaren veel duidelijker dan tot nog toe te formuleren. Hier zij gewezen
op het artikel van Cornelis Veth en op enkele stukken,
in de dagbladen verschenen. Veth heeft in het
bizonder laten uitkomen, dat de toepassing van de
negende regel:

— de hogere schrijftaal in het algemeen — hebben
bij de regeling der spelling hun vorderingen in te
brengen. Het is nu maar te hopen, dat de kunstenaars
van hun kant begrijpen, dat het deelhebben in de
volksgemeenschap het brengen van enkele offers kan
vorderen. Ook de gewone taalgebruiker heeft recht
op zijn schrijftaal. En het aantal van hen, die Nederlands schrijven, is in de laatste tientallen jaren zoo
ontzaglijk toegenomen, dat met hun behoeften ernstig
rekening gehouden moet worden. Onze tijd brengt
mee, dat het schrijven niet Langer een vak of een
aristocratise liefhebberij is. Het gaat niet aan, millioenen Nederlanders het juk op de schouders te leggen,
omdat dit juk de kunstenaar goed staat.

Nu is het de vraag, of partijen niet tot een vergelijk
kunnen komen, een vergelijk, vrij, zoowel van alle
taaldogmatiek, als van bizondere kunstenaarsaanspraken, een uitsluitend prakties vergelijk, dat vereenvoudigingen geeft, die ook vereenvoudigingen zijn.
Wat is vereenvoudiging?
le. Is het schrijven van kopen en wens vereenvoudiging, emdat ik daarmee een o en ch uitspaar ?
2e. Is het schrijven van natuurlik vereenvoudiging,
Omdat ik daardoor het aantal tekens voor de toonloze
klinker (a) van drie (ij, i, e in natuurlijk, havik,
huizen) tot twee (i, e) terugbreng ?
3e. Is het schrijven van de man (i. p. v. den),
wens, boeket, tans, volkschool vereenvoudiging, Omdat
de afstand tussen spelling en beschaafde uitspraak
daardoor Beringer wordt ?
Och, vereenvoudigingen , zijn het inderdaad op
de aangegeven gronden, het eerste dus een grafise,
het twede een statistise, het derde een theoretise
vereenvoudiging, maar streven wij bij spellingwijziging naar grafise, statistise of theoretise vereenvoudigingen ? Tasten wij d Aarvoor de overgeleverde
schrijfwijze onzer taal aan ? Moeten daarvoor nieuwe
regels geleerd, de schoolboeken veranderd, boeken
en kranten anders gespeld, de vijand van alle verandering, de ongewoonte, het hoofd geboden worden?
Het zou belachelijk zijn, nietwaar, wanneer wij voor
zulk een onderneming geen andere gronden dan
de zooevengenoemde wisten aan te voeren ? Wanneer
dus enkele van de bovenaangehaalde woorden, als
kopen, mens en de (i. p. v. den) man, werkelijk verBij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglijke naameenvoudigingen zijn, dan is dat op heel andere gronden.
woorden en voornaamwoorden richte men zich uitOnder spellingvereenvoudiging moet een uitsluitend
sluitend naar het beschaafde spraakgebruik. Men schrijve
dus de, hij, hem, zijn, zij, ze, haar, enz., wanneer men practise zaak verstaan worden, een verandering in de
schrijfwijze, die ons in staat stelt, met meer gemak
de, hij, hem, zijn, zij, ze, haar zegt.
belangrijke gevolgen had voor de zinsbouw en en met meer zekerheid zuiver te schrijven.
Dat is het criterium.
hinderlijk was voor de ontplooiing van de letterMeestal zal de vereenvoudiging gepaard gaan met
kundige Stijl.
vermindering van tekens, dikwijls met statistise verNu hebben de toongevende Vereenvoudigers, kennende de individualistise neigingen, kunstenaars eenvoudiging, haast altijd met een stapje in de richting
eigen, wel altijd en steeds luider gezegd, dat de van fonetise spelling, maar een criterium Levert zelfs
het laatste niet op.
uitzonderlijke voorrechten der kunst onder de nieuwe
Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat elke wijziging,
spellingregeling nog groter zouden zijn dan onder
de oude, ja feitelijk ad libitum, maar met dit kluitje die het gemak en de zekerheid van het zuiver schrijven
bevordert, als vereenvoudiging aan te bevelen zou
hebben de letterkundigen zich niet in de biezen en
het oeverriet der „allerindividueelste expressie" zijn. Zij zal in het algemeen zich moeten bewegen
laten sturen. Zij begrepen terecht, dat zij zich niet in de richting van de beschaafde uitspraak, zij mag
geen analogieen doorbreken, zij moet passen in het
van de volksgemeenschap moesten laten afsnijden.
Ook de letterkundige taal en de taal der wetenschap stelsel van de taal en van haar zinnebeeldige uitdrukking in de schrijfwijze.
In het twede gedeelte van dit opstel zullen wij de
2) Dr. J. B. Schepers, Verkeerde Raadgevers, Haarlem,
regels van de Vereenvoudigde aan het gevonden
1910, bl. 5.
criterium toetsen.
3) tie echter het nog altijd lezenswaardige vlugschrift van
Dr. M. DE JONG Hzn.
C. H. den Hertog, Waarom onaannemelijk? Groningen, 1893. Amsterdam, 19 Jan. 1929.
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Een nieuwe muziekuitgaaf van het A. N. V.
Het vorige jaar bereikte het Hoofdbestuur, door
bemiddeling van den heer L. C. Wilten, vice-consul
der Nederlanden te Minneapolis (Minesota), het
verzoek van den heer Verbrugghen, directeur van
het Minneapolis Symphony Orkest, om toezending
van Nederlandsche volksliederen, genet voor symphonieorkest.
Bij onderzoek bleek, dat die niet in druk bestaan,
waarschijnlijk omdat de verkoop niet voldoende
zou zijn, om een muziekhandel tot uitgave te bewegen.
De heer C. L. Boer, directeur der Kon. Mil. Kapel
te 's-Gravenhage, heeft zich toen bereid verklaard de
bewerking voor de verschillende instrumenten, waaruit een symphonieorkest bestaat, welwillend op zich
te nemen en hij deed dit met des te meer genoegen,
omdat de vrager uit Amerika een oud-studiegenoot
van hem is, die in Minneapolis den muzikalen naam
van Nederland hoog houdt.
De uitgaaf is de vorige maand verschenen, zoodat
thans te onzen kantore (Laan 34, Den Haag) verkrijgbaar zijn het Wien Neerlandsch Bloed en het
Wilhelmus met partijen voor: lste fluit I; 2de fluit;
violoncello; contrabass alt; pauken; lste clarinet in A;
2de clarinet in A; lste hobo; 2de hobo; lste fagot;
2de fagot; lste trombone in C; 2de trombone;
3de trombone; lste hoorn in F; 2de hoorn in F;
3de hoorn in F en 4de hoorn in F; tegen 5 cent voor
elke partij. Een volledig stel voor een symphonieorkest kan dus al niet veel meer dan f 5.— kosten.
Mocht de proef met deze beide Nederlandsche
volksliederen slagen, d. w. z. mocht uit een voldoenden verkoop de gewenschte belangstelling blijken,
dan zal de netting van andere liederen volgen.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de
heer Boer de wijs van het oude Wilhelmus (hij koos
die van Valerius uit 1626) onveranderd heeft gelaten
en wij zouden deze verzekering ook niet hebben
gegeven, als we niet in zeker blad de belachelijke
veronderstelling hadden gelezen, dat hier van een
nieuwe toonzetting sprake zou zijn. Het gaat hier
slechts over partijenbewerking.
Met ingenomenheid maken we melding van het
feit, dat de inspecteur der infanterie in Nederland
heeft bepaald, dat deze bewerking van den heer Boer
bij de militaire muziekcorpsen moet worden gebruikt.
Onze leden kunnen tot den verkoop bijdragen door
in hun kringen de aandacht op deze uitgaaf te
vestigen.

NEDERLAND.
Groepsvergadering.
Deze zal worden gehouden op Zaterdag 9 Maart 1929,
11 uur v.m. in Restaurant Riche, Korte
Hoogstraat 13, Rotterdam.

Dagorde:
1. Opening.
2. Vaststelling der notulen van de vergaderingen
van 22 September 1928 en 5 Januari 1929.
3. Jaarverslag van den Secretaris.
4. Verslag der Commissie van onderzoek naar de
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester.
5. Verkiezing van een voorzitter door het aftreden
van Prof. Dr. A. A. van Schelven, die zich niet
herkiesbaar stelt.

6. Ingekomen stukken.
7. Beslissing op het voorstel der finantieel-administratieve Commissie benoemd op 10 Maart 1928.
8. Mededeelingen van het Bestuur.
9. Voorstellen der Afdeelingen (zie art. 31, Groepsreglement).
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
W. J. L. VAN ES, Secretaris.
Opmerking: Ter vergadering zullen ter image liggen
de jaarverslagen der Afdeelingen, voorzoover deze zijn
ingezonden. De afdeelingssecretarissen worden er aan
herinnerd, dat volgens het reglement deze voor
15 Februari dienden te zijn ingezonden aan het Groepsbestuur.

Voor het noenmaal (f 1.75) gelieve men zich op
te geven bij de secretaresse der Afd. Rotterdam:
Mej. A. Kuyper, Provenierssingel 27.
Leden van het Verbond kunnen aan de vergadering
deelnemen.
Afgevaardigden der Afdeelingen worden verzocht
hunne geloofsbrieven mede te brengen of te voren
in te zenden.

Van de Afdeelingen.
Dordrecht.
20 Februari hieldprof. dr. L. P. le Cosquino de Bussy,
leider van het Handelsmuseum van het koloniaal Instituut te
Amsterdam voor de schaars opgekomen leden dezer Afdeeling
— o. m. werkten koude en ijsvermaak tegen — een belangwekkende voordracht over de Cultures in Ned.-Indie, toegelicht met een rijkdom van lantaarnplaatjes.
's-Gravenhage en Omstreken.
Den Eden Februari gaf deze afdeeling een zeer mooien Dietschen kunstavond, waarop de heeren Julius Hijman (piano)
en Henk van Weezel (cello) beiden uit Amsterdam, sonates
van Hellendael, Sem Dresden en Willem Pi' er ten gehoore
brachten. Schitterend spel! Jac. van Elsdcker uit Rotterdam
bracht weer met zijn prachtige voordracht — zooals hij Vlaamsch
kan spreken! — zijn toehoorders in verrukking.
4 Maart zal de afdeeling in de Commercieele Club in samenwerking met 't „Boun fen Fryske Selskippen buten Fryslaa"
een avondgeven, gewijd aan de Friesche Beweging. Sprekers:
K. E. Oudendijk (Inleiding); Mevr. A. Quarles van UffordBuma (Friesche cultuur); J. Winkelman (Friesche Beweging);
R. Uden Mosman (Slotwoord).
18 Maart. Dietsche Kunstavond: Dameskoor van Phine de

Nocker; Mevr. Jonguiére-Etty, zang; Mevr. Flothuis-Van
Dommelen, voordracht.
De afdeeling hoopt, door weer met kracht aan het werk
tegaan, zooveel steun van haar leden te mogen ontvangen,
dat de schulden, die eengevolg van de geldelijke ramp in
het afgeloopen ja ar zijn, kunnen worden betaald en de oude
roem kan wordengehandhaafd.
Rotterdam.
Ook de afdeeling Rotterdam herdacht de Unie van Utrecht.
Dr. N.Japikse hield 22 Januari over dit onderwerp een rede.
De voorzitter, prof. dr. Z. W. Sneller, le de in zijn openingswoord er den nadruk op, dat het een viering maar een herdenking gold.
Dr.Japikse sprak eerst over de wordingsgeschiedenis van
het tractaat. Was het voorafgaande geheel in den geest van
Prins Willem, het definitieve ontwerp, dat streefde naar verzoening tusschen Protestanten en Katholieken ter verdediging
van de vrijheid van Nederland, droeg een sterk Calvinistisch
karakter. De ontbinding van de Unie der 17 gewesten en Parma's
aanvallen in het Zuiden bevorderden de eenstemmigheid. De
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Unie van Utrecht is het fundament van den Nederlandschen
staatgeworden.
De hoogere beteekenis er van is geweest, dat door haar een
staat isgevormd, waarin vrijheid van geweten werd voorgestaan
en van waar de nieuwe begrippen van staat en godsdienst over
de wereld zijn verbreid.
Dr. B. H. Molkenboer sprak over „Vondel en Erasmus",
toen deze afdeeling 7 Februari Vondels sterfdag herdacht.
Zijn optreden te Rotterdam bewoog hem van Vondels verhouding tot den Rotterdammer Erasmus te spreken. Bij alle
tegenstelling heeft de groote humanist invloed geoefend op
den middeleeuwer Vondel.
Twee mannen, wier leven en naam nauw aan Rotterdam
verbonden zijn, heeft Vondel in het bizonder geeerd: Johan
van Oldenbarnevelt en Erasmus. Vooral de laatste had het
sterkst zijn belangstelling. Men verwacht niet deze twee,
Vondel en Erasmus, in een adem te hooren noemen, den
kinderlijk, naief naar vastheid des geloofs zoekenden dogmatischen dichter en den onrustigen geleerde, beiden geniaal van
aanleg, de eerste meester van het 'one Dietsch, de ander zijn
taal verwaarloozende voor de taal der oudheid.
Depersoonlijke geestverwantschap in het satyrische trad
telkens aan den dag. Erasmus heeft voor ons afgedaan; hi'
staat te ver van ons af; maar in Vondel bezitten wij nog een
sprankelend levenden dichter. Hi' staat in het midden van
Holland in het Hollandsche hart, en hi'j heeft de Nederlandsche
taal opgebouwd met een rijkdom, zooals alleen een genie als
Vondel dat kan.
Prof. Sneller zeide in zijn slotwoord de beide herdenkingen
als een bewijs voor de veelzijdigheid van het A. N. V. te beschouwen. In De Ruyter en Vondel ziet hi' het beste uit die
groote ti den onzer historie, den man van de zee en den man
van depoezie.
Ook hij, evenals Dr. Molkenboer, riep op tot het weer lezen
van Vondels rijke poezie.
Beide voordrachten vondenplaats in de zeer goed bezette
Aula der Nederlandsche Handelshoogeschool.
Voorne en Putten.
In de op 1 Februari j.l. gehouden algemeene ledenvergadering
van deze afdeeling werden (behalve de gewone werkzaamheden), twee nieuwe bestuursledengekozen en wel de heeren:
D. H.Jas, landbouwer te Oostvoorne en A. S. Moerman, hoofd
der openbare school te Oudenhoorn, die beiden hunne benoeming
hebben aanvaard. Zoodat het bestuur thans als volt is samengesteld: S. da Silva, voorzitter; Mr. H. P. Schaap, secretaris;
Mr. L. Trouw, penningmeester; D. H. Jas en A. S. Moerman,
leden.
Op 9 Februari j.l. werd „de beste (overtreffende trap!)
burger van Den Briel", de populaire gemeentearchivaris Johan
Been, in het openbaar in het raadhuis ten Briel gehuldigd,
tergelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag. Van heinde
en ver was men toegestroomd naar dit allermerkwaardigst
lekje historischen grond, waar zoo veel beroemde figuren
P
gewrocht, geleden en gestreden hebben: Jacob van Maerlant,
Jan Matthijssen, de mannen van 1 April 1572 (Willem van Bloys,
gezegd Treslong; Simon de Rijk, Jacob Cabeliau, Rochus
Meeuwsz., de ietwat bedenkelijke Koppestock), de slachtoffers
uit Gorkum (Den Briel is katholieke bedevaartplaats!), Maarten
Harpertsz. Tromp, admiraal Dubbel With (die zoo vreeselijk
vloeken kon), enz. enz..... en nu ten slotte: Been!
Het Alg. Nederl. Verb. is niet achter willen blijven en heeft
den jubilaris bij monde van den secretaris der afd. Voorne
en Putten gehuldigd en hem een fraaie mand met vruchten
aangeboden, benevens het boek van prof. P. Geyl „De Grootnederlandsche Gedachte." Ook het Hoofdbestuur liet zich
niet onbetuigd, het zond een huldetelegram aan den „uitnemenden vaderlander".

Johan Been 70 jaar.
(Cliché afgestaan door de N.V. De Dameskroniek).

BOEKENCOMMISSIE.
Wat a 11 e leden kunnen doen.
Door een belangrijke gift goede boeken, aan de
Boekencommissie, van een der Zwolsche leden, is
bij mij het denkbeeld opgekomen, te trachten een
andere wijze van aanvulling dan de tot nu toe gevolgde, te verkrijgen.
Als men hoort of leest, dat de Boekencommissie
jaarlijks een groot aantal kisten met boeken naar
den vreemde zendt, vraagt wel niemand zich af,
op Welke wijze die boeken in het bezit van de Boekencommissie kwamen ! Aankoop van boeken, die iedereen
graag leest en die in alle boekwinkels voor waarlijk
met geringen prijs voor iedereen te koop zijn, is
uitgesloten en het zal wel niet noodig zijn over de
redenen daarvan uit te weiden. Zelfs een eenigszins
iedelijke korting is bij de uitgevers niet te bedingen.
En toch is het aanbod van de uitgevers, om ons
boeken te leveren tegen zeer, zeer lage prijzen buitengewoon groot. Maar, geachte lezer, wat hebben wij
of onze stamverwanten in den vreemde aan boeken,
die de uitgevers niet kwijt kunnen raken en die
daarom tegen belachelijk lage prijzen nog wel naar
de B. C. gespuid kunnen worden ?
Terwijl wij dus zeer veel geld, juist zooveel als
ieder eenling in den Winkel betaalt, neertellen voor
boeken, die wij wenschen, behoeven wij slechts weinig
geld te betalen voor grooten voorraad, dien wij niet
wenschen. En het kostbaarste deel van den voorraad
boeken van de B. C. d. w. z. de goede boeken,
die U en ik gaarne lezen en die dus óók aan het
werk van de B. C. waarde verleenen, die boeken
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juist moeten wij hebben van iedereen, die goede
boeken opruimt, omdat hij toch geen boekerij wil
aanleggen of omdat de bandies niet meer zoo fraai
zijn, of . . . . omdat de kinderen wat grooter zijn
geworden en kinderboeken in dat gezin geen lezers
meer vinden of zullen vinden.
Hoeveel van zulke boeken wachten er in ons
land nutteloos maar niet waardeloos op hun uiteindelijke bestemming, „den uitdrager" ? Duizenden
en nog eens duizenden.
Hoeveel nog goede bruikbare boeken worden niet
elke maand opgeruimd door volksbibliotheken, openbare leeszalen, particuliere leesgezelschappen, nalatenschappen enz. enz. ? Wilt gij er een indruk van hebben,
loop dan eens Tangs de boekenstalletjes op de markt;
daar vindt ge terug, wat als oud papier wordt verkocht
en daar als duur boek weer verkrijgbaar wordt gesteld.
De Boekencommissie wil nu trachten in het vervolg
de hand te leggen op een klein deel van den cultuurschat, die bij zoovelen op zolders of in kelders ligt
te wachten op een tijdvak van grooter nuttigheid.
Daarvoor is de hulp noodig van de afdeelingen
als zoodan g en van de leden ieder voor zich. Van
enkele afdeelingen ontving ik reeds de toezegging
van medewerking en hulp, maar, wat de B. C. nu
wil ondernemen, is niet voor nu alleen, doch ook voor
de toekomst, het moet een staag vloeiende bron
blijven en niet als een bandjir zijn; „kort maar hevig".
Om die reden richt ik dus ook een algemeen verzoek
tot U, opdat gij straks als „de afdeeling" Uw hulp
en medewerking zal vragen, reeds ingelicht zijt
omtrent het doel van mijn verzoek. Vraagt aan Uw
vrienden en kennissen, directeuren van leeszalen,
voorzitters van leesgezelschappzn enz. enz , of ze am,
U als tusschenpersoon boeken en tijdschriften, jaargangen enz. willen afstaan, die voor hen als leesstof
geen waarde meer hebben; zoekt zelf eens, of Uw
woning nog niet wat goed en graag gelezen Nederlandsche boeken herbergt, waar ge zonder verdriet
afstand van kunt doen. Als Uw afdeeling medewerkt
en de inzameling plaatselijk regelt, behoeft het U
verder niets te kosten en mochten er inzamelingskosten op vallen, dan is de B. C. gaarne bereid die
te dragen. De besparing, Welke op die wijze kan
worden verkregen, is te groot, om de kosten van
inzameling of verzending van belang te doen zijn.
Mocht men het geheel op eigen gelegenheid doen,
dan behoeft men de kist (of kisten . . . . wij zijn
niet zoo vlug tevreden) slechts onbevracht aan
het adres van de Boekencommissie, Laan 34. 's-Gravenhage, te zenden, terwijl ook andere noodzakelijk
te maken onkosten vergoed zullen worden.
Aan de Jongeliedenafdeeling 's-Gravenhage deed
ik een dergelijk verzoek toekomen ten opzichte van
kinderleesstof, daar ik van meening ben, dat onze
cultureele belangen in den vreemde nog beter door
goede kinderleesstof dan door boeken voor de ouderen
gediend worden en ik dus aan verspreiding van
kinderboekjes voor alle leeftijden nog meer aandacht
zal wijden.
Leden van het A. N. V., hier kunt G IJ iets tot
stand brengen. Ik doe geen aanslag op Uw geld,
ik vraag slechts een klein beetje geestdrift voor een
goede zaak, voor een Nederlandsch belang: De

BUITENLAND
Nederlanders in Brazilie.

Nadat ik in Neerlandia van Nov. 1927 en Jan. 1928
enkele mededeelingen had gedaan over de Nederlandsche nederzetting Santa Leopoldina, heeft Z.Exc.
de minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. mr.
F. Beelaerts van Blokland, de goedheid gehad, door
tusschenkomst van Hr. Ms. gezant te Rio de Janeiro,
nadere inlichtingen te doen inwinnen. Deze wendde
zich tot Pastor August Wisznat te LuxemburgoLeopoldina, die hem de volgende gegevens deed
toekomen.
De Hollan4ia-kapelgemeente telt 34 gezinnen,
andere wonen nog in den staat Esperito Santo
verspreid Want de grond in de oude kolonie is
uitgemergeld en daarom zoeken de menschen telkens
nieuw akkerland. Maar er is niet veel oerbosch
meer en door de veepest heeft ook de veestapel zeer
geleden. In huffs, onder elkander, spreken de menschen
nog Nederlandsch, maar de omgangstaal daarbuiten
is natuurlijk Portugeesch, terwijl als derde taal het
Hoogduitsch komt, waarin gepreekt en godsdienstonderwijs gegeven wordt. Men ziet, een slechte
kans voor het Nederlandsch, ook omdat, alweer
natuurlijk, de kinderen de Braziliaansche regeeringsscholen bezoeken. Een der gemeenteleden, de hoogbejaarde beer Jeremias Lourett, kent Nederland nog
uit eigen aanschouwing, zijne zonen en neven, Anton,
Abraham, Isaak zijn leiders der kolonie. Voorts
vindt men de namen Boone, Schive, Lampier, Van
Schaffel. Wat de gemeente zeer noodig heeft en
haar voortbestaan zou verzekeren, is de bouw eener
nieuwe kapel, die tegelijk als school zou dienst doen.
Men is reeds begonnen en, om kosten te sparen,
bouwen de menschen zelven, voorzoover zij arbeidsuren kunnen missen. De kapel is sober en eenvoudig
ontworpen, maar de bouwkosten gaan toch boven
het vermo;en der meest schamele lieden en ook
voor de inrichting van het gebouw moet er geld
zijn. De Nederl. Gustaaf-Adolf-Vereeniging helpt wel
sinds enkele jaren, maar hare middelen zijn helaas
beperkt. Pastor Wisznat vroeg daarom Hr. Ms. gezant,
of hij misschien bij zijne regeering eenigen steun
zou kunnen verkrijgen. Stellig gevoelen de menschen
zich nog Nederlanders. Zij zouden zich hartelijk
verheugen, wanneer het hun nog eens mocht gebeuren
een vertegenwoordiger van het oude stamland in
hun midden te zien en, toen onlangs pastor Wisznat
hun vertelde, dat hij in de „Illustrierte Zeitung"
eene afbeelding van prinses Juliana als studente te
Leiden had gezien, vonden zij dat prachtig en
vroegen met aandrang haar te mogen zien.
Tot zoover de berichtgever aan onzen gezant.
Dat Z.Exc. het ons mogelijk heeft gemaakt, erover
in Neerlandia te schrijven, stellen wij op hoogen prijs
en wij danken er hem van harte voor. En men :ziet,
dat, behalve geld, ook boeken, illustraties, prenten,
van nationaal karakter, als wandversiering b.v., hier
veel vreugde zouden kunnen brengen. Het moet
toch mogelijk zijn in dien geest iets tot stand te
verspreiding van goede boeken onder Nederlanders en
brengen. Ons Algem. Nederl. Verbond zal zich zeker
Stamverwanten in den Vreemde.
niet onbetuigd laten. Het allermooiste ware het
J. P. BOLTEN,
Directeur der Boekencommissie, bezoek van een Nederlandschen belangstellende.
En pastor W. wil zeker tusschenpersoon zijn.
Laan 34, 's-Gravenhage.
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Intusschen heeft de Minister het hierbij niet
gelaten. Deter dagen zond Z. Exc. aan ons hoofdbestuur bericht, dat Hr. Ms. Gezant hem thans
geschreven had over eene Nederlandsche kolonie
te Iraty in den staat Parana. Van het Zuiden of is
dat de derde staat, eerst Rio Grande do Sul, dan
St. Catharina, dan Parana. Iraty zelf kon ik op mijne
kaarten niet vinden. Uit de gegevens, door den.
heer Augusto van der Laars, een der leden der nederzetting, verschaft, blijkt, dat daar een dertigtal Nederlandsche gezinnen wonen met de namen Van der
Laars, Vrij, Van Frienen, Barendregt, Verhagen,
Intema, Vink, Haagsma, Van der Waal, Van Rijn,
Blokland, Bonkersen, Kranenburg, Van der Neut
en Korevaar. Zij hebben onderling huwelijken gesloten, maar ook met Brazilianen, Duitschers en Polen.
Voor het meerendeel zijn zij uit Noord- en ZuidHolland en in de jaren 1908/09 naar Iraty gekomen.
Het is duidelijk, dat wij ook met deze menschen
aanraking moeten zoeken, ten einde hun voor 't minst
lectuur te kunnen zenden. Een brief zou dien heer
Augusto van der Laars allicht bereiken en zeker
door bemiddeling van onzen Gezant in Rio de
Janeiro. Het kan ons hoofdbestuur niet moeielijk
vallen de eerste stappen te doen. Het kan ook zijn,
dat wij een open deur inloopen en dat er briefwisseling bestaat tusschen deze kolonisten en bloedverwanten in N. en Zuid-Holland. Het is eerst
20 jaren geleden, dat zij ons land verlieten en vele
hunner boven gegeven namen klinken bekend. Ware
dit het geval, dan zou men eene oproeping kunnen
plaatsen in een dagblad met verzoek om inlichting.
Aan Z. Exc. Beelaerts van Blokland kunnen wij
slechts onzen oprechten dank herhalen en deze
nationale aangelegenheid ook voor het vervolg in
zijne belangstelling aanbevelen.
L. KNAPPERT.
0., 24 Jan. 1929.
Afscheid van Vice-Consul Merens van Hamburg.
In de lokalen van de Nieuwe Nederlandsche
Vereeniging te Hamburg werd op Zondag den 27 Jan.
eene bijeenkomst van een aantal leden van de Nederlandsche kolonie met hunne dames gehouden, om afscheid te nemen van den vice-consul der Nederlanden
en mevrouw Merens, die binnenkort Hamburg gaan
verlaten. De heer Merens, die twee jaren belast was
met de waarneming van de belangen van het consulaatgeneraal, heeft zich in dien tijd niet alleen doen
kennen als een goed onderlegd ambtenaar met veel
plichtsbesef en vol liefde voor zijn vak, maar tevens
een open oog gehad voor de goede verhouding,
die er in het buitenland tusschen consulaat en kolonie
behoort te bestaan en zich als zoodanig achting bij
de overheid en vriendschap in den schoot van de
Nederlandsche kolonie kunnen verwerven.
De heer A. Chabot heeft uit naam van de aanwezigen den heer Merens hartelijk toegesproken
en als blijk van waardeering en uit vriendschap
hem een aandenken aan zijn verblijf aan Hamburg
aangebod en .
De heer Merens toonde zich door de bijzondere
wijze, waarop men hem had gehuldigd, zeer getroffen
en verklaarde buitengewoon gevoelig te zijn voor
de aanhankelijkheid en de vriendschap, hem door
de kolonie te Hamburg bewezen. Ofschoon zijn
nieuwe standplaats Londen hem zeer toelacht, toch
meende hij den aanwezigen de verzekering te moeten
geven, dat hij zich te Hamburg zeer op zijn plaats

had gevoeld en daarvan moeilijk kon scheiden. Hij
stelde ten slotte voor een dronk te wijden aan het
welzijn van de Nederlandsche kolonie te Hamburg,
waarmee alle aanwezigen instemden.
De nieuw benoemde consul-generaal, Baron Van
Aerssen Beijeren had zijn vacantie verkort, teneinde
bij deze feestelijkheid tegenwoordig te kunnen zijn,
hetgeen de heer Merens zoowel als de leden van
de Nederlandsche kolonie zeer op prijs stelden.
Hamburg, 28 Jan. '29.
JACOB OVING,
Vertegenwoordiger A.N.V. voor Hamburg.
Uitloopers.
Zooals de uitloopers eener plant van afstand tot
afstand wortels in den grond schieten en een nieuwe
plant voortbrengen, zoo vormen zich nu hier, dan
ginds Nederlandsche gemeenschappen en stichtingen.
En die er waren, vertoonen vaak verblijdende levensteekenen.
Zoo'n jonge plant is het „Werk der Vlamingen"
te Parijs, dat de a.-r. Rotterdammer beschrijft als
een organisatie van Dietschen stam, die verdienstelijken arbeid verricht. De „Boerenbond" en de
„Werkliedenbond", vereenigingen uit Belgisch Vlaanderen, lichamen van zeer uiteenloopenden card,
werken daar in een gebouw tot bewaring van Vlaamsche zeden en eigen geloof en tot bevordering van
alles, wat in huiselijk of maatschappelijk opzicht
dienstig kan zijn aan de Vlaamsche uitwijkelingen,
van wie er zeker 500 000 over Frankrijk zijn verspreid.
Reeds 68 jaar geleden begon het bisdom Gent zijn
zorgen te wijden aan deze stamgenooten en uit dit
Parijsche middelpunt worden geregeld aalmoezeniers
gezonden, om hen geestelijk te raden en te steunen.
Men brengt huisbezoek, spreekt de menschen toe
in hun eigen taal, geeft hun gelegenheid tot biechten;
zorgt voor boeken, geneeskundigen en rechtskundigen
bijstand en is hen ook in stoffelijken tin behulpzaam
bij het inleggen van spaargelden.
De zoo leerzame Nederlander stelt zich dikwijls
in het hoofd, dat hij niet naar het buitenland gaat,
om zijn eigen taal te spreken. Dat „kan hij thuis óók!"
En toch — landgenooten en vooral Vlamingen —
die zooveel trouwer aan hun taal vasthouden dan wij
in het Noorden — getuigen, hoe goed het hun
deed, wanneer zij het „Werk der Vlamingen", de Rue
La Fayette in het hart van Parijs betredende, zich
hoorden aanspreken in hun zoete moedertaal.
0 zeker, ook in Belgie zijn sommigen hiervoor niet
gevoelig. Een Parijsche vrouw, die moest aanhooren,
hoe een Belg smaalde op de taal van zijn geboorteland,
onderbrak hem met de scherpe vraag: „Bestaat er
dan in Belgie geen vaderlandsliefde ?" Die Belg was
natuurlijk geen Vlaming, althans geen echte. De
opmerking der Parijsche was volkomen juist.
Hoe nauw zijn niet taalbehoud en vaderlandsliefde
verbonden! Met ingenomenheid lazen wij, wat de
heer A. van Hoyweghen daarover schrijft in zijn
blaadje „Onze Taal", maandblad voor NoordFrankrijk. Hij verbaast er zich over, dat de omgangstaal der meerderheid van de bevolking in Belgie
een zoo ondergeschikte plaats kon blijven innemen
als onze taal.
Wij verbazen ons met hem. Hoeveel volken hebben
niet heerschappij geoefend over de Zuidelijke Nederlanden, tot zij zich onafhankelijk verklaarden ? Het
Roomsche Rijk, het huffs van Bourgondie, Spanje,
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Oostenrijk. En onder die alle is de taal blijven leven.
De taal groeide tegen de verdrukking in. En zij
behoeft geen onrechtmatige middelen aan te wenden,
om in haar toekomst te kunnen gelooven.
Het warme betoog van den heer Van Hoyweghen
verdient ook in Nederland gelezen te worden. Het
is zulk een veelbelovend teeken van leven, omdat het
niet alleen staat. Voor Fransch Vlaanderen wordt
alweer een nieuw blaadje uitgegeven: „De Torrewachter" en wel door het „Vlaamsch Verbond" te
Kortrijk. Justin Blanckhert is de bestuurder; het
beheer zetelt te Belle (Bailleul). Het „begeert te
klappen met de Fransch-Vlamingen in hun moedertaal", wil hun spreken van Vlaanderland: zijn verleden, zijn oude gewoonten. En zal hen op de hoogte
houden van hetgeen er in het noordelijker gelegen
Vlaamsche land gebeurt.
Zulke blaadjes hebben een moeilijk leven; des te
schooner is het streven. En de inhoud heeft veel
Attisch, neen Vlaamsch tout, veel wat aan het onderhoudende boekje Tisje Tasje's Almanak doet denken. Als het frisch blijft en „bij", heeft het een
goede kans . . . .
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— Ds. Leslie Toussaint — werd vervuld. De schrijver
van „Our Dutch corner" (Ons Nederlandsche Hoekje),
een rubriek, die geheel in het Nederlandsch is opgesteld, zegt o. a.: Er is nooit een tijd gekomen,
dat ons gemeente mannen met kennis van Hollandsch
ontbrak", en: „Wat Hollandsch is, sterft zeer langzaam." Zeer juist . . . . als het sterft. Maar is het
Nederlandsch op Ceilon tot verdwijnen gedoemd ?
Het Journal zelf verzekert t. a. p. het tegendeel. Het is
integendeel begonnen, nieuwe uitloopers uit te zenden.
Nederlandsche folklore-rolprenten in het
buitenland.
Zooals in Shakespeare's Macbeth een Bosch tegen
den berg opkruipt, is Nederland naar het buitenland
gekropen. De rolprent verklaart dit raadsel. De
bekende volkskundige D. J. van der Ven en prof.
Julius Röntgen hebben in Denemarken en te Berlijn
voorstellingen met door muziek opgeluisterde volkskundige films gegeven, die buitengewonen opgang
hebben gemaakt.
In Denemarken steunde de Berlingske Tidende
den tocht. Onder het opschrift „Det skOnne Holland"
plaatste dat blad ten minste tien verslagen en artikelen,
verlucht met lichtdrukken, portretten en een grappige
caricatuurteekening. Niettegenstaande door de griep
alle schouwburgen leeg waren, woonden te Kopenhagen meer dan 4100 menschen de beide voorstellingen bij. De Politiken gaf een persgesprek met
de beide geleerden weer.
De Nederl. gezant te Kopenhagen, Ridder van
Rappard, verdient hulde, want van hem ging het
denkbeeld voor deze voorstellingen uit. Prof. Hammerich, hoogleeraar in de Germaansche taalkunde,
opende den eersten avond. Later behaalden de beiden
geleerden grooten bijval in besloten kring in de
Deensch-Nederlandsche Vereeniging.
In April hoot de heer Van der Ven te Odense,
Aarhus en Aalborg voorstellingen te geven en in
den volgenden winter zoo mogelijk de Deensche
landbouwhoogescholen te bezoeken. Vooral zijn
oogstfilm, die vele belangwekkende gebruiken van

Wij spraken nog niet van den bloei van een der
oudste uitloopers van den Nederlandschen stam,
de Dutch Burgher Union op Ceilon, die onlangs
lid van het Alg. Ned. Verbond is geworden. Het
„Journal" van die unie schenkt trouw aandacht aan
alles, wat Nederland betreft. In het Januarinr. schrijft
de heer C. A. L. Prins „Indrukken uit Nederland",
vol aardige en juiste opmerkingen (o. a. over onze
voorkomendheid jegens vreemdelingen, het niet-duur
zijn van onze hotels en kosthuizen en onze liefde
voor het planten van stijve boomenrijen). Onze
vaarten herinnerden den schrijver aan kanalen, die
in den Nederlandschen tijd in groot aantal ook op
Ceilon bestonden en waarop dezelfde trekschuiten
voeren. De heer E. H. van der Wal vertelt van
de Boeren, die in den oorlog van 1899-1902 te
Dijatawala op Ceilon werden geinterneerd. Onder
hen waren de generaals Roux en Olivier. Generaal
Roux sprak Engelsch gemakkelijk
en sierlijk; „dat hij er nu en dan
een Nederlandsch woord doorheen
gooide, gaf aan het gesprek een bijzondere bekoring" zegt de schrijver. Een troepje Boeren waren op
de thee genoodigd en widen, als
men hun een kopie daarvan gaf,
„dankje", wat de Engelschen tot
hun verbazing verstonden als
„donkey" (ezel). „Maar dat was
een vierde eeuw geleden" zegt de
schrijver en sindsdien is de Nederlandsche taal op Ceilon sterk
vooruit gegaan."
In de „Ceylon Independant"
schrijft een Engelschman over een
reis, in September naar Nederland gemaakt. Met verwondering
merkte hij op, dat zoo weinig
Ceilonbewoners Nederland bezoeken. Het tijdschrift bevat ook een
beschrijving van de Sinterklaasviering te Colombo, waarbij — zeldzaam geval — de rol van den bisRöntgen en Van der Ven, teekening uit de Berlinske Tidende.
schop door een echten kerkvoogd
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het land in beeld brengt, is voor het Deensche
boerenland van belang. Ook deze reizen worden
geheel voorbereid door de Berlingske Tidende.
Te Berlijn vertoonde de heer Van der Ven zijn
volkskundige rolprent „De Zuiderzee" op uitnoodiging van de staatsinstelling voor natuurmonumentenzorg in de groote zittingzaal van het voormalige
Heerenhuis voor een talrijk publiek. Evenals het
vorig jaar bij de Oogstfilm begeleidde prof. Röntgen
op den vleugel met bewerkingen van Nederlandsche
volksliederen, oud en nieuw. Aanwezig waren o. a.
de Ned. gezant te Berlijn, graaf Van Limburg Stirum
en de Pruisische min. van eeredienst en onderwijs,
dr. Becker.
Het bestuur van het Museum te Altona noodigde
de heeren uit, in samenwerking met de Ned. club
te Hamburg, in April voorstellingen te geven.
Volledigheidshalve stippen wij aan, dat er in het
Koloniaal Instituut te Amsterdam leergangen in de
Volkskunde gegeven zijn.
De kennis van Nederland in den vreemde zal
door de voorstellingen van den heer Van der Ven
en de sprekende muziek van prof. Röntgen niet
weinig bevorderd worden.
Nederlands Naam in Amerika.
Herhaaldelijk blijkt uit Amerikaansche bladen, dat
Nederland in de groote Republiek nog steeds in
een goed blaadje staat. Men prijst ons om eigenschappen, die allicht in ons eigen land niet zoo worden
opgemerkt en het streelt land- en stamgenooten in
den vreemde, wanneer die lof zoo voor iedereen
verkondigd wordt. Een vriend van ons Verbond
te Grand Rapids zendt ons een van zulke artikeltjes.
„Idealen uit Holland" luidt het; het stand als hoofdopstel in The Grand Rapids Press, een van de beste
en invloedrijkste dagbladen van Michigan.
Naar aanleiding van Edw. Boks schenking van
een klokkenspel voor den „zingenden toren" te
Mountain Lake schrijft de G. R. Press, dat Bok,
na zich als echt Nederlandsch zakenman de middelen
van onafhankelijkheid te hebben verschaft, zich van
een geheel anderen kant, n.l. als idealist heeft laten
kennen. „Ook daarmee toont hij een waarlijk Nederlandsche eigenschap", zegt het blad. ,,Met den zingenden toren tracht hij de zuivere liefde der schoonheid
om haars zelfs wil te bevorderen, die in vele onzer
Amerikaansche steden zoo jammerlijk ontbreekt. Geen
stad in Amerika heeft meer ervaring van Nederlandsche eigenschappen dan Grand Rapids. Dat
spaarzame en zelfstandige yolk onderhoudt daar 42
hervormde kerken van twee gezindten met milde
hand. „Godsdienstig idealisme, het hoogste van alle,
is een karaktereigenschap van de Nederlandsche
afstammelingen in dit land." Als kenschetsend vermeldt het blad voorts, dat bij de meer dan 1300
aanvragen om kostelooze rechtskundige hulp, die in
het vorige jaar bij het kantoor voor rechtskundigen
bijstand zijn ingekomen, slechts 17 waren van
Nederlanders.
„Zulke getuigenissen, openlijk verkondigd aan het
Amerikaansche publiek, doen ons oudhollandsch
hart goed, al is men reeds een dertig jaren lang
Amerikaansch burger" zegt de briefschrijver, wien
wij hulde brengen voor dit bewijs van hartelijk
medeleven met „het nude, onvergetelijke Vader- en
Moederland", naar hij zich uitdrukt. Zijn brief
verheugde en verwarmde ons haast nog meer dan
het artikel zelf, hoe streelend ook om te lezen.

VLAANDEREN.
Emiel Hullebroecks jubileum.
(1904-4 Maart-1929).
Onder de talrijke stamgenooten, die zich, sedert
het ontstaan van het Alg. Ned. Verbond voor de
verspreiding over de heele wereld van het Nederlandsche lied en de Nederlandsche toonkunst in
het algemeen verdienstelijk hebben gemaakt, moet
Emiel Hullebroeck ongetwijfeld in de allereerste plaats
worden vermeld. Hij toch vermocht, dank zip zijn
knap en frisch talent en zijn grondig medeleven met
de Vlaamsche volksziel, het banale, domme en vaak
onzedelijke straatlied — dat meestal niets anders
was dan een afkooksel van zeer laag staande Parijsche
„chansons", Welke trouwens geenszins als kenmerkende uitingen van de Fransche beschaving en cultuur
mogen worden beschouwd — door het eigen lied,
vol Vlaamsch gernoedsleven, overal in het Vlaamsche
land, te vervangen. Geen zanguitvoering wordt in
een Vlaamsche stad of gemeente gehouden, of
Hullebroecks naam komt op het programma voor.

Ernie! Hullebroeck.
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Iedereen kent zijn roerend „Hemelhuis", zijn guitig
„Tieneken van Heule", zijn studentikoos „De Glide
viert", zijn strijdend „Lied der Vlaamsche zonen",
zijn de ziel doorschrijnende „Weezang der Jongens
aan den IJzer", zijn tragische treurzangen van het
Vlaamsche lijden der IJzersoldaten in de gevangenissen te Tresnes en elders. Zijn lied is zegevierend
door heel Vlaanderen gegaan, is doorgedrongen tot
in de verstafgelegen dorpen en het is geen zeldzaam
iets bij het bezoek aan de een of andere Vlaamsche
stad Hullebroecks muziek door een beiaard uit een
hoogen toren als „rinkelende perelen" over de daken
te hooren uitgieten.
Deze zeer verdienstelijke toondichter die, sedert
1926 nu ook ieder jaar, het nog schamele Vlaamsche
operettenrepertorium met een nieuwe aanwinst wist
te verrijken („Seppl", „Cupido dictator", „Miranda")
heeft er zich evenwel niet toe bepaald, in zijn werkkamer te Gent, te Elsene of te Boschvoorde, aan de
verspreiding van het nieuwe Vlaamsche volkslied
te werken. Hij is tot het yolk zelf gegaan, niet alleen
tot het y olk van Vlaanderen, maar ook tot de stamgenooten in Noord-Nederland, Zuid-Afrika en OostIndie. Sedert een kwart eeuw staat hij op het verhoog,
nu eens te Gent, te Antwerpen of te Brussel, dan
weer te 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam of
een der kleinere plaatsen van het Noorden en dank
zij de eerlijkheid van zijn talent, is de belangstelling
in en voor zijn kunst geen oogenblik verzwakt.
Wat Hullebroeck, onmiddellijk na den wapenstilstand,
voor den Nederlandschen stam in Vlaanderen, voor
de wederopwekking van de geknakte Vlaamsche wilsen durfkracht en het herstel van de eensgezindheid
onder de door den oorlogsbrand en zijn politieken
nasleep uit elkaar gedreven Vlamingen heeft gedaan,
kan dezen taaien, hardnekkigen, en tevens joviaalgevoeligen Gentenaar nimmer worden vergoed.
Daarom komen de eereavonden, hem, hier en daar
reeds aangeboden in het Noorden, waar hij, nu juist
25 jaar geleden, voor het eerst het Vlaamsche lied
deed bewonderen, op het goede oogenblik als een
hulde aan hem die, door de verspreiding van den
gemeenschappelijken volkszang — Hullebroecks lied
is zoowel voor het Noorden als voor het Zuiden
gemeengoed geworden — het peil van onze zangkunst
wist te verhoogen en tevens nieuwe banden nog wist
te leggen tusschen de verschillende loten van den
Nederlandschen stam. Ook Vlaanderen trouwens stelt
zich voor zijn „man van de schalmei, zijn liereman,
de wekker van zijn droomen en de gever van het
lied, dat groeit achter de hagen, in de weiden, uit
de kluiten van den akker, bij ochtend en bij avond",
zooals een Vlaamsch journalist het onlangs nog in
een lyrische vlaag uitdrukte, in den loop der eerstkomende weken, op hartelijke wijze, naar Vlaamschen
trant, te vieren.
Tak Brussel
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alsmede stukken voor klavier. Er waren vele en aanhoudende
toejuichingen voor deze jonge, verdienstelijke kunstenaars.
Aan Mej. Reban werden, o. m. vanwege de afdeeling
Brussel A. N. V. verschillende bloemengarven aangeboden en
heeft onder luid handgeklap van de talrijke aanwezige leden,
de voorzitter van den tak, de heer M. J. Liesenborghs,
die ook Mevr. en Jhr. Von Weiler een hartelijk woord van
welkom had toegeroepen, zangeres en klavierkunstenaar aller
dank betuigd voor dezen heerlijken, stemmigen kunstavond.

Tak Mechelen.
Voor dezen werkzamen tak trad 30 Januari de bekende
schrijfster Alie Smeding op met een voordracht van gedeelten uit verschenen en nog onuitgegeven letterkundig
werk, nadat de voorzitter van den tak, de schrijver Korneel
Goossens de spreekster had ingeleid met een uitvoerige beschouwing over haar beteekenis voor de hedendaagsche
Nederlandsche letterkunde.

Voor een uitgelezen publiek, waaronder zich ook Mevr. en
hr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, ondervoorzitter van het hoofdbestuur van het A. N. V. te 's-Gravenhage, bevonden, gaven
de heer Pierre Naye, klaviervirtuoos en Mej. Agnes Reban,
zangeres, in de zaal Pleyel een zeer goed geslaagden muziekavond.
Hetprogramma bevatte een aantal met smaak gekozen
en met veel bijval ten gehoore gebrachte liederen van Candael,

Op di oogenblik wordt de oprichting voorbereid van verschillende nieuwe verbondsafdeelingen in Vlaanderen. Aalst
is feitelijk klaar en wacht alleen maar op een taksecretaris,
om van wal te steken. Te Turnhout en te Thielt wordt eveneens
flink voorbereidend werk verricht en is de totstandkoming,

Ryelandt, Meulemans, De Vocht, De Boeck, Gilson, Pijper,

binnen vrij korten tijd, van een verbondsafdeeling eveneens

Voormolen, Zagwijn, Naye en Van den Sigtenhorst Meyer,

zoogoed als verzekerd.

Nieuwe afdeelingen in wording.
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FRANSCH VLAANDEREN

ZUID-AFRIKA

Merkwaardig Herstel.
„Het Noorden", zoo schrijft de heer Jean Serge
Debus in een onlangs te Rijsel verschenen boek
La Grande Leon (De groote les) „heeft zich naar
lichaam en ziel verjongd en vernieuwd."
Veel Nederlanders denken bij het woord Fransch
Vlaanderen het eerst aan de Westelijke vlakte met
Naar arme landbevolking en vergeten, dat Fransch
Vlaanderen voor een deel tevens beteekent: het
aanzienlijke Noorder departement met zijn sterke
nijverheid, zijn hardwerkende fabrikanten en arbeiders, zijn geestelijken vooruitgang. Het boek van
den heer Debus is geschikt, dezulken uit den droom
te helpen. Wie Blachons ,Pourquoi j'aime la Flandre"
gelezen heeft, moet ook van dit laatstverschenen
lofschrift kennis nemen ! Hij zal dan nog beter beseffen, wat dit gewest voor Frankrijk beteekent; hij
zal er uit vernemen, dat het aan Frankrijk veel meer
geeft, dan het van het vaderland ontvangt. De departementen van het Noorden en het Nauw van Kales
werden van alle tien departementen het hevigst door
den wereldoorlog getroffen; 45 t. h. van alle door
dien strijd veroorzaakte schaden vielen hier: 38
milliarden franken op de 84. De getroffenen hebben
welhaast bovenmenschelijk geduld getoond. Zij ontvingen 341/9 milliard aan schadevergoedingen, maar
wat zegt dit tegenover al het Teed, al de persoonlijke
offers, die zij brachten! Dit zwaar getroffen land,
waar volstrekt nog niet alle sporen van verwoesting
zijn uitgewischt, kost thans niets meer aan den
staat, maar voltooit zelf zijn herstel en herneemt zijn
plaats vooraan bij de Fransche departementen. Het
geboortecijfer is er weer het hoogst; het brengt de
meeste belastingen op. Zelfs wat weldadigheidswerk
betreft, staat het als van ouds bovenaan. De begrooting van maatschappelijke werken is er hooger
dan in andere gewesten; tuinsteden worden aangelegd,
volkstuinen beschikbaar gesteld; wat het aantal scholen
betreft, kan het met alle andere departementen
wedijveren.
De schrijver doet uitkomen, dat men te Parijs
Met genoeg de inspanning waardeert, waarmee de
bevolking zich weder naar boven heeft gewerkt.
Moest men de Parijsche bladen gelooven, dan beteekent le Nord slechts: enkele groote ondernemers;
het land van de wol en de katoen. Men vergeet bijv.,
dat dit gewest het meeste graan voortbrengt en dat
de landbouw er van niet minder beteekenis is dan
de nijverheid. Te weinig oog heeft men ook voor
de geestelijke en zedelijke krachten, hier aan het
werk. De minister van Arbeid heeft beter inzicht
getoond, toen hij erkende, dat het geldelijk herstel
onmogelijk zou zijn' geweest, indien de bevolking
niet zulk een taaie werkkracht en zulk een door
niets neer te drukken volharding had bezeten. „Wie
Nord zegt, zegt arbeid, zegt spaarzaamheid", verklaarde de minister.
De beste Nederlandsche eigenschappen zijn in
Fransch Vlaanderen bewaard gebleven. Land en
yolk zijn de toenemende belangstelling waard, die
men hun ook in het Noorden gaat toonen.

Zuidafrikaansche Letteren.

Leden, werft Leden!

De laatste tijd is vruchtbaar voor de Afrikaansche
letterkunde. Een bundel verzen en twee wetenschappelijke werken liggen vO5r ons.
De heer C. M. van den Heever toont met zijn
dicht bundel „Die Nuwe Boord" (uitg. van Swets en
Zeitlinger te Amsterdam), dat hij dichterlijk opmerkt
en de taal weet te vormen en geluid te doen geven.
Het is jong en bloedrijk eigen werk, al moge de
invloed van de nieuwe Nederlandsche litteratuur
— en waarom zou dat niet ? — ongetwijfeld merkbaar
zijn. Het hart van het yolk klopt in deze verzen,
waarin wij een gelukkige vereeniging van Nederlandschen ernst en bewogenheid met Zuidafrikaansche
geestesvaardigheid en humor meenen op te merken.
Gedachten en gevoelens, vaak uitgesproken en bezongen, schijnen in deze gemoedelijke maar levendige
zegging en beeldrijke taal weer frisch en nieuw.
Op dichters als Van den Heever past men gaarne
het „veelbelovend" toe. Doch men wachte niet op
de vervulling van beloften, waar nu reeds zooveel
te genieten valt.
Dr. J. H. Botha heeft „Die Arbeidsvraagstuk van
Suid Afrika" behandeld. (H. J. Paris, Amsterdam).
Hij schetst het ontstaan van dit vraagstuk en beschouwt het niet alleen van Zuidafrikaansch standpunt, maar ook in vergelijking met toestanden in
andere werelddeelen. In drie hoofdstukken bespreekt
hij pogingen tot bevordering van den arbeid van
blanken, waarbij zich dikwijls onverwachte omstandigheden voordoen. Zoo behoeft bijv. de uitbreiding
van het arbeidsveld voor kleurlingen geen inkrimping
van den arbeid van blanken te beteekenen, kan zelfs
een grooter vraag naar blanke arbeiders doen ontstaan.
Het boek is een bewijs uit vele, dat het Afrikaansch
ook voor wetenschappelijke geschriften volkomen
bruikbaar is, daar het zich voor ontbrekende uitdrukkingen gemakkelijk tot het Nederlandsch kan
wenden.
Hetzelfde kan gezegd worden van „Die Kredietmark en Suid Afrika" deur C. G. W. Schuman
(Rotterdam, de Wester Boekh.). De schrijver, die
hiermede zijn proefschrift leverde tot verkrijging
van den graad van doctor in de handelswetenschap
aan de Ned. Handelshoogeschool te Rotterdam, is
in de Kaapkolonie geboren en, als wij ons niet vergissen, thans lector aan de.Universiteit te Stellenbosch.
Hij heeft het kredietvraagstuk in al zijn geledingen,
in het bijzonder voor de geschiedenis der particuliere
banken in Zuid-Afrika uitvoerig behandeld. Zijn
werk lijkt een aanwinst voor de jonge Zuidafrikaansche wetenschap. Een belangwekkende stelling door
den jongen doctor verdedigd, is XII:
Die teenwoordige status van Suidafrika soos verkry
bij die Imperiale konferentie van 1926, is, om staatkundige
en politieke reden te verkies bo soewereine onafhankelikheid buiten die Britse gemenebes van Naties.

Met deze stelling gaf de heer Schuman een
streven weer, dat steeds meer merkbaar wordt zoowel
in Z. Afrika als bij andere onderdeelen van groote
rijken, een streven dat de toekomstige verdeeling
der volken zeer nauw raakt.
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De kracht van het ras.
In Die Burger deelt de heer H. B. Crous zijn
indrukken mede van zijn verblijf in het kamp van
Gamkarab, waar de, uit Angola getrokken, Boeren
gehuisvest zijn. Uit dit verhaal blijkt, dat deze stamgenooten heel de kracht van het ras behouden hadden, ondanks den langen duur van hun verblijf in
die Portugeesche kolonie.
Het afscheid viel zwaar. Angola is een vruchtbaar
land met water in overvloed, groententuinen, vruchtboomen en wild. En de graven der dierbaren bleven
achter. Maar het moest: de verdrukking door het
Portugeesche bestuur kon niet langer worden geduld.
Verwonderlijk was het, zoo volkomen als de Afrikaners in al dien tijd hun volkseigen hadden bewaard.
„Die mense bring 'n skoon Afrikaanse taal met hulle
saam", zegt de schrijver, „en daarby bring hulle
skone zedes saam." In hun scholen, trouwens, waren
de onderwijzers door henzelf gekozen; maar zelfs
zij, die geen onderwijs genoten, spreken met mooie,
volledige zinnen. Hun voornaamste boeken zijn de
Bijbel en het gezangenboek en daarvan wordt wel
degelijk gebruik gemaakt. Na vijftig jaren van rondzwervens in een vreemd land, weg van de Afrikaansche
omgeving, ver van de groote kerken wisten de Boeren
ook hun godsdienst onveranderd te houden. „Die
mense is oor die algemeen nog erg Afrikaans", zegt
de schrijver en hij beschouwt hun komst als een
aanwinst voor Zuidwest. Voor henzelf was de overplaatsing noodig, daar het ras gevaar liep door
familiehuwelijken te verzwakken. Voor de Zuidafrikaansche unie echter is het van groot belang, dat
de blanke bevolking tegenover de inlandsche versterkt wordt en geen betere versterking kon het
Afrikaansche yolk ontvangen dan van deze aan land
en klimaat gewende, tegen alle bezwaren en gevaren
van het Leven toegeruste en geharde kolonisten.
Nederlanders in Zuid Afrika.
De tocht van den heer G. Seubring dwars door
Afrika, waarvan wij in het Februarinr. van Neerlandia
vertelden, heeft in de Z.-A. Unie groote belangstelling en bewondering gewekt. „Die Burger"
vergelijkt hem met Stanley en Livingstone en vindt
zelfs, dat hij meer deed dan zij. Wie heeft \T6& hem
22000 mijlen te voet Afrika doorgetrokken met geen
ander gezelschap dan kaffers, een paar ezels en honden ?
Geen genootschap, geen vorst, geen courant stuurde
hem uit; hij ging alleen, uit lust tot avontuur en
voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn voornaamste
ontdekkingen waren de vondst van een zwart Joodsch
yolk in Abessynie; van blanke Christenen, de Darfoers
in den Soedan, wellicht afstammelingen van de
Carthagers, die aan de slachting van den derden
Punischen oorlog ontkwamen. In Zuid-Rhodesie
en bij Britstown vond hij werktuigen uit het steentijdperk, hetgeen een belangrijke wetenschappelijke
ontdekking moet zijn; in de buurt van Pretoria en
elders weer andere wetenswaardigheden, die alle
beschreven worden in het boek, waarmee de heer
Seubring reeds op zijn tochten, 's avonds in zijn tent,
begon. „Die Burger" wijst naar aanleiding van het een
en ander op de diensten, die Afrikaners en Nederlanders bij de verkenning van Afrika bewezen hebben,
waarbij Louis Trichardt, F. C. Eloff, Daniel Veth
en Van der Kellen met eere genoemd worden.
De heer Seubring hield, naar men weet, een voordracht voor het Algem. Nederl. Verbond te Kaapstad.

Zulke voordrachten kwamen in den laatsten tijd veel
voor. Mevr. Peronne en Mej. Constance Arntzenius,
Nederlandsche kunstenaressen, zijn lezingen komen
houden, afgewisseld door den tang van volksliederen
van Nederland en vele andere Europeesche landen
in de oorspronkelijke taal, met begeleiding van
guitaar en mandoline. Zoo trokken zij het land rond,
om tevens kiekjes en gegevens te verzamelen voor
lezingen in Nederland en elders, waar de belangstelling voor Z. Afrika in den laatsten tijd gegroeid is.
Ook was daar Mej. Ans Uithof, voorgesteld als een
jeugdige en hoogst begaafde zangeres, leerares aan
het conservatorium te Groningen, die mede door het
Algemeen Ned. Verbond te Kaapstad bijgestaan
wordt in haar streven, om Zuid-Afrika bekend te
maken met de Zuidafrikaansche liederen van mevr.
Lambrechts-Vos. In Januari werd zij te Kaapstad
verwacht. De toonzetting van Afrikaansche gedichten,
die zij zingt, wordt een groote aanwinst voor de Z.-A.
volksliedjes genoemd.
Alvorens naar Nederland terug te keeren, voerde
de tooneelspeler Anton Verheyen, die ongeveer twee
jaren in Zuid-Afrika is geweest, om zijn kunst aan
de bewoners van de Unie te brengen, met door
hem geschoolde krachten „Lanseloet ende Sanderijn",
het bekende abele spel, op te midden van de bosschen
van Oranjezicht.
Ter gelegenheid van dit openluchtspel gaf de
afdeeling Kaapstad een namiddagthee om de 25-jarige
tooneelloopbaan van Verheyen te gedenken.
Het een en ander toont toeneming van werkdadige
belangstelling, die zeker zal bijdragen, om de stamgenooten weer een beetje dichter tot elkaar te brengen.
Een liederendichter.
De Afrikaansche bladen maken melding van een
Jong Afrikaner, John Pescod, die te Londen gestudeerd
heeft en Wiens liederen, door den Afrikaanschen bas
Jan van Zijl gezongen, zeer bijzonder moeten zijn.
Tot dusver was geen Afrikaansch toonzetter van
liederen, behalve Doris Beyers, geslaagd, geheel los
te komen van de muziek van andere landen.
Op de vraag, hoe hij er toe gekomen was, Afrikaansche gedichten voor zijn muziek te kiezen, antwoordde
Pescod, dat de Gramophone Comp. hem een paar
jaar geleden daartoe uitgenoodigd had. „En toe ek
eenmaal begin sien ek dit gaan taamlik." Die liedjes
vielen in den smaak. „Toe het ek die smaak beetgekrij Ek voel mij baie aangetrek tot die Afrikaanse digkuns. Dit druk Afrika beste uit en ek voel
nou eenmaal deur en deur Afrikaans." Pescod heeft
o. m. „Die Wildeby" van Langenhoven getoonzet.
Bravo ! Ondanks mooie aanbiedingen uit Engeland
was Pescod teruggekeerd naar het land, dat hij zoo
liefhad en begreep. Met zulke landskinderen kan
men Zuid-Afrika gelukwenschen.
Ter overdenking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking
wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm
aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te
Dordrecht, waarvan de Wet (Statuten) isgoedgekeurd bij
Koninklijke Besluiten van 13 Juni 1898, 23 Jan. 1905,
29 Oct. 1907, en 6 Mei 1925, nommer 47, de som van
uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten
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De viering op Curacao van den dag, waarop
Hare Majesteit de Koningin-Moeder voor vijftig
jaar in Nederland aankwam.
(10 Januari 1929).
Door een klinkend feest heeft Curacao den 10den
Januari 1879 herdacht, daardoor uiting gevende aan
de gevoelens van diepen eerbied en erkentelijkheid,
welke het koestert voor Hare Majesteit de KoninginMoeder en voor altijd heeft vastgelegd in den naam,
welke de nieuwe stadjes t. w. Negropont, de Isla
en Valentijn voortaan zullen mogen dragen, n. 1.
Emmastad.
Reeds om 8 uur voormiddags trok het muziekkorps
van het opvoedingsgesticht Scherpenheuvel, voorafgegaan door de tamboers en pijpers van land- en
zeemacht, door de straten van Willemstad, om alien
te verkondigen, dat de Lang verwachte feestdag was
aangebroken.
Tegelijkertijd vingen op den Rifweg onder groote
belangstelling de schietwedstrijden aan.
In den afdeelingswedstrijd voor geweer, waarbij
gestreden werd om den Emmabeker, een wisselbeker, welke elk jaar zoo mogelijk op 2 Augustus,
doch in elk geval bij de komst van een Nederlandsch
oorlogsschip zal worden verschoten, stonden afdeelingen van het garnizoen, van de zeemacht, van de
schietvereeniging der C. P. I. M. en van den bewakingsdienst der C. P. I. M. tegenover elkaar. De
ploeg matrozen van Hr. Ms. „Kortenaer" moist op
beker beslag te leggen.
Hierop volgden persoonlijke wedstrijden voor geweer en pistool, waarbij het garnizoen beide eerste
prijzen behaalde en wel de fuselier Martina dien
voor geweer en de sergeant Wauben dien voor pistool.
Te half negen vingen op het Waaigat wedstrijden
in het pontjeswrikken aan, opgeluisterd door het
muziekkcrps van Scherpenheuvel. (Pontjes zijn de
lastige vierkante bakken, welke te Curacao voor
het overzetveer gebruikt worden). Onder groote belangstelling van het publiek, dat in dichte drommen
was komen kijken, werd de pontvoerder L. de Jesus
eerste prijswinnaar.
Hierop volgde een roeiwedstrijd, waarin een vijftal
ploegen mede dongen. Er werd op tijd geroeid in
de walvischboot van Hr.Ms. „Kortenaer"; den eersten
prijs behaalden de stuurlieden der C. S. M., die er
met een halve seconde voorsprong boven no. 2 beslag
op legden.
Ten slotte werd er nog een wedstrijd in het canoen
gehouden, waarbij de boot van J. Stolberg overwinnaar bleef.
Te 10 uur hield Zijne Exc. de waarn. Gouverneur
van Curacao een ontvangst, waarbij de gelukwenschen
van den dag werden aangeboden.
Zijne Excellentie gaf met Mevrouw Van Dijk blijken
van belangstelling in de verschillende wedstrijden,
door ze achtereenvolgens in auto te bezoeken; op
het schietterrein werd moat langer vertoefd en de
eerewijn gedr onk en .
Nadat het warme gedeelte van den dag achter den
rug was, ving om 4 uur op het sportterrein Mundo
Nobo een voetbalwedstrijd aan tusschen het elftal
van Hr,Ms. „Kortenaer" en de Trekvogels, het elftal
van het garnizoen om den Kortenaerbeker, uitgeloofd
door den Commandant van Hr. Ms. „Kortenaer", een

wisselbeker, die bij elk bezoek van een oorlogsschip
aan Curacao verspeeld zal worden. Onder groote
belangstelling van een zeer talrijk publiek werd een
zeer op gewekte wedstrijd gespeeld, die met de
cijfers 3-1 eindigde in het voordeel van. Hr. Ms.
„Kortenaer", zoodat de Kortenaerbeker even als de
Emmabeker voorloopig naar Nederland gaat.
Zijne Excellentie de Gouverneur van Curacao,
de Commandant van Hr. Ms. „Kortenaer" en vele
andere overheidspersonen woonden den wedst.rijd bij.
Hierna vond de prijsuitreiking plaats door Mevrouw
Van Dijk, gevolgd door een feestelijken rondrit met
muziek door de stad door de prijswinnaars. Vele
particuliere auto's sloten zich bij den stoet aan.
zoodat deze ten slotte vijftig tot zestig wagens telde,
Te half a zht 's avonds werd de verlichting
van het Gouvernementshuis ontstoken. Hr. Ms. „Kortenaer" verlichtte de wapperende vlag met het
zoeklicht. Op het Brionplein, van waar men een
eenig gezicht had op de feestverlichting, had tegelijkertijd een muziekuitvoering plaats, door het orkest
I. D. 0. van de C. P. I. M. Hierop volgde nog een
muziekuitvoering van het gezelschap St. Cecilia, dat
vervolgens een ommegang door de stad maakte.
Deze taptoe besloot het feest. Duizenden hadden
op het Brionplein van het gebodene genoten, zij
sloten zich bij den ommegang aan.
Wij mogen niet nalaten hier den naam te noemen
van den voorzitter van de feestcommissie, den
1 sten luitenant der infanterie A. P. J. Berger, die
met groote bekwaamheid het feest had ingericht
en zonder een storing had doen verloopen.
H.
Curacao, 12 Januari 1929.

BOEKBESPREKING.
Volkskunde.
Onder den naam„Eigen Volk” is een „algemeen tijdschrift
voor Volkskunde (folklore) en dialect" (streektaal) bij de
comp. „De Branding" (de Bilt) verschenen onder redactie
van schrijvers in Nederland en in de Kaapkolonie. De yolkskunde diet het volkskarakter uit verborgen hoeken op en
belicht verscheidenheden, die de eenheid van een yolk des te
beter doen uitkomen. Een uitgebreid veld van onderzoek
lit hier nog braak. Het Louwmaandnr., dat men ons zond,
bevat een toelichting van doel en streven en voorts opstellen over
hetgeloof aan watergeesten in en om Broek-in-Waterland, door
C. Bakker, arts; „Het Oude-Vrouwenoffer", door dr. C.
Catharina van de Graft; „lets over de folklore der ambachten"
door Jozef Cornelissen;„Overleveringen” door K. ter Laan;
„Een Bijdrage tot de verklaring van de namen Suriname en
Paramaribo" door Fred. Oudschans Dentz, eengedicht door
A. Wehrens in Meerssensche streektaal, Leestafel en andere
afdeelingen.
Het nummer van Sprokkelmaand geeft o.m. drie sterreliederen uit den volksmond opgeteekend door de heeren
C. Bakker en C. Tolk, het vermakelijk ganzenspel, door
G. A. Evers en het begin van een belangwekkende verhandeling over „het Jiddische element in de Amsterdamsche
v entaal" docr Henri Polak. Dit nummer bevat ook tal
boe
van vragen en antwoorden en mooie afbeeldingen.
Met ingenomenheid begroeten wij dit nieuwe tijdschrift,
waartoe de heeren J. Rasch te Utrecht en D. Wehrens te
Amsterdam den stoot gaven, als een middel, om veel onverkend .gebied om te woelen en daaruit te voorschijn te
rengen wat de cultureele geschiedenis van ons yolk beter
b
kan leeren kennen en begrijpen.
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TAALWACHT
Brievenbus.
E. v. d. N. te Sch. Vriendelijk dank voor Uw belangstelling.

Uw opmerkingen zijn volkomen juist. Veel genoegen en . . . .
gezondheid in de koude.
Wedstrijdzinnen.
Een redactielid maakt er ons terecht opmerkzaam op, dat
Zin 7 (zie het Febr.nr. blz. 30) nog beter gesteld kan worden
en wel aldus:
Niet alleen onbeschaafde ouders maken de fout aldus over
de school met en ten aanhooren van hun kinderen te spreken.
Dan nog deze opmerking:
In zin 9 komt tweemaal het woord geschikt voor. De eerste
maal kan het beter vervangen worden door passend.
Ons Onderwijs in de Moedertaal.
N. R. Ct. 4 Dec., 1928. Avondblad B.
Er is maar een middel teen de tuchtloosheid op het gebied
van het onderwijs in de moedertaal: de instelling van een
gezaghebbend lichaam, hetwelk voorschrijft, wat goed is
op het geheele taalgebied: spelling, buiging, zinsbouw, wordvorming. Maar dan ook z66, dat deze instelling als leden uitsluitend dezulken kent, die op zuiver Nederlandsch standpunt staan.
Spreek je moers taal!
Een eerste-klaseetgelegenheid vraagt een hors-d'oeuvrier;
een andere een liftier, benevens een officier; een kleerenzaak
een stoupier-verkooper. Vooral deze stoupier is kostelijk !
Straatnamen.
de namen,
De Nieuwe Courant heeft zich verweerd teen
g
welke B. en W. van 's-Gravenhage aan nieuwe straten wilden
geven. De Haagsche Gemeenteraad heeft ze zonder eenig
verzet aangenomen. Het ware ook al te dwaas, indien de
Hofstad metjuiste straatnamen op de bordjes prijkte. Zulke
kleinigheden laten we aan het buitenland over.

Zonneweerders — Zonweringen.
Een fabrikant van marqutsen en jalousteen te 's-Gravenhage
rijdt met een wagen, waarop hi' zich aanbeveelt als vervaardiger
van zonneweerders.
Is datgeen aardige vertaling ? Zonneschermen kan ook, maar
dat is door de parasols in beslag genomen.
Een Arnhemsche firma beveelt zich op tramwagens aan
voor de levering van zonweringen, ook een gelukkige vertaling
(vergelijk: zeewering).
Een sprekend, maar treurig bewijs, wat den stij1
en de taal betreft, voor onze bewering, dat taalzuivering
metgeen enkele spelling jets te maken heeft.
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling.

Amsterdam, Junie 1928.
M,
Drie jaar geleden werd aan de Ho ere Burgerscholen met
5 j. cursus een missive ontvangen, waarbij door de Minister
van 0. K. en W. werd bekendgemaakt, dat bij de eindexamens
de spelling van De Vries en Te Winkel behoorde te worden
eeist. Door twee leraren in het Nederlands werd aan de
g
Inspecteur in de 3e Inspectie de vraag voorgelegd, of daaruit
mocht wordengelezen, dat het geoorloofd was, de buigings-n
weg te laten, mits dat consequent geschiedde. Het antwoord
van de Inspecteur, dat bevestigend luidde, werd destijds
epubliseerd in het Weekblad voor M. O.
g
Inopdracht van de op 26 Mei 1.1. gehouden Algemene
Vergadering van de Vereniging tot Vereenvoudigiag van onze
Spelling, verzoek ik U beleefd, de hiernaast gedrukte vragen
te willen beantwoorden en terug te zenden aan ondergetekende.
U bij voorbaat dankzeggend, met hoogachting
Verbeterde lezing.

M,
Drie jaar geleden werd aan de Ho ere Burgerscholen met
5j. cursus een dienstbrief ontvangen, waarbij de Minister
van 0. K. en W. bekend maakte, dat bij de eindexamens
de spelling van De Vries en Te Winkel behoorde te worden
geeist. Twee leraren in het Nederlands le den aan de Inspecteur
in de 3e Inspectie de vraag voor, of daaruit mocht worden
Hulde ,,Batavus".
gelezen, dat het geoorloofd was, de buigings-n we te laten,
mits dat stelselmatig geschiedde. Het antwoord van de InspecBatavus had onze hulp ingeroepen, voor de verleening
waarvan wij als wederdienst niet antlers dan zijn medewerking \ teur, dat pevestigend luidde, werd destijds bekend gemaakt
vroegen. En zie, daar verrast hi' ons in „De Surinamer" van in het Weekblad voor M. O.
In opdracht van de op 26 Mei 1.1. gehouden Algemene
7 October j.l. met zijn eerste bijdrage en de belofte, dat hi' er
meer zal inzenden(bij „De Surinamer"!). Gaarne brengt Vergadering van de Vereniging tot Vereenvoudiging van
onze Spelling, verzoek ik U beleefd, de hiernaast gedrukte
De Taalwacht Batavus haar welgemeenden dank.
vragen te willen beantwoorden en terug te zenden aan de
Taalzuiverheid.
ondergetekende.
Tot velen is het nog maar niet doorgedrongen, wat zij onder
zuiverheid van taal moeten verstaan. Wij willen hier nog eens
Het is en onze „kunstwerken".
o gen het heel kort te zeggen. Niet zit zuiverheid van taal
p
Kamerlid, de heer Bulten, heeft de natie aan zich
Het
in een stelsel van spelling en buiging; in elk spelling- en buiverplicht door den Minister van Waterstaat vragen te stellen
ingsstelsel kan onzuivere taal voorkomen. De taal wordt
g
ver de opruiming van is in onze rivieren. Daar het zoo
onzuiver door onnoodig gebruik van vreemde woorden; o
groote belangen geldt , behoort woordenzifting achterwege te
klakkeloozen namaak van woorden uit vreemde talen en als
blijven en wij vallen dus niet over „springstof". Doch het
gevolg van deze beide zinsbouw, die niet Nederlandsch is,
trof ons, dat hi ook vroeg naar maatregelen om onze kunstVoor den belangstellenden lezer verwijst de Taalwacht (ten
werken te beschermen. Usgang bedreigt veel, maar niet vooral
overvloede misschien) naar Taalzuivering, voor 25 ct. bij het
de Staalmeesters of de portretten van Hals, of de Lucifer,
Hoofdbestuur, Laan 34 te 's-Gravenhage en overal in den
of Sweelincks psalmen, of het paleis op den Dam. Den miboekhandel verkrijgbaar.
nester echter scheen het woord duidelijk, want hi sprak ook
Hoe is 't mogelijk ?
over kunstwerken en noemde toen waterkeeringen langs de
rivieren en bruggen, terwijl hi' aanlegsteigers tot de kleine
Aan het Hoofdkantoor komen soms brieven van leden, die
kunstwerken rekende. Nu is het waar, dat een der beteekeeen belangrijke bestuursbetrekking in het Verbond bekleeden,
nissen van „kunst" is „wat door menschen gemaakt is in
waarin zij iets S. v. p. verzoeken.
Eengoed lid past in handel en wandel de beginselen van tegenstelling van het door de natuur gewrochte." Daarom
woorden als kunstarm, kunstboter en ook kunstmatige grot
het A. N. V. toe.
en gekunsteld gebaar. Maar vergis ik mij in mijn taalgehoor,
In Nederland Nederlandsch!
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wanneer ik bij „kunstwerk" uitsluitend denk aan een voortbrengsel van schoone kunsten in den zin van schilderkunst,
toonkunst, woordkunst ? En nooit aan een waterkeering of
aanlegsteiger ? Is het in die laatste beteekenis eigenaardig
bij de menschen van Waterstaat ? Het groote woordenboek
is wel een heel eind in de letter K. maar nog niet aan het
L. K.
woord Kunst.

HOOFDBESTUUR
Verslag van den Beoordeelingsraad van een prijsvraag
voor een omslagteekening voor Neerlandia, Maandblad
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, uitgeschreven
door het Hoofdbestuur van het Al g. Ned. Verbond,
October 1928.
Ingekomen waren 83 ontwerpen.
De beoordeelingsraad, bestaande uit Prof. R. N. Roland
Holst, Amsterdam, Jan Sluyters, Amsterdam en Dr. A. Cornette,
Antwerpen, vergaderde Donderdag 10 Januari 1929.
Bij eerste schifting werden 54 stuks ter zijde gelegd, te weten:
Bestgedaan, al gedaan (2); Boogschutter; Borms; Compositie;
De Band; De Fakkel; De Handschoen; De Vlag; De Werelddeelen; Driekleur; Een Stam, vele Takken; Eenvoud (2);
Energie; Frisia; Geluid; Hannes; Ik zal handhaven; In het
vierkant; Jo; Jopie I; Jopie II; Jopie Fourie; Kompas; Liebaard;
Mooi Nederland(2); Op hoop van Zegen; Oranje, Blanje, Bleu;
Patria; Rand; Sarina; Saturnus; Savo; Sch; Schakel; Schotland;
Siras; Sprake; Storm; Tekst; Turkania; Vaan (2); Verbond;
Vliegt de Blauwvoet; Wat gij alleen kunt doen, roept daar
geen anderen bij; Wie met minuten weet te werken, vindt
voor alles tijd; Wiet; Z. W. G.; 228308; vvvvv (2);
Bij tweede schifting vielen nog 23 stuks af, n.l.:
Band; Boogschutter; Centrum; Charis; De Drei; Eendracht;
Good Luck; Griet; Grijs; Hans; Hou Zee; Ken Uw kracht;
Natie; Pes; Ploeg; Sarina; Stavast; Tini; Toch; Willy; Werkt
en Waakt; Winter; December.
De zes overblijvende ontwerpen werden als volt gerangschikt engewaardeerd:
I. Hawke.

Goed van verdeeling, aardig van kleur, sober en toch
niet arm.
II. Raad en Daad.

Goed vangedachte en aardig van symboliek, maar te
gemaniereerd.
III.

Stamgenooten.

Gracieus, maar als geheel te mager aandoend.
IV. Dietsche Barken.

Oproep.
In het begin van Mei zal te Kaapstad een Groot Afrikaansch Liefdadigheidsfeest plaats hebben ten behoeve van
het noodlijdend Volkshospitaal.
Wij kregen van onze afdeeling Kaapstad het verzoek op
Stamverwanten en Afrikanervrienden een krachtig beroep te
doen ter ondersteuning van dit feest. In het bijzonder verzoekt mengeld en nieuwe of gebruikte, nog in goeden staat
verkeerende, artikelen, welke geschikt zijn om de bezoekers
van den bazar, welke aan het feest verbonden zal zijn, te
koop te worden aangeboden. De artikelen kunnen gezonden
worden aan ons Hoofdkantoor te 's-Gravenhage, Laan 34.
Geldelijke bijdragen kunnen op ons gironummer, 38825,
worden overgeschreven.
Het zal in Zuid-Afrika ongetwijfefd een gunstigen indruk
maken,
als de Stamverwanten en Afrikanervrienden zich in
dezen niet onbetuigd laten.
Het Hoofdbestuur van het Al g. Ned. Verbond.
P. J. DE KANTER, Alg. Voorzitter.
B. DE GAAY FORTMAN, Alg. Secr. Penningm.

MEDEDEELINGEN.
De vorige maand trad prof. Knappert in verschillende
plaatsen van Vlaanderen op met een voordracht over „De
verspreiding van den Nederlandschen Stam over den aardbol
voorheen en thans."
VOOr hem maakten een soortgelijke rondreis mejuffrouw
dr. C. C. van de Graft en de heerenprof. Casimir, Raden
Mas Noto Soeroto en dr. Ritter.
Allen werden uitgezonden door het Comite voor lezingen
in Vlaanderen, ingesteld door het A. N. V.
Sedert 1 Januari is de Boekencommissie gevestigd in het
Hoofdkantoor van het A. N. V. (Laan 34, 's-Gravenhage),
waar de nieuwe directeur, de heer J. P. Bolten,
thans werkt
aan een nieuwe regeling; de bevestiging van oude en de instelling
van nieuwe verbonden en over heel de wereld. Boeken en tijdschriften zijn steeds welkom.
Ons stammuseum en archief werden verrijkt met een verzameling portretten, spotprenten en andere stukken, alle betrekking hebbend op de geschiedenis van Zuid-Afrika, een
geschenk van den heer J. M. Prillewitz te 's-Gravenhage.

Wel sierlijk, maar zwak van wit-en-zwartverdeeling.
V. Holland.

Aardig van gedachte met zekere gevoeligheid van uitvoering, doch te zwak van teekening en niet eenvoudig
genoeg.
VI. De Stamboom.

Wel aardig van verdeeling, maar te nuchter en weinig
aantrekkelijk van kleur.
De eersteprijs, f 200.—, werd toegekend aan Hawke, de
tweedeprtj,s, f 100.— aan Raad en Daad.
Bij opening der naambrieven van deze beide ontwerpen
bleek inzender van Hawke de heer W. Heynen, leeraar in teekenen te Venlo te zijn, van Raad en Daad de heer K. Vegter
te Rijswijk.
Het Dag. Bestuur van het
De Beoordeelingsraad,
Algemeen Nederlandsch Verbond,
R. N. ROLAND HOLST.
DE KANTER,
J. SLUYTERS.
Alg. Voorzitter.
A. CORNETTE.
FORTMAN,
Alg. Seer. Penningmeester.

In deplaats van den heer Ir. L. L. W. van Soest, die we ens
voltooiing zijner studien uit het studentenleven is getreden,
heeft als vertegenwoordiger van het Dietsch Studenten Verbond
in het Hoofdbestuur van het A. N. V. zitting genomen de
heer J. D. Koster Jr.
Aan het Secretariaat van Groep Suriname werd een stel
betreifende de nieuwe Nederlandsche bouwkunstgezonden .

lantaarnplaatjes

Het Hoofdbestuur heeft aan de Boekerij en Leszaal te Kaapvoor dit jaar een steun van f 120.— verleend.

stad

Tot de Bestendige Commissie voor de Nederlandsche Taalis nog, voor wat Vlaanderen
betreft, toegetreden de heer Wies Moens te St. Gilles bij
Dendermonde.
Binnenkort zal de Commissie bijeenkomen, om over de
hervatting der Congressen te beraadslagen.

en Letterkundige Congressen
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Aan de Zuid-Afrikaners, die in Januari een bezoek aan
Nederland hebbengebracht, is namens het A. N. V. zijn
uitgaaf: S tudiegids voor Zuid- Afrikaners , aangeboden.
Nog steeds komen van heinde en ver aanvragen om den
1929. Men weet, dat hi' reeds in
December uitverkocht was. Wij herhalen: dit jaar vlugger
bestellen. Aan den nieuwen kalender wordt algewerkt.
kalender Groot-Nederland

Vondelmiskenning.
De Tijd heeft, wat wij over Vondel schreven, niet begrepen.
Christus sprak „De waarheid zal u vrij maken". In dien zin
hebben wij Vondels bevrijding door zijn geloof bedoeld.
De taal is gansch het yolk.
We wisten wel, dat deze spreuk, die zoo beknopt ons streven
kenschetst, de belangstelling zou hebben van speurders en
dat we door onze vraag in het Januarinummer de herkomst
zouden vernemen.
De heer M. C. B. te 's-Gravenhage schreef ons, dat Jan van
Beers degenoemde uitspraak gebezigd heeft bij een grafrede
te Souburg ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkteeken voor Marnix van St. Aldegonde.
Het is echtergeen bewijs, dat het vaderschap dezen Vlaamschen dichter zou toekomen.
De heer E. G. D. te Koog a id. Zaan zond de volgende
versregels van den dichter Bogaerts:
De taal isgansch het yolk,
Moog"t uit ons werken blijken,
Dat wij door haren schat
En hoofd, en hart verrijken.
Ook hiermede wordt niet bewezen, dat den gebruiker der
spreuk het vaderschap toekomt, want hi kan ze als aanhaling
gegeven hebben. En dat die veronderstelling juist is bewijst
degezaghebbende uitspraak van Mr. C. B. te 's-Gravenhage,
die ons tot de bron voerde. Hi'j schreef:
De.
spreuk „de Taal is gansch het yolk" moet het eerst
gebezigd zijn door Prudens van Du se in zijn gedicht aan
Belgic (Nagelaten gedichten, 1882, I, biz. 201), waarin men
leest (vierde strofe):
Bescherm, oprechte Belg, de spraak dier roemrijke oorden,
Wat helsche duisternis Uw reddingkust omwolk !
De stijl is gansch de mensch, Buffon het zijn Uw woorden:
De taal isgansch het Volk.
Florimond van Du se die de nagelaten gedichten in 't licht
gegeven heeft, teekent bij dat gedicht aan: „Deze lierzang,
verschenen in 1834, is hier, met eenige veranderingen door
den dichter er aan toegebracht, opnieuw uitgegeven; het is
uit de vierde strophe, dat de Gentsche maatschappij van
Vlaamsche taaloefening hare zinspreuk overnam".
Londen.
Prof. Martin hield 18 Febr. voor deze Afdeeling een lezing
over de Nederlandsche tentoonstelling in de Royal Academy.
De bijeenkomst was druk bezocht. Prof. Gel dankte den
spr. voor zijn leerrijk betoog. Geestdriftige toejuigen onderstreepten deze hulde.
Voor de oude molens in Fransch Vlaanderen.
Dat aanzien inderdaad doetgedenken, bleek ons door het
inkomen van nog enkele welkome bijdragen na de herplaatsing
der afbeelding in het Februarinummer.
Hier volt de verantwoording:
J. H. v. H. te Lonneker f 20.-; H. J. B. te Utrecht f 3.50;
Groep Nederland A. N. V. f 50.-. Met de vorige opgaven
maakt dit f 315.50.
Er is nog lang niet genoeg.
Dus: Wie voltg ?

47

Vraag om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
A. de Geus, vroeger Dir. Bestuursschool, Weltevreden.
J. R. Vetter, „ Ambt. Telefoondienst,
PP

Gebruiktepostzegels.
Zendingen zijn ontvangen van mejuffrouw C. L. te 's-Gravenhage, F. B. te La Jolla (Californie) en de Rijks Hoogere Burgerschool te Oostburg.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederlandsch-Indie.
J. v. d. Valk, Leeraar K. W. S.
Weltevreden.
J. v. Wingerden, Hoofdopz. Gem. Gez. Dienst,
J. van Son,
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned.-Indie.
It

It

Groep Ned. Antillen.
J. H. Eman,
Aruba.
J K. Zepp. Lampe,
Groep Suriname.
Mej. G. L. Hedges Abrahams, Onderwijzeres, Maagdenstr. 38,
Rahaman Abdul,
Empl. Sur. Bank,
Costerstr. 49.
L. C. van Amson, Ambtenaar,
Gravenstr. 61.
J. S. Abendanon, Ambtenaar,
Klipsteenstr.
L. D. Aksel,
Onderwijzer,
Gr. Dwarsstr. 73.
A. E. Braam,
Onderwijzer,
Tammengaschool.
Ph. J. Bosch Reitz, Planter,Maagdenstr. 8.
Alb. Bueno, Bibaz Tandarts,
Heerenstr. 37.
J. H. C. Brandon,
Klipsteenstr. 10.
A. E. Baank,
Deurwaarder,
Keizerstr. 140.
W. Bouman,
Med. Student,
Gravenstr. 77.
J. H. Bracelly,
Kommies der bel., Steenbakkerijstr. 48.
A. R. Berends,
Ambtenaar,
Kwattaweg 10.
Gezagvoerder,
Wagenwegstr. 130.
J. H. Baarn,
A. S. del Castilho, Apotheker,
Jodenbreestr. 37.
W. H. Campagne, Onderwijzer,
Koningstr. 99.
Th. A. Comvalius, Onderwijzer,
Gonggrijpstr. 8.
H. C. Corsten,
Keurmeester,
Wagenwegstr. 1.
W. M. Cabell,
Ambtenaar ,
Gravenstr. 77.
W. P. Dompig,
Deurwaarder,
Keizerstr. 17.
H. J. Duysker,
Onderwijzer,
Steenbakkersgr. 49.
A. E. Dutier,
Ambten. b/h. telef. wezen, Gravenstr. 5.
J. H. v. Eyma,
Onderopz. 0. W., v. Raderstr. 10.
Mej. H. A. Elvader, Ambtenaar,
Jodenbreestr. 5.
F. S. Essed,
Insp. v. Politie,
Wagenwegstr. 108.
Ed. Essed,
Apotheker,
Burenstr. 1.
Mej. J. Essed,
Onderwijzeres,
Burenstr. 1.
A. D. Fernandes, Ambtenaar ,
Klipsteenstr. 3.
A. Fernandes,
Boekhouder,
Keizerstr. 66
J. C. Frymersum, Ambtenaar ,Burenstr. 4.
H. A. Gunning,
Onderwijzer,
Keizerstr. 143.
A. F. Gravenberch, Onderwijzer,
Steenbakkersgr. 27.
C. F. Getrouw,
Onderwijzer,
Gravenstr. 29.
Opz. b/d. boschpol. hoek Heeren- en
J. F. Guicherit,
Klipsteenstr.
W. J. Hupsel,
Onderwijzer,
Weidestr. 10.
W. A. Heidweiler, Ambtenaar,
Hoogestr. 40.
E. F. van Hulten, Kommies der bel., Weidestr. 9.
J. 0. Heide,
Ambtenaar,
Rust en Vredestr. 118,
J. Hiemcke,
Kommies der bel., Keizerstr. 38.
Ch. R. Jessurun,
Onderwijzer,
Noorderkerkstr. 9.
H. G. Jessurun,
Apotheker,
Saramaccastr. 6.
M. L. de Koning, Onderwijzer,
Wagenwegstr. 28.
W. C. Kanten,
Onderwijzer,
Hofstr. 9.
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Heerenstr. 39.
Ambtenaar,
W. K. Kleine,
Maagdenstr. 5,
G. E. Kaersenhout, Koopman,
Gravenstr. 63.
Ch. J. Law Hon, Ambtenaar,
Gravenstr. 135.
R. W. Lo A. Njoe, Insp. V. Politie,
Watermolenstr. 19.
Hoofdtolk,
Tje Mail,
Heerenstr. 53.
Ambtenaar,
Jacq. Morroy,
Swallenbergstr. 1.
Commies,
L. E. Nelson,
Hofstr. 8.
Onderwijzer,
F. C. Polanen,
Cultuurtuinlaan 11.
Radio telegr.,
J. P. Priester,
Waterkant 101.
Koopman,
H. R. Putcher,
Prinsessestr. 37.
Onderwijzer,
G. E. Pinas,
K. Waterstr. 9.
E. A. del Prado, Adj. verific.,
J. A. Philipszoon, Med. Student, Zwartenhovenbrugstr. 207.
Gr. Combe.
Ambtenaar,
H. del Prado,
Wagenwegstr. 185.
Adj. Commies,
H. Raatgever,
Kommies der bel., Noorderkerkstr. 8.
G. G. Rustwijk,
Keizerstr. 23.
Distr. Klerk,
E. de Robles,
Gravenstr. 67.
Onderwijzer,
H. N. Sno,
Klipsteenstr. 7.
Kunstschilder ,
Jacq. da Silva,
W. E. Sniphout, Ambtenaar 0. W. Wilhelminastr. 15.
Watermolenstr. 30.
Mej. A. Tubber en Onderwijzeres,
C
9.
Mej. M. E. Vahrmeyer , Hoofdverpleegster, Cultuurtuinlaan
Wagenwegstr. 42.
C. F. van Weede, Gep. Ambten.,
Gravenstr. 54.
Adj. Commies,
A. F. Zaal,
Paramaribo.
Allen te
Accaribo.
Th. J. Brouwers, Planter,
Meerzorg.
H. A. Codrington, Onderwijzer,
Ma Retraite.
A. G. Ellis, Planter,
Rust en Werk.
Alb. Essed, Boekhouder,
Marienburg.
Herm. Luitink, Planter,
Dordrecht.
Ph. Linscheer, Directeur,
Nw. Amsterdam.
C. Al. Lo A Sioe,
Nw. Amsterdam.
F. J. Schepp, Distr. Secretaris,
Lust en Rust.
J. A. Mac May, Planter,
Gr. Chatillon,
Mej. A. J. Moeliker, Directrice,
Geyersvlijt.
J. E. de Montel, Planter,
Mon Tresor.
J. D. Meiners, Planter,
Berlin.
W. K. Moll, Planter,
Onverwacht 14.
R. E. Polak, Lijnopzichter,
La Ressource.
A. J. Polak, Planter,
Coronie.
H. Prellwitz, Distr. Comm.,
Marienbosch.
J. Thym, Planter,
Mon Souci.
L. Thym, Planter,
Saramaccapolder 1.
J. L. Warner, Opzichter,
Allen opg. door het Bestuur der Groep.
Groep Vlaanderen.
Antwerpen.
J.. Pauwels, Britsche lei 31,
J. Houben, Advocaat, Cuperusstraat 23,
Deurne-Antwerpen.
L. v. d. Linden, Kennisplein,
Brussel.
R. Buyn, Waelhemstraat 78,
J. van Aken, Krijgslaan 169 ,
Buitenland.
Beschermende Leden.
C. G. J. V. d. Berge, 2de Off. N. I. Tankstoomboot Mij.,
Asiatic. Petr. Comp. Ltd., Marine Departm., Singapore.
Opg. door den heer J. H. Coninck Liefsting, Singapore.
Piura (Peru).
Dr. Cesar A. Navarro,
Opg. door den heer P. C. Montauban, Pasta.
Gewone Leden.
Jhr. W. F. v. Lennep, Parcul Delavrancea, Alea
Boekarest.
B. Nr. 3,
Mevr. C. v. Lennep-Roosmale Nepveu, Parcul
Delavrancea, Alea B. Nr. 3,
Mej. E. Brouwer, t/k. Gezantschap der Nederlanden,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Roemeni.
New York City.
H. Harbosch, 111 Broad Street,
Flushing L. I. N. Y.
Mevr. N. de Vries, 10 Central Ave,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw Nederland.
It
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C. J. v. d. Veer,
Caribbean Petr. Comp. Maracaibo.
P. W. v. Bleyswijk Ris,
M. C. W. v. Dorssen,
G. v. Spijker,
A. v. Erp,
G. Kuipers,
W. Bruinsma,
A. Haaring,
M. J. Glerum,
E. T. H. de Vriendt,
G. K. Solleveld,
P. de Vos,
L. Ka aan
W. Adams,
G. J. Ossentjuk,
W. J. Baan,
J. H. Tepe,
W. van Riel,
J. Dufour,
Ph. H. Vrijman,
A. G. C. van Kleeff,
J. Pauw,
M. v. Noordennen, Caribbean Petr. Comp., Maracaibo (Venez.).
W. G. Lampe, t/k. Curacao Trading Company,
B. Klip, Gezagvoerder Kon. Ned. Stoomboot Mij.
Allen opg. door den heer J. J. Brommer, Maracaibo.
H. Luycx, t/k. Huasteca Petr. Comp. Apartado 94,
Tampico (Mexico).
Opg. door den heer Ch. J. Moller,
Tampico (Mexico).
A. E. Geerling, Stockholmsvagen 2, Enskede bij Stockholm.
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N.S. De aanwinsten van Groep Nederland moeten we ens
plaatsgebrek tot het volgend nummer blijven liggen. Red.
Wat men zonal aan het Hoofdkantoor, Laan 34,
's-Gravenhage, kan bestellen.
II.
Ronde sluitzegels (voorstellend de 3 Dietsche
Barken), in verschillende kleuren; prijs 100 stuks
f 0.20, 300 stuks f 0.50, 500 stuks f 0.80.

Rechthoekige sluitzegels met opschrift: „Briefwisseling, rekeningen, adressen, enz. a. u. b. in 't
Nederlandsch", kosteloos.
Voor Nederl. Nationale feestdagen heeft Laan 34 te
's-Gravenhage ook een voorraad speldjes met het
portret van Koningin Wilhelmina en een rood-witblauw vlagje, tegen f 0.10 het stuk.
Bij eenigszins groote bestelling aanmerkelijke
korting.

Ons Autovlagje.
Wij vestigen nogmaals de aandacht op dit sierlijke
propagandamiddel, afgebeeld en beschreven in het
Februarinummer van Neerlandia, 1928. Prijs: f 3.50
met houten stok, f 4.50 met metalen Stang.
Leden van het A. N. V., die een auto bezitten,
doen practisch propagandawerk als zij ons vlagje
meevoeren op hun tochten.
Zij, die het reeds bestelden, willen het zeker wel
hun vrienden en kennissen aanbevelen.
Leden van het A. N. V. die metterdaad wilt
meewerken aan de verbreiding der Verbondsbeginselen, doet uit het bovenstaande eens een keus en
spoort personen, schoolbesturen of feestcommissies
eens aan een bestelling te doen bij het A. N. V.
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Zoodra onze Stamgenooten hun geschillen zullen vergeten
en zullen zeggen: „Wij willen !" , dan zal voor Vlaanderen
het licht door de wolken breken.
M. J. LEENDERTSE.
INHOUD: De Ned, scam in N.-Amerika, I. door Prof. dr. A. Eekhof — Christiaan Huygens — N e d er Ian d: Mr. K. M.
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r --Nieuwe Leden.

DE NEDERLANDSCHE STAM IN NOORD-AMERIKA
door
Dr. A. EEKHOF.
I.
Toen in de jaren 1846 en 1847 eenige groepen
„Afgescheidenen", onder leiding van ds. A. C. van
Raalte en ds. H. P. Scholte naar Noord-Amerika
trokken, om daar, zich groepsgewijze bijeenscharend,
hunne levenspositie te verbeteren, maar bovenal om
in de nieuwe wereld God in vrijheid te kunnen dienen
en hunnen kinderen onderwijs in christelijken geest
te laten geven, hebben Lang niet alle Nederlandsche
medeburgers deze emigratie toegejuicht of gebillijkt.
Integendeel menig geschrift zag het licht — thans
sours reeds vrij zeldzaam geworden — waarin deze
helden des geloofs, die in geloofsmoed en wilskracht
terecht met de „Pilgrimfathers" zijn vergeleken,
werden verdacht gemaakt, belasterd en zelfs bespot.
De predikant van Hien en Dodewaard, ds. C. J.
van Straaten, geeft in zijn „Ernstig woord over de
onderwerpen van den dag, belasting, pauperisme en
landverhuizing" (Tiel, bij C. Campagne, 1846) 9
lucht aan zijn overkropt gemoed. Hij verwijt Brummelkamp en Van Raalte liefdeloosheid, waar zij opwekken
om met medenemen van eigen bezittingen, de arme
broeders in Nederland zoo maar in den steek te laten.
„Wat bedoelt gij", zoo zegt hij, „met uwe landverhuizing ? Gij wilt U zelven onttrekken aan den
last, dien wij toch gemeenschappelijk dragen moeten
en gij bekommert er u niet over, of gij daardoor
dien te zwaarder doet drukken op de schouders
uwer broederen". De leuze van het streven naar
godsdienstvrijheid acht hij misleidend ; het kon
wel eens om het „eigen ik", zuiver om eigen belang,
te doen zijn. En achtte men het vaderland zinkende,
welnu, des te meer reden was er om niet te vertrekken, maar om te blijven.
Nog een schrede verder ging de anonieme schrijver
van een gedicht in 24 verzen, elk van 6 regels, getiteld:
„Ontboezeming bij gelegenheid der Nederlandsche
Landverhuizing naar Noord-Amerika" (Amsterdam,
1) Dit boekje telt 24 blz. en is gedateerd 29 Augustus, 1846.
Dr. J. van Hinte noemt het in zijn werk „Nederlanders in
Amerika", Gron. P. Noordhoff, 1928, bij de Lange reeks van
gebruikte geschriften, niet. Een exemplaar bevindt zich op
de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage.

H. T. ten Bokkel, 1847) 2). Hij vraagt: Wat lokt die
scharen toch die naar Amerika gaan ? Is daar 't land,
dat welig bloeit, en van melk en honig vloeit ?
En hij vervolgt:
Zeet'len daar die reine zeden,
Van 't eerwaardig voorgeslacht,
Door het ongeloof veracht,
Door een dwazer eeuw vertreden,
Vindt men daar die eenvoud weer,
Naar het doet van onzen Heer ?
Zal de nieuwe wereld schatten
Van Geloof en Liefde bién,
Zal men daar hervorming zien,
Die men hier niet kan bevatten,
Vloeit de stroom van Godsgena
Dan slechts in AMERIKA ?
Het antwoord van den dichter-schrijver is ontkennend. Hij noemt hen, die er heen gaan: „door
eigenwaan geleid", „door dweepzucht en hebzucht
aangevuurd", verblinden „die voor 't woord der
waarheid doof, streden voor het oud geloof, maar
geen ruste konden vinden, omdat hun de geest
ontbrak, die tot hen van liefde sprak". De broedermin
is, helaas, geweken, en door menschenvonden is men
bij de letter blijven staan — kortom „een dwaze
godsdiensthaat, is de bron van het heilloos kwaad".
Eens, zoo roept hij uit, „als alle stelsels vallen, en God
alles is in alien, breekt de schoonste morgen aan".
Men ziet, hoe ook hier deze landverhuizing aan
onedele motieven wordt toegeschreven: gebrek aan
broederliefde, hoogmoed, eigenwaan, hebzucht en
dweepzieke denkbeelden.
Dit alles worth echter nog ver overtroffen door een
spotprent, met begeleidenden tekst, die hierachter in
facsimile is opgenomen, omdat zij wel een bijzonder,
2) Ook aan Dr. J. van Hinte bekend. Zie: Nederlanders
in Amerika, Dl. I, blz. 200; Dl. II, blz. 582. Een exemplaar
van deze „Ontboezeming", root 13 biz., eveneens op de
Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage (Pamflet 28415).

Verdeeling bij het lot.

» Jij , je bint een natuur] ijk mensch , naak!
en blind ' "

1.

» ik heb den
geest 1 "

Geestelijke verwarring in spraken
en talen.

5.

Terwijl de man op het land werkt,
verslindt een leeuw zijne vrouw, en
rooft een lammergier zijn kind weg.

3.
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Aankomst.

Ontscheping.
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» Blief je wat te geven,
of doe je het niet graag?"

Ondergang der kolonie,

BRAM onder den vijgeboom

4.
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Geestelijke conjunctie.

5en boer en boerin van 7.5 jaar gaan
in Amerika sterven , louter uit
verandering.
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f Wij zijn er die Grcenlandsche
straatjes zoo dikwijls ten einde
gegaan! "
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» IVie gaat er meê naar het
nieuwe Kanaiin?"
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Een tafereel aan boord,

Kolmvnatie door populatie.
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» Amerika! o land van ons verlangen ! "
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^Daarheen ! daarheen ! trekt ons het
hart, o vader Onrust, heen!"
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misschien uniek, getuigenis aflegt van den fellen afkeer
die er bij sommige Nederlanders tegen deze landverhuizers en bovenal tegen hunne leiders omstreeks
1847 bestond. Deze kermisprent, welke vrij zeldzaam
schijnt te zijn en die, aan Dr. J. van Hinte, den
schrijver van een onlangs verschenen werk in twee
deelen over „Nederlanders in Amerika", waarop ik
hierna terugkom, wel bekend was, doch die hij noch
naar den vorm heeft gereproduceerd, noch naar den
inhoud in zijn boek beschreven 3) — deze prent
die dus hier voor het eerst in ruimer kring wordt
bekend gemaakt, draagt als titel: „Eene Kermisprent, waarop wordt voorgesteld het droevig relaas
der Miserien op eene reis van Geestelijke Landverhuizers naar Nieuw-Luilekkerland, door Hocus
Pocus". Zij is afzonderlijk, in folio, verschenen, doch
ook in een quarto-pamflet van 20 bladzijden, en
dan op twee blaadjes als „twee karikatuurplaten",
afgedrukt, waarbij een begeleidende uitlegging is
gevoegd. Prent, en prent plus uitlegging zijn „gedrukt
voor rekening van den schrijver, bij C. Campagne
te Tiel, 1847". De prent bestaat uit een vijftiental
houtsneden, in vier rijen boven elkander, drie van
vier en de derde van drie voorstellingen 4).
De opdracht van het boekje luidt als volgt: „Opgedragen en toegewijd aan den Eerwaarden Bram
Onrust 5), den tweeden Jozua, den leidsman dezer
geestelijke Trekvogels! Onrustig en woelig opperhoofd ! Wat heeft U bij alle uwe pogingen tot hiertoe
bezield ? Welke is de grondslag, waarop gij gebouwd
hebt ? Gewigtige vragen, tot Welker beantwoording
Gij wel tot U zelven moogt inkeeren! Misschien
vindt gij het antwoord op dezelve in het motto op
8) Dr. J. van Hinte, Nederlanders in Amerika, Dl. I, blz. 199:
„Zeer zeker waren er, voor wie het begrip ,landverhuizer'
sets misdadigs of wel lets stakkerigs had en die daarom minachtend of medelijdend op de emigranten neerzagen en niet
alleen op de Afgescheidenen onder hen. Zelfs verscheen er
in 1847 bij C. Campagne te Tiel een kermisprent, waarop
het droevig relaas der miserien van Scholte en Van Raalte
met hungeloovigen, op reis naar Nieuw-Luilekkerland wordt
voorgesteld, waaruit blijkt hoe weinig sommigen de daadkracht
der verhuizers wisten te waardeeren". En in de aanteekening 91
Amster
VriesDe Vr
hierbij (blz. 204): „De bekende antiquarius
te dam vests de mijn aandacht op een exemplaar, hetwelk hij
eenigen tijd in zijn bezit heeft gehad".

4) Een exemplaar van de losse prent, dus zonder de toelichting, bevindt zich in de bekende collectie van A. van Stolk
te Rotterdam. Daar is tevens aanwezig een exemplaar van
het boekje, en wel de 2de druk , eveneens van 1847. Met inkt
is hierbij geschreven: „Maart" en voorts, tegenover het titelblad:„Denkelijk weder door Mr. H. C. A. Thieme, zwager
van Campagne”. Een exemplaar van den lsten druk, waaraan
de 2de druk volkomengelijk is, eveneens uit 1847, bevindt
zichbop de Univ. Bibliotheek te Leiden. Zie ook: Muller,
Historieplaten, No. 7129a en b. — Gaarne breng ik hier een
woord van dank aan den heer A. van Stolk, die mij door zijnen
steeds bereidvaardigen secretaris, den heer C. van Ommeren,
weder alle mogelijke hulp bij mijn onderzoekingen bood, en
aan Mej. Dr. H. J. A. Ruys, conservatrice van de boeken der
Univ. Bibliotheek te Leiden, die mijne aandacht vests de op
een nog niet gecatalogiseerd bundeltje geschriften, waaruit
de lste druk, waarnaar bijgaand facsimile, te voorschijn kwam.
5) Van Raalte heette: Albertus Christiaan; • Scholte: Hendrik
Peter; Brummelkamp, die zou kunnen zijn voorgesteld als
zullende aan: Anthony. Waarschijnlijk is hier een zinspeling
op: Abraham, den vader der geloovigen.
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het titeiblad vermeld 6); welligt ben ik even als de
droomuitleggers uit den ouden tijd in den geest
uwe lotsverwisselingen vooruitgeloopen; mogt de
toekomst leeren dat ik gedwaald heb, vergeef mij
dan mijne verkeerde inzigten. In de stille en eenzame
uren van Uwen overtogt op den Grooten Oceaan,
zal de lezing van dit boekske U en Uwe geestelijke
kinderen, die Gij in Uwe verdrukking geteeld hebt,
menigen aangenamen oogenblik verschaffen en indien
het alleen dit vruchtgevolg mogt hebben, dat het
U nog bijtijds van Uwe geestverbijstering mogt
genezen, dan zoude mijne welgemeende en gemoedelijke poging meer dan beloond zijn".
En nu begint de „zamensteller" naar den trant
van den kermis-spullebaas:
„Burgers en Buitenlui!
Geacht en geeerd Publiek !
Geeft wel acht op de kurieuse en wonderlijke
aveture van den Eerwaarden BR kM ONRUST, den
nieuwen Kaddemus, den tweeden Jozua! Hier moet
je wezen bij de explecatie van de nieuwe Kermisprent;
vandaag voor geld en morgen voor niet! als wanneer
gij het wonderbaarlijk en sirjeus relaas zult komen
te hooren van hetgeen deze trekvogels op hunne
reis naar Nieuw-Luilekkerland is wedervaren. Wij
zullen onze explecatie in twee taffereelen verdeelen,
zullende het e e r s t e het waarachtig verhaal behelzen, van al hetgeen dit geestelijk en beestelijk
volkje aan boord van hun watervaartuig gedurende
den overtogt is overkomen, en het t w e e d e hunne
mouvementen en levensmenier in Amerika zelf.
Wijf! geef mij mijn Spaansch ritie eens, opdat ik
het geeerd pebliek een akkeraat pont de veu geef van
het heele tooneel. Zie zoo!
Daar de mensch voor de variasie is, zoo geeft wel
acht op mijn fleur de bouche en op de vivasiteit van.
dit Spaansch ritie, waarmee ik u de kurieuze taffereelen dezer Kermisprent zal aantoonen".
Vervolgens geeft Hocus Pocus nu bij iedere afbeelding een nadere explicatie, waaraan wij het
volgende ontleenen:
No. 1. „Daar hebt je nu onzen Bram in den.
Ton. Ziet, hoe hij de kinderen Gods het NieuwLuilekkerland onder het beeld van het geestelijk
Kanadn afschildert. Zij watertanden reeds bij het
hooren beschrijven van die rijstenbrij-Bergen met
suiker en kaneel; van die uitgestrekte meeren en
revieren van Keres en Rataffia, in welke de gebraijen
eenden rondzwemmen, van die boomen met gebraijen kastanjes, waaronder de gebraijen eenden rond
prommeneeren, te midden der luije Yankees". Hij
roept ze toe: „Spoedig zult gij dit land der belastingen
en onverdraagzaamheid achter den rug hebben:
weldra betreedt gij den vrijen grond van het land
der belofte; aldaar zullen wij den tweeden Steen
leggen van de wedergeborene Gereformeerde Kerk;
aldaar zal zij gelijk eene Pheniks uit hare asch te
voorschijn komen en de dierbare leer der Dortsche
Synode in al Karen luister bloeijen; daar heeten wij
geene Sipperetisten meer, daar zijn wij alien een,
vereenigd door hetzelfde wangeloof, door dezelfde
dwaling, door dezelfde dwaasheden, deelen wij in
dezelfde ellenden, in hetzelfde lot. 1k kan niet meer;
mijn gevoel wordt mij te sterk, maar ik roep u toe
met de Koningin van Scheba: ,de helft is u nog niet
6) Dit motto is: „Vraag. Waarom is de Toren van Babel
gebouwd ? Antwoord. Om een naam te maken.”
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aangezegd V Wie gaat er mee naar het nieuwe
Kana dn ?"
No. 2. Vader Onrust staart de hem tegemoet
snellende Kanaangangers aan. Welkom! roept hij
hun toe. „Even gelijk de Sint Simonisten hebben zij
have en goed . verkocht, en brengen de hiervoor gemaakte gelden in hunne reisvaliezen met zich mede.
Welk een vrome ijver ! Welk een geloofsfeducie in
hunnen geestelijken leidsman!" „En als uit eenen
mond roepen zij: Daarheen! Daarheen! Trekt ons
het hart, o vader Onrust heen!"
No. 3 vertoont ons „een kerrevaan met Landverhuizers uit de Graafschap: zij trekken al neuriende
over den weg, terwijl zij het van ouds geliefkoosde
reislied met heldere keelen opdreunen: ,Wij zijn er
die Groenlandsche straatjes zoo dikwijls ten einde
gegaan !"
No. 4. Zij bereiken de zoo lang gewenschte
haven waar zij aan boord zullen gaan, en zingen met
nieuwen moed:
„Amerika! o land van ons verlangen,
Uw naam en roem is de inhoud onzer zangen!"
No. 5. „Geene gebeurtenis of het geeft aanleiding
tot merakelen! Ziet hier een Boer van 75 jaar met
zijn even bejaarde Ketrien nog met pak en zak naar
het Nieuw-Luilekkerland op refs gaan. Welk een
overredende en welsprekende kracht moet er niet
in de taal van onzen held gelegen zijn, dat hij zelfs
de ingekankerde simpethie voor den geboortegrond
weet te overwinnen ! . . . . Ze zoeken het betere
Kanadn, het land van Kelumpus", waarvan ze de
situatie zelfs niet kennen; doch des te frapanter blinkt
hun blind geloofsvertrouwen uit.
No. 6. Bram Onrust, de sluwe kassier, tracht
de landverhuizers ook op zee „in denzelfden opgewonden waan te houden", en „terwijl sommigen
hun dierbaar gevoel in psalmen lucht geven, storten
anderen hetzelve uit in de benaauwdheid der zeeziekte".
No. 7 en 8 beelden uit (—op schaamtelooze wijze
met de waarheid in strijd!—) „tot Welke mysterien
de innige betrekking deter vrome broeders en zusters in
zulk een naauw bestek opeen gepakt, aanleiding geeft".
***
Het tweede gedeelte der prent. No. 1. „Nu
blaauwden de bergen van Nieuw-Luilekkerland ende
liet zich het psalmgezang uit honderde keelen hooren,
zoodat de Yankees verbaasd en verschrikt naar het
strand liepen ende de Amerikaansche buffels van
angst begonnen te bulken".
No. 2. „Nu verlieten zij paarsgewijze de Ark,
ieder soort bij zijn eigen soort en ieder ras bij zijn
eigen ras . . . . ende bouwden zich tabernakelen midden onder de gapende Yankees". En Bram, ziende
dat zij onrustig werden en naar het beloofde land
uitzagen, nam hunne verzuchtingen ter harte en
werd tot in het binnenste zijner nieren geroerd.
No. 3. Zij gingen over tot het verdeelen van het
nieuwe Kanadn door het lot. „Ende Bram ging op
een ton staan, ende ziet, hij nam een rollebol, ende
riep: Gooi op No. 1, No. 2 speelt, No. 3 heeft
12 oogen; en zij trokken naar het Noorden ende naar
het Oosten, ende naar het Zuiden ende naar het Westen,
en zij timmerden zich huttekens ende eenen grooten
tabernakel voor het Heilige der Heiligen, ende ziet
hun Psalmgezang klonk door het luchtruim; ende
het was hun goed, alhier in Albany te zijn".
No. 4. „Ende niet lang daarna, of het was in

den tijd des oogstes ende van den hooibouw, ende zij
zouden eene prairie afbranden . . . . en Bram nam
een spreekhoorn van een ander Kanaansganger van
75 jaar, en liep driemaal rondom de prairie ende ziet,
de schrik viel op de schare zoowel als op het wild
gedierte, dat zich in het gras had verscholen . . . .
En zij grepen hunne worsthoornen en een schel
bazuingeklank schaterde door het zwerk, ende
zij vingen zich voskens, ende bonden hen pekkransen
aan hunne steerten, als ten tijde van den ouden dag,
ende ziet, de prairie ging op in lichten laaijen gloed,
ende toen de Yankees dit aanschouwden, zoo riepen
zij : Mirakel! Mirakel ! . . . . en de kinderen Gods
woonden rustig midden onder de Amerikiten, ieder
onder zijnen eigen vijgenboom".
No. 5. Maar het duurde niet lang of zij wandelden
de nieuwe afgoden der Amerikiten achterna en de
toorn des Heeren viel op hen. „Nu gebeurde het,
dat een man, een zone van Noordeloos, die aan het
gebergte bij de zee woonde, zich tegen den middag
op zijn land beyond; ende ziet, zijne trekossen waren
gestorven aan de pestilentie, zoodat hij zijn eigen
zaad voor de ploeg spande, ende toen hij opkeek
naar den hemel ende zwaar verzuchtte, tag hij een
lammergier die zijnen zuigeling wegroofde: ende
toen hij nu sterk begost te weenen, ende zich achterwaarts keerde om zijn aangezigt voor het kroost zijner
lendenen te verbergen, ziet daar daalt een leeuw
van het gebergte om zijne Eva te verslinden. Ende
toen de mannen uit de Graafschap, ende die van de
Veluwe ende van den lande van Gorkum ende van
het land van Altena ende uit het land van Drenthe,
dit hoorden, weenden zij met een groot geween, ende
zij verhieven een gehuil, zoodat de bergen er van
weerkaatsten en het wild gedierte zich in zijne holen
schuil hield ende de Yankees naar het strand vlugtten
van wege het groot geween der kinderen Gods.
Ende Bram schreef een boet- en biddag uit, ende zij
zaten neder op de garde in zakken, ende zij strooiden
assche op hunne hoofden ende verscheurden hunne
kleederen".
No. 6. Bram zit ,,onder zijnen wijngaard", telt zijn
schijven, schouwt in den geest den bloei van NieuwLuilekkerland „ende ziet, de gebraden varkens liepen
voor zijne voeten ende de gebraden vogels vlogen hem
in den mond." Hij dacht dat dit een ingeving eens
Engels was, maar ziet het was een inblazing des
duivels geweest. „Want al spoedig bleek, dat er nog
veel kaf onder het koorn schuilde".
No. 7. Daarop ontstond er een geestelijke verwarring in spraken en talent de geest van den antichrist viel op de geloovigen, zoodat de een riep:
„ik heb den geest", ende de andere hem antwoordde:
„Jij ! je bint een natuurlijk mensch, naakt en blind ! . .
No. 8. „Nu werd het onzen Bram te benaauwd
en te ijzig naar om het hart, want zijne oogen aanschouwden dagelijks het waggelen en ondermijnen
van zijn opgetrokken gebouw: de kolonie was haren
ondergang nabij, het Bethel was in eene Mara veranderd. Ende toen nu de kinderen Gods zich met
de Amerikaansche Philistijnen begonnen te vermengen, toen konde Bram zulke gruwelen niet Langer
met leede oogen aanzien, alzoo liet Bram zijne bende
aan Naar lot over en dacht: ,die zich Brandt, moet
met zijne billen op de blaren zitten'. Hij dan nam
niets mede dan zijnen staf en zijnen buidel en scheepte
zich in stilte in naar het moederland, om voor zijne
arme en vervallene kolonie eene kollekte te doen;
maar nu was het: „arme Bram en zelfs zijne broeders
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en zusters in den Heere keerden hem den nek toe.
Terwij1 de verlatene kudde in het Labyrinth zat,
ging Bram den Boer op en haalde een aardig stuivertje
bij een. Nu had hij zijn schaapjes op het drooge,
trok zijne slaapmuts over de ooren, muiltjes aan,
stak zijn pijp op en zette zich onder zijnen wijngaard,
zingende van den morgen tot den avond niet dan:
't Is toch, als men het wel beziet,
Larie om larie en anders niet!
met welk referein alien die dit avontuur gehoord •
hebben, volmondig zullen instemmen. En hiermede bedanken wij het geeerd publiek voor zijne
gunst en recommandatie, ons voorbehoudende op
eenen anderen tijd wederom eene andere vertooning
te zullen geven. Tot dien tijd, Ade !"
***

Tot zoover deze spotprent. Zij laat duidelijk zien,
hoe de geestelijke gesteldheid van sommige Nederlanders was met betrekking tot de Afgescheidenen
en hunne Amerikaansche kolonisatieplannen. De
visioenen van Hocus Pocus zijn niet uitgekomen;
hij heeft in zijn „Opdragt" gezegd „mogt de toekomst
leeren, dat ik gedwaald heb, vergeef mij dan mijne
verkeerde inzigten". Welnu, hij heeft gedwaald,
zoowel in wat voor hem nabije als verre toekomst
was, want glorievoller kolonisatie dan die der Nederlandsche Gereformeerden is er in Noord-Amerika
wel niet aan te wijzen.
Op 17 Nov. 1846 kwam ds. A. C. van Raalte met
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de zijnen, ongeveer vijftig Hollanders en Bentheimers,
met de bark „Southerner" te New York aan, en
stichtte 9 Febr. 1847 in het Westen van den staat
Michigan een kleine kolonie met „Holland" als
centrum. En thans wonen in de hoofdstad van dit
district Grand Rapids alleen reeds 40.000 menschen
met Hollandsch bloed in de aderen. In den beginne
was er armoede, nijpende sours; thans is Grand
Rapids, wat de groote steden betreft, op een na de
hoogste, in percentage van eigenaarschap van woningen; van elke honderd gezinnen zijn er vijftig, die een
eigen huffs bewonen. Zoowel op stoffelijk als op geestelijk gebied heerscht in de Nederlandsche kolonien,
in Michigan, Iowa en elders een toenemende welvaart; het inkomen van het yolk in de Scholtet-kolonie
in Iowa werd in 1912 geschat op 3539 dollar per
hoofd 1). Kerken zijn verrezen, pastorieen gebouwd,
hoogere en lagere scholen gesticht, filantropische
instellingen opgericht, kortom, juist het tegenovergestelde van Hocus Pocus' profetie is uitgekomen.
Over deze en andere Nederlandsche volkplantingen,
hare geschiedenis en tegenwoordigen oeconomischen en
geestelij ken toestand, handelt Dr. J. van Hinte uitvoerig
in zijn onlangs verschenen standaardwerk in twee
deelen: „Nederlanders in Amerika" (Groningen,
P. Noordhoff, 1928), waarop ik in het voorbijgaan
in dit artikel reeds wees, doch dat ik in het volgend
nummer van „Neerlandia" nog nader hoop te bespreken.

Christiaan Huygens.
(1629-1929).
De herdenking van Christiaan Huygens'
geboorte, drie honderd jaren geleden op
14 April, zal volgens mededeeling van het
comite een „nationaal" karakter dragen. Het
zou wellicht weer „nationaal" zijn geweest,
zoo men er een „internationaal" karakter
aan had gegeven. Zoo niet alleen de Koninkl. Akademie, de Leidsche Universiteit,
de Hollandsche Mij. der Wetenschappen en
het Ned. Historisch Natuurwetenschappelijk Museum, en bij wijze van uitzondering de Academie des Sciences te Parijs,
maar ook geleerde genootschappen in andere landen — de Royal Society bijv.,
waarvan hij lid was — zich vereenigd
hadden, om een der scherpzinnigste geleerden en geniaalste ontdekkers en uitvinders te eeren.
Christiaan Huygens, noon van den dichter en diplomaat Constantijn en van een
moeder uit het geleerde geslacht der Van
Baerles, was een wonderkind. Op zijn
achtste jaar verstond hij de vier hoofdregelen der cijferkunst en den regel van drieen
en bedacht hij proeven, om de juistheid
der uitkomst te bewijzen; kon hij „allerhande stukken van Musique op alle sleutelen seer vast Bingen"; leerde hij Latijn
1) tie: Henry Beets, De Gereformeerde Nederlanders in Noord-Amerika. Idealen verwerkelijkt
binnen tachtig jaren? in: Nederlandsch Archief
voor Kerkgeschiedenis, N. S. Dl. XIX (1926),
Portret van Christiaan Huygens, door C. Netscher 1670.

biz. 265-274.
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spreken. Twaalf jaren oud kende hij Grieksch en
was bedreven op de viool, de luit, het clavecimbel.
Op zijn 22ste jaar won hij de vereering en de vriendschap van den geleerden Gregorius a Sancto Vincentio
door zijn humane, schoon vernietigende, critiek op
diens groote werk, dat het vraagstuk van het cirkelvierkant heette op te lossen. Met dat geschrift over
de quadratuur van hyperbool, ellips en cirkel en zijn
drie jaren later verschenen benaderde berekening
van de verhouding van den cirkel tot zijn middellijn,
vestigde Huygens zijn roem als een der grootste
wiskundigen van zijn tijd. Met zijn „Van Rekening
en Spelen van Geluk" legde hij den grondslag der
waarschijnlijkheidsrekening, toen iets geheel nieuws.
Een eerste plaats als sterrenkundige verwierf hij
door met zelfgeslepen lenzen den grootsten toen
bekenden kijker te vervaardigen, waarmede hij de
wachters en den ring van Saturnus vond. Een heele
nijverheid ontstond uit zijn uitvinding van de slingeruurwerken. Zoo onafhankelijk en doordringend, zoo
geniaal was zijn vernuft, dat hij zonder moeite de
eerste onder de geleerden van zijn tijd werd. Hem
schijnt de nevelhypothese van Kant en Laplace reeds
voor den geest te hebben gezweefd.
Tusschen Galilei en Descartes, Newton en Leibnitz
schittert Christiaan Huygens, l'Incomparable, de
Onvergelijkeliike, zooals Azout hem noemde, als
een ster van de eerste grootte. Wie hem met den
beroemden Einstein wil vergelijken, vergete zijn
grooter veelzijdigheid niet. Internationaal was Huygens en door studie en door arbeid en van aanleg.
Hij voelde zich meer wereldburger dan Nederlander.
Terecht is hem euvel geduid, dat hij, toen de legers
van Lodewijk XIV op Nederland invielen, met een
jaargeld van dien vorst kalm te Parijs bleef werken.
Hij heeft daar zwaar voor geboet. Toen de zonnekoning ter kimme ging, de verwarring in diens rijk
en de geloofshaat toenamen, werd aan Chr. Huygens
op beleedigende wijze beduid, dat zijn terugkomst
te Parijs niet gewenscht werd. Dit heeft de internationale wetenschap aan hem goed te maken.

NEDERLAND.
Mr. K. M. Phaff t.
22 Maart overleed te 's-Hertogenbosch op 75jarigen leeftijd Mr. K. M. Phaff. Hij was er sedert
1907 raadsheer in het gerechtshof na rechterlijke
ambten in verschillende plaatsen te hebben bekleed,
o. a. te Dordrecht, waar hij voorzitter der Rechtbank
en schoolopziener was geweest en ..... kennis had
gemaakt met het levenswerk van onzen eerevoorzitter,
Dr. Kiewiet de Jonge, waartoe hij zich als vurig
Nederlander en warm vriend van Afrikaners en
Vlamingen bizonder voelde aangetrokken.
Zoolang het A. N. V. bestaat, heeft hij metterdaad
belangstelling getoond in ons streven, zijn liefde voor
het Dietsch ideaal verflauwde nimmer.
Wat was natuurlijker dan dat men hem benoemde
in de A. N. V.-besturen ter plaatse, waar het lot hem
riep, dat men hem weldra afvaardigde naar het
Groepsbestuur, waarvan hij vele jaren deel uitmaakte, en dat dit hem ten slotte ook afvaardigde
naar het Hoofdbestuur.
Sedert 1922 was hij lid van het hoogste college
in ons Verbond en als zijn gezondheid het hem

veroorloofde was hij trouw op zijn post op vergaderingen en samenkomsten, waar hij een graag geziene

Mr. K. M. Phaff f
(1854-1929).

figuur was om zijn beminnelijk karakter en zijn
zuivere genegenheid voor de goede zaak, die hij ook
met al de warmte van zijn Nederlandsche hart
diende in de plaats zijner inwoning.
En nu is deze trouwe, beproefde vriend van het
A. N. V. plotseling van ons weggenomen; Afdeeling
's-Hertogenbosch zal moeilijk een gelijkwaardig opvolger voor hem als voorzitter kunnen vinden, het
Hoofdbestuur als zijn plaatsvervanger geen toegewijder strijder door het Groepsbestuur zien aangewezen als Mr. Karel Phaff.
Aan zijn graf hebben 26 Maart de heeren P. J. de
Kanter algemeen voorzitter en Jhr. mr. C. van Nispen
tot Sevenaer Jr. bestuurslid der Afd. 's-Hertogenbosch, getuigenis afgelegd van onze groote waardeering voor dezen goeden mensch en voortreffelijken
vaderlander.
Jac. Post.
Den 12den deter maand wordt onze propagandist
70 jaar.
Dat zoudt ge hem, met zijn blozend opgewekt
uiterlijk, niet aanzien, evenmin aanhooren, als hij
met een overtuiging, welke men zelfs bij iemand, die
nog een heel Leven voor zich heeft, niet sterker
aantreft, opkomt voor de eer van land en yolk, van
stam en taal.
Voor de zuiverheid van die taal heeft hij al gevochten, toen hij in dienst van de Z. A. S. M. vOOr
den Boerenoorlog mede de Afdeeling Johannesburg
heeft bestuurd, welke jaren Lang aan de spits der
Zuidafrikaansche takken van het A. N. V. stond.
In het Maartnummer 1898 van Neerlandia, dat
toen in Gent werd uitgegeven onder leiding van
Hyp. Meert, werd van zijn hand een betoog voor
taalzuivering opgenomen, waaruit reeds de onverwoestbare liefde voor onzen stam spreekt, die hem
nog bezielt, nu hij dagelijks tracht de gelederen van
het A. N. V. te versterken met degenen, die tot nu
geen belangstelling in onze beweging toonden.
Hij schreef toen o. m.:
„Ik wenschte wel, dat de Hollanders en Afrikaners
wat meer gevoel van eigenwaarde en fierheid aan
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den dag legden en 't Nederlandsch als No. 1 beschouwden."
Dat woord is nog van pas en wees verzekerd, dat
hij het nog als een beweegreden gebruikt om degenen,
die hij bezoekt, tot toetreding te bewegen.
De heer Post is met onderbreking van een 6-tal
jaren van 1905 af propagandist voor 't A. N. V.
geweest. Hij heeft in al dien tijd veel leden aangeworven, van wie er natuurlijk binnen enkele jaren
afvielen, maar er bleef toch een kern over, die
blijvende winst beteekende. Bovendien, ook bij hen,
bij wie hij Been onmiddellijk gunstig gevolg bereikte,
zaaide hij het zaad, dat allicht later opschoot; in
elk geval lichtte hij vele onverschilligen of onmachtigen
toch in over het bestaan van een vereeniging, die nu
reeds bijna 31 jaren arbeidt voor verhooging der
geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht van den
Nederlandschen stam.
Hij zelf heeft over zijn ervaringen — wat moet
zoo'n reiziger in nationaliteitsgevoel, zooals hij wel
eens spottend genoemd werd, een menschenkennis
hebben opgedaan ! — eens een lezenswaardig artikel
in Neerlandia geschreven (Maart 1906).
De verschillende gebieden, tot welke het A. N. V.
zijn werkzaamheid uitstrekt, geven den heer Post
tal van aanknoopingspunten voor gesprekken en het
gelukt hem herhaaldelijk personen op hun eigen gebied
te naderen en te overtuigen.
Eens beaamde een eenvoudig burger, Wien hij de
grootheid van ons aardrijkskundig kleine land had
onder het oog gebracht: „Juist mijnheer, we zijn niet
groot, maar we kunnen grootsch zijn, schrijf me
maar op."

Jacobus Post.
(1861-12 April-1929).

Er zijn bestuurders, die uit beginsel tegenstanders
van bezoldigde propaganda zijn en daarom het werk
van den heer Post minder waardeeren. Wij waardeeren
dat alleen reeds om het doorzettingsvermogen, dat

er voor noodig is, en dit kan alleen het gevolg zijn
van de heilige overtuiging, dat men pleit voor een
goede zaak, voor een instelling die op gezonden grondslag een gezond nationalisme we nscht te wee en.
Die diep gewortelde overtuiging is het, welke den
goeden vaderlander, die de heer Post, een on er
oudste leden, is, de kracht geeft om in zijn jeugdigen
ouderdom met nimmer falenden ijver te arbeiden
voor den groei en den bloei van het hem zoo dierbaar
gebleven Alg. NederL Verbond.

Groep Nederland.
Verslag der Groepsvergadering op 9 Maart 1929 gehouden te
Rotterdam in „Restaurant Riche".

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Prof. Dr. A. A. van
Schelven, voorzitter; J. N. Pattist, ondervoorzitter; F. J. M.
Tonino, penningmeester; Kol. K. E. Oudendijk; Prof. Dr.
Z W. Sneller. Afwezig met kennisgeving de heeren Prof. W.
l et; H. R. Boeree en Mr. W. J. L. van Es.
No
Vertegenwoordigd de afdeelingen: Amersfoort, Amsterdam,
's-Gravenhage, 's-Gravenhage-Jongelieden, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Voorne-Putten,
Wageningen. Afwezig met kennisgeving: Alkmaar, Arnhem,
Delft, Leeuwarden en Leiden.
Commissie tot nazien van het beheer van den penningmeester
vertegenwoordigd door Mr. J. Hoog, terwijl 19 belangstellende
leden aanwezig waren.
De voorzitter opent de vergadering te 11 uur met een rede,
die tevens zijn afscheidsrede is en waarin hij meedeelde, dat
zijn op de dagorde vermelde voornemen, als voorzitter af te
treden, niet plotseling is opgekomen, doch dat zijn werkzaamheden het hem niet mogelijk maken, het voorzitterschap in
deze, voor het Verbond zoo gewichtige tijden tot zijn eigen
bevrediging waar te nemen. Was hij eenige malen bezweken
voor den aandrang zijner medebestuursleden om te blijven,
thans is hij tot de stellige overtuiging gekomen, dat hij beter
doet met heen tegaan ,
al valt het afscheid zwaar.
Voortgaande zeide spreker, dat de groep zich tegenwoordig
in een moeilijke constellatie bevindt. Dat het Hoofdbestuur
reglementswijzigingen op touw zet, die consequent slechts tot
ban en interdict van afdeelingen of personen kunnen leiden,
en dat sommige autoriteiten in di klassieke land der vrijheid
van gedachte de Groot-Nederlandsche cultuurbeweging in
de leprozenbarak willen opsluiten, (denk aan het Dietsch
Studentencongres), dat is alleen erg voor dat hoofdbestuur en
voor die autoriteiten, die zich noch door de geschiedenis van
Alva en zeker yolk van boter, noch door die van president
Masaryk en zijn Tsjecho-Slowaaksche republiek willen laten
leeren omtrent de kracht eener nationale beweging. Voor de
groep is echter erg, dat zij door zulke uitingen en maatregelen
licht in een hoek gedrongen wordt, waar zij toch eigenlijk
krachtens haar reglementen niet zijn wil. Het gaat niet aan,
datgroep Nederland, zoodra iemand maar zou willen verklaren,
dat eenige zaak in de politieke sfeer is gelegen, zich van bemoeiing daarmede zou moeten onthouden. Maar zij moet
aan den anderen kantzich niet laten driven tot een optreden,
waarvan hetpolitieke karakter zich ook voor den GrootNederlander, die niet bang is zich aan koud water te branden,
niet laat loochenen. Dat eischt eengoede trouw 'eens de
vereenigingsgemeenschap. Er blijft toch ook bij een eerlijk
zich houden aan de reglementen nog werk genoeg over voor
bewerking der publieke opinie in Nederland in die richting,
datzij met beslistheid pleit voor het ideaal, waarvoor de drager
van de Bel fiche kroon, vier jaar geleden, de klassieke formule
heeftgevonden: de Vlaming in rechte en in feite de gelijke
van den Waal.
De vergadering besluit de rede in de notulen te doen opnemen.
De notulen der vergaderingen van 22 Sept. 1928 en 5 Jan. '29
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worden onveranderdgoedgekeurd, zooals ook het jaarverslag
van den secretaris. Besloten wordt in Neerlandia een lijst
openbaar te maken van afdeelingen, die een jaarverslag
inzonden.
De heer Mr. J. Hoog brengt namens de Commissie voornoemd verslag uit van haar bevindingen en stelt evenals vorige
jaren vast, dat zij slechts de uitgaven heeft kunnen nagaan,
maar dat zij ten aanzien der inkomsten, evenals de penningmeester zelf, moest of aan op de opgaven omtrent leden en
hunne bijdragen van de administratie van het Hoofdbestuur.
Door het uitblijven van de ledenlijsten uit het meerendeel der
afdeelingen is bovendien afdoende toezicht onmogelijk. De
Commissieprijst het zuinig beheer van den penningmeester
en stelt voor hem te machtigen het kapitaal, dat thans op girorekening voorkomt, op andere wijze te beleggen.
De heer Van Heusden (A'dam) stelt vragen betreffende
rente, afschrijving op afdeelingen en de wijze van vorming
van hetpropagandafonds, welke laatste vraag ondersteund
worth door den heer Kroon (Utrecht). Nagegeven uitleg
besluit de vergadering over de wijze van belegging en wordt
de rekening en verantwoording onder dank aan de Commissie
en denpenningmeester goedgekeurd.
De heer Da Silva (Voorne en Putten) dankt de Groep namens
zijne afdeeling voor de teruggave harerzijds van de gelden
der afdeeling Den Briel.
Aan de orde is thans een motie der Afdeeling Rotterdam ter
zake van de redevoeringen, gehouden op 23 Januari 1929 te
Utrecht in de avondvergadering dier Afdeeling. Het Groepsbestuur stelt hierin een wijziging voor. De motie wordt ingeleid
door Mr. Van Haeringen (Rotterdam), die den oorspronkelijken
tekst handhaaft. Aan de besprekingen nemen deel de heeren:
Van Heusden (A'dam), Laman Trip (Wageningen), Van der
Plaats)
(Haarlem), Oudendijk (Den Haag), Tonnaer (Den Bosch
Kroon (Utrecht), Prof. Sneller (R'dam), Goslinga (Schiedam)
en de heer J. Post.
De tekst, voorgesteld door de Afdeeling Rotterdam, wordt
verworpen bij staking van stemmen. Daarnawordt de tekst,
voorgesteld door het Groepsbestuur, aangenomen met
18 teen 4 stemmen. In beide gevallen onthield de Afdeeling
Utrecht zich van stemmen op grond dat de Groepsvergadering
niet bevoegd zou zijn.
De aangenomen motie luidt:
„Groep Nederland van het A. N. V. den 9den Maart 1929
te Rotterdam vergaderd, kennis genomen hebbende van het
verslag der vergadering van de Afdeeling Utrecht van het
A. N. V. den 23sten Januarij.l. des avonds te Utrecht gehouden
(zie N. R. Ct 24 Januari 1929, Ochtendblad A),
is van oordeel,
dat het gesprokene op grond van het besluit van de Groepsvergadering van 22 September 1928 te Haarlem, blijft voor
rekening van de Afdeeling Utrecht, die de vergadering belegde,
Gaat over tot de orde van den dag."
In de open plaats ,
veroorzaakt door het aftreden van den
voorzitter, die zich niet herkiesbaar stelde, wordt gekozen de
heer J. N. Pattist, thans ondervoorzitter. Deze aanvaardt de
benoeming tot een andere administratieve re elan getroffen is.
Aan de besprekingen over de voorstellen der finantieeladministratieve Commissie nemen deel de heeren Oudendijk
(Den Haag), Van Heusden (A'dam), Kroon (Utrecht), Sneller
(R'dam), Hoog (Haarlem). De heer Pattist doet nog het voorstel,
om de bijdrage in de kosten der administratie aan het Hoofdbestuur in te trekken en om aan den secretaris en denpenningmeester een toelage te even voor betaalden schrijfarbeid.
De voorzitter stelt voor eenproef te nemen met het voorstel,
zooals het na overleg met bet Hoofdbestuur door de Commissie
g
edaan wordt, n.l. dat de ambtenaar thans in dienst van het
Hoofdbestuur belast met de administratie voor de Groep,
voortaan voor dat deel van zijn werk rechtstreeks onder het
gezag van het Groepsbestuur komt, terwijl aan het Groeps-

bestuur een kamer ter beschikking wordt gesteld op Laan 34.
Daar er vermoedelijk om andere redenen een statutenwijziging
aan de orde komt, kan dan tevens de regeling der afdracht
een andere samenstelling van het Hoofdbestuur aan de
en
orde wordengesteld.
Het voorstel der Commissie om een proef te nemen gedurende
een jaar, wordt aangenomen.
Bij de rondo raag herinnert de heer Kroon (Utrecht) aan het
besluit der vergadering van 5 Januari; verder verzoekt hi' het
Groepsbestuur zich tot de Regeering en de V. A. R. A. te
wenden, opdat op den avond van 30 April gelegenheid zal
bestaan, dat een nationaal programma wordt uitgezonden.
Ook verzoekt hij, dat het Groepsbestuur zal aandringen, dat
steun wordt verleend aan Zeeuwsch-Vlaanderen, waar zeer
ongunstige toestanden heerschen.
De voorzitter antwoordt, dat de hoofdbestuursvergadering,
waarin het voorstel der Groep van 5 Januari 1929 zou worden
behandeld, moest worden uitgesteld we ens onvoltalligheid.
In April zal de zaak vermoedelijk aan de orde komen en bij
verder uitstel zal aan het gen omen besluit tot openbaarmaking
de hand worden gehouden. Wat de uitzending op 30 April
betreft, zoo meent hij, dat daarin reeds voorzien is in den
geest van den voorsteller.
Ten aanzien van het derde punt kan hi' mededeelen, dat de
heeren Nolet en Pattist naar Zeeuwsch-Vlaanderen zullen gaan,
om den toestand in oogenschouw te nemen.
De heer Pattist wil met een enkel woo rd herdenken, hoeveel
itterschap
voor de
Prof. Van Schelven in de jaren van zijn
voorz
goede zaak heeft over gehad en zich met hart en ziel aan het
Verbond heeft gewijd, in de groote zoowel als in de kleine
din en.
De voorzitter dankt den spreker voor zijn woorden en zegt
aan de 7 jaren van samenwerking met het Groepsbestuur en
Afdeelingen de aangenaamste herinneringen te zullen behouden.
Mej. Francke (Haarlem) deelt mede, dat er aldaar verschil
van meening bestaat over het al of niet uitnoodigen van Dr. A.
Borms en zou gaarne de meening der Afdeelingen daarover
vernemen. De voorzitter deelt mede, dat de afdeeling Rotterdam, die zooals bekend, het scherpst de meening voorstaat,
dat het A. N. V. buiten de politiek moet worden gehouden, niettemin Dr. Borms heeft uitgenoodigd en wel onder de voorwaarde, dat hij zich niet op politiek to rrein begeeft. Tegen
een dergelijke uitnoodiging behoeft dus z. een bezwaar
te bestaan.
De heer Tonnaer (Den Bosch), vestigt er de aandacht op,
dat onlangs een bericht verscheen, dat in een zekere vereeniging
voor bijzonder onderwijs, besloten is, niet meer het Wilhelmus
te doen aanleeren.
De voorzitter verzoekt hieromtrent naderegegevens.
De heer Van Heusden (A'dam) merkt op, dat de oprichting
der Afdeeling 't Gooi leidde tot verlies van een groot aantal
leden voor de Afdeeling Amsterdam,
zonder dat de nieuwe
Afdeeling, die te ruime grenzen heeft, tot bloei kwam. Hi'
stelt voor om een Afdeeling Bussum op te richten en de andere
leden weer bij Amsterdam te voegen.
De heer Van der Marck (Jongelieden-Den Haag) deelt mede,
dat in overleg met het Groepsbestuur ook jongelieden buiten
Den Haag wonend lid deter afdeeling kunnen worden.
De heer Goslinga (Schiedam) vraagt, of de heeren De Gaay
Fortman en Nolet in den Radioraad zijn gekozen door hun
betrekking als bestuurslid van het A. N. V. De voorzitter meent
van wel.
Ten slotte spreekt de heer Kroon (Utrecht) namens zijn
Afdeeling haar hartelijken dank uit aan den aftredenden
voorzitter voor alles, wat deze in het belang van het A. N. V.
heeft verricht.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
W. J. L. VAN ES, Secretaris.
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Herleving van de Afdeeling Deventer.
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Afdeeling Schiedam herleefd.

Mr. J. P. S. Gualtherie van Weezel opende, in zijn hoe19 Maart werd te Schiedam een A. N. V.-avondgegeven,
danigheid van voorzitter van het voorloopig bestuur, de verdie lang in de herinnering zal blijven en die den grondslag
gadering van 18 Febr., heette alle aanwezigen van harte welkom
gelegd heeft voor een krachtige opleving der Afdeeling, welke
en bracht het volgende onder hunne aandacht:
jarenlang gesluimerd had:
Rust was ergevolgd op den bloeitijd van de Afdeeling
De naam van den Vlaamschen verteller Felix Timmermans
Deventer van het A. N. V. Van lieverlede was deze rust overwas voldoendegeweest om de grootste zaal in Schiedam te
gegaan in een die en slaap. De afdeeling Deventer tot nieuw
doen volstroomen. Er waren 800 toehoorders, een belangleven te werken zij dan ook het hoofddoel dezer bijeenkomst.
stelling, waarop alle afdeelingen naijverig kunnen zijn. Er
Spreker stelde voor, daarmede reeds thans een begin te maken,
was dan ook krachtig propaganda gevoerd en het nieuwe
door een bestuur te kiezen.
bestuur, bestaande uit: mevrouw dra. Lomars-Korteweg en
Gekozen werden tot voorzitter: Mr. J. P. S. Gualthêrie
de heeren F. A. C. Lechner, voorzitter,
dr. R. H. M. Geerdes,
van Weezel, tot secretaris: A. Prakken, tot penningmeester: P. J. Meyer, dr. C. A. Reeser en W. J. Goslinga, secretaris,
Ir. W. P. C. Knuttel ,
tot verdere bestuursleden: E. C. C. Houck
heeft alle eer van zijn werk.
en Dr. H. H. Zeylstra.
Hoe opwekkelijk en smeuig de populaire schrijver van Pallieter
De voorzitter hield daarna een inleiding, waaruit blijkt zijn gehoor heeft beziggehouden, beseft ieder die ooit het
(voor wien het nog niet wist !) hoe zeer het streven en werken
genoegen had onder zijn gehoor te zijn.
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, hem ter harte gaat.
De voorzitter noodigde hem dan ook namens allen uit nog
zijn woord vond dadelijk, rechtstreeks in an bij de aanwezigen,
eens terug te komen en bracht tevens dank aan de leerlingen
wel een bewijs, dat hi' geen „woorden kiest, waaraan het hart
van hetgymnasium, die onder leiding van dr. J. Persijn en
vreemd is."
met vleugelbegeleiding door mevrouw E. M. Castendijk-Jansen,
Spreker niet het A. N. V. als een drieluik, (in welk volmaakt
hun muzikale medewerking verleenden.
evenwicht, in welke innige weergave, die tot iets eeuwigs werd,
werden deze drieluiken niet door onzeprimitieven geschilderd1)
Binnen de omraming van het eerste luik lit dan het begrip
OOST EN WEST
uitgedrukt in het woord „Algemeen". Hieronder moet worden
verstaan, dat elk en een iegelijk, uit welken kring hi' ook kome,
toetreden kan tot het A. N. V., en zich in dit Verbond op
In het brandpunt der belangstelling.
zijn plaats moet kunnen voelen. De band van saamhoorigheid,
die soms eengroote menigte als uit een mond doet roe en
„Nederland is groot door zijn wereldpositie. Wij
„Lang leve her Vaderland; lang leve onze Koningin", die
zijn een groot yolk, niet door onze buitenlandsche
band, moet ons brengen tot het lidmaatschap van het A. N. V.
En dan het middenstuk „Nederlandsch", in den zin van politiek, doch door ons verleden en onze toekomst.
En vooral mag daarbij onze volkskracht niet vergeten
„ T,?.ietsch". Kijk, we moeten niet zeggen: „Waar het goed is,
worden. Nederland heeft bovendien een machtige
daar is ons Vaderland". Neen, duizendmaal neen, in ons leeft
positie door zijn vooruitstrevenden geest."
het:„Waar ons Vaderland is, daar is het goed”. Daar immers
Aldus generaal Snijders in de rede, eenigen tijd
wonen zij, aan weer wezen wij ons verwant gevoelen, daar zien
geleden te Batavia gehouden voor de afdeeling van
we den roem van„onze” schilders, daar vinden we het lied,
dat ons lief is. En met recht noemen we met eere de namen van het Algemeen Nederlandsch Verbond aldaar. Hij
besprak den Nederlandschen arbeid in 0. Indie,
„onze" geleerden (wie onder was niet verheugd, wanneer een
Nederlandschgeleerde een Nobelprijs verwierf ?) En daarom welks oppervlak slechts een derde kleiner is dan
heel Europa en het schitterende cultuurwerk, daar
juist voelen we het als een gebrek aan eerbied, wanneer we
door Nederland volbracht. Van begin tot eind was
„Maryken van Nimwegen" met een sigaret tusschen de lippen
deze toespraak een fier antwoord aan hen, die schimpen
zien optreden en keeren ons met een gevoel van walging af,
en klagen; een bemoediging voor hen, die arbeiden
als we lezen, dat er „chez X", „five o'clock tea op ieder uur
aan het behoud en den bouw van de stichting der
van den dag" wordt gedronken.
vaderen.
Als sluitstuk dan: „
Verbond". Reeds de ouden wisten het:
De meeste menschen zondigen meer door gebrek
„Concordia resparvae crescunt."
aan verbeelding dan door kwaadwilligheid; het is
Na deze inleiding gaf Mevrouw Visman eenige mooie, echt
daarom zoo nuttig, dat rolprenten aan hen, die thuis
Dietsche liederen ten beste, waarbij zij op voortreffelijke wijze
zitten, met nadruk toonen, hoe hard daar ginds
door haar echtgenoot, Ir. Visman, begeleid werd.
gewerkt wordt ondanks een ongewoon klimaat en
Vervolgens sprak Dr. Ritter over het doel en het werken
vele moeilijkheden, waarvan men hier nauwelijks
van het A. N. V. De spreker boeide zijn toehoorders van het
een begrip heeft. De volksgeest, de wil waardig te
begin tot het einde en stelde o. m. de vraag: „Waarom is
zijn hetgeen wij van de vaderen erfden, moet weer
niet ieder Nederlander lid van het A. N. V. ? Feitelijk moest
worden gewekt. Hulde daarom aan den heer H. F.
ieder, die Nederlandsch voelt, lid zijn! De zaak, die het A. N. V.
Tillema, den bekenden schrijver van „Kromo-Blanda"
voorstaat, is toch de zaak van elk rechtgeaard Nederlander.
en „Zonder tropen geen Europa" die Indie van Zuld
Neem slechts kennis, van wat het A. N. V. wil,
en ge zult
naar Noord en van Oost naar West is doorgetrokken
dit moeten beamen. En toch is het noodig,
dat velen de trom
en met ettelijke duizenden meters film naar Nederland
roeren voor het Verbond, want lang, lang niet allen, die lid
terugkeert. Hulde, in het bijzonder, aan het Koloniaal
moesten zijn van het Verbond, zijn het !
Instituut, dat de prachtige Mataram-film onlangs
Nadat de heer Jac. Post,
propagandist van het A.N.V. ook
ook in den Haag heeft vertoond. Prof. J. C. van Eerde
nog enkele woorden gesproken had, sloot de voorzitter de
gaf daarbij een toelichting waarbij een opmerking
vergadering met een woord van dank aan alien, die tot het
ons bijzonder getroffen heeft. De hoogleeraar vertelde
welslagen van den avond hadden bijgedragen.
van het volkomen tenietgaan van de zeer oude beMoe
de afdeeling Deventer weer tot vollen bloei komen!
g
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schaving van het rijk van Mataram tengevolge van
binnenlandsche oorlogen. Daarbij vertoonde zich het
verschijnsel, dat herhaaldelijk in de Indische geschiedenis voorkomt: dat inlandsche stammen de
hulp der „Compagnie" inriepen om de orde te
herstellen. Met een verandering van het beroemde
gevleugelde woord van Voltaire kan men zeggen:
indien het Nederlandsche bestuur niet bestond,
moest het worden uitgevonden !
Welk een kostbaar bezit onze Oost is — laat
andere volken dat niet beter gaan begrijpen dan
wijzelf! In den vreemde neemt de belangstelling
overhand toe. Bezoeken als van het Belgische kroonprinselijk paar, den industrieel prof. Carl Duisberg,
den populairen Albert Thomas en zooveel anderen
getuigen daarvan niet minder dan tal van geschriften.
In de lijvige studie over Nederlandsch en Fransch
koloniaal bestuur in het Verre Oosten door sir Hesketh
Bell in het Licht gegeven, wordt niet alleen het Nederlandsche bewind uitbundig geroemd, maar wordt
ook nadruk gelegd op den langen duur van het
Nederlandsche bestuur, op de ervaring, de lessen
der practijk, die de Nederlanders zich zoo goed
ten nutte wisten te maken.
Daarnaast staat een ambtelijk verslag van een
anderen Engelschman, den Britschen onder-minister
van Kolonien Ormsby Gore, over welk verslag 1) de
Times een hoofdartikel schreef onder het opschrift:
„Een les van Java". „Men weet in Engeland te
weinig van Ned.-Oost-Indie", schrijft het cityblad.
„Maar in menig opzicht geeft het Nederlandsche
koloniale rijk leiding voor de overige wereld. Zoowel
voor de Britsche nijveren, die belangen hebben in
de tropen, als voor de talrijke Britsche ambtenaren
in Oost- en West-Afrika en elders, wier taak het is,
inlandsche volken voor landbouw en hygiene op te
voeden, zijn de arbeid en het welslagen der Nederlanders vol leering en belofte." En een Amerikaansch
reiziger, de heer John C. van Dijke verklaart in
zijn onlangs verschenen „In Java and the neighbouring
islands", dat de Nederlanders, dank zij hun vrijzinnig
en vrijgevig bestuursstelsel, de best geslaagde bestuurders van Kolonien zijn van den tegenwoordigen
tijd, van wie de Ver. Staten en Engeland veel kunnen
leeren.
Albert Thomas vertoefde slechts drie dagen in
Nederlandsch Indie en kon dus in een persgesprek
alleen de indrukken weergeven, die hij van het groote
kolonisatiewerk der Nederlanders had ontvangen.
Het is, zeide hij, prachtig te zien, hoe op een eiland
als Java de geest en de hand van den mensch de
geweldige krachten van de tropische natuur Leiden
en beheerschen. En wat de vertegenwoordiging van
den inlander en de koloniale politiek betreft — „zelden
wordt daarover zooveel nagedacht als in Nederland",
zeide de directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, die met deze weinige algemeenheden had
kunnen volstaan 2). De Haagsche correspondent der
KOlnische Ztg. meende onlangs, dat onze politiek „om
den eenigszins losgeraakten band tusschen inlanders
en blanken vaster te maken", breeder (grosszugiger)
zal moeten worden. Verrassend was de verklaring
1) Opgenomen in de Gazette de Hollande.
2) Later lie de heer Thomas zich tot verschillende uitspraken verleiden, die onmogelijk op grondig onderzoek
konden berusten.

door den heer A. Grimshaw, hoofd der afd. inlandersarbeid van het Int. Arbeidsbureau, aan een vertegenwoordiger der Deli Crt. gedaan. Hij heeft grondige
studie gemaakt van arbeidsstelsels en toestanden en
betuigde ten opzichte van het bekende brandende
vraagstuk, „dat in geen enkel ander land, waar
contract-arbeid bestaat, de toestanden zoo gunstig
zijn als in Ned. Indie." De geneeskundige zorg
voor de koelies staat op hooger peil dan in eenige
andere kolonie en de arbeidsinspectie duldt geen
toestanden, die het daglicht niet kunnen velen.
Hiermede zijn slechts enkele van de vele beschouwingen over Indie van den laatsten tijd vermeld.
De oogen der wereld zijn op Nederlands prachtige
overzeesche gewesten gericht; „daer en is ter werelt
niet dat ons can hinderen", om, naar J. P. Coens
woord, daarginds onzen plicht te blijven doen.
In den tijd, toen het Nederlandsche yolk zich zijn
eenheid en saamhoorigheid bewust werd, aanvaardde
het die grootsche taak. Met de volbrenging daarvan
zijn die eenheid en saamhoorigheid vast verbonden.
In een onderhoud, dat wij deter dagen mochten
voeren met den oud-gouverneur-generaal mr. D.
Fock kregen wij van den tegenwoordigen toestand een
uitmuntenden indruk. Zoo remand dan is mr. Fock in
staat geweest, achter de schermen te kijken. Nederland
heeft in Indie een modern koloniaal beleid aanvaard
met behoud van een sterken band met het moederland.
De instelling van den Volksraad en van plaatselijke
raden heeft openbaar en politiek leven doen ontwaken; in het algemeen zijn de hervormingen geslaagd,
de onvermijdelijke moeilijkheden zijn zoo goed als
overwonnen. Vele gewesten o. a. Sumatra's Oostkust
en in den laatsten tijd ook het Zuiden, ontwikkelen
zich krachtig; voor de opsporing der bodemschatten
doet de regeering, wat zij kan en tenminste evenveel als het bestuur van Welke andere kolonie
ook, terwijl verschillende ondernemingen hard aan
het werk zijn. Handel en nijverheid gingen in
het afgeloopen jaar vooruit, zelfs de rubberteelt
maakte ondanks de lage prijzen nog t aken. De
welvaart der inlandsche bevolking verbeterde. Wat
het leven in het algemeen betreft, meende mr. Fock
geen schadelijk Americanisme te hebben waargenomen; integendeel zijn de geesten minder materialistisch dan vroeger, neemt de belangstelling in
wetenschap en kunst verheugend toe. Op Java, in
Deli, is meer geestelijk leven ontstaan. Het vereenigingsleven ondervindt de nadeelen van de
groote afstanden en van den vlottenden toestand
der westersche bevolking, wat niet wegneemt, dat
er voor het A. N. V. nog veel te doen is.
Dat in Nederland de groote beteekenis van Nederlandsch Indie meer en meer wordt beseft, kan overigens niet tegengesproken worden. De belangstelling
voor alles, wat de overzeesche landen betreft, stijgt.
De Indische tentoonstelling te Arnhem, om een
voorbeeld te noemen, slaagde boven verwachting;
de radiotelefoon deed een golf van geestdrift over
het land gaan, de zegepraal der vliegers het hart
zwellen van rechtmatigen nationalen trots. Het
vraagstuk van het luchtverkeer in Indie zal weldra
worden opgelost. Vaderlandlievende betoogingen
wekte de sleep van het Singapore dok op elk voorbij
varend Nederlandsch schip.
In steeds breeder kringen dringt het besef door
van de hooge roeping die Nederland in Indie heeft
te vervullen. Geleerden van naam stellen er hun
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eer in, ja maken er hun levensdoel van, hun
wetenschap dienstbaar te maken aan Indie's belangen.
De betrekkingen van handel en nijverheid in Nederland en de landen overzee worden steeds omvangrijker
en meer samengesteld. Veel zorg wordt aan de
verstandelijke en zedelijke vorming der inlandsche
bevolking besteed. Oost en West komen nader tot
elkaar
Nog steeds is er in Indie wat groots te verrichten.
Portverlaging in het verkeer tusschen Oost- en
West-Indie.
Voor de opening van het Suez-kanaal (1871) waren
de porten van de tusschen Nederland en Ned.Indie verzonden poststukken zeer hoog. De toen
tot stand gekomen rechtstreeksche stoomvaartverbinding bracht daarin, altharls ten aanzien van
de brieven, groote verbetering, welke in 1889 tot
alle poststukken werd uitgebreid. Sedert dat jaar
wordt het beginsel gehuldigd, dat in het verkeer
met de z.g. zeepost — d.w.z. rechtstreeks over zee,
zonder overlading — de binnenlandsche porten
gelden.
Spoedig daarna werd hetzelfde beginsel toegepast
op het verkeer met de zeepost tusschen Nederland
eenerzijds en Suriname en Curacao anderzijds, alsmede tusschen Suriname en Curacao onderling.
Wegens Bemis aan een rechtstreeksche stoomvaartverbinding is daaronder het postverkeer tusschen
Oost- en West-Indie niet begrepen. Te dien aanzien
werd Ned.-Indie ten opzichte van Suriname en
Curacao en omgekeerd Suriname en Curacao ten
opzichte van Ned.-Indie als „buitenland" beschouwd.
Dit was een hoogst ongewenschte toestand, welke
intusschen, althans uit een geldelijk oogpunt, niet
sterk tot uiting kwam, zoolang het verschil tusschen
het binnen- en buitenlandsch port van Ned.-Indie
betrekkelijk gering was. Na den oorlog kwam daarin
echter verandering. Met ingang van 1 Januari 1922
toch werd het buitenlandsch port voor een enkelvoudigen brief (tot 20 gram) van 12 1/2 tot 20 cent
en het binnenlandsch port van 10 tot 121/2 cent
verhoogd. In Suriname en Curacao bedroeg toen
het buitenlandsch port 15 cent en het binnenlandsch
port in Suriname 10 en in Curacao 71/4 cent.
Hoewel het postverkeer tusschen Oost- en WestIndie betrekkelijk gering was en van portverlaging
geen noemenswaardige vermeerdering kon worden
verwacht, moest het toch van groot belang worden
geacht, ook in dat verkeer de binnenlandsche porten
in te voeren, al was het slechts, omdat daardoor de
saamhoorigheid ook van de Nederlandsche gebiedsdeelen in Oost- en West-Indie tot uiting zou komen.
Tot dien maatregel bestond een gereede aanleiding,
toen in het laatst van 1916 besloten werd, de gunstige bepaling, welke voor het verkeer met de zeepost
bestond, voor zoover brieven en briefkaarten betreft,
ook met de mail toe te passen op het verkeer.
Desgevraagd betuigden de besturen van Ned.-Indie,
Suriname en Curacao eenparig hun instemming met
het denkbeeld, in het postverkeer tusschen Ned.Indie eenerzijds en Suriname en Curacao anderzijds,
ten aanzien van de brieven en briefkaarten, de wederzijdsche binnenlandsche porten toe te passen.
Voor zoover het verkeer van Oost- naar West-Indie
betreft, is daaraan met ingang van 1927 uitvoering
gegeven.
Wat Suriname en Curacao betreft, zou tegelijkertijd

de volledige gelijkstelling van de porten van brieven
en briefkaarten in het verkeer naar Ned.-Indie met
de in die gewesten geldende binnenlandsche porten
tot stand zijn gekomen, ware het niet, dat het Ned.Indische bestuur bezwaar had gemaakt tegen de
toepassing van het briefport van 7 1/2 cent bij verzending naar Ned.- Indie, terwijl het binnenlandsche
port aldaar nog 121/2 cent bedraagt.
In verband daarmede verzocht het Indische postbeheer aan die van Suriname en van Curacao bij
de invoering van een verlaagd port voor Ned.-Indie
niet lager dan 10 cent te gaan.
Suriname gaf daaraan gehoor en voerde op voormelden datum in het verkeer naar Ned.-Indie voor
brieven een port van 10 cent voor de eerste 20 gram
en 5 cent voor elke volgende 20 gram en voor briefkaarten van 5 cent de kaart.
Curacao daarentegen vond geen aanleiding, de
voorgestelde verlaging in het verkeer naar Ned.Indie in te voeren, zoolang daardoor geen overeenstemming met de Curacaosche binnenlandsche tarieven zou worden verkregen.
Daardoor ontstond de eigenaardige toestand, dat in
het verkeer van Nederland en van Suriname naar
Ned.- Indie een enkelvoudige brief 10 cent en een
briefkaart 5 cent en van Curacao naar Ned.-Indie
onderscheidenlijk 15 en 10 cent kostte.
Gelukkig is aan dien toestand op 1 Januari 1929
een eind gekomen, doordat de Indische dienst, in
verband met de toen in werking getreden portverlaging in het buitenlandsch verkeer — o. a. werd
het briefport van 20 tot 15 cent verlaagd — niet Langer
bezwaar maakte tegen de invoering van een port van
71/2 cent voor een enkelvoudigen brief van Westnaar Oost-Indie. Ten gevolge daarvan gelden thans
in het onderling verkeer tusschen Nederland, Ned.Indie, Suriname en Curacao de wederzijdsche binnenlandsche porten.
Nederl. Antillen.
Ir. E. F. Suringar heeft voor de Groep Ned. Antillen
te Willemstad een reeks lezingen gehouden, welke
zich in een groote belangstelling mochten verheugen.
De Gouverneur en echtgenoote en Mgr. Vuylsteke
woonden dezen avond bij.
De eerste lezing ging over Nederl.-Indie, waarbij
onze rolprent Ned.-Indie werd vertoond, die zeer
in den smaak viel. Op aangename wijze wist spreker
de leden en genoodigden een denkbeeld te geven
van het nog weinig in Curacao bekende Insulinde,
door welks bezit Nederland de derde plaats inneemt
onder de koloniale mogendheden. Nederland heeft
aan het koloniale kapitaal twee milliard gulden kunnen
bijdragen. Wat kolonisatiestelsels betreft, wordt Nederland tot voorbeeld genomen.
De tweede lezing, op 11 Februari, betrof het
Koninkrijk der Nederlanden, waarbij lichtbeelden en
luchtfoto's werden vertoond en de rolprent Nederland
aan de beurt kwam. In de derde lezing op 18 Februari
behandelde de beer Suringar de Zuiderzeewerken,
toegelicht door enkele foto's en de Zuiderzee-rolprent.
De beide rolprenten Nederland en Ned.-Indie
zijn daarna vertoond in de Club van Emmastad en
voor de schoolkinderen.

Leden, werft Leden!
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Dr. J. 0. de Gruyter t.
(naar een teekening van Pieter de Mets).

In al de landen, waar onze taal weerklinkt en, hetzij
in millioenen dichte massa's of verspreid, bewuste
leden van onzen Nederlandschen stam wonen, zal
het uit Antibes, in Zuid-Frankrijk, gekomen doodsbericht van den tooneelkunstenaar en directeur van
den Kon. Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen, dr. J. 0. de Gruyter, ongetwijfeld velen
hebben ontsteld. Maar nergens natuurlijk, dan in
zijn door hem zoo hartstochtelijk beminde Vlaamsche
vaderland, nergens dan onder de Vlamingen, die
hem hebben zien opgaan in de Vlaamsche herwordingsbeweging, waarmede zijn kunst zoo nauw was vergroeid, kan zijn heengaan, op 45-jarigen leeftijd
slechts, scherper en schrijnender zijn gevoeld. Wie
hem, als Steller deter regelen, van zijn jeugd of heeft
gevolgd, toen hij, nog leerling zijnde aan het Gentsche
Athenaeum, waar Hippoliet Meert, dr. V. Fris,
Rene de Clercq en andere Vlaamschgezinde leeraars,
het goede zaad kwistig uitstrooiden en tot ontkieming
brachten, reeds grootsche tooneelplannen koesterde,
Welke hij dan later, dank zij zijn Gentsch volhardingsvermogen, trots gekuip en onwil, grootendeels mocht
zien verwezenlijken; wie hem taai en koppig, vasthoudend aan zijn Vlaamsche beginselen, zijn heele,
helaas veel te korte leven door, een man uit een stuk,
warsvan alle zoogenaamde gezond-verstand-compromissen, eerlijk, oprecht en recht zag blijven,
kan eenigszins begrijpen, wat de Vlaamsche kunst
en de Vlaamsche ontvoogdingsstrijd aan dr. De
Gruyter hebben verloren.
Zijn idealisme, zijn vertrouwen in de toekomst van
Vlaanderen, van den Nederlandschen stam en de
Nederlandsche kunst, vooral van de woordkunst,
die hem zoo dicht aan 't harte lag, bezielden al

zijn gedachten en daden. De oprichting (hij was
toen student aan de Gentsche Universiteit) van de
„Vlaamse Vereniging voor Tooneel- en Voordrachtskunst", die, te Sint-Maartens-Laathem (waar de
Van de Woestijnes, De Saedeleer, De Smet, en andere
schilders en schrijvers, in de heerlijke Leiestreek
rust en bezieling zochten) de oude Grieksche treurspelen in de openlucht durfde te vertoonen, de
voorstelling van Hoofts „Warenar" bij een der in
dien tijd gehouden Nederlandsche Philologencongressen, zijn vooroorlogsch streven naar verspreiding
van het algemeen beschaafd Nederlandsch in Vlaanderen, zijn werking aan het IJzerfront waar hij,
hoewel zelf militair zijnde, door sommige legeroverheden stelselmatig werd bekampt, maar toch
het bij de Vlaamsche jongens van het IJzerleger
spoedig buitengewoon populair geworden „Vlaamsche Fronttooneel" in het leven wist te roepen en
— wat Lang niet makkelijk was — in het leven wist
te houden, de geboorte, uit dit Fronttooneel, na
den wapenstilstand, van het „Vlaamsche Volkstooneel" dat, onvermoeibaar, in heel Vlaanderen ging
spelen en overal de nieuwe kunst wist te doen
zegevieren en, vervolgens, tot aan zijn dood, de
ontrukking van den Nederlandschen Schouwburg,
Vlaanderens hoofdtooneel, te Antwerpen, aan den
sleur en den slenter van pathos en drakerigheid,
waarbij ook het vasthouden aan zekere dialectvormen
en kleinsteedsche opvattingen een rol waren blijven
spelen, het was alles doordrongen van zijn Vlaamsche
bezieling, zijn zucht naar een eigen, Vlaamschnationaal tooneel, zijn liefde voor Vlaanderen en
voor de Nederlandsche stamgedachte. Het was hem
een lust een reeks voorstellingen in het Noorden
te mogen inrichten : Valkenburg zag hem verscheidene jaren achter elkaar, in zijn open-luchtschouwburg terug en ook Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam, Delft, Haarlem, Nijmegen en Middelburg hebben hem en zijne medespelers meer dan
eens mogen toejuichen. Weinigen in Vlaanderen
zullen zoo vurig als hij voor de nauwere geestelijke
aansluiting van Noord en Zuid . hebben geijverd en
het past dan ook dat, naast alles wat in de dagbladpers, over dien grooten doode is geschreven, hier,
aan zijne Grootnederlandsche gedachtenis, door
alien, die in ons Verbond zijn vereenigd, een diepontroerde en innig erkentelijke groet wordt gebracht.
Lezingen van prof. Knappert.
In de laatste week van Februari — te laat om nog in ons
Maartnummer te kunnen worden vermeld — hield prof. dr. L.
Knappert, van de Universiteit te Leiden, uitgezonden door
het A. N. V.-comite voor Nederlandsche lezingen in Vlaanderen,
in de verschillende Vlaamsche afdeelingen van ons Verbond
een reeks lezingen, betrekking hebbende op den Nederlandschen
stam.
Vallend in een week van buitengewone koude, sneeuw en ijs,
we den deze lezingen jammer genoeg, minder druk bijgewoond
dan de spreekbeurten van andere uitgezonden Noord-Nederlanders, die het, met het weder, beter hadden getroffen.
Prof. Knappert trad achtereenvolgens op te Antwerpen,
voor de Nederlandsche Vereeniging, te Mechelen, Brussel
en Ieperen voor de plaatselijke afdeelingen van het A. N. V.
or zijn rede te Brussel, in de „Salle Nouvelle", had hij
Vo
als onderwerp gekozen: „De verspreiding van den Nederlandschen stam over den aardbol voorheen en thans." Uitvoerig besprak hij bij de vestiging der Nederlanders, onder
Jan van Riebeeck, aan de Kaap de Goede Hoop en de ont-
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wikkeling van het Nederlandsche element in Zuid-Afrika,
voerde de sympathieke hoogleeraar zijn toehoorders naar
Ceilon, de straat van Malakka, Formosa, Japan en Oost-Indie,
overal in onderhoudenden, vaakgeestigen verteltrant, wijzend
op de overblijfselen van de Nederlandsche beschaving en den
nog bestaanden, vooral in Indie zeer grooten invloed van
onze taal en kultuur. Met een wip naar Amerika, waar ook
zooveel aanwezig is, dat van de kracht van onzen stam getuigt, en een bondig algemeen overzicht van de beteekenis
van dezen stam in de wereld beslootprof. Knappert zijn
met degrootste aandacht gevolgde lezing. Zoowel voor als
na het hartelijke dankwoord, dat de heer M. J. Liesenborghs,
voorzitter van tak Brussel, tot dengeleerde sprak, klonk
langdurige toejuiching. Ook in de andere Vlaamsche steden
sprak prof. Knappert voor een zeer dankbaar publiek.

FRANSCH VLAANDEREN

te schrijven over een willekeurig onderwerp. Ten
vijfde: een tooneelstuk in het Vlaamsch te schrijven.
Ten zesde: een lijst op te stellen van de plaatsaanduidingen in een Vlaamsche plattelandsgemeente.
Bij deze laatste opgaaf werd aangeteekend, dat niet
Esquelbeeq moest worden geschreven, maar Ekelsbeke,
niet Renescure maar Ruysscheure, niet ZimmersCampel maar Zeggers-Cappel, niet La Haie d'Epines
of (L. W.!) L'Age d'Or maar Haghedoorn. De hier
aangeduide verminkingen van goed Nederlandsche
namen geven eenigszins aan, wat bij deze opgaaf,
die bijna een onderzoek is, al zoo voor den dag zal
komen! Zoo alleen is er vooruitgang te wachten;
zoo is een geleidelijke herbouw van onze taal mogelijk.

ZUID-AFRIKA
Het Werk van den Taalbouw.

Onze Taal.
Het is een goed teeken, dat in Onze Taal, maandblad voor Noord-Frankrijk, meer aankondigingen
verschijnen: zoo vertoont de belangstelling zich van
haar meest practischen kant! Van het grootste belang
voor de handhaving en uitbreiding van het Nederlandsch is een Vlaamsche pers, die op kennis steunt,
bezield is met liefde voor de zaak en sterk staat door
ijver. De beer Van Hoyweghen, de redacteur, vergelijkt zulk een pers met den ridder uit het oude
verhaal, die een jonge vrouw, op 't punt van door
een ondier verslonden te worden, uit haar ketenen
bevrijdt. Voor het Vlaamsch is er geen andere uitkomst te wachten dan van zulk een ridder die het
losmaakt uit de ketenen van onkunde en vooroordeel.
„Het werk van De Swaen, gansch in 't Vlaamsch
geschreven, prijkt op het gulden boek onzer letterkunde", schreef prof. Looten voor eenigen tijd in
Le Beffroi de Flandre. „Maar hebben wij ten opzichte der moedertaal, van Welke hij zoo een schitterend gebruik heeft gemaakt, ons niets te verwijten ?
Geven wij haar de achting en de bewondering, die
haar toekomt ? Laten wij dit kostbaar erf van ons
verleden niet verdwijnen, dat zonder moeite ons met
vijftien millioen Nederlanders in aanraking brengt
en ons toelaat in een draaiom Engelsch en Duitsch
te leeren ?" In die vraag ligt het verwijt zelf opgesloten, waarvan de geleerde schrijver spreekt.
Maar een verandering is sedert geruimen tijd merkbaar. Een vorige maal vermeldden wij de verschijning
van weer een nieuw blad, De Torrewachter. De
inhoud van Onze Taal wordt stilaan belangrijker.
En het Vlaamsch Verbond van Frankrijk gaat volhardend voort met zijn voortreffelijk werk.
Deter dagen verscheen het program van den Bond
voor de taalwedstrijden, die, zooals reeds verscheiden jaren tevoren, ook dit jaar weer gehouden
worden en waaraan alle Vlamingen van Franschen
landaard kunnen deelnemen. Er waren zes reeksen.
In de eerste reeks werd een gedeelte uit Michiel
de Swaens „Menschwording" ter vertaling in het
Fransch opgegeven. De tweede opgaaf was het
vertalen in het Vlaamsch van een opstel van Maurits
Sabbe „Les coutumes populaires dans la Botte
Couronnee" (De volksgebruiken in „De gecroonde
Leersse"). Ten derde werd opgegeven, een Vlaamsch
gedicht te maken over een willekeurig onderwerp.
Ten vierde: een novelle of verhaal in het Vlaamsch

Niemand kan zich goed voorstellen Welk een
reuzenarbeid Prof. J. J. Smith verricht voor de
samenstelling van het Zuidafrikaansche woordenboek. „Prof. Smith moet Bomar amper uit niks 'n
vir hedendaagse eise bevredigend woordenboek
skep" schrijft een Zuidafrikaansch blad. Ongetwijfeld
komt er gaandeweg meer eenheid in het gebruik
van Afrikaansch, toch bestaan vele verschillen in
de onderscheiden taalgebieden. Dezelfde woorden
hebben sours een andere beteekenis in de Kaapkolonie dan in Transvaal. Woorden veranderen vaak
van beteekenis onder den invloed van andere talen.
Prof. Smith is altijd bezig met het speuren naar
nieuwe woorden en nieuwe beteekenissen, zoodat
van hem reeds gezegd is, dat hij geen 8-urigen maar
een 24-urigen werkdag houdt.
Reeds vOOr 1925 heeft de hoogleeraar vele gegevens
verzameld. Tot zijn bronnen behooren o. m. de
geschriften der 0. Ind. Comp. „Die kompanjiestaal
en Indies Nederlands verklaar veel van die ouer
nie-Nederlandse woordeskat", zeide hij tot een
redacteur van Die Burger. Van bijzonder groot belang
voor de taal acht hij bijv. het dagregister van Batavia.
Vervolgens moeten de Nederlandsche streektalen
geraadpleegd worden en zoo meer. De moeilijkheden
zijn evenredig aan den ernst van den toestand. Het
Afrikaansch staat tegenover een geduchten tegenstander.
De gemiddelde Afrikaner komt in aard veel meer
overeen met den Engelschman dan met den Nederlander, zegt een (ongenoemd) Afrikaner in de Round
Table, een Engelsch tijdschrift, Wiens artikel door de
Afrikaansche bladen uitvoerig wordt weergegeven.
Alleen behoeft men niet te vreezen, dat het Afrikaansch op het land zal uitsterven; daarvoor heeft
het te diep wortel geschoten in het boerenleven.
Verdringing door het Engelsch uit het handelsverkeer is echter wel denkbaar; toch gelooft niet
iedereen daaraan. Die Patriot, een nieuw te Port
Elizabeth verschenen blad, verklaart stoutmoedig, dat
het volstrekt niet zeker is, dat Engelsch de handelstaal
van de wereld zal blijven. Ook Latijn, ook Fransch
hebben het niet uitgehouden. „Ja dis selfs niet heeltemal seker nie dat Afrikaans dit niet in toekomstige
eeue sal word nie."
Hoe dat zij, de „handhawers" houden moed.
„Steun Afrikaans!" is daarvan schering en inslag
bij tal van oproepingen en ingezonden stukken,
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waarbij in de practijk de vrouwen het goede voorbeeld
geven. De voorzitter der kamer van koophandel te
Pretoria, de heer Grant Mac Kenzie, die groote opschudding verwekt heeft door te verklaren, dat men
het Afrikaansch „een zaligen dood behoorde te laten
sterven", werd door de algemeene verontwaardiging
gedwongen, die woorden terug te nemen. Sterk
wordt aangedrongen, dat bijv. in de bioscopen het
Afrikaansch naast het Engelsch zal gebruikt worden,
zooals in Belgie het Nederlandsch naast het Fransch.
En dat in de scholen der inboorlingen het Afrikaansch
verplicht zal worden gesteld.
Het departement van Onderwijs heeft een ernstige
poging gedaan, om aan de taal recht te doen door
het voorschrift, dat zij, die bevoegd zijn onderwijs
te geven in beide talen een verhooging der wedde
ontvangen. Reeds 200 onderwijzers hebben verzocht
hiervoor in aanmerking te komen.
De Afrikaansche taalexamens zijn gehouden. De
uitslag is bevredigend, maar het kon toch hier en daar
wel beter. De examinatoren hebben uitvoerige verslagen openbaar gemaakt. „Die kinders moet vroeer
Nederlands begin lees, ligte versies en verhale",
verklaarde prof. Botha. „Ek vrees egter dat die onderwysers nie veel meer Nederlands lees as die boeke
wat voorgeskrewe is nie. As die onderwysers self
nie 'n geweldige liefde vir letterkunde het nie, kan
hulle dit nie bij die kinders aankweek nie." De
studie der spraakleer laat te wenschen over; bedenkelijk is het met het gebruik van anglicismen gesteld.
In de opstellen verraadt zich gebrek aan verbeeldingskracht en oorspronkelijkheid. Doch er zijn uitzonderingen. Een der verslagen geeft daarvan het volgende
humoristische voorbeeld:
Van alle Afrikaanse skrywers zegt dr. Malherbe, is
die invloed van Sangiro op hierdie jong stiliste verreweg
die opmerklikste wat inhoud, styl en woordeskat betref.
Omtrent driekwart van die noue ontkomings wat jagawonture met„arnosters”, maanhaar-" en „kraagmannetjie
leeus" — na willekeur. Byna sonder uitsondering het elke
leeu„oor die hoe gras aangesuis gekom soos 'n inspirasie !”
om dan te sterf deur die koeel van die jagter, met of sonder
die rou geroggel van 'n sterwende leeu."
„
Die onderwerp „my nouste ontkoming", het bewys
gelewer dat onder ons skoolgaande jeug daar baie ontluikende Baron Miinchhausens is. Om darem binne vyf
minute agtereenvolgens deur 'n stier, 'n krokodil en 'n
maanhaar-leeu aangeval te word, met die uiteindelike
resultaat dat die krokodil die leeu verslind en die tier die
vlug neem, is darem vir ons held 'n noue ontkoming!
'n Ander seun-jagter spring weer op die rug van 'n wilde
kraagmannetjie (wat hy per abuis vor sy gewonde bok
aangesien het), en ja op horn myle ver totdat die koning
van die diere eindelik oor 'n boomstam struikel en sy nek
breek !„So ry ek jul almal nog die ewigheid in is die
triomfkreet waarmee hierdiegroot jagter sy bloeddorstige
geskiedenis sluit!

r

Zulke wilde oorspronkelijkheid acht de rapporteur
echter minder laakbaar dan de doode eentonigheid
en het pijnlijke gebrek aan verbeeldingskracht bij
de groote meerderheid der candidaten. „Ek het nog
nooit so onder die besef gekom dat ons onderwysstelsel deur al die oneindige drillery vir eksamens,
die verbeeldingskrag by die meeste kinders volkomen
versmoor.”

AMERIKA
Nederlanders in Brazilie.
Als een aangenaam gevolg van wat ik over dit
onderwerp schreef, ontving ik een brief van den
heer J. N. Pattist. Hij was getroffen door de namen
Lourett, Boone, Schive, Lampier, omdat dit alle
zuiver Zeeuwsch-Vlaamsche namen zijn. Vervolgens
deden de voornamen Abraham, Isaac, Jeremias hem
denken aan de Oudfransche Hugenoten, van wie er
zoovelen ook naar deze streken uitgeweken zijn.
Inderdaad zijn calvinistische en puriteinsche voornamen zeer dikwijls aan het Oude Testament ontleend, de roomsche daarentegen aan het Nieuwe.
Nu zijn er in ± 1850 een aantal Cadzandtenaars
naar Brazilie vertrokken en de heer Pattist gaf mij
den goeden raad, om mij tot dr. De Hullu, den oudrijksarchivaris, te richten, die immers eenige maanden
geleden, in de Breskensche Courant, de namen heeft
genoemd (uit de nude lidmatenboeken van Cadzand)
van wie als landverhuizers naar Brazilie getogen waren.
Ik schreef dus aan dr. De Hullu te Cadzand en
had met keerende post antwoord. Hij gaf mij vooreerst
een naamlijstje van personen, die van 1858 tot 1861
van Cadzand naar Brazilie zijn vertrokken, ontleend
aan het lidmatenregister der Nederl. Herv. gemeente,
zoodat niet-lidmaten er niet bij staan. Ik geef de
achternamen alfabetisch:
Baas, Boogaard, Broeke (van den), Burgel, Dierings,
Freyn (de), Gasse (la), Hoevenaar, Israel, Jacobse,
Louwers, Mahieu, Maker (de), Morel, Rooij (de),
Ruijsscher (de), Vey (de), Wagemaker (de), Wensch.
Geen deter namen komt voor onder die, Welke
pastor Wisznat voor Santa-Leopoldina opgaf. Daarentegen verzekerde dr. De Hullu, dat de namen
Louret, Boone, Schijve, Lampier nog heden ten dage
in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen welbekend zijn en
dat men, van plaats tot plaats de lidmatenregisters
nagaande, ook de gemeente van herkomst zou kunnen
uitvind en.
De herkomst der namen staat dus vast. Zijn er misschien onder de predikanten van de classis IJzendijke
(of van de classis Axel der Gereformeerde Kerken) die
eens in hun lidmatenboeken op de jaren 1850-1860
zouden willen zoeken ?
En dan moeten wij nog te weten komen, van waar
de kolonisten te Iraty in den staat Parana afkomstig zijn.
Inmiddels heeft het Hoofdbestuur door bemiddeling van den Nederlandschen gezant te Rio de
Janeiro zich met de kolonie te Santa Leopoldina
in verbinding gesteld. Voorts zal de Boekencommissie
in overleg met het bestuur der afdeeling Zeeuwsch
Vlaanderen voor een flinke bezending leesstof zorgen.
L. KNAPPERT.
14 Maart '29.
Kalender Groot-Nederland 1929.
Dat hij uitverkocht was, reeds in December, weet men; dat
dit vooral Nederlanders in onze overzeeschegebieden of in
het buitenland teleurstelde, blijkt ons nog telkens.
Wij zouden enkele zeer belangstellenden nog gaarne den
verlangden kalender zenden.
Wie zijn kalender, ook al zijn er enkele bladen afgescheurd,
wil missen, zende hem aan ons kantoor, of melde ons, dat hij
kan worden afgehaald. Wij zullen er dan gaarne den koopprijs
voor terugbetalen.
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BOEKBESPREKING.

Verbetering.
In de Maartaflevering van Neerlandia staat op biz. 42
lste kolom reel 10 v. o. geldelijk moet zijn geleidelijk.

Nederlandsche Letterkunde.
Wij ontvingen uit Hongarije een letterkundigen almanak,
A Literatura Almanachija (Budapest, Lantos, R. T. Kiadasa),
waarin ook een hoofdstuk over de Nederlandsche letterkunde
voorkomt metportretten van Multatuli en Louis Couperus.
De bewerkster heeft het zich tegemakkelijk gemaakt door
inplaats van bij Henrick van Veldeke, te beginnen bij Erasmus,
die „de Nederlandsche Voltaire" wordt genoemd. Over vele
belangrijke verschijnselen loot zij al te luchtig heen. Vele
hoofdpersonen van verschillende tijdperken worden evenwel
behoorlijk herdacht en ondanks veel onvolledigs in dit overzicht doet het ons tochgenoegen, dat in een internationaal
boekje als dit de zeer belangrijke Nederlandsche letterkunde,
we ens haar vele moeilijkheden zoo slecht in den vreemde
bekend, ditmaal eens niet over het hoofd isgezien.
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HOOFDBESTUUR
Hoofdbestuursvergadering.
De op 2 Maart gehouden vergadering kon geen besluiten
nemen, daar slechts 8 stemgerechtigde leden, d. i. een minder
dan het vereischte aantal, aanwezig waren. De vergadering
werd verdaagd tot 6 April.
Begrooting 1929.
On tvangsten:
1. Bijdragen der Groepen:
Nederland
f 7500.Vlaanderen .
tt 500.Ned. Indie .
700
Suriname
tt 280.Ned. Antillen
f f 320.tt.-

Nederlandsche Wetenschap.
Het achtste deel der Mededeelingen van het Ned. Hist.
Instituut te Rome (1927-1928) is onlangs verschenen. Belau
rijk in het verslag van den directeur, dr. Hoogewerff, is het een
hij vermeldt over het grootsche plan, om te Rome voor het
„Akademisch Instituut" een eigen gebouw te stichten, waarin,
behalve voor die instelling zelf, plaats zal zijn voor werkplaatsen
en slaapvertrekken van Nederlandsche kunstenaars en studeerenden. Een commissie onder leiding van den heer E.
Heldring te Amsterdam heeft de daarvoor noodige geldsom
op een paar duizend gulden na bijeengebracht. Indien de
gemeente Rome een geschikt terrein beschikbaar stelt, zal de
eerste steen misschiengelegd kunnen worden op 25 Mei bij
de herdenking van het 25-jarig bestaan van dat Instituut.
De Nederlandschegeleerde samenleving te Rome is, naar
aldus blijkt, een stilstaand water, maar een bron, die naar
verschillende kanten heen bevruchtend werkt. Het verheugt
ons, dat ook het Algemeen Ned. Verbond in het afgeloopen
jaar aan dit Nederlandsche belang heeft mogen medewerken,
het een in het jaarverslag van den directeur dankbaar wordt
erkend.

9300.2. Bijdragen der Zelfst. Afdeelingen:
Bloemfontein
f 30.Kaapstad
300.Weenen .
100.Roemenie
55.Tsjecho Slowakije
37.50
Londen
p.m.
Nieuw-Nederland
95.tt

tf

ft
tt
ft

tf

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Bijdragen alg. leden en Vertegenw. .
Leden, aangebracht door Propagandist
Achterstallige bijdragen .
Rente Steunfonds I.
II
Regeeringssteun
Bijdr. Groep Nederland v. Kantoorwerk
A. N. V.-uitgaven .
Onvoorzien
Te kort .
ff

ft

f 617.50
f 2700.2500.600.4860.2.26
10000.1600.ft 300.f f 200.-

MEDEDEELINGEN.

f 32679.76
Uitgaven:

Voor het Kaapsch Liefdadigheidsfeest.
De oproeping, in het vorige nummer geplaatst, heeft ten
g
evolge gehad, dat we den 29sten met de „Nias" een aantal
kisten naar Kaapstad hebben kunnen zenden.
Behalvegeldelijke bijdragen van de fa. Gebr. van B. te
Valkenswaard, Dr. A. K. te Leiden, Jhr. J. A. K. v. V. te
Hilversum, Dr. N. M. te Haarlem,
mevrouw A. C. V.-B. te
Zaandam en Prof. Mr. C. v. V te Leiden ontvingen wij voor
hetgenoemde doe) een kist geschenken van N. L. J. v. B. W. te
's-Gravenhage, idem van de fam. V. te Zaandam, 96 bussen
cacao van de fa. Van Houten te Weesp, een kist artikelen van
de fa. Verkade te Zaandam ,
een zelfgemaakt kussen met een
„groet uit Holland" van mevrouw C. J. T. te 's-Gravenhage,
verschillende andere handwerken van de dames De G. F. te
Amsterdam en K.-T. en K. te 's-Gravenhage, mevr. K.-D.,
mej. H. A. en Dr. V. te Poeldijk, den heer G. te Delft, en
ten slotte eenpartijtje reclame(toegift)artikelen van Philips'
Fabrieken te Eindhoven.
De Boekencommissie voegde daarbij een partij mooie nieuwe
kinderboeken.
Alles bijeen een ongetwijfeld zeer welkome steun voor het
liefdadigheidswerk te Kaapstad, waaraan het bestuur onzer
afdeeling daar zulk een groot aandeel heeft.

1. Bezoldigingen (pensioenpremie, rentezegels) f 10994.05
2. Kantoorhuur
600.verwarming .
350.verlichting
60.waterleiding
26.10
verzekering
15.aanleg centrale verwarming, werkster en
allerlei
400.3. Postzegels, kantoorbeh., drukwerk enz.. . . .
1700.4. Hoofdbestuur .
850.5. Neerlandia
ft 7000.6. Taalwacht
fr, 100.7. Propaganda Nederland .
3200.8. Fonds-M.
100.tt
9. Museum en boekerij
tt 200.10. Werkzaamheden artt. 3/4 .
7000.-1)
11. Boekencommissie
12. Onvoorzien .
84.61
ft

It
tt

lf

ft

tt

tt

tt

tt

tt

ft

f 32679.76
1) De uitgaven, ten laste van de Boekencommissie, zijn
onder artt. 3/4gerekend na aftrek der ontvangsten. Wanneer
de nieuwe re elfin een jaar gewerkt heeft, kan, zoo noodig,
voor dit werk een afzonderlijke begrooting plaats vinden.
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NIEUWE LEDEN.

P. v. Eysden, lid Fa. Gebr. v. Eysden, brandstoffenhandel, Helmerstr. 41,
M. Knap, Tandarts, Schiedamsche we 107,
„
Joh. de Vries, Tandtechnicus, 's-Gravendijkwal 68b
G. Scholte, Tandtechnicus, v. Heusdestraat 75b,
P. Rynja, Lichtdrukinrichting, Reguliersgracht
Amsterdam.
-132 ,
130
A. H. v. Bottenburg, Boekhandelaar, Vijzelstr. 117,
C. Engel, Kleermakerij, Reguliersgracht 65,
E. P. A. v. d. Geer, Drukkerij, Sin el 123,
J. Th. Scheltema, Assuradeur en makelaar,
Sin el 127,
J. J. Weterings, Prinsengracht 1001,
Th. Winkelman, Pastoor, Prinsengracht 754,
Mr. Frans Boelens, Prinsengracht 766,
Deventer.
J. H. Nijveldt, Drogist, Kl. Bisschopstr. 6,
J. E. Hoetink, Kleermakerij,
C. Goekoop, Arts, Brink 18,
r. C. M. Visman, Dir. v. h. Botercontrole Station
I
Gelder1.-Overijsel, Bergschild,
J. J. Bruijnsteen, L. Bisschopstr.,
J. Boerboom, L. Bisschopstr. 45,
C. H. Roelofsen, Aanleg v. gas-, water-, en electr.
leidingen, K. Bisschopstr. 2,
A. van Dillen, Koopman, Hazebroeklaan 19, Bilthoven.
Mej. R. Vecht, Gebr. Gerzon's Modemagazijnen,
Leiden.
Oude Sin el 142,
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Mr. M. de Muinck, Vice Pres. Rechtbank,
Zwollerkerspel.
Spoolde A. 6,
Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman, Pres.
Rechtbank, Spoolde A. 9,
E. Overbosch, Surn. Rijksontvanger to Me el Werkhorst.
Allen opg. door den heer J. H. Staal, Zwolle.
Schiedam.
A. Hoek,
Notaris, Sin el 82,
Opg. door het bestuur der Afd.
Rotterdam.
G. Portielje, Mathenesserlaan 237,
Mr. Th. B. ten Kate, Glashaven 17,
Mr. J. Winkel ,,
Voorschoterlaan 125
Dr. E. Wiersum, Gem. Archief, Mathenesserlaan,
Mej. S. Cohen, Schiedamscheweg 174,
Mej. M. Cohen, Schiedamscheweg 174,
lt

ft

Groep Nederland.

Pt

Beschermende Leden.

M. F. Bonants, Dir. Afd. Verzeker. N. Chr.
Tilburg.
.
Boerenbond, Besterdstr. 53,
L. D. J. Willebrand, Electr. Loonzagerij enz.
Rotterdam.
Raampoortstr. 23a,
B. van der Hoek, Delftsche straat 47,
J. M. Stadler, Proveniersplein 2a,
Utrecht.
E. H. Kol, Bankier, Lepelenburg 1,
A. A. Fri link Dir. N.V. Mij. tot vervaardiging
en levering van Bouwmateriaal v /h. de Erven
H. Trip, Biltstraat 114,
Voorburg.
K. H. Sauerbier, Oosteinde 265,
Leiden.
J. E. Bollin, Tandarts ,
Breestr. 155a,
Allen opg. door den beer Jac. Post, 's-Gravenhage.
1,
ff

ft

Gewone Leden.

ff

tf

frf

ff

ft

ft

ff

ff

Jac. v. d. Berke! , Kleedermakerij, Heuvelstr. 2, Tilburg.
Joh. Willems, Juwelier, Heuvelstr. 42a,
J. van Wijck, Rector, Zwijsenstr. 17,
H. Schoenmakers, Rector, Zwijsenstr. 17,
Mr. Th. van Eyl, Adv. en Proc., Zwijsenstr. 14c,
Mr. H. I. Franke, Adv. en Proc., Willem II str. 45,
Mr. H. W. Kleinen Hammens, Griffier Kantongerecht, Tuinstr. 53,
P. J. Govers-den Ouden, Behangerij, Stoffeerderij,
Beddenfabriek, Heuvelstr. 28,
Hoeben-Beelen, Heuvelstr. 42,
Utrecht.
J. W. Roeloffs, Tandarts, 0. Gracht 105,
P. W. Trost, Magazijn Nederland,
G. v. Doesburg, Fabrikant, Dillenburgstr. 5,
L. A. Mettrop, Tandheelkundige, Stations lean 10,
C. v. d. Post, Sigarenfabrikant, L. Viestr. 15,
J. Prins, Dir. N.V. J. Mandersloot, Oude Gracht 42
J. Tal, Opperrabijn, Oude Gracht 28bis,
Dr. W. A. Boekelman, Arts,
J. Stuij, in Bouwmaterialen, Mauritsstr. 86,
C. v. d. Laan, Koopman, Vredenburg 31,
J. v. Straaten, Apotheker, Vredenburg 19,
Ch. J. de Kock Dir.
,
N.V. Schoonhoven,
Vreeburg/Viestr.,
J. D. Eggink, Journalist, Weistraat 57,
Mej. C. H. Tonsbeek, Dir. Meisjes burgerschool
der N. H. Gem., Jan v. Scorelstr. 80,
A. ten Have, Dir. N. H. Burgerscholen, Oud
Kerkhof 23,
Rotterdam.
L. M. v. Rossem, Tandarts, Schiekade 170,
G. TielemanJr., Lab. v. Tandtechniek, Jac.
Catsstr. 42,
L. H. de Vries, Fabrikant, Hoflaan 65,
W. Kranendonk, Hoofd Gustaaf Adolfschool,
Beatrijsstr. 29b,
Mevr. A. C. Rooseboom Fortuyn, Diergaardelaan 25b,
J. Hoogstraten, Koopman, in- en uitvoer van
Landb.voortbrengselen, Rechter Rottekade 155,
L. op 't Hof, Chef Electr. Spoorw. Station, Hof l.,
J. C. Ribbens, Mathenesserlaan 301c,
A. J. Wijmenga, Insp. van Politie, v. Citterstr. 35a,
M. v. Pels, Drukkerij Oppert, Jonker Fransstr. 29,
Dr. W. G. Schrijver, Rector Rotterd. Lyceum,
Kral. Plaslaan 17,
C. H. Sissingh Jr., Dir. N.V. De Nieuwe ToonKamers v. Kunstnijverh., Witte de Withstr. 31,
J. BorstJr., Boter- en Kaashandel, Kruiskade 80,
Pt

ff

,,

1f

1,

,,

,,

ff

if

ft

ff

ft

ft

,1

,,

ft

ft

ft

ft

ft

ff

ft

D. Hartog, Belastingconsulent, Kruiskade 107a,

,,

ff

tt

tt

ff

ft

„

ft

,,
If

ft

ft

Mevr. Polak-Ribbink, Heemraadssingel 331,

ff

Hilligersberg.
G. J. Prins, Kleiweg 27,
Rotterdam.
E. Mudde, Bur em. Meineszlaan 9,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
W. Pijpers, Vinkenstraat 77,
Opg. door Kol. K. E. Oudendijk, 's-Gravenhage.
L.
St,amOfficier M. S. D. 3e kl. ajb. Hr. Ms.
L
Den Helder.
Kortenaer,
Opg. door Luit. H. Th. Hoffmann, Maarssen.
Dr. R. A. B. Oosterhuis, Fr. v. Mierisstraat 57, Amsterdam.
,,
Dr. J. C. Schippers, Hobbemakade 102,
Mevr. Destree-Termeulen, Prinsengracht 801,
W.Jelsma, Lomanstraat 49huis,
Haarlem.
Mej. M. E. de Ruyter, Vredenhofstraat 5,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Amsterdam.
Hilversum.
F. Wiist, Koninginneweg 43,
O. door den heer J. Kooy Amsterdam.
Dr. G. W. Overman, Ned. Herv. Predikant,
Utrecht.
Maliebaan 82,
Ir. A. A. Mussert, Hoofdingenieur v. d. Prov.
Waterstaat, Maliebaan 19,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
fP

ft

ff

,1

ft

it

Bericht.
Tot onze spijt moeten verschillende bijdragen, waaronder
het vervolg van Dr. De on 's artikel over het SpellingRed.
vraagstuk, tot Ben volgend nummer blijven liggen.

Mei 1929.
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Werk self en werk saam engaan daardeur voort van krag
tot krag.
Dr. F. C. L. BOSMAN.

I N H 0 U D: Algemeene Vergadering; oproeping — Toelichting op de voorgestelde wetswijziging — Jaarverslag van het
Hoofdbestuur over 1921 — De Nederlandsche Stam in Noord-Amerika II (Slot), door Prof. dr. A. Eekhof — De oplossing
van het spellingvraagstuk II, door Dr. M. de Jong Hzn. — Hoofdbestuursvergadering van 6 April 1929 — Ingezonden:
Dankbetuiging, door Jac. Post — Mededeelingen — Nieuwe Leden — Aankondigingen.

ALGEMEENE VERGADERING.
OPROEPING.
De Algemeene Voorzitter van het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond roept
overeenkomstig artikel 12 der Verbondswet de Groepen, Zelfstandige Afdeelingen en Leden op tot
bijwoning eener
ALGEMEENE VERGADERING
op Zaterdag 5 October 1929, des namiddags twee uur in het gebouw Excelsior, Zeestraat 57, Den Haag.
Dagorde: Voorstel tot wijziging der Verbondswet.
J. E. BIJLO.

Den Haag, 1 Mei 1929.

Algemeen Secretaris.

Het voorstel tot wijziging der Verbondswet luidt als volgt:
Thans geldende Wet.

Voorgestelde Wet.

Artikel 2.

Artikel 2.

1. Het verbond beoogt verhooging van de geestelijke,
zedelijke en stoffelijke kracht van de volken en volksgroepen,
die tot den Nederlandschen of Dietschen stam behooren, en
versterking van hun bewustzijn van onderlinge verwantschap.

1. Het verbond beoogt verhooging van de geestelijke,
zedelijke en stoffelijke kracht van de volken en volksgroepen,
die tot den Nederlandschen of Dietschen stam behooren, en
versterking van hun bewustzijn van onderlinge verwantschap.

2. Het heeftgodsdienstige noch staatkundige richting.

2. Het heeftgodsdienstige noch staatkundige richting,
maar eerbiedigt de geldende regeeringsvormen.

3 (nieuw). Het onthoudt zich van bemoeiing met aangelegenheden en vraagstukken van zuiver godsdienstigen of staatkundi en aard in en betreffende welk land ook.
3. Tot den Nederlandschen of Dietschen stam worden
geacht te behooren de volksgroepen van de Nederlanders,
de Vlamingen en de Dietsch sprekende Zuid-Afrikaners,
voorts de verspreid wonende leden van die volksgroepen,
alsmede de afstammelingen van alle bovengenoemden; wat
die afstammelingen betreft: voor zoover zij niet het stambewustzijn verloren hebben.

4 (oud 3). Tot den Nederlandschen of Dietschen stam wordengeacht te behooren de volksgroepen van de Nederlanders,
de Vlamingen en de Dietsch sprekende Zuid-Afrikaners,
voorts de verspreid wonende leden van die volksgroepen,
alsmede de afstammelingen van alle bovengenoemden; wat
die afstammelingen betreft: voor zoover zij niet het stambewustzijn verloren hebben.

4. Tot bevordering van een voortdurend goede verstandhouding tusschen hen, die geacht worden tot den Nederlandschen of Dietschen stam te behooren ,
en de hierna bedoelde
volken en volksgroepen
wijdt het verbond tevens in den
,
geest van het eerste lid van dit artikel zijn belangstelling aan
de volken en volksgroepen van niet-Europeesche afkomst,
welke eengebied bewonen,
waar het Nederlandsch of een
andere Dietsche taal als landstaal erkend wordt.

5 (oud 4). Tot bevordering van een voortdurend goede verstandhouding tusschen hen, die geacht worden tot den Nederlandschen of Dietschen stam te behooren ,
en de hierna bedoelde
volken en volksgroepen, wijdt het verbond tevens in den
geest van het eerste lid van dit artikel zijn belangstelling aan
de volken en volksgroepen van niet Europeesche afkomst,
welke eengebied bewonen, waar het Nederlandsch of een
andere Dietsche taal als landstaal erkend wordt.
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Artikel 17.

Artikel 17.

1. Leiding en beheer van het verbond berusten bij het
hoofdbestuur.

1. Leiding en beheer van het verbond berusten bij het
hoofdbestuur.

2. Het hoofdbestuur neemt alle maatregelen,
welke strekken
kunnen om het verbond aan zijn doel te doen beantwoorden,
voor zoover zij niet een bepaalde groep of zelfstandige afdeeling
betreffen, in welk geval het hoofdbestuur zich onthoudt,
tenzij die groep of zelfstandige afdeeling na alle minnelijke
pogingen van het hoofdbestuur nalatig blijft of wel goedkeurt
of wenscht, dat het hoofdbestuur die maatregelen neemt of
met haar samenwerkt.

2. Het hoofdbestuur neemt alle maatregelen,
welke strekken
kunnen om het verbond aan zijn doel te doen beantwoorden,
voor zoover zij niet een bepaalde groep of zelfstandige afdeeling
betreffen, in welk geval het hoofdbestuur zich onthoudt,
tenzij die groep of zelfstandige afdeeling na alle minnelijke
pogingen van het hoofdbestuur nalatig blijft of wel goedkeurt
of wenscht, dat het hoofdbestuur die maatregelen neemt of
met haar samenwerkt.

3. Het hoofdbestuur waakt voor de naleving van deze
verbondswet en van de reglementen der roe en en zelfstandige afdeelingen.

3. Het Hoofdbestuur zorgt voor de naleving van deze
verbondswet envan de reglementen der groepen en zelfstandige afdeelingen en waakt tegen alle handelingen, die in
strijd zijn met de bepalingen dezer verbondswet.

4 (nieuw). Het neemt de maatregelen, die het noodzakelijk
acht, om de hem in het tweede en derde lid van dit artikel opgedragen verplichtingen na te komen.
4. Het houdt zich nauwkeurig op de hoogte van den
toestand in de vertakkingen van het verbond en neemt alle
maatregelen, die in zijn macht liggen om een krachtige werkzaamheid engoeden gang van zaken in die vertakkingen te
bevorderen. Het hoofdbestuur eerbiedigt daarbij zooveel mogelijk de zelfstandigheid der roe en en zelfstandige afdeelingen
in de behartiging der aangelegenheden, welke zich tot haar
gebied beperken.

5 (oud 4). Het houdt zich nauwkeurig op de hoogte van den
toestand in de vertakkingen van het verbond en neemt alle
maatregelen, die in zijn macht liggen, om een krachtige werkzaamheid engoeden gang van zaken in die vertakkingen te
bevorderen. Het hoofdbestuur eerbiedigt daarbij zooveel mogelijk de zelfstandigheid der roe en en zelfstandige afdeelingen
in de behartiging der aangelegenheden, welke zich tot haar
gebied beperken.

TOELICHTING OP DE VOOR GESTELDE WETSWIJZIGING.
Het tegenwoordige tweede lid der Verbondswet:
„Het (Verbond) heeft godsdienstige noch staatkundige richting" heeft tot meer dan een uitlegging
aanleiding gegeven. Sommigen hebben zich er op
beroepen ten betooge, dat het Verbond zich moet
onthouden van „politiek" in den ruimsten zin,
anderen hebben het aldus verstaan, dat alleen partijpolitieke vraagstukken buiten de werking van het
Verbond dienen te worden gehouden.
Wij zijn geneigd op gronden van geschiedkundige
tekstuitlegging de aangehaalde woorden aldus practisch te verstaan, dat het Verbond moet openstaan
voor alien, die met zijn doel instemmen, welke hun
godsdienstige of staatkundige richtingen zijn mogen,
en zich dus te onthouden heeft van hetgeen voor
Wien ook, op grond van godsdienstige of staatkundige
overtuiging, dit lidmaatschap onmogelijk zou maken.
Op Bien grond heeft het Hoofdbestuur steeds
gemeend zich o. m. te moeten verzetten tegen het
betrekken binnen de werking van het Verbond van
vraagstukken, die in Belgie de Vlamingen in politiek
opzicht verdeeld houden. Het moet — om twee
sprekende voorbeelden te noemen — zoowel den.
Vlaamschen „Fronter" als den Vlaamschen „Belgicist", die met het Verbondsdoel instemt, mogelijk
zijn, lid van het Verbond te zijn; het Verbond moet,
onder dezelfde voorwaarde, openstaan zoowel voor den
Nederlander, die de aanhechting van Vlaanderen bij
zijn land niet gaarne zou zien, als voor hem, die
deze van harte begeert.
Wanneer deze uitlegging van art. 2, lid 2 der
Verbondswet algemeen aanvaard was, en dienovereenkomstig door leden en besturen in het Verbond
steeds was gehandeld, zou waarschijnlijk het Verbond niet gekomen zijn in de moeilijke omstandig-

heden, waarin het zich thans bevindt. Nu is het
zoover gekomen, dat in Vlaanderen leden van verschillende richtingen zich van ons afgewend hebben
of weigeren aan het zuiver cultureele werk van het
Verbond Langer mee te doen, zoolang niet duidelijk
gebleken is, dat het Verbond rich houdt buiten de
politieke vraagstukken, die binnenslands moeten
worden opgelost.
Een duidelijke uitspraak is thans noodzakelijk
geworden. Het tweede lid van art. 2 is gebleken niet
voldoende te zijn, en zelfs een authentieke uitlegging
dezer bepaling in bovenvermelden tin kan niet meer
baten, al ware zij te verkrijgen. Aileen een duidelijke
wetsbepaling, die het standpunt van het Verbond
uitdrukkelijk weergeeft, met de macht voor het
Hoofdbestuur, om dat standpunt te handhaven, kan
redding brengen.
Het zij met nadruk gezegd, dat het Hoofdbestuur
met de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen
geenszins bedoelt iets nieuws op te nemen in de
voorschriften der Verbondswet of verandering te
brengen in taak en richting van het Verbond. Nu
echter verschillende gebeurtenissen alsmede uitlatingen van personen, aan Wier meening in ruimen
kring waarde worth gehecht, hebben geleerd, dat
in artikel 2 niet voor ieder voldoende duidelijk
uitkomt,dat de taak van het V,erbond alleen op
cultureel gebied ligt en niet op godsdienstig of
staatkundig terrein, en tevens, dat het Hoofdbestuur
niet over voldoende middelen beschikt, om handelingen in strijd met het genoemde grondbeginsel
zooveel mogelijk te voorkomen, — nu acht het
Hoofdbestuur het noodzakelijk, ter eener zijde duidelijk
in de Verbondswet uit te spreken, dat het Verbond
zich heeft te onthouden van bemoeienis met vraag-
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stukken van godsdienstigen of staatkundigen acrd, en
ter anderer zijde aan het Hoofdbestuur de middelen te
geven om op te treden tegen hen, die het Verbond
willen dringen naar dat buiten zijn doel liggend
gebied.
Artikel 1
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kundig karakter draagt. Immers de deelneming aan
dergelijke feesten vormt bij de Groepen en Afdeelingen in onze overzeesche gebieden en in het buitenland
een belangrijk punt op de lijst der werkzaamheden.
De toegevoegde zinsnede laat ruimte voor eerbiedsbetuigingen als boven bedoeld, doch stelt tevens
vast, dat het Verbond in theorie niet voor een bepaalden regeeringsvorm partij kiest. Elke groep is
Bus gebonden aan eerbiediging van de staatsinstellingen van het land, waarin zij werkt.
Voor de toelichting van het nieuwe derde lid
moge worden verwezen naar de inleiding.

Aan de bewoordingen van het tweede lid: „Het
(Verbond) heeft godsdienstige noch staatkundige
richting" zijn toegevoegd de woorden: „maar eerbiedigt de geldende regeeringsvormen".
Deze toevoeging houdt geen rechtstreeksch verband
met het in de inleiding omschreven doel der wetswijziging, maar het Hoofdbestuur acht die noodig,
om de vraag of te snijden, of nu b.v. ook deelneming
aan de viering van een regeeringsjubileum of van
feestdagen, het Koninklijk Huis of het Staatshoofd
betreffende, buiten de verbondswerkzaamheid zou
moeten vallen, daar zulk een viering toch een staat-

Artikel 17.
De aanvulling van het derde en de invoeging
van het nieuwe vierde lid behoeven na het in de
inleiding gezegde geen verdere toelichting.
J. E. BIJLO,
Algemeen Secretaris.
1

JAARVERSLAG VAN HET HOOFDBESTUUR OVER 1928.
Het Hoofdbestuur heeft het afgeloopen jaar
wederom de ervaring opgedaan, dat het niet gemakkelijk is de verschillende groepen en afdeelingen
tot eenswillende samenwerking te brengen. Doordat
het in de Verbondswet vastgelegde doel niet steeds
in het oog wordt gehouden, komt sours tot uiting
wat de leden van groepen en afdeelingen niet vereenigt, maar zou kunnen scheiden en dat werkt
belemmerend op de hoofdleiding, die toch volgens
de Verbondswet berust bij het Hoofdbestuur, dat
immers samengesteld is uit afgevaardigden der
groepen.
Het lijkt ons goed deze beschouwing, welke zich
opdringt bij een overzien van den afgelegden weg,
eens op den voorgrond te stellen, ook al om te
verklaren, waarom te weinig groote Baden van het
A. N. V. uitgaan. Want de tijd, aan het ontwarren
van steeds nieuwe inwendige verwikkelingen ten
koste gelegd, wordt onttrokken aan Bien, zoo noodig
voor een krachtige cultureele werkzaamheid over
heel de linie.
Het Hoofdbestuur onderging in 1928 geen verandering, alleen werd er door Groep Ned.-Indk
aan toegevoegd de heer J. W. Roessingh van Iterson,
die vele jaren secretaris der Groep is geweest.
Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler mocht zijn
25-jarig hoofdbestuurslidmaatschap gedenken, en den
algemeenen voorzitter werd ter gelegenheid van zijn
60sten verjaardag een maaltijd aangeboden door
zijn medeleden.
Toen Prof. Van der Vlugt overleed, gaf het Hoofdbestuur een blijk van waardeering voor wat deze
oud-voorzitter in de beginjaren voor het Verbond
heeft gedaan.
Het liet zich vertegenwoordigen bij de Z. Afrikaansche studentendagen in Juni te Arnhem, welke het
in samenwerking met de N. Z. A. V. weder mogelijk
maakte, en bij het elfde Nederlandsche Congres var
den Ned. Bond in Duitschland te Dortmund.
De ten vorigen fare ingestelde Streektalencommissie
kon nog niet tot het opnemen van fonogrammen
in verschillende gewesten overgaan, omdat wel een
toestel voor afdraaien van platen werd aangeschaft,
maar geen opneemtoestel, waarvan de kosten te
hoog zijn. Getracht wordt het geld daarvoor van

bevriende genootschappen bijeen te krijgen. Inmiddels
werd besloten tot samenwerking met den heer
D. J. v. d. Ven, die de streektaalopnemingen bij
zijn folkloristische rolprenten uitstekend zal kunnen
gebruiken. Wie voor de aanschaffing van bedoeld
toestel wat over heeft, weet waar hij een gretige hand
ter ontvangst gereed vindt, want de werkzaamheid
der commissie wordt door het Bemis van Bit toestel
zeer belemmerd.
Onze verzameling eigen rolprenten werd vermeerderd met de volgende: Negende bedevaart naar den
IJzer, Julianafeesten Binnenhof, De vlucht naar Indie
met den heer Van Lear Black, Kleederdrachten van
Volendam, H. M.'s bezoek aan een kruiser, Opening
der Staten-Generaal.
Dit middel tot verbreiding van kennis over de
verschillende gebieden, die het A. N. V. wil bestrijken,
blijkt meer en meer, vooral in het buitenland, in
den smack te vallen. Bijna nimmer is een film thuis,
en aan verscheidene aanvragen kon voorloopig niet
worden voldaan.
Een zelfde waardeering blijkt voor den kalender
Groot-Nederland, welke uitgaaf met steun van het
Hoofdbestuur verzorgd wordt door den heer W. D.
Meinema te Delft. De laatste jaargang met een oplaag
van 1500 stuks was in een maand uitverkocht.
Naar de lantaarnplaatjes, van welke toch prachtige
reeksen aanwezig zijn, is maar weinig vraag. Slechts
een paar malen ging een partijtje naar het buitenland.
De autovlagjes vinden geregeld aftrek en men
begint ze ook reeds voor versiering van pleiziervaartuigen te gebruiken.
Toen bleek, dat onze volksliederen niet bestaan in
een netting voor symphonieorkest — dit naar aanleiding van een aanvraag uit Californie — was de
heer C. L. Boer, directeur der Koninklijke Militaire
Kapel, zoo welwillend het oude Wilhelmus en het
Wien Neerlands Bloed te bewerken voor de symphonie-instrumenten, en het Hoofdbestuur maakte er
een uitgaaf van.
Voor het behoud van oude molens in Fransch
Vlaanderen — een gebied, dat langzamerhand weer
de cultureele aandacht van den Nederlandschen
Stam met gunstig gevolg opeischt — werd een inzameling gehouden. Ook voor instandhouding der
Oud-Hollandsche kerk te Gale (Ceilon) bleven we
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belangstelling vragen. Voor de Ned. school der Holl. voorzitter; beiden zitting hebbende voor Groep Surinederzetting te Carambehy wist het Hoofdbestuur name; Dr H. Ferguson, 's-Gravenhage; 0. L. Helfrich,
wederom regeeringssteun te verkrijgen en met nog
Voorburg; beiden zitting hebbende voor Groep Ned.
andere uitloopers van onzen stam of Nederlanders Antillen; M. J. Lauwerys, Deurne-Antwerpen; M. J.
in de verstrooiing wordt, zoodra van hun bestaan Liesenborghs, St. Lambrechts-Woluwe, Brussel,
blijkt, door dankbaar aanvaarde inlichtingen van beiden zitting hebbende voor Groep Vlaanderen.
belangstellende leden of reizigers in het buitenland,
Raadgevende Laden: S. G. L. F. Baron van Fridagh,
verbinding gezocht.
Schoorl (voor Amerika); Jhr. E. J. M. Wittert, 's-GraGaarne verleende het hoofdbestuur ook mede- venhage, (Nederlandsche Bond in Duitschland); J. D.
werking aan het Jaarboek Nederlanders in het Buiten- Koster Jr., Bilthoven (Dietsch Studenten Verbond),
land, van de heeren W. baron Snouckaert van
W. P. van Reede van Oudtshoorn, R'dam (Z.-Afrika).
Schauburg en Ph. F. W. van Romondt, dat in 1928
Het Verbond is verdeeld in de volgende roe en:
voor de eerste maal verscheen en van welk nuttig Nederland met 36 afdeelingen en . • . . 5716 leden
boek een tweede jaargang in voorbereiding is.
Vlaanderen „ 6
t,
,,,, • • • . 1200
In ons maandblad werd in veertien artikelen een Ned. Indie
„ 4
„ • • • • 800
,,
overzicht gegeven van het onderzoek naar de Suriname
..... . • • • • • • • • • • • • . • 285
,t
verspreiding van de Nederlanders over de wereld. Ned. Antillen „
209
Voor een onderzoek als zooeven genoemd komen Daarbuiten bestaan nog 8 Zelfstandige
nu in aanmerking de Vlamingen en de Afrikaners,
Afdeelingen: Bloemfontein, Kaapstad,
want ook deze vertegenwoordigers van den Dietschen
Dr. Kiewiet de Jonge (Noord New
stam hebben zich in vele oorden der wereld genesteld.
York), Londen, Nieuw-Nederland (New
Voor deze stamverwanten zal echter het verkrijgen
York), Roemenie, Tsjecho Slowakije,
van betrouwbare gegevens met veel grooter .moeilijkWeenen, met gezamenlijk .
625 leden
heden gepaard gaan.
Er zijn ook nog algemeene (verspreide)
Men zal zich herinneren, dat het Hoofdbestuur
leden • • • ..... • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • 616 „
in 1927 een commissie benoemde om — ook met
Het A. N. V. telt dus ..... . . . . . ..... • 94511eden
het oog op de belangen van Nederlanders, VlaHet zou eentonig worden, nog eens breedvoerig
mingen en andere stamverwanten buiten Nederlands
grenzen — de instelling van een radio-raad te be- te gaan betogen, dat dit veel te weinig is en dat ieder
vorderen. De arbeid dezer commissie, die het Hoofd- lid den plicht heeft te trachten dit aantal sterk te
bestuur in staat stelde een voorstel tot oplossing doer vermeerderen. Daartoe kunnen ook krachtig
van een der vraagstukken op radiogebied aan de medewerken de vertegenwoordigers van het A. N. V.,
Nederlandsche Regeering te zenden, heeft er mogelijk thans reeds ten getale van 52 en gevestigd te:
Ahwaz (Perzie); Avon (South Dacota, N. Am.);
toe bijgedragen, dat er nu een ambtelijke raad is.
In elk geval stellen wij met voldoening vast, dat Bangkok (Siam); Barcelona (Spanje); Barquisimeto
daarin twee Verbondsbestuurders, die ook lid waren (Venezuela) ;Barranquilla (Columbia) ;Berlijn (Duitschvan bovengenoemde commissie, Mr. De Gaay land); Bombay (Br. Indie); Budapest (Hongarije);
Cairo (Egypte); Carambehy (Parana, Brazilie); CoFortman en Prof. Nolet, zitting hebben.
Het bekende kantoor van het A. N. V., Laan 34, lombo (Ceilon); Colon (Panama); Comodoro Rivadavia
(Argentinie); Delhi (N. Am.); Detroit (Mich. N. Am.);
's-Gravenhage, begirt meer en meer aan zijn bestemming, samentrekking van alle onderdeelen, te Durban (Natal, Z. Afr.); Ermelo (Transvaal, Z. Afr.);
beantwoorden. De Boekencommissie is er nu ook Frankfort (Duitschland); Geneve (Zwitserland);
gevestigd en de secretaris van Groep Nederland zal Genua (Italie); Gin-Gin (Australia); La Guaira
er weldra zijn werkkamer hebben. In verband met (Venezuela); Hamburg (Duitschland); Havana (Cuba);
deter veelvuldigen dienst werd in het pand centrale Hongkong (China); Ismailia (Egypte); Keulen
(Duitschland); Krefeld (Duitschland); Leipzig
verwarming aangelegd. Nu kan er ook geregeld gewerkt
worden in de zich steeds uitbreidende Stamboekeri j, (Duitschland); Madison (Wisc. N. Am.); Manaos
en kunnen ook doorloopend bezoekers voor het (Brazilie); Maracaibo (Venezuela); Minneapolis (Minn.
N. Am.); Neerlandia (Alberta, Canada); Nice (FrankStammuseum verwacht worden. In 1928 werden beide
wederom met verschillende aanwinsten door schen- rijk); Nijlstroom (Transvaal, Z. Afr.); Panama (Rep.
Panama); Potchefstroom (Transvaal, Z. Afr.); Puerto
kingen en aankoop verrijkt.
De eenheid, die thans langzamerhand in het hoofd- Cabello (Venezuela); Rangoon (Br. Indie); Rio de
kantoor tot citing komt, moge een zinnebeeld worden Janeiro (Brazilie); Rome (Italie); Rosario (Argentinie);
van de samentrekking in de algemeene leiding, die, wil Santa Fe (Argentinie); Singapore (Malakka); Stamboul
ze kracht ontwikkelen en land bezeilen, bij het (Constantinopel, Turkije); Stockholm (Zweden); Sydney (Australia); Tampico (Mexico); Turijn (Italie);
Hoofdbestuur moet blijven.
Watten (Fransch-Vlaanderen).
Dit is ,thans als volgt samengesteld:
Dr. H. J. Kiewiet de Jonge, Hilversum, Eerevoorzitter; Dr. J. Th. de Visser, 's-Gravenhage, Groep Nederland.
Eerelid; P. J. de Kanter, 's-Gravenhage, Voorzitter;
Het ledental dezer groep bleef vrijwel ongewijzigd
Mr. B. de Gaay Fortman, Amsterdam, Penningm.;
en bedroeg op 31 Dec. 1928 : 5716.
Dr. H. W. E. Moller, Tilburg; Kol. fc, E. OudenUit het bestuur trader de heeren Mr. J. A. N.
dijk, 's-Gravenhage; J. N. Pattist, 's-Gravenhage; Patijn en J. A. L. Daman Willems, die werden
alien zitting hebbende voor Groep Nederland; J. E. vervangen door de heeren Kolonel K. E. Oudendijk,
Bijlo, Rijswijk, Secretaris; J. S. C. Kasteleijn, 's-Gra('s-Gravenhage) en Prof. Z. W. Sneller (Rotterdam).
venh'age; J. W. Roessingh van Iterson, 's-GravenNieuwe Afdeelingen werden gesticht te Brielle
hage; alien zitting hebbende voor Groep Ned.-Indie;
(welke Voorne en Putter omvat) en te Kampen,
Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm, Zeist: Jhr. waardoor het aantal op 36 werd gebracht. Daarbij
Mr. J. L. W. C. von Weiler, 's-Gravenhage, Onder- zijn er echter 4, n.l. Assen, Breda, Enschede en
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Hoorn, die thans bestuurloos zijn.
Het jaarverslag van Mr. W. J. L. van Es klaagt
over het gebrek aan werkzaamheid en belangstelling
van de zijde der Afdeelingen, blijkend o. m. hieruit,
dat slechts 6 harer op tijd een jaarverslag inzonden.
Afd. Amsterdam, die op waardige wijze haar
30-jarig bestaan vierde, begon onder leiding van haar
voorzitter, den heer Ed. J. Gerzon, een krachtige
propaganda, waardoor dank zij mede de hulp van
onzen propagandist, haar ledental van 605 tot 745
klom. Mooi werk deed zij o. m. door een geschiedi
kundig-economischen leergang van 11 lezingen,n.
een der gehoorzalen van het Gemeente-Universiteitsgebouw gehouden.
's-Gravenhage bleef aan de spits van alle Afdeelingen in binnen- en buitenland met haar 1150 leden,
haar belangwekkende muziektentoonstelling en haar
Dietsche kunstavonden. De slag, haar toegebracht
door het faillissement der bankinstelling, aan welke
het bestuur deter afdeeling haar kasgelden had
toevertrouwd, kwam zij gelukkig te boven door den
weerklank die een oproep om steun bij de leden vond.
Rotterdam gaf vier avonden, groeide tot 500 leden
en „blaakt van levenslust". Ook 's-Hertogenbosch
en Maastricht worden met eere genoemd, evenals de
jonge afdeeling Voorne en Putten.
De Groep bracht na onderzoek advies aan het
Hoofdbestuur uit i. z. het Nederlandsch-Belgisch
Verdrag voor uitwisseling van hoogleeraren en studenten. Zij wendde zich in het verslagjaar tot den Minister
van Waterstaat over het raadplegen van een philoloog
en een geschiedkundige bij het kiezen van namen
voor de droog te leggen stukken der Zuiderzee.
In 1928 trad de Groep toe tot den Nationalen
Bond „Het Mobilisatiekruis" en tot de Stichting
„Menno van Coehoorn", die ten doel heeft de instandhouding der vestingen Naarden en Willemstad
als natuurmonument. Tot vast vertegenwoordiger
bij de laatstgenoemde werd de voorzitter van de
Groep aangewezen. Voor de Tuchtunie werd de
heer J. N. Pattist bereid gevonden als vast afgevaardigde op te treden.
Er werd een commissie benoemd tot het doen van
voorstellen om de tusschen hoofd- en groepsbestuur
gerezen geschillen van administratieven aard op
te lossen.
Het verslag van den groepssecretaris eindigt dan
ook met de opmerking, dat het afgeloopen jaar zich
door allerlei beslommeringen heeft gekenmerkt, en
drukt ten slotte leedwezen uit over het besluit van
den voorzitter, Prof. Dr. A. A. van Schelven, om
of te treden.
Vlaanderen.

Hier zijn we genaderd aan de zwakke plek in de
Verbondsmachine. Telkens als het raderwerk daar
hersteld en gesmeerd is, wordt het weer ontwricht
en staat stil, zeer ten nadeele van de zoo noodzakelijke
eenheid in het A. N. V.
Een paar jaren hebben de voorzitter en de secretaris
der na den wereldoorlog met groote moeite weer
opgerichte Groep, — de heeren Omer Wattez en
Marcel Stijns, die als zoodanig hun ontslag hebben
genomen — hun beste krachten aan de Groep
gegeven. Wat in geen jaren was gebeurd: er was
weer geregelde samenwerking tusschen Brussel en
Den Haag.
Uit de inleiding van dit jaarverslag is al gebleken
hoe in de verhouding tusschen Vlaanderen en Neder-
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land steeds de politiek of wat men daarvoor houdt,
op de loer ligt om vertroebelend en ontbindend
te werken.
Toen in Groep Nederland de wensch werd geuit,
dat men zich zou uitspreken over de herdenking
der Belgische onafhankelijkheid in 1930 en een der
Hoofdbestuursleden daarover een motie indiende,
was dat indienen voor eenige leden van het Vlaamsche
groepsbestuur reeds voldoende reden om het bijltje
er bij neer te leggen. Dat was, zoolang geen beslissing
over deze motie was genomen, niet te verdedigen,
maar voor wie de moeilijkheden der zelf in strijdbare
kampen verdeelde Vlamingen in het Belgische staatsverband kent, wel verklaarbaar.
Het bestuur van Groep Vlaanderen nam 3 April
1928 de volgende motie aan:
„Het bestuur van Groep Vlaanderen van het A. N. V.
te Antwerpen vergaderd op Dinsdag 3 April 1928;
overwegende, dat de werking van het A. N. V. steeds
is opgevat als zijnde van zuiver cultureelen aard en zich
niet uitstrekkend tot het politieke terrein;
gezien de motie, waarin Groep Vlaanderen, in Januari '27,
heeft aangedrongen op stipte naleving van art. 2, par. 2
van de Verbondswet;
dringt nogmaals aan opdat men zich van NoordNederlandsche zijde niet met politieke aangelegenheden
zou inlaten en ook niet den indruk zou wekken van een
eenzijdige sympathie voor bepaalde richtingen;
gezien dat deze stelling op 2 Jan. j.1., in een brief van
Groep Vlaanderen aan, het Hoofdbestuur en aan Groep
Nederland ten duidelijkste werd bevestigd;
wijst er andermaal op, dat dit de weloverwogen meening
is van Groep Vlaanderen en geenszins mag beschouwd
worden als zijnde alleen uitgebracht voor den vorm;
verzoekt uitdrukkelijk het Hoofdbestuur de Verbondswet
stipt te doen naleven en verklaart beslist, dat het al of
niet eerbiedigen van de volstrekte onzijdigheid der Groep
Vlaanderen beschouwd wordt als de grondvoorwaarde,
waarbij alle verdere samenwerking in den schoot van
het A. N. V. staat of valt."
Hetgeen hierboven in herinnering gebracht werd,
had ten gevolge, dat verscheiden bestuurders in
Vlaanderen ontslag namen, andere zich tijdelijk
terugtrokken of hun werkzaamheden stillegden,
dat de voorbereidingen voor de herleving der Neder landsche Taal- en Letterkundige Congresses te Antwerpen werden opgeschort en ook de Boekencommissie aldaar, die joist zoo goed begon te werken
aan de maandelijksche verspreiding van kranten,
tijdschriften en boeken (te 's-Gravenhage geregeld
bijeen verzameld), ook dienst weigerde.
Men zal begrijpen, dat onder dat alles de groep
in haar groei danig belemmerd werd, het ledental
achteruit liep en zelfs geen betrouwbare statistiek
meer bestaat. Gelukkig bleven bijna alle Takken
toch nog haar plaatseliike werkzaamheden voortzetten o. m. Brussel, Ieperen, Mechelen, en binnenkort hoopt het Dag. Bestuur van het Hoofdbestuur
met de overgebleven getrouwen door een nieuwe
hergroepeering der strijdkrachten een geordenden
toestand te scheppen. Dit klemt te meer, waar de
verhouding tusschen Nederland en Belgie toch reeds
moeilijkheden oplevert, welke omstandigheid o. m. tot
nu heeft verhinderd, dat aan de „intellectueele toenadering" , waarvoor het A.N.V. met aanvankelijk goed
gevolg een lass had gebroken, een begin van uitvoering werd gegeven.
Het Hoofdbestuur kan nog wijzen op de ondanks
al die ongunstige omstandigheden doorgezette v iif
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rondreizen van sprekers, uitgezonden door zijn Comitê
voor Lezingen in Vlaanderen, welke, juist omdat ze

zich zuiver tot cultuur en wetenschap bepaalden,
geen tegenwerking ondervonden en goed slaagden.
Het Hoofdbestuur werkte ook mede aan het
welslagen der Nederlandsche tentoonstelling van boek
en tijdschrift te Aalst en de inzameling van gelden
ten bate der slachtoffers van den watersnood in
Vlaanderen, en toonde ook belangstelling bij jubilea
als b.v. dat van Dr. Persijn.
De Groep Vlaanderen Teed een gevoelig verlies door
het overlijden van Senator Mr. Alb. De Swarte, in de
kracht van zijn leven. Een krans op zijn graf vertolkte
de gevoelens van het Hoofdbestuur.
Moge het volgend jaarverslag algeheel herstel en
krachtige ontwikkeling der Groep kunnen melden.
Nederlandsch-Indie.

Het ledental deter groep is ongeveer gelijk gebleven. Wij kunnen het afgerond op 800 stellen,
een aantal dat veel te klein is in verhouding tot het
groote gebied, al moet erkend worden, dat juist
de uitgestrektheid samenwerking tusschen alien, die
in Indie belang stellen in ons streven en overtuigd
zijn, dat daar voor het A. N. V. nuttig werk kan
verricht worden, moeilijk maakt.
Toch kon het Groepsbestuur meer doen om die
moeilijkheden te overwinnen. Het afgeloopen jaar
vergaderde het niet eenmaal. Dit kan niet bevorderlijk
zijn aan het wekken van belangstelling in de Indische
samenleving voor de Verbondsbelangen, welke ook
die der bewoners van Insulinde zijn. Uit de bewijzen
van meeleven, welke het Hoofdbestuur meermalen
rechtstreeks uit de Oost ontvangt, blijkt dat er tot
versterking van het nationaal gevoel en tot verhooging
van het stambewustzijn nog heel veel te doen is. Maar

dan moet ook voor de goede krachten verzamelen
worden geblazen. Als er kloek gewerkt wordt, moet
het aantal afdeelingen in Indie, dat nu slechts 4
bedraagt (Batavia, Buitenzorg, Medan, Semarang)
aanmerkelijk kunnen worden uitgebreid en zullen ook
vertegenwoordigerschappen mogelijk blijken.
Het Groepsbestuur was op het eind van 1928
aldus samengesteld: Prof. Mr. A. H. M. J. van Kan,
voorzitter; Mr. J. N. Greidanus, secretaris-penningmeester; Mej. E. C. Draayer, J. Hardeman, Prof. Dr.
R. A. H. Djaiadiningrat, Mr. L. J. A. Trip, Ir. M. H.
C. Vreede, P. A. Mandagie, R. P. de Queljoe, P. J.
Gerke en F. J. G. van Emden (beide laatsten tijdelijk
in Europa). De heer C. Hillebron bleef administrateur.
Aan de vertegenwoordigers in het Hoofdbestuur,
de heeren Bijlo, Kasteleijn en Valette, werd de
heer Roessingh van Iterson toegevoegd.
Het gouvernement bleef de Groep steunen met
een subsidie van f 2000.—. De rekening sloot met
een bedrag van f 6972,88 in uitgaaf en ontvangst.
Een der dankbaarste taken der Groep blijft de
instandhouding der Nederlandsche leergangen, die in
het bestuurslid Gerke zulk een krachtig leider en
bevorderaar vinden. Zij worden thans nog gegeven
te Bandoeng, Batavia (2). Buitenzorg, Koetaradja,
Makassar, Medan, Poerwokerto, Salatiga, Semarang,
Soerabaja en Solo; de laatste wordt zelfstandig
beheerd. Gezamenlijk nemen er ruim 1600 inlanders
aan deel, voornamelijk mannelijke leerlingen 1).
Dat het plaatselijk of gewestelijk leven opgewekt
1) Het volledig verslag der leergangen verschijnt in een
volgend nr.
Redactie.

kan zijn, zien we aan Afd. Medan, die de Oostkust
van Sumatra bestrijkt en ook bewerkt. Haar ijverig
bestuur is als volgt samengesteld: D. Baron Mackay,
voorzitter; F. J. H. Klevant, secretaris; S. Bouman,
penningmeester; Mevr. Knuttel-Koch, Moh. Hadjerat
en W. J. van den Bergh. Het wist te bewerken, dat
het ledental tot 213 steeg, hetgeen een vermeerdering
van 40 leden beteekent. Vooral na lezingen konden
steeds nieuwe worden ingeschreven. De lijst diet
lezingen is te welsprekend, om ze hier niet in haar
geheel of te drukken:
21 Januari: Dr. W. Docters van Leeuwen, De
laatste expeditie naar het Centrale Bergland van
Nieuw-Guinea.
6 Maart: Prof. Mr. J. C. Kielstra, Het Koloniale
vraagstuk van den jongsten tijd.
25 Juli: rolprentvertooningen over T. B. C.-bestrijding: „Achter de wolken schijnt de ton", toegelicht door Dr. Kouwenaar.
28 Juli: Luit. ter zee le kl. J. B. de Meester, Onze
Oorlogsschepen in Holland en Indie, met lichtbeelden
en rolprent.
27 Augustus: rolprent Mooi Belgie.
17 September: rolprent Mijnworm en Malaria,
en Hygiene film der H. A. P. M.
15 October: Voordracht van den heer G. Jansen
over Javaansche Wajang met Wajangvoorstelling en
Gamelan.
5 December: Generaal Snijders, Groot Nederland
in het internationaal vliegverkeer.
15 December: Dr. M. van Blankenstein, De positie
van Nederland en Ned. Indie in het Wereldbestel.
Een dergelijk opgewekt vereenigingsleven is zeer
bemoedigend. De wensch wordt uitgesproken, dat
ook de verbinding en samenwerking met het Indisch
Groepsbestuur grooter zal worden, welke wensch
in het jaarverslag der Groep wordt beaamd. Er
worth toegezegd, dat men naar middelen zal ultzien
om tot samenwerking te komen.
Ook Afd. Batavia begint weer in de goede richting
te werken. Zij richtte eenige avonden in, waaronder
die van Gen. Snijders over het luchtverkeer (met
lichtbeelden) bovenaan stond. De zaal was met
belangstellenden geheel gevuld. Aan Z. Exc. werd
als herinnering een gong met standaard aangeboden.
Groep Suriname.

Dat Dr. A. A. L. Rutgers, oud-bestuurslid der
Groep Ned. Indie in 1928 benoemd werd tot Gouverneur van Suriname, wekte de verwachting, dat zijn
invloed in deze „meest Nederlandsche kolonie" ook
voor het A. N. V. gunstig zou zijn. Zij is niet beschaamd. Daarbij kwam, dat het Dag. Bestuur van
het Hoofdbestuur in den loop van het jaar, in de
lijn van zijn streven om door persoonlijk onderhoud op
de hoogte te komen van den toestand en de wenschen
van een bepaald gebied, een samenspreking mocht
hebben met den nieuwbenoemden gouverneur en
den met verlof in Nederland vertoevenden voorzitter,
Mr. Van Haaren, sedert benoemd tot ProcureurGeneraal, die na zijn terugkomst maatregelen nam,
welke een verhoogde werkzaamheid der Groep ten
gevolge hadden.
Paramaribo kent de waarde der herdenking van
nationale feestdagen, de aangewezen gelegenheden om
het samenhoorigheidsgevoel te versterken.
De Groep had ook het voorrecht een lid van
het Hoofdbestuur, den heer J. S. C. Kasteleijn,
voor een zakenreis in Amerika, in haar midden te
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ontvangen op een avond, aan de Verbondspropaganda
gewijd. Het gevolg der verhoogde werkzaamheid was
een groei, die het ledental tot 285 deed stijgen.
Groep Ned. Antillen.

Ook voor de Antillen is die verhoogde werkzaamheid
vast te stellen, dank zij almee het voorbeeld van den
voorzitter, den heer G. J. Ferguson, een naam, die
in het A. N. V. zulk een goeden klank heeft.
Ook daar ging men begrijpen, dat wil men de aandacht vestigen op het mooie werk van het A. N. V.,
men naar buiten moet optreden, van zich moet doen
spreken. Een rolprentvertooning, door het Hoofdbestuur mogelijk gemaakt, had dan ook het gewenschte
gevolg: waardeering van deze herinneringen aan het
moederland en toeneming van het aantal leden, dat
thans ruim 200 bedraagt.
Ir. E. F. Suringar had met het Dag. Bestuur in
Laan 34 voor zijn ambtelijke refs naar de West
een samenkomst, waarin hij toezegde voor de Curacaosche groep te willen optreden als hem een rolprent
over Ned.-Indie en lantaarnplaatjes werden meegegeven.
Aan die vraag kon worden voldaan; lezing en vertooning hebben inmiddels plaats gehad en de band
tusschen Willemstad en Laan 34 is weer versterkt.
Zuid-Af rika.

Al kunnen wij v66r dezen vertrouwden Dietschen
landnaam nog niet weder „groep" plaatsen, toch is
de toestand daar voor ons veel verbeterd, niet alleen
in Verbonds-, maar ook in taalopzicht. Het gevaar
dat het Afrikaansch en het Nederlandsch steeds
verder uiteen zouden gaan, zoodat ze elkaar nauwelijks
meer als bloedverwant zouden erkennen, mag als
geweken worden beschouwd. Dat het Afrikaansch
zich zelfstandig ontwikkelt, kan niet anders dan
medewerken tot versterking der zelfstandigheid van
het Afrikanervolk zelf. Dat dit meer en meer begint te
erkennen, dat het, zijn voornaamsten oorsprong
gedachtig, nooit mag verzaken aan het Nederlandsch,
en zijn taal daaruit mede de sappen dient te blijven
trekken voor zijn groei en bloei, is verheugend en
kan slechts den band tusschen Afrikaners en Nederlanders versterken, een band, die geschiedkundig
verzinnebeeld is in de banen en kleuren der op 31 Mei
1928 geheschen Unievlag,
Wij zouden die versterking het liefst grafisch
tot uiting zien komen in vermeerdering van het
aantal Afdeelingen van het A. N. V. in de Unie,
en de spanning van een net van vertegenwoordigers
tusschen de Kaap en de Zambesi. Daar zijn we
nog ver van, maar dat te midden der ongunstige
tijdsomstandigheden Bloemfontein met 25 en Kaapstad
met ongeveer 200 leden hebben stand gehouden
en de laatste zich krachtiger dan ooit doet gelden
onder leiding van den heer J. L. Schoeler, geeft
moed voor de toekomst, te meer daar deze werkzame
afdeelingsvoorzitter plannen beraamt om zijn hulp
te verleenen bij de verdere uitbreiding der Verbondsorganisatie over Zuid-Afrika. Deze indruk berust
op feiten. Het bestuur der Afd. Kaapstad toch staat
in geregelde verbinding met Laan 34 en zendt op
tijd zijn jaarverslag in. Ditmaal is het al bizonder uitgebreid. Het roemt 1928 als een „tijdperk van biezondere
en veelbelovende verrichtingen". Als sprekers traden
o. m. op Dr. S. F. N. Gie, Ir. Van Kretschmar van
Veen, Dr. Louis C. Leipoldt, Dr. W. J. Viljoen, Dr. W.
P. Steenkamp en de Nederlandsche Afrikareiziger
Seubring. Op muzikaal gebied verleenden o. a. hun
medewerking: de dames Smuts (Ivy Philips), Skaite,
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Steyn, Immelman en de heer Steytler. Het gezin
Luyt werkte in zijn geheel meermalen mee om de
Verbondsavonden, die over het algemeen goed bezocht
waren, op te luisteren. De eerevoorzitter der Afd.,
de 82jarige oud-president Reitz, en de Nederlandsche
Consul, de heer P. A. van Buttingha Wichers, en zijn
echtgenoote toonen steeds veel belangstelling in het
leven en werken der Afdeeling, dat o. m. bleek uit
de gebruikelijke samenkomst in April bij het standbeeld van Jan van Riebeeck, de Afrikaanse-Heldenavondviering en den feestmaalti jd op 31 Augustus
ter eere van H. M. Koningin Wilhelmina. De ondervoorzitster, Mevr. Loopuyt-Maas blijft haar zorgen
wijden aan de nuttige Leeskamer en Boekerij . Door
verhuizing van mevr. Boeseken verloor de Afdeeling
haar nauwgezette penningmeesteres, terwijl ook de
benoeming van Dr. Philip R. Botha tot wnd. handelscommissaris der Unie te New York, haar op een goed
secretaris te staan kwam.
Het jaarverslag roemt de betrekkingen met het
Hoofdbestuur als van zeer aangenamen card, al zou
men gaarne zien, dat uit Holland meer geldelijke
steun kwam. Van onze zijde past de erkenning, dat
de Kaapsche Afdeeling hard werkt en (om een zin
uit het verslag zelf te gebruiken) „er veel toe heeft
bijgedragen om op nuttige en blijvende wijze de
Dietsche invloeden en gemeenschappelijke taal- en
volksbelangen te bevorderen."
In den Vrijstaat bracht Afd. Bloemfontein het
Dietsch leven op hooger peil door het houden van
maandelijksche gezellige bijeenkomsten, waartoe de
heer en mevrouw Van Rooyen den stoot gaven. De
eerste had plaats in hun gastvrije woning.
In de voor die gelegenheid keurig versierde stadszaal werd de veriaardag van Koningin Wilhelmina
waardig gevierd. Als gevolg van den prachtigen
avond werden een tang- en een tooneelvereeniging
opgericht en op aanstichting der heeren Anderson
en Blok werden met gunstigen uitslag bekroonde
pogingen aangewend om van de regeering het oude
Volksraadsgebouw als vereenigingslokaal in huur te
krijgen. Aan de opknapping en inrichting van het
gebouw wordt hard gewerkt.
Afd. Bloemfontein met haar nimmer versagenden
secretaris, den heer Fred. P. Schuur, heeft in 1928
metterdaad weten te bereiken, dat er een buitengewoon hartelijke samenwerking in de Dietsche
gemeenschap der Vrijstaatsche hoofdstad is ontstaan.
Amerika.

Hoewel in het vorig jaarverslag moest worden
gemeld, dat de Gr. Noord-Amerika was opgeheven,
omdat dit uitgestrekt gebied daarvoor niet geschikt
bleek, werd het verband met dit land, zoo risk aan
Nederlandsche herinneringen uit vroeger eeuwen,
met verbroken. Het werkzame dagelijksch bestuur
onzer Afd. Nieuw-Nederland toonde zich een vertrouwbare vraagbaak voor het Hoofdbestuur en haar
secretaris verricht ook zeer gewaardeerde diensten
als verbindingsschakel met de verspreide leden. Het
bestuur vergaderde vijfmaal en de bijeenkomsten,
die ten kantore of ten huize van den voorzitter,
den heer W. P. Montijn werden gehouden, ken-.
merkten zich steeds door een aangename verstandhouding. Het bestuur verloor een zeer verdienstelijk
lid door het bedanken van den heer Berends wegens
drukke bezigheden en hoogen leeftijd.
Er werden twee voordrachtavonden gegeven, die
veel belangstelling trokken en het ledental ging
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vooruit. Een woord van dank voor de aangename
samenwerking met den volijverigen secretaris, den
heer J. Spatter, die ook voor allerlei inlichtingen
goede diensten bewijst, mag niet achterwege blijven.
In Zuid-Amerika is het vooral onze vertegenwoordiger te Comodoro Rivadavia, de heer Joh. ter
Ellen, die krachtig het Nederlandsch Leven in de
Nederl. kolonie onderhoudt, o. m, door het inrichten
van nationale feestdagen en rolprentvoorstellingen.
Ook met de Nederlandsche Vereeniging te Buenos
Aires is inniger verband verkregen.
Taalwacht.
Deze tak van dienst vervulde zijn belangrijke task
in de beweging wederom met opgewektheid en bijval
onder aanvoering van Dr. M. A. van Weel (voorzitter) en mej. A. J. Klein (secretares). De wacht
komt geregeld in het geweer, houdt verdachte vreemdelingen, die over de grens trachten te komen, aan
en betwist ze den toegang tot ons eigen, taalgebied.
Ook tracht ze reeds ingeslopen onnederlandsche
woorden er uit te werken. Voor de zuiverheid van
taal staat ze voortdurend op de bres en ze toont dat
elke maand in Neerlandia.
De in 1928 verschenen 7de druk van de woordenlijst Taalzuivering, walk boekje doorloopend aangevraagd wordt en afnemers vindt, zal, binnenkort
wel door een 8sten en dan wederom verbeterden
en vermeerderden worden gevolgd, want de belangstelling in daze uitgaaf is ook door het gebruik op
onderwijsinrichtingen grooi en men komt herhaaldelijk
met voorstellen tot verbetering en aanvulling, Welke
dan ernstig in overweging worden genomen.
Het afgeloopen jaar werd wader een taal- en stijlwedstrijd uitgeschreven, waaraan prijzen voor de
beste antwoorden waren verbonden.
Besloten werd een vliegend blaadje uit te geven
onder den naam Taalwacht, vooral om de pers,
die zich al te zeer aan taalongerechtigheden bezondigt,
te bewerken. Het eerste nummer vond veel bijval
en was spoedig geheel uitgegeven — niet uitverkocht —
want het wordt kosteloos verstrekt. Aan een tweede
nummer wordt gewerkt.
Neerlandia.
Ons maandblad bleef in beknopten vorm — te
beknopt vocal' het gebied, dat het moet bestrijken —
met woord en beeld een overzicht geven van wat
met betrekking tot ons stamleven in de wereld voorvalt, en de redactie kreeg herhaaldelijk de bewijzen,
dat men dit waardeert en er toe wenscht bij te dragen.
Men gaat mede het voetspoor der vaderen na en
brengt door middel van Neerlandia ontdekkingen
ter kennis van het publiek. Ook de pers toont door
het overnemen van mededeelingen, dat ze onze
berichtgeving niet onbelangrijk vindt.
Natuurlijk zou ons maandblad in vergrooten vorm,
op beter papier gedrukt en in nieuw kleed gestoken,
heel wat meer indruk vooral in het buitenland maken.
Maar daarmede zouden te veel kosten gemoeid zijn.
Toch wilden we een poging doen om althans het
kleed te vernieuwen en daarvoor werd een prijsvraag
uitgeschreven, waaraan ongeveer 80 . teekenaars deelnamen. De beoordeelingsraad, bestaande uit de
heeren Prof. N. R. Roland Holst, Jan Sluyters en
Dr. A. Cornette, die zich welwillend beschikbaar
hadden gesteld, bekroonde twee ontwerpen, waarvan
intenders bleken de heeren W. Heijnen te Venlo
en K. Vegter te Rijswijk.

Met eerstgenoemde, die den eersten prijs verwierf,
zal overleg worden. gepleegd over de beste wijze der
toepassing van zijn ontwerp, daar zelfs dit niet
voldoende het grootnederlandsch doel van het A.N.V.
verzinnebeeldt.
Boekencommissie.
In 1902 werd dit belangrijk onderdeel van het
A. N. V. door twee Rotterdamsche leeraren, Dr. W.
van Everdingen en wijlen Th. Nolen, gesticht,
waarmee haar vestiging in de Maasstad verband
houdt. De Boekencommissie heeft daar 26 jaren
zeer nuttigen arbeid verricht.
In 1928 werd besloten haar onder te brengen in
het hoofdkantoor van het Verbond te 's-Gravenhage.
Het Hoofdbestuur zou niet aan de Rotterdamsche
traditie geraakt hebben, als de directeur niet reeds
sedert 1925 zich te Bilthoven gevestigd had. De
gelegenheid was er toen om ook de Boekencommissie
in het Verbondsmidden te vestigen. Den directeur
was aangeboden, dat hij directeur kon blijven, daar
hij even gemakkelijk van Bilthoven uit zijn geregelde
bezoeken aan Den Haag als aan Rotterdam kon
brengen.
Tot overeenstemming in dezen is het niet gekomen.
Ten slotte heeft Dr. Van Everdingen ontslag gevraagd
tegen 1 Januari 1929. Het werd hem verleend en
in Neerlandia werd hem en zijn Rotterdamschen
medewerkers hulde gebracht voor het vele, dat zij
ten bate der verspreiding van boeken, tijdschriften
en kranten in het buitenland hebben gedaan.
Het Hoofdbestuur vond den heer J. P. Bolten,
lid van de inzamelingscommissie der Afd. 's-Gravenhage, bereid de leiding over te nemen. Deze is na
de overbrenging van den inventaris van Rotterdam
naar Den Haag aan het ordenen gegaan en aan het
ontwerpen van een nieuwe werkwijze, het herinrichten
van nude en het zoeken van nieuwe verbindingen
over de wereld. Hij vindt daarbij steun van eenige
Haagsche dames, zoekt nog meer vrijwilligers en
hoopt niet alleen op de blijvende hulp van allen,
die de Rotterdamsche Boekencommissie steunden
met geld en leesstof, maar ook op nieuwe steuners
te meer, daar de Boekencommissie overkwam met een
schuld van ruim f 700.—. De Boekencommissie is een
der instellingen van het A.N.V. die zijn zuiver cultureele werk al mee het best doen uitkomen. Daarom
alleen reeds verdient zij den steun van ieder voorstander van ons streven.
Geldmiddelen.
Het is mogelijk gebleken de rekening van 1928
zonder nadeelig saldo of te sluiten. Dit resultaat is
verkregen door nauwkeurige schatting van de op 31
December van dat jaar onbetaald gebleven vorderingen. Deze bedragen in het geheel f 2475.981,
waarvan als onzeker is aan te merken f 483.391.
De rekening geeft een nog gunstiger beeld, wanbeeld, wanneer men in .aanmerking neemt, dat onder
de uitgaven zijn opgenomen het .nadeelig slot der
Boekencommissie en de aanleg der Centrale verwarming, waarvan de geheele kosten f 1765.44 bedroegen en f 357.50 door persoonlijke bijdragen was
gedekt.
Deze uitkomst kon slechts verkregen worden door
de uiterste beperking, maar het behoeft geen betoog,
dat talks ons stark belemmerde in onzen arbeid, die
voor alles steun moet verleenen aan de verspreide
deelen van onzen stam in hun streven naar hoogere
Nederlandsche cultureele ontwikkeling en aaneen-
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sluiting. Wij blijven ook bedacht op vermindering
van onze administratieve uitgaven (al zien wij voor
het oogenblik niet, hoe deze te verwezenlijken bij
de toeneming onzer werkzaamheden) en op versterking onzer middelen. Voor dit laatste doen wij
in de allereerste plaats een beroep op onze leden,
die nog een minimum van f 2.50 bijdragen. Het
moet velen hunner in binnen- en buitenland niet
moeilijk vallen dit bedrag tot het dubbele of viervoudige te verhoogen. Wij wekken hen hiertoe op.
Zeer zullen wij het op prijs stellen, wanneer men
ook ons Steunfonds II wil gedenken, dat bedoeld is
als een fonds, waarvan ook het kapitaal ter beschikking
van het Hoofdbestuur staat, in tegenstelling met
Steunfonds I, waarvan alleen de rente het Hoofdbestuur ten goede komt en dat beheerd wordt door
een afzonderlijke Commissie. Tot lid dezer commissie
werd in 1928 Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van
's-Gravenhage benoemd, in de plaats van wijlen
Mr. K. Meyer Wiersma.
De slotsom dezer beschouwingen is, dat het Verbond
behalve door vermeerdering van het ledental zeer
gebaat is met onvoorziene inkomsten, b.v. door
legaten, van Welke het in 1928 gespeend bleef. Een
aanbeveling aan gegoede Dietschers om het A. N. V.
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in hun laatste wilsbeschikking te gedenken en aan
notarissen om het onder de aandacht hunner clienten
te brengen, lijkt ons hier volkomen op haar plaats.
Besluit.

De belangstellende lezer zal uit de in het verslag
vermelde feiten zelf reeds de gevolgtrekking hebben
gemaakt, dat ons Verbond zich niet ontwikkelt in
verhouding tot zijn mooi doel, dat door alien, die
hun Vaderland lief hebben en het groote belang
inzien van een bloeiend Nederlandsch cultureel
stamleven, moet worden toegejuicht.
En de oorzaken daarvoor liggen zoowel buiten
als in het Verbond. Er buiten heeft het te kampen
met een vaak ontstellend gevoel van laksheid, onverschilligheid en lamlendigheid, in de eigen gelederen
met het feit, dat men niet steeds het doel van het
A. N. V. in het oog houdt, en daardoor met gebrek
aan eenswillendheid.
Wil het A. N. V. weer geheel aan zijn doel gaan
beantwoorden, dan is dringend noodig, dat men
het woord van Willem van Oranje, den grondlegger
van Neerlands eenheid, indachtig zij, dat „ieder
in 't werck stelt 't gene, dat het bundelken pijlen
samencnoopt en ghebonden houdt."

DE NEDERLANDSCHE STAM IN NOORD-AMERIKA
door Dr. A. EEKHOF
II (slot).
Het boek van Dr. J. van Hinte, getiteld „Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers
en volkplanters in de 19de en 20ste eeuw in de
'Vereenigde Staten van Noord-Amerika" (Groningen,
P. Noordhoff, 1928), waarop ik reeds in mijn vorig
artikel terloops wees, doch dat ik hier uitvoeriger
ga bespreken, is in twee deelen verdeekl; het eerste
telt 500 en het tweede 626 bladzijden, een werk dus
dat, in groot-octavo formaat verschenen, heel wat
werkkracht, studiezin en volhardingsvermogen vertegenwoordigt.
De schrijver heeft het onder leiding van prof.
Steinmetz te Amsterdam vervaardigd en is op het
eerste deel aan de Amsterdamsche Universiteit cum
laude tot doctor in de letteren bevorderd. Spoedig
is op het eerste deel een nog omvangrijker tweede
deel gevolgd, waarmede Dr. Van Hinte een gunstige
uitzondering heeft gemaakt op de meer en meer gevolgde gewoonte, om een in de voorrede plechtig
aangekondigd vervolgstuk op een proefschrift eenvoudigweg nooit op te leveren. Beide deelen dan
zijn met groote zorg en noeste vlijt bewerkt. De
schr. heeft de zoo omvangrijke, wijd en zijd verspreide bronnen en literatuur verzameld; hij heeft
een uitvoerige briefwisseling gevoerd met gezanten,
kooplieden, geleerden, fabrieksarbeiders, boeren ja
met wie al niet; „soms — aldus in zijn inleiding —
hield ik besprekingen in een patriciershuis, soms in
een schamele woning, nu eens in de degelijke bureaux
van de ministeries van binnen- en buitenlandsche
taken, dan weer op een eenvoudig bovenhuis, soms
in het privekantoor van een der „grooten", ook wel
in het boemeltje tusschen Amstelveen en Amsterdam,
zelfs in het Maandagmiddagsche roezemoezige Kras".
De gegevens hem door onderzoek in de geschriften,
door briefwisseling en mondeling verschaft, heeft
hij aangevuld met hetgeen hij op een zomerreisje

in Amerika, wel veel te kort naar zijn tin maar toch
bijzonder goed gebruikt, bijeenbracht. Zoo is zijn
boek niet maar een doctrinair geschrift geworden,
„dat naar de lamp riekt", maar een levend boek vol
levendige schildering van verleden en heden. Dr. Van
Hinte behandelt de geschiedenis van landverhuizing
en volkplanting vooral uit een economisch oogpunt,
maar ook op het gebied van kerk en politiek, onderwijs
en algemeene cultuur, van taal en volksgebruiken,
heeft hij ons verrassende dingen mede te deelen.
Daarenboven is het steeds zijn doel te laten zien,
hoe de tegenwoordige toestand der volkplantingen
uit de vroegere is voortgekomen.
Zijn werk bestaat in zes gedeelten:
I. De oudere tak van den Nederlandschen stam
(17de eeuw) (blz. 3-80);
II. De overplanting van den Jongnederlandschen
tak (19de eeuw) (blz. 81-342);
III. De groei der volkplantingen tot omstreeks
1895 (blz. 343-492);
IV. Nieuwe loten, ontsproten aan den Jongnederlandschen tak (II, blz. 1-126);
V. Emigratie en kolonisatie sedert de tweede
helft der 19de eeuw. Planten, die geen wortel schoten
(II, blz. 127-308);
VI. De hedendaagsche beteekenis der Nederlandsche Amerikanen (II, blz. 309-580).
De schrijver heeft zijne mededeelingen door aanteekeningen, telkens achter elk hoofdstuk geplaatst,
versterkt en door vele afbeeldingen en kaarten, in en
buiten den tekst, toegelicht en opgeluisterd. Het is
natuurlijk geenszins mijn voornemen den ganschen
omvang van dit encyclopaedisch werk te beschrijven;
ik wil op enkele punten de aandacht vestigen en wel
inzonderheid op den hedendaagschen toestand der
Nederlandsche Amerikanen. Elders gaf ik beoor-
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deeling en kritiek 1); hier zij opwekking, om het boek
te bestudeeren, doelwit van mijne bespreking.
In het eerste gedeelte, waarin Dr. Van Hinte de
vestiging der Nederlanders in Amerika beschrijft,
handelt hij over de 17de eeuw, den tijd der WestIndische Compagnie, den tijd van David Pietersz. de
Vries en Kieft, van Jonas Michaelius, Everardus
Bogardus, Megapolensis en Selijns, van Kiliaen van
Rensselaer, Adriaan van der Donck, Plockhoy „die
Amerika maakte tot het laboratorium van sociale
elementen" en van Petrus Stuyvesant. Voor dit
tijdperk nu, toen de Nederlanders zich in en om
Nieuw-Amsterdam en Tangs den Hudson tot Albany
en Rensselaerswijck hadden nedergelaten, komt Dr.
Van Hinte tot dezelfde gevolgtrekkingen als prof.
Colenbrander in zijn belangwekkende verhandeling
„Nederlands aandeel in de wording der Amerikaansche natie" 2), waarvan ook mijn: „Jonas Michaelius" 3) een doorloopende toelichting is, namelijk deze,
dat Nieuw-Nederland feitelijk een post was van
Amsterdamsche pelterijhandelaars, waar het landbouwbedrijf bleef kwijnen, het patroonstelsel, dat
nu beproefd werd, slechts alleen onder Kiliaen van
Rensselaer vruchtbaar werkte, terwijl de half bankroete Compagnie in gebreke bleef krachtig persoonlijken aanpak te steunen, integendeel om haar
monopolie alle eigen streven zooveel mogelijk kortwiekte. Nieuw-Nederland was zoolang het bestond
een „wonderlijk anaemisch middending tusschen een
bezetting, waarvoor de Bewindhebbers te Amsterdam
het aanzagen, en een volkplanting, die den helderziendsten in de kolonie zelf wel voor oogen heeft
gezweefd, maar die alleen tot wasdom had kunnen
komen bij een eenigszins talrijk vrije immigratie uit
Nederland". Het getal Nederlanders, dat zich in
de 17de en 18de eeuw in Amerika beyond, wordt
door Dr. Van Hinte op niet meer dan 6000 geschat
(I, 34), terwij1 Colenbrander de bevolking van NieuwNederland, toen het in 1664 van naam veranderde,
raamt op 10.000 zielen, waaronder een aanzienlijke
minderheid van Engelschen. De emigratielust naar
Amerika was bijgevolg in de 17de eeuw niet groot.
Zeelieden, handelslui en .boeren gingen liever naar
streken, waar ze vrij waren van den knel der Compagnie, naar Nantes en Bordeaux, naar „la petite Flandre"
bij La Rochelle, of naar de indijkingen van Cornelis
Vermuyden in het Fendistrict in Engeland 4).
In het begin der 18de eeuw breidde de Nederlandsche stam zich uit: in het stroomgebied van de
Schoharie, waar enkelen met name de Vroomans
bekend werden en uitgestrekte bezittingen kregen;
1) In Tijdschr. V. h. Kon. Nederl: Aardrijksk. Genootschap,
Dl. XLVI (1929), afl. 2, blz. 251-253, en verder in: Haagsch
Maandblad, Maart 1929, biz. 219-230. Zie aldaar ook een
zeventalgevolgtrekkingen (blz. 230), waartoe ik, met betrekking
tot de landverhuizing naar Amerika en elders meen te moeten
komen. — Ik verwijs ook nog naar het eerste gedeelte van dit
artikel in de April-afl. en verbeter hierin tegelijkertijd een
schrijffout (blz. 51): het daar afgedrukte pamflet is niet
q
uarto-, doch octavo-formaat.
2) H. T. Colenbrander, Historie en Leven, Amst. (z. j.), Dl.
IV, blz. 144-164. Dit opstel dagteekent van 1909.
3) Jonas Michaelius. Founder of the Church in New Netherland. Leyden 1926.
4) Zie J. Korthals Altes, Cornelis Vermuyden, in dat mooie

bundeltje levensbeschrijvingen, bezorgd door het Bestuur der
groep „
Nederland" van het Al em. Ned. Verbond: Voortrekkers
van den Nederlandschen stam, A'dam 1925.

de „Jersey Dutch" vestigden zich in Bergen, Hackensack, Paramus en in de Raritan- en Millstone-valleien,
waar zulke bloeiende gemeenten ontstonden, dat
men dit gebied noemde „the garden of the Dutch";
ook naar Kentucky, naar „the canelands of Kaintuckee" trokken ze met name de Banta's en de
Demarests en Voorhees en kochten er groote stukken
lands tusschen 1789 en 1802 en droegen zoo bij tot
den opbouw van dien merkwaardigsten staat van
Amerika, den staat met zijn meest zelfstandige
bevolking, den staat Kentucky, „where men die
standing".
Gedurende en na den vrijheidsoorlog hadden de
Nederlanders groote beteekenis. Generaal Washington
rekende hen tot de beste zijner soldaten en was
gewoon te spreken van zijn „loyal Dutch Belt".
Een Zaansche koopman Claas Taan heeft uit handen
van president Washington diens in olieverf geschilderd portret, met eigenhandigen brief, ontvangen
voor zijn hulp in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog betoond b).
De Nederlanders toonden ook in het begin der
19de eeuw „expansive power". De Groningsche
landbouwer Beukma trof in 1835 op een Nederlandsche boerderij, dicht bij Cincinnati, een stokoud
vrouwtje aan, dat beter Nederduitsch sprak, dan hij
aan deze zijde van New York nog iemand gevonden
had en zij verzocht hem „haar iets uit haar Nederduitschen bijbel voor te lezen". Hier trof Beukma ook
een stukje huiselijke tragiek, teekenend voor vroegere
en ook hedendaagsche Nederlandsch-Amerikaansche
volkplantingen, nml. de kinderen, veel meer dan hun
moeder veramerikaanscht, verstonden het Nederlandsch niet meer voldoende, begrepen het zelfs
niet meer, ja erger nog, verklaarden als zij hun
moeder Nederlandsch hoorden praten, dat zij niet
goed bij het hoofd was. (I 61). De Hervormde
Kerk (Reformed Church) volgde mee. Het getal
gemeenten was in 1845, dus vlak voor de nieuwe
belangrijke versterking uit Nederland kwam, geklommen tot 274 gemeenten, waarvan het grootste
gedeelte in New York State, New Jersey, Pennsylvania, Illinois, Michigan en andere Staten verspreid
was; de gemeenten waren reeds tot classes vereenigd
en de veramerikaansching was al aan den gang,
ook met betrekking tot de taal. In New York vreesde
men, dat vooral het jongere geslacht naar Presbyterianen of Episcopalen zou overloopen, weshalve
hier in 1764 zoowel het Engelsch als het Nederlandsch
als kanseltaal werd ingevoerd. Tot ds. Laidlie, die
hiermede het eerst begon, merkte een Engelschgezinde eens treffend op: „O, Dominee, wij hebben
menige ernstige Bede in het Nederlandsch opgezonden
voor uwe komst onder ons, en zie de Heere heeft
ons in het Engelsch verhoord en U tot ons gebracht".
Op de dorpen, als bijv. Kingston, ging men langzamerhand tot de prediking in twee talen over, eerst
in 1808 en dat „amid the murmurings of those who
held in strong affection the Holland tongue and
litany of their sires". Toch handhaafde het Nederlandsch zich nog zoo, dat in het begin der 19de
eeuw voor ongeveer 250.000 Amerikanen deze de taal
der Evangelieprediking zelfs in de stad New York
was; in 1789 werd de predikant Gerardus A. Kuypers
aangesteld om er in onze taal, die hij „purely and
4)Afbeelding van dit portret, met mijne toelichting erbij,
in: Gedenkboek v. h. Algemeen Nederl. Verbond, Dordrecht 1923,
blz. 90.
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readily" sprak, te prediken. Met het afstervan van het
oudere geslacht werd echter zijn getal hoorders
op den duur minder, zoodat de laatste preek in het
Nederlandsch in 1803 te New York werd gehouden.
Tot in 1844 heeft men de zegenbede nog in de
Nederlandsche taal uitgesproken, bijv. ds. Thomas de
Witt in Middle Church aan Nassaustreet te New
York. In den huiselijken kring bleef het Nederlandsch nog Lang de omgangstaal en toen in 1847
met van Raalte en Scholte de groote nieuwe invasie
van Nederlanders in Amerika kwam, werden zij
dikwijls begroet en bezocht door Amerikanen, die
in „Dutch" zij het dan ook in „colonial Dutch" zich
met hen konden onderhouden. Dat dit wel eens
aanleiding gaf tot verwarring of den lachlust opwekte,
zal niemand verwonderen. Zoo wordt verhaald, dat
een Amerikaansche over hare deftige, vermogende
en gezonde grootmoeder als „dat sterke frommes"
sprak. Merkwaardig is zeer zeker, dat nog tegenwoordig vele leden van de Holland Society te New
York, waartoe de beste Oudnederlandsche familien
behooren, bij hun bezoek aan Marken getroffen worden
door daar een Nederlandsche taal gesproken te hooren,
zooals zij die gewoon waren aan de Mohawk en
Hudson in Amerika te vernemen. „Hoewel ikzelf
— aldus Dr. Van Hinte — het niet waag de waarde
van deze opmerking te beoordeelen, is het toch van
beteekenis, dat het vooral voor Noord-Holland zoo
kenmerkend zangerige onder de oud-hollandsche
Amerikanen wordt gevonden, ook daar, waar de oude
taal reeds geheel is verloren gegaan". En ziehier
naar voren komen een van de goede eigenschappen
van Dr. Van Hinte's boek, namelijk dat het schier
op elke bladzijde vergezichten opent en zoo vele
prikkels geeft tot verder onderzoek.
Zoo had dan omstreeks 1847 de groote intocht
van Nederlanders in Amerika plaats, onder leiding
van twee Gereformeerde predikanten, Van Raalte
en Scholte, slachtoffers van Neerlands kerkelijke
bekrompenheid en droeve kortzichtigheid, al zal
men niet uit het oog mogen verliezen, dat onder de
tarwe ook heel veel kaf school. Aan deze landverhuizing heeft de heer Van Hinte het grootste deel
van het middenstuk van zijn werk gewijd. Hij teekent
daarin de oorzaken van de landverhuizing (economisch, godsdienstig, politiek) en schetst de stichting
en ontwikkeling van de kolonie Holland in Michigan
onder Van Raalte en die van Pella in Iowa onder
Scholte. Er waren voorloopers voor den grooten
Trek geweest. Wij denken bijv. aan Van der Kemp,
den om zijne politieke gevoelens uit Nederland
gebannen doopsgezinden predikant; aan hen, die
door landspeculanten-ondernemingen naar de Nieuwe
Wereld werden gelokt, en ook aan den origineelen Harmen Jan Huidekoper, die vooral in de kringen der Unitariers zulk een invloedrijk man is geworden. Maar
hoe belangwekkend ook, omvangrijk en geregeld
was deze landverhuizing niet geweest. Het waren
meest Groningers (Beukma) en Zeeuwen (De Kruif;
Daan en Eernisse, uit Cadzand) geweest, die om
hunne levenspositie te verbeteren, sporadisch naar
Amerika waren getogen. Maar bij de kolonisten, die
met Van Raalte en Scholte trokken, speelden, vooral
in het begin, godsdienstige omstandigheden een voorname rol. „Aan godsdienstige overwegingen — aldus
zeer terecht Dr. Van Hinte — is het te danken, dat
velen niet ieder voor zich, maar groepsgewijze het land
verlieten, mede dat daarbij voornamelijk predikanten
en ook priesters de leiding namen. Aan dezelfde over-
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wegingen is het te danken, dat de emigratie niet
leidde tot verstrooiing der Nederlander s, eenmaal
in de Nieuwe Wereld aangekomen, maar tot kolonisatie, tot het ontstaan van later bloeiende Nederlandsche nederzettingen in de Vereenigde Staten.
De godsdienst verklaart mede de groote wilskracht,
waarmede zoovele kolonisten aan de zoo talrijke
en ontzettend groote moeilijkheden weerstand wisten
te bieden. Het is zeer zeker niet toevallig, dat juist
die Nederlandsche kolonisatien in de V. S. tot den
grootsten bloei zijn gekomen waar, naast de stoffelijke,
ook de godsdienstige beweegredenen zich hadden
doen gelden. Nog tegenwoordig zijn deze nederzettingen door hun godsdienstig karakter gekenmerkt".
(I, 138).
Groot is de moeite en kommer deter kolonisten
geweest. Maagdelijke wouden in Michigan moesten
geveld, eindelooze prairievlakten in Iowa „gebroken"
worden; geteisterd door sloopende koortsen, uitgemergeld door gebrek aan goed voedsel, bedrogen
dikwijls door landspeculanten, onderling verdeeld
door voortdurende kibbelarijen, hebben zij het vaak
hard gehad. Dat de leeuw de vrouw verscheurde,
terwijl de lammergier het kind wegroofde (tie mijn
eerste artikel, blz. 50), was nog het allerergste niet.
Soms zakte de moed in de schoenen en verlangde
men naar de vleeschpotten van Egypte terug. Van
Raalte mope „een paus" geweest zijn en Scholte
„een doordrijver", hunne taak was dikwijls verre
van gemakkelijk. Over het algemeen waren deze
kolonisten echter een fier ras, met hooge idealen,
ontzettende wilskracht en onwrikbaar vertrouwen op
God en goddelijke leiding. Niet alleen Gereformeerden (zoogenaamde: Afgescheidenen), maar ook vele
Hervormden vestigden zich van lieverlede in de
Amerikaansche kolonien van Michigan, Iowa, Wisconsin en Illinois. Het is eenzijdig te beweren, dat dit
alleen Afgescheidenen zouden zijn geweest. De Hervormden maakten zelfs de groote meerderheid uit.
De opvatting der Afgescheiden leiders was breed.
Scholte schreef Juni 1846 in „De Reformatie":
„Zoo mogelijk zullen alien geholpen worden, maar
de Afgescheidenen gaan voor".
Onder deze groepsgewijze verhuizingen trekken
vooral die der Gelderschen, Groningers en Friezen
de aandacht. De belangwekkendste onder hen was
de landbouwer Worp van Peyma te Ternaard, de
man die zich ook voor de Friesche zeeverdediging
zoo verdienstelijk had gemaakt, die in 1849 met
kinderen, kleinkinderen en tai van goede vrienden
(Van Peyma's, Koopman's, Zuidema's, Dijkstra's)
overtrokken en zich bij Buffalo vestigden. De energieke man overleed Juni 1881 te Lancaster. Noemen
we voorts Bonnema, graanhandelaar te Kimswerd,
die in 1853 uit Harlingen vertrok. Ook de Balksche
Doopsgezinden, die om godsdienstige opvattingen
in 1853, onder leiding van Smit en Symenga, Nederland verlieten vragen onze aandacht, evenals de
Roomsch Katholieke emigratie, onder Pater Van den
Broek, naar de binnenlanden van Wisconsin, waar
zij in de Fox River Valley, de kolonie Little Chute
stichtten, die nog niet zoo heel klein was, want van de
2331 hoofden van gezinnen, die van 1835 tot 1848
uitweken, gaven 450, dus een vierde, zich op als
Roomsch-Katholiek (I, 195).
Al deze kolonisten waren meest kleine luiden,
voor het overgroote deel afkomstig van het platteland.
Nu is.:er, naar schr, zeer juist opmerkt, in deze aangelegenheid niets twijfelachtiger dan de statistische
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gegevens. Wij moeten, voor zoover zij er zijn, heel
erg voorzichtig zijn, maar het is wel vrij zeker, dat
van 1845-1855 ongeveer 23.000 Nederlanders in
de Vereenigde Staten kwamen (I 204); van 1856
tot 1920 waren dit er „officieel" ruim 192.000.
De groei der volkplantingen tot 1895 was stoffelijk
en geestelijk bijzonder voorspoedig. Velen die in
een tent van struikgewas hadden gewoond, bouwden
een blokhuis, weldra „a substantial brick building",
om dan de oude woning „ter gedachtenis" ergens
op het erf te laten staan. Ikzelf heb deze snelle ontwikkeling in Amerika kunnen gadeslaan. In de Altonederzetting in Wisconsin, waar ik als kind van 18921894 vertoefde, heb ik gezinnen gekend rijk aan
kinderen, maar arm als Job en hongerig als kerkratten.
Ze moesten door de gemeenschap voortgeholpen
worden, en deze deed het met een blij gemoed,
gedachtig „dat ze zelf slaaf in Egypteland waren
geweest". En toen ik in 1909 nog eens Alto
bezocht, haalde een in 1892 doodarme familie, thans
in goeden doen gekomen, mij in haar eigen rijtuigje
of en logeerde ik in een geriefelijk huffs, omringd
van stallen met vee en graanpakhuizen. En wie er
thans komt, vindt van de „arme settlers" alleen de
herinnering. Het klopt geheel met wat Dr. Van Hinte
(I, 361, 362) over Alto zegt. En wie dit op een
afbeelding wil zien, die sla op plaat XIII van zijn
boek: Pella in 1848, in 1856 en in 1920 (I, 366).
Ook de nijverheidsstreken als Grand Rapids
(meubelindustrie), Paterson (zijdefabrieken), Rochester, Cleveland, Chicago, San Francisco met haar
sterk Nederlandschen inslag, bloeien. Tegenslagen
zijn er ook in den landbouw geweest (sprinkhanenplagen en boschbranden bijv.), eveneens in de nijverheid, maar zij waren zoovele prikkels tot welslagen
in het ozonrijke, dus tot optimisme stemmend,
Amerika. Ondanks menigvuldige kerkelijke geschilpunten en afscheidingen hielden de Nederlandsche
kolonisten het toch met elkander; ze kibbelden wel, en
bekvechtten veel, maar, zooals men in Groningen zegt:
„het het gain wortel". Kerkgebouwen verrezen en verdwenen weer, om voor grootere plaats te maken;
pastorieen werden uit eigen middelen opgetrokken;
er was groote offervaardigheid voor het predikambt,
ook voor tending en onderwijs, er kwam belangstelling in de Amerikaansche politiek en de Nederlandsch-Amerikaansche pers, en dit alles is zoo gebleven, ja heeft zich in versterkte mate uitgebreid
over allerlei terrein tot op dezen dag. Het is dan
ook heel belangwekkend Dr. Van Hinte's beschouwingen over den Nederlandschen stam in den tegenwoordigen tijd te volgen. Stippen wij hiervan nog het volgende aan.
Toen tegen 1890 het „vrije land" meer en meer
opraakte en het pionier- en frontier-leven een einde
nam, kon men twee wegen inslaan: nog verder naar
het Westen trekken, hetgeen ook geschiedde (stichting
van Sioux County: Orange City in Iowa; men ging
naar Nebraska, Kansas, Minnesota en de Dakota's),
of men legde zich toe op intensievere bearbeiding
van den bodem, waar tot op dien tijd eigenlijk een
verfijnde roofbouw was toegepast. De tuinbouw en
ooftteelt werden ter hand genomen; Kalamazoo werd
vermaard om zijn selderijkweekerijen, South Holland
in Illinois om zijn uienteelt en in Sioux County fokte
Mouw zijn „big Poland China" varkens. Het waren
vooral de Nederlanders, die de „finishing touch"
moesten aanbrengen in de meubelfabrieken van
Grand Rapids en in de zijdefabrieken van Paterson.

In de diamantnijverheid te New York werken verscheidene Noord- en Zuid-Nederlanders (ongev. 300).
Met name in Nassaustreet oefenen zij hun bedrijf
uit. In 1912 kon men Zaterdagsmiddags op den
hoek van Nassau- en John Street, dicht bij „Ye Olde
Dutch Shop House" diamantbewerkers lief en Teed
elkander in onze moedertaal hooren vertellen (II, 398).
De Nederlanders zijn in landbouw en nijverheid
gezocht om hun eigenschappen van werkkracht,
nauwgezetheid, spaarzaamheid, huiselijkheid en weinig ontwikkelde neiging tot staken. Aanvankelijk
waren er lage loonen bijv. te Grand Rapids; het is
mede door den invloed van den predikant F. W. N.
Hugenholtz, die aldaar een vrije gemeente in vrijzinnigen geest had, dat deze veel zijn verbeterd
(I, 384, 385).
Het geestelijk leven der kolonisten is nog steeds
sterk godsdienstig getint. De kerk speelt als voor 75
jaar een voorname rol. Holland, Pella en Orange City
(Hospers en Bolks) zijn bolwerken van de Reformed
Church; Grand Rapids, Paterson, Chicago, Muskegon
zijn de middelpunten van de Christian Reformed
Church. Beide kerken breiden zich uit. In 1925 had
de „Reformed Church in America": 730 gemeenten,
808 predikanten, 81537 gezinnen en 145373 lidmaten;
de „Christian Reformed Church" had: 251 gemeenten,
250 predikanten, 21430 gezinnen, 47873 lidmaten
(II, 409). Van Van Raalte geldt nog steeds, ook al
ileeft men voor alles wat hij deed geen onvermengde
goedkeuring: „Above all, he was a man of God, who
served his generation well". Het Nederlandsch
Modernisme tiert, in tegenstelling met het Calvinisme,
in Amerika niet. Dr. Van Hinte schrijft dit toe aan
het geringer samenhoorigheidsgevoel. De vrijzinnigen
zijn eer bereid zich bij een Amerikaansche kerk aan te
sluiten dan de Calvinisten. Zoo is de vrije gemeente
van Hugenholtz te Grand Rapids, met hare vertakking
te Chicago, naar men aan Dr. Van Hinte mededeelde, tot de American Unitarian Church overgegaan. Opgericht door Hugenholtz stond, zij later
onder leiding van den predikant Sluyters en telde
toen ongeveer 300 leden. Ook de Leeuwarder wees, die
aan Meadville Theological College in Amerika zijn
opleiding had genoten, met name Klaas Oosterhuis,
heeft haar nog eenigen tijd als predikant gediend.
Er zijn 40.000 Nederlandsche Roomsch-Katholieken
in Amerika, en 25 zelfstandige gemeenten, vooral in.
Fox River Valley (het hart van Wisconsin). Belangrijk is de gemeente Kensington-Roseland bij Chicago,
die 200 families telt (II, 418).
Wat het hooger onderwijs betreft, moet opgemerkt
worden, dat de opleidingsscholen der Hervormde
Kerk in het Westen zijn: Hope College te Holland,
Mich. en Central College te Pella, Iowa, voorts
Western Theological Seminary te Holland en eenige
„academies"; in het Oosten heeft zij Rutgers College
en New Brunswick Theol. Seminary. De Chi .. Geref.
Kerk heeft haar Calvin College en Theological
Seminary in Grand Rapids, daarbij nog een viertal
Nederlandsche „high schools", die voor Calvin
College voorbereiden, in Chicago, Paterson, Grand
Rapids en Holland. Ook heeft men vrije Christelijke
scholen opgericht. Deze werden het eerst te Chicago
door P. R. Holtman in 1894 in het leven geroepen.
Thans zijn er meer dan 80 bij de Christian Reformed,
met meer dan 300 onderwijzers en meer dan 10.000
kinderen. „Unions" zijn gesloten en een eigen blad
„Christian School Magazine" wordt te Hull, Iowa,
uitgegeven. Zij worden, gelijk gezegd is, vooral bij de
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Chr. Geref. gevonden; de Hervormden willen aan
die vrije Christelijke scholen niet recht aan; zij zien
er in secte- en oppositie-scholen, wat zij toch inderdaad niet bedoelen te zijn. Met dat al is ook in
Amerika reeds een schoolstrijd ontbrand. Voorstanders wijzen er op, dat het bezoek van Christelijke
scholen de „clan spirit" bevordert en de huwelijken
van Nederlanders onderling in de hand werkt. De
Amerikaan daarentegen is van meening, dat ze de
veramerikaansching in den weg staan, weshalve Christelijke scholen, tijdens den oorlog, toen men geen
„koppelteeken-americanisme" Wilde, in Iowa in brand
zijn gestoken. Ook is er reeds neiging om met de
Roomsch-Katholieken samenwerking te zoeken, ten
einde de voor beide partijen gewenschte doeleinden
te verkrijgen.
Behalve op het gebied van kerk en school, wordt
ook veel aan zending gedaan. Noemen wij : Dr. Otte
te Amoy, Pieters in Japan, Zwemer in Arabie, en
dr. Henry Beets te Grand Rapids, den vurigen en alombeminden pleitbezorger der Geref. zending. Ook onder
de Nederlandsche landverhuizers en zeelui te Hoboken
wordt gewerkt. In Riverstreet staat een keurig gebouw, waarvan Dr. Van Hinte niet dan goeds heeft
te vermelden (II, 441). Gevoelde men aanvankelijk
weinig voor het Amerikaansche politieke leven, dit
verandert en meer en meer komen Nederlanders ook
in publiek ambtelijke betrekkingen. In 1923 kon
men te Edgerton in Minnesota zeggen, dat heel de
raad van de stad Nederlandsch was; in 1919 was een
Nederlander burgemeester in Paterson; ook Nederlanders bekleeden aanzienlijke ambten in Grand
Rapids en Chicago. In de republikeinsch-politieke
partij van Amerika zijn de namen van G. J. Diekema,
Gerrit W. Kooyers en Ate Dijkstra welbekend. De
sociaal-democratische partij is onder de Nederlanders
in Amerika klein; te Rochester richtte Elferink een
socialistische vereeniging op. Over het algemeen
stemt men. gaarne op Nederlanders omdat zij voor
betrouwbaar doorgaan, of laten wij liever zeggen
voor betrouwbaarder dan anderen. Wij zouden kolommen kunnen vullen, wilden wij uitvoerig handelen
over de Nederlandsche Pers. Vele kranten, die werden
opgericht, zijn in den loop der jaren gesneuveld.
Toch zijn er thans ook Nederlandsche bladen, die
aan uitbreiding denken. Zij zijn meest republikeinsch
getint en dragen een min of meer orthodox karakter.
Thans verschijnen er 19 Nederlandsche bladen in
Amerika nml. in Michigan 12 (te Holland, Mich.,
Grand Rapids, Kalamazoo en Muskegon), in Illinois
2 (te Chicago en Moline), in Iowa 3 (te Pella, Orange
City en Sioux Center), in Utah, de Mormonenstaat,
1 (te Salt Lake City), in New Jersey 1 (te Paterson) °).
De journalistiek staat niet in alle op even hoog peil.
Dikwijls vindt men buurpraatjes, een uitvoerige
ongelukkenrubriek gelicht uit de bladen in Nederland,
voorts zonderlinge aankondigingen, vooral ook van
„Lijkbezorgers en balsemers", een bewijs dat bijzonder
groote zorg aan het uiterlijk der dooden wordt gewijd.
De poging om een meer wetenschappelijk tijdschrift
onder de Nederlanders er in te brengen, zij het dan
ook in de Engelsche taal, onder den titel „Religion
and Culture" heeft gefaald; eveneens is de grootsche
onderneming om een „American Daily Standard"
uit te geven — „de meest merkwaardige uiting van
het idealisme van de Calvinistische Nederlanders in
6) tie de afbeeldingen: II, tegenover blz. 479 en 492.
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Amerika", gelijk Dr. Van Hinte zegt, in 1920 ten
slotte op niets uitgeloopen. Meer en meer begint
men ook studie te maken van den tijd der volkplanting
en haar koloniale ontwikkeling (Dingman Versteeg,
Dosker, Van der Zee, Van Huizenga, Henry Beets
e. a.); romanschrijvers en belletristen van Nederlandschen bloede zijn: Oosterheerdt, Dirk Nieland
en Arnold Mulder. Vooral de laatstgenoemde is het,
die in zijn romans de ontwikkeling der kolonien in
het Westen tracht uit te beelden. De boeken van
Van Loon zijn bekend. Zeeschilder is A. van Beest.
Onder de handelslui nemen of namen Steketee en
Hulst, Kuipers (Cooper) uit Akkrum afkomstig en.
Edward Bok een vooraanstaande plaats in. Nederlandsche gebruiken ziin hier en daar nog in eere, ja op
sommige plaatsen binden de boeren, gelijk bij ons,
tijdens het melken de koeien de achterpooten nog
vast en melken zij zittend op een driestoeltje, wat
geen Amerikaan ooit zal doen; Nederlandsch huiselijk
leven wordt nog zoo veel dit kan in stand gehouden,
winkeluitstallingen naar Nederlandschen trant ingericht, ja de gezichten, van de vrouwen vooral, zijn
nog zoo teekenend Nederlandsch, alsof zij copieen
waren van de schilderstukken van onze grootmeesters
der kunst. Men leeft met de rampen in Nederland.
mede (Borculo), stelt belang in het Zuiderzeevraagstuk en denkt hoog van Neerlands Koningin.
Over den arbeid van het Algem. Ned. Verbond
in Noord-Amerika worth slechts summier gehandeld. Dr. Van Hinte is zoo vriendelijk, om daarbij
voornamelijk te wijzen op mijne verhandeling:
„Vijf en twintig jaar Hollandsch-Vlaamsch Leven
in Noord-Amerika", in: Gedenkboek van het Algem.
Nederl. Verbond, 1923, blz. 85-120. Gelijk bekend
is was het Dr. Abraham Kuyper, die op zijn reis
naar Amerika in 1898-1899 het Verbond in Amerika
heeft geplant. Er zijn in den loop der tijden allerlei
vereenigingen door en ten behoeve van Nederlanders
in Amerika opgericht, waarvoor ook naar blz. 115-116
van deze verhandeling worde verwezen.
Summa summarum: Uit het vele hebben wij
slechts op enkele dingen, zonder de bedoeling volledig
te zijn, gewezen. Goede wiin behoeft geen krans !
Telkens en telkens weer zal men Dr. Van Hinte's
monumentaal standaardwerk opslaan, om den tekst, de
lijst van gebruikte geschriften, de afbeeldingen, het
register, dat jammer genoeg geen plaats- en zaaknamen biedt, te raadplegen. Het worde hem gegeven,
op dit terrein nog veel aan het Licht te brengen.
Maar er dient ten slotte nog op iets anders
gewezen te worden. De tijd is naar mijne meening
rim voor een Commissie, samengesteld uit Nederlandsche en Amerikaansche geleerden, die stelselmatig verzamelen en beschrijven, wat er van
Nederlandsch-Amerika nog over is. Oude boekjes,
levensbeschrijvingen, volksgebruiken, levensgewoonten, taal- en godsdienst, kortom alles, wat betreft de
„Nederlanders in Amerika", vooral in het Westen.
Er is reeds veel aan het verdwijnen, spoedig is het
voor goed te laat. Een schoone roeping ligt hier voor
het Hoofdbestuur van het Algem. Ned. Verbond,
om onze Nederlandsche Regeering op te wekken tot
de verwerkelijking van deze idealen, die reeds Dr.
Abraham Kuyper koesterde, toen hij 9 Dec. 1898
te New York het Algem. Ned. Verbond oprichtte.
Het lijdt geen twijfel, of ook in Amerika zal hiervoor
overvloedige belangstelling te vinden zijn.
Leiden.
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DE OPLOSSING VAN HET SPELLINGVRAAGSTUK.
II.
voortaan met au schreef (met oo-uitspraak natuurlijk),
dus: laupen, stauten, graute. Het is juist het geringe
waarnemingsverschil tussen lopen en loopen, dat
twijfelen doet.
II. Nu de moeilijkheden van de twede soort.
Vindt de veranderlijkheid van het gezichtsbeeld haar
equivalent in de veranderlijkheid van het gehoorbeeld,
dan is — zielkundig gesproken — het verschil in
de moeilijkheden van deze en van de voorafgaande
groep meer gradueel dan principieel. Ook in dit
geval zal de leerling zich de juiste spelling der verschillende woordbeelden gemakkelijk eigen maken:
mes, messen, haal, halen, haalt. Onder dit hoofd komt
ook de schrijfwijze van de Duitse buigingsuitgangen:
meinem Onkel, meiner Mutter (voor Duitse leerlingen
altijd) .
Anders wordt het evenwel, als de veranderlijkheid
van het schriftbeeld zonder auditieve basis is, d. w. z.
deze verloren heeft ; wanneer er is schrijfverschil
zonder spreekverschil. Dan treedt in de rol van het
gehoorbeeld een logies procede, een denkverrichting,
de bewust- en opzettelijkwording van een eertijds,
toen de vormen nog gesproken werden, onderbewust
schrijftaalgebruik.
meewerkend proces. Deze denkverrichting is dikwijls
Laten wij de moeilijkheden, die het stelsel-De Vries lastig, soms onuitvoerbaar voor het kind, en kan
niet geautomatiseerd worden, laat staan, dat de veren Te Winkel het lerende kind in de weg legt,
wat nader bekijken, daarbij in het oog houdende binding tussen denkverrichting en schriftbeeld mechade gebiedende noodzakelijkheid, dat elke leerling niseerbaar zou zijn.
Een kind schrijft b.v.: Columbus was den ontdekker
van twaalf of dertien jaar, die de lagere school op
van Amerika. Fout!! Men haalt nu de leerling
regelmatige wijze doorlopen heeft, de spelling van
bij het bord en laat de zin opschrijven. In 7 van de
zijn moedertaal onder de knie moet hebben.
Die moeilijkheden zijn van tweeerlei aard: de eerste 10 gevalle zal het aanstonds goed gaan, wanneer
soort vindt men in woorden en woorddelen met althans het schibboleth van de vereiste denkvereen vast gezichtsbeeld, de twede soort in de verande- richting stelselmatig beoefend is; het is dus meestal
voldoende de aandacht van de leerling in de gewenste
rende gedeelten van veranderlijke woorden.
I. Wat de eerste soort moeilijkheden betreft, is de richting te leiden. Deze zal zoo'n fout dan óók wel
algemene ervaring bij het onderwijs deze, dat zij weten te vermijden in een lesje, dat volgepropt zit
door de gemiddelde leerling der lagere school met met soortgelijke moeilijkheden. Minder goed gaat
vrij groot gemak overwonnen worden. Het is daarbij het reeds in een dictee, waarin voetangels van veronverschillig, of het woord tamelijk foneties weer- schillenden aard gezaaid zijn, en in het geheel niet
gegeven wordt in de heersende spelling, dan wel of in een opstel, dus in het vrije taalgebruik. Men
het een van de spraakklanken vrij wat afwijkende verwijt het kind dan gewoonlijk, dat het gedachteloos
worm vertoont: Win, thuis, natuurlijk, Zeeuwsche schrijft. Dat is juist, maar spelling is dan ook een
mosselen, blusschen, goederenvervoer, Haarlemmerolie,
zaak, die „gedachteloos" moet kunnen geschieden,
opdat de gedachte zich uitsluitend richt op de inhoud,
Dockumer taai, secretaris, contributie, felicitatie.
De zaak, waar het hier om gaat, is deze: dat het evenals de wielrijder automaties de verschillende
schriftbeeld vast is, en daarmee tevens aan de gezags- hand- en voetgrepen verricht, trapt, remt, belt en
behoefte van het kind voldoet, niet, of het rationeel is. zijn voile aandacht wijdt, niet aan zijn machine,
En wanneer het gezichtsbeeld (het visuele beeld) maar aan de weg. Wordt het ons door spellingvast is, evenals het gehoorbeeld (het auditieve beeld), vereenvoudiging mogelijk gemaakt het onwerkelijke
dan wordt de verbinding tussen deze beide zó6 gezichtsonderscheid te verwaarlozen, dan vervalt de
bestendig en hecht, dat de klank van het woord noodzakelijkheid ener kunstmatige, niet mechaniseerterstond het juiste schriftbeeld ter beschikking van bare denkverrichting, die meestal als zoodanig van
hoogst twijfelachtige waarde is.
de leerling stelt.
Onder de hier behandelde groep valt de eis van
Zoo leert ook de ervaring bij het aanvangsonderwijs
in de vreemde talen, dat het een van de geringste de Vereenvoudigers om de buigings-n te laten vallen
bezwaren is, dat de spraakklanken soms zoo ver- bij de, deze, onze, en andere bijvoeglijke woorden.
Dit althans is de gave kern van hun dogmaties en
schillend en weinig foneties in het schrift weergegeven worden: sabot, couteau, chevaux; la mer, onprakties gestelde negende regel. Deze eis is onafwijsbaar en vormt sedert Tang de kurk, waarop de
la mere, le maire. Bij de laatste drie woorden, zooals
dikwijls bij homoniemen, ondersteunt de ongelijke hele spellingbeweging drijft.
Om de n's, die De Vries en Te Winkel vorderen,
schrijfwijze zelfs het verschil van betekenis.
Sterke individualiteit van het woordbeeld bevordert naar behoren te schrijven, is nodig, om van een
uitgebreid stel „geslachts"-regels, met talrijke uitbinnen zekere grenzen de juiste schrijfwijze. Zoo zou
de moeilijkheid van onze o- en oo-spelling geheel zonderingen, die niemand kent, te zwijgen:
le. Een geslachtslijst, welke ieder Nederlander, die
opgeheven worden, als men de woorden met oo
Als vereenvoudiging hebben wij dus aan te merken
het opheffen van een niet op de gesproken taal
berustend onderscheid, waardoor wij in staat gesteld
worden met aanzienlijk meer gemak en groter zekerheid zuiver te schrijven.
De meerdere of mindere mate van gemak en zekerheid drukt zich uit in het groter of kleiner aantal
personen, dat de spelling werkelijk beheerst. Het is
echter moeilijk, Tangs deze weg een helder inzicht te
krijgen in de gebreken van het geldende spellingstelsel. En dit moet toch de grondslag van elke spellinghervorming zijn.
De mate van gemak en zekerheid weerspiegelen
zich echter ook in de moeilijkheden, waarmede
diegenen te kampen hebben, welke de spelling
moeten leren, en wij beschikken over een zeer uitgebreide ervaring aangaande de spellingeigenaardigheden, die het verkrijgen van vaardigheid in het
zuiver schrijven van het Nederlands in de weg staan.
Vandaar dat het spellingvraagstuk prakties het best
gesteld kan worden als een onderwijsvraagstuk, onder
toezicht van de taalwetenschap en van het hogere
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niet uit hoofde van zijn ambt de drukpers bedient,
op school achterlaat. Het gebruik ervan aan de gewone
ontwikkelde Nederlander te willen opleggen, zou een
belachelijke eis zijn. Daarom moet men inzien, dat
taaltucht nooit te bereiken is, wanneer die van raadpleging van geslachtslijsten afhankelijk gesteld wordt.
2e. De bewuste ontleding van de zin. Daarvoor kan
men zich niet tevreden stellen met het onderwerp,
het gezegde en het lijdend voorwerp; men zal ook
in allerlei vermomming het naamwoordelijk deel
van het gezegde, de bijstelling, de bepaling van
gesteldheid, de andere bijvoeglijke en bijwoordelijke
bepalingen moeten leren onderscheiden, ook in
samengesteld zinsverband:
Columbus zou niet de eerste zeevaardergeweest zijn,
die in Amerika voet aan walgezet heeft. Koster wordt door
ons als de uitvinder der boekdrukkunst beschouwd. De
eerste Mei is een regendag geweest. Den eersten Mei heeft
hetgerekend. Dat goed kost twee gulden den meter. De
meter komt op twee gulden.
Het kan met wat minder ook wel toe, hoor ik
zeggen. Nu, laat ik U verzekeren, dat men het ook
met vrij wat minder doet. De ontleedkunst der
lagere school in dienst van het zuiver schrijven is
in de meeste gevallen niet veel meer dan een ezelsbruggenbouwerij, waarvan het hoofdbeginsel vervat
is in het schibboleth: Kun je hij zeggen of kun je
hem zeggen ?
1k voor mij ben een groot voorstander van de
zinsontleding, ook in de lagere school, niet in dienst
echter van de „mannelijke n-netjes", maar ten behoeve
van een goed inzicht in de Nederlandse zinsbouw.
Het is van groot belang voor het stijlbegrip, dat de
leerling het onderwerp en het gezegde in hun verschillende vormen, ook in de vragende, de omgekeerde en in de afhankelijke woordorde, vinden kan.
Ook van de voorwerpen en bepalingen kan het
een en ander aan de orde komen. Wat de bevatting
van 12- en 13-jarigen te boven gaat, laat men weg en
doet het bruikbare op de juiste wijze.
ze. Wie echter de
ontleding in dienst van de n stelt, die moet het ganse
strand ploegen, op straffe van de hele n-schrijverij
in de war te sturen, wat dan ook geregeld geschiedt.
Wie zich tot de „eenvoudigste gevallen" beperkt, staat
tegenover de rest ongewapend en kan weldra in de
chaos ook de „eenvoudige gevallen" niet meer onderscheiden, ondanks het gebruik van ezelsbruggen, die
een redelijk inzicht in de bouw van de zin eer
belemmeren dan bevorderen. Wie dan nog bedenkt,
dat de leerlingen bij het verlaten van de school de
geslachtslijst voorgoed aan hun laars lappen, kan zich
bij benadering een denkbeeld vormen, niet van het
feit, dat er met de buigings-n op de willekeurigste
wijze omgesprongen wordt (dat is bekend), maar van
de onontkoombare noodzakelijkheid van dat feit.
Het onderwijs in de Nederlandse „naamvalsleer"
is niets anders dan een van staatswege argeloos
bevorderde opvoeding tot tuchteloosheid.
Door onze voorgaande beschouwingen hebben wij
getracht, enige beginselen en enige feiten vast te
leggen, om de regelen van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling wat doorzichtiger te
maken.
Wij zullen deze regels nu stuk voor stuk, zij het
in enigszins verkorte vorm (verkort door beperking
der voorbeelden) aanhalen, om ze aan de boven
ontwikkelde beginselen te toetsen:
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Reg. 1 en 2. Op het eind van een lettergreep worden
to en. Aan het eind van
e en o niet verdubbeld: leren,
een woord de e wel: zee, mee, maar: stro, zo, vlo.
De hiergestelde hoofdregel is een aanbevelenswaardige
vereenvoudiging, daar hij een onderscheiding opheft, die in
het beschaafde spraakgebruik een enkele grond heeft en het
schriftbeeld niet voldoende kenmerkt. Daar om begrijpelijke
reden voor zee en mee niet ze en me geschreven kan worden,
had men stroo, zoo en vloo ook onveranderd moeten laten, in
plaats van die naar de a- en u-spelling te richten. Niet alleen
hebben e en o tot heden steeds in elkaars lotgevallen gedeeld,
er komt bij, dat naast vlo en stro vormen met ooi (vlooien,
strooien) zouden blijven bestaan, terwij1 de veel gebruikte
samenstelling zoeven zonder deelteken tot verkeerde lezing aanleiding zou geven.
Reg. 3. De ie wordt in Nederlandse woorden steeds
door ie (niet door i) aangeduid.
Deze reel treft maar enkele woorden, die nu onder de
bijtoon i (of ij) hebben: kieviten, btjzonder en kon dus evengoed achterwege blijven, te meer, daar er toch altijd iets
tegenstrijdigs in is, onder de btjtoon het dubbele teken in de
plaats van het enkele te stellen, terwijI men er bij e, o, u en u
naar streeft, zelfs onder de hoofdtoon in open lettergrepen het
enkele teken algemeen te maken. We zullen aanstonds bij de
spelling der vreemde en bastaardwoorden zien, hoe ver deze
schijnbare stelselmatigheid gaat. Voor een al doorvoering van enkele i in open lettergrepen, behalve aan het eind van.
een woord, dus geheel in overeenstemming met de e en o spelling, ware veel te zeggen: giten, drie, politie, (dus ook in vreemde
woorden). Wil men die niet, dan doet men beter van de hele
i-spelling of te blijven.
Reg. 4. De toonloze klinker wordt, evenals in gelukkig, in
de uitgangen -lik en -liks door i aangeduid: mogelik, dageliks.
Voor deze„vereenvoudiging” bestaat een enkele grond;
ze is van zuiver statistisen aard: men krijgt nl. twee tekens
i.p. v. drie voor de toonloze klinker. Maar een enkele leerling
schrijft na enige schooljaren woorden als natuurhjk en dagehjksch in de klinker van het achtervoegsel fout, dank zij het
afzonderlijk voorkomen en het bizondere gezichtsbeeld van het
achtervoegsel. Overbodig en dus verkeerd.
Reg. 5. Alleen dan wordt sch geschreven, wanneer
men na de s de ch uitspreekt, dus: eis, wensen, Hollandse,
bars, onverhoeds, ras.

De dubbele schrijfwijze s en sch voor gesproken s heeft voor
de tegenwoordige taalgebruiker niet de minste grond meer.
zij maakt echter de onderscheiding, de gemechaniseerde onderscheiding van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden noodzakelijk, (wat voor de leerling der lagere school niet te bereiken is) en wordt dan nog door de uitzonderingen aan weerszijden (bijv.nw. als paars en spits naast bijwoorden als barsch
en hoofsch) te nietgedaan. Ziehier een vereenvoudiging van
enige betekenis en zonder nadelen.
Reg. 6. De n en s worden niet als „tussenletters" geschreven, wanneer ze in de beschaafde uitspraak niet
wordengehoord: sterrekunde, oorlogschip (wel in toetssteen,
lansstoot, evennaaste, tegennatuurlik,
waar men niet met
een tussenletter te doen heeft).
Deze reel is onlogies: hij verbreekt de analogie. Wat is
een tussenletter ? zal die benaming zin hebben, dan kan er
alleen mee bedoeld worden een toonloze ezonder levende
functionele betekenis: rozeknopehoofd.
, brugg
Kunnen s en
n tussenletters zijn ? In de s in volkskerk, de n in sterrenkunde
een tussenletter ? Vol ens de Vereenvoudigers blijkbaar wel.
Wie zal echter de functionele betekenis van de s (de genitiefs-s)
in volkskerk, stadsgracht, landstaal, of van de n (de meervouds-n) in sterrenkunde, wegenbouw, stratenplan ontkennen ?
Er zouden dus tussenletters met functionele betekenis zijn.
En deze worden volgens reel 6 niet geschreven, als ze niet
gehoord worden.
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a. Wanneer wordt de„tussenletter” s niet gehoord ? Als
en zelfs onder de hoofdtoon(aktrice, politie), de i te laten bestaan,
het twede deel van het woord met s begint: volksschool, oorlogs- zoodat de„vernederlandsing” uiterst onvolledig en de i-spelling
schip. Men zou dus moeten schrijven: volkschool, oorlogschip. het toppunt van inconsequentie is.
Men schrijft wel loo lank naast loophek, leesstof naast
Slotsom: De bastaardwoordenspelling van de Vereen,
lees lank lansstoot naast lanspunt. Waarom dan niet yolks- voudigde brengt niet eens statistise, laat staan practise vereert
voudiging. Zij heeft niet anders dan nadelen, geeft een gemak,
school naast volkskerk, oorlogsschip naast oorlogsvaartuig.
Wil men nu waarlijk om de paar s-jes uit te winnen op het
veel onzekerheid en moet, in zijn geheel, verworpen worden.
Reg. 8 zegt niet anders dan dat de eigennamen (familiegrote aantal woorden, waarin bij samenstelling twee gelijke
medeklinkers op elkaar stoten, het gevoel voor analogie bij
en aardrijkskundige namen) de gebruikelijke spelling
de leerlingen geweld aandoen ?
behouden.
Ons rest nog de bespreking van de 9de regel, voor zoover
Men leert: hond moet met d, omdat men zegt honden.
Het schip B randt. Strandt moet met t, omdat men zegt: het die nog niet behandeld is. Want met het laten vervallen van
de buigings-n zijn wij nog niet van de geslachten af.
vaart met t. Wat zal de onderwijzer zeggen, als een schrandere
leerling schrijft: volksschool, omdat men zegt en schrijft:
Dr. M. DEJONG Hzn.
volksgebouw? Als hem loo lank en dwarsstraat voorgehouden
(Slot volgt).
worden ? Hi' zal vermoedelijk een diepzinnige „tussenlettertheorie" opzetten, aan de moderne filologie ontleend.
b. Wanneer wordt de„tussenletter” n niet gehoord ?Als
HOOFDBESTUUR
het twede deel met een n begint, natuurlij,k dus: sterrenevel
i.p. V. sterrennevel. Zie boven. Maar daar zijn we er
niet met af. Het voorbeeld sterrekunde overtuigt ons, dat Beknopt overzicht der Hoofdbestuursver gadering van
volgens de Vereenvoudigers de meervouds-n in samen6 April 1929.
stellingen nooit wordt gehoord. Men zal dus ook moeten
schrijven: sterregroep, sterrehemel, sterrekaart, sterrektjker,
Aanwezig: de heeren P. J. de Kanter, voorzitter; Jhr. Mr.
sterredak, sterrebeeld, sterreregen. Of staat het vrij, hier wat J. L. W. C. von Weiler, ondervoorzitter; Mr. B. de Gaay
anders te horen ? Zal men moeten of mogen schrijven: brugge- Fortman, secretaris-penningmeester; J. E. Bijlo, Dr. H.
bouw, strateplan, we genet, schoon het meervoudsbegrip kenFerguson, 0. L. Helfrich, Mr. Dr. P. H. W. G. v. d. Helm,
merkend is voor deze laatste woorden ? Hoe zal de tussen- J. S. C. Kasteleijn, M. J. Liesenborghs, Dr. H. W. E. Moller,
lettertheorie van de meester zich teen
g
het gezond verstand Kol. K. E. Oudendijk, J. N. Pattist, J. W. Roessingh van
van de schrandere leerling verdedigen ?
Iterson en Th. G. G. Valette benevens de raadgevende leden:
Reg. 7. Bastaardwoorden en -uit
S. G. L. F. Baron van Fridagh, J. D. Koster Jr., W
W. P. van
Aan het eind van bastaardwoorden schrijve men ie, Reede van Oudtshoorn, Jhr. E. J. M. Wittert en de adminiwaar nog i staat: Junie.
strateur C. van Son.
Ie aan het eind blt)ft in het meervoud, dus: genieen,
De Voorzitter opent de vergadering, gedenkt de verdiensten
maar ook lelieen.
van wijlen Mr. K. M. Phaff, spreekt woorden van waardeering
De uitgangen: -isch, -ische worden -ies, -iese.
voor den afgetreden voorzitter van Groep Nederland, prof.
ae wordt e: ether.
Van Schelven en verwelkomt den heer Pattist, den nieuwen
c wordt k: aktrice.
Groepsvoorzitter.
ph worth f: fysika.
Punt I. Notulen der vergaderingen van 3 November 1928
rh wordt r: rododendron.
Algemeen gebruikelijke woorden worden verneder- en 2 Maart 1929.
Deze worden met een kleine wijziging goedgekeurd.
landst: kanapee, bloeze, boeket, faljiet.
Punt Ia. Ingekomen stukken en mededeelingen, o. m.
Wanneer er een der negen reels „gefaljeerd" is, dan is
het wel deze:
i
Bericht van verhindering van den heer Modest J. Lauwerijs.
le. Het is uit een oogpunt van taalzuiverheid volstrekt niet
Kennisgeving van het Bestuur van, Groep Nederland, dat de
gewenst, deze vreemdelingen, al zijn vele er van onmisbaar,
in een zoogenaamd Nederlands pakje to steken. Men werkt er heer J. N. Pattist tot voorzitter der Groep is gekozen.
Afscheidsbrief vanprof. Van Schelven, waarin hi' zijn
slechts mee in de hand, dat bij de ongeleerde menigte het
onderscheidingsvermogen voor vreemd en eigen afgestompt beste wenschen voor de Hoofdbestuursleden uitspreekt.
wordt.
Bericht van den heer Th. G. G. Valette, dat hi j zich niet
2e. Waar is de grens tussen nog-vreemde en bastaard-, meer beschikbaar stelt als afgevaardigde van Groep Neder1.tussen meer en mindergebruikelijke bastaardwoorden ? Welke
Indie.
moeten vernederlandst worden, welke niet ? De Vereniging
Punt II. Benoeming van een Secretaris van het Hoofdbestuur
heeft ons reeds, om hetgemis van de zoozeer geliefde geslachtsin
deplaats van Mr. B. de Gaay Fortman, die als zoodanig
listen te doen vergeten, een vreemde- en bastaardwoordenlijst
ontslag wenscht te nemen.
geschonken.
BenQemd wordt de heer J. E. Bijlo met algemeene stemmen.
3e. Er ontstaat verwijdering tussen de schrijfwijze der
(Een stem was blanco uitgebracht. De benoemde woonde de
woorden bij ons en in de talen, waaraan ze ontleend zijn, wat
stemming niet bij).
voor de zeer vele kinderen, die tegenwoordig de beginselen
De Voorzitter uit woorden van dank aan den afgetreden
van vreemde talen leren, onzekerheid schept.
4e. Langdurige ervaring heeft geleerd, dat het volstrekt secretaris voor alles, wat hi' gedurende nu reeds 12 jaar in
het belang van het A. N. V. heeft gedaan. Gelukkig blijft
niet moeilijk is, ook niet voor middelmatige leerlingen, vreemde
Mr. De Gaay Fortman algemeen penningmeester. Spreker
woorden behoorlijk te leren schrijven, als het woordbeeld maar
vaststaat. Woorden als contributie, felicitatie, ak trice gaan er doet met vertrouwen een beroep op zijn verdere krachtige
bij enige opzettelijke en op het woord-individu gerichte oefening, medewerking.
Punt III. Voorstel van het Dag. Bestuur tot voorbereiding
vrij gemakkelijk in.
5e. Het neusje van de zalm is de ie-spelling: ook hier onder eener wtjziging in de Verbondswet.
Na uitvoerige gedachtenwisseling wordt het voorstel tot
de btjtoon ie in de uit an -iese: afgodiese, ook in lelieen, Junie.
Maar in tal van woorden is mengenoodzaakt onder de bijtoon wetswijziging met 11 stemmen en 2 blanco' aangenomen in
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den vorm als voorkomend in de oproeping voor de al g. vergadering in dit nummer.
Punt Ilia. Bespreking van den algemeenen toestand van
het A. N. V.(verhouding Groep Vlaanderen — Groep Nederland,
motie-Oudendijk, rede prof. Gerretson in het A. N. V. te Utrecht).

Na een toelichting van den heer Liesenborghs, waarin deze
zegt dit punt aan de orde te hebben gesteld, om te komen tot
ondervanging der moeilijkheden tusschen Groep Nederland
en Groep Vlaanderen, wordt besloten een gemengde commissie
in het leven te roe en die onder voorzitterschap van den
algemeenen voorzitter op geregelde tijden bijeen zal komen,
om raad tegeven bij alle zich voordoende geschillen.

81

Punt XII. Mededeelingen ter kennisneming o. m.
Dankbetuiging van H. M. de Koningin-Moeder voor aangeboden gelukwenschen op haar 70-sten verjaardag.
Dankbetuiging van prof. Van der Meer te Frankfort voor
verleenden steun aan het Holland-Instituut.
Mededeeling van het Bestuur van Groep N. I., dat als nieuw
of de in het Hoofdbestuur is benoemd de heer J. W.
Roessingh van Iterson, oud-secr. penningmeester der Groep.
Punt XIII.Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1928.
Dit wordt met enkele wijzigingen met al g. stemmen op een
nagoedgekeurd in den vorm, als in dit nummer afgedrukt is.

Punt IIIb. Voorstel van den heer Pattist, om het D. B. van
het Hoofdbestuur voortaan buiten degroepsafgevaardigden te
doen benoemen.

Punt XIV. Rekening en Verantwoording van den algemeenen
Penningmeester over 1928.

Dit voorstel wordt na kortegedachtenwisseling verworpen
met 11 teen
2 stemmen.
g

Punt XV. Instelling eener Commissie om het Hoofdbestuur
van raad te dienen over de mogeltjkheid het nadeelig verschil
in deprijzen der Nederlandsche en Fransche boeken in Vlaanderen
zooveel mogeltjk op te he en.

Punt IV. Toekenning van den eerepenning van het Verbond
aan den heer E. Hullebroeck, die 25 jaar geleden voor de eerste
maal in Nederland optrad en sedert dien zeer veel heeft gedaan
voor den Nederlandschen stam, niet alleen in Vlaanderen maar
ook in Nederland, Indie, Zuid-Afrika, enz.

Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten.
Punt V. Rekening en Verantwoording der Boekencommissie
over 1928.

Goedgekeurd.
Punt VI. Voorstel van het Dag. Bestuur, om een Fonds
„Comite voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde" te stichten
met een beginkapitaal van f 15000.— zijnde het overschot van
de instelling van dien naam, welke zich wenscht te ontbinden;
alsmede tot aanvaarding der overeenkomst met het bestuur van
genoemde instelling.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Punt VII. Voorstel van het Dag. Bestuur tot vaststelling
van het Reglement van Groep Ned.-Indie.

Aangenomen.
Punt VIII. Verzoek van het bestuur van het XIVde Grootnederlandsch Studentencongres om f 100.— steun.

Het D.B. stelt voor dezen steun toe te kennen.
Aangenomen.
Een motie, waarin betreurd wordt, dat de algemeene voortitter zijn aanvankelijke toetreding tot het eerecomite van het
XIVde Congres heeft teruggenomen, wordt verworpen met
11 stemmen tegen een. Een stem werd blanco uitgebracht.
Punt IX. De uitslag van de prijsvraag voor een omslagteekening van Neerlandia. (Zie Februarinummer van Neer-

landia, blz. 18).
Voorstel van het Dagelijksch Bestuur, om dit te machtigen
met den eerste-prijswinnaar in overleg te treden voor wijziging
van ztjn ontwerp in meer Grootnederlandschen geest.
Aangenomen.
Punt X. Voorstel van het Dag. Bestuur, om tot Verteg enwoordigers te benoemen de heeren:
E. W. Kraal te Lugano, Ds. G. A. Leendertz te Norden

(voor Oost-Friesland), G. Vogel te Cairo (in de plaats van
W. J. Lugard, die naar Nederland is teruggekeerd) en j. H.
Molder te Buenos Aires, en om P. F. Matthijssen (vertrokken
zonder adres achter te laten) te ontheffen van het vertegenwoordigerschap te Sao Paulo.
Allen worden benoemd en de ontheffen g van den heer
Matthijssen wordt goedgekeurd.
Punt XI. Voorstel van het Dag. Bestuur, om den heer Jac. Post,
propagandist van het A. N. V. ter gelegenheid van ztjn 70sten
verjaardag een gelukwensch te zenden met geschenk.

Goedgekeurd.

Goedgekeurd.

Het voorstel van het Dag. Bestuur wordt aangenomen.
Reeds verklaarden zich bereid in de Commissie zitting te
nemen de heeren L. Simons (Den Haag) ,
C. A. J. van Dishoeck
(Bussum) en Eug. de Bock (boekhandelaar te Antwerpen).
liet vierde lid zal door de Vereeniging van Vlaamsche letterkundigen worden aangewezen. De algemeene voorzitter zal
als vijfde lid in de Commissie zitting nemen en tevens als
voorzitter der commissie optreden.
Punt XVI. Voorstel van het Dag. Bestuur, om aan het
Willem-Kloosfonds, tergelegenheid van den 70sten verjaardag
van den dichter f 25.— bij te dragen.

Goedgekeurd.

INGEZONDEN.
Dankbetuiging.
De ondergeteekende betuigt langs dezen we zijn hartelijken
dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling en waardeering ontvangen bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag
op 12 April 11. van de zijde van Hoofdbestuur, Groepsbestuur
van Nederland en Afdeelingsbestuur van Den Haag en van
leden van het Alg. Ned. Verbond.
Hi' hoot ook in den vervolge zijn beste krachten aan te
wenden voor de verbreiding der edele beginselen van 't Verbond,
tot uitbreiding van het ledental.
Den Haag, 18 April '29.

JAC. POST,
Propagandist.

MEDEDEELINGEN.
Algemeene vergadering
van Groep Vlaanderen.
Binnen enkele weken wordt een algemeene groepsvergadering
gehouden te Brussel. De juiste datum en lasts van bijeenkomst zullen ti di aan de besturen der afdeelingen worden
medegedeeld evenals de te behandelen punten, die voor de
toekomst van het A. N. V. in Vlaanderen vangroot belang
zullen zijn.
De verschillende takken worden verzocht zoo spoedig
mogelijk een exemplaar van hun jaarverslag te zenden aan
den waarnemendengroepssecretaris: M. J. Liesenborghs,
Slotlaan 13, St. Lambrechts-Woluwe (Brussel) en zich verder
tevens, voor wat de aanduiding der stemgerechtigde afgevaardigden ter groepsvergadering betreft, naar de statutaire
bepalingen te gedragen.
Ook alle andere mededeelingen, het Verbond betreffend,
worden steeds ingewacht aan voornoemd adres.
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De boekerij te Duinkerken verbrand.
Wij betuigen innig rouwbeklag aan onze stambroeders
in het land van Michiel de Swaen we ens het onherstelbare
verliesgeleden door het verbranden van de gemeenteboekerij
te Duinkerken, die in het stadhuis was geborgen. Negentigduizend boekdeelen, handschriften van groote waarde, ook
incunabelen zijn vernield. Deze ramp treft den heelen
Nederlandschen stam.

telefonie en radiotelefOnie uitmuntend toegerust; de heer
Ormsby-Gore sprak op Java met iemand in het Eng. Lagerhuis.
„Op Ceilon, zegt de D. N. kunnen wij nog niet eens telefoneeren van den eenen kant van het eiland naar den anderen.
Op Ceilon richten wij jaarlijks een leer van jongelieden of
voor een examen van twijfelachtige practische waarde —
Nederland leidt de inlanders op tot practische menschen, die
kunnen medewerken aan de ontwikkeling van het land."

Nederlandsch Historisch Instituut te Rome.
Deze op aanstichting van Prof. Blok in 1904 door den
toenmaligen minister-president Dr. Abr. Kuyper in het leven
eroepen instelling zal 20 Mei haar zilveren feest vieren.
g
Een commissie heeft zichgevormd met het doel te dezer
gelegenheid door den Nederlandschen, te Rome werkzamen
beeldhouwer Job Wertheim een borstbeeld vanprof. Blok
te doen vervaardigen ter plaatsing in het Instituut.
De commissie bestaat uit de heeren:
Jhr. Mr. A. v. d. Goes van Gendt, voorzitter; Mgr. Dr. B.
Eras, ondervoorzitter; Dr. T. H. Fokker, secretaris en Mr. C.
Fledderus, penningmeester (Via deli Uffici del Vicario, 35).
Bijdragen kunnen ook worden gestort op de post-girorekening
van den secretaris: rekening Dr. T. H. Fokker, kantoor
Amsterdam no. 48888.
Wij mogen hierbij wel in herinnering brengen, dat als eerste
directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut optrad
wijlen Dr. G. Brom, destijds tevens vertegenwoordiger van
het A. N. V. te Rome.

Afdeeling 's-Gravenhage.
Het tooneelgezelschap „De Haagsche Thespiswagen" heeft
op 15 April voor de Haagsche afdeeling van het A. N. V.
„Om de Koningsmacht, oranjecomedie in drie bedreven"
door Maurits Wagenvoort, vertoond. De groote zaal in Pulchri
was in lang zoo vol niet geweest; er kon misschien nog een
schilderij, een mensch niet meer bij. Er was voortreffelijk
spel, hartelijke bijval en een groote krans, door overste Oudendijk den spelers aangeboden. De schrijver woonde de voo rstelling bij.
Het zelfdegezelschap zal Zaterdag 4 Mei in „Seinpost" te
Scheveningen „Krelis Louwen" van Pieter Langendijk vertoonen. Leden van het A.N.V. kunnen toegangskaarten hiervoor
teen betaling van f 0.65 verkrijgen bij den heer J. Heijligers,
Stephensonstraat 44.
Dat wordt een mooie avond!

Indict en d e Wereldoorlog.
In de reeks Economic and social history of the World War
(Economische en socialegeschiedenis van den wereldoorlog)
uitgegeven door de Carnegie-stichting is als no. 3 van de
neutrale studien verschenen „The Effect of the War upon
the Colonies" (De uitwetking van den oorlog op de kolonien)
doorprof. J. H. Carpentier Alting en W. de Cock Bruning.
Naar de redacteur der uitgaaf opmerkt, zal een wetenschappelijk
gegronde geschiedenis eerst veel later geschreven kunnen
worden, zoodat hier dus alleen voorbereidend en verkenningswerk is verricht. Nochtans worden in dit boek over Ned.
Oost-Indict zeer stellige meeningen uitgesproken, bijv. dat hooge
prijzen, zwaarder belastingen en ongenoegzame zorg voor
haar economische belangen den economischen toestand der
inlandsche bevolking ernstig verzwakt hebben; dat de oorlog
het nationale bewustzijn aangemoedigd en de maatschappelijke
tegenstellingen verscherpt heeft; dat een algemeen verlangen is
ontstaan naar meer onafhankelijkheid, losser banden met het
Westen en nauwer aanraking met de landen rondom den
Stillen Oceaan. Een en ander kan voor Nederland als naastbetrokkene leerrijk en van root belang zijn. Doch de vraag
rijst, of het noodig was, een dergelijke studie in het Engelsch
in het licht tegeven en wetenschappelijke uitkomsten, die
wellicht nog herzien zullen moeten worden, onder de oogen
te brengen van Jan Alleman in het buitenland, die zich
de moeite nietgeeft, de taal van het land, dat zij willen
beoordeelen, te leeren.
Java en Ceilon.
De heer Ormsby-Gore, Britsch onderminister voor de
Kolonien, wrens beschouwingen over de Nederlandsche in
vergelijking met de Fransche overzeesche gewesten wij vermeld
hebben, heeft naar de Ceilonsche Daily News in een hoofdartikel opmerkt, besloten, de Nederlandsche kunst van koloniseeren in de Britsche kolonien toe tepassen. De Nederlandsche kolonien, schrijft de D. N. zijn de Britsche ver vooruit
in wetenschappelijke en technische onderlegdheid. De heer
Ormsby-Gore heeft dat onmiddellijk gezien en gaat de Nederlandsche methoden toepassen op Ceilon. 0. m. is Java in de
toepassingen van electriciteit, het gebruik van waterkracht,

Het dure Tooneel.
In het Handelsblad voegen de heeren A. Defresne en Herman
Kloppers hun klachten bij de vele, door het Nationaal Tooneel
(maandblad van den Bond van Nederl. Tooneelschrijvers) zoo
herhaaldelijk geslaakt over de tooneelbelasting. Volkomen eens !
Het bijwonen van een tooneelvoorstelling kost door vele groote
en kleine uitgaven en tijdroovende plaatsbespreking al meer
dangenoeg. De overheid behoeft die kosten niet kunstmatig
te verhoogen door zulk een hinderlijk overblijfsel uit den crisistijd, dat de volksontwikkeling tegenhoudt.
Kaapstad.
Deze Afdeeling heeft de laatste maanden weder van zich
doen spreken.
Zoo was de voorzitter, de heer Schoeler, 5 Maart ter verwelkoming van het Fokkervliegtuig van den heer Van Lear
Black en zijn Nederlandsche bemanning op het vliegveld van
Wijnberg aanwezig en werden de bestuurders Geijssendorffer
en Scholte den volgenden dag in de gelegenheid gesteld in
een zeer druk bezochte bijeenkomst van onze Afdeeling een
voordracht over den tocht te houden.
6 April had wederom de gebruikelijke huldigin g bij het
standbeeld van Van Riebeeckplaats.
Een nieuwe nederzetting in Amerika.
De Nederlandsche vice-consul te Tampa, Florida, de heer
J. R. vanJulsingha Blinck en de heer Paul Roggebrand, een
voormalig landbouwer,
onderhandelen met de Amerikaansche
re eerie over de toelating van een root aantal welgestelde
en bedreven landbouwers uit Nederland ter vestiging van
eengroote Nederlandsche landbouwkolonie aan de Westkust.
Hetgeld, verschaft door banken te Chicago en in Nederland,
lit reeds te Tampa. Er komen 25 zuivelboerderijen, elk van
ruim 16 HA.
Verbetering.
In het Aprilnummer is op blz. 59 sprake van een rolprent
Ned.-Indie, die voor de leden der Groep Ned. Antillen is
vertoond.
Wij spraken daarbij van „onze" rolprent. Dit is niet juist.
Zij is eigendom van „Nederland in den Vreemde".

NEERLAND IA

NIEUWE LEDEN.
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Arnhem.
N. Th. Hillen, Rijnstraat 81,
W. G. P. Willemsen, Restaurant „Central",
A. Hoogveld, Meubileering, Rijnstraat 3,
J. v. d. Goot, Tandarts, Coehoornstraat 10a,
P. H. van Hattem, Dir. Grintmij., Ernst Casimirlaan 32,
H. Wanting Jr., Radio Techn. Ing. Bur. Wanting
Ludwig,
Nieuwe Plein 30,
11
H. H.Jonkergouw, Gem. Secr., Emmastraat 12, Breda.
Mr. J. P. v. d. Brink, Notaris, Baronielaan 39,
J. J. Groenewegen, Dir. Nieuwe Haagsche CouRijswijk.
rant, Vondellaan 20,
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
H. J. Holterman, Koopman, Walstraat 22, Zwolle.
Mr. W. A. Vos, Rechter Arr. Rechtbank, Veerallee 54,
Beiden opg. door den heer J. H. Staal,
Amsterdam.
Mej. Jo Kinsbergen, Saffierstr. 62,
Opg. door het Bestuur der Afd.
B. J. Wijnveldt, Hoofd eener Bijz. U.L.0.-School,
Schiedam.
lste Tuinsing,
el
J. van Noortwijk Jr., Dir. drukkerij Gebr. v.
Noortwijk, Broersvest 105,
J. Keuning, Leeraar R. H. B. S. Nassaulaan,
J. v. d. Graaf, Commies ter Gem. Secr., GraafFlorisstr. 7,
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Rotterdam.
P. Spek, Zomerhofstraat 30,
Mej. N. v. Opstal ,
L. Verschuierstr. 44a,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Mej. Ellen v. Kooten Kok, Bezuidenhout 31, 's-Gravenhage.
F. v. Kooten Kok,
Bezuidenhout 31,
M. Jansma, Papaverhof 34,
Jos. Vogels, Plaats 22,
Mej. Renee Hijmans, Willem-de-Zwijgerlaan. 122,
S. H. J. Rueas, Willem-de-Zwijgerlaan. 122,
J. Kuipers ,Ruysdaelstraat 67 ,
Zuster Steenkamp, Roode-Kruisziekenhuis,
Segbroeklaan 1,
G. A. H. EiberinkJansen, Beeklaan 97,
Mevr. Tj. de Vries, Sijzenlaan 24,
J. J. v. d. BoschJr., v. Bijlandstraat 128,
Ch. Laman, Nieuwe Schoolstraat 91,
Rijswijk.
Mej. J. S. de Smit, Heerenstraat 21,
's-Gravenhage.
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
Th. van Dissel, Gep. 0. I. hoofdambt.,
Verhulststr. 33,
Opg. door den heer A. de Brun, Wassenaar.
's-Gravenhage.
W. H. v. Sandick, Nassau-Dillenburgstr. 2,
Opg. door den heer Fred. Oudschans Dentz,
Koog a/d. Zaan.
Mej. C. Schenk, Schoolstraat
Opg. door den heer J. Schenk, Bombay.
Utrecht.
Mej. C. A. Meerburg ,
Maliebaan 11,
Opg. door den heer S. H. Tjabring,
's-Gravenhage.
Mevrouw P. Bouvin, Bankastraat 145,
Mej. D. A. Nijkamp, Ligusterstraat 1,
Beiden opg. door den heer R. W. Stern, Rijswijk.
A. J. Bakker, Brigade Commandant der RijksBrielle.
veldwacht, Dijkje 210,
Opg. door het Best. der Afd. Voorne en Putten.
W. Zonderland,,
-Dir. der Gem. Muziekschool
Leeuwarden.
Vredeman-de-Vriesstr. 23,
Opg. door het Bestuur der Afd.
J. G. Coster, Dir. Amst. Bank, Vischstr., 's-Hertogenbosch.
Dr. Ch. Borms,
Jan-Heinstraat,
Beiden opg. door het Bestuur der Afd.
Zuster A. van Dijk, Roode- Kruisziekenhuis,
's-Gravenhage.
Segbroeklaan,
Mejuffrouw W. Esser, Klaverstr. 62,
If

1,

It

Groep Nederland.
Beschermende Leden.
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Overste en Broeders, Klooster, Nieuwe Haven 121, Schiedam.
Opg. door het bestuur der Afd.
Amsterdam.
M. Kinsbergen, Weesperzijde 2,
Opg. door het bestuur der Afd.
II
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Gewone Leden.

J. A. A. Koning, Lid fa. Gerard Luyckx, Prinsengracht 674,
C. Bellaar Spruyt, Arts, Prinsengracht 716,
Mej. Ida v. Goor, Concertzangeres, Overtoom 73,
H. van 't Sant, Apotheker, Overtoom 83,
fl
C. D. Claassen, le Const. Huygenstr. 102,
E. J. Determan ,
Tandheelk., Nassaukade 389,
Jan J. F. Ha el Brood- en Banketbakker, le
Const. Huygensstr. 45,
C. Riihl, Ka t. t/z., Ondercomm. der Marine,
Marinewerf 9,
Robert Meijer, Wijnhandelaar, Amstelveensche
„
weg 146,
J. Jedema, Radio-Electra Inr., Amstelveensche
weg 67,
J. Hagenaar Jr., Belastingadviseur, Amstelveenscheweg 55,
P. van Ogtrop ,
Valeriusstraat 160,
Leo Verschuuren Lzn., Noenzaal, Spoorlaan 122, Tilburg.
A.Janssens, Dir. Incassobank, Bosscheweg 172,
,,
B. J. van Eijsden, Drogist, Heuvelstraat 57,
Rotterdam.
A. J. T. Kok, Architect Voorschoterlaan
,
3a,
Zwaardecroonstraat 51a,
C. P. de Rooy,
-Mr. K. B. van Diemen, Adv. en Proc., Coolsin el 131a,
-B. P. van Kleef, Vleeschmij. Holland, Binnenweg 86,
J. F. Spijkerman, Hoofd St. Thomas van Aquinoschool, Boomgaarddwarsstraat 15,
A. W. H. Geerkens, Vert. N.V. Stoomtabaksfabr.
v /h. Niemeijer, Bergsingel 149B,
H. C. van Al hen Wijnhandelaar, Jufferstr. 26,
Ir. J. B. van Lo hem Architect, Noordblaak 81a,
Dr. S. A. v. d. Perk, Witte-de-Withstraat 83,
Dr. K. v. Klaveren, Arts, Witte-de-Withstraat 28,
‘C. Verbiest, N.V. Wildh.,
v. Oldenbarneveltstr.
A. W. Hermse, Drs. Handelsw., v. Oldenbarneveltstraat 109,
's-Gravenhage.
,C. Wanningen, Prinsegracht 27,
A. C. D. J. de Vries, Tandarts, 0. Gracht 184, Utrecht.
J. Terpstra, Dir. N.V. Handelsvereen. „Juliana",
,
Com.- en Delikatessenhandel
Lijnmarkt 1 en
Nobelstr. 22,
Jac. Goenee, Exp. Douane-agent, Oude yacht 71,
'Th. A. van Eijck, Lid fa. Driedonks en Van Eijck,
in effecten, Oudegracht 53,
J. J. van No en Architect, Verspronckweg 1, Haarlem.
Ir. G. W. Ph. Daniels c. i., Staten Bolwerk 14,
I. Kan, Juwelier, Barteljorisstraat 2,
R. J. W. Strijland, Boekhandelaar,Schoterweg 23,
W. Thijssen, Edelsmid, Schoterweg 2,
'G. D. Breukelaar, Arts, Frans-Halsplein 10,
Mr. A. B. van Hellemondt,
Adv. en Proc.,
Delft.
Houttuinen 14 ,
-w. v. d. Borg, Radiohandel, Oude Delft 103a,
Anton Post, Werktuigk., Corn.- Trompstr. 57,
A.J. J. Nadorp, 1VIeubelfabrikant, Brab. Turfmarkt 69-63,
ft
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Vlaardingen.
Ir. A. C. Pouwels, Hoflaan 11,
Schuddebeurs.
J. Steur, Leeraar M. O. Geschiedenis ,
Zwartewaal.
F. P. Kort, Gemeenteveldwachter,
Leeraar Midd. Koloniale
F. A. Cornelissen,
Deventer.
Landbouwschool,
Heerlen.
Hbt. Zwart,
Rotterdam.
A. J. Duncker, Gr. Visscherijstraat 68b,
Mevr. A. A. Kerbert-Dekker, Huize „En Toch", Poeldijk.
Begunstigende Leden.

L. van Buuren, Insp. Gem. Eigendommen,
Amsterdam.
Nassaukade 110,
J. van der Spek, Dir. Geref. Kweekschool voor
Utrecht.
Onderwijzers en Onderwijzeressen,
,
lste Const.G. A. Beerman, Kunsthandelaar
Amsterdam.
Huygensstr. 115,
's-Gravenhage.
F. J. Thiessens, Kapper, Beeklaan 385,
Allen opg. door den heer Jac. Post,
ft
Jongeliedenafdeeling.

's-Gravenhage.
J. J. Rive, Prins Mauritslaan 42,
H. Lubbers, 2de Sweelinckstraat 104,
It
G. v. Delden, Hugo de Grootstraat 33,
,,
C. T'hoen, Van Bassenstraat 28,
ft
A. v. d. Bur ht de Const. Rebecquestr. 35,
,,
H. v. d. Bur ht de Const. Rebecquestr. 35,
ft
Mej. G. Dufour, Deventerstraat 32,
tt
Mej. L. Dufour, Deventerstraat 32,
lf
A. van Couthen Piccardt Wieringa, Instituut
Voorschoten.
Wullings,
J. G. van Couthen Piccardt Wieringa, Instituut
Wullings,
lt
Allen opg. door het Bestuur der on el. afd. 's-Gravenhage.
Groep Nederl. Antillen.
Mej. N. C. v. d. Linde, Onderwijzeres, ConCuracao.
scientiesteeg,
J. F. Quast, Gouvt. Ambtenaar, Roodeweg,
ft
D. Duque, Gouvt. Ambtenaar, Pietermaai,
ff
Allen opg. door het bestuur der Groep Ned. Antillen,
Groep Neder1.-Indie.
Benkoelen (N. I.).
Van Vlaardingen, Chef Postkantoor,
Tau, Agent Mijnbouwmij. Redjang-Lebong
ft
G. J. Schulte, fa. Giintzel en Schuhmacher,
tl
Opg. door den heer R. Bona,
ft
Weltevreden,
H.J. A. J. Kemps,
Dr. A. Schillings,
ft
S. Chavannes, Oud-Ass. Resident,
ft
Weltevreden.
H. Nieuwenhuis,
Ir. J. G. Stuyfzand,
tf
J. van der Poel,
ff
Dr. J. Schouten,
ft
J. L. van Dam, Leeraar,
11
B. Harst, Kon. Paketvaartmij.,
ft
Koetaradia.
A. G. Deelman, Controleur B. B.
J. J. A. van Winsen, Ka t. Apotheker,
,,
J. v. d. Velde, Adm. Ambtenaar,
11
Mr. C. J. Bennink Bolt ,
Voorz. Landraad,
11
Lho Nga.
F. W. Stammeshaus, Gezaghebber B. B.
Allen opg. door den Jongeheer E. Veen, Koetaradja.
W. C. C. T. ter Bruggen, Arts, Hospitaal, Petoemboekan.
E. L. S. H. Ruysch Lehman de Lehnsfeld,
Ond.: Gedong Djohore, Pstk. Medan.
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Oostkust v. Sumatra.
Allen opg. door het Bestuur der Groep Neder1.-Indie.
Palembang.
W. Attema,
Opg. door den heer A. Wagemaker, Soebang.
Zuster W. de Rijke, Ziekenhuis Soerabajasche
Soerabaja.
Ziekenverpleging, Darmo,
Opg. door den heer H. G. C. Cohen Stuart,
„
Poeroean
(Java).
G. E. Ferguson ,
as

Groep Suriname.
W. E. Burside, Sur. Bauxiet Mij.
Moen o.
Corn. Loe, Nijveraar,
Paramaribo.
C. G. Glans, Koopman,
fl
J. G.Jessurun, Landmeter, Domin6str. 40,
II
Mej. J. Tjin Kon Fat ,
Keizerstraat 31,
If
J. Goris, Hofstede Crullaan 2,
11
C. W. Hoenkamp, Plantage Waterloo,
Nickerie.
Groep Vlaanderen.
H. de Vijlder-Pouliart, Jan 's-Boschlaan 36, Op-Woluwe (Belgie).
Opg. door het Bestuur der Afd. Brussel.
Buitenland.
Lid voor het leven.

J. C. van Notten, Consul der Nederlanden, Rue de l'Athenee 8,
Geneve.
Opg. door Dr. J. A. v. d. Wijk, Colon s /Geneve.
Beschermend Lid.

E. W. Kraal, Via Cattedrale 6,

Lugano.

Gewone Leden.

D. C. Schumm, Stabilimenti Philips, Alpigrrano (Torino).
Opg. door den heer D. J. v. Bommel, Alpignano (Torino).
D. G. Zwartz, t/k. Greaves Cotton en Co. Ltd., Bombay.
0. Keip, t/k. Havero Trading Co. Ltd.,
ft
J. J. H. van Proosdij ,
t/k. Twentsche Oversea
Trading Co.
ff
Allen opg. door den heer J. Schenk,
tt
Mevr. N. Billot-Spanjaard Elias, Rue TOpffer 6, Geneve.
J. H. A. Croin, Chemin de Contamines 15,
ft
C. Kuylaars, Route de Ferney 14,
tf
J. E. de Vries, Onex (Canton Geneve).
Mevr. C. Spanjaard-Prins, „Le Vieux Bois", Pregny b /Geneve.
S. F. Nolst Trenite, Gep. Ka t. t/Zee, Ascona (Canton Tessino).
Mej. P. W. C. Braams, Hotel „La Residence,"
Florissant (Geneve).
Gwatt (Thun).
Jan Ingenhoven,
Allen opg. door Dr. J. A. v. d. Wijk, Colon siGeneve.
Geneve.
Dr. H. D. M. Ackermann, „Sielsrust", 4de Baai,
Kaapstad Z. Afr.).
Clifton-aan-See,
Mevr. Ackermann, „Sielsrust", 4de Baai,
Clifton-aan-See,
ff
ff
H. M. van Oldenborgh, Agent HollandAfrika Lijn, Strandstraat
If
If
Mevr. van Oldenborgh, Strandstraat
ft
ft
Charles Hofmeyr, Huisvader HofmeyrTehuis, Rhedestraat
,,
11
Mej. J. van Roojen, „Rust en Vrede",
Rouwkoop Road, Rondebosch,
ff
11
H. J. Herbst, Nasionale Pers, Keeromstr.,
11
11
Carnarvon, K. P. (Z. Afr.).
J. D. A. Crafford, Hoer Skool,
Beaufort West, K. P. (Z. Afr.).
A. G. J. Boll,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Kaapstad.
G. W. Boissevain, Vice Consul der Nederlanden,
New York City.
17 Battery Place,
Weehawken N. J.
A. P. L. Roggeveen, 12 Bellevue St.,
Brooklijn N. J.
E.Jurrjens, 168 Clinton St.,
Hoboken N. J.
Fred. Hu ens 60 Third St.,
Jersey City N. J.
G. Balkenende, 143 Beacon Ave,
New York City.
H. Crommelin, 115 East 86th St.,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw Nederland.
Bombay.
S. Lulofs, t/k. Ned. . Ind. Handelsbank,
Opg. door den heer J. Schenk,
ft
Milwaukee (Wisc.).
J. R. van Kooy, 558 Jefferson Str.,
Madison (Wisc.).
Earl J. Weir Wisconsin General Hospital
Beiden opg. door Mej. C. v. Kooy,
If„
Durban (Natal) Z. Mr.
P. W.J. Groenewald,
We ens plaatsgebrek moet veel kopij tot een volgend
Red.
nummer blijven liggen.
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Een taal sterft niet, zoolang een yolk daarin bidt.
Prof. J. G. R. ACQUOI.
INHOU D. Aanvulling der Dagorde voor de Alg. Verg. van 5 Oct. '29 — Onze plicht in Zuid-Afrika — Boek en co Inmi ssi e, door J. P. I3olten — N e d erl and: Een Brielsche herinnering aan Jacob van Maerlant, door Mr. H. P. Schaap
—De oplossing van het Spelling vraagstuk III (Slot), door Dr. M. de Jong Hzn. — V la andere n: Alg. Verg. Groep
ht — Het 50.000ste lid van het
Vlaanderen — Vlaamsche Heldenhuide — Reizen in Vlaanderen — Prof. Mac. Leod herdacht
Davidsfonds Nederlandsch Liederboek van het Willemsfonds Fransch V1 aan de r e n: Voor het behoud van oude
molens. — De herleving van Fransch-Vlaanderen — Nederlandsche leesstof in Frankrijk — Z u i d-A f r i k a: Jan van Riebeeck — „De Nuwe Brandwag" — Surinam e: Groep Suriname — A f d eelinge n: Amsterdam — 's-Gravenhage — Rotterdam — Weenen. — Ta alw a ch t — Ingezonde n: De Verbondsstatutenherziening, door L. Simons — M e d e d e elingen. — Nieuwe Leden.

Aanvulling der Dagorde voor de Algemeene Vergadering van 5 Oct. 1929.
De dagorde der vergadering, zooals die is opgenomen in de „Oproeping" in het Meinummer van
Neerlandia, wordt aangevuld met de volgende voorstellen, ingediend door Groep Nederland van het
Alg. Ned. Verbond.
J. E. BIJLO, Alg. Secretaris.
A. Bestaande Bepalingen:
Art. 13. 1. Het Hoofdbestuur wordt gevormd door
afgevaardigden van de Groepen.
te lezen:
. . . . .. wordt gevormd door:
a) Het Dagelijksch Bestuur.
b) De Afgevaardigden van de Groepen.
Art. 14.
1) Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een
algemeenen voorzitter, een algemeenen ondervoorzitter, een algemeenen secretaris en een algemeenen
penningmeester.
te lezen:
Het Dagelijksch bestuur bestaat uit een algemeenen
voorzitter, een algemeenen ondervoorzitter, een algemeenen secretaris en een algemeenen penningmeester.
Zij worden voor vier jaar gekozen door het hoofdbestuur en treden volgens een door het bestuur op
te maken rooster af. Het lidmaatschap van het
Dagelijksch bestuur is onvereenigbaar met het zijn
van afgevaardigde eener Groep. De afgevaardigde
eener Groep, die de benoeming tot lid van het
Dagelijksch Bestuur aanvaardt, treedt daardoor af
als afgevaardigde zijner Groep.
Toelichting.

Groep Nederland heeft het sedert jaren als een
bezwaar gevoeld, dat het Dagelijksch Bestuur van
het Hoofdbestuur uit de afgevaardigden der Groepen
gekozen werd en wel tot voor kort uitsluitend uit
haar eigen afgevaardigden.
In het huidige stelsel bestaat een tegenstelling,dat
de afgevaardigden eener Groep eenerzijds de tolk
moeten kunnen zijn van haar meening en voorspraak
harer belangen, terwijl anderzijds het Dagelijksch
Bestuur den plicht heeft de dagelijksche leiding
van het Verbond te voeren, d. w. z. de algemeene
belangen voor te staan, los van de bijzondere belangen
der Groep.

In een idealen toestand behoeft deze tegenstelling
niet tot een tegenstrijdigheid te leaden, maar in een
werkelijkheid, waarbij wij mogen en moeten veronderstellen, dat de leden van het Dagelijksch
Hoofdbestuur fouten kunnen begaan, kon Groep
Nederland nimmer krachtig van haar afwijkende
meening doen blijken.
Bij critiek op de leiding van het Dagelijksch
Bestuur konden slechts hoogstens vier harer zes
afgevaardigden haar tolk zijn. Eenerzijds scheen het
Dagelijksch Bestuur van het Hoofdbestuur, steunend
op zijn theoretischen plicht, daardoor te veel opzettelijk doof te blijven voor de meeningen, zooals
die in de Groep op rechtmatige wijze tot citing
kwamen, anderzijds stond de Groep bij de verkiezingen voor de vraag, of zij als haar afgevaardigden kon
bestendigen personen, die als leden van het Dagelijksch Hoofdbestuur niet voldoende rekening schenen
te houden met haar opvattingen.
Zij heeft van het uiterste middel, niet-herkiezing,
geen gebruik gemaakt, omdat zij besefte, dat het
niet enkel een fout was van personen, maar van een
stelsel.
Het voorstel maakt het Dagelijksch Bestuur los
van eenige Groepsverkiezing. Het versterkt de macht
van het Dagelijksch Bestuur, omdat het zijn volmacht
en verkiezing uitsluitend danken zal aan het Hoofdbestuur, jegens wien het verantwoordelijk is. Anderzijds blijft dan Groep Nederland geheel vrij naar
het hoofdbestuur personen af te vaardigen, die in
geval van verschil van gevoelen over het algemeen
beleid, de stellingen kunnen verdedigen, die de
Groep met het oog op hare belangen en meeningen
wenschelijk acht in het Hoofdbestuur te doen hooren.
Men kan nog bij bun verkiezing twijfelen of zij,
zooals het voorstel luidt, door het Hoofdbestuur in
zijn geheel (zoodat niet volgens rooster aftredende
leden van het Dagelijksch Bestuur over de wel
aftredenden mede stemmen) of dat zij alleen door
het romphoofdbestuur, nl. de afgevaardigden der
Groepen moeten worden gekozen. Dit is een bijkomstigheid, die tot de hoofdzaak niet afdoet, en die,
indien bij nader inzien de laatste wijze van verkiezen
wenschelijker schijnt, bij amendement kan worden
verbeterd.
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Dit voorstel wordt door het bestuur van Groep
Nederland ingediend krachtens volmacht verkregen
van de groepsvergadering, op 9 Maart 1929 te
Rotterdam.
PATTIST, Voorzitter.
VAN ES, Secretaris.
B. Voorstel tot wijziging der Verbondswet in take
de bijdrage der Groep of Zelfstandige Afdeeling
aan de Algemeene Kas van het Hoofdbestuur.
Krachtens volmacht verleend door de Groepsvergadering van 9 Maart 1929 te Rotterdam, ingediend
door het Groepsbestuur van Groep Nederland.
In artikel 27, 6de voor „40 %" te lezen: „30 % ".
Toelichting:

De groep is van oordeel, dat de verdeeling van
de bijdragen der afdeelingsleden over Hoofdbestuur,
Groep en Afdeeling, waarbij aan de algemeene kas
van het Hoofdbestuur minstens 40 % wordt afgedragen, aan de Groep of de Afdeelingen elke gelegenheid tot een krachtige werking ontneemt.
Immers de verdeeling van de overblijvende 60 %
staat, hoe deze ook geschiedt, een krachtige ontwikkeling in den weg.
De werking binnen het gebied van de Groep zal
ongetwijfeld moeten worden versterkt en bij toeneming van het ledenaantal der Groep als gevolg
van een krachtige propaganda, zal vanzelf het Hoofdbestuur mede hiervan de vruchten plukken. Hierbij
komt, dat door de voor de Groep en de Afdeelingen
nadeelige geldelijke regeling, zooals deze thans bestaat,
de Groep de vele verzoeken om steun bij de propaganda door de Afdeelingen, moet afwijzen.
De Groep meent, dat de werking van de Groep
en de afdeelingen zeker niet van minder belang is
dan de werking van het Hoofdbestuur, zoodat een
verdeeling, waarbij het Hoofdbestuur een grooter
aandeel in de bijdragen der leden ontvangt dan 30 %,
ook op dezen grond niet te verdedigen is.
De voorgestelde wetswijziging laat de mogelijkheid
bestaan, dat de bijdrage aan het Hoofdbestuur bij
gebleken noodzakelijkheid, door de Groepen en
Afdeelingen op een hooger percentage dan 30 %
wordt vastgesteld.
PATTIST, Voorzitter.
VAN ES, Secretaris.
Kriigerfoto's.
Het Utrechtsche Kragercomite, dat nog steeds niet voldoende
gelden binnen kreeg om over te aan tot uitvoering van het
P lan: voor den beroemden president der Zuid-Afrikaansche
Re publiek een gedenkteeken in Nederland op te richten, geeft
een prentbriefkaart uit met de beeltenis van Kruger (twee
soorten) teen
10 cent het stuk.
g
Door deze te koopen en te verspreiden steunt men het
comite inzijn lofwaardige poging.
Adres voor aanvraag: W eerdsingel 0/Z. 83, Utrecht.
Vraag aan uitgevers en leeraren.
Herhaaldelijk worden ons gevraagd bloemlezingen van
Nederlandsche Vlaamsche en Afrikaansche letterkunde.
Vele leeraren in taal- en letterkunde willen wellicht een
voorlaatsten druk afstaan en ook uitgevers of boekhandelaars
kunnen ons in dezengoede diensten bewijzen.
Wij denken aan werken als: Letterkundig Leesboek door
E. F. van de Bilt en Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren,
door E. Rijpma, beide uitgaven van J. B. Wolters, waarin de
letterkunde van dengeheelen Dietschen stam wordt behandeld.
Wie helpt ons aan geschenknummers van dergelijke werken?

Onze plicht in Zuid-Afrika.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond te Kaapstad
heeft weder, zooals uit dit nummer blijkt, herdacht,
dat welhaast driehonderd jaren geleden Jan van
Riebeeck de Nederlandsche nederzetting aan den
voet van den Tafelberg stichtte, die gelukkig de
nagedachtenis der vaderen nog steeds in eere houdt.
Het is de plicht en het recht van Nederland, dat
besef levend te houden, het stamgevoel te versterken,
't behoud der gemeenschappelijke taal te bevorderen.
Sedert het Afrikaansch tot tweede ambtelijke taal
werd verklaard, onder uitstooting van het Nederlandsch, is die taak niet gemakkelijker geworden.
De heer Anton Verheyen moge, na terugkeer van
zijn kunstreis in Zuid-Afrika juichen: „Surds die
wetgeving is de opleving van Hollandsch sprekend
Afrika (want 't Afrikaansch is dan toch 'n snort
Hollandsch, niet waar ?) geweldig, zoodat thans met
recht gezegd kan worden: Hoera, de Boeren hebben
overwonnen !" — er zijn al te veel verschijnselen,
welke toonen, dat die overwinning betwist wordt
en te groote gerustheid wekt bij velen.
In de jaarvergadering der Suidafrikaanse Akademie
waren alle leden van de spellingcommissie het eens,
dat maatregelen noodig waren tegen de voortwoekerende anglicismen. Wij hebben aanhalingen gelezen
uit een boek van een Afrikaansch letterkundige, dat
in de scholen gebruikt wordt, welke wemelden van
taalkundig onjuiste en onbegrijpelijke uitdrukkingen;
van woorden en zinswendingen, volkomen Engelsch
gedacht en volstrekt on-Nederlandsch niet alleen,
maar ook volstrekt on-Afrikaansch. Het Kaapsche
blad Die Burger heeft bij onderzoek bevonden, dat
nauwelijks 2500 van 7000 tot 8000 Afrikaansch
sprekende kinderen in de Kaapkolonie in hun moedertaal worden onderwezen; dat in de Zondagsscholen
der Ned. Geref. gemeente niet meer dan 3500
kinderen zijn opgenomen en omtrent 5000 verwaarloosd worden — en tegenover de afwijkende cijfers
van het Onderwijsdepartement houdt het blad met
bewijzen in de hand zijn bevinding vol. Als sterk
sprekend voorbeeld, vertelt Die Burger, dat Afrikaansch sprekende kinderen, die uit een parallelklas
naar een andere school moesten, waar geen voorziening voor Afrikaansch als voertaal was gemaakt,
door het hoofd der school als Engelsch sprekend
werden opgegeven. Hoofden van enkele scholen,
waar het onderwijs in het Engelsch gegeven wordt,
hadden even veel Afrikaansch sprekende als Engelsch
sprekende leerlingen ingeschreven. Een ernstige
moeilijkheid bij de toepassing der taalwet is, dat een
aanzienlijk aantal onderwijzers in de Kaapkolonie of
eentalig is, Of van het Afrikaansch zoo weinig kent,
dat zij in die taal geen les kunnen geven. Lagere
scholen, waar het onderwijs geheel in het Afrikaansch
gegeven wordt, zijn Witte raven. Van de veertig hoogere
scholen in de Kaapkolonie zijn er maar twee Afrikaansch; de examen-uitkomsten der hoogere VanRiebeeckschool, waar Afrikaansch de eerste taal is
en Duitsch inplaats van Latijn geleerd wordt, waren
verleden jaar beter dan in eenige andere hoogere
school. Dat men de moedertaal als voertaal voor zijn
opleiding tot het practische Leven wel missen kan,
is een veel voorkomende dwaling. Dat degelijke
leergangen in het Nederlandsch noodig zijn, om
het Afrikaansch steun te geven tegenover het Engelsch,
wordt thans erkend door ieder, die niet gelooft, dat
de Engelschen de wetenschappelijke wijsheid in
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pacht hebben. Het is gebleken, dat het beste Afrikaansch wordt gesproken door hen, die een Nederlandschen leergang volgen.
Een verpleegster klaagt in een uitvoerig betoog
in een Afrikaansch blad, dat de opleiding der verpleegsters in het Afrikaansch tekort schiet. Er zijn
geneesheeren, die alle aanwijzingen in het Afrikaansch
geven, ook vaktermen; velen kunnen hen dan niet
volgen. Waarbij komt, dat de rechte liefde voor het
vak alleen wordt opgewekt, wanneer men in zijn
moedertaal in dat vak wordt onderwezen.
„Ek kan my siel nie gee aan my werk as daardie siel
Afrikaans is, en, sover dit die kennis van my werk betref,
my verstand in Engels moet byhou nie,"

schrijft zij en verlangt Afrikaansch als vaktaal voor
Afrikaansche verpleegsters.
De ongewenschte toestanden zijn voor een deel
gevolg van onverschilligheid of te groote gerustheid
der ouders. Er is veel gemakzucht, een laf teren op
de overwinningen van een vorig geslacht. Die Huisgenoot, een Afrikaansch weekblad met een oplaag
van 30 000 stuks, wees eens op het eigenaardig
verschijnsel, dat een yolk, na lang verdrukt te zijn,
tot een bijna slaafsche dankbaarheid geneigd is bij
de minste inschikkelijkheid van den overwinnaar.
„Krij die yolk sy sikspens terug, dan word hy in
sy blydskap so weggevoer, dat hy die yolk wat hom
verongelyk het, met 'n goudstuk daarvoor wil beloon
dat hy tog sy sikspens teruggegee het." Past op !
„Het die Afrikaner se sure ondervinding met die
praktiese toepassing van Artiekel 137 hom nog niet
die les geleer om op sy hoede te wees en alle regte
op papier met die grootste voorbehoud te aanvaar,
alvorens hy die praktiese toepassing beleef nie ?"
In vele opzichten wordt Afrikaansch achtergesteld,
ook al is er schijnbare gelijkheid. Voor de examens
tot toelating tot de universiteiten bijv. zijn twee
talen voorgeschreven, waarvan eene een vreemde taal
moet zijn. Het gevolg is, dat zeer veel candidaten
Engelsch en een vreemde taal kiezen. Deze wetsbepaling wekt daarom bij Afrikaners ernstig verzet;
prof. J. J. Smith erkende onlangs in een persgesprek,
dat zij gevaarlijk is voor het Afrikaansch. Hoeveel
men ook voor de studie van een vreemde taal moge
gevoelen, zei de hoogleeraar, in een tweetalig land
behoort de tweede keuze te zijn de tweede landstaal. Er
is thans sprake van een wetswijziging op dit punt;
een oplossing zal misschien gevonden worden in
het verplicht stellen van de beide landstalen met
een vreemde taal.
Wij stippen slechts enkele van de vele moeilijkheden en gevaren aan, welke het Afrikaansch het
hoofd heeft te bieden. Het Transvaalsche blad
Ons Vaderland schreef eens: „Ons taal wordt deurtrek
van Engels net zoo's 'n goue ring deur die kwiksilwer
sodat dit bros en nikswerd word nie. As ons g'n
Hollands leer nie dan verloor ons binne enkele fare
die vermoge om te se wat ons taal-eige is en wat
vreemd is, — nie in woordekeus alleen nie, maar
veral in die sinsbou, woordvorming en idioom. Die
regte, ja die eenigste manier om daarteen te stry,
is om die geskrewe beeld van onse taal nie so na
mogelik aan die spreektaal te breng nie, maar so
na as mogelik aan die stamtaal, aan die klassieke
Nederlands".
De verkiezingen staan voor de deur; zij kunnen
een vuurproef zijn voor het Afrikaansch. Wint de
partij, Wier leider Engelsch spreekt in den Volksraad,

die zich een Britsch Afrika tot ideaal stelt, dan worden
de Afrikaners in een verdedigende stelling teruggedrongen. Men zal de uitspraak van het yolk, hoe
die ook uitvalt, eerbiedigen. Evenzoo zal men in
Zuid-Afrika begrijpen en eerbiedigen, dat onze
wenschen en verlangens gaan naar een overwinning
van de taal en dus van de zeden en het volkseigen
onzer stamgenooten, waarvoor de vrijheidshelden
in een eeuw-langen strijd hun bloed hebben vergoten.
Het is het recht en de plicht van Nederland, de
Nederlandsche overlevering in Zuid-Afrika levend
te houden en met de krachten, waarover de zooveel
oudere cultuur beschikt, het Afrikaansch, taal van
nog geen millioen menschen, naar vermogen te
steunen in zijn ongelijken strijd met een wereldtaal:
het Engelsch.

BOEKENCOMMISSIE.
Laan 34 — Gironr. 149431.
Mijn oproep in een der vorige nummers heeft
bitter weinig weerklank gevonden bij de lezers of,
om geheel juist te zijn, geen enkelen. Hoe komt
dat ? Ik kan het niet anders verklaren dan uit
onbekendheid met het werk van de Boekencommissie
of doordat men er een onjuiste voorstelling van
heeft. Zoowel een onjuiste voorstelling van wat de
Boekencommissie is en doet, als van het werk, dat
elk Nederlander, al of niet lid van het A. N. V.,
voor de Boekencommissie en dus voor de Nederlandsche cultuur in den vreemde kan doen.
Zonder te kort te willen doen aan wat in het
26-jarig Leven van de Boekencommissie is tot stand
gebracht, moge ik even een klein overzicht geven
van wat de B. C. deed, sedert zij in Den Haag gevestigd is, waarvan dan nog moeten worden afgetrokken de maanden Januari en Februari, welke bijna
geheel besteed werden aan de verhuizing naar en
inrichting in het gebouw Laan 34.
Behalve een drukke briefwisseling werden in
11 /2 maand 21 kisten met boeken verzonden, waarvan
17 stuks naar Vlaanderen, 1 naar Riga, 1 naar Duitschland, 1 naar Marokko en 1 naar Noord-Frankrijk.
Voornamelijk over de zendingen naar Vlaanderen
zou veel te zeggen zijn, indien ik, zonder de dankbetuigingen in hun eigenaardigen stijl geheel over
te nemen, hier een juist denkbeeld geven kon van
de zeer groote en hartelijke dankbaarheid, waarmede
de Vlamingen onze boeken voor groot en klein ontvangen. In het bizonder blijkt ons boekenwerk voor
de jeugd een zeer prettigen indruk te maken.
Als gij, lezer, die brieven laast en gij zijt welkom
als gij ze wilt lezen, dan zoudt gij zeggen: „Stuur
hun dadelijk nog een groote, een nog grootere tending.
Juist ! Zoo moest het ook kunnen zijn, doch men
vergete niet, dat de Boekencommissie zich niet
ruimer kan bewegen dan binnen de grenzen, bepaald
door den niet al te grooten kring van begunstigers en
bijdragers. Nu acht ik het mogelijk, het werk en
het arbeidsveld van de Boekencommissie zeer belangrijk uit te breiden, zonder dat daarvoor een
gelijktijdige versterking der geldmiddelen noodig is;
ja ik ga zelfs nog verder en beweer, dat ik nog zuiniger
zou kunnen werken, indien ik slechts voor een klein
deel de beschikking kreeg over den schat van boeken,
die in zoovele huizen nutteloos en renteloos liggen
te wachten op den grooten schoonmaak, die hun
naar den oud-papierkoopman doet verdwijnen.
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En niemand van U zal er bezwaar tegen maken
om met dewing van de enkele centen, die de voddenkoopman U zou willen geven, alles maar ineens aan
ons te geven. Men beschouwe de Boekencommissie
als een snort van Letterkundig Leger des Hells.
Het verschil is slechts, dat wij bezwaarlijk Tangs den
weg kunnen gaan met een karretje, om boeken op
te halen, zooals die andere philantropische instelling
oude kleeren ophaalt. Het moet niet huis aan huis
noodig zijn het zoo te doen. Men mag toch aannemen,
dat de leden van het Alg. Nederl. Verbond wel zooveel liefde voor de zaak van Nederland hebben, dat zij
met een boodschap, een briefkaartie of een telefoontje, (125C8) de B. C. Laan 34, Den Haag, kennis
kunnen geven van hun wensch, om de B. C. den
voorrang te geven boven den ou-kleerkoopman.
De vorige maand nog ontving ik uit Harderwijk
twee kisten met een mengeling van oude, zeer goede
boeken en een mededeeling van de geefster, dat zij
daarvoor geen dank behoefde of verdiende, want
dat zij anders niet wist, wat met die boeken te doen.
Dank, groote dank komt haar toe, zonal niet voor
het in haar nog waardelooze geschenk, toch zeker
voor de moeite, die zij zich gaf, om alles in een kist
te pakken en te verzenden. Waarbij ik niet vergeten
mag, dat zij zelfs de verzendingskosten betaalde.
Het is slechts de geringe moeite, die wij van U
vragen; in Den Haag halen wij alles desgevraagd af.
Uit andere plaatsen verzoeken wij slechts ongefrankeerde verzending.
Het zou onjuist zijn, indien men meende, dat het
werk van de Boekencommissie uitsluitend bezien
moet worden in het Licht van het voordeel, dat het
den ontvangers in den vreemde biedt.
Toen 26 jaar geleden de Boekencommissie werd
opgericht, zal ook wel niet hebben voorgezeten als
uiteindelijk doel „kostelooze leesstof voor Nederlanders en Stamverwanten in den vreemde". Wat
men voor „doel" zou kunnen aanzien, is slechts
„midden Het doel ligt hooger en moet genoemd
worden „De Zaak van Nederland in den Vreemde".
Wie het zoo ziet, zal moeten toegeven, dat alle
weldenkende Nederlanders en zeer zeker in de eerste
plaats de leden van het Alg. Nederl. Verbond dit
goedkoope, stille werk voor Neerlands Cultuur mogen
en moeten steunen. Indien ik Uw geld vroeg, zou ik
tot een groot aantal spreken, die dit voor dit doel
niet kunnen missen, doch wie onder U zal beweren,
dat hij niets voor de Boekencommissie in huis heeft ?
Nu rest mij nog een vraag. Waarom gaf geen
enkele afdeeling, met uitzondering van die te
Dordrecht, gehoor aan mijn vorigen oproep in Neerlandia ? Is het „zoo veel moeite" voor een afdeeling,
den leden te verzoeken de oude boeken niet
alleen van hen zelf doch ook van vrienden en kennissen
te vergaren en zonder kosten aan de B. C. te zenden ?
Het behoeft niet op een dag te geschieden en iemand
is er toch wel te vinden, die zich bereid verklaart
tijdelijk wit bergruimte beschikbaar te ' stellen voor
de druppelsgewijze binnenkomende giften.
Ik vraag geen ingewikkelde, hardwerkende organisatie, ik vraag slechts wat elk lid zonder veel moeite,
zonder kosten, zonder tijdverlies doen kan.
Helpt ons te voorzien in de geestelijke en cultureele
behoeften van al wat onze taal spreekt buiten onze
grenzen en vergeet niet .dat wat U „doel" toeschijnt
slechts „middel" is.
J. P. BOLTEN.
Dir. B. C. v h. Alg. Ned. Verbond.

NEDERLAND.
Een Brielsche herinnering aan
Jacob van Maerlant.
Er is een tijd geweest, dat — buiten een kleinen
kring van geleerden — vrijwel niemand wist, wie
en wat onze groote Dietsche dichter, Jacob van
Maerlant, geweest is; een tijd, dat het yolk zelfs
zijn graf, te Damme in Vlaanderen, voor dat van
Uilenspiegel versleet!
Hoe geheel anders is dat nu. Het yolk in Noord
en Zuid kent, wanneer het althans eenigszins ontwikkeld is, tenminste zijn naam, al weet dan ook
b.v. de gemiddelde Briellenaar U van den dichter
niet veel meer te vertellen. Evenzoomin trouwens
als van de Watergeuzen.
„Met het begin van de negentiende eeuw (evenwel)
doemde Maerlant's persoon eerst weer uit den nacht
der vergetelheid duidelijk op voor de oogen van
ieder, die belang stelde in de Nederlandsche letteren.
Het was Mr. Hendrik van Wijn, de wader der Nederlandsche litteratuurgeschiedenis, die in 1800 in zijne
Historische en Letterkundige Avondstonden alles bijeenbracht, wat men destijds van Maerlant kon weten." 1)
In Vlaanderen is Jacob van Maerlant tegenwoordig,
ik mag wel zeggen: „populair", in den goeden zin
van dit ondietsche woord. Den 9den September
1860 reeds werd voor Van Maerlant een standbeeld
onthuld op het marktplein te Damme, welk beeld
ontworpen was door H. Pickery van Brugge, in den
geest der portretten van Dante, Maerlant's wereldberoemden tijdgenoot. — En 'de schoonste hulde,
Welke men onzen grooten dichter zeker wel heeft
kunnen bewijzen, is, dat van hem gezongen wordt
in een Vlaamsch volkslied, tevens strijdlied, ook in
het No orden wel bekend 2).
— „Waarom, waarom, waarom . . . ik voor geen vreemden
buig ?
Waarom ik met Van Maerlant juich ?
zijn leuze voor de mine erken ? (bis)
Omdat — ik — Vlaming — ben!
Omdat — ik — Vlaming — ben!
Omdat — ik — Vlaming ben!"
Dit is zichtbaar eene herinnering aan eenige
bekende versregels van Van Maerlant zdven, n.1.
de vn. 125 e. v. van zijn „Sint-Franciscus levene":
„Ende omdat is Vlaminc ben
Metgoeder herte biddic hen,
Die dit Dietsche sullen lesen,
Dat si mijns genadich wesen;
Ende lesen sire in ') somich woort,
Dat in haer lant es ongehoort, —
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken."
Jacob van Maerlant deed dus reeds in zijn tijd
(13de eeuw), wat Pontus de Heuiter, van Delft,
later, in de I6de eeuw óók zou doen, als hij zegt:
1) JAN TE WINKEL, „Maerlant's werken, beschouwd als spiegel
van de dertiende eeuw" (Gent, 's-Gravenhage, 1892), bladz. 518.
2) Nederlandsch Volksliederenboek, 2de bundel, No. 17.

(Amsterdam,
1923).
3) sire in = ze hier in.

NEFRLAND TA

dat evenals de Grieken uit verschillende gouwspraken
eene gemeenlandsche taal (koine) hebben gevormd,
„aldus heb ic mijn Nederlants over vijf en twintih
Jaren gesmeet uit Brabants, Flaems, Hollants,
Gelders en Cleefs [— de „misselike tonghe" van
Van Maerlant! —], enz." 4)
Terecht heeft dan ook Jan van Boendale, die na
Van Maerlant leefde, van hem gezegd: dat
„Jacob van Maerlant, die vader
Is der Dietsche(r) dichtren algader,"
en elders in hetzelfde werk (der Lekenspieghel):
„Want hij thooft is, wildijt weten,
Van allen Dietschen poeten."
Hij behoort dan ook gelijkelijk aan Noord en Zuid
toe; Vlaanderen en Holland behoeven niet te twisten
over de eer: Van Maerlant's vaderland is hier en
ginds, in Den Briel evenzeer als in Damme.
In den Briel ? Ja, want van hier ontleent hij zijn
van: Van Maerlant. Den Briel immers is samengesmolten uit twee parochien uit de vroege Middeleeuwen: Den Briel 5) en Maerlant, eertijds gescheiden
door de Langestraat, de Comensstraat en de Vischstraat. Enkele straatnamen in Den Briel herinneren
nog aan de vroegere parochie Maerlant, zooals de
kaden: Maarland-Noordzijde en Maarland-Zuidzijde
en de Maarlandsche-kerkstraat.
Vroeger heeft men wel eens betwijfeld, of het dit
Maerlant was, waaraan „Jacob, de Coster van Merlant",
zooals hij van zichzelven zegt in zijn werk „Merlijn" 6),
naam ontleend heeft, doch sedert de diepgaande
studien van Jan te Winkel ') en Willem de Vreese 8)
over Van Maerlant is dienaangaande elke twijfel
opgeheven. Verschillende plaatsen in Maerlant's
werken wijzen trouwens in deze richting, zooals
door beide schrijvers is aangetoond. Zijn werk
„Merlijn" droeg hij op aan „Here Alabrecht, den
here van Vorne" (v. 15 e. v.) en hij schreef dit werk
omstreeks het jaar 1261.
Om volledig te zijn, dienen wij hier nog mede
te deelen, dat Jacob van Maerlant geboren werd
tusschen 1230 en 1240 in het Vrije van Brugge,
waarschijnlijk te Damme.
Er zijn nog meer plaatsen in Van Maerlant's werken,
die aan zijn verblijf op Voorne herinneren. Zoo b.v.
als hij zegt in zijn „Der Naturen Bloeme" II,
v. 2952-2954:
„In West-Vorne te waren
Ne mach ghene ratte Leven,
Dat weet hi, die dit heeft bescreven."
West-Voorne was het eiland, dat tegenwoordig,
aanzienlijk vergroot, Goeree-Overflakkee heet. Ook
thans nog is het een onherbergzaam oord, waar de
boeren zoowat geen boomen (en dus geen vogels)
dulden, opdat de grond maar veel suikerpeeen zal
opbrengen!
4) „Nederduitse Orthographie" (Antwerpen, 1581), bladz. 93.
5) Bruul, briel, broel, — alle deze woorden kwamen voor
in de beteekenis van: ledige grond, openbare plaats, loskaai
voor schepen, gemeene weide. — Vgl.: de Broe/torens en de

Broe/plaats te Kortrijk.
v. 37. — „Coster" is niet hetzelfde
6) Boec van Merline,
als ons tegenwoordige koster!
7) zie noot 1.
5) In de„Biographie nationale de Belgique”, op Maerlant.
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Ook bedoelt Jacob van Maerlant stellig Oosterland,
een streek bij Den Briel, als hij zegt, in „Der Naturen
Bloeme" III, v. 3489 e. v., dat de vanellus „kivit
heet in Oosterlant":
„Vanellus, dats die vaneel:
Een voghel wel bekent een deel,
Een kievit hetet in Oosterlant."

Een der laatste werken, die Van Maerlant op Voorne
maakte, is zijn (eerste) „Martijn", gewoonlijk, naar
de beginwoorden, „Wapene Martijn!" genoemd.
In zijn „D'ander Martijn" woont hij reeds niet
meer op Voorne, doch te Damme:
— „Jacob, du woens in den Dam
Ende ic tUtrecht; dies ben ic gram
Dat wi dus syn versceden," 9)
zoo laat hij zich in dit dichtwerk door zijn vriend
Martijn toespreken. Waarschijnlijk is Van Maerlant
omstreeks het jaar 1267 naar Damme verhuisd,
waar hij volgens de overlevering „scepenclerc"
(griffier van het schepen-gerecht) zou geworden
Welke herinnering bewaart nu Den Briel aan
dezen grooten noon van ons Dietsche yolk ?.
Op twee wijzen heeft het verre nageslacht deze
stad de herinnering aan dezen taalvormer willen
levendig houden. De eene herinnering is vrij algemeen
bekend; van de andere wil ik U vertellen. In de
eerste plaats dan, heeft men onder een ruwsteenen
kop, die uit een huffs kijkt, op den hoek van het
Maarland Z. z. en het Noordeinde, de woorden
„Jacob van Maerlant" geschilderd. De bekende
Brielsche gemeentearchivaris, Joh. H. Been, vindt
het noodig 10) hiervan te zeggen: „Het is niet waar,
dat dit het hoofd van den dichter Jacob van Maerlant
zou zijn. Dit hoekhuis toch was voormaals een yolkslogies, waaruit twee hoofden hingen: „'t hoofd van
't Noordeinde en 't hoofd van 't Maarland". —
Verreweg het belangwekkendst — en vrijwel onbekend — is de tweede Brielsche herinnering aan
Jacob van Maerlant. In het bezit van den „tabellioen
van Voorne", den alom bekenden en geachten notaris
L. P. van den Blink te Brielle, bevindt zich een
merkwaardig houten beeldje, juist 40 centimeter
hoog, in den vorm van een steunstuk („console")
een gehurkt manneke voorstellende, met knevel en
geestig uiterlijk, de handen op de knieen rustende
(zie de afbeelding). Boven zijn hoofd staat geschilderd
„Jacob van Maarland", in moderne spelling. Het
beeldje zelf is stellig -I- 300 jaar oud, naar het hout
te oordeelen. Dit komt m. wel overeen met de
kleedij van het mannetje, dat wel iets op een zeeman
uit den tijd van Tromp en Witte Cornelisz de With
gelijkt.
Wie stelde dit manneke met het sprekende, schrandere gelaat oorspronkelijk voor, en waar is hij vandaan
gekomen ?
Notaris L. P. van den Blink, die zich bereidwillig
9) Dander Martijn, v. 14-16.
10) JoH. H. BEEN, „Historische Gids voor Den Brie!" . (Den
Briel, D. Moerman, 3de druk), bladz. 6. — Men moet z'n
lezers ook niet te hoog taxeeren! Bezoekers van Den Briel
willen ook„per se” twee gevelsteenen, een visch en een bootshaak voorstellende, en waar duidelijk 1610 en 1612 staat,
aan de Hoekschen en Kabeljauwschen toeschrijven!! —
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aan een door ons gehouden vraaggesprek onderwierp, deelde ons het volgende mede. Het beeldje
is afkomstig uit de in 1807 afgebroken Maerlantsche
kerk en is toen gekomen in het bezit van een zekeren
landbouwer L. Commijs. Het bleef in diens familie
en de kleinzoon van L. Commijs, eveneens L. Commijs
geheeten, schonk het beeldje weg, uit dank voor
bewezen diensten, aan notaris Van den Blink.
Maar wie heeft er nu dat „Jacob van Maarland"
boven geschilderd ? — Ja, goedgunstige lezer(es), als
we dat wisten, wisten we meer dan nu. Wat doet

het er echter toe ? Het nageslacht heeft een grooten
voorzaat willen eeren. Geld voor een standbeeld
(met toch óók gefingeerde trekken!), was er niet
in Den Briel. Welnu, — Damme heeft z'n standbeeld
en z'n houten beeldje in een der balken van het
raadhuis 11), Den Briel heeft z'n steenen kop en zijn
Onbekende, dien het Jacob van Maerlant genoemd
heeft.
En als U ooit in Den Briel komt, — bedenkt dan,
dat U op heiligen Dietschen grond staat en beziet
in dat Licht de eenvoudige, Brielsche herinneringen.
Den Briel, April 1929. Mr. H. P. SCHAAP.
**
*

Het bestuur van de Afdeeling Voorne en Putten heeft aan
den raad van Brielle een adresgericht tot steun van het verzoek
van Vreemdelingenverkeer om den naam te wijzigen van een
straat, die van slop tot verkeersweg van beteekenis is bevorderd.
Het dringt tevens aan op het eeren van beroemde Brielsche
persoonlijkheden als Jacob van Maerlant, Jan Coppestock,
Rochus Meeuwsz., Tromp, Witte de With enz. door straten
en we en naar hen te noemen.
11) Zie een afbeelding van dat beeldje in den balk in:
L. MACQUET, „Histoire de la Wile de Damme" (Brugge, 1856),
bladz. 104, plaat III.

De Oplossing van het Spellingvraagstuk.
III, (Slot).
Duidelijkheidshalve laten wij de 9de regel van de
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling,
die herhaaldelijk reeds ter sprake kwam, hier nog
eens afdrukken:
Bij de verbuiging van lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden, richte men zich uitsluitend
naar het beschaafde spraakgebruik. Men schrijve dus de,
htj, hem, min, ztj, ze, haar, enz., wanneer men de, hij,
hem, min, ztj, ze, haar, zegt,

Dit is heel wat meer en heel wat anders, dan wij
in ons vorig artikel de gave kern van de 9de regel
genoemd hebben, die in bovenstaande formulering
alleen door het lidwoord de vertegenwoordigd is.
Wat ons hier geboden wordt, is geen spellingregel,
ook geen verbuigingsregel, het is een stuk taaldogmatiek. Het is nog niet zoo heel Lang geleden,
dat de Vereniging bovengenoemd heette: Vereniging
tot Vereenvoudiging van onze Schrijftaal. Gezien de
9de regel, gezien ook verschillende vlugschriften,
zooals het reeds genoemde Verkeerde Raadgevers
van Dr. J. B. Schepers en De Vereenvoudigde Spelling
en het nieuwere taalbegrip van H. van Strien, you men
van oordeel kunnen zijn, dat die benaming Bans niet
verkeerd was. Hier wordt aan de beschaafde spreektaal (die, zooals iedereen weet, onder invloed van
de schrijftaal ontstaan en daaraan alleen haar verheffing boven de streektalen te danken heeft) niet
alleen een zekere gerechtvaardigde prioriteit ten
opzichte van de schrijftaal toegekend, maar aan deze
als norm voorgeschreven. Dit kan niet aanvaard worden, nu niet en nooit, en in zooverre in de naamsverandering der Vereniging, die voor enkele jaren
Spelling i. p. v. Schrijftaal in haar wapen koos, een
stile erkentenis ligt, mogen wij ons daarover slechts
verheugen. Er gaapt een diepe kloof tussen deze
twee begrippen: normalisatie van de spelwijze door
opruiming van betekenisloze symbolen en bij het
uitdrukken van zijn gedachten de beschaafde spreektaal
tot richtsnoer nemen. Het laatste heeft met spelling

zelfs niets te maken. Alleen grove begripsverwarring
heeft het op een lijn kunnen stellen met fonetisering
van de spelling en fonetisering gelijk gesteld met
spellingvereenvoudiging. Zoo is het „nieuwere taalbegrip" in take de spelling zijn Joel voorbijgestreefd
en heeft veel onnodige tegenstand opgewekt door
theorieen aangaande de verhouding van spreek- en
schrijftaal in de weegschaal te werpen. Daarom
betreuren wij het, dat de Vereniging niet, in de lijn
van haar naamsverandering blijvende, tegelijkertijd
de 9de regel als een spellingregel geformuleerd en
de consequenties van het weglaten van de buigings-n
meteen ernstig onder de ogen gezien heeft, in plaats van
zich er of te maken met het geven van blanco crediet:
Schrijf, zooals gij spreekt.
Neen! de oplossing van het spellingvraagstuk
kan alleen gevonden worden, wanneer wij haar, vrij
van theoretise vaagheid, althans algemeenheid, beschouwen als een zuiver practise zaak, die tot in
bizonderheden geregeld en in al haar gevolgen overzien moet worden. En mogen nu ook velen met
Dr. Schepers in de „Nieuwe-Gidsigheid" van de
in regel 9 doorbrekende taalbeschouwing een aan:
bevelingsbrief voor de Vereenvoudigde, zooals zij
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reilt en zeilt, bij onze letterkundigen zien, het is
een verheugend feit, dat dezen zich krachtig bewust
getoond hebben van de bizondere rechten en voorrechten der hogere schrijftaal.
Wij hopen echter, dat men van die zijde, zij het
dan ook niet van ganser harte, zich zal kunnen
verenigen met een eenvoudige formulering, die niet
anders zegt, dan dat de buigings-n overal wegvalt.
Dat hier een klein offer gebracht moet worden, valt
niet te ontkennen; dat het inderdaad klein is, evenmin.
Diep ingrijpend kan die regel op de zinsbouw niet
inwerken, omdat het onderscheidingsteken, dat dan
afvalt, ook reeds bij het vrouwelijk geslacht niet
bestond. Niettemin erkennen wij, dat daarmee voor
de afwisseling in de stijl en in de klankuitbeelding
een element voor de kunstenaar verloren gaat. Het
is echter wellicht mogelijk, om, zonder in „de meest
mogelijke vrijheid", oftewel vogelvrijheid te vervallen,
een deel van de gevoelde en geopperde bezwaren
te ondervangen. Vooreerst moet een vrij ruim veld
gelaten worden aan wat dan een archaistise 4de
naamval mann. enk. zou moeten heten. Zoo goed
als ons uit vroegere taalperioden oude 3de naamvallen
als: te goeder trouw, te mijnen huize, in koelen bloede,
zijn overgebleven, zoo zou men nu het goed recht
van geijkte uitdrukkingen als: op den duur, naar den
aard, op den adem van den wind, in den hemel,
op den uitkijk, en in de adresformule: Den Weledelen
Heer en wellicht in de datum: den 12den Januari
kunnen blijven erkennen.
Verder zou overwogen kunnen worden de n, die
als teken van het mannelijk verdwijnt, een bizondere
welluidendheidsfunctie te verlenen, ter vermijding
van opeenstoting van klinkers. Immers bij verscheidene der „archaismen", is welluidendheid reeds
oorzaak van het behoud der n. In het algemeen
zou de toepassing bij oud-vrouwelijke woorden wel
vermeden worden, al zou een verbod hier misplaatst zijn.
Wel dient er de nadruk op gelegd te worden, dat
het hier niet gaat om het verlenen van „dichterlijke
vrijheden", maar om regelen, die op school onderwezen en door ieder taalgebruiker te zijner tijd
toegepast kunnen worden. Alleen van die basis uit kan
de kunstenaar zich werkelijk zekere vrijheden veroorloven.
Overigens zijn wij van mening, dat het verzet
van letterkundige zijde tegen het laten vallen van
de n in den grond nog niet zoozeer de n zelf betreft,
als wel de gevolgen, die deze opruiming met zich
meebrengen kan door beperking in de keuze van
vormen en zinswendingen, Welke het verwijt van taalverarming niet ontgaan kunnen. Deze gevolgen zijn
door de Vereenvoudigers niet voldoende onder de open
gezien, laat staan geregeld, en het zijn waarlijk niet
alleen de letterkundigen, die weigeren en weigeren
moeten, zich bij zulk een onvoldoend voorbereide
spellinghervorming neer te leggen.
Bovenal moet er de aandacht op gevestigd worden,
dat het wegvallen van de buigings-n niet de opheffing
van het taalkundig geslachtsverschil tussen mannelijk
en vrouwelijk in zich sluit. Het geslacht der woorden
wordt namelijk in de voornaamwoordelijke aanduiding
der zelfstandige naamwoorden (hij, zij, zijn, haar)
en in de twede-naamvalsvorm van vele bijvoeglijke
woorden (des, der, mijns, mijner) nog zoo dikwijls
in de schrijftaal tot uitdrukking gebracht, dat wij
ons best een toestand kunnen denken, waarbij alle
buigings-n's op zij geschoven waren, maar de oude

91

geslachtsregeling onveranderd gehandhaafd bleef .
Want buigings-n en geslachtsregeling zijn twee.
Voor een zuiver begrip moeten wij dus de vraag
als volgt stellen: Willen wij, behalve het verdwijnen
van de buigings-n, ook een andere geslachtsregeling?
Het antwoord kan niet anders luiden dan: Zeer zeker I
want wij willen, evengoed als van de n, ook van de
ingewikkelde geslachtsregels en de geslachtslijsten
verlost zijn. Geeft ons de 9de regel der Vereenvoudigers een nieuwe geslachtsregeling ? Neen, want hij
verwijst ons naar het beschaafde spraakgebruik, dat
geen geslachtsregeling kent en in de behoeften van het
hogere schrijftaalgebruik niet voorziet. Blijkbaar heeft
het „nieuwere taalbegrip" hier wat al te gewaagd
gespeculeerd op de opruiming van „rommel" als
zijns, zijner. Even waar als het is, dat de schrijftaal
zich niet straffeloos te ver van de gesproken taal kan
verwijderen, zoo waar is het ook, dat zij zich met
met haar vereenzelvigen map, d.w.z. zich tevreden
stellen met de rol van in lettertekens uitgedrukte
spreektaal. Zij vormt een cultuurmonument op zich
zelf en dient een veel hogere beschaving, dan de
spreektaal alleen ooit zou kunnen. De schrijftaal
heeft dikwijls behoefte aan een heel andere, en meer
samengestelde zinsbouw dan de spreektaal, zij gebruikt en stelt prijs op uitdrukkingen en zinswendingen, die de zooveel onmiddellijker en vluchtiger
spreektaal kan ontberen. Hiertoe behoort ook de
onderscheidenlijke aanduiding der zelfstandige naamwoorden door hij en zij, zijn en haar, het gebruik
van vormen als deter, diens, Wier, enz. Zullen deze
vormen echter in de schrijftaal niet weldra als dorre
twijgen afvallen, dan moeten ze door onderwijs,
door lezing, door voordracht, m. a. w. door verklanking herleven als gesproken Nederlands. leder
voelt nu, dat het hier om heel wat anders gaat dan
bij de buigings-n. Deze kan tot een spellingkwestie
herleid worden, het verlies van bovengenoemde
vormen nooit. Natuurlijk kan de ontwikkeling der
taal Leiden tot het verlies van deze uitdrukkingsmiddelen, dock het is het goed recht en de plicht van
het hogere schrijftaalgebruik, te trachten dit verlies
te voorkomen.
Daarvoor is nodig een nieuwe geslachtsregeling,
zeer zeker met als voornaamste grondslag het beschaafde spraakgebruik, en van zeer eenvoudigen
aard, die het gebruik van een woordenlijst overbodig
maakt.
En nu kan men over regelsmakende grammatici
denken, zooals men wil, een kleine normalisatie zal
nodig zijn, wil men in de praktijk der geslachtsonderscheiding niet tot willekeur en anarchie vervallen.
Hoe de nieuwe geslachtsregeling moet luiden,
is een zaak, die uitgemaakt dient te worden door
de commissie, die te zijner tijd de eindbeslissing in
take spellinghervorming zal hebben te nemen. Hier
willen wij nadrukkelijk wijzen op de noodzakelijkheid, dat deze dingen tegelijkertijd geregeld worden.
Het plan, dat de leiders van Vereenvoudiging opperden, om, na de toelating van hun stelsel, de regeling
van daarna rijzende moeilijkheden aan een commissie
op te dragen, moet als gevaarlijk beschouwd worden.
Het is een zeer averechtse manier om de onvolkomenheden van het stelsel, waarvan men zich aan die
zijde wel bewust moet zijn, te ondervangen Neen,
alles wat op dit gebied geschieden moet, dient vooraf
tot in bizonderheden geregeld en vastgelegd te worden,
opdat het „nieuwere taalbegrip" ons geen verrassingen
brengt.
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De volgende uiteenzetting heeft tweeerlei doel:
le. een zoo duidelijk mogelijke omschrijving te
geven van de vraagstukken der nieuwe geslachtsregeling, die opgelost moeten worden.
2e. aan te wijzen, in welke richting men de oplossing dezer vraagstukken zoeken 1) kan,
de man — hi' leest zijn krant.... de vrouw — ztj kleedt haar
kind.
de leeuw — hi' heft min kop de leeuwin — zij koestert haar
welpen.
op . . . .
de rat — hi' graaft zijn an en.
de tafel — hi' staat op zijn de ziekte — ztj bewijst haar
ernst.
laats . . . .
P
Reels. 1. Vrouwelijk zijn de namen van vrouwen;
van vrouwelijke dieren alleen dan, wanneer men het
natuurlijk geslacht wil doen uitkomen.
2. Mannelijk zijn de namen van mannen, van mannelike dieren en in 't algemeen van dieren, waarvan men
het natuurlijk geslacht niet wil doen uitkomen.
Opm. Hier is dus voor kleine dieren een uitzondering
g
emaakt.
3. Mannelijk zijn alle zaaknamen. Vrouwelijk de
abstracta.

Opm. Uit den aard der zaak is het spraakgebruik
beslissend voor hetgeslacht der concreta en dit heeft
zich sinds lang beslist voor hi j verklaard. De abstracta
behoren veel meer tot hetgebied der schrijftaal. Die,
welke ook in de spreektaal gebruikt worden (b.v. waarheid,
liefde) vinden maar zelden voornaamwoordelijke aanduiding. Aangezien ook nu reeds de overwegende meerderheid der abstracta voor vrouwelijk doorgaat, zou het
geen rote sprong zijn, ook de woorden op dom en de
werkwoordelijke stammen en dergelijke, door zij aan
te duiden: de afstand van Amsterdam naar Haarlem.
Ztj bedraagt 17 K.M.; de ouderdom — zij brengt haar
lasten mee.
Het bovenstaande betreft de keuze van hetpersoonlijk of
het bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon:
hi' (hem) of zij (haar) ..... zzjn of haar.
Hetgeslacht kan echter ook nog steeds tot uitdrukking
komen in degenitief-vormen van tal van bepalende woorden.
Mannelijk: des, dezes, diens, mtjns, zijrzs, enz.
Vrouwelijk: der, dezer, dier, zijner, enz.
Van tweeen een: Of men wil deze vormen„la mort sans
hrase” aandoen, of men wil het niet. En wie zou door het
P
eerste te aanvaarden, het bewijs willen leveren, dat hi' de taal
aantast ? Dan zouden ook de voor de driegeslachten gebruikelijke, aan de vrouwelijke gelijke, meervoudsvormen niet lang
stand kunnen houden. Alles zou moeten wijken voor de omslachtige voorzetselbepalingen, die nu in de schrijftaal op
welkome wijze door geniefvormen afgewisseld worden.
de bescherming van de oevers der rivier.
Maar afgezien daarvan, hoe algemeen is ook in de
gewone schrijftaal de 2de naamval vrouwelijk en de 2de
naamval meervoud:
het oordeel der mensen.
de kinderen der vrouw.
de vorderingen der leerlingen.
depost der deur.
het beheer der spoorwegen.
de snaren der viool.
hetgedrang der menigte.
het gehalte der troepen.
De 2de naamval mannelijk en onzijdig is ook nog zoo
zeldzaam niet, als men wet eens doet voorkomen:
de lelien des velds.
de rechten des konings.
1) In hetgeslacht en de aanduiding der onzijdige woorden
kan natuurlijk een verandering gebracht worden. Daarover
wordt dus in het volgende niet anders dan vergelijkenderwijze
g
esproken.

de rede des ministers.
het kleed eens bedelaars.
de kinderen mijns vriends.

de vlag des lands.
de rechten des yolks.
de band des bloeds.

Nu is de vraag, die zich aan ons opdringt, deze: Is het
blijven gebruiken van de s- en de er-vormen der bijvoeglijke
woorden in overeenstemming te brengen met de bovenvoorgestelde geslachtsregeling, zonder al te hevig met het tegenwoordige gebruik in botsing te komen. Wij menen van wel.
Daarvoor zou het nodig zijn, het gebruik van de s-genitief te
beperken tot de namen van mannen en mannelijke dieren.
de rechten des konings. de sprong des tigers.

waartoe dan ook
dus niet uit te breiden tot de zaaknamen,
zooveel oud-vrouwelijke woorden zouden komen te behoren,
zoodat wegeen gevaar to en vormen als des tafels onder
de ogen te krijgen. Niet, dat wij dit op zich zelf zoo verschrikkelijk zouden vinden. (We zullen aanstonds zien, dat we er
zonder concessies aan het systeem niet zullen komen), maar
toch moet ons streven er op gericht zijn, zooveel mogelijk
bij het bestaande taalgebruik aan te sluiten. Wij zouden daarmee echter ook vormen als: de slagen des hamers uitsluiten,

hetgeen bedenkelijk schijnt. Ook hier moet daarom een goede
plaats voor de archaistise zegswijze ingeruimd worden:
de lichten des hemels, de taal des btjbels, des morgens.

Nu de er-genitief.
Het gebruik er van bij de namen van vrouwen, vrouwelijke
dieren en bij de meeste abstracta, wijkt niet of van onze tegen-woordige taalgewoonten. Heeft men echter aangenomen, dat
alle abstracta vrouwelijk zijn, dan zal men aan vormen als
degebreken der ouderdom, het berekenen der afstand, hoe zeer
ze ook vermeden zullen worden,
een aanstoot mogen nemen.
Groter zijn echter de moeilijkheden, die het geslacht der
zaaknamen oplevert. We wilden hier de minder gebruikelijke
s-vorm vermijden. Maar de er-vorm laat zich moeilijk ter zijde
schuiven. Alle tot nu toe vrouwelijke woorden smokkelen die
in het kamp der mannelijke woorden binnen. Wil men niet
plotseling ophouden met uitdrukkingen als: het lichten der zee,
de breedte der straat, de poorten der stad, de trek der pen, de
poten der tafel, de hengsels der deur, dan zal men niet kunnen

tegenhouden, dat de er-vormen ook voor vroeger mannelijke woorden in gebruik genomen worden: de poten der stoel,
de omtrek der tuin, de ztjden ener driehoek, het vertrek der trein.

Het laatstgenoemde voorbeeld, dat ik aantrof op de muur van
een Kerber g in een kleine stad, strekke tot bewijs, dat het
taalgevoel van het yolk zich niet teen een zoodanige re elfin
verzet, aan de andere kant ook,
dat een twede naamvalsteken
nog niet als overbodige weelde beschouwd wordt.
Voor wij er toe overgaan onze wensen op het gebied van
spellingvereenvoudiging samen te vatten, zouden wij nog gaarne
een enkel woord ze en ter aanbeveling van een kleine hervorming, die op het program der Vereenvoudigers niet voorkomt, en die voor de school van root prakties belang zou
zijn, en wat het mooiste is, reeds op grond van het stelsel
g
De Vries en Te Winkel aannemelijk emaakt
kan worden.
Men vergelijke:
lstepers. Ik schrijf. Ik zet. Ik brand.
2depers. Jij schrijft. Jij zet. Jij brand.

3depers. Hi' schrijft. Hi' zet. Hi' brand.
Wanneer de stam van het werkwoord op een t eindigt
(vgl. zetten) voegen De Vries en Te Winkel er in de 2de en
3de persoon de uit an t niet aan toe. Welnu, men doe desgelijks, wanneer de stam op een d eindigt, die immers aan
het Bind van een woord als t uitgesproken wordt, ook al keert
de d in het meervoud terug (brand, branden, vgl. land, landen).
Van hoeveel belang deze kleine hervorming voor het onderwits en in 't algemeen voor de zekerheid en het gemak van
het zuiver schrijven zou zijn, begrijpt ieder, die zich herinnert
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welk eenplaats de oefeningen met t, d en dt in het door hem
g
enoten taalonderwijs ingenomen hebben. 2) Men denke eens
terug aan de inversie-vormen met je, de succesnummers van
het dictee, die nog door menig knap journalist font geschreven
worden: Bind je, bind jullie je schaatsen aan. Je bindt je
schaatsen te slap. Bind je
jechaatsen
s
niet aan?

wordt een groote klok geplaatst, welke „Nele"
zal heeten, en luiden zal als Vlaamsche doodsklok
over het vlakke, tragische, met Vlaamsch bloed doordrenkte IJzerland en als triomfklok op plechtige
Vlaamsche hoogdagen.

Vatten wij ten slotte kort samen de vereenvoudigingen, die gemak en zekerheid in de hantering
der Nederlandse spelling geven:
le. Op het eind van een lettergreep worden e
en o niet verdubbeld, wel aan het eind van een woord.
2e. Alleen dan wordt sch geschreven, als na de
s de ch ook uitgesproken wordt. In verband hiermee
is het nodig i. p. v. de uitgang-is te schrijven -ies
(verlengde vorm -ise).
3e. De buigings-n der bijvoeglijke woorden vervalt.
Opm. In verband hiermee wordt het geslacht der
zelfst andige naamwoorden opnieuw geregeld.
4e. Werkwoorden met een stam, eindigende op -d
krijgen in de vervoeging de persoonsuitgang t niet.
Opm. De „tussenletter" e wordt alleen dan geschreven, als het meervoudig begrip van het eerste lid
ener samenstelling niet duidelijk uitkomt.
Kan men het op dit program eens worden, en
Wilde de regering er gezag aan verlenen, dan zou
er een belangrijk werk in het belang van de Nederlandse stam verricht zijn.
Amsterdam, 1 Maart 1929.
Dr. M. DE JONG Hzn.

VLAANDEREN,
Algemeene Vergadering Groep Vlaanderen.
In de tweede helft van Juni, waarschijnlijk op
Zondag 23, wordt de gewone Jaarlijksche Algemeene
vergadering, samen met een buitengewone algemeene
vergadering van Groep Vlaanderen van het A. N. V.,
gehouden.
In de gewone vergadering zal verslag uitgebracht
worden over het jaar 1928 en overgegaan worden
tot de verkiezing van het bestuur.
In de buitengewone vergadering wordt de algemeene
toestand van het Verbond besproken en komt ook
het in het Meinummer bekend gemaakte voorstel
van het Hoofdbestuur tot statutenwijziging te berde.
Datum, uur en plaats van bijeenkomst zullen
tijdig aan al de leden van groep Vlaanderen worden
medegedeeld.
Vlaamsche-Heldenhulde.
Aan het gedenkteeken der Vlaamsche Heldenhulde, dat men te Dixmuiden opricht, wordt ijverig
gewerkt. De reusachtige toren, waarop het kruis
der Vlaamsche IJzersoldaten, als een zinnebeeld van
hun offer en hun lijden, met de letterteekens
A. V. V. — V. V. K. (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus) zal worden geplaatst, is thans
reeds ruim 35 meter hoog, maar moet in het geheel
52 meter hoog worden. Van het gedenkteeken of zal
men nagenoeg de heele provincie West-Vlaanderen
kunnen overschouwen. In den kop van den toren
1) Anders sla men eens een blik in een serie taalboekjes,
op de la ere school in gebruik.

Het flzergedenkteeken in aanbouw.
De gezamenlijke kosten van dezen reusachtigen
bouw worden geraamd op iets minder dan 1 millioen
frank. Aan giften van Vlaamsche burgers, arbeiders
en boeren en toelagen van Vlaamsche gemeenteraden
is reeds een bedrag van ongeveer 575.000 fr. bijeengebracht, maar er is nog 400.000 fr. noodig, tot het
bereiken van welke som alle stamverwanten in de
wereld ongetwijfeld het hunne zullen wenschen bij
te dragen. Giften, van welk bedrag ook, worden
steeds aanvaard door den algemeenen secretarispenningmeester Cl. De Landtsheer, Wilfordkade,
Temsche, en verantwoord door het Comite voor de
Vlaamsche Bedevaarten naar den IJzer, waarvan
de bekende Vlaamsche hoogleeraar, prof. dr. F. Daels,
te Gent, de voorzitter is.
Reizen in Vlaanderen.
Wie in Noord-Nederland reisplannen maakt voor
de komende vacantie en niet te ver van huffs wil gaan,
denke eens aan een tochtje, in auto, op de fiets, of
zelfs met den spoor en te voet, door het Vlaamsche land,
dat zoovelen alleen uit de boeken kennen en dat nochtans een bezoek overwaard is. Zoekt men natuurschoon,
dan bieden de Kemmelberg en de heuvelketen in
Fransch-Vlaanderen, de streek rond Tiegem en
Ingooigem (waar Streuvels woont en Hugo Verriest
begraven ligt), de zoogenaamde Vlaamsche Ardennen
in het widen van Oost-Vlaanderen, met den Kruisberg, den Hootond, den Muziekberg, het stadje
Geeraardsbergen met den Oudenberg, het ten Westen
van Brussel, tusschen Senne en Dender golvende
Payottenland: het land van Breughel, met zijn grootsche vergezichten, de Scheldestreek tusschen Dender-
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monde en Antwerpen, de Antwerpsche en Limburgsche Kempen, de Westvlaamsche kust, enz. veel
meer dan wie ook ervan verwacht. Houdt men van
kultuur-historische herinneringen en stedenschoon,
dan kunnen Brugge, Veurne, Gent, Kortrijk,
Oudenaarde, Brussel, Mechelen, Antwerpen, Leuven,
Zoutleeuw, St. Truiden, Tongeren, de abdijen van
Averbode en Westerloo, de bagijnhoven van Lier,
Gent, Brugge, enz. de moeilijkst te bevredigen bezoekers voldoen. En overal kan men daarbij kennis
maken met het guile, hartelijke Vlaamsche yolk, zijne
processie-uitgangen, zijne betoogingen (11 Juli: herdenking van den Guldensporenslag, 18 Augustus:
bedevaart naar het IJzermonument te Dixmuiden),
zijne kermissen en feesten met hunne wapperende
vaandels, joelende en zingende volksmassa's, dreunende of schetterende muziek. En men verzuime ook
niet, op een Maandagavond, het hemelsche beiaardconcert van Jef Denijn, in den zwaren St. Romboutstoren, te Mechelen, te gaan beluisteren of van de
uitvoering van een der grootsche Vlaamsche cantaten
van Peter Benoit, te Antwerpen, te genieten.
De secretaris van Groep Vlaanderen stelt zich
gaarne ter beschikking van alle reislustige stamverwanten voor het verstrekken van inlichtingen betreffende het reizen in het Vlaamsche land en de
data der Vlaamsche volksfeesten in den loop van
dezen zomer.
Prof. Mac Leod herdacht.
Te Gent, in de aula derzelfde Universiteit, Welke
hij aan de Vlamingen Wilde zien teruggegeven, is
de yolks- en Vlaamschgezinde hoogleeraar, prof. dr.
Mac Leod, die tien jaar geleden stierf, op plechtige
wijze herdacht geworden. Ging zijn verscheiden, in
de anti-Vlaamsche roes van het eerste naoorlogsche
jaar, schier ongemerkt voorbij, thans hadden een
groot aantal Vlaamschgezinde geleerden en belangstellenden, en zelfs de beslist niet Vlaamschgezinde
burgemeester der stad Gent en de stafhouder der
Gentsche balie, aan den oproep van het comite
gehoor gegeven en voor een goed bezette zaal
bra-hten prof. dr. C. de Bruyne, rector van de nog
altijd slechts gedeeltelijk vernederlandschte Universiteit, prof. Verschaffelt, voor de botanische vereeniging „Dodonea", prof. Van de Velde, namens de
Vlaamsche Academie, prof. dr. Frans Deals, voor de
Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen,
burgemeester Vanderstegen, de heer Vermeiren,
gemeentesecretaris van Oostende, afgevaardigde van
het bestuur van Mac Leod's geboortestad en prof.
Weevers, namens de Noordnederlandsche plantenkundige vereenigingen, alien in sierlijk Nederlandsch,
hulde aan de groote verdiensten van den betreurden
Vlaming en Groot-Nederlander op velerlei gebied.
Wat prof. Mac Leod, voor de wetenschap in het
algemeen, voor hare verspreiding in het van hoogerhand zoo karig bedeelde Vlaanderen en voor de
verheffing van het Vlaamsche yolk uit zijn geestelijken en stoffelijken nood heeft gedaan, kan nooit
genoeg worden geprezen. Was hij het niet, die het
eerste Vlaamsche Natuurwetenschappelijk Genootschap en het tijdschrift „Natura" in het Leven riep
en aldus de levenwekker werd van de thans zoo
welig bloeiende Vlaamsche wetenschappelijke Congressen ? En ook door hem werd, met de oprichting,
in 1889, van een vrijen Nederlandschen leergang in de
Plantenkunde aan de Gentsche Universiteit, een
eerste bres in deze vesting van het franskiljonisme

in Vlaanderen geschoten. Hij schreef toen zijn
„Leidraad bij het aanleeren der Dierkunde", in
drie deelen en zijne „Algemeene Plantenkunde" en
richtte, na tai van tegenslagen, ook het kruidkundig
genootschap „Dodonea" op. zijn, samen met prof.
H. Meert, den vooroorlogschen secretaris van Groep
Vlaanderen A. N. V., en andere Vlaamsche voormannen, met buitengewone krachtdadigheid gevoerde strijd voor de vernederlandsching van de Gentsche Universiteit ligt nog versch in aller geheugen.
Een berg van allerdwaaste maar toch niet weg te
cijferen vooroordeelen hebben deze kranige mannen
verzet en grootendeels vernietigd en zoo het Vlaamsche yolk, binnen afzienbaren tied, eindelijk bekomt,
wat, sedert Lang, alle andere beschaafde volkeren in
Europa bezitten, d.i. een eigen Universiteit, met de
volkstaal als onderwijsmiddel, dan zal de naam van
Mac Leod ongetwijfeld verdienen met gouden letterteekens in den voorgevel van den Vlaamschen tempel
der wetenschap te worden gebeiteld.
Het 50.000,te lid van het Davidsfonds.
Het oude Davidsfonds, de Vlaamsche katholieke vereeniging,
die, evenals het vrijzinnige Willemsfonds trouwens, uit de
eerste jaren van de Vlaamsche Beweging afkomstig is en reeds
ontzettend veel heeft gedaan voor de opleving van het stambewustzijn en de bevordering der Nederlandsche kultuur in
het Vlaamsche land, mag zich, sedert enkele jaren, trots zijn
hoogen leeftijd, in een nieuw tijdperk van buitengewonen
bloei verheugen. Dank zij het zeer ijverige bestuur van deze
vereeniging, werden zelfs de stoutste verwachtingen, na een
nochtans flinke toeneming van het aantal leden, in 1926,
gekoesterd, overtroffen en mocht, vOOr kort, het 50.000s te lid
worden ingeschreven.
Het Davidsfonds, dat zich op zuiver kultureel en katholiek
terrein houdt (zoowel Staats-katholieken als Vlaamsch-nationale katholieken maken er deel van uit) telt thans, volgens een
mededeeling van het bestuur, slaande op den toestand op
31 Maart j.1.: 50.696 leden, verdeeld over 280 afdeelingen.
Er zijn ook 4 buitenlandsche afdeelingen, waarvan twee binnen
het Nederlandsche taalgebied: te Ghyvelde (Fransch-Vlaanderen) en te Maastricht, een te Parijs en een te Elizabethville,
in de Belgische Congokolonie.
De meeste deter afdeelingen hebben een eigen bibliotheek,
beleggen lezingen en voordrachten in de wintermaanden en
zorgen er aldus voor, dat het Vlaamsche zaad in goede garde
blijve gedijen, terwijl het hoofdbestuur ieder jaar vijf boeken
uitgeeft, die aan alle geregeld hunne bijdrage betalende leden
kosteloos worden toegezonden.
Het Davidsfonds is dan ook een sprekend voorbeeld van wat,
in Vlaanderen, met wilskracht en uithoudingsvermogen kan
worden bereikt.
Nederlandsch Liederboek van het Willemsfonds.
Het Willemsfonds te Gent, dat reeds zoovele nuttige en
leerzame uitgaven het Licht deed zien, last thans een vierden
druk van Florimond van Duyse's Nederlandsch Liederboek
verschijnen.
Het eerste deel kwam in December j.l. van de pers en
bevat 33 vaderlandsche en 10 plaatselijke liederen. In de
eerste staan broederlijk en zusterlijk dooreen Afrikaansche,
Nederlandsche en Vlaamsche liederen, getoonzet door toondichters uit alle drie de Dietsche stamgebieden; in de laatste
komen Dendermonde, ('t Ros Beiaard), leper (Tuyndagliedje),
Bergen op Zoom, Oostende, Gent, Brugge, Hasselt (Meiliedeken) en Limburg aan bod.
Naast het groote muziekboek is een tekstboekje uitgegeven,
dat enkel de gedichten bevat en o. m. gemak geeft bij het
overdrukken voor programma's. Deze liederen komen stellig
in aanmerking voor Verbon.dsavonden.
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Voor het behoud van oude molens.
Tot ons genoegen kunnen wij berichten, dat door
den krachtigen plaatselijken steun van den beer
Felix Bollaert een der molens, waarvoor wij in
December 1.1. een oproep om steun plaatsten, gered
is kunnen worden. Het betreft den molen der familie
Blonde, die weliswaar afgebroken is, maar geheel
hersteld op een andere daartoe geschikte plaats zal
worden opgericht. De molen zal ter bezichtiging
worden gesteld voor de vele toeristen, die Cassel
bezoeken.
Nu valt dus nog de z.g. „Standaardmolen" te
behouden.
Hoewel reeds giften tot een bedrag van f 315.50
zijn binnengekomen, is dit nog lang niet genoeg
en wij betreuren het, dat de offervaardigheid van
de leden van het A. N. V. zoo gering is gebleken.
Indien de leden elk slechts een kwartje of 31/2 frank
voor het goede doel over hadden, zouden zij ons in
staat hebben gesteld aan onze stamgenooten te doen
blijken, dat wij met hen medeleven.
Wij doen derhalve nogmaals een dringend beroep
op alien. Giften kan men storten op Postgironr.
38825, van het Alg. Ned. Verbond, 's-Gravenhage.
P. J. de Kanter, Alg. Voorz. v.h. A. N. V.
Prof. Dr. A. A. v. Schelven, oud-Voorz. v.
Groep Ned.

Mr. W. J. L. van Es, Secretaris v. Groep Ned.
Mr. J. G. v. Tienhoven, Voorz. v. d.
„Hollandsche Mien".

Mr. J. den Tex, Secr, v. d. „Hollandsche
Molen".

Ir. A. ten Bruggencate, Penningmeester v. d.
„Hollandsche Molen".

Mr. A. Loosjes.
De Herleving van Fransch-Vlaanderen.
Le Beffroi de Flandre, die in 1929 reeds haar tiende
jaar ingaat, geeft in haar laatste nummer het verslag
en de redevoeringen en andere toespraken, die op het
vijfde Vlaamsche Congres van Frankrijk gehouden
zijn. Dit congres, waarover wij indertijd een beknopt
bericht plaatsten, is nog beter geslaagd dan de vier
vorige; geestdrift voor de Vlaamsche zaak kwam
onvervalscht voor den dag; het bleek, dat er zeer
veel gedaan was en wordt en dat wij vertrouwen
mogen stellen in de toekomst. Maar tegelijk: dat
men er nog niet is, bij Lange na niet!
Om dat goed te beseffen, moet men zich rekenschap
geven van de gevolgen eener eeuwenlange verwaarloozing.
Fransch-Vlaanderen heeft zijn verleden vergeten;
spreekt voor een deel alleen nog de taal van dat
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verleden, maar kan die niet meer lezen, is de meeste
van zijn volksliederen verleerd en wordt stelselmatig
steeds verder verdoofd en ontzenuwd, doordat zijn
moedertaal niet in de lagere en middelbare scholen
mag .. worden onderwezen. De Vrije Universiteit
te Rijsel heeft, naar men weet, een leerstoel in het
Nederlandsch, maar hoe weinige bevoorrechten kunnen door studie aan die hoogeschool het verzuimde
inhalen en hoe weinigen kunnen dan uitgaan, om
het anderen te verkondigen! Op het congres is het
gezegd: slechts een keurbende strijdt thans krachtig
voor de Vlaamsche taal en de Vlaamsche zeden;
de beweging moet onder het yolk worden voortgeplant;
jongeren moeten zich aangorden. De Vlaamsche
ziel moet worden herwekt.
„De ziel van het mooie Vlaamsche land slaapt",
zei prof. Looten in zijn, geheel in het Nederlandsch
gehouden toespraak. „Slapen is goed, slapen is
gezond; maar 't en moet niet te lang duren: anders
het slapen verandert zich in dood. Wij willen niet
dat deze ziel sterve! Wij willen en wij moeten ons
land uit dezen slaap trekken. Wij moeten onze oude
gewoonten, onze kunst, onze religie, onze moederspraak — de volmaaktste afbeelding onzer ziel —
herwekken, doen eeren en beminnen. Daar is het
hoog doel van het Vlaamsch Verbond, van de Vlaamsche Kringen." En hij deed uitkomen, dat, wie meehelpt aan dit, werk niet alleen zijn liefde voor Vlaanderen toont, maar ook een uitmuntenden dienst
bewijst aan het grootere vaderland, aan Frankrijk,
door voor Frankrijk de schatten te bewaren, eigen
aan dat kleine vaderland.
Hoe het yolk te doordringen van het gevaar, dat
de Vlaamsche ziel met al haar rijkdom van oude
cultuur in Frankrijk bedreigt; hoe het op te wekken
en aan te sporen om zichzelf te zijn — ziedaar de
groote, moeilijke taak, die de stichters van het
Vlaamsch Verbond in Frankrijk aanvaardden, die
hun opvolgers voortzetten. Nu de school er niet is,
moet het yolk op andere wijze bereikt worden: door
leergangen; muziek- en tooneeluitvoeringen, door de
voordracht en het lied. Daar de meesten niet Nederlandsch meer kunnen lezen, geven een aantal bladen
en tijdschriften eenvoudige verhaaltjes en grappen
in beide talen, die kunnen worden voorgelezen of
oververteld in den huiselijken kring. Zulke uitgaven

vermeerderen. Daar is Tisje Tasje's Almanak met
de streektaal een eigenaardigen geur geeft. Daar is
Onze Taal en de Torrewachter *), geheel in het Ne-

derlandsch, en zijn onuitputtelijken voorraad anecdoten, waaraan de Beffroi **) en de Mercure de Flandre,
alle uitgaven, die ook in Nederland een groot aantal
inteeke naren konden hebben. Verder geven de Cri des
Flandres, het Journal de Bergues, de Patriote des
Flandres Vlaamsche kronieken en op hun voorbeeld
is de Grand Echo du Nord onlangs een paar malen
in de week eenige regels Vlaamsch gaan opnemen.
De zomerwerking van het Vl. Verbond zal eerlang
beginnen. Er wordt een tooneeldag gehouden te Ecke,
ter herdenking van de aloude Rederijkerskamer (1526)
en om hulde te brengen aan de wedergeboorte van
het volkstooneel in de Vlaamsche taal; er kola een
gouwdag te Steenvoorde over tweetalligheid en dubbelkultuur in Fr. Vlaanderen; een leergang der
Vlaamsche taal door briefwisseling bestuurd door
*) Uitgegeven door het Vlaamsche Verbond in Frankrijk.
Aileen de inteekening en verkoop zijn te Kortrijk, Leiestraat 12.
**) Duinkerken, Rue Royer 5.
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den heer E. H. Despicht, docent te Rijsel. Ja,
er wordt hard gewerkt door die daarginds; mochten
ze krachtiger gesteund worden uit het Noorden,
dat er zoo buitengewoon belang bij heeft, dat dit
taalgebied voor den Nederlandschen stam niet
verloren ga! Er moeten meer Nederlandsche boeken
zijn, waartoe het Davidsfonds afd. Ghyvelde en het
Michiel de Swaenfonds, Budastraat 6, Kortrijk
kunnen bemiddelen. Er moeten zangers en voordragers heengaan, zooals het „Vlaamsche Volkstooneel" er kwam met den „Tij1".
Met vereende krachten moeten wij helpen, Fransch
Vlaanderen te doen opstaan uit zijn slaap.

waar de landing heeft plaats gehad en waar thans
de bekende Kaapstadsche pier is. Tegen 5 uur n.m.
was er een dichte menigte verzameld en binnen het
hek rondom het standbeeld waren de Administrateur
van de Kaapprovincie, Mnr. A. P. J. Fourie, verschillende leden van den Provincialen Raad, die
_—

Nederlandsche Leesstof in Frankrijk.
Dringend is in Fransch-Vlaanderen de behoefte
aan Nederlandsche en Vlaamsche leesstof. Het
Michiel de Swaenfonds, opgericht om in dezen cultureelen nood van de meest verlaten stamgenooten
van het Vlaamsche yolk te voorzien, heeft Vlaamsche
boekerijen aangelegd in verschillende plaatsen, hetzij
zelfstandig, hetzij als afdeeling van een bestaande
Fransche boekerij. En hoe noodig dat is! Berck in
het departement Nauw van Kales, herbergt op z'n
minst honderd en vijftig Vlaamsche zieken, waaronder
kinderen, die na een paar jaren hun Vlaamsche
moedertaal geheel vergeten zijn. Wij vernamen van
een Fransch priester het droevige verhaal van.
Vlaamsche ouders uit Poperinghe, die een tusschenpersoon noodig hadden, om met hun kind te spreken.
Heel anders is het gesteld met jongelieden en
volwassenen, die in het goede boek een onuitputtelijke
bron van geestesvoedsel kunnen vinden. Door de
zorg van het Michiel de Swaenfonds zijn enkele
tientallen Vlaamsche boeken daar bestendig ter
beschikking van onze Vlaamsche zieken. Dit kan
— zoo schrijft men ons uit Kortrijk — op veel
breeder schaal gedaan worden voor de Vlaamsche
uitwijkelingen over het algemeen, bijzonderlijk in het
Fransche Noorden: Rijsel, Toerkonje, Halewijn, Belle,
Hazebroek, enz. Aan dit werk kan ieder meedoen,
immers wie heeft niet in hoek of kant een stapeltje
goede Vlaamsche leesstof liggen, die veel beter
in handen zijn zou van onze „zwervers" in Frankrijk?
Ziet maar eens uit, en tend ook UW pakje aan den
Secretaris van het werk, den heer Edmond Gijselinck,
Budastraat, 6 Kortrijk. Volgt daarin het voorbeeld
van die studenten op een Antwerpsch College, die
heel het kwartaal inzamelen en bij elke vacantie
een hunner makkers, met een heelen reiskoffer boeken
naar bedoeld werk zenden!

ZUID-AFRIKA
Jan van Riebeeck.
Men meldt ons uit Kaapstad:
Zaterdag 6 April j.L was het 277 jaar geleden, dat
Jan van Riebeeck en de zijnen in Zuid-Afrika aan
wal stapten en die dag werd door een aanzienlijk
aantal Kapenaars feestelijk herdacht. De gemeenteraad van Kaapstad had er voor gezorgd, dat Jan
goed werd opgeknapt en onze afbeelding laat zien,
hoe het standbeeld van den stichter van de Kaap de
Goede Hoop gewasschen werd, om er goed uit te zien
in den namiddag ter gelegenheid van de jaarlijksche
bijeenkomst. Het standbeeld staat dicht bij de plaats,

:„;,....4:"...ef„,....T:....

Jan van Riebeeck opgeknapt.
thans zitting houdt, bestuursleden van 't Algemeen
Nederlandsch Verbond en verschillende bekende
ingezetenen en afgevaardigden van bevriende lichamen. De Administrateur bracht in een krachtige
re hulde aan Van Riebeeck en wees o. a. op vele
plaatsen, vereenigingen en ook scholen, die den
naam Jan van Riebeeck als een eerenaam aanvaard
hebben. Be heer Van Buttingha Wichers sprak:
Het leven van een mens ontleent voor een gedeelte
zijn glans, zijn waarde, aan de herinneringen, die hi' meedraagt uit het verleden. Zo gaat het ook met het leven
van een yolk. Dit is een der redenen, waarom belangrijke
feiten in de geschiedenis van een yolk herdacht worden.
Andere redenen zijn zeker de bezieling, de lering, die
geput kunnen worden uit de grote daden van het voorgeslacht
. De landing van Jan van Riebeeck is zeker een
gebeurtenis in de geschiedenis, die niet onopgemerkt
voorbij ma aan. Wanneer zijn schepen „De Drommedaris", „De Reiger" en het jacht „De Goede Hoop"
aan degezichtseinder van Tafelbaai verschenen, betekende
dit de dageraad van een nieuwe toekomst, van een nieuwe
lotsbestemming van Zuid-Afrika. Een nieuw land werd
voor het blanke rasgeopend. En de man, die dit
moeilike werk verrichtte was Jan van Riebeeck. Hi'
ging het stekje planten dat in den loop der eeuwen
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zougroeien tot de taaie stam, die over geheel Zuid-Afrika
zijn wortels zou slaan. Maar alleen van het gezonde stekje
kon de gezonde staat groeien die nu Zuid-Afrika is. En
mij als Nederlander verheugt het, dat dit stekje van
Nederlandse stam isgeweest, uit de tijd toen Nederland
in dadenkracht en ondernemingsgeest zijn gelijke in
Europa niet vond. En een uitmuntend vertegenwoordiger
van die dadenkracht was zeker Jan van Riebeeck. Maar
als zo velen die baanbrekend werk verrichten is hem
bij zijn leven niet die erkenning te beurt gevallen, waarop
hi' krachtens zijn staat van dienst aanspraak mocht maken en toch verdient hi'j geeerd te worden als een
Columbus in Amerika, een Cook in Australia. Hi'j is in
vele opzichten nog meer dan deze geweest, omdat hi'
zelf voor de ontsluiting van het nieuwe land de grondslagen
gelegd heeft. Hi' heeft in zijn ontginningswerk in vele
kwaliteitengearbeid. Hi' was een krijgsman, landbouwer
en eengroot administrateur. Zijn toewijding aan het
nieuwe land was onbegrensd. Hi' was een pionier, waarop
Zuid-Afrika en Nederland beide trots mogen zijn.

Oud-burgemeester Raadslid W. F. Fish sprak op
hoogst aangename wijze, terwijl ook belangwekkende
toespraken gehouden werden door Rijksarchivaris
C. Graham Botha en Dr. F. C. L. Bosman.
Het was prachtig zomerweer en de bijeenkomst
slaagde in alle opzichten volkomen. De verrichtingen
werden geleid door den voorzitter van het A. N. V.
te Kaapstad, den heer J. L. Schoeler, die met leedwezen melding maakte van de afwezigheid van
Mevrouw Loopuyt-Maas, wegens ziekte.
Kransen hechtten aan 't standbeeld de Administrateur van de Kaapprovincie, de Municipaliteit van
Kaapstad (een waar prachtstuk, dat door twee mannen
gedragen moest worden); de Consul van Nederland
(„Van Nederland aan haar Zoon"), het Algemeen
Nederlandsch Verbond; „The Sons of England",
The 1820 Settlers Association.
Deze verrichting heeft veel indruk gemaakt en
alle bladen, ook de Engelsche, hebben zeer vriendelijke artikelen aan de plechtigheid gewijd.
„Die Nuwe Brandwag".
Feestelijk is te Pretoria het door J. H. de Bussy
uitgegeven kloeke nieuwe tijdschrift voor kunst en
letteren „Die Nuwe Brandwag" ten doop gehouden.
Ook wij hadden daarbij gaarne een heildronk uitgebracht. Hier zal de Afrikaansche ziel zich voortaan
uitspreken; hier zullen wij zijn beste, meest ontwikkelde zonen tot in hart en nieren leeren kennen.
M. C. Botha, M. L. du Toit, D. F. Malherbe,
E. C. Pienaar, J. H. Pierneef vormen den opstelraad
en al, wat leiding aan de jonge Afrikaansche kunst geeft
werkt mee. Het blad geeft o. m. veel gedichten en is
mooi verlucht met lichtdrukken naar schilderijen
van den voortreffelijken impressionist Pierneef en
het beeldhouwwerk van Fanie Eloff. Men hoede zich
voor vertoon van geleerdheid, blijve ook in het
wetenschappelijke deel eenvoudig, waar en frisch,
zooals de jonge Afrikaansche cultuur zelve.
Inlichting verzocht.

Er moet een Zuidafrikaansch dagboek bestaan van de familie
Trichard, dat in het bezit was van den geschiedkundige Ode,
die in 1897 in Transvaal is overleden.
Kan een onzer lezers omtrent het lot van bedoeld dagboek
nadere inlichtingen geven ?

SURINAME
Groep Suriname.
Eengroot aantal leden, waaronder de Gouverneur en zijn
echtgenoote, woonden op 9 April de bijeenkomst bij, welke
de voorzitter, mr. dr. Van Haaren met een w elsprekende rede
opende. In afwachting van de komst van den heer Ir. Suringar
uit Curacao, die ook in Suriname eenige lezingen met lichtbeelden zou houden, meende het bestuur den leden inmiddels
dezen avond te moeten aanbieden.
Als eerste nummer stond op het programma een wedstrijd
in het houden van voordrachten door leerlingen der hoogste
klassen van de M.U.L.O. en U.L.0.-Scholen, waarbij het
publiek als scheidsrechter het oordeel zou uitspreken, een
maatregel welke tevoren en daarna veel ton en en pennen in
beweging heeft gebracht, maar welke proef het publiek blijkbaar
toch heeftgewaardeerd.
Er werden 85geldende stemmen uitgebracht. De lste prijs
van de M.U.L.0.-Scholen werd toegekend aan Mej. Silvia
van derJagt van de St.-Louiseschool met „Het Kindeke van
den dood" van Hemkes. Van de U.L.O.-scholen werd James
Middellijn van de Allanschool de prijswinner met „O, 't ruischen
van 't ranke riet", van Gezelle. De toegekende prijzen waren
twee zilveren vouwbeenen met het Surinaamsche wapen, de
andere kinderen kregen als herinnering een zilveren boekenleggertje.
Na dit nummer volgde een tweetal liedjes door Mej. Ina
Samson, gezongen met gitaar- en vioolbegeleiding door de
heeren Donner en Samson.
De hoofdschotel van den avond kwam na de rust, toen de
heer W. Sniphout een voordracht hield over moderne Nederlandsche bouwkunst, waarbij hi' lantaarnplaatjes vertoonde
welke het Hoofdbestuur voor dit doel hadgezonden.
Na afloop volgde een gezellig dansje tot besluit van deze
nuttige en aangename bijeenkomst.
Tot secretaris dezergroep is benoemd de heer J. J. Six
Dijkstra, Groote Combeweg 35, Paramaribo.

AFDEELINGEN
Amsterdam.
De liederenavond van Hullebroeck, 25 April den leden in
de kleine zaal van het Concertgebouw aangeboden, is zeer

goed geslaagd. De populaire Vlaamsche zanger vierder er in
dezen kring zijn zilveren jubileum mee en werd bij afwezigheid
van den afdeelingsvoorzitter, den heer Gerzon, door den heer
Van Heusden, secretaris, in een hartelijke openingsrede gehuldigd.
Na afwerking van het eerste gedeelte heeft de heer De Kanter,
algemeen voorzitter van het Hoofdbestuur, dat mede door
de heeren J. E. Bijlo en Mr. B. de Gaay For tman vertegenwoordigd was, den heer Hullebroeck den zilveren eerepenning
van het A. N. V. aangeboden, er in zijn huldewoord aan
herinnerend, dat de Vlaamsche zanger 25 jaar geleden voor
het eerst in Alkmaar opt rad en dat toen voor de tweede maal
daar een victorie begonnen is en wel die van het Dietsche lied.
Er is dien avond veelgezamenlijk gezongen o. m. het
Wilhelmus en de Vlaamsche L eeuw.
's-Gravenhage.
Tot secretaris-penningmeester dezer Afdeeling is benoemd
de heer F. Reijsenbach, Ericalaan 39, in de plaats van den

heer Ir. H. J. W. Thunnissen, die wegens drukke bezigheden
had bedankt.
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Rotterdam.
Boottocht.

Onze boottocht van verleden jaar is buitengewoon goed
geslaagd, reden waarom nagenoeg alle deelnemers er op aangedrongen hebben ook dit jaar wederom zoo'n uitstapje te maken.
Dezen keer hebben wij besloten Dordrecht als einddoel
te stellen, waar gelegenheid zal zijn onder deskundige leiding
de Groote Kerk en andere bezienswaardigheden te bezoeken.
Op den terugtocht neemt de boot niet den kortsten weg,
doch maakt een tochtje door wellicht het schoonste der Hollandsche wateren, n.l, om het eiland van Dordrecht heen:
door de Dordtsche Kil, de nieuwe Merwede, langs den Biesbosch, welke in den zomer een heerlijken aanblik biedt, en
over of langs de Maas terug.
Met opzet hebben wij het uur van vertrek 1.15 gezet, ten
gerieve van hen, die eerst na 12 uur vrij zijn, deelnemers uit
andereplaatsen e. a.
Deprijs bedraagt ditmaal slechts f 1.50.
De boot is bijzonder ruim, een stri'k'e is aanwezig, terwijl
voorgoede mondkost zal worden zorg gedragen.
Als datum is vastgesteld Zaterdag 6 Juli a.s. Ook genoodigden
zijn hartelijk welkom! Zie het Julinummer voor nadere bijzonderheden, voorplaats van vertrek, enz.
Mengeve zich spoedig op, in ieder geval voor 24 Juni bij
Mej. A. Ku er Provenierssingel 27, Rotterdam, onder gelijktijdige toezending van het bedrag aan Mr. Ch. J. J. M. Petit,
Rotterdam, Witte de Withstraat 22, gironummer 58013,
waarna het bewijs van toe an wordt gezonden.
Het bestuur dezer Afdeeling is thans als volt samengesteld:
Prof. Dr. Z. W. Sneller, voorzitter; Mr. H. van Haeringen,
ondervoorzitter; Mej. A. Ku er secretares; Mr. Ch. J. J. M.
Petit, penningmeester, Dr. H. K. Cohen; Mr. Dr. A. Fontein;
J. B. C. Hendrix; Mej. A. van Rijn en Prof. Mr. C. W. de Vries.
Weenen.
Deze jonge, krachtige Afdeeling heeft Prinsessedag zeer
opgewekt gevierd, waarbij H. M.'s gezant Jhr. F. Michiels
van Verduynen, eerevoorzitter der Afdeeling, voorging.
De secretaris onzer Afdeeling, de heer A. van der Stal,
kanselier van het Ned.gezantschap
,
had de leden tot een
feestbijeenkomst uitgenoodigd en wist er, bijgestaan door zijn
echtgenoote, den opgewekten geest in te houden.
Onder de aanwezigen werden opgemerkt prof. Wenckebach,
de heer j. Z. Lapar, consul-generaal, en diens echtgenoote,
depenningmeester van de afdeeling, de heer dr. C. j. Ijssel
de Schepper en de tweede secretaris, de heer A. C. M. Nijdam,
directeur van de Weensche cacao- en chocoladefabrieken der
Nederlandsche firma Bensdorp en Co.
Het bestuur blijkt de waarde van nationale feestvieringen te begrijpen. Het jongste jaarverslag dezer Afdeeling
getuigt ervan, welk een beteekenis zij hebben voor een opgewekt vereenigingsleven; vooral het St. Nikolaasfeest, dat
niet in een vacantietijd valt, trekt vele belangstellenden. En
als dan, zooals op het laatste, de Speenhoffs overkomen, om de
Nederlanders te Weenen van hun liedjes te doen genieten,
is het welslagen verzekerd.
Wanneer het Bestuur bij zijn opgewekt verslag dan nog een
geldelijk overzicht voegt, waaruit blijkt, dat er nog een overschot
in kas is, is er voor het Hoofdbestuur te meer reden om op
zulk een Afdeeling trotsch te zin.

TAALWACHT
Hulp van een S. D. A. P.-er.
De heer A. B. Kleerekoper kwam onlangs in een
zijner „oproerige krabbels" in het geweer voor de Taalwacht
van het A. N. V. Hier volt zijn betoog:

„De duivel hale de vreemde woorden. Ik gebruik ze nooit,
sprekende noch schrijvende. Zeker in het Nederlandsch zijn
ze onverdedigbaar, omdat deze taal zoo rijk is. Wijlen Tydeman
heb ik eens hooren ze en dat het eenige, vreemde woord
waarvoor hi' een Nederlandsche vertaling wist, „unverfroren"
was. Waarom, begreep ik toen niet. „Driest" doet het heel goed !
Vooral in onzen kring zijn de vreemde woorden een vlegelarij,
omdat men op de vingers kan uittellen, dat ze door velen niet
begrepen worden. Als ik mij tot iemand richt, dan moet ik
het niet zoo doen,
dat hi'iet
n weten kan waarover ik het heb.
Dat is een beleedigende, en dus onoirbare bejegening.
En daar krijg ik nu een krantje „Taalwacht" geheeten, en
uitgaande van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waarin
allen, die schrijven en spreken, worden vermaand om toch
de taal zuiver te houden. Prachtig ! Maar, helaas, zelfs hier
dekt de daad depreek niet. Ik vond de volgende vreemde
woorden:
Redakties — Propaganda — Autoriteiten — Partikulieren —
Musea.
Bedoeld was: Opstellers — Verbreiding — Gezagdragers —
Ambtelooze burgers — Openbare Kunstverzamelingen.
Dat deze termen misschien onduidelijker zijn dan de vreemde
woorden zelf, bewijst slechts, hoe oud reeds het misbruik is . . . .
Bovendien is het nauwkeurige zoeken van het Nederlandsche
woord, dat men hebben moet, een prachtige oefening voor den
geest, want woorden zijn teekenen voor begrippen (vandaar:
beteekenis), en eerst wiegoed begrepen heeft, kan zich juist
uitdrukken.
Openen wij derhalve de jacht op de leelijke, domme, vreemde
woorden!"
(Het Volk).
**
*

Er bestaat een boekje, genaamd: Reels voor de titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van advies
inzake het Bibliotheekwezen." Deze Rijkscommissie van advies
geeft als eersten reel het volgende fraais:
11% 1. TAAL. De titelbeschrijving words geacht in de
nederlandsche taal te zijn gesteld. Bibliografische aanduidingen
en aanteekeningen zijn derhalve in het nederlandsch te geven."
Een onzer dagbladen gaf eenigen tijd geleden een afbeelding
van de openingsplechtigheid der waterleiding „De Tien
Gemeenten". Onder die afbeelding staat onder meer: „De
heer van Karnebeek houdt na het overhalen van den handel
een toespraak."
Waartoe moest de handel worden overgehaald ? Om mee
K. E. O.
te betalen, of zoo jets ?

Zich voorstellen.
Wanneer men hiermede bedoelt„zich eene voors telling
van iets vormen”, dan geloof ik, dat het geene zonde teen
de Nederlandsche taal is, maar het komt mij voor, dat „zich
voorstellen" in den zin van„voornemens zijn”, gelijk tegenwoordig sterk in zwang is, bepaald een gallicisme is. Ik heb
er het woordenboek van Kuipers op nageslagen en dit geeft
het in de laatstbedoelde beteekenis als Nederlandsch op, maar
toch kan ik er niet recht vrede mede hebben. Vergis ik mij,
dan zal, naar ik hoop, Dr. Beets muj terechtwijzen.

J. S. v. V.
Zielig.
De Nederlandsche Spoorwegen en de Nederlandsche taal.

Wanneer de administratie van de Spoorwegen te weinig
berekende kosten in rekening brengt, doet zij dit, zooals mij
dezer dagen bleek, op een biljet met het hoofd „Naneming"
't Is zielig!
L. STADIG.
Amersfoort, 27 Maart 1929.
(Nieuwe Rotterd. Courant).
Weer een van die woorden, waarop zoo duidelijk het stem el
„
made in Germany" staat! 't Is er een van het soort als
benutten, voorradig.

NEERLAND IA
Een lid der Haagsche Jongeliedenafdeeling heeft ons gevraagd, in Neerlandia de aandacht te vestigen op de volgende, door hem gevonden woorden en zinnen. Het schuin
ist Nederlandsch !
edrukte is onju
g
p(ro) m(emorie), t(er) h(erinnering); uniform, ambts-, dienstkleeding; opstelling (Hgd. aufstellung, speaficatie), opsomming;
sight-seeing-car, touring-car, gezelschaps-, toer-, reisauto;
meest belangrijke, goede, belangrijkste, beste; eenigst firmant,
eenig firmant; eerder, eer, vroeger; de koninklijke bewilliging
is nog niet af, goedkeuring . . . . verleend; handzaam, handig;
hoog-, laagbouw, hooge, lage bouw; 25-'aria herdenking van
2enfeest, feest tot viering van een 25-jarig huwelijk, enz.;
N.V. Zuid-Hollandsche . . . . bank, . . . . maatschappij; Zuid
hollandsche(volgens De Vries en Te Winkel).
“Verbaliseerd".
In onze nieuwsbladen worden wij nu en dan vergast op
het verleden deelwoord„verbaliseerd”. Wie even nadenkt,
ziet in, dat die vorm verkeerd is. Verbaliseeren toch is afkomstig
van het Fransche verbaliser, afgeleid van het Latijnsche verbum
(woord). Van het voorvoegsel ver — dat wij in verhooren,
verbinden, verkrijgen, enz. aantreffen — is hierbij een sprake.
Het verleden deelwoord van verbaliseeren kan dus nooit anders
C. B.
zijn dan geverbaliseerd.

INGEZONDEN.
De Verbondsstatuten herziening — Wend het stuur om
naar de waarachtigheid! — Hoe de eerste artikelen
zouden moeten luiden.
Aan de Redactie van„Neerlandia”.
Het oog, waarmee ik de voorgestelde Statutenwijzigingen
bekeken heb, is — waarom het te loochenen ? — een geheel
ander, dan dat waarmee ik het 20 jaar geleden zou gedaan
hebben.
Toen toch had ik nog illusies omtrent het een het Verbond
zou kunnen bereiken tot verhooging van de „geestelijke,
zedelijke en stoffelijke kracht van de volken enz." Nu besef
ik te duidelijk, dat krachtuitstrooming slechts kan uitgaan van
geconcentreerde eigen innerlijke kracht, en dat die in ons
Vtrbond niet te vinden is.
Ik beoordeel de oorzaken niet. Ik stel slechts vast.
In de tweedeplaats:
„Verhooging van de geestelijke, zedelijke en stoffelijke
kracht" is niet te scheiden van het politiek bestel, waaronder
de onderscheidene deelen van den Dietschen Stam leven.
Laten wij ons daarvan eens even nuchter en zakelijk rekenschap geven, in verband met de jongste gebeurtenissen en
den strijd in Vlaanderen. De Vlaamsche Nationalisten betoogen,
dat verhooging van de „geestelijke, zedelijke en stoffelijke kracht"
van het Vlaamsche yolk onbereikbaar is in den Eenheidsstaat
Belie. En al mogen de z.g. minimalisten dat bestrijden,
niemand kan ontkennen, dat de strijd van het Vlaamsche
Nationalisme, onder de leus: „Vlaanderen aan de Vlamingen"
gericht is op de verhooging van de in Bondsartikel 2 genoemde
krachten.
Neem hetgeval Borms: Diens martelaarschap voor Vlaanskrac ht
„geestelijke
en zedelijke" weerstandskracht
deren
heeft
devan
het Vlaamsche yolk in tienjaar tijds gestevigd op een wijze,
als 35 jaren Verbondsarbeid het niet zou hebben kunnen doen.
Wie dus in ons Verbond zich warm maakt voor de zaak
van het Vlaamsche nationalisme en wie Borms is k Dmen
huldigen, heeft het recht zich te beroepen op artikel 2 van
de bestaande en te herziene wet van ons Verbond. Dat dit
tevens kwesties zijn van politieken aard, verandert daaraan
niets. Als de wet van ons Verbondgewijzigd zou worden gelijk
het Hoofdbestuur voorstelt, en het zou, op grond van het
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nieuwe artikel 3, een Afdeelingsbestuur (of afdeelingsvergadering) willen beletten zich warm voorstander te verklaren van
het Vlaamsch nationalisme en Borms, dan zou het antwoord
zijn: Uw beroep gaat niet op: wat wij doen, is eenvoudig uitvoeren, wat volgens artikel 2 hoofddoel is van het Verbond.
En al ben ikgeen jurist, ik maak me sterk, dat indien een Verbondsafdeeling teen een Hoofdbestuursverbod in verzet kwam,
de Rechter zou moeten uitmaken, dat het Afdeelingsbestuur
gelijk heeft en hier zeker geen „zuiver staatkundig" vraagstuk,
als bedoeld in art. 3, was aangesneden.
Waarom, heb ik mijzelf afgevraagd, dan ook maar niet
eerlijk en oprecht uit de Verbondswet geschrapt, wat het
Verbond toch niet de innertlijke kracht heeft te bereiken en
het rustig kan overlaten aan den Dietschen Bond.
En waarom niet eenvoudig verklaard:
Het Verbond beoogt:
1, versterking van het Stambewustzijn en saamhoorigheidsgevoel in en tusschen de leden van den Nederlandschen
of Dietschen Stam;
2. Versterking en uitbreiding van de geestelijke goederen,
die den Nederlandschen stamgemeen zijn.
Deze omschrijving klopt met het een het Hoofdbestuur
werkelijk nastreeft en bereiken kan.
Zij laat ruimte genoeg over voor veel nuttigen, bescheiden
arbeid. Zij toont, in voile waarachtigheid, wat ieder lid van
het Verbond en elk buitenstaander ervan te verwachten heeft.
Zij zegt niet langer dat het Verbond lets tracht na te streven,
waar het Hoofdbestuur doodsbenauwd voor is, dat een deel
der leden het zou doen.
Zij voorkomt een innerlijke tegenspraak in de Bondswet
en de botsingen, die daaruit noodzakelijk moeten blijven
voortvloeien.
Mijn denkbeeld zij ter overweging aanbevolen.
Het werk, dat dan het Verbond in voile oprechtheid verklaart
niet te willen ondernemen, kan dan worden overgelaten aan
den Dietschen Bond.
L. S IMONS.
Oud-lid van Groepsbestuur Nederland.
Bij de opneming van dit artikel ziet de r edactie zich genoopt
tot de verklaring, dat zij ten aanzien van nog door anderen
in te zenden artikelen over de voorgestelde wetswijziging
zich de bevoegdheid voorbehoudt om zulke artikelen, ook al
zouden zij naar den inhoud voor opneming geschikt zijn,
te weigeren, daar het velen lezers zeker niet aangenaam zou
zijn in de eerstvolgende maanden een groot deel van Neerlandia
gevuld te zien met stukken over de Wetswijziging. De leden,

die in afdeelingen vereenigd zijn, kunnen hun denkbeelden
ter sprake brengen in de afdeelings- of groepsvergaderingen,
en indien zij voldoende instemming vinden, ze in den vorm
van amendementen aan het oordeel der Algemeene Vergadering
RED.
onderwerpen.

MEDEDEELINGEN.
Aan Dr. W. J. Leyds, die 2 Mei zijn 70sten verjaardag
buitenslands vierde, heeft het Hoofdbestuur een gelukwensch
gezonden, waarin tevens groote waardeering werd uitgesproken
voor alles wat de oud-gezant der Zuid-Afrikaansche Republiek
in zijn zeer werkzaam leven voor den Nederlandschen Stam
heeft gedaan.
Van wijlen den heer W. P. S. von Stein Callenfels mocht
het Hoofdbestuur een legaat van f 1000.— ontvangen.
Het Hoofdbestuur nam deel aan het huldeblijk, den dichter,
Willem Kloos 4 Mei op zijn 70sten verjaardag aangeboden.
De algemeene voorzitter vertegenwoordigde het Verbond bij
de huldiging.
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NIEUWE LEDEN.
Leden voor het leven.
P. L. v. d. Harst, Arts,
„Het Onland" bij Lochem.
Mevr. Van der Harst,
„Het Onland" bij Lochem.
J. C. J. Drucker, Palace Hotel,
Montreux.
Opg. door Dr. J. A. v, d. Wijk, Colon s/Geneve.
Geneve.
Beschermend Lid.
N.V. Reinders' Olie- en Veevoederfabrieken,
Nieuwe Haven 12,
Zwolle.
Opg. door den heer J. H. Staal,
ft
Gewone Leden.
P. H. HOrmann Sr., Techn. Adviseur, Stationsstraat 23,
Utrecht.
A. J. Broekman, winkelier, Oude Gracht 125,
,,
B. W. J. Lunter, Dekenfabrikant, Vinkenburgstraat 20,
ff
Mr. J. E. Ameshoff, Dir. Buurtspoorwegen,
Utrechtsche weg 293,
Amersfoort.
Mej. M. A. Post, Nic. Tulpstraat 46,
's-Gravenhage.
J. A. Ontrop, Sigarenhandelaar, Piet Heinstr. 26,
ff
C. J. L. Vermeulen, Fotograaf, Toussaintkade 20,
tt
H. J. ten Have, Lid Fa. Tamson, Nieuwstr.
ft
Rotterdam.
Johan Egelbracht, Fabrikant, Jericholaan 73,
M. M. Hueck, Drogist, Aert v. Nesstraat 94,
tt
A. M. J. Veldman, Dir. N.V. Drop's Glazenwasscherij, Aert van Nesstraat 121,
PP
Coenraad S. Baljon, Kok en Banketbakker, Aert
van Nesstraat 27,
ft
A. J. Harmsen, Proveniersstraat 49a,
f1
G. N. Oomkes, Bloemisterij, v. Oldenbarneveltstraat 103,
ff
W. A.v. Meeteren, Kunst- en Levende-Bioemenhandel, v. Oldenbarneveltstr. 103-119,
ff
J. M. Kerkhoff, Electr. Techn. Bur., v. Oldenbarneveltstr. 137,
ft
G. Wassink, Hooidrift 149 B,
tt
H. S. Bosman, Beeedigd Makelaar in Textielwaren, Coolsingel 93,
tt
L. J. Volgraaff, Auto-Koetswerkmaker, Aert
v. Nesstr. 95,
if
Rijswijk Z. H.).
Mr. A. v. d. Wilde, Leeuwendaallaan 33,
Amsterdam.
H. J. van Velze, Arts, Overtoom 514,
H. J. Paris, Uitgever, Keizersgracht 104,
ti
0. J. Schreuders, Ing. op Bilk. A'dam der Kon.
Fabr. F. W. Braat, Delft, v. Breestr. 106 B,
ff
J. Merkelbach, Fotograaf, Leidsche plein 29,
ft
Mej. L. G. Vorstman, Leidscheplein 33,
tf
J. H. Loomans, Apotheker, Prinsengracht 128,
tf
J. W. M. van Dijk, Arts, Overtoom 355,
Dr. H. M. Knipscheer, Apotheker, Overtoom 325,
Delft.
P. van der Zee, Fabrikant, Molslaan 44,
H. van Bemmel, Vert. Fa. D. Meyer, Volledige
Meubileering,
tt
L. Broekman, Assuradeur, v. Leeuwenhoeksin el 58,
ft
R. Daanen, Woninginr. Toonzaal, N. Plein 9, Arnhem.
H. Heringa, Dir. Kantoor Arnhem, Bank
Associatie,
tt
Th. Brouwer, Kunsthandel, Bakkerstr. 11 A,
fI
Eduard Wolff, Bankier, Bakkerstraat 4,
If
A. J. Thomassen, Adm. Gem. Spaarbank,
v. Lawick v. Pabststr.. 155,
ff
E. Menthen, Pharm. docts. Apoth., Bakkerstr. 74,
ft
W. H. Evers, Vert. Reisbur. Lindeman, Brouwerijweg 128,
tt
Jhr. Mr. P. van Foreest, Onderlangs 6,
fri

Charles Engelberts, Lid fa. E. C. Engelberts en Co.,
Cordesstr. 4,
ft
Mr. C. M. BOhtlingk, Notaris,
ft
W. J. Bieshaar, Koffiehuis „Riche",
ff
C. W. Kuyk, Apotheker, Ketelstraat 50,
ff
B. Cohen, Oranje Apotheek, Koningstraat 16,
ff
Henri v. Hulst, Dir. N.V. Uitg. Mij. „De Vlijt",
Koningstr. 125,
ft
J. G. Wassenaar, Meubelen, bedden en tap.,
Jansweg 17,
Haarlem.
D. Hessels, Tandheelkundige, Kenaupark 26,
ff
J. F. G. Bode, Belastingadviseur, Kenaupark 20,
ff
D. v. d. Water, Dir. Woningbur. „Haerlem",
Rolhuizen 10,
ft
Mr. W. de Rijke, Middenlaan 9,
t)
S. Gobets, Electro Gobets, Parklaan 10,
,,
P. Hoogeveen, Makelaar, N. Gracht 74,
ft
J. van Been, Wilhelminastraat 38,
ff
J. N. Post, Insp. Gem. Belastingen, Nassaulaan 31, Schiedam.
H. Stulemeijer, Burgemeester, Sin el 159,
If
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
W. R. Chambers, Van Speykstraat 130,
Amsterdam.
Opg. door het Bestuur der Afd.
,,
Ds. C. D. van No en Pred. Ned. Herv. Gem.,
Prins Hendrikstraat 9,
Zwolle.
Opg. door den heer J. H. Staal,
ff
A. A. Beerens, Referendaris P. T. T. 2de kl.,
Eemwijkplein 8,
Voorburg.
Joh. P. Koppen, Langdijkstraat 20,
Haarlem.
Groep Ned. Antillen.
A. L. A. A. van Unen, Loods,
Willemstad (Curacao).
J. Tinge, Loods,
,fr
ff
Beiden opg. door den heer C. B. J. Wijtenburg, Vlissingen.
Groep Ned. Indie.
W. J. G. Lettink, Onderwijzer,
Weltevreden.
Th. Koemans, Journalist,
ft
Beiden opg. door het Bestuur der Groep Nederl. Indie.

Groep Suriname.
Arthur Bueno, Gouvernements Accoutant,
Paramaribo.
M. J. Elias, Heerenstraat 68,
ff
Mr. Schliitzer, Praktizijn,
If
Tjin A. Djie, Med. Student,
ff
G. J. Weigle, Hoogestraat 73,
ff
J. Wolff, Gonggrijpstraat 47,
ff
Mauve,
Plantage Livorno.
R. de Miranda ,
Nieuw Nickerie.
A. C. Oerleman,
fP
ff
M. S. Polak, Districts Geneesheer,
Plantage Katwijk.
C. Reteig,
Plantage Wederzorg.
Allenopg.:door het Bestuur der Groep.

Groep Vlaanderen.
F. Seroen, Avenue Montjoie 81,

Ukkel.

Opg. door het Bestuur der Afd. Brussel.
Buitenland.
Beschermend Lid.
Nederlandsche Vereeniging, Secr. Caixa Postal
2622, Rua 15 de Novembro 25, 2o andar, Sao Paulo (Brazilie).
Gewone Leden.
Louis Edmund Blaze, B.A. Bambalapitiy a, Colombo (Ceylon).
Dr. Edward Wilford Arndt, Doctor in
Medicine, Heston Re
Regent Str.
ft
ff
John. Adrian Poulier, Theol. Student,
Nr. 7 Cotta Road,
Borella,
ft

Allen opg. door den heer E. Reimers,

ff
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Het bewind over Ned.-Indie is een model, dat in andere
tropische landen navolging verdient.
H. A. L. FISHER (Britsch oud-minister).
Inhou d:Nederlandsche Eenheid — Maurits Wagenvoort —West -Indi e: Dat nooit weer! — 0 o s t-I n d i e: Tocht der
Marinevliegtuigen naar Ned.-Indie, door J. Schenk — Volkplantingen in Nieuw-Guinea — Adressen — Fransch V 1 a a nde r e n: Wat het Noorden beteekent — V1 aan d e r e n: Zuiver Nederlandsch en Bargoensch, door M. J. Liesenborghs —
Vlaamsche plaatsnamen — De verdediging der taalgrens — De verkiezingen en onze beweging — Jaarlijksche al g. verg. van
Zuid-Afrika
uid in Z- —
Groep Vlaanderen — Jaarlijksche al g. verg. van Tak Brussel — Z u i d-A frik a: De stembusoverwinning
Prof. M. C. Botha, hoofd van het onderwijs departement — Een belangrijk proefschrift — Gedenkteekenen — Een beetje
Cijfers — Opgewekt stamleven te Kaapstad — Ned erl an d: Vergadering van Groep Nederland — Nogmaals de boottocht
van Afd. Rotterdam — N e d. Ant ille n: Van de Groep — B oe kb es pr ekin g: Het Nederl. Verzekeringsbedrijf —
Flandern — Suriname — Taalwacht — Mededeelingen — Nieuwe Leden — Aankondigingen.

DE NEDERLANDSCHE EENHEID.
De kaart van het Bourgondische rijk van Philips
den Goede en Karel den Stoute, zooals men die b.v.
in P. J. Bloks „Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk" vindt, vertoont tusschen Frankrijk en Duitschland een Lange, breede strook van eenzelfde kleur,
met slechts twee onderbrekingen: het bisdom Luik
en het hertogdom Luxemburg. Was het den „sluwen
hertog" of zijn onstuimigen opvolger gelukt, deze
landen in hun bezit te krijgen, dan was daar, in een
gebied, dat zich uitstrekte van de Eems tot aan het
meer van Geneve, een Grootnederlandsche staat
ontstaan.
De grondslag daarvoor bestond in de volksgedachte.
Nog niet in de vroege middeleeuwen, toen gesproken
werd van „de lage landen bider see". In de veertiende eeuw echter, toen men in Europa het begrip
„vaderland" nog niet kende — Jeanne d'Arc vond
het in 1429 uit voor Frankrijk — was er reeds een
aardrijkskundig begrip „Nederland" en in de tweede
helft der zestiende eeuw zien wij het, in den persoonlijken bond van uiteenloopende Staten onder de
Bourgondiers, uitgroeien tot een staatkundig begrip,
zien wij een natie ontstaan, die straks onder de
Habsburgers alle onderdanen van den Spaanschen
koning omvat: Nederland. Deze staat had zich kunnen
ontwikkelen, indien hij niet in tweeen gespleten was
door de Spaansche overheersching.
Deze herinneringen mogen het groote belang toonen
van de studie van dr. G. J. Hoogewerff, dire cteur
van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome
„Uit de Geschiedenis van het Nederlandsch Nationaal Besef" in het Tijdschrift voor Geschiedenis (44e
Jrg. afl. 2). Niet alleen is betwijfeld, of in de zestiende
eeuw reeds het besef van een Nederlandsche yolkseenheid aanwezig was, maar zelfs de bestaansmogelijkheid van zulk een besef is ontkend. Welnu, dr.
Hoogewerff voert zulk een overstelpende hoeveelheid
bewijzen aan, dat alle onzekerheid moet verdwijnen.
Hij putte uit gegevens, in den loop van welhaast
een kwart eeuw, vanwege genoemde instelling verzameld en loopende van 1425 tot 1725. Toen in
1543 de zeventien gewesten zich vereenigden, was er
een vereenigd Nederland ontstaan, dat Holland en
Zeeland, zoowel als Vlaamsch en Waalsch Vlaanderen

omvatte, een cultureele eenheid met een natuurlijke
taalgemeenschap tot grondslag. Uit deze landen bezochten geestelijken, geletterden, kunstenaars, werktuigkundigen, ook rechtsgeleerden en voorname lieden
Italie en, wanneer naar hun landaard gevraagd werd,
noemden zij zich altijd Vlamingen, onverschillig of
zij uit Brussel, Gent, Nijmegen, Utrecht of Amsterdam kwamen. In de bescheiden betreffende 10.000
tot 15.000 Noord- en Zuid-Nederlanders, welke dr.
Hoogewerff onder de oogen kreeg, verdwijnen, tusschen 1560 en 1590 Hollanders, Brabanters, Henegouwers allengs en worden tot Fiamminghi, latijnsch
Belgae, welke woorden niet anders dan met „Nederlanders" mogen worden vertaald. Dr. H. schrijft:
Met eenig voorbehoud voor de „Geldri", die zelfs tot na 1600
vaak aan hungewestelijken naam vasthouden en zich tot het
Bestand maar schoorvoetend„Belgae” noemden, groeit in de
laatste dertig jaren der 16de eeuw het begrip „Vaderland"
voor degezamenlijke bewoners der Lae Landen op een
merkwaardige wiize snel uit. Van een onderscheiding, laat
staan van een scheiding tusschen Zuid en Noord, is daarbij
hoegenaamd niets te bespeuren. Integendeel: het besef van
eengemeenschappelijke existentie is duidelijk merkbaar en daaraan wordt welbewust uiting gegeven. Noord en Zuid vinden
elkander daarbij zonder horten of stooten, van zelf. Het is
veeleer Gelre, dat zich niet voegen wil en eerst na een„vrijheidsoorlog”, die 72 jaar duurde (1471-1543), tot de overige
Nederlanden werdgebracht.

Aileen de Friezen hebben, de middeleeuwen door,
zich steeds als Friso of Frisius opgegeven, ook wanneer
zij zich bij andere Nederlanders aansloten. Prof.
Pirenne neemt in zijn Histoire de Belgique de nationale
eenheid van Walen en Vlamingen aan, wees erop,
dat bijna heel Vlaanderen en Brabant tot Waalsche
bisdommen behoorden, maar scheen voorbij te zien,
dat deze eenheid ook de Hollanders omvatte. In den
Bourgondischen tijd was er geen tweeeenheid te
bespeuren; het taalverschil vormde in dien tijd nog
geen grens.
Doch gaven de bewoners der Nederlanden zich
niet maar een naam en noemde men hen daarginds
niet alleen ter gemakkelijke aanduiding van de streek
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van herkomst, Fiammingi ? Hadden zij werkelijk het
begip van een gemeenschappelijk vaderland ? Dr.
Hoogewerff bewijst ook dit.
Uit een brief van den pauselijken nuntius Bentivoglio in 1609 aan den kardinaal-staatssecretaris blijkt
de onverholen begeerte van de bevolking van alle
Nederlanden de vrijheid te herwinnen en een nationale regeering te bezitten.
Het hospitium van St. Juliaan, in het begin der
vijftiende eeuw te Rome gesticht door burgers uit
Gent, Brugge, Yper, het Vrije van Brugge, voor
pelgrims en behoeftigen uit alle Bourgondische landen,
werd, blijkens een stuk van het jaar 1574, beschouwd
als te zijn „vander natien van Vlaenderen", hetgeen
omschreven werd als „een der natien in Nederlant".
Voor het betoog van dr. H. is dit hs. van bijzonder
belang. Het stelt vast, dat die van Vlaanderen zich
tot een afzonderlijk yolk rekenden en ten tweede,
dat de opstellers van het stuk zich bewust waren,
dat al deze natien tezamen behoorden tot een „Nederlant" als enkelvoudig begrip. Dat was dezelfde
benaming, die toen reeds in alle geuzenliederen werd
aangetroffen. Onder de talrijke voorbeelden, die dr.
Hoogewerff aanhaalt, is er een zinnetje uit een brief
van een Brabantsch edelman, die in 1589 zijn indrukken te Rome beschrijft en o.a. opmerkt „alle
dinghen is hier alsoo dier als in Neerlant", Het was
het „Vaderlant", waaraan Willem van Oranje in het
Wilhelmus belooft „ghetrou tot in den doot" te
blijven.
De opstand tegen Spanje heeft het uitgroeien van
het volksbesef bevorderd, maar tegelijk een onherstelbare breuk veroorzaakt. Het gelukte Parma, enkele
gewesten los te maken van de Staten-Generaal, die,
eerst te Brussel zetelende, stap voor stap teruggedrongen werden naar Antwerpen, naar Middelburg,
naar Holland. De voltooiing der Unie, de bevrijding
van alle Nederlanden, het groote Nederland, dat
Willem de Eerste in zijn verb eelding schiep, bleek
niet te verwezenlijken. Die task ging menschelijke
kracht te boven. De greep van Spanje op de Zuidelijke Nederlanden belette elke beweging. Oranje
trachtte Brabant mee te krijgen, maar Brabant verroerde zich niet. Alleen Antwerpen en Lier, met de
Vlaamsche kwartieren, ond erteekenden de Unie van
Utrecht; in hetzelfde jaar stonden in de Unie van
Atrecht de Waalsche gewesten tegenover de zeven
noordelijke geschaard — kloof, die aldoor wij der zou
worden. Reeds enkele jaren na de Pacificatie van
Gent begon de Nederlandsche eenheid aldus ineen
te storten; na den val van Antwerpen in 1585, die
de onderwerping der Zuidelijke Nederlanden voltooide, hen gedwongen bondgenooten van Spanje
maakte, ging de Republiek tot den aanval over, begon
met Fransche hulp een veroveringsoorlog tegen de
vroegere verbondenen, een godsdienstige burgerkrijg,
onvermijdelijk geworden door Parma's macchiavellististisch beleid en krijgskunst.
Zoo werd de volkseenheid binnen nauwe grenzen
teruggebracht. Een in 1632 uit het Zuiden beproefde
verzoening stuitte of op achterdocht, godsdienstverschil, volgens prof. Geyl ook op rastegenstelling.
Handelsnaijver is later een rol gaan spelen. Anderhalve eeuw lang verdwijnt de naam Nederland zoo
goed als geheel; zelfs bij Vondel beteekent Vaderland
slechts het geheel van zeven staten. Even is de eenheidsgedachte weer opgeleefd onder Willem III, die
de legers van Lodewijk XIV alleen kon terugdrijven
met de hulp van het Zuiden, maar weldra wordt

het Zuiden opnieuw opgeofferd bij het barrieretractaat van 1715. Eerst onder Napoleon is de Nederlandsche eenheid een tijdlang hersteld; in naam werd
zij in 1815 bekrachtigd. Prof. Geyl heeft in zijn
bekende voordracht „Nederland en Belgie" (in „De
Groot-Ned erlandsche Gedachte") doen opmerken hoe
merkwaardig het was, dat eerst na de scheiding van.
1830 Noord en Zuid weer dichter tot elkander genaderd zijn en hoe de groei van het Vlaamsche yolksbewustzijn geleid heeft tot versterking van de geestelijke betrekkingen in een mate, als in den tijd der
vereeniging onmogelijk was.
MAURITS WAGENVOORT.
(1859-27 Juni-1929)
Deze Nederlandsche schrijver, die zijn eigen, door vele
landen voerenden nationalen weg bewandelde, heeft 27 Juni
zijn 70sten verjaardag gevierd. Van vele zijden gewerden hem
blijken van belangstelling en waardeering.

Maurits Wagenvoort in zijn werkkamer.

I

Het is hier niet deplaats om zijn beteekenis in de letterkunde
vast te stellen. Wij herdenken hem als schrijver, die „het
voetspoor der vaderen" zocht en er stof voor eenige geschriften en romans vond, die een echt Nederlandschen geest ademen.
Wagenvoort heeft zijn geheele leven met woord en daad
gestreden voor het eigene in de kunst, ook in die van het
tooneel, waar onze dramatische kunstenaars vaak als Asschepoes behandeld worden. In een pittige toespraak aan zijn
feestmaal zei hi'j o.m. dat hi' eerst in het buitenland tot het
inzicht wasgekomen, dat de Nederlanders een groot yolk
zijn. „Maar zij weten het niet ...... en zij gelooven het
niet" voegde hi' erbij.
Moe het Wagenvoort gegeven zijn nog vele jaren de leus
in toepassing te brengen: Eigen kunst is eigen !even.
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WEST-INDIA

OOST-INDIA.

Dat nooit weer!

Tocht der Marinevliegtuigen naar Ned.-Indie.

Op 29 December 1895 trok dr. Jameson, administrateur van Rhodesie, met 500 gewapende mannen
op naar de Transvaalsche grens ten einde met de
help van de burgerij van Johannesburg de regeering
van President Kruger omver te werpen. Alles ging
goed, maar bij Doornkop knalden ploteling van achter
de rotsen de schoten uit geweren, maxims en kanonnen der Boeren en na een wanhopige poging, om door,
te breken, gav en de vrijbuiters zich over. De oude
Kruger was yolk() men op de hoogte geweest en had
alleen gewacht, tot „de schildpad zijn kop zou uitsteken".
Op 8 Juni 1929 overvielen 80 vrijbuiters het fort
te Willemstad, sloegen de wacht neer en vermeesterden het fort, waar, van een bezetting van 136 man,
slechts 24 man aanwezig en in rust waren. Het
tuighuis werd geplunderd, de gouverneur en de
kommandant werden op een vreemd schip naar
Venezuela gevoerd en later van daar teruggezonden.
Ondanks de lessen der ervaring; ondanks den gevaarlijken politieken toestand in den nabuurstaat;
ondanks de aankomst van een verdacht schip daags
tevoren was op niets gerekend, wist men van niets.
Bij wijze van „voorzorgsmaatregel" werd drie dagen
later de staat van beleg afgekondigd.

Hadden we ten vorigen fare steeds belangstellend
de „Holland-Indie postvluchten" gevolgd, welke
jammerlijk door verschillende omstandigheden tijdelijk moesten worden opgegeven, niet minder was de
belangstelling voor den tocht der drie Dornier-Walvliegbooten, welke in het begin van April de reis naar
Indk aanvaardden. Temeer daar het hier „vlagvertoon" betrof door de Nederlandsche Marine, op de
belangrijkheid waarvan ook in dit blad reeds meer
dan eens is gewezen.

Dit was het ergste van het jammerlijke voorval op
Curacao: de onvoorbereidheid, de volstrekte zorgeloosheid op een Nederlandschen uitkijkpost van
strategische en economische beteekenis, waar groote
belangen, ook van andere volken, aan Nederlands
hoede zijn toevertrouwd. President Kruger had alle
draden van het tegen Transvaal gesmede komplot in
handen en kondaardoor met een goed gemikten slag op
het juiste oogenblik den tegenstander onschadelijk
maken. De overheid op Curacao stond weerloos, niet
slechts omdat de bezetting onvoldoende was; omdat
men geen oorlogsschip had — want had er een Nederlandsche oorlogsbodem in de haven gelegen, dan zou
misschien ook nog het overschotje van de wacht naar
bed zijn gegaan — maar omdat zij geen doeltreffenden
inlichtingsdienst bezat, terwijl buitenlandsch gespuis
op haar grond tegen een bevriende regeering zoowel
als tegen haarzelf samenspande. Het was de oude
Nederlandsche kwaal, door Jan de Witt aangewezen:
het gevaar niet te zien, dan wanneer men er voor
staat. In dat opzicht dragen wij allen een deel der
schuld; het kan onszelf ook treffen.
Gelukkig heeft heel het Nederlandsche yolk als
een man den smaad gevoeld en zich voorgenomen,
geen herhaling, voor zoover het in zijn macht ligt,
te dulden. Een groot Rijk met kwetsbare plekken in
alle werelddeelen is, ook sterk gewapend, niet te vrijwaren voor een vermetelen overval als die van Curacao.
Maar een gebrek aan waakzaamheid als hier aan den
dag kwam, verraadt een onverdedigbare onverschilligheid tegenover de levensbelangen van land- en
stamgenooten.

Leden, werft Leden!

Ontvangst van Nederlandsche vliegers te Bombay door eenige
leden der Hollandsche kolonie. In het midden
de wnd. consul, de heer Amman.

Toen bekend werd, dat de vliegbooten ook Bombay
zouden aandoen, besloot de Hollandsche kolonie hier
dadelijk dit bezoek op waardige wijze te vieren. Jammer, dat dit programma eenige wijziging moest
ondergaan door het ongeluk te Bagdad met de D22,
waardoor de ontvangst hier uiteraard een zeer kalm
karakter droeg. Toch werd de uitnoodiging tot een
gezamenlijken maaltijd, door de Hollandsche kolonie
den vliegers aangeboden, aanvaard. Hij had 10 Mei
plaats en was zeer opgewekt.
Nadat eerst op de gezondheid van H.M. -de- Koningin was gedronken, hield de waarnemende Consul,
de heer Amman, een korte rede, waarin hij o.m.
het ongeval te Bagdad in herinnering bracht. Daarna
gaf Lt. Tetenburg in het kort een verslag van den
tocht, dat alle aanwezigen vol aandacht volgden.
Namens de Hollandsche kolonie dankte daarop de
heer Van West Lt. Tetenburg voor zijn belangrijke
uiteenzetting en besprak tenslotte nog het gewicht
van dergelijke vliegtochten, alsmede de beteekenis
van „vlagvertoon" in het algemeen voor een groote
koloniale mogendheid als Nederland.
De heer Van West besloot zijn rede met de vliegers
een verdere voorspoedige reis toe te wenschen.
Na afloop van den maaltijd bleef men nog Lang
gezellig bijeen. Een zeer geslaagde avond voor de
Hollandsche kolonie in Bombay.
J. SCHENK, Vert. v. h. A. N. V.
Bombay, 23 Mei 1929.
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Volkplantingen in Nieuw-Guinee.

De Vereeniging „Kolonisatie Nieuw-Guinea", te
Soerabaja, die bijna twee jaren geleden rechtspersoonlijkheid verkreeg, een maandblad, Onze Toekomst,
uitgeeft en een eigen vlag — zwart-oranje — voert,
stelt zich ten doel volkplantingen te stichten op het
groote en nog zoo weinig b ekende eiland — het
prachtige Australische gebied van Koningin Wilhelmina. Voor haar plannen wordt thans allerwegen in
Ned.- Indie belangstelling gewekt en vrijwilligers
bieden zich aan.
De beweging is uitgegaan van het Indo-Europeesch
Verbond onder sterken aandrang uit de onderlagen
der gemeenschap. Op het overbevolkte Java is de
maatschappelijke nood der Indo's in de laatste tien
jaren nijpend geworden; ye/en kunnen er hun krachten
niet ontplooien. En daar ginds ligt een rijk, maar dun
bevolkt gebied, 22 maal zoo groot als Nederland.
Het verlangen is ontwaakt, daar een nieuw vaderland
te stichten voor den Indo-Europeaan, in een klimaat,
waarmee hij vertrouwd is; op een bodem, dien hij
nog voor het uitzoeken heeft en over welks rijkdom
de verbeelding zich geen grenzen stelt.
De beweging beoogt niet — al moge een verre
toekomst dat ideaal verwezenlijken — een landbouwkolonie te stichten, om zoo veel mogelijk voortbrengselen en winst uit den grond te halen. Evenmin
is zij te vergelijken met de arbeiderskolonisatie ter
Oostkust van Sumatra, die thans, ter voorziening in
de behoefte aan arbeiders voor de cultuurmaatschappijen, bevorderd wordt. Indien wij het goed
zien, hebben wij hier te doen met een herleving van
den oud Nederlandschen verkenningsgeest; het verlangen, den gezichtseinder van het nationaal streven
uit te breiden. Men wil nederzettingen vormen naar
het voorbeeld van de oude Nederlandsche yolknlantinun in Amerika, Zuid-Afrika en Australie,
waarheen onze voortrekkers de taal en zeden der
vaderen, hun volkseigen, hun „behouden huffs"
overbrachten, een nieuw land, waar zij vrij en zelfstandig zouden zijn.
De Indische regeering schenkt terecht aan dit streven
aandacht. De G. G. mr. Fock hield in het laatst
van 1923 besprekingen te zijnen paleize met den
directeur van Binnenlandsch Bestuur over de ontsluiting van Nieuw Guinee; bij het in April 11
gehouden Congres van het Indo-Europeesch Verbond
waren de ondervoorzitter en de leden van den Raad
van Indie, de directeuren der departementen, de
bevelhebbers van leger en vloot tegenwoordig; herhaaldelijk toonen Indische regeeringspersonen groote
belangstelling. Zoo verklaarde de nieuwe gouverneur
van Sumatra's Oostkust, de heer Van Sandick, voorheen gouverneur van de Molukken, in een persgesprek, waarvan mededeeling gedaan werd op een
onlangs gehouden propaganda-avond der K.N.G.,
dat de regeering met het kolonisatieplan instemt,
doch moet waarschuwen tegen onderschatting van
de bezwaren. Bij een voorzichtig begin op bescheiden
Schaal was er kans op welslagen.
De Vereeniging K.N.G. gaat behoedzaam en
wetenschappelijk te werk. Zij heeft een paar maanden
geleden een 24-tal onderzoekers naar de Humboldtbaai en de Zuidpunt der Geelvinkbaai gezonden, om
de landen te verkennen en gronden uit te zoeken.
Blijkens een Aneta-bericht is deze commissie reeds
terug, heeft zij in het begin van Mei onder leiding
van den gouverneur der Molukken vergaderd en

een land aan de Boemi-rivier (bij de Geelvinkbaai)
aanbevolen, waar de voortrekkers besloten hebben
heen te gaan. Daarnaast is er een groote aandrang
van menschen, die voor eigen rekening naar het verre
land trekken; het staat te vreezen, dat de deelnemers
aan zulk een wilden trek groote teleurstellingen
tegemoet gaan. De Ver. K.N.G. zendt geen lieden
uit dan na strenge keus. Menschen van karakter,
geloof en volharding, niet alleen met wat durf en
landbouwkennis zijn noodig. Zij gaan een leven van
gevaren, harden arbeid en ontberingen tegemoet en
de kans op tegenslagen is zeer groot. Van vele kanten
komen waarschuwingen. Tegenstanders noemen N.
Guinee „de hel van Indie"; een land, „bij uitstek
ongeschikt", „ongezond en ontoegankelijk". Zij
spreken van „een sprong in het duister"; van „goed
geld naar kwaad geld gooien" en zoo meet.. Nederlanders — dit is ook de meening van den heer Van
Sandick — behooren in geen geval te gaan, alvorens
Indo-Europeanen, zooals in de kolonie „Giesting"
op Zuid Sumatra, beschavingskernen gevormd hebben in het Wilde land, dat nog in vrijwel ongerepten
natuurstaat verkeert. De zorg hiervoor kan veilig
aan de genoemde vereeniging worden overgelaten.
Van Grootnederlandsch standpunt verheugen wij
ons over deze beweging, vooral omdat zij zulk een
verblijdend teeken van leven is, door de IndoEuropeanen gegeven. Zij zijn niet tevreden met het
enge bestaan op een overbevolkten grond; willen
voor het nageslacht, mogelijk nog voor zichzelf een
nieuw land veroveren, dat vergezicht biedt en toekomst. Zij begrijpen, dat het ontginnen en bevolken
van Nieuw-Guinee niet mag worden overgelaten aan
vreemde volken — Chineezen en Japanners bijv. —
daar het dan als vaderland voor de Indische volken
en voor den Nederlandschen Stam zou verloren gaan.
Zij willen dus het land behouden voor de Nederlandsche cultuur en als voorraadschuur voor de
overige deelen van het Indische Rijk, dat daardoor
minder afhankelijk belooft te worden van de voortbrengselen van andere landen, d e gunst en wisselende
gevoelens van andere volken.
Internationale hoffelijkheden,
Het bezoek van dengouverneur-generaal van Fransch
Indo-China, den heer Pierre Pasquier,
aan Ned. Oost-Indie heeft
getuigd van groote belangstelling en waardeering voor het
Nederlandsche koloniaal bestuur, en ongetwijfeld evenzeer
als in hetgeval van den Britschen onderminister Ormsby
Gore, van den wensch tot samenwerking en navolging. Een
ander teeken van waardeering, weder van Engelschen kant,
is de aanbieding van het borstbeeld van Raffles (den onderkoning van Java ti dens het Engelsche tusschenbestuur) door
de Royal Asiatic Society aan het Kon. Bataviaasch Genootschap
van K. en W. In 1816 werd ditgeschenk beloofd, verschillende
omstandigheden beletten tot dusver, dat die belofte werd
nagekomen. Het Koloniaal Wbl. gaf een foto van het
borstbeeld dat nu weldra te Batavia zal staan.
Vele moeilijkheden van koloniaal bestuur zijn voor de
Westersche volkengelijk. Hoffelijkheden als de hier vermelde
wijzen op den wensch tot een betere verstandhouding en
een toenadering, die de oplossing veel gemakkelijker kan maken.
Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34/s-Gravenhage en alle werkdagen, behalve
des Zaterdag,s geopend van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en
huisgenooten hebben vrij toe an ; niet-leden betalen 20 ct.
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FRANSCH VLAANDEREN
Wat het Noorden beteekent.
In een vorig nummer van Neerlandia (Maart)
hebben wij het een en ander medegedeeld over het
merkwaardige herstel van het Noorderdepartement
na den oorlog.
De heer Georges Blachon, de schrijver van het
mooie werk „Pourquoi j'aime la Flandre" (StijnStreuvels heeft het vertaald), dat ieder zich moet
aanschaffen, die gevoelt voor de Grootnederlandsche
gedachte, bewijst in een der laatst verschenen nummers van den Mercure de Flandre, dat het Noorden,
een groot deel van het vroegere Fransch Vlaanderen
nog altijd verreweg het krachtigste departement van
Frankrijk is.
De bedrijfsbelasting heeft in 1927, het laatste jaar
dat thans binnen is, bijna 635 millioen frs. opgebracht
voor het Noorden tegen ruim 280 millioen voor het
dan volgende departement (dat der Rhone). De
departementen van de Rhone, de Rhememondingen
en de Gironde hebben tezamen slechts iets meer betaald dan het Noorder departement alleen; de stad
Rijsel bracht alleen zooveel op als Lyon, Marseille
en Bordeaux bij elkaar. Of om het weer anders te
zeggen: legt men in de weegschaal geldwezen,
nijverheid en handel van de beide Vlaamsche departementen Nord en Pas de Calais, samen bijdragende
bijna 828 millioen frs. in de bedrijfsbelasting, dan
zou men in de andere Schaal moeten leggen een
blok, omvattende de RhOnemonding, Seine en Oise,
Beneden-Seine, Zee-Alpen, Nederrijn en Meurthe en
Moezel, d. w. z. groepen, die uit 20 of 25 departementen van Midden-, West- en Zuid- Frankrijk
bestaan.
zonder het Noorden en Nauw van Kales, die,
na Parijs, Frankrijks mildste bron van voortbrenging
uitmaken, zou, zegt Blachon, Frankrijk slechts een
mogendheid zijn van den derden rang.

VLAANDEREN.
Zuiver Nederlandsch en Bargoensch.
De Vlamingen, die een werkzaam aandeel hadden
aan de Vlaamsche Beweging, voor den oorlog; de
Noord-Nederlanders die, na een afwezigheid van
verscheidene jaren, weer het Vlaamsche land bereizen en er met burger en arbeider Nederlandsch
spreken — wat alle Noord-Nederlanders nog altijd
niet doen, al is het euvel heel wat verminderd —
zullen ons ongetwijfeld, zonder eenige vrees voor
tegenspraak, toegeven, dat het gebruik van ons „algemeen beschaafd", vooral sedert den oorlog, in de
Vlaamsche gewesten aanzienlijk is toegenomen. Het
verblijf, in het Noorden, van 1914 tot 1918, van
duizenden gevluchte gezinnen en geinterneerde militairen, het groeiend verzet tegen de ontvlaamschende
politiek van sommige besturen, de wederopbloei van
het tooneelleven in Vlaanderen, andere factoren nog
van verschillenden aard, hebben ongetwijfeld, in zeer
ruime mate, tot de bevordering van het gebruiken
eener minder dialectisch getinte en, bij de op zuivering bewust aansturende Vlaamsche intellectueelen,
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minder houterige taal bijgedragen. Gebruikt men, bij
de ontwikkelde Vlamingen, in den huiskring, onder
elkaar, op weinige uitzonderingen na, nog steeds de
meer vertrouwelijk aandoende streektaal — diegenen
onder de zoogenaamde Vlaamschgezinden, die met
vrouw en kinderen altijd Fransch spreken, laat men
hier, natuurlijk, maar best buiten — een feit is het
toch dat, zoo gauw een ander Vlaamsch intellectueel
of een Noord-Nederlander denzelfden huiskring
binnenkomt, zoo goed mogelijk, algemeen beschaafd
Nederlandsch wordt gesproken.
Dit verschijnsel kan men ook waarnemen op bijeenkomsten, in vergaderingen van welken aard ook
en, tot in zeer kleine plaatsen, waar eenigszins aan
tooneel of debat wordt gedaan, baart het geen verwondering vaak, van menschen uit alle Standen,
op een Nederlandsche vraag, een vrij goed Nederlandsch antwoord te ontvangen.
Dat het met de zuiverheid van de door sommige
officieele en andere lichamen gebruikte zoogenaamde
Nederlandsche taal echter nog steeds vrij treurig is
gesteld, kan men, in het Vlaamsche land, iederen dag
ervaren. Zoo mochten de spoorwegambtenaren in de
stations van het Vlaamsche land, enkele weken
geleden, de volgende onverstaanbare aanschrijving,
dd. 5 April 1929, van het bestuur der Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen ontvangen:
„Met het oog op het feit dat al de onregelmatighen
in take van merken der wagens bijbestelling der
briefjes regelmatig model der briefjes enz. moeten
onmiddelijk ophouden laat ik U weten dat iedere
nieuwe onregelmatigheid met enkele vermaning zal
bestraft worden ten laste van statieoversten persoonlij lc.
Aansluitend afschrift
e.a. opzienre
(vet.) Bervelt."
Hiermede zal dit bestuur wel hebben gedacht aan
de bepalingen der wet van 31 Juli 1921 op het gebruik der talen in de openbare besturen te hebben
voldaan, maar of de stationsambtenaren dit zonderlinge Nederlandsch vermochten te begrijpen is —
op zijn minst genomen — zeer twijfelachtig.
Hetzelfde kan ongetwijfeld verondersteld worden
van de Vlaamsch sprekende leden der Brusselsche
„Federation Nationale des Combattants", die er aan
houden de mededeelingen, uitgaande van deze vereeniging, in hunne moedertaal te ontvangen en
onlangs het volgende briefje te huffs besteld kregen:
„Beste Makkers,
Vergolt het vergadering der Burgemeester der
omelingen; onze Burgemeester M. Max heeft onze
gevraagt voor aan omhaling van Zondag 24 Maart
voor de overstromdt van Flanderen te helpen.
Gij zijt daar voor verzocht en also om te laten zien
dat de Oudestrijders altijdt gereed zijn om de gooden
werken te stunen, gij zult dus Zondag in het lokaal
de omhaling busen kunen komen alien; het bureel
zal open zijn de heelen dag van 9 wren 's morgens.
Wij tellen U op.
Het Bestuur."
De Brusselsche Tramwegmaatschappij houdt er
eveneens een eigen Nederlandsche taal op na voor
de vertaling van hare bordjes, in de Belgische hoofdstad, waar „tramstilstand" hetzelfde beteekent als
het waarschijnlijk uit den booze zijnde „tramhalte"
en, in hellende straten, door middel van gelijksoortige
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bordi es, ter kennis van het belanghebbende publiek
wordt gebracht, dat zich aldaar weliswaar een „tramstilstand" bevindt, maar dat deze van een bizondere
snort is en dan ook heet te zijn „tramstilstand alleenlijk voor het afgaan".
Evenmin als de spoorwegambtenaren, de tot niet
Vlaamsche vereenigingen behoorende oud-strijders en
het Brusselsche tramrijdende publiek blijft de schooljeugd voor taalgruwelen, als hierboven bedoeld, gespaard. De „Ligue Nationale du Souvenir" houdt er
vermoedelijk aan, dat de schoolgaande kinderen,
willen zij later de aanschrijvingen van sommige
openbare besturen kunnen lezen en verstaan, vertrouwd geraken met het Bargoensch.
Het is dan ook wel met deze bedoeling, dat zij
een reeks schoolschrijfboeken uitgaf, aan de binnenzijde van het omslag een of ander Belgisch Vaderlandsch verhaal of een korte aanhaling uit de geschriften van een beroemd man bevattend, waarvan
het volgende uittreksel eenigszins een denkbeeld vermag te geven:
„De schoonheid in de gepeinsde werkt in op deze
der daden en uit de werken van een groot mensch
straalt altijd veel zieleschoonheid. Een weinig bekoorlijkheid in het denkbeeld van de mensch door
de bevalligheid zijner gedachten en als een man
groot is, wasemen zijn minste daden altijd een weinig
verhevenheid uit.
Graaf d'Arschot."
De Noordnederlandsche jeugd zal ongetwijfeld
hare Vlaamsche vriendjes en vriendinnetjes niet
benijden, die dergelijke stukjes — want daarvoor
heeten zij te zijn bestemd — uit het hoofd moeten
leeren en wel degelijk gevaar loopen, alle gevoel voor
„de schoonheid in de gepeinsde" en alles wat er mede
verband houdt, om van de liefde voor de aldus bespottelijk voorgestelde moedertaal maar te zwijgen,
M. L.
voor goed te verliezen.
Vlaamsche Plaatsnamen.
De bouw van het nieuwe Vlaanderen vordert langzaam, maar vordert toch!
De Vlaamsche afdeeling der ambtelijke Belgische
commissie voor plaatsnaamkunde heeft de lijst van
Vlaamsche gemeentenamen voltooid, Welker spelling
in overeenstemming is gebracht met de tegenwoordige
uitspraak en het hedendaagsche Nederlandsche taaleigen. Men moet aannemen, dat deze namen voortaan
algemeen ambtelijk zullen worden gebruikt, waartoe
o.a. de Zuidnederlandsche maatschappij voor Taal,
Letterkunde en Geschiedenis eenigen tijd geleden
den wensch uitsprak. Minister prof. dr. A. Carnoy
heeft toen beloofd, het noodige te zullen doen om aan
dien wensch gevolg te geven.
Aan de spraakverwarring, die te dezen opzichte niet
minder in Zuid- dan in Noord-Nederland heerscht,
(men denke bijv. aan de spelling van Enschedee,
Enschede en Enschede; van Uskwerd en Usquert
enz.) had men reeds Lang een eind kunnen maken
door het „Aemtliches Verzeichnis der Gemeinden
von Flandern and Wallonien" te volgen, dat tijdens
den wereldoorlog (1918) verscheen. Trouwens de
ambtelijke „Commission de l'orthographie" ? heeft al
in 1894 voorgesteld de nieuw-Nederlandsche spelling
tot grondslag te nemen. Het thans gereed gekomen
ontwerp is na hernieuwde grondige studie van het
vraagstuk uitgewerkt en wordt in de hoofdlijnen door
den Vlaamschen Toeristenbond practisch toegepast.

De N.R.Crt. vermeldde onlangs een merkwaardig
staaltje van de heerschende verwarring.
Op 3 April zond 'n lezer van de Brusselsche Standaard een briefkaart aan iemand te Bergen (of Mons,
Henegouwen); zij kwam op 12 April terug met verscheidene stempels, waaronder een van Bergen in
Noorwegen, een van Bergen in N.-Holland, een van
Bergen in Limburg en een van Bergen op Zoom.
Maar te Mons is ze nooit aangekomen.
Tot verontschuldiging van de post kan dienen, dat
Gand wel Gent en Bruges wel Brugge, maar Mons
niet Bergen is. Evenmin als Liege Luik. Doch daar
komt ieder niet zoo gauw op en dus is een waste
lijst maar de beste houvast.
De verdediging der taalgrens.
Sedert geruimen tijd reeds is de strijd voor de
verdediging der Zuidelijke grens van ons taalgebied
in Belgie hervat, zonder dat echter aan deze werking,
Welke eerst het stadium der voorbereiding op nieuwe
grondslagen moest doormaken, ruchtbaarheid werd
gegeven. Thans is, als eerste uiting naar buiten van
wat het, in een vereeniging „Taalgrens, wakker 1"
veranderde comite reeds wist te verrichten, het eerste
nummer van haar blad De Taalgrens, verschenen.
Het bevat een oproep gericht tot de Vlamingen en
verscheidene bijdragen over de „Grondslagen, waarop
een degelijke taalgrenspolitiek moet worden gebouwd",
„De taalgrens in Belgie", „Een strijd op de taalgrens
in de 17de-18de eeuw", Varia, enz.
Dit om de twee maanden verschijnende tijdschrift,
dat bij a Goebeert, Breedestraat 4, te Ronse (OostVlaanderen) wordt uitgegeven, zal verder een schat van
taalkundige, geschiedkundige, statistische, politieke
en andere gegevens openbaar maken, welke de zorgen
van het comite bijeenbracht. Deze gegevens betreffen
de vraag of de taalgrens in den loop der eeuwen is
verschoven, de vroegere volkstellingen Tangs de
Vlaamsch-Waalsche taalgrens, den huidigen toestand
in het taalgrensgebied, de taalgrenzen in Zwitserland
vergeleken met die in Belgie, enz. Ook voor een
taalgrensbibliografie wordt gezorgd, terwijl tevens
een taalgrenskaart, getuigende van den vooruitgang
van het Vlaamsche element, sedert 1900 vooral, in
vroeger sterk met ontvlaamsching bedreigde deelen
van ons taalgrensgebied in Zuid-Nederland, zal worden
opgemaakt.
De verkiezingen en onze beweging.
De in den loop der maanden Mei en Juni in
Belgie gehouden verkiezingen voor Kamer, Senaat
en Provincieraden, hebben geleid tot een versterking
van het Vlaamsche element, welke ongetwijfeld onze
algemeen Nederlandsche kultuurbeweging ten goede
zal komen. Talrijke nieuwe figuren, onder wie verscheidene beproefde voorstanders en verdedigers van
de taal- en cultuureenheid van Vlamingen en NoordNederlanders, nemen thans, naast anderen die er
reeds waren, zitting in deze wetgevende en bestuurslichamen en zullen er ongetwijfeld hun invloed ten
bate van de yolks-, taal- en stambelangen laten gelden.
Reeds wordt de mogelijkheid der volledige vernederlandsching van de Rijksuniversiteit te Gent in
uitzicht gesteld en het beginsel der eentaligheid van
het Vlaamsche land op den voorgrond geschoven
door verscheidene politieke partijen. Wordt dit aanvaard en eerlijk toegepast, dan volgt onvermijdelijk
de vernederlandsching, in Vlaanderen, van het mid-
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delbaar onderwijs, de openbare besturen, het gerecht
en het Leger en verdwijnen aldus een aantal slagboomen, die den opgang van het Vlaamsche yolk
naar een hoogere ontwikkeling en een breedere ontploofing van zijne geestesgaven tot dusver belemmerden. Zonder twijfel zal het nieuwe tijdperk, dat thans
voor Vlaanderen openligt, van groot belang zijn voor
de versterking der plaats van onzen stam in Europa
en de verhooging van zijn aanzien over de geheele
wereld.
Jaarlijksche algemeene vergadering van
Groep Vlaanderen.
23 Juni is te Brussel de jaarlijksche algemeene vergadering
ehouden van Groep Vlaanderen van het A. N. V. De heer
g
Omer Wattez zat voor, terwijl aan de bestuurstafel eveneens
zitting hadden genomen de heeren P. J. de Kanter, J. E. Bijlo
en C. van Son, onderscheidenlijk algemeen voorzitter, algemeen
secretaris en administrateur van het Verbond te 's-Gravenhage.
Na voorlezing en goedkeuring van het verslag van den waarnemendengroepssecretaris, waaruit bleek, dat, trots de moeilijkheden, waarmee het Verbond in den laatsten tijd had te kampen,
de verschillende takken degroep Vlaanderen toch in het
afgeloopen winterseizoen, dank zij mede het uitzenden van
sprekers uit Noord-Nederland door de zorgen van het Hoofdbestuur, een flinke werkzaamheid aan den dag le den (tak
Brussel b.v. mocht zich zelfs in een nieuwe stijging van zijn
ledental verheugen) volgde een b espreking van den algemeenen
toestand dergroep en werd het groepsbestuur voor 1929-1930
samengesteld als volt: voorzitter mr. W. Thelen (Brussel),
secretaris M. J. Liesenborghs (Woluwe-Brussel), penningme ester G. J. Hooijer (Schaarbeek-Brussel); gewone leden:
ingenieur Van der Ghoten (Ieperen), Willie Pijl (Antwerpen),
Joosen(Mechelen), Keppens (Lokeren), dr. W. van Eeghem
(Schaarbeek-Brussel), terwijl de plaats van ondervoorzitter
ten bate van de afdeeling Antwerpen werd open gelaten en
vermoedelijk, als vroeger, door den heer M. Lauwerijs zal
worden bezet. Verder zijn raadgevende leden van dit bestuur
,
de secretarissen van de verschillende afdeelingen
die in het
gewoon bestuur niet zetelen: Buckincx (Ieperen), K. Goossens
(Mechelen) en Avez (Brussel).
Door mr. Thelen werd, onder instemmend handgeklap der
vergadering, hulde gebracht aan den aftredenden voorzitter,
den heer 0. Wattez.
Als leden voor Vlaanderen in het Hoofdbestuur werden
aangewezen: mr. W. Thelen, M. J. Liesenborghs, M. Lauwerijs
enJoosen. Ook de algemeene toestand van het heele Verbond
werd besproken. Uit de verklaringen van den heer De Kanter,
,
en andere aanwezigen, mocht blijken
dat de in den schoot
van het Verbondgerezen moeilijkheden mede dank zij de
tegemoetkomende houding van Groep Nederland, als opgelost
mogen worden beschouwd, zoodat nu met nieuwen moed en
eensgezindheid weer aan het werk kan worden getogen. Een
commissie van zeven leden, bestaande uit den algemeenen
voorzitter,
de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen der
beidegroepen zal, in spoedeischende gevallen en ook op
geregelde tijdstippen, vergaderen, om voeling te kunnen houden
en elkaar voor te lichten over de toestanden en verhoudingen
in Noord en Zuid. Groep Vlaanderen zal een algemeen programma van werkzaamheden gereed maken en zijne werking
binnen degrenzen en in den geest van de Verbondswet op
breederegrondslagen vestigen. We ens het vergevorderde
uur moest de behandeling van de bekende voorstellen van het
hoofdbestuur tot wijziging der Verbondswet na eenige wisseling
vangedachten worden gestaakt en verdaagd tot Zondag
15 September a.s., op welken dag te Brussel een buitengewone
algemeene groepsvergadering zal worden gehouden over de
voorstellen tot wijziging der Verbondswet en vastlegging van
een algemeen werkplan.
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Alles laat voorzien, dat het A. N. V. ook in Vlaanderen een
nieuw tijdperk van uitbreiding en bloei tegemeet gaat.
Het secretariaat vangroep Vlaanderen is thans gevestigd:
Slotlaan 13, Woluwe-Brussel.
Jaarlijksche algemeene vergadering van tak Brussel.
Woensdag 29 Mei hield de afdeeling Brussel A.N.V. haar
jaarlijksche algemeene ledenvergadering onder het voorzitterschap van den heer M. J. Liesenborghs. Na een korte toespraak
van den voorzitter deed de heer Marcel Deceulener voorlezing van het Jaarverslag 1928-1929, waaruit mocht blijken
dat, al had de tak, meer d an de vorige jaren, met moeilijkheden te kampen, moeilijkheden, welke hoofdzakelijk het
g
evolg waren van feiten, welke zich in het Verbond hebben
voorgedaan, toch, met de beperkte middelen, waarover kan
worden beschikt, verder de belangstelling in ons streven kon
worden levendig gehouden en uitgebreid. De voorstelling van
de film Nederland",
welwillend door het Hoofdbestuur ter
„
beschikking der afdeeling gesteld en bijgewoond door een
talrijk publiek waaronder ook de Nederlandsche consul,
Jhr. van der Maesen de Sombreff, vertegenwoordiger van den
gezant der Nederlanden te Brussel, de lezingen door voorname
Nederlanders (o.w.prof. Casimir, prof. Knappert, Raden Mas
Noto Soeroto), de muziekavond Naeye-Reban, enz., waren
evenveel blijken der werkzaamheid van het afdeelingsbestuur.
Verder had dit bestuur ook aandachtgewijd aan plannen,
diegeen openbaarheid en vooralsnog een definitieven uitslag
hadden (zoo de medewerking aan de samenstelling van een
rolprent „Vlaanderen"), maar die zijne aandacht blijven
genieten. Aan verschillende Vlaamsche vereenigingen werd
medewerking en steun verleend, terwijl tenslotte de leden,
als voorheen, van gunstprijzen konden genieten in de twee
Nederlandsche schouwburgen (Kon. Vlaamsche Schouwburg
en Volksschouwburg Folies Bergere) te Brussel en geregeld
het maandblad„Neerlandia” ontvingen.
Het ledental steeg in 1928 van 212 tot 224, onder wie
31 begunstigende leden.
Dit verslag, evenals de rekeningen van den penningmeester,
den heer G. J. Hooijer, door dezen laatste toegelicht, werden
eenstemmig en onder dankzegging goedgekeurd.
Vervolgens werd het bestuur eveneens eenstemmig herkozen
en aangevuld met den heer Avez. Deze zal den heer M. De
Ceulener, die in het bestuur blijft zetelen, maar, om redenen
vanprivaten aard, ontslag neemt als secretaris, in deze laatste
hoedanigheid vervangen.
Ten slotte werd, na een inleiding door den Voorzitter, de
algemeene toestand van het Verbond en de daarmede verband
houdende voorstellen tot wijziging der Verbondswet uitvoerig
besproken. Met algemeene stemmen — op vier na — werd
de voorgestelde wijziging van artikel 2 verworpen op grond
van de overweging, dat, mits eerlijk in acht genomen, de
huidige tekst kan volstaan, terwijl verder de voorgestelde
wijziging van artikel 17, waarbij meer macht words gegeven
aan het Hoofdbestuur om de naleving der Verbondswet door
degroepen en afdeelingen te verzekeren, eenstemmig werd
aangenomen.
De vergadering was het er, zonder een uitzondering, over
eens, dat het A. N. V. zich van alle inmenging in politieke
aangelegenheden dient te onthouden en voor alles de kultureele
saamhoorigheid van Noord en Zuid alsmede het gevoel van
taaleenheid en stamverwantschap moet bevorderen.
Ook werd aangedrongen op de spoedige samenstelling van
een beperkt comite van verantwoordelijke groepsbestuursleden
uit Vlaanderen en Noord-Nederland, met den heer P. J. de
Kanter als voorzitter, dat, in alle spoedeischende en moeilijke
gevallen , het Verbond, zijn wet of de belangen van Noordden
Zuid betreffend, onverwijld overleg zou le en en aldus de
herhaling zou weten te voorkomen van zekere moeilijkheden,
die zich, in den loop der laatste jaren, hebben voorgedaan.
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ZUID-AFRIKA
De stembusoverwinning in Zuid-Afrika.
De volksstem, die in Zuid-Afrika gesproken heeft,
had een sterk Afrikaanschen klank.
De nationalisten blijven er onder Generaal
Hertzog aan het bewind. Zij versterkten het aantal
hunner zetels tot 78; van de groote Britsch-gezinde
Zuidafrikaansche partij is nog maar een poover deel.
voornamelijk in de groote kuststeden, overgebleven,
Het binnenland valt steeds meer den nationalisten
toe, die nu ook zonder de hun trouw gebleven
arbeiderspartij kunnen regeeren.
Zuid-Afrika heeft zich in de laatste jaren van
Nederland verwijderd, ofschoon het sedert kort
,weder blijk geeft, de aanraking met het stamland
voor zijn taal en cultuur niet te willen missen.
De toenadering wordt het best bevorderd als
Nederland zich van alle inmenging buiten de cultureele betrekkingen onthoudt. De opleiding van
Afrikaners tot alle beroepen wordt steeds beter; voor
landbouw en veeteelt, waar tengevolge van klimaat,
bodemgesteldheid en het arbeidersvraagstuk zulke
eigenaardige toestanden heerschen, zijn de bewoners
van het land zelf uiteraard meer dan vreemdelingen
aangewezen. Zooals Zuid-Afrika zich in het staatkundige van Engeland onafhankelijk maakt, wordt
op allerlei gebied de hulp van buitenlanders aldoor
minder noodig en minder gewenscht. Alleen in het
cultureele begint men de wenschelijkheid van aansluiting bij het zooveel oudere stamland voortdurend
meer in te zien.
Ook Gnrl. Hertzog beseft, naar wij meenen te
weten, zeer goed de wenschelijkheid van aansluiting
der jonge Afrikaansche cultuur bij de Nederlandsche.
De voortzetting van zijn bewind, zal, naar wij vertrouwen aan het streven van het Algemeen Nederlandsch
Verbond in dat deel van het wijde Nederlandsche
stamgebied ten goede komen.
Prof. M. C. Botha, hoofd van het
Onderwijsdepartement.
Dr. W. Viljoen legt in October wegens het bereiken
van de leeftijdgrens zijn ambt van Superintendentgeneraal van Onderwijs neer, tot leedwezen van velen,
die nog getracht hebben, hem te behouden voor het
onderwijs, dat aan hem zoo groote verplichtingen
heeft. In Nederland kent men hem goed, al was het
slechts als vertegenwoordiger in 1903 van den Z.A.
Taalbond, toen dr. Viljoen te Leiden de besprekingen
voor taalvereenvoudiging kwam bijwonen. Het vereenvoudigde Nederlandsch is daarna in Zuid-Afrika
algemeen in gebruik genomen.
Dr. Viljoens mantel valt op prof. M. C. Botha, ook
in Nederland welbekend en wij, zijn stamgenooten,
mogen hooge verwachtingen koesteren van zijn optreden. Bid zijn bezoek h.t.l. in 1926 verklaarde hij
0,m.:
„Wij Afrikaners wenschen het Nederlandsch te behouden
omdat de woordenschat van het Nederlandsch voor ons
een bron is, waaruit wij noodzakelijk moeten putten,
willen wij geheel van den Engelschen invloed loskomen;
omdat wij naast den invloed der Engelsche beschaving
en literatuur, de Nederlandsche beschaving en literatuur
als tegenwicht wenschen te stellen; omdat wij onze stamverwantschap wenschen te behouden,"

Daarmede heeft prof. Botha zich geschaard aan
de zijde dergenen, die overtuigd zijn, dat het Afrikaansch, sedert het naast Engelsch volkstaal is geworden, niet anders dan winnen kan door een nauwe
aansluiting bij de stamtaal: het Nederlandsch.
Een belangrijk Proefschrift.
Aan de Universiteit te Leiden is op 14 Juni de heer
Martinus Steyn Vorster tot doctor in de rechtswetenschap bevorderd op een proefschrift, dat het eerste
deel uitmaakt van „Die Britse Rijk, Sij grondslag,
Doel, Ontwikkeling, Vervorming en Toekoms". In
dit deel, dat over den grondslag van het Engelsche
gezag over kolonien en bezittingen handelt, betoogt
de heer Vorster dat er een tegenstelling is tusschen
het Engelsche recht en het recht, dat Engeland in
zijne kolonien toepast. De Engelsche koning en het
parlement hebben zich ten opzichte van de kolonien
bevoegdheden aangematigd, die geheel of gedeeltelijk
in strijd zijn met de beginselen van de „Common
Law".
Aan dit proefschrift heeft de jonge doctor stellingen
toegevoegd, die zich aansluiten bij zijn betoog, als
bijv.: 4. „Die Engele koloniaal-regwetenskap is tendensieus" en 7. „Die oorname en navolging van
Engelse regsbegrippe en procedure het 'n nadelige
uitwerking op die gesonde ontwikkeling van Afrikaans reg" — stellingen buitengewoon belangrijk
voor hen, die recht en wet zullen vormen voor de
in wording zijnde nieuwe Zuidafrikaansche gemeenschap. In het derde en vierde deel van zijn werk zal
de schrijver zijn denkbeelden daarover nader ontwikkelen; de richting van zijn denken heeft hij,
behalve in zijn inleiding, aangegeven in de stelling: 1
„Die natuurreg van Grotius is als uitgangspunt vir
di Volkereg baje meer bevredigend, dan die hedendaagse positiwisme." Het verheugt ons, in dit proefschrift erkend te zien, dat het jonge Zuid-Afrika bij
zijn inrichting niet in het Engelsche maar in het
Nederlandsche recht een bevredigenden grondslag
voor zijn instellingen zal moeten vinden.
Gedenkteekenen.
In den optocht, waarmede de gemeente Uitenhage
in de Kaapprovincie van haar oud kerkgebouw naar
het onlangs geopende nieuwe trok, is een oude
bijbel vooruitgedragen, die in 1819 door den commissaris-generaal te Batavia, J. A. Uitenhage de Mist,
uit Nederland aan de gemeente ten geschenke was
gezonden ter herdenking van de schipbreuk van
het Nederlandsche oorlogsschip „Amsterdam" onder
bevel van kapt. Hofmeyer. De geredde schipbreukelingen waren in beklagenswaardigen toestand met
groote gastvrijheid door de gemeente Uitenhage
opgenomen. Aan een vlakte nabij het tooneel van
het onheil gaf men den naam „Amsterdamsche vlakte"
en de bijbel wordt in de kerk van Uitenhage als een
schat bewaard.
Op het Bloedrivierslagveld in Natal, thans door
niets aangegeven dan een hoopje ruwe rotsen, zal
een gebouw voor geregelde herdenkingsfeesten worden
opgericht, ten einde het volksbewustzijn van alle
Afrikaners levendig te houden. Negentig jaren geleden
is daar de groote slag tegen de inboorlingen geleverd,
nog jaarlijks op Dingaansdag gevierd, die het Afrikaansche yolk van den ondergang redde en zijn
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voortbestaan verzekerde. Een commissie van uitvoering is benoemd, waarvan o. a. de predikanten
der N. H. of Geref. Kerk te Ermelo en Johannesburg
en de heer G. Preller lid zijn. In „De Kerkbode"
doet de heer L. J. Spies te Koppie-Alleen, P. K.
Kingsley, Natal, een warm beroep op het huidige
geslacht om de mannen en vrouwen, die daar de
zaak der blanken verdedigden, waardig te herdenken.
Het is verblijdend, dat dit teeken van nationalen
zin alweder uit het verengelschte Natal komt, na
zooveel andere gelijksoortige teekenen in den laatsten
tijd.
Voorts gaat, te Kaapstad, de commissie voor geschiedkundige gedenkteekenen de zorg en het onderhoud van het Piet-Retiefgedenkteeken nabij Dingaanskraal ter harte nemen. Een ondercomit6 zal de
mogelijkheid onderzoeken van den aanleg van een
nationaal park in het westen der Kaapprovincie;
o. m. wil men de oude batterijen en gebouwen aan
de Houtbaai behouden, het kanon dat daar ligt,
behoorlijk opstellen en bewaren.
De toenemende belangstelling voor zulke plannen
van behoud en verzorging van gedenkwaardige overblijfselen zijn een verschijnsel van bezinning en
studie, dat als een bewijs van de gestadige ontwikkeling der Afrikaansche beschaving aandacht
verdient. Evenwijdig daarmede loopt de belangstelling voor natuurgedenkteekenen en wetenschappelijke ontdekkingen. Onlangs zijn in Transvaal de
overblijfselen opgegraven van een oermensch en
in de nabijheid daarvan die van een buffel, die 4 meter
span tusschen de horenpunten had. Deze vondst
bewees het bestaan van oermenschen in denzelfden
tijd, dat die buffets (Bubalus Bainii) bestonden, een
der belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen,
waarmede het Transvaalsche Museum — waarheen
die fossielen vervoerd zijn — geluk kan worden
gewenscht.

rijkdommen, haar toevoer van ondernemende mannen
met kapitaal en handelsgeest, een sterk zelfstandigheidsgevoel en een levendig begeeren naar ontwikkeling, vertoont zij buitengewone groeikracht
en een stijgend opnemingsvermogen, dat aan de
landen der Oude Wereld met hun overproductie
goede kansen biedt. Zoo is de invoer uit Ned. OostIndie van 1926 op 1927 verviervoudigd en kon die
uit Nederland in dien tijd van nog Been 13,5 millioen
gulden toenemen tot meer dan 13,9 millioen. De
geheele handel der Unie breidt zich uit; de voortbrenging is in de laatste jaren meer dan verdubbeld
en daar hierbij het goud bovenaan staat, op welks
toekomst niet valt te rekenen, streeft de regeering
naar aanmoediging van landbouw, veeteelt en nijverheid (zuivel- en metaalnijverheid).
Te weinig kent men het land. Onlangs is weer
een groep van Engelsche fabrikanten naar ZuidAfrika vertrokken, om de afzetmogelijkheden te
bestudeeren. Toen een bekend Nederlander opgemerkt had, dat het volstrekt onmogelijk was,
betrouwbare inlichtingen over de kansen voor Nederlandsche landverhuizers te verkrijgen, zonden de
Ned.-Zuidafrikaansche vereeniging en de Zuidafrikaansche Voorschotkas de landbouwcommissie
uit, van Welker bevindingen zulk een belangwekkend
verslag verscheen. Na dien kwam het Wonderfonteinplan voor een Nederlandsche nederzetting op besproeibaren grond. De kamers van koophandel in
Nederland toonen meer en meer haar instemming
en daadwerkelijken steun. Een Nederlandsch-Afrikaansche stoomvaartlijn, een Nederlandsche Bank
voor Zuid-Afrika, Nederlandsche kamers van koophandel te Johannesburg en Pretoria, Nederlandsche
handelsbureaux te Kaapstad en elders, werken in
steeds nauwere samenwerking met Nederlandsche
consulaten en met de bovengenoemde commissie tot
versterking der stoffelijke betrekkingen met onze
stamverwanten daarginds, die ook voor de cultureele
verstandhouding van zoo groot belang zijn.

Een Beetje Cijfers.

Opgewekt Stamleven te Kaapstad.
Op de jaarlijksche tentoonstelling te Johannesburg

— het uitstalvenster van Zuid-Afrika, zegt een
briefschrijver der N. R. Ct. — is Nederland nog
beter dan het vorige jaar voor den dag gekomen. Wel
miste men nu de belangrijke ambtelijke inzendingen
van het vorige jaar, maar de groote nijverheid was flink
vertegenwoordigd; het bezoek was veel talrijker dan
in 1928 en de commissie voor den Ned.-Zuidafr.
handel alhier, die in samenwerking met den consulgeneraal te Pretoria, dr. A. H. Lorentz, en de Ned.
K. v. K. te Johannesburg aldus bij het Nederlandsche
bedrijfsleven een belangstelling heeft gewekt, waarvan
voor enkele jaren nauwelijks iets te bespeuren was,
heeft eer van haar werk. Nederland is het eenige
land overzee, dat met een gezamenlijke intending
aan Zuidafrikaansche tentoonstellingen deelneemt.
Wel waren er verleden jaar plannen van Duitschland,
de Ver. Staten en Belgie, om dit voorbeeld te volgen;
tot dusver zijn die niet verwezenlijkt. Een volledig
beeld van wat de Nederlandsche nijverheid vermag,
gaven onze inzendingen nog niet; dat komt wet,
hopen wij, in 1930. Dan zullen ook te Rosebank bij
Kaapstad, Pretoria en Durban zulke tentoonstellingen
gehouden worden.
Afrika heet het werelddeel der toekomst; de Zuidafrikaansche Unie in elk geval staat pas aan het
begin van haar ontwikkeling. Met haar natuurlijke

Uit Kaapstad bereikten ons verscheidene berichten, waaruit
blijkt, dat daar een opgewekt Verbondsleven wordt onderhouden.
Men zal zich herinneren, dat het Hoofdkantoor zijn medewerking heeft verleend voor het inzamelen van geschenken
voor de bazaar ten bate van het Volkshospitaal te Kaapstad.
De heer Schoeler, voorzitter onzer Afdeeling,
meldt daarover
d.d. 10 Mei:
„Dank toch de vrienden in Nederland duizendmaal voor
hungetrouwe hulp, die er in groote mate heeft toe bijgedragen
om onze Volkshospitaal-bazaar in zulk een volkomen mate te
doen slagen. De „Hollandsche tafels", onder een prachtige
tent, geheel van rood, wit en blauw, met oranje rozetten en
palmen versierd, trokken in 't midden van de groote stadszaal
aller aandacht. De „Nias" met de bijdragen uit Nederland was
nog juist tijdig genoeg aangekomen en alle vriendelijke verrassingen werden met innige dankbaarheid aanvaard. De leidende commissie der Nederlandsche dames, bestaande uit
Mevrouw Van Buttingha Wichers-Del Loopuyt-Maas en
Schoeler-Ockerse, werd bijgestaan door een dappere schaar
van dames, onder wie vooralgenoemd mogea worden Mevr.
Horve, T. de Jongh, Engers, Bremer, Bosman en andere en
de 'on ere dames, onder wie wij zelfs een volijverige bezoekster uit Nederland, mejuffrouw Burger, dochter van Prof.
Burger van Amsterdam, opmerkten. Bijdragen, ook van de
dames uit Stellenbosch, werden keurig uitgestald en, naar ik
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verneem, ofschoon de eindbedragen nog niet bekend zijn,
hebben de Nederlandsche dames in een dag voor ruim £ 100.—
(1 1200.—)
aan—
verkocht en
is er on £ 50.—
op verschillende listen ingeteekend, zoodat de Commissie
hoot ongeveer £ 150.— (f 1800.—) te kunnen bijdragen tot
het welslagen van deze d appere poging der Kaapstadsche
dames. Hierin is niet begrepen de opbrengst van verkoo p van
maaltijdkaarten, die ook zeer belangrijk geweest is, doch onder
een afzonderlijk hoofd behandeld worth. Het moet gezegd
worden, dat de Nederlandsche dames in haar witte japonnen
met oranje schortjes en fraaie rozetten van vaderlandsche
kleuren er kranig uitzagen. Ons was net heeltemal hoogmoedig
op ons vrouens en op die pragtige werk wat hulle gedoen het.
1k weet nog niet wat de geheele opbrengst van deze poging van
een dag zal wezen, maar 't zal wel ongeveer £ 1500.— zijn.
Nog eens, aan alle vriendelijke gevers in Nederland, dank!
Ons sal die hulp nie vergeet nie!"
**
*

Over het door de Afd. Kaapstad ingerichte zeer geslaagde
Julianafeest schrijft de heer Schoeler:

„De groote zaal van 't Spoorweginstituut met inbegrip van
een zeer vermakelijke filmvoorstelling, was aangeboden door
de directie van de „African Theatres Ltd.” Alvorens de werkelike voorstellen be on werden telkens fraaie portretten van
de Nederlandsche Prinses, de eerbiedwaardige KoninginMoeder en andere fraaie beelden op 't doek geworpen, die
g
eestdriftigen bijval opwekten. Er was een overvloed van alles
voor deze zaal-vol kinderen en van 2.30 tot 5 uur heerschte
er, bij volmaakte orde, de uitbundigste vreugde."
**
*

Zaterdag 25 Mei had de feestmaaltijd plaats ter eere van
den scheidenden Consul Van Buttingha Wichers.
Ongeveer 60 personen namen er aan deel o.m. de heer en
mevrouw Jac. Loopuyt, de heer en mevrouw J. L. Schoeler,
Dr. W. J. Viljoen, Superintendent-Generaal van Onderwijs,
Dr. Hamman, Consul voor Duitschland, Dr. A. J. v. d. Merwe
en mevrouw V. d. Merwe, de heer en mevrouw F. Rom el
dr. F. C. L. Bosman en mevrouw Bosman, de heer en mevrouw
Tinus deJongh, de heer Mesdag, Kanselier van het Nederlandsche consulaat.
Hetgeheele bestuur onzer Afdeeling vormde de feestcommissie. De spijslijst wemelde van Nederlandsche benamingen,
b.v. Oranje-Nassausoep, gebakken tong uit de Zuiderzee,
Geldersche erwten, Westlandsche asperges, Frieslandsche Ossenhaas, Betuwsche kersenpudding. De andere stamgebieden
waren niet vergeten. o.m. blijkend uit d e Kaapsche vruchten
en de Javakoffie.
De voorzitter der Afd. Kaapstad bood den heer en mevrouw
Van Buttingha W ichers namens vele vrienden als aandenken
een album met foto's van Kaapstad en omstreken aan.
Het woord hebben o.m.gevoerd Dr. Viljoen, mevrouw
Loopuyt, de heer Schoeler, Dr. Bosman en de gehuldigde.
Wij komen op hun redevceringen in het volgende nummer
terug.
**
*

Tenslotte verdient nog vermelding de „Dietsche Kunsaand",
onder beskerming van die Afrikaanse Taal- en Kultuurver, en die
eniging, Uniwersiteit van Kaapstad die Oranjeklub
Algemeen Nederlands Verbond", op 28 Mei gegeven, met
medewerking der dames Ans Uithof, Mc Claggan en Stofberg
en de heeren Hussey en Ben Marais. Zang, voordracht en
snarenspel wisselden elkander af. Het programma vermeldde
vele Dietsche namen: Lambrechts-Vos, Cath. van Rennes,
Kuiler, Zweers, Lei olds Langenhoven, Van Bruggen.

NEDERLAND.
Vergadering
van Groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond
gehouden te Utrecht op 1 Juni 1929.

Voorzitter: de heer J. N. Pattist.
Vertegenwoordigd waren 13 Afdeelingen: Amsterdam;
Amersfoort; Arnhem; Den Haag; Den Haag-Jongelieden;
Dordrecht; Haarlem; Rotterdam; Schiedam; Utrecht;
Voorne-Putten; Wageningen; West-Zeeuwsch Vlaanderen.
Behalve belangstellende leden waren nog tegenwoordig
verschillende leden van het Hoofdbestuur.
Tot ondervoorzitter werdgekozen Prof. Dr. Z. W. Sneller
te Rotterdam, tot lid van het Groepsbestuur, de heer J. E.
Gerzon, Amsterdam, idem Hoofdbestuur Mr. W. J. L. van Es,
Wassenaar.
De voorzitter bracht eerbiedig hulde aan de nagedachtenis
g e en
jar lid was van het
van Mr. K. M. Phaff,
die lane
Groepsbestuur en later afgevaardigde der Groep in het Hoofdbestuur.
Deze vergadering was voornamelijk belegd ter bespreking
van wijzigingen der Verbondswet,betrekking hebbend op 1)
verduidelijking van het doel; 2) het verschaffen van grooter
macht aan het Hoofdbestuur, om de naleving der Verbondswet
te verzekeren; d eze wijzigingen had het Hoofdbestuur voorgesteld; daarnaast waren twee voorstellen door het Groepsbestuur namens de Groep gedaan; 3) een andere samenstelling
van het Hoofdbestuur teneinde het Dagelijksch Hoofdbestuur
te doen kiezen buiten de afgevaardigden der Groepen; 4) tot
verlaging der verplichte afdracht van de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen aan de Hoofdbestuurskas.
Het Groepsbestuur had in zijn praeadvies aan Baden de
voorstellen van het Hoofdbestuur te aanvaarden, behoudens
een tekstwijziging ten aanzien van punt 2, doch de voorstellen
los te maken van de toelichting van het Hoofdbestuur, daar
deze met den tekst der voorstellen in strijd was en daardoor
verwarring kon stichten, in het bijzonder ten aanzien van het
eerstepunt. Bij de bespreking verdedigde de Algemeene
Voorzitter namens het Hoofdbestuur de meening, dat tusschen
toelichting en tekst der wijziging geen verschil was. Uit de
daarop volgende besprekingen bleek niet duidelijk, hoe de toelichting tot stand was gekomen. Eenige . afgevaardigden der
Groep in het Hoofdbestuur verklaarden, dat de uitleg, door
den Algemeenen Voorzitter gegeven, niet overeenstemde met
de bedoeling van den tekst, zooals deze na een amendement in
de Hoofdbestuursvergadering was aangenomen.
Onder deze omstandigheden werd het eerste voorstel verworpen •-met 14 teen
10 stemmen.
g
Het tweede voorstel tot verleening van grooter macht aan
het Hoofdbestuur om de naleving der Verbondswet te verzekeren werd aangenomen met 15 teen 9 stemmen, nadat de
Algemeene Voorzitter namens het Hoofdbestuur het amendement van het Groepsbestuur gewijzigd had overgenomen.
Op het voorstel der Groep tot veranderde samenstelling van
het Hoofdbestuur en andere wijze van verkiezing van het
Dagelijksch Hoofdbestuur, verklaarde de Algemeene Voorzitter mede namens de andere leden van het Dagelijksch
Bestuur, dat zij er prijs op stelden als afgevaardigden eener
Groep gekozen te worden. Na de nadere verklaring namens
het Groepsbestuur, dat de wijziging een persoonlijke bedoelinen had, maar het beginsel betrof, dat de dagelijksche leiding
van het Verbond behoorde te liggen bij personen, die niet
onderworpen waren aan wisselende stemmen en in de Groep
en anderzijds de Groep volkomen vrij moest kunnen zijn om
in de verkiezing harer afgevaardigden vrijelijk tot uitdrukking
te doen komen de stroomingen in de Groep zelve, werd het
met algemeene stemmen aangenomen, gewijzigd volgens een
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amendement der Afdeeling Utrecht, in dien zin, dat het Dagelijksch Bestuur zal worden gekozen door de afgevaardigden
der Groepen uit de leden van het Verbond.
Bij het voorstel tot wijziging der afdracht brengt de algemeene Voorzitter naar voren de moeilijkheden, die daaruit voor
de werking van het Hoofdbestuur voortspruiten. Voor Groep
Nederland in het bijzonder brengt het praktisch geen voordeel,
omdat wat die Groep hieruit meer zou ontvangen, weer zou
worden weggenomen, doordat dan het Hoofdbestuur de kosten
derpropaganda op de Groep zou moeten afwentelen.
Namens het Groepsbestuur wordt verklaard, dat de bezwaren door den Algemeenen Voorzitter opgeworpen van
later orde zijn. Immers de thans geldende afdracht staat
in het Groepsreglement en dit kan slechts gewijzigd worden na
oedkeurin g door 't Hoofdbestuur. Er zullen dus nog nadere
g
besprekingen moeten volgen. De wijziging brengt slechts dit
verschil, dat de Groep daarna tot besprekingen met het Hoofdbestuur kan over aan terwijl hare voorstellen nu reeds een
jaar lang konden worden terzijde gesteld op grond dat de
Verbondswet de afdracht had vastgesteld.
Ook dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen.
Wat de aan te wijzen personen betreft, die de Groep op de
a.s. Algemeene Verbondsvergadering zullen vertegenwoordigen, het Groepsbestuur zal dezen nader aanwijz?n.
Vervolgens werden besproken de moeilijkheden,welkevroeger
met Groep Vlaanderen waren gerezen en besloot de vergadering
dat Groep Nederland van haar kant een moeilijkheden in
het leven zou roe en die de herleving van Groep Vlaanderen
in den weg zouden staan.
Tevens vestigde een der Afdeelingen de aandacht der vergadering op de houding door den Algemeenen Voorzitter
ingenomen tegenover het Grootnederlandsche Studentencongres onlangs te Amsterdam gehouden, welke houding algemeen
betreurd werd.
Nogmaals de boottocht der Afd. Rotterdam.
De boottocht der afd. Rotterdam van verleden jaar is buitengewoon goed geslaagd, reden waarom nag noeg alle deelnemers
er op aangedrongen hebben, ook dit jaar wederom zoo'n uitstapje in te richten.
Ditmaal zal Dordrecht het doel zijn, waar onder deskundie leiding de Groote Kerk, het museum-woonhuis Van Gijn
en andere bezienswaardigheden zullen worden bezocht. De boot
„Maasnymph", is bijzonder ruim, een stri'k'e is aan boord.
De tern we voert om het eiland IJsselmonde, langs de Oude
Maas en den Rotterdamschen Waterweg.
Dag: Zaterdag 6 Juli a.s.
Uur van vertrek: des namiddags 1 uur 15 stipt, ongeveer
half acht weer thuis.
Plaats van vertrek: Ponton Fop Smit, Oude Hoofd (bij het
Maasstation, met lijn 4 te bereiken van de Stations D.P. en
Hofplein).
Prijs: f 1.50 + f 0.20 (voor de bezienswaardigheden te
Dordrecht) = f 1.70. Ookgenoodigden zijn hartelijk welkom.
Mengeve zich onmiddellijk op bij Mej. A Ku er Provenierssingel 27, Telef. 43923, Rotterdam, onder gelijktijdige
toezending van het verschuldigde bedrag aan Mr. Ch. J. J. M.
Petit, Rotterdam, Witte de Withstraat 22, Gironummer 58013,
waarna het bewijs van toe an wordt to z gezonden.

den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin door het
Bestuur in dezaal van den Kolonialen Raad werden
uitgedeeld, ditmaal aan de leerlingen der hoogste klassen der
scholen van hetgeheele eiland Curacao, die de beste vorderingen in de Nederlandsche taal gemaakt hadden. Ook op
Bonaire en Aruba had de uitdeeling van Neerlandia-prijzen
als bovenbedoeldplaats en wel door bereidwillige tusschenkomst der Heeren Gezaghebbers aldaar".
Veel belangstelling toonden de leden voor de beide lezingen,
gehouden door den heer Ir. G. Schotel, adviseur van het technisch bureau van het Min. van Kolonien, over draadlooze
popularia en den heer J. J. Bruna, plaatsvervangend Hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam, over
de beteekenis van Nederlandsch Nieuws voor de Rijksgedachte,
en voor de vertooning van door het Hoofdbestuur beschikbaar
gestelde Nederlandsche rolprenten op Julianadag.
Met dankbaarheid wordtgewag gemaakt van de gouvernementssteun, root f 500.—, voor de eerste maal in Januari
1929 uitgekeerd.
In de 6 Meigehouden algemeene vergadering is de heer
Ir. E. F. Suringar tot eerelid der Groep benoemd.

BOEKBESPREKING.
Het Nederlandsch Verzekeringsbedrijf (Naamlooze
Vennootschap), door H. G. Schuddebeurs. Martinus
Nijhoff, Den Haag.
De verzekeringswetenschap heeft ook haar Nederlandsche
baanbrekers. We hebben slechts de namen te noemen van Johan
de Witt en Christiaan Huygens, om voor ons land eenige verdienste op dit gebied op te eischen. Zij le den mede den
grondslag voor de ontwikkeling dezer wetenschap.
Het werk van den heer Schuddebeurs is echter niet bedoeld
als eengeschiedkundige beschouwing over het verzekeringswe en wil alleen zijn een overzicht van het Nederlandsch
verzekeringsbedrijf gedurende de laatste twee eeuwen, voor
zoover dit door naamlooze vennootschappen werd uitgeoefend.
Neerlandia is niet een tijdschrift, waarin men een bespreking
van zulk een zuiver vakkundig werk verwacht, Toch is dit ons
aanleiding tot een opmerking, die wel eens gehoord ma
worden.
Uit het met kennis van zaken samengestelde werk van den
heer Schuddebeurs blijkt, dat het verzekeringsbedrijf op alle
gebieden, die het langzamerhand tot zich getrokken heeft,
betrouwbare instellingen in Nederland telt en dat men dus ook
voor het sluiten van verzekeringen zich niet tot buitenlandsche
maatschappijen behoeft te richten.
Dat deze trachten haar belangen over heel de wereld te
behartigen, kan haar moeilijk euvel worden geduid, maar van
een Nederlander mag men verwachten, dat hi' in de eerste
plaats zijn eigenlandsche degelijke instellingen bevoordeelt,
gelijk een Vlaming dat een Vlaamsche maatschappij en een
Afrikaner een Afrikaansche Vennootschap zal doen..
Behalve voor vakkundigen heeft het door Martinus Nijhoff
keurig uitgegeven boek van den heer Schuddebeurs dus ook
waarde voor hem, die in vaderlandsch opzicht op verzekeringsgebied volledig wil ingelicht worden.
***

NED. ANTILLEN
Van de Groep
Uit 't jaarverslag 1928 dezer Groep blijkt, dat het ledental op
31 Dec. 1928 184 bedroeg. Sedert is het aanmerkelijk gestegen.
Met voldoening wordt wederom gewag gemaakt van de
Neerlandiapri jzen, die „wederom onder veel belangstelling op

F land er n. — Siiddeutsche Monatshefte 26. Jhrg. 8 Mai
1929.
Dat de Vlaamsche beweging ook ongezonde belangstelling
kan wekken, blijkt uit den voor ons liggenden bundel. Het valt
niet te ontkennen, dat deze opstellen belangrijk zijn en met
veel zakenkennisgeschreven. Vlaanderens staatkundige ligging,
ziin verhouding tot Belgie, zijn yolk, school, kerk, hebben
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mannen als Dr. R. P. Oszwald(Potsdam), prof. Verhulst, Leo
Deman, Dr. Roeland e.a. met groote bekwaamheid behandeld;
dat het Vlaamsche bankwezen reeds zoo sterk is uitgegroeid
alsprof. Van Caeneghem aantoont, kan voor de toekomst van
het land vangroote waarde worden. Nochtans is de grondslag
van dengeheelen bundel, die van de oude staatkundige tegenstelling tusschen Duitschland en Frankrijk, die in Europa reeds
zooveel kwaads heeftgebrouwen en waaraan Locarno een eind
trachtte te maken. De opstelraad gaat van de meening uit, dat
de Duitsche volksgemeenschap ook heden nog „in vollen oorlogstoestand verkeert" en dat de worstelaars in Vlaanderen
werken voor het Deutschturn. Dat een dergelijke opvatting bevorderd wordt door aanmatigingen van de andere zijde, maakt
haar voor ons niet aannemelijker,
allerminst wanneer ze zoo
vergaat, dat zij Coster, Timmermans, Stijn Streuvels, Hendrik
Conscience, Guido Gezelle en Rene De Clercq inlijft bij „de
Duitsche Cultuur"! De Nederlandsche stam is er niet op gesteld voorpost te zijn van eenig ander yolk en behoudt zijn
C.
eigen cultuur gaarne voor zichzelf.
**
*

Suriname.
Een viertal artikelen, in het Koloniaal Weekblad van de Verest" verschenen, zijn gebundeld tot een
eeniging „Oost en West"
vlugschrift, getiteld „Suriname, land van toekomst voor Hollandsche Landbouwers", 1)
De schrijvers zijn alien voorstanders van Kolonissatie door
Nederlanders in Suriname.
Het eerste artikel is van Dr. Th. Lens, gep. Off. van Gezondheid lste klas van de landmacht in West-Indie, die voor
eenproefneming van Kolonisatie uit Hollandsche Landbouwers
in Suriname reeds veelgeschreven heeft en lezingen heeft
gehouden en die van meening is, dat een maisbedrijf op kleine
schaal reeds loonend kan zijn.
De tweede schrijver is J. Pyttersen, oud-administrateur van.
suikerondernemingen op Java, die Suriname noemt een waardevol bezit en, na te hebben meegedeeld, dat Suriname veel te
dun bevolkt is, den ouden weg en den nieuwen we aantoont
om het land te bevolken, ten einde ten slotte kolonisatie van
Nederlandsche landbouwers aan te bevelen. De ontwikkeling
van de waarde moet — zegt schrijver — het werk zijn van
onze 'one menschen, de ouderen hangen te veel aan den
g
oedkoopen koelie.
De beer J. A. Liems, oud-hoofd van den Landbouwvoorlichtingsdienst in Suriname, bespreekt de economische zijde
van„Kolonisatie van Hollandsche boeren naar Suriname” en
stelt de vraag, of de Holt. Mij van Landbouw en de Ned. Mij.
van Nijverheid en Handel er een belang bij hebben de aanbevolenproefneming geldelijk te steunen en uitvoering en.
leiding althans toe te vertrouwen aan de Nederl. Heide Maatschappij.
De vierde bijdrage is van den heer C. L. Thomson, die
schrijft over „Immigratie van Nederlanders naar Suriname".
Deze komt ook tot degevolgtrekking, dat imigratie van Nederlandsche landbouwers en kweekers voor den opbouw en de
welvaart van Suriname en ook voor Nederland van zeergroot
belang is, doch voor alles de we gebaand moet worden door
den handel; eerst dan is volkomen succes te verwachten.

TAALWACHT
Brievenbus.
G. v. C. te C. Aan De Viersprong is de born te laat gesprongen: de eigenaar verandert dit niet meer. Bovendien
vinden wij het niet zoo erg: Quatre-Bras roept heel wat vaderlandsche geschiedenis in het geheugen terug.
1) Uitg. N.V. Drukkerij Ten Hagen, 's-Gravenhage, 0.25 gld.

De inzender van een hotelrekening uit H. make zelf den
hoteleigenaar op zijn dwaasheden opmerkzaam.
De inzender van het stukje over brievenmalen vermelde zijn
naam. Nu alleen: brievenmalen is uitstekend Nederlandsch.
Bij de Kon. Ned. Posterijen bestond (bestaat ?) een beambte
met den naam Conducteur der brievenmalen.
Liederenavond of Liederavond ?
A. D. L. Jr. te A. — Het meervoud liederen schijnt eerst
in de 17de eeuw ingebruik te zijn genomen. Het oorspronkelike meervoud was lieden, dat thans geheel in onbruik is.
Liederavond is namaak van het in ons land zoo vaak voorkomende liedertafel (Ned. zangvereeniging). Een vergelijking
met woorden als kinderwagen, bladerkroon e.d. gaat hier niet op.
Oostermaand"
„
Een Vlaamsch blad et „Oostermaand" boven zijn Aprilnummers. Dit is niet anders dan eengermanisme. Het Hgd.
kent Ostermonat = Paaschmaand.
Alzou nu Paschen steeds in de maand April vallen, dan
nog zou Ooster in Oostermaand een Nederlandsch zijn.
Het Nederlandsche woord is Grasmaand.
Grappige Spoorwegen.
De Nederlandsche (let wel!) Spoorwegen vermelden als
afzendadres:
Rue Parkstraat
La Haye
Waarom niet Parcrue? Dan was het althans heelemaal slecht

Fransch!
Van een Haagsche drukkerij !
De bekende drukkerij van De Swart en Zoon te 's-Gravenhage
heeft een kaart aan haar klanten toegezonden, waarop het
volgende voorkomt:
Ga eens na
hoe degemiddelde
Nederlander vertaalt:

en of niet de juiste
vertaling zou ztjn:

achteraf,
er buiten
bezigen, gebruiken
de brief van dit kantoor,
bureel, enz.
aan den eenen kant
einerseits
terreinen, domeinen, landstreken, streken, districten,
Gebiete
gewesten.
van Uw kant
Ihrerseits
aanbouw, nieuw gebouw.
Neubau
geregelde stoomvaartlijn
regelmassige Dampferlinie
verbouwing
Umbau
herleiding
Umrechnung
Hulde, en welke drukkerij helpt mee ?

abseits
beniitzen
das diesseitige schreiben

Voor den toekomstigen Minister van Financien ter
navolging.
Italiaansch voorop.

In Italie zal men voortaan uithangborden met opschriften
in een vreemde taal vijfmaal zooveel belasting moeten betalen
als voor de borden met Italiaansche opschriften.
't Kan dooien en 't kan vriezen!
In Het Vaderland van 4 Mei stond, dat benutten een germanisme is. Op gezag ( ?) van een ongenoemde was het een
paar dagen later niet een germanisme. Die ongenoemde heeft,
zoo lang hi' zich niet bekend maakt, voor ons niet het minste
gezag, terwijl Van Dale's Woordenboek in dezen niet betrouwbaar is. Er is o.i.gezag noodig, vooral voor de jeugd, die altijd
weten wil, waaraan zij zich moet houden. Of ma deze in
verwildering opgroeien ?
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Den Helder en niet Helder.
Namens den minister van Binnenlandsche taken en Landbouw heeft de commissaris der Koningin in de provincie
Noord-Holland aan de burgemeesters en wethouders der
gemeenten verzocht om, in overeenstemming met het raadsbesluit dergemeente Helder, waarbij de naam deer gemeente
veranderd is in Den Helder laatstgenoemden
, naam voortaan
te bezigen.
Wat is nu hetgevolg van een en ander geweest ? — Dit,
dat men nu telkens mededeelingen krijgt, (ambtelijke en
niet-amb telijke) met, b.v.: — „Bij beschikking van den kantonrechter te Den Helder is benoemd tot toeziende voogd . . . .
(enz.)." — Dat „te den" is natuurlijk slecht Nederlandsch;
men behoort in zoo'ngeval te schrijven: de kantonrechter
ten Helder.

Evenals men niet moet schrijven: te Den Briel, maar: ten
Briel. Niet: te Ter Neuzen, te Ter Apel, enz. maar eenvoudig:
ter Neuzen, ter Apel, en zelfs, al klinkt dat vreemd: ten Haag
en niet: te Den Haag.
S.
Een aangenaam bericht.
Van den heer Willemsen, eigenaar van „Central" te Arnhem,
ontvangen we het bericht, dat hi' sptjsltjsten steeds in het
Nederlandschgeeft en in de vergadering van Hotelhouders
het afkeurenswaardige gebruik van vreemde talen op die
listen zal ter sprake brengen. Wij ho en van harte, dat de
heer Willemsen Been uilen naar Athene zal dragen, liever
dat hi' een open deur intrapt. Mooi zoo, mijnheer Willemsen,
houd maar flink voet bij stuk.
Half om half.
Rappel op order. 1 ex. Taalzuivering!

Van de 6 woorden zijn er 3 zuiver Nederlandsch. Moet
je dit nu goed of slecht Nederlandsch noemen ?
Dutch Guyana!
Als je in zoo'n Nederlandsch overzeesch gebied huwt, zou
het toch zeer klein zijn, indien je dan in de kranten liet zetten,
dat Moengo in Nederlandsch Guyana te vonden is. (Het Vaderland, Zaterdag 30 Maart, 1929).
Van een briefomslag.
Koningin-Wilhelminalaan .., Voorburg blHaag. Waar ligt
Voorburg, in Duitschland ? Want Haag is de Duitsche naam
voor Den Haag!
Nu is he _ _2st reuzefijn!
Study-home noemt zich een Nederlandsche inrichting, waar
rkt" worden. Hoe zou zoo'n
leerlingen van H. B. S. „bijgewe
Engelsche inrichting zich noemen ?
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Als sprekers zullen optreden dr. J. B. Schepers, H. Algra,
dr. G. Gosses, M. Wiegersma, dr. M. de Jong, H. K. Schippers
prof. dr. M. J. v. d. Meer (uit Frankfort), prof. dr. T. Brandsma.
Aan dezen leer an zijn verschillende uitstapjes verbonden.
Verklarend Handwoordenboek.
Van dit bekende woordenboek, oorspronkelijk door M. J.
Koenen opgezet, sedert door Dr. Endepols voortgezet, is de
zestiende druk verschenen.
De behoefte aan een nieuwen herdruk na zooveel uitgaven,
is de beste aanbeveling voor dit woordenboek, dat tevens
vreemde-woordentolk is.
Ceilon.
Er zijn twee heuvels in Colombo, waarop onze voorvaderen
gedenkteekenen hebben gebouwd. Deze heuvels hebben oorspronkelijk geheeten Wolfendaalheuvel en Hulftsdorp. Ten
onrechte worden ze tegenwoordig gespeld Wolfendahl en Hulftsdorf, alsof zij van Duitschen oorsprong zijn.
De heer W. S. Christoffelsz in Ceilon deelt aan de Ceylon
Daily News mede, dat de oorzaak vermoedelijk gelegen is in
het feit, dat onder Nederlandsch bestuur een Wurtemberger
Regiment in Ceilon was, grootendeels uit Duitschers bestaande,
onder bevel van Majoor De Muron, wiens broer Graaf De
Muron door de 0.I. Compagnie was opgedragen een regiment
op te richten in Europa, om naar Ceilon te worden gezonden,
ten einde den handel aldaar te beschermen. Toen deze vreemde
soldaten op Ceilon kwamen, vonden ze te Colombo een Duitsch
predikant, ds. J. D. Palm, een Pruis, die Luthersch was. Dez z
soldaten kerkten in de Herv. Kerk, een flink steenen gebouw
op den Wolfendaalheuvel en veranderden den naam langzamerhand in Wolfendahl, Ds. Palm, zelf geen Nederlander
vangeboorte, spelde den naam ook fout, schreef in de Huwelij kss tukk en „Wolfendahl-Kerk".
Generaal Hulft woonde eertijds in een fraai gebouw, waar
nu hetgebouw van het Hooggerechtshof staat (Supreme Court)
en de Burghers in die omgeving noemden die plaats Hulftsdorp.
Naar aanleiding van de plannen voor de herinrichting van
de Oudhollandsche archieven van Ceilon, hun vertaling en
bewerking worth de wenschelijkheid uitgesproken om de juiste
Hollandsche namen Wolfendaal en Hulftsdorp in eere te herstellen.
Voor de molens in Fransch Vlaanderen.
Nog ingekomen een gift van mejuffrouw A. A. B. te Velp.

Wie volt?
g
Ons zoeklicht.

Kalender Groot-Nederland 1930.
De nieuwe kalender is in bewerking.
Met het oog op het buitenland zal hi vermoedelijk reeds in
Augustus geleverd kunnen worden.
Doet in elkgeval tijdig Uw bestelling, leden van 't A.N.V.!
Dit voorkomt teleurstelling.

Wie kan inlichting geven over den heer Johannes Gerardus
Voet,gewoond hebbend Salt Lake City, Utah en 831 Maple,
Los Angeles, Californie, sedert 1926 onvindbaar.
Omstreeks 20 jaar geleden was er een rondreizend cabaretgezelschap van Hollandsche en Hollandsch-Indische meisjes,
dat voorstellingen gaf in de groote steden van Oost-Azie:
Manila, Hongkong, Bangkok, Singapore enz. Leider daavan
was de toen 60-jarige A. W.. G. J. Baron van Hoevell, zoon van
den vermaarden kenner van Indie en lid der 2de Kamer dr.
W. R. Baron van Hoevell. Weet iemand ook te ze en of
genoemde leider nog leeft en zoo ja, waar, of anders waar en
wanneer hi'j stierf ?

Friesche leergang.
1, 2 en 3 Augustus worth te Leeuwarden een Friesche leergang gehouden, ingericht door den Provincialen Onderwijsraad van Friesland (secretaris: de heer J.' H. Brouwer,Tj.
Hiddestraat 62, Leeuwarden).

De bekende voordrachtkunstenares mevrouw Anna Klaasen,
sedert verscheidene jaren gevestigd in Weltevreden N. I.
gaat binnenkort een kunstreis door Zuid-Afrika maken.
Op zich zelf is dat al van beteekenis, maar wat dit brengen

MEDEDEELINGEN.

Mevrouw Anna Klaasen naar Zuid-Afrika.

114

NEERLANDIA

van het Nederlandsche lied aan de Afrikaners voor ons nog
aantrekkelijker maakt is haar plan om op de auto, waarmede
zij die reis wil ondernemen, twee der bekende vlagjes van het
A.N.V. (de 3 Dietsche Barken) teplaatsen. Zij zullen on etwijfeld haar baan mede effenen.
Onze beste wenschen voor het welslagen dezer onderneming,
een der belangrijkste middelen voor de uitwisseling van Dietsche
cultuur tusschen de verschillende stamgebieden.
Het dagboek van Trigardt.
Naar aanleiding van de vraag in het Juninummer over het
dagboek van Trigardt kwamen wij in het bezit van de volgende
inlichtingen.
Het dagboek van Louis Trigardt is in 1917 uitgegeven door
Gustay. S. Preller te Pretoria en reeds lang uitverkocht. Het
oorspronkelijke dagboek berust thans in het Staatsmuseum
te Pretoria.
In 1928 heeft Preller een werkje „Sketse en Opstelle" uitgegeven bij L. van Schaik te Pretoria, 219 blz., prijs 6/6,
waarin hi' 80 bladzijden wijdt aan „Trigardt se Dagboek".
Daarin bespreekt hi' niet alleen het dagboek, maar alles wat
in verband met die trek staat. Ook het doel, dat Trigardt met
zijn dagboek beoogde en de lotgevallen van het dagboek
tusschen den dood van den schrijver en het oogenblik, dat het
in het Staatsmuseum werd opgenomen.
De lotgevallen van den Trigardt-trek in het Noorden van
Transvaal, de lijdensweg over de Drakensbergen en in het
ongezonde lage veld bij Delagoabaai, de ramp welke de trekkers
in Lorenco-Marquez trof en de redding van de overgeblevenen,
de wederwaardigheden van Carl Trigardt in Midden- en
Noord-Afrika en van de nazaten van den schrijver van het
dagboek in de dagen van de Zuid-Afrikaansche Republiek
worden alle in de Sketse en Opstelle op spannende wijze
verhaald.
Eengedenkraam voor Jacob van Maerlant?
De bekende Brielsche archivaris Johan Been dringt in de
Brielsche Courant naar aanleiding van Mr. Schaaps artikel
over Jacob van Maerlant in het Juninummer van Neerlandia,
er op aan, dat in de Sinte Catharina een gedenkraam voor den
„vader der Dietsche dichtren algader" worde aangebracht.
Wie spant zich daar eens voor ?
Vrijwilligers voor !
Een Afrikaner schrijft ons:
„Daar ek baie gretig is om briefwisseling te voer met iemand
in Nederland, het ekgewonder of u my nie miskien in kennis
kan stel met iemand daar nie".
Mocht een onzer leden lustgevoelen schriftelijk met dezen
stamverwant te„geselsen”, dan willen wij gaarne zijn adres
meedeelen.
Het verlangen, om aldus met het Nederlandsch in nauwere
aanraking te komen, verdient alle aanmoediging.
Tiende Koloniale Vacantieleergang voor
Aardrijkskundigen.
Op 27 en 28 December e.k. zal vanwege het Comite voor
Indische Lezingen en Leergangen wederom een Koloniale
Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen te Deventer warden
ehouden.
g

Jeugdige Voortrekkers.
Dat er in de jeugd toch nog wel Stamverwantschap en
stamgevoel leeft, bewijst het volgende:
Eenigen tijd geleden kwam een jongmensch uit onze boekerij
een werkje over Piet Retief leenen.
Hi'j deed ons verslag van het doel in dezen vorm:
„Indertijd heb ik een boek geleend, n.l. Pieter Retief door
Gustav S. Preller.
Dat was, omdat in de Bn. v. Pallandt-troep een Voortrekkersstam werd opgericht. Voortrekkers zijn bij de Padvinderij

de jongemannen, die zich ten doel stellen hun levensgeluk
te zoeken in 't dienen, d. w. z. door anderen te helpen en
anderengelukkig te maken, zelf hun levensgeluk te vinden.
Voortrekkers vormen Ploegen (5-7 jongemannen), die bij
3 of 4 weer Stammen vormen.
Nu heeft iedere Stam een naam. Omdat de naam Voortrekker
herinnert aan roemrijke Voortrekkers uit Zuid-Afrika, hebben
we besloten een naam te zoeken uit die Voortrekkers. Onze
keus viel op den bekenden Piet Retief. Door 't lezen van 't genoemde boek werd die keuze versterkt.
U vroeg om een verslag van de inwijdingsplechtigheid.
Welnu, dit was, zooals ik destijds reeds zeide, zeer eenvoudig.
Wij zijn bij elkaar gekomen, in ons hoofdkwartier en onze
Oubaas V. T.-leider) was ook aanwezig.
We hebben een uittreksel uit 't boek voorgelezen en vervolgens een „hoezeetje" uitgebracht op dien grootsten aller
Voortrekkers.
We namen 't besluit een foto te koopen van Piet Retief en
als kenteeken werd vastgesteld de letters P. R. in een ruit.
Daarnagingen we uiteen.
Hierbij breng ik U uit naam van den Stam hartelijk dank
voor Uw belangelooze hulp.
U kunt rekenen op zijn hulp, indien dit noodzakelijk blijkt.
Wij wenschen 't bestuur een goed jaar toe voor 't A. N. V.
M. h.g. Uit naam van de stam
(w.g.) T. E. A. v. HYLCKAMA VLIEG."
Groep Ned.-Indie.
Als secretaris-Penningmeester van deze Groep is opgetreden
de heer C. C. T. M. Le Roux, Laan Trivelli 7, Weltevreden,
in deplaats van mr. Greidanus, die met verlof naar Nederland
vertrokken is.
Vlaamsche Prijsvraag.
Met het oog op de inhuldiging van het Uzermonument 1930
looft het„Komiteit van de Jaarlijksche Bedevaart naar de
Graven van den Uzer” eenprijs van 5000 fr, uit voor het
beste tooneelwerk over „het Vlaamsche Treurspel van den lfzer".
De mededingende werken moeten voor 1 Mei 1930 ingezonden worden. Het reglement en de samenstelling van den
beoordeelingsraad zullen later medegedeeld worden.
Adres voor inzending: Wilfordkaai, Temsche .
Postzegelafdeeling.
Gebruiktepostzegels ontvangen van Mr. C. M. J. de J.
en mevr. A. A. B.-B. te 's-Gr.
Zendingen zijn steeds welkom.
Belangrijke Uitgaven.
In de jaarvergadering der Van-Riebeeckvereeniging heeft
de voorzitter, Sir James Rose Innes, overweging toegezegd van
het uit even der oude Hugenotenpapieren in de archieven der
Ned. Geref. Kerk en van het verhaal der reis van Van Linschoten door Afrika.
Andere uitgaven, als het Da boek van Witbooi, worden
voortgezet.
Ontvangen Boeken.

De Hondsrug, door Dr. J. Botke (no. 11 van de boekerij
der Nederl. Nat. Hist. Vereen.) en Een Nieuwe Nederlandsche
Spraakkunst, tweede deel, door J. van Ham en Dr. S. Hofker,
met 6 taalkaarten, 2de druk, uitgaven J. B. Wolters, Groningen.
Vraag om inlichting.

Wie kan het tegenwoordige adres meedeelen van:
J. H. S. Wagener, arts, vroeger Ceres, Z. Afr.
H. Roovers, vroeger Diergaardelaan 29a, Rotterdam.
Mej. W. Waltrop, vroeger Boezemsingel 130, Rotterdam.
W. J. Alsbach, vroeger Pension Rijnzicht, Wageningen, (thans
in Indie).
A. Bregman Jr., vroeger Nude 12, Wageningen (thans in Indie).
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Arnold de Haseth, Handelsagent, vroeger Curacao.
C. J. van Dorth, Bouwkundige, vroeger Prinses Julianalaan 12,
Amersfoort.
B. H. A. Schmitz, vroeger Thorndike St. 157, Brookline (Mass.).
Geo Zijlstra, vroeger 7045 Ss. Halsted St. Chicago. Ill,
J. W. Kruisselbrink, vroeger 296 Str, 1096, New York.
Joh. D. Grevinck, vroeger Hartley Hall, Columbia University,
New York City.
J. E. van de Wielen, vroeger 1088 Park Ave, New York City.
J. A. Boegman, vroeger 30 West 96th St., New York City.
H. D. Gideonse, vroeger 500 Riverside Drive, New York City.
A. J. de Bruyn, vroeger 296 Haven Ave, New York City.
Pater M. Ronden, vroeger St. Ann's Novitiate, Queens
L. I.,
N. Y.
K. Ku ken vroeger Bangkok (Siam).
D. Meerkotter, Muziekonderwijzer, vroeger Ermelo (Transvaal).
Mr. Ph. J. van Vliet, vroeger Joh. Verhulststr. 169, Amsterdam.
J. van Son, vroeger Weltevreden (Java).
J. van de Wall, vroeger Bergluststraat 1 Hillegersberg.
F. Himia, vroeger Heemraadstraat 18 Rotterdam.
D. E. v. Nijmegen Schonegevel vroeger Eerste Utrechtsche
fabriek v. Draadl. Ontvang- en Zendinstallaties V.N.S.,
Utrecht.
J. van Zeyl, vroeger Mayerhoffgasse 10/9 Weenen,
J. van Wingerden, vroeger Hoofdopz. Gem. Gez. Dienst,
Weltevreden.
Dr. H. ten Oever, Opperhoutvester, vroeger Salatiga.
Mevr. P. van Alff - deJongh, vroeger Klimopstraat 56 Den
Haag.
G. von S8hsten, vroeger t/k Dept. van Financien Weltevredel.
J. J. Brouwer, vroeger Spoorsingel 34a Rotterdam.
L. J. Sparnaay, vroeger boekhandel, Wageningen (thans in
Indict ).

Leden, werft leden!
Ondanks deze herhaaldelijk geplaatste bladvulling toonen
de meeste leden weinig belangstelling in den groei van het
A. N. V. Die blijkt, het is al eens opgemerkt, meer in het
buitenland te bestaan.
Zoo kwam een Stockholmsch lid, die een lid aanbracht,
ook met het denkbeeld:„leder lid zende na lezing zijn Neerlandia aan een of meer zijner kennissen in of buiten Nederland."
Wij zelf hebben dat al eens in rijm be left:
Geef Neerlandia aan een vrind,
Licht dat' er een lid door wint.
Leden ! volt dezen dubbelen raad nu eens op.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.

A. J. A. Verschrage, Notaris,
Breda.
F. Krijgsman, Dir. Vernis- & Japanlakfabriek
J. C. v. Wijk & Co., Bergsingel 114
Rotterdam.
Beiden opg. door den beer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Mevr. M. G. v. d. Vlugt-Rutgers, Verlengde
Tolweg 20,
's-Gravenhage.
Opg. door het Bestuur der Afd.
tt

Gewone Leden.

J. C. la Bastide, Accountant, Gerard Brandtstr. 14, Amsterdam.
M. L. Westing, Dir. Red. Bureau „Holland",
Rokin 89,
L. F. Pont, Joh. Verhulststr. 181,
Mej. Jo. Immink, Concertzangeres, Prinsengracht 737,
Joh. J. F. de Freese, Roelof Hartstr. 22,
Dr. G. F. Harders, Mauritsweg 39,
Rotterdam.
K. L. Suwijn, Kleermaker, Mauritsweg 42a,
tt
Willem Feltzer, Dir. N.V. Rotterdamsche Toonkunstmuziekscholen, N. Binnenweg 133b,
Mevr. F. Haverhoek, Handel in Homeopath.
middelen, Aert van Nesstr. 136,
Mej. S. Ossedrijver, Heilgymnastiek en Massage,
Aert v. Nesstr, 142
Theo Hanou, Boek- en Kunsthandelaar, Eendrachtsweg 99,
Mej. Lotte Roosing, Solo-Zangleerares, Kortenaerstr. 11,
K. de Beer, Passerelstr. 34b,
S. Both, Alg. Rott. Electr. Mij., Mauritsweg 33,
Mej. E. C. Schmidt, Dir. Sophiakinderziekenhuffs, Westersingel 12,
Joh. Metz, Dir. N.V. Handel Mij. v/h. Joh.
Metz en Zn.,
C. V. Hemelraad, Oppert 85,
J. H. C. Kagenaar, Oppert 83,
C. J. Bogaerts, Gep. Onderwijzer, Kamerling
Onneslaan 154b ,
Schiedam.
J. de Kok, Hoofdb estuurslid v. d. Oranje Vereen.,
Stationsplein 15b,
B. G. Hoogendam, Lid v. d. Gemeenteraad,
Sin el 86,
A. Bovenberg, 0 ostsingel 25,
A. v. d. Most, Broersvest 103,
J. S. van Leeuwen, Boekhandel,
K. J. Buskes, N.V. Jakobs' Kwasten- en Borstelfabr., Overschieschestr. 43-51,
W. van ZonJr., Accountant, St. Liduinastr. 62a,
A. J. Schot, Cartonnagefabriek, Sin el 64,
A. v. d. Most, Hotel „De Kroon", Koemarkt 1,
D. B. te Kolstè, Adm. Nieuwe Schied. Courant,
Lange Haven 98,
D. Korvinus, Journalist, Lange Haven 8,
P. Dupont, Makelaar, Sin el 58,
J. de Vries, Horlogemaker, Hoogstr. 176,
A. van Duinhoven, Boekhandel „Voorwaarts",
Hoogstr. 178,
J. C. W. Groenewegen, Geneesheer, Lange
Haven 102,
J. G. M. de Mol, Electr. Techn. Bureau, Lange
Haven 122,
Mej. S. C. Bok, Dir. Openbare Leeszaal, Lange
Haven 131,
tt
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VERBONDSADRESSEN
Secretarissen der Groepen.
Nederland: Mr. W. J. L. van Es, Groot Hoefijzerlaan 69
Wassenaar,
Schrtjfkamer van Groep Nederland: Laan 34, 's-Gravenhage.
Ned. Antillen: Mr. P. J. J. van den Biessen, Curacao.
Ned. Indict: C. C. T. M. Le Roux, Laan Trivelli 7, Weltevreden.
Paramar ibo
Suriname: J. J. Six Dijkstra, Groote Combeweg 35, Paramaribo.
Vlaanderen: M. J. Liesenborghs, Slotlaan 13, St. LambrechtsWoluwe Brussel.
Secretarissen der Zelfstandige Afdeelingen.
Bloemfontein: Fred. P. Schuur, P. B. 127.
Kaapstad: J. L. Schoeler, Postbus 13.
Kiewiet deJonge: (Noord New-York): Mr. A. Weinberg, 407
East 24e Str. New-York City.
Londen: Mevr. E. Burnett, 94 Brookside Road, Golders Green,
N. W. 11.
t/k Holland-Amerika
Nieuw Nederland: (New-York): I. Spetter,
Lijn, 21 State Str. New-York City.
Roemenie: J. den Besten, Alea Vulpache 19, Boekarest.
Tsjecho Slowalaje: J. Zwartendijk, Senovazna 8, Praag.
Weenen: A. v. d. Stal, Renngasse 4 WeenenI.
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E. G. v. d. Bovenkamp, Insp. der Dir. Belastingen,
Inv. en Acc., Nassaulaan 37,
Schiedam.
T. Mak, Plein Eendragt 19,
Mr. J. Stheeman Hesse, Kantonrechter,
Tuinlaan 90,
H. deJong, Stoomv. en Chem. Wasscherij
„Centraal", L. Nieuwstr. 41,
D. A. deJong, Stoomv. en Chem. Wasscherij
„ Centraal", L. Nieuwstr. 41 ,
Ir. G. J. Ch. Bekker, Bakkerstr. 61,
Arnhem,
J. B. Wormgoor, Boter- en Kaashandel, Turfstraat 27a,
R. Gort, Stadsuurwerkmaker, Turfstraat 22,
Mr. G. Couvret, Adv. en Proc., Bakkerstr. 25,
Corn. v. Beusekom, Zaadteelt en Zaadhandel,
W. Mulder, Bouwmeester, Roel'str. 16,
L. Dooren, Arts, Kastanjelaan 51,
N. Mogendorff, Groothandel in Papier en Touw,
Koningsplein 9,
J. K. van Loon, Red. van „De Standaard",
Burg. Weertsstr. 22,
A. A. Lievegoed Jorden (fa. Wed. Lievegoed
Jorden en Zn)., Catharinestr. 14,
Breda.
G. J. Brooymans, Dir. Ned. Landbouwbank,
J. A. Meijs, Lid fa. Meijs en Hoek), Nieuwe
Ginnekenstr. 11,
J. van Oirschot, Boekhandelaar,
W. C. J. Mooij, Dir. N.V. v/h. Broese en Peereboom, Gr. Markt 33,
Mr. H. Maten, Adv. en Proc.,
Heelsum.
Jan Engelman, Letterkundige, Vossegatschedijk 132bis,
Utrecht.
J. M. Broekman, Vleeschhouwerij, Voorstr, 56-58 „
J. J. K. Dominicus, Voorstraat 59,
W. H. Verhoef, Dir. N.V. Pomona, Westerstr, 2,
J. van Garderen, Spoorstraat 4,
Weesp.
P. W. deJong, Lid lste Kamer der St. Gen.,
Spoorlaan 130,
Tilburg.
J. H. B. C. Vossen Jr., Noord-Besterdstr. 14,
L. J. A. Bresson, Gasthuisstr. 63,
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Alg. R.K. Ambtenarenvereeniging, Afd. 's.:Gravenhage, Secretariaat Chrysantplein 5,
's-Gravenhage.
Mevr. M. Dirkzwager, Resedastr. 14,
Rijswijk Z. H.).
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
Dr. W. J. Talsma,
IJzendijke.
Reinders, Leeraar A.S.,
Oostburg.
Dr. C. Prey,
H. G. Fraser,
Allen opg. door het Bestuur der Afd. West-Zeeuwsch
Vlaanderen.
ff

tt

11

11

ff

11

If

ft

Of

11

ff

If

11

ft

ft
ff

ft

ff

Jongelieden Afd.

E. J. C. M. Buysse, lste Braamstraat 8,
's-Gravenhage.
J. C.Juncker, Nicolaistr. 77,
W. Inden, v. Lumeystr. 65,
Th. Bantz, Malakkastr. 63,
F. Eenhorst, Neuhuyskade 71,
F. van Vianen, Vhegerstr. 87,
Allen opg. door het Bestuur der on el. Afd.
Groep Nederlandsche Antillen.

Mej. A. J. C. Jarman, Penstraat,
Curacao.
C. M. Me boom Gouvernementssecretarie,
A. M. Schiitte, Inspectie der Belastingen,
D. Wevers, Ned.-Ind. Gas Mij',
J. W. Werner Jr., Dep. van Openbare werken,
P.. H. Verriet, Breedestraat, Overzijde,
Jhr. Dr. V. H. v. d. Bergh, Cur. Petr. Ind. Mij.,
H. J. P. Bromelow, Holl. Bank v. West-Indie,
F. Vreugdenhil, Kon. Ned. Stoomboot Mij.
I. Zilverschoon, Loodskantoor,
St. Thomas College, Breedestr. Overzijde,
St. Vincentius-gesticht, Scherpenheuvel
Ds. J. v. d. Pol, Breedestr. Overzijde,
H. J. Roefstra, Hoogstraat 44,
J. L. v. d. Kuyl, Cur. Scheepv. Mij.,
Emmastad.
B. H. Bloembergen, Hotel Duysdecker,
W. J. Bos, Paviljoen „Electra",
G. v. d. Bos, Huis 74,
G. J. Dilg, Huis 10,
G. J. v. Dijk, Huis 116b,
E. van Est, Huis 75b,
H. G. v. Eijk Jr., Hotel Duysdecker,
E. C. Hagenzieker, Hotel Duysdecker,
N. v. Hartesveldt, Hotel Duysdecker,
W. Klooster, Hotel Duysdecker,
A. Kroes, Hotel Duysdecker,
W. J. Krijger, Hotel Duysdecker,
J. G. Nieuwenhuizen, Hotel Duysdecker,
M. v. Hillo, Huis 114b,
D. Huurman, Huis 108,
S. deJonge, Huis 12b,
S. F. van Kekem, Logeergebouw,
M. M. Ligtermoet, Huis 74,
W.. Mackenzie, Paviljoen „Electra",
T. v. d. Meer, Huis 52,
C. van Noortwijk Huis 6,
G. P. J. van Oort, Logeergebouw,
Jhr. W. C. A. Quarles v. Ufford, Huis 8,
W. Revet, Logeergebouw,
Ir. H. J. C. de Ruiter, Huis 109,
R. J. C. v. d. Schaft, Paviljoen „Electra",
A. van Scherpenzeel, Huis 113a,
F. Spanjaard, Huis 46a,
W. Stoorvogel, Huis 52,
J. W. M. Valk, Huis 106,
J. P. de Vries, Huis 114b,
F. A. Vromans, Huis 46a,
J. Vrij, Huis 85,
J. C. v. Waalwijk v. Doom, Huis 6,
J. W. v. d. Werf, Huis54,
J. van Leeuwen, Hotel Metropole,
Willemstad.
J. A. Martens, Ararat 12,
Allen opg. door het Best. der Groep Ned. Antillen.
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Beschermend Lid,

Ir. L. A. Fruytier,IGouverneur van Curacao
Gewone Leden.

A. L. Bekker, t./k. Ned.-Ind. Gas Mij.
J. Butot, Zonstraat,
W. Gauw, Pietermaai,
M. C. van Hall, Kon. Ned. Stoomboot Mij.
C. van Heeswijk, Hendrikschool,
L. de Hoop, Plantersrust,

Curacao.

Groep Nederl. Indie.
F. van Dulken,
Weltevreden(Java)
Mej. Feuilleteau de Bruin,
Beiden opg. door den heer H. Ennen, Weltevreden (Java).
Ir. F. M. C. Berkhout,
Koetaradja.
Opg. door den Jongeheer Edu Veen, Koetaradja.
Buitenland.
fr,

It

Beschermende Leden.

H. C. Scheerboom, lste Mach. a/b S.S,
„Asiento", Ned. Ind. Tankstoomb. Mij.
Asiatic Petr. Comp. Ltd.
Singapore S.S.
L. Langendoen, 3de Mach. a /b S.S. „Asiento",
Ned. and. Tankstoomb.Mij. Asiatic. Petr,
Comp. Ltd.
Beiden opg. door den heer J. H. Coninck Liefsting,
1f
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NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Hetgemoed spreekt alleen de moedertaal.
VOSMAER.
INHOUD: Aanvulling der dagorde voor de Algemeene Vergadering van 5 October 1929 — Praeadvies van het Hoofdbestuur — Het Boekenwerk van het A.N.V. , door J. P. Bolten — Suidafrikaanse Studentendae, door W. P. van Reede van
Oudtshoorn — Z u i d-A frik a: Dr. W. J. Viljoen t — Fen Afrikaansch-Nederlandsch feestmaal — De Jeugd der Taal —
Nederlandsch-Romeinsch recht — Afrikaansch en Engelsch — 0 os t-I n d i e: De Nederlandsche leergangen van het A.N.V.,
in beheer bij de Hoofdcommissie 1921, door R. v. I. — Leer an in het Nederlandsch onzer Afd. Oostkust van Sumatra —
Afd. Batavia — De afd. Buitenzorg herleeft — Fr a nsc h-V 1 a a n d e r e n: Vlaamsch Leven — V 1 a a n der e n: De verdedi in der Taalgrens — Propagandawerking — Hulde aan Johan de Meester Jr. — Een Vlaamsch Jubileum — Reizen in
Vlaanderen — Het Bestuur van Groep Vlaanderen — Vergadering van Groep en Groepsbestuur — Secretariaat tak Brussel —
Hoof d be stuu r: Beknopt overzicht der vergaderingen van 28 Mei en 21 Juni — Van de A f de elinge n: 's-Gravenhage — Rotterdam — Nieuw Nederland —Boekbesp r ek in g: De Nederlandsche Landverhuizing — T a alwac h t: —
Mededeelingen — Nieuwe Leden.

Aanvulling der dagorde voor de Algemeene Vergadering van
5 October 1929.
De dagorde der vergadering, zooals die is opgenomen in de „Oproeping" in het Meinummer van
Neerlandia, wordt aangevuld met het volgende voorstel van het Hoofdbestuur.
J. E. BIJLO,
Alg. Secretaris.

's Gravenhage, Juli 1929.

Voorgestelde artikelen:
geldende artikelen der Verbondswet.
Thans:
Art. 13. 1. Het hoofdbestuur wordt gevormd door of evaardigden van de roe en.

Art. 13. 1. Het hoofdbestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de roe en en zoodanige andere leden als
krachtens art. 14, 1. zullen wordengekozen.

2. Het aantal afgevaardigden van elke groep bedraagt:
2, wanneer degroep ten hoogste 500 leden telt; 4, wanneer
degroep meer dan 500, doch niet meer dan 1500 leden telt;
6 wanneer de groep meer dan 1500 leden telt.

2. onveranderd.

3. Het ledental dergroepen volgens het laatstverschenen
iaarverslag van het hoofdbestuur dient hierbij tot grondslag.

3. onveranderd.

Art. 14. 1. Het hoofdbestuur kiest, al of niet uit de
Art. 14. 1. Het hoofdbestuur kiest uitzijn midden een
algemeenen voor fitter een algemeenen ondervoorzitter, een afgevaardigden der roe en maar in elk geval uit de leden
van het Verbond, een algemeenen voorzitter, een algemeenen
algemeenen s ecretaris en een algemeenen penningmeester.
ondervoorzitter, een algemeenen secretaris en een algemeenen
enningmeester.
P
2. Bij verhindering of ontstentenis van den algemeenen 2. De algemeene voorzitter, de algemeene ondervoorzitter,
voor fitter vervangt de algemeene ondervoorzitter hem. Bij de algemeene secretaris en de algemeene penningmeester
verhindering of ontstentenis ook van den laatstgenoemde worden gekozen voor vier jaar behoudens vroegere aftreding
voorziet het hoofdbestuur in de vervanging behoudens in we ens niet herkiezing als afgevaardigde. De aftredenden
zijn herkiesbaar. Zij, die niet afgevaardigden eener groep zijn,
hetgeval, bedoeld in art. 12.
stemmen bij de verkiezing niet mee.
3. Bij verhindering of ontstentenis van den algemeenen
secretaris of den algemeenen penningmeester voorziet de
algemeene voorzitter in de vervanging, totdat het hoofdbestuur
zulks zal hebbengeregeld.
4. De betrekkingen van algemeen secretaris en van algemeen penningmeester kunnen in een persoon vereenigd zijn.

3. het tweede lid der bestaande Verbondswet.
4. „ derde „
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5. „ vierde „
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Toelichting.
Het voorstel tot wijziging van de artt. 13 en 14,
ingediend door groep Nederland en opgenomen in
het Juninummer van Neerlandia, wordt door het
Hoofdbestuur in dien vorm niet aannemelijk geacht.
Het hoofdbezwaar is wel, dat het lidmaatschap van
het dagelijksch bestuur onvereenigbaar zal wezen met
het zijn van afgevaardigde eener groep. Vooral voor
de overzeesche groepen, die gebonden zijn aan de
keuze uit een kleinen kring van in Europa verblijvende
personen, die tevens door vroeger verblijf in het land
van een dier groepen op de hoogte zijn van de toestanden, is het nuttig en wenschelijk, dat beide functies vereenigbaar blijven. Bovendien is het in het algemeen
wenschelijk, dat de leden van het dagelijksch bestuur
evenals de andere leden van het Hoofdbestuur zich
kunnen gedragen voelen door het vertrouwen eener
groep, en dat wel rechtstreeks en niet alleen middellijk, doordien zij gekozen worden door de gezamenlijke afgevaardigden der groepen. ,Wanneer het
voorstel van groep Nederland wet zou worden, wordt
als het ware de band doorgesneden, die het hoofdbestuurslid, tevens lid van het dagelijksch bestuur,
bindt aan de groep, die hem afvaardigde.
Een bezwaar van het tegenwoordige stelsel is echter
dat een lid van het Dagelijksch bestuur, op Wiens
behoud het Hoofdbestuur prijs stelt, moet aftreden
doordien de groep hem niet herkiest als afgevaardigde,
waarvan het gevolg zou kunnen zijn, dat een zeer
gewaardeerde kracht voor Dagelijksch- en Hoofdbestuur zou verloren gaan. Bovendien wordt bij de bestaande regeling het Hoofdbestuur voor de aanvulling van het Dagelijksch Bestuur noodeloos beperkt,
doordat het een bij uitstek geschikt persoon niet mag
benoemen, eenvoudig omdat hij niet afgevaardigde
eener groep is.
Daarom heeft het Hoofdbestuur besloten een
nieuw voorstel aan het oordeel der Algemeene Ledenvergadering te onderwerpen. Het eerste lid van artikel 14 wordt dan gewijzigd in dier voege, dat de
leden van het Dagelijksch Bestuur kunnen gekozen
worden buiten de afgevaardigden der groepen.
In een nieuw tweede lid wordt de aftr eding der
leden van het Dagelijksch Bestuur geregeld.
De bepaling, dat de niet-afgevaardigden eener
Groep bij de vervulling van plaatsen in het dag.
bestuur niet meekiezen, is opgenomen, opdat de beslissing over de vraag of de plaats zal worden vervuld door een afgevaardigde of niet-afgevaardigde
alleen aan de afgevaardigden blijve.
De verandering, die in verband met de wijziging
van art. 14 moet worden aangebracht in artikel 13,
behoeft geen toelichting.
Praeadvies van het Hoofdbestuur.
Het Hoofdbestuur heeft besloten over het voorstel
van Groep Nederland, (zie het Juni-nr. blz. 86)
strekkende om de verplichte afdracht aan de hoofdbestuurskas te brengen van 40 % op 30 %, den volgenden raad te geven:
In de toelichting wordt gezegd, dat de middelen
der Groep moeten worden versterkt, dat door krachtige propaganda van de Groep, waartoe zij tengevolge van de ruimere middelen in staat zal zijn, het
ledenaantal zal vermeerderen, waarvan ook de hoofdkas de vruchten plukt, dat het werk van de Groepen
en Zelfstandige Afdeelingen niet van minder belang
is dan de werking van het Hoofdbestuur en ten
slotte, dat de voorgestelde wijziging de mogelijkheid

laat bestaan om bij gebleken noodzakelijkheid de
bijdrage op meer dan 30 % te stellen.
Bij de beschouwing van dit voorstel dient niet
alleen gedacht te worden aan Groep Nederland. Wel
komt de overgroote bijdrage aan de hoofdkas van
die Groep, maar toch is die van Groep Ned.-Indie
ook van belang, en als men dan bovendien denkt aan
de mogelijkheid van opbloei van andere Groepen en
Zelfst. Afdeelingen, dan is de vermindering der bijdragen met 1/4 voor de hoofdkas van groot gewicht.
Behalve het Regeeringssubsidie en de renten van
het Steunfonds heeft het Hoofdbestuur geen andere
inkomsten dan die bijdragen; het zijn de Groepen
en de Afdeelingen, die aan het Hoofdbestuur de
middelen inoeten verschaffen om te werken. Groep
Nederland stelt in het vooruitzicht, dat de propaganda, die zij met de ruimere middelen zal voeren,
ook de hoofkas ten goede zal komen; in theorie is
dat natuurlijk juist, maar het Hoofdbestuur mag
daartegenover toch wel opmerken, dat tot nu toe de
propaganda betaald wordt door de hoofdkas, en dat
de groepskas daarvan toch ook de vruchten plukt.
Het Hoofdbestuur wil allerminst het gewicht van
het werk der Groepen en Afdeelingen onderschatten,
maar het heeft nu eenmaal het centrale beheer te
voeren en er een kantoor met personeel op na te
houden. Bovendien heeft het al de kosten te dragen
van het maandblad, dat aan all e leden gezonden
wordt, hetgeen beteekent, dat de hoofdkas van elk
lid, dat de minimum jaarbijdrage betaalt, f 1.— ontvangt en f 0.70 weer terug geeft. En de steeds zeer
wankele staat der geldmiddelen van het Hoofdbestuur wijst er wel op, dat een bijdrage van 40 %
niet te hoog is. Natuurlijk kan men meenen, dat
het centrale beheer zuiniger kan worden gevoerd,
dat b.v. de uitgaven van het kantoor een te groot
deel van de inkomsten vorderen, maar het Hoofdbestuur is overtuigd, dat deze wanverhouding alleen
verholpen kan worden door meer inkomsten, dat is
meer leden en daarvoor moeten de Groepen en de
Afdeelingen zor gen.
Het Hoofdbestuur twijfelt geenszins aan de goede
bedoeling van Groep Nederland om, als zij over
meer geldmiddelen beschikt, de propaganda ernstig
ter hand te nemen, maar het is de vraag of de vermeerdering van het aantal leden zoo groot zal zijn,
dat de vermindering der afdracht daardoor wordt
goedgemaakt; bovendien heeft het Hoofdbestuur
omtrent de aan te wenden middelen geen stem.
Het Hoofdbestuur zou dus, bij aanneming van
het voorstel, wel de zekerheid hebben, dat de inkomsten uit de bijdragen der leden dadelijk met
een vierde gedeelte verminderden, maar het heeft
geen zeggenschap over maatregelen, die kunnen
strekken tot verhooging der inkomsten.
Want zoodra de Verbondswet de deur opent om de
bijdrage tot 30 % te verlagen, is het zeer waarschijnlijk, dat de Groepen en Zelfstandige Afdeelingen
daartoe zullen overgaan door wijziging van hun
reglementen, en het Hoofdbestuur kan dan de goedkeuring van die wijzigingen niet weigeren uit overweging, dat de middelen der hoofdkas daardoor
achteruit gaan.
Het Hoofdbestuur geeft op grond van al het
vorenstaande de andere Groepen en de Zelfstandige
Afdeelingen dringend in overweging het voorstel
van Groep Nederland niet te ondersteunen.
De Algemeene Secretaris
J. E. BIJLO.
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HET BOEKENWERK VAN HET A.N.V.
Chauvinisme is den Nederlander in het algemeen
gelukkig vreemd, doch dit gebrek aan chauvinisme
uit zich veelal in een geheel onvoldoend nationaliteitsgevoel of ten minste in een snort van lauwheid,
zoodra het betreft het waardig en met een gepast
gevoel van nationale eigenwaarde hooghouden van
Nederlandsche cultuur en eigen taal tegenover den
vreemdeling.
Mag het een verdienste zijn van den Nederlander,
dat hij op taalgebied van eenige markten thuis is
en zoo dus voordeel kan trekken van andere cultuur
dan alleen de Nederlandsche, wij moeten daartegenover stellen, dat het evenveel waard is, wanneer wij
den Nederlander in den vreemde niet van het Moederland laten vervreemden, door hem de middelen
te onthouden in voortdurende aanraking te blijven
met eigen taal en eigen cultuur.
Toen Vosmaer zeide: „Onze geest kan wereldburger zijn, ons hart niet" drukte hij met weinig woorden
uit, wat elkeen voelt, die korter of Langer tijd in het
buitenland vertoeft.
Dit wat den Nederlander in het buitenland aangaat; wat betreft het belang, dat er voor Nederland
gelegen is in het steunen van elke poging van taalen stamverwanten, om de Dietsche taal als een heilig
bezit te vrijwaren en verdedigen, zou ik met overtuiging meer kunnen betoogen dan in den mij hier
toegestanen tijd mogelijk is. Het onloochenbare feit,
dat de op een hoog peil staande uitingen van Vlaamsche
letterkunde in ons land even gretig gelezen worden
als onze eigen boeken, moet ieder reeds het besef
geven, dat er wederzijdsche cultureele belangen bestaan en waar men erkent dat die bestaan, ontstaat
vanzelf de plicht, om die werderzijdsche belangen
ook desnoods te verdedigen.
Dit ter mogelijk noodzakelijke inleiding voor mijn
praat)e over het Boekenwerk van het Algemeen
1) Dit is de radio-rede, welke de directeur onzer Boekencommissie, de heer J. P. Bolten, 8 Juli te Hilversum heeft
uitgespro ken.
Hoeveel luisteraars zijn heldere uiteenzetting der mooie taak
van de B. C. hebbengevolgd, is moeilijk te schatten. Wel
stellen wij met vreugde vast, dat de heer Bolten ook in Vlaanderen beluisterd is en zijn rede daar blijkens verschillende
aanvragen nog meer weerklank heeft gevonden dan in Nederland, waar slechts enkelen, waaronder ook niet-leden, door
een zending boeken aan zijn oproeping gehoor gaven. En dat
is een tegenvaller!
Leden van het A.N.V.! Bedenkt dat het spreekwoord nog
altijd waar is: Waar of gaat en niet bij komt, dat mindert. Dat
geldt ook voor den boekenvoorraad en het getal der geldelijke
steuners.
Wil de Boekencommissie haar mooie taak naar eisch kunnen
volbrengen en de steeds stijgende aanvragen het hoofd kunnen
bieden, dan moet de medewerking van leden, afdeelingen en
groepen daarmee gelijken tred houden.
Houdt dus in Uwgedachten, dat de Boekencommissie thans
gevestigd is in ons hoofdkantoor, Laan 34, 's-Gravenhage, en
dat haargironummer is 149431.
Red.

Nederlandsch Verbond, waaraan ik gaarne meer bekendheid Wilde geven, omdat ik door die grooter
bekendheid van velen Uwer medewerking of steun
verwacht.
De Boekencommissie van het Alg. Ned. Verbond
is een 26-tal jaren geleden opgericht met het doel
boeken en andere Nederlandsche leesstof te verspreiden onder Nederlanders en stamverwanten in
den vreemde. Dit werk worth door weinigen gekend
en door nog geringer aantal gesteund en toch zal
iedereen bij nadere kennismaking moeten erkennen,
dat er meer verdienste in zit dan slechts het verschaffen van goede leesstof aan Nederlandsch sprekenden buiten Nederland en de Kolonien.
Wij hier in Nederland met onze tallooze bladen
en tijdschriften van velerlei inhoud en strekking,
met onze prachtig ingerichte scholen, onze yolksuniversiteiten, met onze uitgebreide leeszalen en
boekerijen, onze Nederlandsche Radio-omroepinstellingen, waar iedereen zonder of althans met weinig
kosten zijn dorst naar kennis of naar verpoozing kan
lesschen, wij beseffen niet, hoe onze stamverwanten
en in het buitenland wonende Nederlanders voor
het grootste gedeelte over de hier in het kort opgenoemde inrichtingen van cultuur en beschaving in
het minst niet beschikken, eensdeels omdat er geen
geld voor is, andersdeels omdat ook geld dit gemis
dikwijls niet geheel goed kan maken.
En werkelijk, er zijn behalve onze stamverwante
Vlamingen en Zuid-Afrikaanders vele tienduizenden
Nederlanders, die snakken naar enkele kruimpjes van
het vele, dat ons Nederlandsch hart Nederlandsch
doet blijven denken en voelen en dat in zoo ruime
mate ons deel is, zonder dat wij beseffen, hoe onduldbaar het gemis zou zijn.
De Boekencommissie nu tracht dat gemis zooveel
doenlijk te verminderen door het zenden van Nederlandsche boeken en tijdschriften naar plaatsen, waar
door samenwerking een Nederlandsch sprekende
Vereeniging, kring of belangengemeenschap is gevormd. En daarbij vergeten wij de zeelieden niet,
de mannen die de goede hoedanigheden van den
Hollander het best kunnen toonen en dit zonder
ophef, ik zou bijna zeggen, huns ondanks steeds
weer doen; iets waaraan wij voor een niet gering
deel onzen goeden naam bij den buitenlander te
danken hebben. Worth er voor den zeeman wel voldoende gezorgd, als hij ergens ver weg in zijn weinigen
vrijen tijd een zeemanshuis opzoekt en hij er niets
dan vreemde bladen of boeken vindt, niets dat hem
voor een wijle prettig zou kunnen herinneren aan
het Vaderland, al was 't maar een plaatjesweekblad
met Hollandsche onderschriften.
Weet gij, dat de sleepbooten, die de bekende sleepreis met het Singapore-dok maakten, boeken van de
Boekencommissie van het Alg. Ned. Verbond aan
boord hadden en een Nederlandsche oud-loods, nu
lichtwachter ergens in de buurt van Marokko, voor
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zich en zijn gezin een kist boeken van de boekencommissie ter leen heeft, welke kist geregeld vervangen zal worden? Weet ge, hoe de verschillende
Nederlandsche vereenigingen in het Buitenland, met
krachtigen steun van onze gezanten, de saamhoorigheid van Nederlanders in hun ambtsgebied zooveel
doenlijk aanwakkeren en dat de Boekencommissie
door het zenden van boeken voor oud en Jong daaraan
zooveel mogelijk het hare bijdraagt ?
Zoo zou ik voort kunnen gaan met opsommen
van de onderdeelen van ons stille werk onder Nederlanders van elken godsdienst en van onverschillig
welke politieke overtuiging. Die laatste toevoeging
is feitelijk onnoodig, het groote doel van het A.N.V. ni.
de saamhoorigheid van al wat Nederlandsch spreekt,
sluit vanzelf voorkeur voor een bepaalden godsdienst
of staatkundige overtuiging uit.
Nu ik het toch over staatkundige overtuiging heb,
is het wellicht het best tevens te gewagen van een
zeer belangrijk deel van onzen arbeid, n.l. steun aan
Vlaamsche Volksboekerijen en verspreiding van Nederlandsche boeken en tijdschriften in Vlaanderen
en Noord-Frankrijk.
Sommigen meenen voor zeker te weten, dat deze
cultureele steun aan de Vlamingen inmenging in de
taken van Belgie als staatseenheid beteekent, anderen
weer vreezen met echt Hollandsche voorzichtigheid,
dat men het in Belgie wel eens als inmenging zou
kunnen beschouwen.
Is dit wel goed gezien ? Is zulk een beschouwing
niet wat eenzijdig ? Zou men in Belgie aanbeveling
van de Fransche cultuur, door middel van in Belgie
vrijelijk ingevoerde en verspreide Fransche boeken,
dagbladen en tijdschriften, ook beschouwen als inmenging ? En de Fransche tooneelgezelschappen en
Fransche sprekers, die alien propaganda maken voor
de Gallische gedachte en cultuur ? Belgie is nu eenmaal het land, waar de Fransche en Nederlandsche
taalgebieden elkander raken en overlappen en, zoo
de Franschen het recht hebben den Waal te doordringen van hun cultuur, het is het recht, zoo niet
de plicht van den Nederlander den Viaming te helpen in het waardeeren van de zijne, die ook de
onze is.
Zoo min het A.N.V. ooit het doel of het plan
heeft gehad partij te kiezen in wat onze buren verdeelt, zoomin heeft de Boekencommissie ooit eenig
onderscheid gemaakt tusschen Vlaamsche aanvragers
van Nederlandsche boeken. Wie hieraan ook slechts
den geringsten twijfel mocht hebben, kan ik gaarne en
gemakkelijk op het kantoor van de Boekencommissie
de overtuiging bijbrengen van de ongegrondheid van
dien twijfel.
De verspreiding van de uitingen van onze Nederlandsche beschaving en gedachte onder Nederlanders
in het Buitenland en onder onze taal- en stamverwanten heeft dus een tweeledig doel, ten eerste
help waar het geld ontbreekt om zonder die help
de Moedertaal levend te houden, ten tweede als
zuiver ideeel doel het dienen van Neerlands zaak,
met uitsluiting van alle verder grijpende bedoelingen, die aan den voor eigen ontwikkeling rust ver-

langenden Nederlander geheel vreemd kunnen en
moeten zijn.
Dit wat het doel van de Boekencommissie aangaat;
doch nu, en dat is de voornaamste reden waarom ik
Tangs dezen meer en meer gebruikelijken weg met U
in aanraking Wilde komen, hoe komt de Boekencommissie aan haar materiaal, hoe komt zij aan het geld
en wat zou er kunnen gedaan worden om nog meer
te doen, gesteld dan dat ik U met deze weinige
woorden heb kunnen overtuigen niet alleen van het
bestaansrecht van de Boekencommissie, (want recht
alleen is niet voldoende), doch ook van haar bestaansnoodzaak ?
Het geld komt van de niet overtalrijke bijdragers
en begunstigers, die voor het cultureele werk van de
Boekencommissie zooveel voelen, dat zij jaarlijks bedragen, liggend tusschen f 1.— en f 50.— betalen
voor een werk, waarvan zij niets zien en niets hooren,
dan aan het eind van elk jaar een verslagje en aan
het begin van het volgende een verzoek om hun bijdrage te zenden. Men besluite hieruit niet, dat het
slechts zeer rijke lieden of instellingen zijn, die
voor een ideeel begrip hun geld offeren zonder
er persoonlijk eenig voordeel van te genieten of zelfs
van te zien. Als men weet, dat er ook bijdragers
zijn van f 0.50 's jaars, begrijpt men wel, dat achter
die f 0.50 andere krachten werken dan overmaat van
geld alleen. Die krachten zijn niet juist onder woorden
te brengen, het zijn de krachten, die den idealist
onderscheiden van den meer zakelijken mensch,
Wiens edelste lijfspreuk is „Voor wat hoort wat".
Het is het verwarmende gevoel van saamhoorigheid,
dat deze Nederlanders doet zorgen voor hun geheel
onbekende lieden, waarvan ze niets en niets ook zullen
weten, Wier dank ze niet zullen hooren en die zelfs
nooit vragen naar de namen der gevers. Het is ook
de niet te bewijzen zekerheid, dat zij met de belangen
van de Nederlanders in de verstrooiing en van de
stamverwanten, tevens de zaak van Nederland dienen.
Mochten er onder mijn hoorderessen en hoorders
zijn die ondanks het volslagen gemis aan persoonlijk
voordeel om redenen van edeler aard ons nuttige
werk willen steunen, dan noem ik voor hen het Gironummer van de Boekencommissie 149431 Den Haag,
een postrekening, die bereid is onbegrensd hooge of
lage bedragen voor het U nu bekende doel te innen
en te verwerken.
Wie zijn geld aan het Leger des Heils geeft, doet
toch eigenlijk ook niet anders dan anderen in staat
stellen er goed mee te doen. En de Boekencommissie
is feitelijk te beschouwen als een snort van intellectueel en letterkundig Leger des Heils, ten minste
voor wat het technische en stoffelijke deel van het
werk van dc genoemde instelling betreft.
Ik zal U niet vermoeien met een opsomming van
al, wat de Boekencommissie in al de jaren van haar
bestaan gedaan heeft; het aantal verzonden kisten
met boeken en tijdschriften en het geheel der inkomsten en uitgaven zouden U weinig zeggen, de
waarde van ons werk moet afgemeten worden niet
naar getallen en cijfers, doch naar de dankbaarheid
van den van alle Nederlandsche cultuur verstoken
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Nederlander of Nederlandsch sprekende in den
vreemde, die door ons werk in de gelegenheid gesteld wordt voor zich en zijn gezin boeken en tijdschriften in de eigen taal te bekomen of te leenen
uit vele boekerijen van Nederlandsche Vereenigingen,
welke boekerijen door ons of opgericht of geregeld
van nieuw materiaal voorzien worden.
Om U echter eenig denkbeeld te geven van onze
taak moge dienen, dat in 1929 elke maand ongeveer
15 kisten met boeken naar den vreemde werden
gezonden, elke kist wegende ongeveer 50 K.G., ongeacht de tijdschriften en couranten welke veelal
nummersgewijze of althans in kleine pakjes over de
post worden verzonden.
Veel hiervan gaat naar Vlaanderen, waar de vraag
naar onze boekzendingen het grootst is. Het zou
veel meer dan dit mij toegestane half uur vergen,
indien ik slechts uittreksels voorlas van de hooggestemde brieven van dankbetuiging, welke telkenmale
als antwoord binnenkomen. Boekerijen, welke in den
oorlog geheel vernield werden in het Vlaamsche
land, lijden alle zonder uitzondering aan gebrek
aan geld en gebrek aan ambtelijken steun en onafhankelijk van welke politieke of godsdienstige gezindheid men moge zijn, op ieder maakt het een
meer dan vluchtigen indruk als de een of andere
Vlaamsche Stedelijke boekzaal in meestal niet al te
zuiver Nederlandsch, zelfs veelal in een Vlaamsch
met tamelijk sterken Franschen inslag, geestdriftig
bedankt voor een kistje boeken, waarvan de inhoud
feitelijk geheel bestond uit oude boeken, die niet al
te frisch meer waren en bijna hun weg naar den oudpapierkoopman zouden hebben gevonden, als de
eigenaars niet juist aan de Boekencommissie, het
litteraire Leger des Heils, gedacht hadden.
Zoo'n simpele kist boeken, bijkomstigheid van de
jaarlijksche groote schoonmaak van gezinnen zooals
het Uwe, geachte luisteraars, bracht ons zelfs op de
lijst der eereleden van de stedelijke boekerij van een
der grootste gemeenten van Vlaanderen.
1k hoop U daarmede meer te treffen dan met
opsommen van bedragen en van K.G. der boekzendingen. Uit deze uitingen leeren wij de door U niet
bevroede waardevermeerdering, die een boek ondergaat, dat gij niet meer wilt bewaren, zoodra dit boek
een nieuw Leven kan beginnen over onze grenzen.
Moesten al deze boeken nieuw zijn, dan zou de
Boekencommissie zelfs met honderdmaal grootere inkomsten dan zij nu heeft, aan handen en voeten
gebonden zijn, want met de kennis van wat een
nieuw boek in den handel kost, is er slechts een
eenvoudige vermenigvuldiging noodig, om tot de
zekerheid te komen, dat men dan maandelijks geen
15 kisten met elk enkele honderden boeken zou
kunnen betalen en verzenden. Maar gelukkig is dat niet
noodig. Onze talrijke aanvragers over de grenzen
hebben de verdienste het gegeven paard niet in den
bek te kijken.
Een jaar geleden gaf de Gemeente Den Haag ons
toestemming alle voor ons doel bruikbare materiaal
te halen uit ± 16 M' niet meer gebruikte schoolboekjes der Gemeentescholen. Enkele dames-leden
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van het A.N.V. hebben geruimen tijd besteed aan
het uitzoeken van dezen overstelpenden voorraad. 1k
moet bekennen, dat er meer dan gewone geestdrift
voor een goede zaak noodig was, om elke week eenige
middagen te vertoeven in dezen stoffigen vaak zeer
gehavenden voorraad onbruikbaar geworden leermiddelen. Men zocht er alleen kinderleesboekjes uit, die
er nog goed uitzagen. De oogst was in enkele M4
uit te drukken, maar wie van U de groote waarde
kent van kostelijke kinderlectuur als Pim en Mien,
Nog bij Moeder, Dicht bij huffs, van Ligthart en
Scheepstra, en de zonnige boekjes van velen onzer
andere kinderschrijvers, die zal beseffen, dat ook hier
de innerlijke waarde ons deed heenstappen over de
stoffige bezwaren van 16 M' niet meer zoo heel fraai
er uitziende boekjes.
En als dan van enkele Vlaamsche onderwijzers
het verbaasde antwoord binnenkwam, waarin ze
zeiden „we beseffen na uw zending eerst, wat gij daar
in Holland op onderwijsgebied op ons vooruit zijt,
wij wisten niet, dat Holland ons met zulk prachtig
materiaal kon helpen, materiaal dat hier op alle
scholen geheel ontbreekt", dan, geachte luisteraars,
begrepen wij, dat onze taak nog mooier was, dan we
zelf hadden kunnen vermoeden en dat, als wij het
recht hebben onze Nederlandsche cultuur te propageeren, wij den plicht hebben dit in de allereerste
plaats bij de jeugd te doen. De ontvangers betalen
niets voor wat wij doen, ze zouden het ook niet
kunnen, maar in het kostelooze van het geval moeten
wij toch niet de reden zien, dat enkele onderwijzers
en schoolhoofden zeiden „Stuurt U ons nog maar
karrevrachten van deze boekjes". Dat was niet omdat het niets kostte, maar omdat onze taal- en stamverwanten snakken naar cultureele hulpmiddelen, die
wij zoo overvloedig bezitten en die zij geheel of althans bijna geheel missen.
Toen ik aan de A.V.R.O., die even algemeen is
als het A.N.V., verzocht eens wat over het boekenwerk van het A.N.V. te mogen zeggen, heb ik in
tweestrijd gestaan, of ik een ambtelijk boekenhalfuurtje, of wel een kinderhalfuurtje zou vragen,
want wat ik zeggen Wilde en vooral wat ik vragen
wil, is evenzeer voor de jongeren als voor de ouderen
bestemd. Groote lichamen en instellingen helpen en
steunen ons, sommige openbare leeszalen en daarbij
mag ik in de eerste plaats die van Den Haag noemen,
gaven ons hun om uiterlijke redenen afgekeurde
boeken, een afd. van de Mij. tot Nut van 't Algemeen
in Koog-Zaandijk stond een flinke zending uit haar
boekerij af, de groote Scheepvaartmaatschappijen
steunen ons nagenoeg alle door geheelen of gedeeltelijken vrijdom van vracht, een kist boeken voor bij
Riga ingevroren zeelieden werd door een mij onbekende reederij kosteloos vervoerd. De burgemeester
van de op een na grootste Ned. gemeente deed ons
deter dagen een fraai ingebonden nagenoeg volledige
Van Lennep toekomen, die hij opruimde, velen
verzenden hun ongevraagde zendingen geheel vrachtvrij en tot overmaat van bescheidenheid maken
zij dan nog dikwerf verontschuldiging, dat sommige
bandjes niet meer zoo heel mooi zijn.
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Steun, help en waardeering overal, doch niet genoeg, nooit genoeg, ons arbeidsveld is „gelukkig voor
Nederland" onbegrensd, de hoeveelheid materiaal,
die wij kunnen verwerken, is dus ook zonder aan te
geven maten en daarom kom ik, mogelijk tot Uw
verlichting, nu eens niet om geld aankloppen, maar
om eens een anderen uitweg voor Uw op te ruimen
boeken aan te wijzen, dan zooals tot nu toe meestal
gevolgd is. Ik wil daarmede niet zeggen, dat ik het niet
prettig zou vinden als ons Gironummer een even
populaire bekendheid verkreeg als dat van de Omroepvereeniging, wier gastvrijheid ik thane geniet,
doch daar is het mij zeker niet in de eerste plaats
om te doen.
Ik heb de vaste overtuiging, dat bij voldoende
bekendheid in den lande met het boekenwerk van
het A.N.V., de waardeering daarvan evenredig zal
stijgen en dat de Boekencommissie dan geheel kan
ontkomen aan de noodzaak, om nu en dan zelfs
nieuwe boeken te koopen en dus haar geringe inkomsten geheel kan besteden aan de verzending.
Als ik op de markt de rijk voorziene boekenstalletjes
Tangs ga en bedenk, hoe geringe bedragen de voormalige bezitters veelal voor die boeken hebben gekregen, dan komt telkens de gedachte bij mij op
,,zou men die geringe inkomsten niet gaarne hebben
willen missen, als men maar geweten had, dat er een
echt Nederlandsche instelling bestond, die met deze
door den vroegeren eigenaar zoo weinig meer gewaardeerde leesstof, zoo ontzaglijk veel goed kan
doen buiten onze landsgrenzen, maar binnen de
grenzen van ons groote en belangrijke taalgebied ?"
In het bijzonder vraag ik de jeugd de boeken,
waaraan men gaandeweg ontgroeid is en waarvan in
elk gezin in een verloren hoekje wel wat te vinden
is, aan ons of te staan.
Met elk bedrag kan men bovendien bijdrager van
de Boekencommissie worden, waardoor men tevens
aan het erode van het jaar een verslag ontvangt omtrent het boek- en tijdschriftwerk over het afgeloopen
jaar.
U zult uit het voorafgaande bemerkt hebben, dat
wij alle goede leesstof kunnen gebruiken, ik hoop
echter dat zij die ons willen helpen, hetzij door eigen
boeken te zenden, hetzij door de instelling van
een inzamelingswerk (ik denk hierbij aan leesgezelschappen, gemeentescholen, uitleenboekerijen enz.)
willen bedenken, dat de ouderdom van de leesstof
tenslotte grenzen aan de bruikbaarheid stelt. Letterkundige werken verouderen niet of althans niet zoo
heel snel, doch jaargangen van geillustreerde bladen
en tijdschriften en sommige technisch wetenschappelijke werken, verouderen zeer snel. Een Nieuwe
Gids van 1900 is nog heel goede lectuur, een ingebonden Prins of Panorama van 1927 heeft reeds
Been aftrek meer en geillustreerde wekelijksche
Nieuwtjes zooals Het Leven zijn feitelijk na een
paar maanden reeds verouderd. Deze opmerking moge
de eenige vingerwijzing zijn ten opzichte van dat wat
wij niet kunnen gebruiken en waarvan men ons wel
eens wat al te veel zendt.
Godsdienstige leesstof vragen velen.

Mocht U nog twijfelen aan het groote belang, dat
wij dienen met de verdediging van Neerlands zaak
in den Vreemde, en met het onderhouden van de
Nederlandsche gedachte bij vreemd en eigen over
onze grenzen, sta mij dan toe ook te eindigen met de
woorden van Vosmaer. „Het gemoed spreekt alleen
de Moedertaal".
J. P. BOL TEN.

Suid-Afrikaanse Studentedae. 1)
Dit het nou so stadigaan 'n vaste tradisie geword
dat Afrikaners in Holland, Duitsland en Engeland
eenmaal per jaar in 'n sekere provinsie in Holland
bijmekaar kom om daar enige gesellige dae deur te
breng. Die keuse van die Nederlands Suid-Afrikaanse Vereniging en Algemeen Nederlands Verbond
het vanjaar op Seeland geval waar ons dan van 10
tot 13 Julie nader kennis gemaak het met die Seeuse
landbou en industrie.
Die hoofd kwartier van die besoekers was te Middelburg en Vlissingen waar hulle bij verskillende
families tuffs gegaan het. Nooit sal ons die gasvrijheid
en vriendelikheid vergeet wat ons hier so rijkelijk
aangebied is nie; ons gasvroue en gashere het alles
in hul vermoe gedaan om die verblijf so aangenaam
moontlik te maak en dis juis hierdie nouere aanraking met Hollandse families wat so 'n goeie verstandhouding skep tussen die twee stamverwante
volke.
Professor Pont het in sy welkomstoespraak nadruk
gele op die feit dat die deursny Hollander nog maar
bitter weinig weet van die Suidpunt van Afrika en
sy bewoners. Hierdie kritiek het my twijfelagtig voorgekom, maar die volgende dag het die ontnugtering
gekom. 'n Hollandse dame vertel my dat haar vriendin
haar gevra het of: „Zij het niet grieselig vond om die
zwarte mensen uit Afrika aan huffs te hebben !" Iemand
anders weer het dit hoogs eienaardig gevind dat
Afrikaans so baie op Hollands lijk !
Dit is onmoontlik om hier breedvoerig te skets wat
die Studente alles gesien het, maar ons kan nie nalaat
om ons bewondering uit te spreek vir die wyse waarop
die Seeue hulle grond bewerk nie. Geen wonder dat
Seeland die tuin van Holland genoem word nie.
Daardie golwende, buigende graanvelde van Walcheren was regtig 'n lus om te Bien.
Gedurende die rondrit op die eiland is die besoekers verversings aangebied op die buite van die beer
en mevrou Mr. J. A. Heijse-Tak; op 'n tafeltje het
blomme gerangskik gestaan in die kleure van die
Suid-Afrikaanse vlag, namelik oranje, wit en blou;
dit is sulke klein attensies wat sommer ons harte
streel en die vriendskapsbande nouer trek.
Onvergeetlik was die rit deur die WilhelminaPolder in Suid-Beveland waar die Afrikaners 'n idee
gekry het van Hollandse ondernemingsgees wat daarin
geslaag het om sy grootste vijand, die water, trug te
1) De foto's, bij dit verslag afgedrukt, zijn genomen door
Ch. L. Dert te Vlissingen.
Red.
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dring en die grond om to sit in vrugbare kultuurgrond.
Te Goes het ons 'n besoek gebreng aan die oorlogsmuseum van Mr. Wilton van Reede wat lange

deur Burgemeester en Wethouers van Vlissinge;
daarna het ons die skeepsbouwerke van die Maatskappij Schelde besigtig en ook het die Maatskappij
'n koffie aangebied.

De deelnemers op het gastvrije buiten „Overduin" van den heer en nievrouw Mr.
fare in Suid-Afrika gewoon het. Sy versameling oorlogsherinneringe uit Suid-Afrika is, uit 'n historiese
oogpunt beskou, van groot waarde.
Te Wemeldingen is die studente tee aangebied

Op de
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J. H. Heijse-Tak.

Die Suid-Afrikaanse Studentedae van 1929 behoor
weer tot die verlede en ons moet al ons Hollandse
vriende van harte bedank vir alles wat hulle vir ons
gedaan het. Met dankbare harte sal ons aan die

trappen van het stadhuis to Vlissingen. Links de burgemeester, de heer Van Woelderen
(met ambtsketen); vOOr hem de jongste deelnemer.

deur burgemeester Wabeke op sy vlugheuvel. Suid
Bevelandse boerinnietjies in hulle skilderagtige drag
het Seeuse babbelaars en kerse aangebied.
Die dae het geendig deur 'n offisieele ontvangs

Hollandse vriendskap trugdenk as ons truggekeer
het in ons Vaderland.
Rotterdam.
W. P. VAN REEDE VAN OUDTSHOORN.
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in de Vrijstaat en ten slotte als Superintendent van
Onderwijs in de Kaapkolonie zijn vruchtbaren arbeid
ten bate der Dietsche beschaving in Zuid-Afrika op
nog breeder grondslag en uitgestrekter gebied kunDr. W. J. Viljoen t
nen voortzetten.
Zijn heilzamen invloed oefende hij ook uit door
zijn leiderschap in verschillende vereenigingen als:
Ons spreekuur en den Zuidafrikaanschen Taalbond.
Ook was hij medestichter van het maandblad „De
Unie" en de eerste vijf jaren redacteur.
In 1903 vertegenwoordigde hij den Taalbond bij
de besprekingen met Nederlandsche geleerden over
de invoering der Vereenvoudigde spelling in ZuidAfrika, die zoo spoedig haar beslag kreeg en een der
middelen is gebleken om Nederlandsch en Afrikaansch niet van elkaar te vervreemden.
Dr. Viljoen hield van Holland en als hij Europa
bezocht voor steeds nieuwe bestudeering van Onderwijsvraagstukken, verzuimde hij nooit het oude stamland met een bezoek te vereeren. In het Novembernr.
van Neerlandia van 1923 kan men een verslag vinden
van den eeremaaltijd hem in October van dat jaar
door het Alg. Ned. Verbond en de Ned. Zuid-Afr•
Vereeniging aangeboden en waarbij ook Nederlandsche ministers aanzaten. De vele aanwezigen hebben
toen kunnen hooren hoe mooi Viljoen onze taal
Dr. W. J. Viljoen op 40-jarigen leeftijd.
sprak.
Onze Afd. Kaapstad in het bijzonder mocht er
meermalen van genieten en nog kort geleden, bij het
Toen wij in ons vorige nummer mededeelden, dat
afscheid van den heer en mevrouw Buttingha Wichers
de Superintendent van Onderwijs in de Kaapkolonie
(dit nummer geeft er een weerklank van) legde hij
zijn ambt in October a.s. zou neerleggen, hadden
er
opnieuw getuigenis van af.
wij gedacht noch gevreesd, dat de dood deze terugIn de verslagen van den leider deter Afdeeling,
treding uit een ambtelijk zoo rijk en nuttig leven
den heer J. L. Schoeler, die het voorrecht had aan
zou verhaasten.
Een Reuter-telegram bracht 19 Juli die ontstel- het Departement van Onderwijs dagelijks met hem
scam te werken, kwam herhaaldelijk uit, welk een
lende droevige tijding en ongetwijfeld zal de Afrikaansche pers ons over een week niet alleen uitvoerige kracht dr. Viljoen voor de Dietsche zaak in de Kaap
was
levensberichten brengen, maar ook de bewijzen hoeNu is hij, nauwelijks 60 jaar, uit onze gelederen
zeer de Afrikaners dezen onvermoeiden strijder voor
weggerukt
door de Dood, die spaart noch frissche
land en yolk van Zuid-Afrika, voor de geestelijke
jeugd
noch
gemelijken
ouderdom.
verheffing van het blanke ras in het land van Van
Toen
Viljoen
in
1910
naar de Vrijstaat vertrok,
Riebeeck hebben gewaardeerd en geeerd.
wijdde
de
Kaapsche
dichter
Melt Brink hem een
Ook ons, Nederlanders, past een woord van eerbied
afscheidslied,
waarvan
de
volgende
regels thans
ter nagedachtenis van den gevierden Afrikaanschen
nieuwe
blijvende
beteekenis
erlangen:
Onderwijsman, die altijd zoo krachtig voor de Hollandsche belangen in Zuid-Afrika is opgekomen, die
Wie zal zich met Uw mantel kleden ?
de Nederlandsche letterkunde door en door kende
Wie zitten in Uw leergestoelt ?
en haar schoonheid heeft geopenbaard tijdens zijn
Wie in Uw voetspoor blijven treden ?
leeraarschap aan de Normaalschool te Kaapstad (zijn
Wie strijden als Gij hebt gestreden ?
eerste betrekking), later als professor te Stellenbosch..
Die onuitroeibare sympathie voor de NederlandWie voelen als Gij hebt gevoeld ?
sche cultuur was ongetwijfeld te danken aan zijn
0, Stellenbosch ! Wie zal het wagen
opleiding te Amsterdam en Leiden, waar hij tuschen
Te zeggen wat G' in hem verloor ?
1890 en 1895 de lessen volgde van de professoren
ja heel ons land ma g zich beklagen
Spruit en Verdam.
Dat zulk een vriend ons werd ontdragen.
Later heeft Viljoen als directeur van Onderwijs
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Een Afrikaansch-Nederlandsch feestmaal.

De jeugd der Taal.

,,Wanneer wij denken aan beschavingsinvloed en
cultuur, dan is Nederland een van de grootste landen
in de wereld", zei dr. W. J. Viljoen, directeur van
Onderwijs in de Kaapkolonie, aan een feestmaal, dat
bij het vertrek van den consul der Nederlanden. den
heer P. A. van Buttingha Wichers voor hem en zijn
echtgenoote in het City Mansionshotel te Kaapstad
was aangericht. De heer J. L. Schoeler, voorzitter
der afd. Kaapstad van het A.N.V., zat voor en zestig
dames en heeren Nederlanders en Afrikaners, allen
leden van het Algemeen Ned. Verbond, namen aan
dezen uitmuntend geslaagden maaltijd deel. Uit de
toespraken klonk leedwezen over het vertrek van den
zoo verdienstelijken consul, Wiens heengaan door den.
heer Schoeler, Mevrouw Jac. Loopuyt, ondervoorzitster van het A.N.V. en dr. F. C. L. Bosnian een
groot verlies werd genoemd. De heer Wichers en
zijn Bade, widen deze laatsten, hadden altijd aan de
Nederlandsch-Afrikaansche samenleving het beste
gegeven.
De heer Wichers herdacht in zijn antwoord den
voorspoed der Nederlandsche kolonie.

Welk een voorrecht jong te zijn! De wereld te
zien als nieuw; als een paradijs; te mogen eten van
alle boomen, ook van dien der kennis! Verwachtinge
te mogen opstellen; plannen te mogen maken; toekomst te hebben!
Het jonge Afrikaansch ziet de wereld voor zich
open. Uit de oude beschavingen kan het zich vormen
en verrijken. Men ziet het groeien. Dichters zoowel
als mannen der wetenschap kleeden hun gedachten
in het Afrikaansch.
Jeugd heeft ook plichten tegenover zichzelf. Een
der moeilijkst te vervullen plichten is die van het
kiezen van haar leermeesters. In dit opzicht kan het Afrikaansch nog ervaring opdoen. Dr. F. E. J. Malherbe,
die, als examinator bij de jaarlijksche taalexamens, er
iets van kan weten, merkt in het uitmuntende Zuidafrikaansche blad Die Huisgenoot op, dat het beschavingspeil der scholen niet zoo Oink stijgt, als men
zou wenschen; klaagt, als beoordeelaar van boeken,
dat daarin dikwijls geniis aan cultureel uitdrukkingsvermogen, ook beperkt inzicht, geringe verbeelding
zich verraden. Dankbaar is hij wegens de steeds
toenemende Afrikaansche boekenvoortbrengst dock
naar zijn meening blijkt daaruit te weinig van Nederlandsche studie. Ten opzichte van begripsafbakening, bijvoorstelling en gevoelswaarde kan het Afrikaansch, zegt hij, veel leeren uit het hooger ontwikkelde Nederlandsch.

Het verheugde hem bijzonder, dat Nederlanders op
een voorpost van Nederlandse kultuur bijdragen tot groei
en bloei van Zuid-Afrika. „Op het etiket van nationaliteit komt het niet aan, zei spr., zoolang er maar een trouwe
genegenheid voor den geboortegrond bewaard blijft". Hij
herinnerde aan den dag van zijn aankomst. De eerste ontvangst geschiedde toen door het Algemeen Nederlandsch
Verbond en de Oranje Club, onder voorzitterschap van
oud-President Reitz. „Na vier jaren is het duidelik voor
spreker, hoe onze landgenooten den band van genegenheid
tusschen ons en Zuid-Afrika aanhouden". Vele Nederlanders zijn Afrikaners geworden en toonen metterdaad,
dat zij Nederland en Zuid-Afrika kunnen lief hebben. Hij
eindigen met de Afrikaanse leus „Allen ten beste".
In een persgesprek wees de vertrekkende consul op de
mogelijkheid van uitbreiding der handelsbetrekkingen
tusschen Nederland en Zuid-Afrika. Hij noemde Nederland een belangrijk afzetgebied voor Zuidafrikaansche
voortbrengselen en achtte de benoeming van een Zuidafrikaansche handelscommissie in Nederland zeer gewenscht.

Dr. Viljoens toespraak sloot zich bij die van den
heer Wichers gereedelijk aan.
Ofschoon Nederland met zijn 57 millioen inwoners
meetelt onder de groote volken, beteekent, zei Dr.
Viljoen, de grootheid van een yolk veel meer. Dat het
tegenwoordige Nederland nog in een adem genoemd
mag worden met dat, hetwelk aan Zuid-Afrika het
aanzijn heeft gegeven — daarvan scheen echter de
geachte spreker nog niet heelemaal zeker. „Holland
behoeft zich nog niet te schamen, vooral niet op het
gebied van de luchtvaart", zei hij. In dien worm
klinkt zijn lof niet uitbundig. Maar Afrika is ver en
de tijd gaat snel hier in het Noorden. Wij zijn over tuigd, dat de hooggeachte onderwijsman, indien hij
zich zijn straks ingaande ambteloosheid wil ten nutte
maken, om Nederlands vooruitgang van de laatste 25
jaren te bestudeeren, zal bevinden, dat ons land nog
in vrij wat meer dingen dan alleen de luchtvaart
veel grooter volken begint voorbij te streven.

Leden, werft Leden!

„Ons ontwikkeling op geestelike, wetenschappelike en
tegniese gebied gaat met reusespronge en die taal van
'n boerebevolking moet nou plotseling diens doen as
hipermoderne middel. Is dit dan 'n wonder dat ons nie
meer te vreede kan wees met wat voldoende is in een
taalkring nie, dat ons dikwels moet soek na die juiste
woord en uitdrukking, na volmaakte klankkombinasie wat
die kernbegrip, die bijvoorstelling, die gevoelswaarde op
die meest doeltreffende wijse kan uitbring ? Op doeltreffendheid komt dit aan. Overal en ook in de taal. En
waar dit inheemse woord en uitdrukking kortkom aan
doeltreffendheid moet daar ontleen word. En nou aan
watter bron kan ons beter drink as aan die klare diepe
bron uit Nederlandse aarde, gevoed deur diepe are van
heel Wes-Europa ? Hoeveel gesonder vir ons volkslewe
as die goedkoop oorgieting met Engelsche gieters !"

De zoekende jeugd verontrust zich, zegt dr. M.,
dat de Afrikaansche letterkunde niet zoo sterk vooruit
gaat en bloeit als zij wenscht en hoopt. Dr. Malherbe
neemt een duizendtal studenten in het Kaapsche
onderwijsmiddelpunt tot maatstaf van verlicht nationaal streven. Die willen, schrijft hij, meer uitzicht,
meer leiding op allerlei gebied van wetenschap en
kunst. „Die Voortrekkersbeskawing is 'n blijvende
inspirasie van lewensdurf. Maar wie vandag boerderijmethoden van die voorgeslag verdedig is 'n dwaas".
Zoo gaat het ook met de hoogere geestelijke dingen:
„Die nieuwe leus moet wees: meer kennis en insig, en genot. Deur watter „vreemde" middel kan ons dit beter verkrij
as deur Nederlands, wat nie meer vreemd mag wees nie?
. . . . Laat ons niewe inspirasie put uit die beste werke
van alle literature, en daarbij veral nie vergeet om die
vele naarstige werkers in Holland en Vlaandere ons ten
voorbeeld te stel nie. Insig in die literere were van verskillende tijdperke, maar veral in die studie van hoe die
hedendaagsche probleme in Europa behandel word om
in kuns zuiwer gestalte te vind, en hoe daar in die kuns
die essensiele afspieeling is van wat die individu en die
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massa op 'n bepaalde tijdstip beweeg, kan tot naakter en
oprechter en kunsrijker openbaring lei van die vele probleme in ons eie, Jong, soekende Suid-Afrika".
In een ding schiet de Suid-Afrikaanse Akademie
volgens dr. Malherbe tekort, hoe verdienstelijk zij
zich ook voor de taal gemaakt heeft: zij houdt zich
nog te veel bezig met uiterlijkheden, zooals klankvolgende spelling en spitsvondigheden en heeft haar
groot gezag nog te weinig doen Belden ten opzichte
van de cultureele ontwikkeling van het yolk en de
schadelijke gevolgen van minderwaardige leesstof.
Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika zooals Ampie
en Zuidafrikaansche lyriek in Nederland en Vlaanderen — daarmee worde de cultuurband van Stamverwantschap onderhouden.
De taal zoekt levenssappen voor haar groei bij
de oude beschaving. En die oude beschaving kan
zich laven en verfrisschen aan den bruisenden stroom
der uit het yolk ontsprongen taal: eener cultuur, gestoofd door de zuiderzon, bewogen door den wind
van het veld.
Nederlandsch-Romeinsch recht.
De meeste Nederlanders zijn zoo vol bewondering
voor instellingen van grooter volken, dat het betoog in Martinus Steyn Vorsters belangrijk academisch proefschrift (zie Neerlandia van Juli) menigeen
stiff van verbazing moet slaan.
En toch is Nederland ook in het recht leider geweest, zoodat het nog door anderen kan worden
nagevolgd.
Dat erkennen niet alleen zij, die aan een Nederlandsche hoogeschool hun kennis opdeden. Sir RoseInnes, voormalig hoofdrechter van de Zuidafrikaansche Unie, heeft onlangs voor een uitgezocht gehoor
van hoogleeraren en studenten op een te Stellenbosch belegde vergadering van de „Juriediese Vereniging" verklaard: „Die Hollanders het in hul
glansperiode die sluitsteen gele in 'n regstelsel (die
Romeins-Hollandse reg, wat ons gemene reg in SA
is) wat volgens mij nederige oordeel alleen behoef
agteruit te staan vir die van Rome".
Sir James vermaande zijn hoorders, het RomeinschNederlandsche recht zuiver te bewaren en niet door
andere invloeden te laten verzwakken. Zuid-Afrika
was de eenige erfgenaam van dat stelsel geworden.
In Britsch Guyana was het vervangen door het
Engelsche recht. Op Ceilon bedreigen Oostersche
en Engelsche invloeden het met ondergang. In ZuidAfrika evenwel had het wonderbaar wortel geschoten;
de Code Napoleon op het Engelsche recht had
het niet kunnen verdringen.
Deze uitspraak heeft waarde. Sir James RoseInnes wordt als een der grootste hedendaagsche
rechtsgeleerden beschouwd; aldus getuigde prof. dr.
W. M. R. Malherbe, hoogleeraar in het Romeinsche
recht aan de Universiteit van Stellenbosch aan het
slot van bovengenoemde bijeenkomst.
Afrikaansch en Engelsch.
In een rede te Kaapstad heeft een lid van de
Zuidafrikaansche partij, de heer Coulter, zich zeer tevreden betuigd over de rechtvaardigheid, die (meent
hij) zijn partij in het taalvraagstuk betracht. Zij heeft
volgens hem nooit een van haar aanhangers in den
staatsdienst voorgetrokken. En alle redenaars van den
laatsten tijd — van dezelfde partij — praatten den
heer Coulter na.

Van die rechtvaardigheid moet men zich echter
volgens Die Burger niet te veel voorstellen! Gedurende de laatste 4 jaren van genl. Smuts' bewind
werden 3071 Engelsch sprekenden en 1760 Nederlandsch sprekenden '} in den staatsdienst benoemd,
tengevolge waarvan die dienst voor 80 t.h. Engelsch
sprekend was. In de hoogere ambten was de verhouding nog ongunstiger. Onder de ambtenaren met
$ 600 en meer salaris waren er 189 Engelsch sprekenden tegenover 6 Nederlandsch sprekenden en van
die 189 waren er 168 eentalig, al die 6 Nederlandsch
sprekenden tweetalig.
Daartegenover stelt het blad, dat gedurende de 4
jaren van het tegenwoordige (Hertzog-)bewind n.l.
van 1924 tot 1928, in den staatsdienst werden benoemd
3152 Engelsch sprekenden en 3097 Nederlandsch
sprekenden.
Uit een en ander mag men de hoop putten, dat
door het aanblijven van het Hertzog-bewind, de
ambtelijke rechtvaardigheid tegenover de beide landstalen er zeker niet op achteruit zal gaan.

OOST-INDIA.
De Nederlandsche leergangen van het A.N.V
in beheer bij de Hoofdcommissie. 1928.
Het jaarverslag der Hoofdcommissie bevat de volgende gegevens:
De Voorzitter P. J. Gerke vertrok in het verslagjaar met buitenlandsch verlof, met de bedoeling na
ommekomst daarvan zijn functie weder op te vatten.
De leergang te Madjawarna, het bekende zendingscentrum, moest wegens gebrek aan deelneming worden
op geheven.
Nieuwe cursussen werden niet opgericht, maar er
werden wel pogingen gedaan, o.a. te Tjiamis, Cheribon,
Pandeglang en Soekaboemi, omdat bericht ontvangen
was dat de drang naar Westersch onderwijs op deze
plaatsen vrij sterk was. In take de oprichting van
nieuwe leergangen neemt de Hoofdcommissie het
volgende standpunt in: Op hoofdplaatsen en handelsen nijverheidscentra moet het cursus-leven worden
opgewekt, de reeds bestaande leergangen moeten
zoo krachtig mogelijk gesteund, terwijl nieuwe moeten
worden opgericht, indien daarom wordt verzocht.
Daarentegen moeten verzoeken om oprichting van
leergangen op binnenplaatsen met weinig ver tier
worden afgewezen, daar de praktijk heeft aangetoond,
dat zulke leergangen geen levensvatbaarheid bezitten,
en dus na een kort en kwijnend bestaan moeten
worden gesloten. Dat de Hoofdcommissie voor moeilijkheden staat waar men in Nederland niet aan denkt,
leert de poging tot oprichting van een leergang te
Pandeglang, gelegen in een gedeelte van Bantam,
waar de Hoofdcommissie een leergang zeer gewenscht
acht. De inspecteur van het lager onderwijs sprak
echter als zijn oordeel uit dat de te Pandeglang
gevestigde leerkrachten nog geen voldoende ervaring
hadden om naast hun eigen taak nog een avondleergang te leiden.
Leergangen zijn gevestigd in de volgende plaatsen:
Batavia (2), Buitenzorg, Bandoeng, Semarang, Solo,
Salatiga, Poerwokerto, Soerabaja, Koetaradja (Atjeh),
1) Afrikaansch wordt hierbij, als tegenstelling tot het
Engelsch, onder „Nederlandsch" begrepen.
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Makassar en Medan (Oostkust van Sumatra); deze
laatste is echter niet in beheer bij de Hoofdcommissie.
Het aantal leerlingen bedroeg aan het begin van
het verslagjaar 1664, waarvan 55 vrouwelijke, en op
het einde 1602, waarvan 85 vrouwelijke. In het verslagjaar legden 111 leerlingen met gunstigen uitslag
het klein-ambtenaars-examen af. Dit zijn getallen die
hun nut kunnen hebben als de vraag moet worden
beantwoord: Wat doet het A.N.V. in Indie eigenlijk ?
R. v. I.
Leergang in het Nederlandsch van onze afd.
Oost-kust van Sumatra. 1928.
Aan het verslag over dezen leergang ontleenen wij
de volgende gegevens. Op 1 Januari 1928 was het
aantal betalende leerlingen 112, op 1 Juli begon het
nieuwe schooljaar met 143 leerlingen, terwijl het
aantal leerlingen op 31 December 1928 115 bedroeg.
Op 1 September van het verslagjaar was het aantal
leerlingen van de 1 ste klasse opgeloopen tot 58,
zoodat zij moest worden gesplitst in 2 afdeelingen.
De reorganisatie van den leergang, die onder leiding van den beer Van den Berg op 1 Juli 1927 was
begonnen, toont meer en meer gunstige gevolgen; er
worth nu gewerkt in de richting van het Kleinambtenaarsexamen, waaraan zich in het verslagjaar 12
leerlingen onderwierpen, van wie er 4 slaagden.
Wat de geldmiddelen aangaat, aan school- en boekengelden werd geind f 4836.75, terwijl het Gouvernement en de Gemeente subsidies verleenden van.
f 2166 en f 600. Daar staat tegenover dat werd uitgegeven aan het personeel f 7209.50, aan boeken
f 365, aan verlichting f 136 en aan den bediende
f 60.—. Het jaar, dat begon met een saldo groot
f187.20, eindigde met een saldo van f 17,98.
Afdeeling Batavia.
Voor de oudste afdeeling van Groep Ned.- Indie heeft
Mr. J. Kunst op 27 April 1929 een lezing gehouden over
„Nederlandsche Volksliederen en Dansen", welke ook toegankelijk was voor de leden van den Bataviaschen Kunstkring.
Spreker gaf eerst een beschrijving van de plaats, die het yolkslied in de kunst inneemt, behandelde daarna dit lied in de
Middeleeuwen in Nederland engaf toen een uiteenzetting hoe
hij in de Noordelijkegewesten van zijn vaderland een schat
van volksliederen heeft bijeen gezameld, waarbij hij lichtbeelden
van Terschelling vertoonde. Hi' zong eenige van deze liederen,
op de piano begeleid door Mevr. G. Barbas-van Koetsveld,
en bracht er de stemming zoodanig in, dat het publiek de
refreinen dapper meezong.
De afdeeling Buitenzorg herleeft!
Men schrijft ons uit Buitenzorg:
Met medewerking van verschillende dames en heeren gaf
deze afdeeling den 2den Maart j.l. een cabaret-avond, welke
als een zeergeslaagde poging ma worden beschouwd, om de
afdeeling tot nieuw leven op te wekken.
Een krachtige propaganda onder de ingezetenen ter plaatse
ging hieraan vooraf. Rondzendbrieven en listen tot het werven
van nieuwe leden werden verspreid, waarbij zich de dames
Erdbrink, Boedyn en Prillwitz bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
De uitvoering zelf, welke werd vereerd met de tegenwoordigheid van Z.Exc. den Gouverneur-Generaal, slaagde uitstekend; het ledental steeg tot 159.
Moe de afdeeling na haar kwijnend bestaan van de laatste jaren thans weder ingroei en bloei toenemen.

FRANSCH VLAANDEREN
Vlaamsch Leven.
Het Vlaamsche Leven in Frankrijk is nog niet uitgebluscht; misschien is het nog te behouden.
Telkens tracht het opnieuw uit te botten. Het
verslag van den deken van de faculteit der letteren
aan de Vrije Universiteit van Rijsel over het jaar
1927—'28 meldt, dat de leergang in de Nederlandsche
taal en letterkunde van dr. Despicht in dat 'jaar gevolgd werd door 16 studenten. Dit aantal wordt
alleen overtroffen door dat der studenten in de Engelsche taal en de klassieke letteren.
Te Roobeek wordt een plaatselijke afdeeling van
het Davidsfonds gesticht: de tweede. Tot dusver
bestond alleen die te Ghyvelde bij Duinkerke met
prof. Looten als voorzitter.
Het Davidsfonds, een cultureele instelling, die de
alzijdige ontwikkeling van het Vlaamsche yolk beoogt, telde bij het uitbreken van den wereldoorlog
11.000 leden, over heel Belgie verspreid; thans telt
het er 50.000. Het tracht nu ook de in Frankrijk
verspreide Vlaamsche gezinnen, geestelijk en stoffelijk te steunen en aldus de Vlaamsche taal en overlevering te versterken. In het loopende jaar verdeelt
het Davidsfonds niet minder dan 250.000 tot 300.000
nieuwe boeken onder de leden,
Te Roobeek — ander levensverschijnsel — wordt
op 15 Augustus een „Vlaamsche familiedag" gehouden. Het laat zich aanzien, dat alle Vlamingen van
beteekenis daar zullen samenkomen ter viering van.
het 25-jarig bestaan van den „Vlaamschen Vriendenkring". Onze hartelijke gelukwenschen voor den bloei
van dien kring, een kloeken voorpost der Nederlandsche cultuur in het vreemde land!
Er zijn vele van zulke kringen, gelukkig ! Een der
oudste is die te Rijsel, opgericht in 1868 door pater
F. Role.
Deze kring beschikt over mooie ruime lokalen voor
spelen en vermaken en over een Vlaamsche boekerij.
In een belendende kapel wordt elken Zondag in het
Vlaamsch gepreekt.
Tenslotte de „Vlaamsche Gouwdag", op 31 Juli
te Steenvoorde gehouden. Dat is het zesde Congres
van het Vlaamsche Verbond van Frankrijk, waarover
onze vertegenwoordiger ons natuurlijk uitvoerig zal
berichten. Ditmaal is het Vl. Verbond samengekomen
midden in een Vlaamsch sprekende Fransche streek.
Steenvoorde grenst aan Eecke, waar de Vlamingen
op 26 Mei een treffelijk feest hebben gevierd, waarvan
De Torrewachter verslag geeft: de samenkomst van
de eenig overgebleven rederijkerskamer van die
streek. Vroeger bezat bijna elk dorp zoo'n gilde of
„Vergaring van rhetorica" op een na zijn alle uitgestorven. De kamer te Eecke dagteekent van 1542.
Mr. J. E. van den Driessche, die het Vlaamsche Verbond vertegenwoordigde, sprak een heildronk uit.
Men heeft te veel latengelooven, dat deze taal niets
anders is dan eengewestspraak, onwaardig in den mond
van ontwikkelde lieden, zoo iets als een brabbeltaal voor
keuken en herberg, zei spr.
Dit vertelsel heeft zijn tijd geduurd en uitmuntende
geesten als Barres hebben de Vlaamsche letterkundegerangschikt bij de beroemdste van Europa. Namen als
J. van Maerlant of Vondel, Hendrik Conscience of Guido
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Gezelle zijn onbetwistbare beroemdheden. Onze aarde
van Fransch-Vlaanderen is niet vreemd aan de vermaardheid der Vlaamsche letterkunde. Heeft ze de schrandere
liederen niet zien ontluiken, zoo vroom verzameld door
den Bellenaar de Coussemaeker ? Heeft ze niet schitterend
opgeluisterd geweest door den Duinkerkschen dichter
Michiel de Swaen.
. . . . De duurbaarste wensch van het Vlaamsch Verbond
is het voorbeeld van Eecke nagevolgd te zien door gansch
Fransch-Vlaanderen en een rederijkerskamer te vinden.
Zooals voorheen in elk dorp,
in ied ere stad.
Mr. van den Driessche besloot:
0, Vlaanderen, ge zijt lijk deze nude gebouwen, waar
een akelig witsel de gevels vermomd, de schoone en rijke
steen bedekt engestopt heeft. Meer dan 150 jaar samentrekkendepogingen hebben u zedelijk onkenbaar gemaakt.
Uwe kunst, uwe muziek, uwe bouwkunst beginnen eerst
kenmerk
k
een weinig van hun vroeger zoo persoonlijk
terug te vinden. Er is een pleister we te halen, om u uw
waar voorkomen terug te even. Daartoe werken wij.
Men moet niet wanhopen dit schoone land van Vlaanderen zich te zien bezielen met een nieuwe vlam en zijne
beschaving te zien herleven.
Het is hoogst tijd op te treden. Frankrijk zal gouwgezind zijn of zal niet zijn. Indien men wil, dat Frankrijk
leve, moet men aan ieder zij tier gouwen hun eigen leven
tern even en vooreerst aan Vlaanderen, dat de rijkste
medegift verschaft aan de Fransche gemeenschap.
Moge men zich in het Zuiden zoowel als in het
Noorden bewust worden van de beteekenis van dit
herstellingswerk.

VLAANDEREN.
Een daad der Vlaamsche apothekers.
Na de Vlaamsche natuurkundigen, de Vlaamsche
ingenieurs en de Vlaamsche geneesheeren, laten ook
de Vlaamsche apothekers zich thans niet onbetuigd,
waar het betreft de verdediging en het gebruik der
Nederlandsche taal in het Vlaamsche land. Zoo
schreef de vereeniging „Het Vlaamsche Kruis", in
hare jongste aflevering:
„De Vlaamsche Apothekersvereeniging zond aan de
geneesmiddelenfabrieken, die hunne specialiteiten in
Belie te koop aanbieden, een schrijven in het Nederlandsch,
Fransch, Duitsch en Engelsch gesteld, om deze firma's
het belang van het gebruik van onze taal te_ doen inzien.
Er wordt onder meergevraagd dat de literatuur voor
hetpubliek bestemd en alle uitleg over het gebruik van
specialiteiten en andere producten in de twee landstalen zou
opgesteld worden.
Goed zoo! Maar .. .
Hoe komt het, dat vreemde fabrikanten nog steeds in
de meening verkeeren dat Belie
g
een Fransch land is ?
We zullen de vraag niet beantwoorden, uit vrees beschuldigd te worden aan politiek te doen.
Wij kunnen evenwel verzekeren dat de buitenlandsche
fabrikantengeheel anders zouden handelen, indien ze
wisten dat de meerderheid der Belgische bevolking
Fransch-onkundig is, dat Vlaanderen een Nederlandsch
land is.
We hebben hier voor ons liggen propagandamateriaal
van dezelfde Fransche, Duitsche, Engelsche, Ameri-

kaansche en Zwitsersche fabrieken die hier Fransche
prospecti zenden en dat propagandamateriaal is in 't
Nederlandsch gesteld!
Het is bestemd voor de Hollandsche Kolonien. Maar
het is niet alleen in 't Nederlandsch,
doch ook in 't
Maleisch, ten behoeve van de Inlandsche bevolking en
hier en daar zelfs in 't Chineesch, omdat in de Hollandsche
Kolonien zich talrijke Chineezen vestigen.
Neen de schuld litg
niet aan de fabrikanten — we
spreken natuurlijk niet over de Brusselsche of de Waalsche
— maar aan de Vlamingen zelf, die zich in eigen land
nietgenoeg doen gelden om in den vreemde als Vlamingen
bekend te zijn.
Het is beschamend voor ons, maar we zijn er tot op
heden nog niet in geslaagd ons in het buitenland evenveel
te doen waardeeren als de inboorlingen van Sumatra
en de Chineesche landverhuizers die zich op Java vestigen.
Intusschen brengen wij hulde aan onze Vlaamsche
Apothekers.
Wij ho en dat ook de artsen, waar ze te kiezen hebben
tusschengelijkwaardige produkten, steeds de voorkeur
zullen even aan deze die voorzien zijn van Nederlandsche
opschriften."
Mogen deze woorden ernstig overwogen worden
door alle bij de geneeskunde en aanverwante vakken
en bedrijven betrokken of belanghebbende Vlamingen
en Noord-Nederlanders.
Propagandawerking van Groep Vlaanderen.
Het Dag. Bestuur van Groep Vlaanderen heeft een eerste
programma van propagandawerkzaamheden gereed gemaakt.
In samenwerking met de Jongeliedenafdeeling te 's-Gravenhage,
die aan de tiende jaarlijksche Vlaamsche bedevaart naar de
graven aan den IJzer, op 18 Augustus, a.s. deel neemt, zullen
dien dag te Dixmuiden, waar ruim 100.000 Vlamingen worden
verwacht, vele duizenden propagandabriefjes, uitgaande van
het Bestuur van Groep Vlaanderen, worden uitgedeeld. Ook
zal een A. N. V.-secretariaat ter plaatse werkzaam zijn en
zullen de deelnemers aan deze grootsche, eendrachtige Vlaamsche betooging zich aldaar als lid van het Verbond kunnen
opgeven.
Hulde aan Johan de Meester Jr.

De dagbladen hebben uitvoerig verslag gegeven van de
hulde te Brussel aan Johan de Meester Jr.gebracht, naar
aanleiding van het vertrek naar Amsterdam van dezen knappen,
jongen Noordnederlandschen kunstenaar, die het Vlaamsche
Volkstooneel tot een zeer hoog peil vermocht op te voeren
en er een kultuurkracht van eerstegehalte van wist te maken.
De triomf en door het Vlaamsche Volkstooneel niet alleen in
het nu ook naar dengeest weer ontwakende Vlaanderen, maar
to in Noord-Nederland en Duitschland alsmede te Parijs,
onder zijn. kundige leiding behaald, zijn genoegzaam bekend.
En het feit, dat Johan de Meester Jr. zijn tooneelloopbaan in
Vlaanderen mocht zien afsluiten met een voorstelling in het
koninklijk paleis te Laken, had ongetwijfeld een zinnebeeldige
beteekenis, die niemand zal zijn ontgaan.
Ook Groep Vlaanderen van het A. N. V. sloot zich bij de
Johan de MeesterJr., voor zijn vertrek, door zijn Vlaamsche
vrienden en bewonderaarsgebrachte hulde aan en zond hem
het volgende telegram:
„Het bestuur van Groep Vlaanderen A. N. V. betuigt U
iermede zijn oprechten dank voor het zeer vele door U
h
volbracht tot heil van onzen Nederlandschen stam, de innige,
geestelijke toenadering van Noord en Zuid en de verhooging
van ons artistiek aanzien in de wereld."
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Een Vlaamsch jubileum.
Ter gelegenheid der 50ste verjaring van het bestaan der
afdeeling Schaarbeek van het Willemsfonds, betuigden het
Dag. Bestuur der Groep Vlaanderen A. N. V. en de voorzitter
van tak Brussel, eveneens uit naam van het bestuur, schriftelijk
hun sympathie voor de, sedert een halve eeuw reeds, door
deze zeer werkzame vereeniging in de groote Brusselsche
voorstad onverpoosd doorgezette werking voor de verdediging
en de verspreiding van de Nederlandsche taal en kultuur en
het behoud van den Vlaamschen volksaard.
Reizen in Vlaanderen.
Verscheidene Noord-Nederlandsche leden van het A.N.V.
hebben in de afgeloopen maand gebruik gemaakt van het
aanbod van den secretaris van Groep Vlaanderen tot het
kosteloos verstrekken van inlichtingen over het reizen in
Vlaanderen, bezienswaardige steden, vacantieoorden, uitingen
van den Vlaamschen volksgeest, enz.
Ongetwijfeld zal dit alweer lets hebben bijgedragen tot het
beter bekend maken in Noord-Nederland van het Vlaamsche
natuur- en stedenschoon.
Voor alle inlichtingen van dien aard schrijve men aan het
adres: Slotlaan 13, Woluwe-Brussel.
Het bestuur vangroep Vlaanderen.
Aansluitend bij het, in ons Julinummer verschenen verslag
der jaarlijksche algemeene vergadering van Groep Vlaanderen,
kan worden medegedeeld, dat de heer Modest Lauwerijs,
voorzitter van tak Antwerpen, het ondervoorzitterschap der
Groep heeft aanvaard.
Verwacht wordt, dat binnenkort ook de werkzaamheden
der boekencommissie in Vlaanderen zullen kunnen worden
hervat.
Vergadering van Groep en Groepsbestuur.
In herinnering wordt gebracht, dat een buitengewone
algemeene groepsvergadering gehouden wordt te Brussel, op
Zondag 15 September.
Zondag 1 September heeft eveneens te Brussel een belangrijke
vergadering plaats van het Groepsbestuur. De besturen der
verschillende takken worden verzocht, bijaldien zulks nog niet
mocht zijn gebeurd, de aan de orde dezer vergaderingen
gestelde punten: Voorstellen van het Hoofdbestuur tot wijziging
van de Verbondswet en samenstelling van een algemeen programma van werkzaamheden, in den schoot hunner afdeelingen
te bespreken en alle andere punten, waarvan gewenscht wordt,
dat zij op de dagorde zouden komen, voor 1 September aan
den Groepssecretaris bekend te maken, liefst vergezeld van
een toelichtende nota.
Secretariaat tak Brussel.
Secretaris van tak Brussel is thans de heer Maurits Avez.
Zijn adres luidt: Eugeen Smitsstraat 34, Schaarbeek-Brussel.

SURINAME
Een welgeslaagde avond.
De heer Ir. E. F. Suringar hield 18 Juni j.l. een lezing voor
de leden dergroep.
Voor depauze over Nederland, toegelicht met lantaarnplaatjes naar foto's uit de lucht genomen. Spreker gaf toelichtingen en vertelde bijzonderheden over Aalsmeer, Boskoop,
de bloembollenvelden enz., waarbij vooral de genoemde uitvoercijfers bewondering wekten.
Na depauze hield hi' een korte inleiding over de Zuiderzee-
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werken, noemde weer voor hier (arm land) fabelachtige sommen
enging over tot het vertoonen der rolprent, die verduidelijkt
door zijn inlichting,
en zeer in den smaak viel.
Vooral de voorrede bij het begin van den avond, waarin hi'
op zoo'n gloedvolle wijze de groote daden van Nederland naar
voren bracht, deed hem kennen als een bij uitstek geschikt
spreker voor avonden van het A.N.V.
Na de tweedepauze werd de zaal ontruimd en werd een
Britsch-Indische dans vertoond, ingestudeerd onder leiding
van den Heer en Mevrouw Hajary.
Daarna degebruikelijke danspartij, welke dezen keer lets
bijzonders had, doordat een Jazzband speelde, behoorende bij
een ter stede aanwezig zijnd circus, aangeboden door twee
heeren vertegenwoordigers van de West-Indische Compagnie.
J. J. SIX DIJKSTRA.

HOOFDBESTUUR
Beknopt overzicht der vergaderingen van 28 Mei
en 21 Juni.
Het Hoofdbestuur heeft voornamelijk ter bespreking van de
aanhangige voorstellen tot Verbondswetwijzigingen 28 Mei
en 21 Juni vergaderd.
Beide vergaderingen waren vrij druk bezocht, zoodat een
voldoend aantal leden tegenwoordig was om besluiten te nemen.
In de bijeenkomst van 28 Mei was voor de eerste maal
aanwezig Mr. Dr. W. M. G. Schumann, als nieuw afgevaardigde
van Groep Nederl. Indie. Tot dezen richtte de voorzitter
in het bizonder een woord van welkom.
De notulen der beide vergaderingen van 6 April en 28 Mei
werden met enkele wijzigingen goedgekeurd.
Besloten werd o. m, zoodra Groep Vlaanderen wederom
ingang is gezet het een inmiddels is geschied) een commissie
van overleg tusschen de Groepen Vlaanderen en Nederland
te benoemen, voorts om Maurits Wagenvoort, die als letterkundige steeds de Nederlandsche kunst heeft voorgestaan en
gediend, een bewijs van waardeering te even op zijn 70sten
verjaardag.
In de tweede vergadering werd Mr. W. J. L. van Es als nieuw
afgevaardigde van Groep Nederland, in de open plaats van
wijlen Mr. K. M. Phaff, benoemd, verwelkomd en besloten
aan Prof. Blok een telegram van gelukwensch te zenden bij
de herdenking van het feit, dat hi' voor 50 jaar promoveerde.
Van Groep Nederland was bericht ingekomen, dat in haar
bestuur benoemd zijn de heeren J. E. Gerzon (voorzitter der
Afd. Amsterdam) enprof. dr. Z. W. Sneller, (voorzitter der
Afd. Rotterdam), de laatste als ondervoorzitter van het Groepsbestuur.
Over de in het juninummer van Neerlandia afgedrukte
voorstellen van Groep Nederland betreffende wijziging van
artt. 13 en 14 der Verbondswet werd uitvoerig van gedachten
gewisseld. Ten slotte bleek, dat de meerderheid van het Hoofdbestuur zijn steun er niet aan kon geven. Besloten werd aan de
algemeene vergadering van 5 October een and zr voorstel
tot wijziging van die artikelen voor te le en.
Het voorstel omtrent verlaging van de verplichte afdracht
der Groepen kon evenmin instemming vinden bij het Hoofdbestuur. Besloten werd een ontradendpraeadvies in Neerlandia
op te nemen en ter kennis van de besturen der Groepen en
Zelfstandige Afdeelingen te brengen.
Een voorstel van het Dag. Bestuur om een lid van het
Hoofdbestuur der Vereeniging Oost en West als raadgevend
lid in het Hoofdbestuur op te nemen en omgekeerd een lid
van ons Hoofdbestuur in dat der Vereeniging Oost en West,
werd aangenomen. Benoemd zijn de voorzitters van beide
vereenigingen.
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Een voorstel van het Dag. Bestuur om de commissie voor
de stichting van een Vl. Studentenhuis te ontbinden, werd
aangenomen, maar er werd besloten te trachten het plan nog
eens in een volgende vergadering ter sprake te brengen.
Een voorstel van het Dag. Bestuur om een commissie, uit
Nederlanders en Amerikanen bestaande, in te stellen, die zal
onderzoeken, verzamelen en beschrijven, wat er nog te vinden
is betreffende de nederzettingen der Nederlanders in Amerika
aangeschriften en brieven en in taal, zeden en gebruiken,
werd aangenomen en het Dag. Bestuur werd gemachtigd
om de leden aan te wijzen.
Van de in de vergadering van 21 Juni gedane mededeelingen
vermelden we nog, dat het Dag. Bestuur 22 Mei een ,samenkomst met de heeren Mr. A. B. Cohen Stuart en P. J. Gerke
had, beiden uit Batavia, en drie der vier afgevaardigden voor
de Groep Ned.-Indie in het Hoofdbestuur om te beraadslagen
over de belangen van het A. N. V. in Indie, en dat de voorzitter
een onderhoud had met den heer A. D. Roosegaarde Bisschop
uit Pretoria over Afrikaansche belangen en de belangen van
het A. N. V. in Zuid-Afrika. Aan de wenschen van den heer
Roosegaarde Bisschop zal zooveel mogelijk worden voldaan.

en versierde zalen, waar — ter verlevendiging
voorwerpen van bouwbeeldhouwkunst en woningversiering zullen worden opgesteld. Het Augustusnummer van De Drie Dietsche Barken zal aan de
tentoonstelling worden gewijd.
Rotterdam.
Wederom heeft de afdeeling Rotterdam een honderdtal
Verbondsleden engenoodigden vereenigd tot een boottocht,
ditmaal naar Dordrecht en vervolgens om het eiland Ijsselmonde langs Vlaardingen naar Rotterdam terug. Tal van
deelnemers van het vorige jaar waren ook ditmaal (6 Juli)
aanwezig. Het weer heeft den tocht begunstigd: bij het vertrek
hield de stortregen op en in Dordrecht scheen een heerlijke
zon. Het bestuur der afdeeling Dordrecht, alsmede de gemeente-archivaris, de beer Van Dalen, ontvingen ons aan de
boot, bij de fraaie Groothoofdpoort; wij bezochten de Groote
Kerk en vervolgens, gesplitst in twee afdeelingen, hetzij het
Museum van Gijn, hetzij Dordrechts Museum. De verdera
reis was zeergenoeg lijk; jong en oud vermaakten zich, onder
vroolijke muziek, met vaderlandsche liederen en gezelschaps-

A.N.V.-uitstalling voor het winkelraam van den boekhandel Bred& te Rotterdam.

AFDEELINGEN
Tentoonstelling van Nederlandsche bouwkunst.
De Afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken houdt
van 4 tot 15 September a.s. een tentoonstelling van
Nederlandsche Bouwkunst in het Kurhaus te Scheveningen.
De leden van het A.N.V. hebben met een huisgenoot op vertoon van hun lidmaatschapskaart 1929
vrijen toegang van 13,30 tot 18 uur. Op de beide
Zaterdagmiddagen zullen er voordrachten over onze
bouwkunst worden gehouden en wel door Jan
Gratama en Just Havelaar.
Een uitgebreide verzameling groote foto's beschikbaar gesteld door den Tentoonstellingsraad voor
Bouwkunst en Aanverwante Vakken, zal worden
tentoongesteld in de opzettelijk daartoe ingerichte

spelen „uit den goeden ouden tijd". DelRotterdamsche Waterweg was prachtig van zonweerkaatsing en van het gewemel
van vele schepen.
Het nut van uitstapjes als deze lit niet enkel in de aanschouwing van de gedenkteekenen onzer geschiedenis of van
de schoonheid van ons land: zij versterken ook ten zeerste de
banden van ons Verbond. De boottocht is beide malen uitstekendgeslaagd: moge in de Rotterdamsche afdeeling een
jaarlijksche boottocht „traditie" worden! Er zijn, rondom
Rotterdam, nog vele doeleinden voor een boottocht over.
C. P.
Afdeeling Nieuw Nederland.

Het Bestuur dezer Afdeeling is thans als volt samengesteld:
W. P. Montijn, voorzitter; S. van Rood, ondervoorzitter;
I. Spetter, secretaris (21 State St. New York, City); D. G.
Verschuur, penningmeester; G. W. Thomassen, 2de secretarispenningmeester; prof. dr. A. J. Barnouw en Joh. de Vroeg,
commissarissen van toezicht; J. L. v. d . Vegt, commissari
van orde.
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BOEKBESPREKING.
De Nederlandsche Landverhuizing.
Dr. S. Gar as: Die Niederlandische Auswanderung.
(Overdruk Ec.-Hist. Jrbk. 1928).
„Zonder de Ver. Staten is een volledige oplossing der
scrisis
Europeesche en ook der Nederlandsche bevolking
ondenkbaar", schrijft dr. Gar as aan het slot van zijn belangrijke studie. Gelukkig is Canada er 66k nog; menig gewest in
ditgroote Britsche gebied, dat in geestelijk opzicht zooveel
voor heeft boven de N.-Amerikaansche republiek is voor
Nederlanders aantrekkelijk en toegankelijk ook voor anderen
dan boeren en landarbeiders.
Het Nederlandsche bevolkingsvraagstuk, de Ned. landverhuizing vO6r, tijdens en na den wereldoorlog, de landverhuizingswetten en in en tot hervorming van het Nederlandsche landverhuizingsrecht, heeft dr. Gar as bestudeerd.
Voor ons zijn vooral belangrijk des schrijvers talrijke mededeelingen over Nederlandsche nederzettingen, arbeidsbeurzen,
onderwijsinstellingen vrijwel over de geheele wereld verspreid,
gegevens welke in hoofdzaak geput zijn uit de Economische
Verslagen van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire
Ambtenaren. Ofschoon er wel landverhuizers uitgingen met
het voornemen, naar het vaderland terug te keeren, trok de
groote meerderheid over zee, om in het nieuwe land te blijven
en velen is hetgelukt, er vasten voet te krijgen. Ten opzichte
van Canada moet blijken, in hoever het in 1928 ingevoerde
stelsel der reisvoorschotten van invloed op den uittocht is
geweest. Van bijzondere beteekenis acht de schrijver ZuidAfrika we ens de vele banden met Nederland, waarbij hi'
gewaagt van het een het Algemeen Nederlandsch Verbond en
de Ned. Zuidafrikaansche Vereeniging deden en doen om de
betrekkingen met het stamland te versterken.
De schrijver komt tot de slotsom, dat Nederland het vraagstuk
der landverhuizing niet eenzijdig kan oplossen. Het zal z. i.
daarin moeten samengaan met de andere Europeesche volken,
die door den aanwas der bevolking voor dezelfde moeilijkheden
zijn gekomen. Van Nederlandsch standpunt zal zulk overleg
echter wellicht minder raadzaam zijn.

TAALWACHT
Mr. C. Bake.
De Taalwacht moet het billijken, dat Mr. C. Bake haar
wenscht te verlaten. Hooge leeftijd en minder krachtige gezondheid hebben onzen zeergewaardeerden medewerker tot
dien stap gedwongen. Wij, achtergeblevenen, weten, dat het
besluit Mr. Bake moeite heeftgekost, zooals het ons moeite
zal kosten, er aan te moeten wennen, dat zijn helder inzicht ons niet meer van dienst zal zijn. Van heeler harte wenschen wij hem een rust] en en gezegenden levensavond toe,
met de betuiging van onzen welgemeenden dank voor alles,
wat hi' steeds zoo met hart en ziel in het belang van de TaalDE TAALWACHT.
wacht heeftgedaan.
Taalzuivering.
De 7de druk van deze lijst van vreemde woorden en uitdrukkingen, waarbij de goede Nederlandsche woorden zijn
egeven
opg
, is verkrijgbaar in den boekhandel en aan het
hoofdkantoor van het A. N. V. Laan 34, 's-Gravenhage;
p
rijs 25 ct.
Holland op z'n malst.
„De Statendam zal in dien tijd waarschijnlijk enkele cruse's
naar West-Indie ondernemen."
Aldus het slot van een dagbladbericht met het opschrift
„Het schip zal geheel worden gemoderniseerd." — Zulke
moderne doordraaiers !

Dispereert niet!
„En despereert niet", schrijft een hoogleeraar in een betoog
over taalslordigheid in De Dietsche Gedachte.
We vorderen.„Ende desespereert niet” lit tenminste
overboord.
Dispereert niet!
Ambtelijk Nederlandsch.
Sedert eenige dagen is het aantal taalkemels, door sommige
openbare besturen in het Vlaamsche land en in het gedeeltelijk
verfranschte Brussel, met zorg in het leven gehouden, alweer
met eenprachtexemplaar vermeerderd. Zoo kan men nu, op
een modern lichtbord, in het station Brussel-Noord, het bericht
lezen, dat aan zekere loketten alleen kaartjes voor bepaalde
statieen te bekomen zijn. Is het woord station, ook in zijn
meervoudsvorm, misschien te eenvoudig om genade te vinden
in de oogen der taalverknoeiers van de Nationale Maatschappij
van Belgische Spoorwegen ?
Oak de Belgische posterijen zijn op het gebied der taalkemelfokkerij, niet van schuld vrij te pleiten. Bestaan er immers geen
postze gels, bestemd voor de luchtpost in Congo, waarop,
sedert 1920, in prachtletters het zonderlinge woord: Postluchtdienst prijkt ? Drie ministers hebben elkaar sedert dien aan
het hoofd van dit departement opgevolgd en geen hunner heeft
tot dusver van dit zonderlinge vervoer van postlucht per brief
jetsgemerkt. Maar misschien doet de huidige minister het
nog wel.
1

MEDEDEELINGEN.
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Voor Afdeelingsavonden.
Bij het inrichten van Dietsche lezingen of kunstavonden
in het volgend winterseizoen zullen de Afdeelingsbesturen
gaarne beschikken over een list van sprekers, zangers, toonkunstenaars en voordragers.
Wij even reeds thans een opsomming van hen, die zich
beschikbaar hebbengesteld, in het vertrouwen dat nog meer
Dietschers zich zullen aanmelden.
Ardjoena, Javaansch gezelschap: voordracht, tooneel, zang
en dans.
Adres: Raden S. Hardjodiringgo, Balistraat 70, 's-Gravenhage.
e leeraar te Diest (Peetersstraat 7).
Omer van Audenhaeg,
Onderwerp: Prosper van Langendonck, zijn leven en werk,
met lichtbeelden.
Mevrouw H. L. Goemans-Geertsema Beckering, Nieuwe
Haven 71, Schiedam.
Onderwerp: Het Leven der huisvrouw in Zuid-Afrika.
Johan Koning, Park Leeuwenbergh 2, Voorburg.
Voordrachten over Ned.-Indie met lantaarnplaatjes en rolprenten. Uitvoerige list op aanvraag te Voorburg verkrijgbaar.
Marionettentheater „De Olijftack", Van Breestraat 117,
Amsterdam.
Spelen: o. m. De Tooverviool, Doctor Johannes Faust,
Van het eigenwijze zeemeerminneke, De drie wenschen.
Wies Moens, Heirbaan 127, Sint Gilles bij Dendermonde.
Onderwerpen: o. m. De Westvlaamsche Priester-dichter
Guido Gezelle, De Antwerpsche dichter Karel van den Oever,
De Nationalegedachte in de Vlaamsche letterkunde, Van
Pallieter tot Tijl, Jong Vlaanderen in de Poezie, De tooneelbeweging in Vlaanderen, De glorie en de nood van Vlaanderen,
Het nationale streven der Vlamingen, Noord-Nederland gezien
door een Vlaming, Over eigen werk.
Anton Verheijen, Akeleistraat 38, 's-Gravenhage.
Onderwerpen: Over mijn ondervindingen als tooneelspeler
en voordrachtgever van Nederlandsche kunst in Zuid-Afrika;
Afrikaansche dichters; Vondel.
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Tentoonstelling „Het Koloniale Boek".
In eenige zalen van het Stedelijk G3imn-asium te 's-Gravenhage heeft de Afdeeling 's-Gravenhage van de Vereeniging
„Oost en West" een tentoonstelling van „Het Koloniale Boek"
ingericht, welke de Minister van Kolonien op 25 Juli heeft
geopend.
Zij is de eerste tentoonstelling in Nederland, welke het
Oost- en Westindische boek betreft. Zij die haar reeds bezochten,
hebben er verbaasd overgestaan, dat aan onze Kolonien zooveel
werken zijn gewijd. En dan is hier maar een klein gedeelte
van den schat aanwezig.
De tentoonstelling is dan ook een openbaring voor velen.
Gewoonlijk komen de meeste boeken, vooral de oude uit de
17de en 18de eeuw niet zoogemakkelijk onder ieders bereik.
Hier aanschouwt men ze in„levende lijve”, keurig gerangschikt
naargroepen, en kan men ze zelf ter hand nemen en rustig
de schitterende illustraties bewonderen.
Fraaieplaten van Nederlandsch Oost- en West-Indie, alsmede krantenwanden, de Nederlandsche Pers in deze gebiedsdeelen voorstellende, door het Algemeen Nederlandsch Verbond
afgestaan, sieren de wanden.
„Het Koloniale Boek" schrijft de heer Johan Koning in
de korte toelichting op deze tentoonstelling, welke tevens als
toegangsbewijs dient (de prijs is 15 cent) „is drager van de
Kolonialegedachte. Door middel van het onmisbare boek
blijft het woord behouden, het woord, dat op zijn beurt drager
is van de scheppende kiem."
Als tweede toelichting schreef de heer F. Oudschans Dentz
een kort artikel over Nederlandsch West-Indie.
est" en de comWij wenschen de Vereeniging „Oost en West"
missie van voorbereiding geluk met haar arbeid en vertrouwen,
dat velen deze belangrijke verzameling boeken zullen bezichtigen
waartoe tot 10 Augustus iederen dag van 10--4 uur gelegenheid is.
De student Beets.
Van de bekende studie over Hildebrand door Mr. H. Ph.
Visser 't Hooft te Haarlem, verlucht met teekeningen van
Louis Raemaekers, is onlangs de derde druk verschenen bij
De Erven Bohn.
Dat deze noodig was pleit niet alleen voor het geschrift,
maar ook voor de instemming met het doel: bij te dragen
tot de verwezenlijking van het denkbeeld om te Haarlem
een Hildebrandgedenkteeken te stichten.
Moe het spoedig verrijzen.
Fransch-Vlaamsche leesstof.
De vertegenwoordiger van het A. N. V. voor FranschVlaanderen deelt ons mede, dat het regionalistische tijdschrift
Le Beffroi de Flandre verdwenen is. Le Lion de Flandre neemt
thans zijn plaats in. De inteekeningen voor Belie en Nederland
voor dit tijdschrift (Nederland 6 belga's) en De Torrewachter
(Nederland 3 belga's), het tweede blad, uitgegeven door het
„Vlaamsch Verbond van Frankrijk", worden alleen ontvangen
bij den boekhandel „Zonnewende", Kortrijk, Leiestraat 12.

NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.

K. W. Tieleman Jr., Fa. Tieleman en Dros,
Conservenfabriek,
Leiden.
E. J. Rothuizen, Dir. Polyt. Bur. „Nederland", Arnhem.
F. Wind, Van Heemstralaan 25,
Mr. J. Kist, Dir. Levensverz. Mij. „Arnhem",
Frombergstraat 2,
D. W. de Wit, Stoomwasscherij „Het Westen",
Passerelstraat 9,
Rotterdam.
S. ViesJr., Koopman,
Schiedam.
Allen opgegeven door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
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Gewone Leden.
H. N. Markusse, Notaris, Hooigracht 76,

S. Godschalk, Meubelfabriek, Oppert 113,
M. V. van Aardennen, Arts, Westersingel 54,
H. van Dam, Koopman, Schiekade 121,
J. Th. M. Or th, Tandheelkundige, Schiekade 99a,
A. Vermaas, Stationchef,
Dr. N. Groen, Rector Gymnasium, Warande 55,
Dr. J. Swart, Ned. Herv. Predikant,
A. Hofman, Kunstnijverheidshuis „de Beiaard",
L. Haven 5,
Mevr. Van Westendorp-Terburgh, Emmastraat 1,
Joh. H. Klein, Hoofd eener Openb. School,
Plein Eendragt 21,
Jacq. Engering, Expediteur,
G. Postma, Makelaar, Schotersingel 17,
A. Polak, Pz. in Agentur en, Frans Halsstraat 19,
A. Schilderman, Onder-Dir. Telegraafkantoor,
Sonsbeekweg 8,
L. Moermans, Fabr. van Essencen en Kleurstoffen, Parkstraat 35 ,
J. Vredenburg, Opperrabbijn,
J. M. Folmer, Dir. Gen. Kon. Pitmanschoien,
Jansbinnensingel 30,
B. W. de Waal, Dir. Handelsbank,
J. Bruins, Dames- en Heerenkleermakerij, Apeldoornschestraat 16,

Leiden.
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L. Thieme, Adm. Arnhemsche Waterleiding Mij.,
Rijnkade 102,
Mej. G. de Kempenaar, Parkstraat 34,
G. P. M. van Oirschot, Tandarts, Veemarktstr. la, Breda.
H. J. Abbink, Dir. Amsterdamsche Bank,
Dr. G. A. Wetselaar, Apotheker, Gr. Markt 45,
P. J. Loman, Bankier, Wilhelminapark 18,
Mr. J. F. E. Belinfante, Adv. en Proc., Prinsengracht 860,
Amsterdam.
D. G. Räst, Fabrikant van Weegwerktuigen,
N. Prinsengracht 9,
Martin I. Polak, Apotheker, Prinsengracht 1127,
A. A. Burgemeester, Fa. Burgemees ter en Zonen,
Boek- en Handelsdrukkerij, L. Nieuwstr. 99, Utrecht.
V. Dambrink, Limonadefabriek en Wijnhandel,
Lange Nieuwstraat 101,
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Utrecht.
J
J. Frijda Lzn., Nieuwe Gracht 27,
Opg. door den heer S. M. Tjabring,
Hoogezand.
H. J. G. Plaat, Ins tituut Hommes,
Opg. door den heer G. A. Larsen van Neerland,
t,
Rotterdam.
J. J. H. Leclercq, Eendrachtsweg 62,
Opg. door het Bestuur der Afd.
Mevr. A. Rosenboom, Emmastraat 5,
's-Gravenhage.
Opg. door Kol. K. E. Oudendijk,
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Het dagboek van Trichardt.
Iemand, die vele jaren in Pretoria heeft gewoond, deelt ons
mede, dat de naam der familie, van welke het voortrekkersdaTrichardt
gboek afkomstig is, niet Trigardt maar Tr
is.
Zij stamde van de Hugenoten af.
Uit de verkiezingsdagen in Zuid-Afrika.
Afgeluisterd op de trem.
Sap: (naar de betrokken lucht kijkend): Dit lijk asof ons

more reen kan kry.
Nat: Ja, more is ons almaal„nat".
Den niet deskundigen lezer zij opgemerkt, dat Sap beteekent
aanhanger der Suidafrikaansche partij (leider generaal Smuts)
en Nat aanhanger der nationalisten (leider generaal Hertzog).

tf

ft

tt

ft

ft

33ste Jaargang.

No. 9

September 1929

NEERLANDIA
MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Geen taal, hoe hoog in weerde,
Die moeders taal gelijkt.
DE (FR. VL.) TORREWACHTER.
INHOUD: Al g. Vergadering van 5 October 1929, door J. E. Bijlo. — Groep Nederlan d: Dagorde der Groepsvergadering van 21 September, door Mr. W. J. L. van Es — Den Haag ontvangt — Nederlanders en Duitschers, door C. —
Vlaand e r e n: Karel van de Woestijne t — Vlaamsche toestanden, door M. J. Liesenborghs — Het eeuwfeest van Guido
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Algemeene Vergadering van
5 October 1929.
Na de vaststelling van de toelichting op het voorstel
tot wijziging en aanvulling van artikel 2 der Verbondswet, opgenomen in Neerlandia van Mei, werd in
den boezem van het Hoofdbestuur de meening geuit,
dat in die toelichting niet voldoende wordt verklaard,
waarom het noodig is te spreken van „aangelegenheden en vraagstukken van zuiver godsdienstigen of
staatkundigen aard in en betreffende welk land ook."
Daar het mogelijk is, dat dit ook anderen als
een leemte voelen, werd in de Hoofdbestuursvergadering van 21 Juni j.l. besloten, het vierde
lid van de toelichting op artikel 2 te vervangen door
het volgende:
De toevoeging van het nieuwe derde lid is
reeds in de inleiding toegelicht. Omtrent de
redactie worth nog het volgende opgemerkt:
Zooals in de inleiding werd gezegd, ligt de
task van het Verbond op cultureel gebied. Daar
echter verschillende cultureele aangelegenheden
gemakkelijk aanrakingspunten hebben met vraagstukken van staatkundigen of godsdienstigen
aard en ook omdat gemakkelijk, te goeder of te
kwader trouw, verband gebracht of gezocht kan
worden tusschen cultureele vraagstukken of belangen en godsdienstige of staatkundige vraagstukken of belangen, wordt uitdrukkelijk in dit
artikel gezegd: „aangelegenheden en vraagstukken
van zuiver godsdienstigen of staatkundigen aard".
Namens het hoofdbestuur:
J. E. BIJLO, Alg. Secretaris.
's-Gravenhage, Augustus 1929.

Groep Nederland.
Dagorde der Groepsvergadering van 21 September 1929
te 11V 2 uur te houden te Amsterdam in het gebouw
der Burgerwacht, Singel 548.

1. Opening.
2. Vaststelling der Notulen.
3. Ingekomen stukken.
4. Begrooting.
5. Benoeming der Commissie van onderzoek naar de
rekening en verantwoording van den penningmeester.
6. Verkiezing van leden van het Groepsbestuur,
dat de volgende al f ab e tische dubbeltallen
voorstelt:
a. Open plaats door aftreding volgens rooster van
Kol. K. E. Oudendijk, herkiesbaar: de heeren:
Mr. H. van Haeringen, Rotterdam.
Kol. K. E. Oudendijk, Den Haag.
b. Open plaats door aftreding van Dr. F. Rutten,
die zich wegens vertrek naar het buitenland niet
herkiesbaar stelt: de heeren:
Dr. H. J. E. Endepols, Maastricht.
Mr. Dr. L. J. C. v. Gorkom, 's-Hertogenbosch.
7. Bespreking van de aanvulling der dagorde der
Algemeene Verbondsvergadering, voorgesteld
door het Hoofdbestuur, tie „Neerlandia" Augustusnummer, en het afwijzend praeadvies van het
Hoofdbestuur op het voorstel van Groep Nederland ter take van de verlaging der afdracht.
8. Mededeelingen van het Bestuur.
9. Voorstellen der Afdeelingen (zoo deze tijdig
worden ingediend).
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
De afgevaardigden worden verzocht hunne geloofsbrieven vOOr de vergadering over te leggen.
W. J. L. VAN ES, Secretaris.
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Den Haag ontvangt.

Nederlanders en Duitschers.

In de afgeloopen maand heeft de rechtgeaarde
Nederlander zich in zijn element gevoeld. Zijn eigen
taal hoorde hij bijna niet meer in hofstad en
hoofdstad en naar hartelust kon hij zijn bedrevenheid
in andere talen tentoonspreiden of wel „zich oefenen".
Het wemelde overal van vreemdelingen. Inplaats dat,
gelijk in vroeger eeuwen, de Nederlanders naar alle
windstreken uitgingen, kwamen de windstreken nu
tot ons. Er werd een voorkomendheid, een hartelijkheid bewezen, als wij nooit aan landgenooten verspillen. „Gij schijnt beminnelijker voor den vreemdeling dan voor uzelf", hoorden wij een van hen zeggen,
die hier reeds eenigen tijd wonen en een ander liet
daar, een beetje scherp, op volgen: „Dat komt doordat
gij hem niet zoo goed kent."
Is er niet nog een andere reden ? Is het niet,
omdat wij het goede eer zien dan de gebreken ?
Dank zij deze eigenschap hebben de Nederlanders,
de eeuwen door, het goede van het buitenland overgenomen en zijn fouten bijna onbewust vermeden.
Dat heeft ons land tot een geestelijke Internationale
jaarbeurs gemaakt.
Een geestelijk wereldmiddelpunt was het in Augustus opnieuw. Zooals in 1899 en 1907 bij de Haagsche
Vredesconferentie(s) en zooals bij zoo talrijke gelegenheden, wanneer hier wereldcongressen bijeenkomen.
Ditmaal was Nederlands taak, gelijk minister Beelaerts
van Blokland in zijn openingsrede op 6 Augustus
zeide, bescheiden; het was ter conferentie zelf niet
vertegenwoordigd, was alleen gastheer. Het kwam
er alleen op aan, deze eenvoudige taak zoo goed
mogelijk te vervullen. De Nederlandsche regeering
is daarin met een breed gebaar voorgegaan; andere
overheidslichamen, in het bijzonder de Post, zijn met
een bewonderenswaardige voortvarendheid gevolgd
en particulieren, vOcir allen de Nederlandsche Journalistenkring, hebben getoond, dat in snel en doeltreffend arbeiden ons land voor Been ander behoeft
onder te doen. In zeer korten tijd werd alles geregeld
en, naar veler getuigenis, zeer goed geregeld. De
vertegenwoordigers der pers werden in staat gesteld,
zoowel door mooi verzorgde geschriften als door
feesten en uitstapjes, het land te leeren kennen en
juister te beschrijven dan het doorgaans gekenschetst wordt.
Over het „dorp der dorpen" waren allen verrukt
en vergelijkingen werden gemaakt met andere plaatsen,
waar wel wereldconferenties samen komen, Welke de
bescheidenheid verbiedt, hier weer te geven. De
slotsom van een en ander luidde: Den Haag is een
volmaakte gastvrouw.
Het is goed, dat Nederland nu, gelijk ter Olympiade,
hoffelijkheid en gastvrijheid blijkt geleerd te hebben,
want opnieuw waren evenals toen de oogen der
wereld op ons gericht en de vaardigste vulpennen
in beweging.

Twee vlugschriften van den laatsten tijd kunnen
veel misverstand ophelderen en de goede verstandhouding tusschen de Nederlanders en hun Oostelijke
Buren helpen verbeteren. In het eene, een uitgaaf van
de Kamer van Koophandel te Leipzig, heeft dr. jur.
Fr. 0. Jummel, voorzitter der Deutsch-Niederlandischen Gesellschaft te Leipzig, in een vlotte schets met
eenige rake lijnen „Niederlander and Deutscher" —
Nederlanders en Duitschers — tegenover elkaar gesteld; karaktertrekken die aantrekken en afstooten
aangegeven en, wat ons tegelijk teleurstelt en waardeering afdwingt, doen uitkomen, dat Nederland
sedert den Westfaalschen vrede van 1648 tegenover
Duitschland volstrekt „buitenland" is: aardrijkskundig, staatkundig en in gevoelszaken. Men zou
het nauwelijks gelooven: blijkens dit geschrift is
de meening, dat Nederland een snort van voorland
van Duitschland zou zijn, nog niet uitgestorven,
een dwaling die tot groote dwaasheden kan Leiden!
Het is goed, dat dr. Jummel dit weer eens aan de
kaak stelt. Zijn geschriftje toont, dat hij ons yolk
goed — ofschoon nog niet geheel — kent. Dat de
Nederlander „in werkelijkheid alleen voor zichzelf
voelt; slechts Nederland en het Nederlandsch is
goed" is niet waar. Zelfs zijn vele Nederlanders
nog altijd geneigd, het eigene of te keuren en het
buitenlandsche beter te achten, ook wanneer die
voorkeur zonder eenigen grond is. Slechts de eerzucht
te kennen, Nederlander te willen zijn mag echter,
meenen wij, van het thans opgroeiende geslacht
wel gezegd worden. Nederlands handelsopbloei van
de laatste jaren heeft de schrijver juist aangegeven.
Bij zijn landgenooten heeft deze Duitscher ons zeker
niet achtergesteld.
In het tweede werkje, uitgaaf van het Holland
Institut te Frankfort a/M. bespreekt dr. H. Schreiber
het Duitsche oordeel over de Nederlandsche taal:
„Die Niederlandische Sprache im deutschen Urteil."
Dat oordeel is dikwijls .ongunstig: Arndt, Wienbarg,
Heine, Immermann, Dingelstedt hebben zich met
minachting of spot uitgelaten over het Nederland
der jaren na 1830; over de benepenheid van den beer
Von Schnabelewopski, en „Mijnheer van Streef"
e.z.m. De oorzaak ligt, meent hij, in de overeenkomst
van het Nederlandsch met Duitsche streektalen, die
in de 18de en ten deele nog in de 19de eeuw als minderwaardig werden beschouwd. Het wetenschappelijke
inzicht van den nieuweren tijd heeft langzamerhand
hierin verandering gebracht. Wat echter weinig
veranderde, is de onbekendheid van de Duitschers
in het algemeen met de Nederlandsche letterkunde.
Van den invloed van Nederlandsche dichters op de
Duitsche litteratuur weten de meesten niets; dat in
1926 niet minder dan 30 Nederlandsche boeken in
het Duitsch werden vertaald, is hen onopgemerkt
voorbijgegaan. Onder die omstandigheden heeft een
oordeel niet veel te beteekenen, zouden wij zeggen.
Die onbekendheid echter is op zichzelf al lets:
dr. Schreiber betoogt dat „de Duitscher langzamerhand geleerd heeft, de Nederlandsche taal te beschouwen als de uitdrukking van een zelfstandig
yolk, dat zich voorgoed van het Duitsche heeft
afgescheiden." Deze slotsom loopt evenwijdig met
C.
die van dr. Jummel!

1) Wie een standaardwerk over de Vredesconferenties wil
bezitten, bestelle aan ons hoofdkantoor, Laan 34, het werk:
In 't zicht der 3de Vredesconferentie door Jhr. Mr. Dr. B.
deJong van Beek en Donk, uitgegeven op aanzoek van het
Alg. Ned. Verbond. De prijs is f 3.50, maar voor leden van
het A. N. V. stellen wij een beperkt aantal tegen f 1.— beschikbaar.
Red.

Leden, werft Leden!
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Vlaamsche toestanden.
XXVI

Karel van de Woestijne t .
Het verlies, dat de Vlaamsche letterkunde treft
door den dood van Karel van de Woestijne gaat
ver boven Vlaanderen uit. Zijn verzen, studies en
verhandelingen, die hem tot een waardig, ja sterker
Nederlandsch-voelend opvolger maakten van Prof.
Paul Fredericq als hoogleeraar in de Nederlandsche
letterkundige geschiedenis aan de hoogeschool te
Gent, hebben een gedenkteeken voor hem opgebouwd
en machtig, beheerschend verrijst zijn gestalte in
het wijde land der Nederlandsche litteratuur. Naast
August Vermeylen mag hij voortrekker heeten van
een nieuwe Vlaamsche beschaving.
Karel van de Woestijne was een waar dichter:
hartstochtelijk, bewogen, meegesleept naar bezielende
hoogten, naar duistere diepten, den hemel tartend
en dan weer door ootmoed gebroken. En al was
zijn dicht niet voor ieder gezongen, de hoop en de
verlangens van het opkomende geslacht leefden in
hem en de uitwerking van zijn poezie belooft machtiger
te worden, naarmate het Vlaamsche yolk beter zijn
bestemming gaat begrijpen. Voor zijn diepere ontwikkeling dankt Van de Woestijne veel aan Willem
Kloos, die, naar hij getuigd heeft, zijn oogen opende
op een ruimere, diepere, menschelijker dichtkunst.
Karel van de Woestijne werd op 10 Maart 1878
te Gent geboren. Zijn eerste opleiding ontving hij
aan het Athenaeum; daarna heeft hij in de wijsbegeerte
gestudeerd, die voor zijn kunst een anker is geweest.
Op zijn vijftigsten verjaardag in Maart van het vorig
jaar heeft Noord en Zuid hulde gebracht aan zijn
groote gaven en nu hij, Zaterdag 24 deter op zijn
buiten te Zwijnaarde bij Gent gestorven is tot roues
van den Nederlandschen stam, herdenken wij dankbaar den schat in dicht en ondicht, dien Van de
Woestijne de Nederlandsche beschaving heeft gegeven.

Er zit ongetwijfeld schot in de beweging der
Vlamingen voor rechtsherstel en volksontvoogding,
die hen tevens weer een flinke plaats moet bezorgen
in de rij der kultuurvolkeren van West-Europa.
De Bormsverkiezing te Antwerpen, de uitslagen der
verkiezingen voor Kamer, Senaat en provincieraden,
de vOOr een paar weken zoo schitterend geslaagde
tiende algemeene Vlaamsche bedevaart naar de graven
aan den IJzer, te Dixmuiden, waar, naar het oordeel
der inrichters, het aantal deelnemers het cijfer
100.000 overtrof, zijn evenveel onderwerpen, die
aan alle Belgische en vele buitenlandsche bladen stof
leverden voor talrijke artikelen en beschouwingen
en een verder wegmoffelen of verdagen van het
Vlaamsche vraagstuk onmogelijk hebben gemaakt.
Dag aan dag spreken de bladen in Belgie, en de
Franschtalige bijna meer nog dan de Vlaamsche,
van de Vlaamsche kwestie, de verzuchtingen der
Vlamingen, hun streven naar onderwijs in de eigen
taal, van de lagere school tot de Universiteit toe, en
naar het bevestigen der eentaligheid van het Vlaamsche
land met al de daaruit voortspruitende gevolgen:
vernederlandsching van het gerecht, de openbare
besturen en het Leger in dit gedeelte van het Belgische
koninkrijk. De meesten zijn het erover eens, dat de
broksgewijze oplossing van het Vlaamsche vraagstuk
geen bevrediging kan brengen en het „schoenlapperswerk" der halfslachtige en dan nog meestal niet
volledig toegepaste taalwetten door een algemeene
regeling, een talenstatuut, dat het heele volksleven
in Vlaanderen omvat, moet worden vervangen. Zelfs
de Waalsche hoofdredacteuren van in sommige
Vlaamsche provinciesteden met groote moeite nog
in het leven gehouden Fransche krantjes, die, enkele
maanden geleden, tot de ontdekking kwamen, dat
de Vlamingen op alle gebied reeds sedert lang voldoening hadden en van taalverdrukking in het Vlaamsche land geen sprake meer was, zijn nu plots weer
in een anderen toonaard gaan zingen. Het heet thans,
dat de Vlamingen, hun taal en hun kultuur reeds
veel te lang achteruitgesteld en miskend werden
en aan dit alles nu een einde moet komen op voorwaarde evenwel, dat aan de heilige rechten van de
zoogenaamde Fransche taalminderheid in Vlaanderen
niet worde getornd. Grappig is het wel dezelfde personen, die niet zoo heel lang geleden nog het Nederlandsch een voor het beoefenen der wetenschap geheel
ongeschikte taal en de Vlamingen een onbeschaafd
yolk noemden, nu ineens de lofbazuin te zien opsteken voor den Vlaamschen volksaard, het Vlaamsche verleden, de Vlaamsche toekomst en het te zien
opnemen voor de rechten van een kunstmatig in
het leven geroepen taalminderheid, terwijl zij tot
heden niets dan spot en minachting over hadden
voor het miskende recht van de in een staat van
geestelijke en stoffelijke minderwaardigheid en ondergeschiktheid gehouden Vlaamsche meerderheid
Maar meer nog dan dit alles is voor de kultureele
ontwikkeling van het Vlaamsche yolk, Welke ons,
als leden van het A. N. V. nauw aan het harte ligt,
van belang, dat het hoofd der regeering zelf, ministerpresident Jaspar, de plechtige verzekering gaf, dat
hij de Vlaamsche kwestie tot een oplossing wil brengen, daar, waar tot dusver, van dien kant, nog nooit
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een beginvoorstel kwam met het doel den Vlamingen, op een of ander gebied, werkelijk voldoening
en rechtsherstel te verleenen.
Het beginsel der vernederlandsching van de te
Gent bestaande Rijksuniversiteit worth nauwelijks
nog betwist, al zal natuurlijk van anti-Vlaamsche
zijde al het mogelijke gedaan worden, om het in
zijn toepassing, te saboteeren en door middel van
allerlei uitzonderings- en zoogenaamde overgangsbepalingen praktisch te ontzenuwen. Doch houden
de Vlamingen op dit punt voet bij stuk, dan behalen
zij een overwinning, waarvan de geestelijke ontwikkeling der Vlaamsche bevolking vrij spoedig reeds
de gelukkige gevolgen zal ondervinden. Ook het
middelbaar onderwijs, de hoogere vakscholen en tal
van andere onderwijsinstellingen moeten worden
vernederlandscht, willen zij geheel aan hun doel
beantwoorden en het Vlaamsche yolk op een hooger
geestelijk vlak brengen, een uitslag die trouwens
ten slotte den heelen Nederlandschen stam ten goede
moet komen.
Onderwijs, gerecht, Leger en openbare besturen,
het zijn vier groote lichamen, die de Vlamingen in
het Vlaamsche land moeten terugwinnen, willen zij
zich werkelijk als yolk verder regelmatig kunnen ontwikkelen. Ook in Midden-Afrika, waar het Belgische
koninkrijk een gewest bestuurt, tachtig maal zoo
groot als het moederland, en grenzend aan het overwegend Dietsche Zuid-Afrika, dient het stambewuste
Vlaanderen zich te laten gelden. Beschamend is het,
zooals A. B. van der Weerelt in zijn onlangs bij
Vermant, te Kortrijk, verschenen zeer lezenswaardig
boek „Een Vlaming op reis door Kongo", vaststelde, dat, hoewel de Belgische Kongokolonie
grootendeels door Vlamingen wordt gekoloniseerd,
de druk der Fransch-Belgische administratie er zoo
sterk is, dat de Vlamingen tegen zich zelf in het
strijdperk worden gesteld en verplicht worden hun
diepste zijn te verloochenen, willen ze niet tegengewerkt en geknakt worden. Het is dus van het hoogste
belang voor de toekomst en de beteekenis van onze
taal in de wereld, dat de Vlamingen zich, ook op
koloniaal gebied, als Vlamingen, d.i. als leden van den
Dietschen stam laten gelden. Kunnen zij er in slagen
een Vlaamsche koloniale hoogeschool te verkrijgen
(de huidig bestaande instelling van dien acrd, te
Antwerpen, is geheel Fransch en werkt dan ook als
een waar verfranschingswerktuig en op de blanken
en op de inlandsche bevolking in den Belgischen
Kongo) en wordt de elf jaar geleden, op het slagveld
aan den IJzer en kort daarop, in de Troonrede,
plechtig toegezegde „gelijkheid in rechte en in feite"
aldaar eveneens werkelijkheid, dan kan een volgend
geslacht het nog beleven, dat in het grootste deel
van Afrika, van de Kaap de Goede Hoop tot benoorden
den Evenaar, onze taal wordt verstaan en gesproken,
zooals nu reeds in Oost- en West-Indie het geval is.
Ook om deze reden reikt de beteekenis van wat
in de eerstkomende maanden in Vlaanderen gaat
gebeuren, verder dan de grenzen van het Vlaamsche
land en van ons taalgebied in Europa en zal, indien
de Vlamingen in voldoende mate winst halen, het
aanzien van de Nederlandsche taal en kultuur over
den heelen aardbol er eveneens in dezelfde mate
versterking bij vinden.
Brussel, Augustus, 1929.
M. J. LIESENBORGHS.

Het eeuwfeest van Guido Gezelle.
Het hoofdcomite voor het in 1930 te vieren eeuwfeest
dergeboorte van Guido Gezelle — welk comite, gelijk bekend
is, onder de bescherming staat van den koning en de
koningin der Belgen — heeft, als dag voor de onthulling van het
te Brugge op te richten gedenkteeken van den grooten Vlaamschen dichter, 4 Mei 1930gekozen. De herdenking zal verder
bestaan uit eenplechtige mis in de hoofdkerk, een academische
vergadering, waarin prof. Vermeylen voor Vlaanderen, een
Noord-Nederlander, een Fransche Vlaming en een ZuidAfrikaner het woord zullen voeren, een bezoek aan het Gezellemuseum na de onthulling van het gedenkteeken en een feestmaal
in het raadhuis.
Dinsdag 6 Mei wordt een tweede Gezelle-vergadering gehouden, in het bijzonder bestemd voor priesters.
Propaganda op den Vlaamschen Uzerbedevaartdag.
Van de aanwezigheid van een, door het inrichtend comite,
op ongeveer 100.000 geschat aantal Vlamingen te Diksmuiden
tergelegenheid van de tiende jaarlijksche Vlaamsche bedevaart naar de Graven aan den IJzer, maakte het bestuur van
Groep Vlaanderen — daarbij op de meest welwillende wijze
door de Haagsche Jongeliedenafdeeling van ons Verbond bijgestaan — gebruik voor het voeren van propaganda op groote
schaal ten bate van het A. N. V. en de algemeene Nederlandsche
stamgedachte. Ongeveer 10.000 strooibriefjes werden dien dag
onder de bedevaarders verspreid, terwij1 eveneens, dank zij
de Haagsche Jongeliedenafdeeling, aan den gevel van een der
koffiehuizen op de Groote Markt een spandoek met de woorden
Algemeen Nederlandsch Verbond werd uitgehangen en de
Nederlandsche driekleur er zusterlijk naast de Vlaamsche
Leeuwenvlag wapperde. In ditzelfde koffiehuis was ook voor
een tijdelijk secretariaat gezorgd, waar de heer R. W. Stern,
uit Rijswijk Z. H.), de leiding had.
Dezepropaganda was vooral bedoeld als een middel om
het A. N. V. bij de Vlaamsche massa bete r bekend te maken.
Zonder twijfel zal de nawerking ervan vruchtdragend zijn.
Hollandsch Fransch voor Vlaamsche toeristen.
In de Vlaamschepers is geklaagd over het feit, dat de
18 Augustus uit Brussel en Antwerpen naar Den Haag en
Scheveningen ingelegde toeristentrein, waarin zich een 800-tal
personen, onder wie zeker 700 Vlamingen, bevonden, te
Scheveningen, bij de tern reis door middel van een grooten
aanplakbrief met de eentalig Fransche vermelding: „Touristes
beiges — train special, depart 19,35 heures" was aangeduid.
Een der met dezen trein vertrekkende Vlamingen moest zich
tot den waarnemenden stationschef wenden, ten einde, in hun
gemeenschappelijke Nederlandsche taal, te vernemen, wat voor
een trein dit eigenlijk was. De Vlaming vond het mal en de
Nederlandsche spoorwegambtenaar ook, maar daarmede was
het kwaad niet verholpen. Ho en wij maar, dat de Nederlandsche
spoorwegadministratie verstandig genoeg zal zijn om voortaan
dergelijke flaters niet meer te be aan.

FRANSCH VLAANDEREN
VIde Vlaamsche Landdag van Frankrijk.
Te Steenvoorde is op 31 Juli het zesde FranschVlaamsche Congres of de 6de Vlaamsche Landdag
van Frankrijk gehouden. De opkomst was zeer groot.
De leden werden ontvangen door het dagelijksch
bestuur en het hoofdbestuur van het Vlaamsch
Verbond, prof. C. Looten, deken van de Vrije
faculteit der letteren te Rijsel, de heeren J. Blanckaert,
voorzitter, Favereau, algemeen secretaris, A. Ficheroulle, penningmeester, mevrouw de la Chapelle de
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Fernas, mej. mr. Jeanne Vandamme, cand. d.
letteren, de heeren Paul Verschave, hoogleeraar bij
de vrije faculteit der rechten, directeur der school
voor journalistiek, mr. Nicolas Bourgeois, mr. Vandendriessche, advocaat bij de balie te Rijsel, pastoor
Despicht, hoogleeraar in de Nederlandsche taal en
letteren bij de Vrije Universiteit te Rijsel, A. M. de
Poncheville, letterkundige, pastoor Andouche, P.
Vandamme, ingenieur. Vele overheidspersonen hadden zich bij hen gevoegd. Ook merkte men op den
heer Albert van Hoyweghen, directeur van „Onze
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Ten slotte vereenigden meer dan honderd gasten
zich aan een feestdisch, waar zeer toegejuichte dronken
werden uitgebracht o. a. in het Vlaamsch door den
deken van Steenvoorde en prof. Looten. Mr. Mihura,
advocaat bij het Hof van Verbreking en den Raad
van State, secretaris van den Bond voor Gewestelijke
Belangen gaf een kort begrip van het regionalisme
en las een telegram voor van prof. Charles Brun,
algemeen afgevaardigde van dien Bond, luidende:
„Languedoc *) groet Vlaanderen". Prof. Looten werd
warm toegejuicht met een Vlaamsch „Hij level"

VIde Vlaamsche Landdag van Frankrijk te Steenvoorde op 31 Juli 1929.
Dagelijksch Bestuur en Hoofdraad van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk.
Van links tot rechts; Mr. Dr. J. E. Vandendriessche, advokaat, Z. E. H. R. Despicht, hoogleeraar, Jozef
Parmentier, burgemeester van Steenvoorde, E. H. J. Andouche, leeraar, Justin Blanckaert, voorzitter. Z. E. H.
Kan. Prof. Dr. K. Looten, eerevoorzitter. (Achter) P. Favereau, algemeen schrijver. Mevr. de la Chapelle de
Fernas. Z. E. H. Lem eiter, pastoor-deken van Steenvoorde. Dr. Nic. Bourgeois. Prof. Dr. Paul Verschave.
Mej. Dr. J. Vandamme. Mr. Mihura, al schrijver der „Federation Regionaliste Francaise" (Parijs). —
(Achter): P. Vandamme; Andre Mabille de Poncheville, letterkundige; Eerw. J. M. Gantois, vertegenwoordiger
A. N. V. voor Fransch-Vlaanderen; Eerw. L. Allaeys; Eerw. L. Verhille; Eerw. Marcel Janssen, schrijverpenningmeester Afdeeling Fr.-V1. van het Davidsfonds.
Taal" en tal van anderen; ook waren er vele dames.
Het gezelschap bracht allereerst een bezoek aan
de kerk, waar een Vlaamsch opschrift op den doopvont
aller aandacht trok en daarna werd in afdeelingen
vergaderd. In de letterkundige afdeeling deelde prof.
Despicht mede, dat aan den wedstrijd voor de
Vlaamsche taal en letterkunde 39 personen hadden
deelgenomen met 85 bijdragen, waarin vooruitgang
in vergelijking met het vorige jaar merkbaar was.
Den bekroonden werden Vlaamsche boeken vereerd.
De heer Vandendriessche hield een voordracht
over de Vlaamsche beschaving met overzicht van
de hedendaagsche Vlaamsche letterkunde. De heer
Jansen las het Verslag van de Fransche afdeeling
van het Davidsfonds. De heer A. M. de Poncheville
deed in een mooie rede uitkomen, hoe veel de Vlaamsche beschaving in den loop der tijden heeft bijgedragen tot de Fransche cultuur en hoe beide
beschavingen elkaar aanvullen. Voorts werden ambtelijke verslagen uitgebracht, die levendig werden
besproken.

HetCongres heeft de volgende besluiten genomen:
De Vlaamsche kringen van Frankrijk, vereenigd in het 6de
Vlaamsche Congres van Frankrijk te Steenvoorde op Woensdag
31 Juli 1929 onder bescherming van het gemeentebestuur en
voorzitterschap van den heer kanunnik Looten:
1. spreken, na bestudeering van het vraagstuk der tweetaligheid en der tweevoudige beschaving in Fransch Vlaanderen
en na de heerenpastoor Despicht, mr. Vandendriessche en
A. Mabille de Poncheville te hebbengehoord, den dringenden
wensch uit, dat het onderricht in de taal, de letterkunde, de
geschiedenis en de aardrijkskunde van Vlaanderen, ingevoerd
zal worden in de driegraden van openbaar en btjzonder onderwijs;

2. ho en dat de besturen der openbare lichamen of
groote maatschappijen, zooals de douanen, de post, de spoorwe en enz. bij de ambtelijke toelatingsexamens bijzondere
punten zullen toekennen aan candidaten, die bekend zijn met
de Vlaamsche taal;

3, herinneren aan het belang der jaarlijksche taal- en
letterkundige wedstrijden van het Vlaamsch Verbond;
*) Zuidfransch taalgebied.
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4. besluiten tot inrichting van een kosteloozen schriftelijken
leer an in de Vlaamsche taal onder leiding van pastoor Despicht.

ZUID-AFRIKA

Voorts: aanbeveling aan alle Fransch-Vlamingen om toe te
treden tot het Vlaamsch Verbond; tot het inteekenen op de
beide ambtelijke organen van het Vlaamsch Verbond „De
Torrewachter", en„Le Lion de Flandre”; tot het lezen van
Vlaamschegeschriften, in het bijzonder de uitgaven van het
Davidsfonds (5 deelen in het jaar); tot het vieren van den
honderdstengeboortedag van Guido Gezelle op 1 Mei 1930,
besluitende, in 1929-1930 een reeks van lezen en te doen
houden over zijn persoon en werk. De aandacht werd gevestigd
op Vlaamsche tooneelvoorstellingen, met den wensch, dat
naar
ericht opg
tooneelgezelschappen daartoe zullen worden
het voorbeeld van de vereenigingen te Eecke. Gemeentebesturen, schoolhoofden en jeugdleiders werden uitgenoo digd
kringen tot beoefening van de Vlaamsche taal te vormen.

HET VOETSPOOR DER VADEREN
Ceilon.
Weet men, dat Ceilon in de zeventiende en begin
achttiende eeuw een belangrijker handel had dan
Java, niettegenstaande Batavia de hoofdzetel was van
het Nederlandsche bestuur over de Kolonien tusschen
Kaap de Goede Hoop en Japan ? Dr. E. C. Godee
Molsbergen, landsarchivaris te Batavia, deelt dit
mede in een verslag, dat hij eenigen tijd na zijn
aankomst te Colombo heeft doen verschijnen. Andere
belangrijke geschiedkundige bijzonderheden heeft
dr. Molsbergen voorts vermeld in een voordracht
over de Nederlandsche koloniale geschiedenis, die
hij te Colombo heeft gehouden. Hij noemde daarin
zijn hoorders „lidmaten van het Nederlandsche
koloniale gebied, ook al behooren zij staatkundig
tot het Britsche Rijk." Op Ceilon begint men, zegt
het Journal, te begrijpen, dat de tegenwoordige
ontwikkeling van het eiland niet kan worden begrepen
zonder nauwkeurige kennis van het Nederlandsche
tijdperk. Het is een groot geluk, dat de Nederlandsche
archieven thans geordend worden.
Het Ceylon University College Magazine brengt
twee Engelsche vertalingen van Nederlandsche gedichten en bespreekt W. J. B. Pienaars „English
Influences in Dutch Literature" (Engelsche invloeden
op de Nederlandsche letterkunde).
Bij het portret van een groot Nederlandsch onderwijsman van Nederlandsche afstamming op Ceilon,
wijlen den heer Robert H. Leembruggen, schrijft
het Journal der „Dutch Burgher Union of Ceylon"
een hartelijk artikel. Heel de welbestede, vruchtbare
loopbaan van dezen man draagt, zegt de schrijver,
de kenteekenen van zijn afkomst. Op jeugdigen ieeftijd
stond hij, met slechts geringe schoolkennis, geheel
alleen. Dapper vatte hij den strijd aan en hij overwon. Van hulponderwijzer bracht hij het weldra
tot hoofd der openbare school te Matara, Welke
instelling hij en zijn echtgenoote — als hoofdmeesteres — tot grooten bloei brachten. Velen hunner leerlingen zijn tot aanzien gekomen. De verdiensten van
Leembruggen werden opgemerkt en erkend; in 1892
werd hij inspecteur van Onderwijs, Welk ambt hij
met groote bekwaamheid tot 1904 — zijn terugtreden
uit het openbaar leven — bekleedde.
Robert Leembruggen schreef en sprak gemakkelijk
en van hem kon getuigd worden, dat er geen ledig
oogenblik in zijn leven is geweest.

Dr. W. J. Viljoen 1).
Dr. Viljoen is dood !
Wij kunnen deze droeve waarheid nog niet beseffen.
Zuid-Afrika verliest in Dr. Viljoen een noon van
geheel bijzondere begaafdheid: Nederland verliest in
hem een warm en standvastig vriend en bewonderaar;
zijn onmiddellijke omgeving moet een man missen,
in Wien vele aangename hoedanigheden vereenigd
waren, terwij1 tallooze mannen en vrouwen in alle
lagen van onze samenleving, en hierbij reken ik ook
onze kleurling- en naturelle-onderwijzers, studenten
en leerlingen, zijn heengaan betreuren, omdat zij,
ieder persoonlijk, gevoelen een getrouwen vriend
verloren te hebben.
Voor het Algemeen Nederlandsch Verbond is het
heengaan van Jacobus Willem Viljoen een groot
verlies. Het was hem steeds een voldoening te kunnen
vermelden, wat het Verbond, dank zij den geestdriftigen jongen Afrikaner krachten, in Zuid-Afrika, in de
Kaap, tot stand heeft gebracht. Dr. Viljoen is steeds
een ijverig lid geweest en zeer dikwijls was hij aanwezig bij onze gezellige bijeenkomsten, terwijl hij
bij belangrijke gelegenheden nooit ontbrak. De
beminnelijke persoon, de begaafde redenaar, de
geestige spreker, die over elk onderwerp in het
schoonste Nederlandsch of in het meest onberispelijke
Engelsch, het juiste woord wist te zeggen, was een
sieraad in elk gezelschap. Zijn kennis van onze
Nederlandsche letterkunde was volkomen en zijn
liefde voor onze taal was een bezieling voor velen.
1) Aan deze karakterschets door den voorzitter onzer Afd.
Kaapstad benevens een der laatste portretten van Dr. Viljoen
verleenen wij gaarne nog lasts na het een wij zelf -reeds in
ons vorig nummer uit zijn welbesteed leven mededeelden.
Red.
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Ik ben er van overtuigd, dat het zaad, door Viljoen
met kwistige hand gestrooid, niet verloren zal gaan.
De liefde voor onze taal en letteren leeft in vele
Afrikaner harten. Ik verwijs naar de voortreffelijke
grafrede van den nog steeds krachtigen en geestdriftigen professor Moorrees, waar hij zei: „Als
hoogleeraar in moderne talen verstond hij de kunst
door zijn heldere en levendige voorstelling, zijn
geestige opmerkingen en tintelend vernuft, zelfs de
doode spraakkunst belangwekkend te maken. Maar
vooral blonk hij uit als onderwijzer in de Nederlandsche letteren. Van de degelijkheid van dat
onderwijs heb ik persoonlijk als examinator in het
Nederlandsch, overvloedige bewijzen gehad. Hij was
dan ook diep doordrongen van de schoonheid van
de klankvolle en rijke Nederlandsche taal en zijn
fijn taalgevoel stelde hem in staat haar met een
gemakkelijkheid, juistheid en sierlijkheid te gebruiken,
die uiterst zelden bij iemand, die Been geboren
Nederlander is, wordt aangetroffen.
Als lid van het Hoofdbestuur van den Z. A. Taalbond heeft hij aan dat lichaam, en daardoor aan zijn
yolk, onschatbare diensten bewezen ...... "
Ook Moorrees is een der mannen, aan wie ZuidAfrika het behoud van de taal te danken heeft. De
gelederen der oude voorvechters worden steeds
dunner, doch jong Zuid-Afrika verblijdt zich in
het bezit van een eigen taal, het Afrikaansch, voortgesproten uit het Nederlandsch en dat weer meer en
meer een wordt met de prachtige taal der voortrekkers. De zonen der oude boerenfamilies in de
Kaap, zooals Viljoen, Moorrees en zoovele anderen,
kennen en huldigen het Afrikaansch, doch zijn tevens
doordrongen van de waarheid, dat Nederlandsch de
moedertaal is en moet blijven en dat het een voorrecht
is, dat wij ongehinderd uit de rijke bronnen der
Nederlandsche letteren kunnen putten.
De historische Groote Kerk heeft zelden zulk een
groote menigte bevat als ter gelegenheid van den
plechtigen dienst voor de begrafenis van Dr. Viljoen.
Daar waren ministers, senators, parlementsleden,
professoren, bisschoppen, rabbijnen, predikanten,
officieren en alle mogelijke waardigheidsbekleeders, consuls van alle landen, leden van de
British Association, leeraars en onderwijzers en vertegenwoordigers van alle openbare lichamen, alien
luisterende naar de in sierlijk Nederlandsch uitgesproken predikatie van den bejaarden Ds. J. P. van
Heerden, en de reeds gemelde schitterende rede van
Moorrees, afgewisseld door een korten biddienst
van den Anglicaanschen Aartsbisschop Carter, in vol
ornaat, in het Engelsch.
In de straten, mijlen Lang, stonden tallooze leerlingen, aan beide kanten opgesteld, uit vele scholen
en de burgers van Kaapstad, blanken, kleurlingen,
zwarten, eerbiedig, ordelijk, diep-ernstig, in hun
duizendtallen. Door zulk een haag van droeve
menschen baande zich de motor-lijkkoets, gevolgd
door eenige auto's met kransen, en een zestigtal
motorkarren met rouwdragende vrienden, een weg
naar het Woltemade-kerkhof, waar een talrijke en
eerbiedige schare, waaronder de weduwe, haar
dochter en twee zonen luisterde naar de lofreden,
den overledene toegebracht door Sir Carruthers Beaty,
principaal van de Universiteit van Kaapstad en andere
sprekers.
Onder de ruim 150 kransen was ook een fraaie
bloemenhulde van het bestuur van het A. N. V.
J. L. SCHOELER.

De gezant van de Zuidafrikaansche Unie.
De benoeming van den heer Dan. J. de Villiers
tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
der Zuidafrikaansche Unie hier te lande is met vreugde
vernomen. Tegen het einde deter maand of begin
October, zal het nieuwe gezantschap zich in Den Haag
vestigen. Exc. de Villiers was, gelijk men weet,
totdusver Commissaris van koophandel voor het
vasteland van Europa met hoofdkantoor te Milaan.
Hij is in 1873 geboren in den Oranje Vrijstaat,
naam, waaraan hij een zinnebeeldige beteekenis
toekent voor de goede verstandhouding tusschen
Nederland en Zuid-Afrika. Bijzonder jong heeft hij
belang gesteld in openbare taken. Van beroep advocaat
en notaris werd hij omstreeks 1904 lid van den
Stadsraad en burgemeester van Ficksburg, een ambt,
dat de heer De Villiers verscheidene malen bekleed
heeft. Omstreeks 1914 werd hij benoemd tot lid
van den provincialen Raad in Oranje Vrijstaat, en
drie jaren later tot lid van het uitvoerend comae,
dat met de Gedeputeerde Staten in Nederland te
vergelijken is. Hij bleef die waardigheden vervullen
tot zijn benoeming in Europa in Maart 1928.
Een reeks van jaren heeft de heer De Villiers, als
voorzitter van de Vereeniging van Gemeenten in
Zuid-Afrika en als lid van het Hoofdbestuur der
gemeentelijke vereenigingen voor de vier provincies,
zich met gemeentezaken bezig gehouden. Hij is
verder lid van het hoofdbestuur der Nationale part')
en vereenigt dus alle eigenschappen in zich, om het

Z. Exc. Dan. J. de Villiers.

openbaar Leven der Unie in zijn meest uitgebreide
vertakkingen te vertegenwoordigen. Diep doordrongen is Z. Exc. de Villiers (naar wij vernemen van.
een Afrikaner die hem goed kent) van de wenschelijkheid van een hartelijke en voorspoedige samenwerking met Nederland, waartoe het oogenblik, bij
den tegenwoordigen sterken maatschappelijken voor-
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uitgang van Zuid-Afrika bij uitstek gunstig is. Hij
stelt groot belang in den landbouw; bezit verscheidene
plaatsen en verwacht veel van de krachtige en doeltreffende maatregelen, waarmede de tegenwoordige
regeering de vele moeilijkheden, Welke het landbouwbedrijf ondervindt, tracht te overwinnen.
De heer De Villiers is, wat de taal betreft, overtuigd,
dat een bijzonder groot deel van het Afrikaansche
yolk geneigd is, zooveel mogelijk uit het Nederlandsch
te putten. In het bijzonder wenscht het opkomende,
het studeerende geslacht, meer en meer, het Afrikaansch zuiver te houden en tegen Britsche invloeden
te beschermen. Men beseft, dat terwille van zelfbehoud het Afrikaansch, steeds bereid moet zijn,
waar zulks noodig is, woorden en uitdrukkingen aan
het Nederlandsch te ontleenen. De belangstelling
die men voor dit streven in Nederland betoont,
is zeer welkom.
Het is geen wonder, dat een gezant, die met zulke
gevoelens ons nadert, bij het Nederlandsche yolk
van harte welkom zal zijn en op levendige instemming
en medewerking kan rekenen bij de vervulling van
zijn belangrijke taak.
Gedenkteeken voor Simon van der Stel
te Stellenbosch.
(Oproeping).
De Gemeenteraad van Stellenbosch heeft besloten
ter viering van het 250-jarig bestaan dier stad een
gedenkteeken op te richten voor Simon van der Stel,
den stichter van het dorp, dat naar hem genoemd is.
De stadsklerk van Stellenbosch schrijft hierover:
„Wat die gedenkteken self betref, kan ek U meedeel
dat Mnr. Anton van Wouw hier op Stellenbosch was en
dat sy voorstel is om drie taferele te mask uit die levee
van Simon van der Stel, _en om bo-op 'n standbeeld van
Van der Stel te sit. Dit is die gedagte van die Raad om
dit op Papegaaisberg te sit omdat dit die plek is vanwaar
by die eerste keer die vallei gesien het."

Voor dit standbeeld zal ruim E 4000 noodig zijn
en de Gemeenteraad van Stellenbosch heeft besloten
voorloopig E 1000 te schenken; de rest dient door
afzonderlijke bijdragen verkregen te worden.
Te Kaapstad hebben wij een standbeeld van den
stichter van de Kaapsche nederzetting, Jan van
Riebeeck, hetwelk wij te danken hebben aan de
milddadigheid van wijlen Cecil John Rhodes. Wij
zijn dankbaar, dat wij dat standbeeld bezitten;
elk jaar brengen wij hulde aan Van Riebeeck, vergaderende rondom het gedenkteeken. Dit standbeeld
van Simon van der Stel moet een zuivere uiting
worden van hulde en erkentelijkheid van ons Volk
aan een groot Nederlander, en Anton Van Wouw,
de Hollandsche beeldhouwer, die bij uitstek onze
beeldhouwer is en hier reeds zooveel gewrocht heeft,
zal voorzeker een schoon monument scheppen, dat
ver in den omtrek zichtbaar zal zijn en Jong en oud,
burger en vreemdeling, in herinnering zal brengen,
wat Nederlandsche mannen voor Zuid-Afrika gedaan
hebben.
Ik durf te denken, dat het voor Nederlanders een
vreugde moet wezen gelegenheid te hebben tot de
kosten van dit standbeeld — een rechtstreeksche
hulde aan Nederland — iets bij te dragen. De ondergeteekende is — op verzoek — toegetreden tot de
Commissie, die aan de Kaap voor de oprichting van
het standbeeld samengesteld is en richt thans recht-

streeks een oproep aan Nederland om dit plan te
steunen.
De zaak is dringend en alle Nederlandsche bladen
worden beleefdelijk verzocht deze oproeping over te
nemen. Van onze innige dankbaarheid en erkentelijkheid kunnen onze vrienden in Nederland overtuigd
zijn. Het spreekt vanzelf, dat wij ook gelden zullen
inzamelen in onze onmiddellijke omgeving, doch
bijstand uit Nederland voor dit bepaalde doel zal
ten hoogste gewaardeerd worden.
Op het belang van de stad Stellenbosch, het middelpunt van Afrikaansche beschaving en opvoeding,
behoeft voorzeker niet nader gewezen te worden.
Als een opwekking tot groote daden zal het beeld
van een Nederlandschen man in toekomende jaren
aanschouwd worden door onze studeerende jeugd, die
te Stellenbosch in steeds toenemende getallen uit
alle oorden van Zuid-Afrika bijeenkomt.
Laat ons een nieuw voorbeeld scheppen van de
aangename en bezielende samenwerking tusschen
stamgenooten. Nederland helpe mee, om dit gedenkteeken aan een groot Nederlander tot stand te brengen.
Bijdragen kunnen gezonden worden aan den Algemeenen Penningmeester van het Algemeen Nederlandsch Verbond, Laan 34, Den Haag. Gironummer 38825.
J. L. SCHOELER.
Voorzitter Algem. Nederl. Verbond (Kaap).
Lid „Van-der-Stelcommissie".
Het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond geeft gaarne zijn steun aan de bovenstaande
oproeping. Van de bijdragen zal op de gebruikelijke
wijze verantwoording worden verstrekt.
's-Gravenhage, 21 Augustus, 1929.
Het Hoofdbestuur:
P. J. DE KANTER, Alg. Voorzitter.
J. E. BIJLO, Alg. Secretaris.

Het nieuwe tijdperk in Zuid-Afrika.
Met de benoeming van den heer D. J. Villiers,
Zuidafrikaansch handelscommissaris te Milaan, tot
gezant van de Zuidafrikaansche Unie te 's-Gravenhage

Hollandsche kaas, een der Nederlandsche inzendingen.

en van Mr. H. A. Lorentz te Pretoria, thans consulgeneraal, tot Nederlandsch gezant bij de Unie, wordt
een nieuw tijdperk in de betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid-Afrika ingeluid. Nederland dient
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zich daarop in te richten. De Unie gaat met groote
beslistheid haar zelfstandigheid tegemoet, een zelfstandigheid als Afrikaansche staat, dat is als staat
van Nederlandschen oorsprong en voor een groot
deel van Nederlandsch karakter, ook al zijn in den
loop der tijden veel vreemde sappen opgenomen.
Wij, in het oude stamland, kunnen niet Langer met
waardeerend of zelfs bewonderend toezien volstaan.
Wij moeten in Zuid-Afrika toonen. wat Nederland
vermag, vooral ten opzichte van de practische behoeften. De Zuidafrikaansche handel breidt zich uit;
wij moeten ons deel daarvan krijgen. De bevolking
neemt toe: wij moeten haar belangstelling wekken
voor onze voortbrengselen, ook al gaat dit met eenige
uitgaven gepaard; „de cost gaet voor de baet uyt."
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en vernuft, d. w. z. wanneer ten minste veertig
Nederlandsche fabrikanten daaraan deel nemen.
Tentoonstellingsruimte is beschikbaar — of was
beschikbaar tot voor kort: indien men zich haast,
kan men ongetwijfeld nog een deel daarvan bekomen.
Sedert de Nederlandsche monsterkamer te Johannesburg is opgeheven, zijn de hierbedoelde tentoonstellingen het eenige middel, om de Nederlandsche
voortbrengselen in groote verscheidenheid en tezamen
in Zuid-Afrika te vertoonen. Zij Buren slechts zeer
korten tijd in elk der vier bovengenoemde plaatsen,
de uitwerking moet Bus krachtig en onmiddellijk zijn.
De tegenwoordig gangbare meening over het eenigszins twijfelachtige nut van tentoonstellingen gaat niet
op voor een Jong land als de Z.-A. Unie, waar zij

Hoofdweg der Witwatersrand-Tentoonstelling te Johannesburg.

Geen beter gelegenheid dan de jaarlijks terugkeerende Witwatersrand-Tentoonstelling te Johannesburg, waar nu reeds twee jaren de Nederlandsche
inzendingen, een uitmuntenden indruk hebben gemaakt. Daarbij mag Nederland niet stilstaan.
De consul-generaal mr. Lorentz en de Nederlandsche kamers van koophandel en handelsbureaux
te Johannesburg, Pretoria en Kaapstad hebben, reeds
dadelijk na het welslagen der tentoonstelling van het
begin van dit jaar, het plan voor een grooter onderneming op touw genet. Nederland zal zich het
volgend jaar niet tot Johannesburg bepalen, maar
ook met een gezamenlijke inzending deelnemen aan
de in Februari te houden tentoonstellingen te Rosebank bij Kaapstad, in Mei te Pretoria en in Juli
te Durban (Natal). Op hun verzoek heeft de commissie
voor den Zuidafrikaanschen handel te 's-Gravenhage
de Nederlandsche nijveren tot deelneming uitgenoodigd. Dit vierledig-tentoonstellingsplan kan echter
alleen doorgaan, wanneer de gezamenlijke inzending
vertegenwoordigend is voor Nederlandschen arbeid

een heel andere uitwerking hebben dan in een oud
cultuurland. Dat er goede kansen zijn voor Nederlanders is buiten twijfel en dat dit in Nederland wordt
ingezien, blijkt o.a. uit de omstandigheid, dat in
den laatsten tijd meer Nederlandsche nijveraars
inschrijven op aanbestedingen in Zuid-Afrika. Van
de tentoonstelling van dit jaar geven een paar hierbij
geplaatste kieken een denkbeeld. De Commissie voor
den Z.-A. handel heeft er een aardig herinneringsalbum van uitgegeven. De beteekenis van ZuidAfrika als Nederlandsch afzetgebied blijkt uit de
stijging van den Nederlandschen uitvoer van koopmansgoederen van i 1.160.868 in 1927 op 1.327.727
in 1928. Het laatst verschenen verslag der commissie
noemt niet minder dan 36 waren als voornaamste
artikelen van uitvoer.
Vele handelslanden zenden hun waren naar de
Afrikaansche markt, vermoedend, zoo niet wetend,
dat zij groote mogelijkheden voor de toekomst bevat.
Het is niet alles eerste-klaswaar; een enkel land
heeft den goeden naam zijner voortbrengselen reeds
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grondig bedorven. Nederland heeft een goede kans.
Het late die niet ongebruikt.
Afkeer van het Nederlandsch ?
Iemand uit Rustenburg in Transvaal schreef
eenigen tijd geleden in een provinciaal Nederlandsch
blad over een paar handelsreizigers, die, in Zuid Afrika
met hun waren gekomen, niet voort konden, doordat
zij geen Engelsch spraken. „Met het hoognederlandsch (schreef hij) kan men bij de Engelschen niet
terecht en het verwekt bij de Afrikaansche bevolking
an tipathie."
Over deze zonderlinge uitlating hebben wij de
meening van den voorzitter der Afdeeling Kaapstad
van het A. N. V. gevraagd. Die geeft hij als volgt:
„Wanneer een Nederlander, die geen „Afrikaans"
kent, met een „Hollands sprekenden" Afrikaner praat,
moet hij trachten, zich zoo eenvoudig en verstaanbaar
mogelijk uit te drukken, anders kan de Afrikaner
hem niet volgen. Drukt de Nederlander zich uit
in „'n baie hoe Hollands", dan zal de Afrikaner
daarover niet boos of onaangenaam worden, doch
hij zal 't misschien grappig gaan vinden en met de
zaak verlegen worden. In zijn hart houdt de Afrikaner
van Nederlandsch en hij hoort het gaarne. Wanneer
men zich echter niet wil schikken naar zijn vermogen,
om die taal te verstaan en te begrijpen, moet men
natuurlijk de gevolgen dragen. Boos, onvriendelijk
of onbeleefd wordt de Afrikaner in zulke gevallen
echter niet."
Het zou goed zijn, wanneer Nederlandsche bladen
zulke onrijpe gevolgtrekkingen als die uit Rustenburg
van den een of ander, die een blauwen Maandag in
Zuid-Afrika geweest is, niet zoo klakkeloos opnamen.
Onderwijzers van Overzee ?
Er wordt wel eens getwijfeld, of er nog plaats in
Zuid-Afrika is voor onderwijzers van over zee. Vrij
kort voor zijn onverwachten dood heeft de heer
W. J. Viljoen, directeur van Onderwijs, zich daarover
uitgelaten in het congres der S. A. T. A., (S. A.
Teachers Association. Onderwijzersvereeniging) te
Uitenhage. Na de onderwijzers tot eendracht te
hebben aangespoord, verklaarde hij, in de leus
„Suid-Afrika eerste" te gelooven, maar niet te
kunnen meegaan met de leus „Suid-Afrika alleen".
Reeds alleen de geestelijke zorg voor de niet-blanken,
waarvan men omringd is, verplicht tot het kiezen
van de beste krachten, waar ook te krijgen. „Die
beste brein is nie te goed vir Suid-Afrika nie", zeide
dr. Viljoen, „en ons moet dit verkrij waar ons kan.
Die verlede het ons die voordeel geleer van na oorsee
te gaan. Wat 'n skat is ons nie aan Skotland, Holland,
Duitsland en die Verenigde State verskuldig nie!
Dis heel mooi om te praat van „Afrika vir die Afrikaners", en hy sou die voorkeur aan 'n S. Afrikaner
gee, as alle dinge gelyk is, veral as hy ondervinding
het, maar hy sou nie andere uitsluit nie."
„Ek voel dit diep", zei spr. nog, „dat ons nie
verhinder behoort te word om onderwysers van
oorsee na mate ons vereiste te verkry. Ons sal almal
des te beter vir 'n bietjie infusie van brein wees."
Verbondsnieuws uit Kaapstad.
Eengezelschap Europeesche studenten, dat een studiereis
door de Unie maakt, heeft in Juli Kaapstad bezocht. Er waren
vijf Nederlanders bij, een 'one man en vier 'one dames.
Het A. N. V. de Oranje Klub en de Deutscher Verein sloe en

de handen ineen voor een ontvangst. Er werd een gezellige
avond met internationaalprogramma ingericht en het welkom
geschiedde in verschillende talen. Dr. F. C. L. Bosman sprak
metgeestdrift in 't Afrikaansch over Nederland en de voorzitter onzer Afdeeling, de heer J. L. Schoeler, liet het Hooghollandsch klinken en verwelkomde tegelijk ook de Nederlandsche diamantwerkers, die met hun dames de ontvangst
bijwoonden. Afrikaansche picknickliedjes verhoogden niet
weinig de vroolijkheid. Gauw zongen alien dapper mee:
0, bring my terug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon,
Daar onder by die mielies by die groen doringboom,
Daar bly my Sarie Marais .....
Een diamantbewerker
,
de heer Turk, was heksluiter met
een leuke Amsterdamsche voordracht. De student Breukelman
sprak woorden van hartelijken dank.
**
*

Dat Afd. Kaapstad niet stil zit, bewijst ten overvloede het

programma dat voor Augustus was opgemaakt:
9 Augustus groote feestavond met medewerking van puike
muzikale krachten.
31 Augustus, Koninginnedag: het gebruikelijke feestmaal.
**
*

In verband met de beweging ten gunste van het afbreken
van oude krotten te Kaapstad, heeft Prinses Alice, Gravin
van Athlone, echtgenoote van den Gouverneur-Generaal, zelf
de armste buurten bezocht en toen onmiddellijk gekabeld
aan Naar nicht, H. M. de Koningin der Nederlanden, om alle
bijzonderheden aangaande de wijze, waarop men in Nederland
het behuizingsvraagstuk heeft aangevat. Inderdaad weer een
groote hulde aan Nederland.
Het bestuur onzer werkzame Afd. Kaapstad heeft alvast
zijn best gedaan, om de voorhanden gegevens ter beschikking
van de Prinses te stellen. Het hoofdbestuur zal trachten die
uit Nederland te doen aanvullen.
Ter gedachtenis.
De heer H. C. Kruse, lid van de redactie van Ons Land,
overleed in Juli. Onze Afd. Kaapstad heeft in hem een zeer
belangstellend lid verloren en hem is het ongetwijfeld al mee
te danken, dat het bekende Afrikaansche blad, waaraan hij
zijn krachten wijdde, aan het A. N. V. en zijn werkzaamheid
steeds zooveel aandacht schonk,
Nog heeft de Afd. het verlies te betreuren van een even
verdienstelijk lid, den heer H. J. Wasserfall, die 45 jaar koster
der Groote kerk in Adderleystraat is geweest.
Aan de nagelaten betrekkingen betuigen wij onze deelneming.

SURINAME
Brieven uit Paramaribo.
I.
Zijn vaderland leert men pas in den vreemde
waardeeren. Zoo was het voor ons hier in veel opzichten een verkwikking, om op de lezing, in J uni
door het Alg. Ned. Verbond aan zijn leden geboden,
weer eens iets over Nederland te mogen hooren. Wij
zijn den heer Ir. Suringar van harte dankbaar, dat
hij ons in lichtbeeld en rolprent iets van ons vaderland
heeft laten zien. Bij zulk een gelegenheid merken
wij vol verbazing weer eens, dat Nederland toch nog
niet zoo klein is; dat wij reden hebben om trotsch
te zijn op ons land en dan groeit onze liefde ervoor
weer. Zoowel de luchtfoto's, die ons Nederland eens
uit een ander gezichtspunt deden zien, als de rolprent
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over de Zuiderzeewerken deden de belangstelling
voor ons land opnieuw wakker worden. Dat men
de lezing zeer waardeerde, kan men hieruit opmaken,
dat er riog twee avonden over hetzelfde onderwerp
voor schoolkinderen gegeven moesten worden.
Een vraag zoude ik bij deze gelegenheid tot het
Hoofdbestuur willen richten: Zou het niet mogelijk
zijn, dat wij eens wat meer rolprenten kregen met
Nederlandsche teksten? Wij krijgen hier in den regel
niets anders dan Amerikaansche filmen met Engelschen tekst. Het is een genot op zich zelf, als men
eens Nederlandsche opschriften op het doek lezen
kan. Maar dan Been Lord Lister. Dat is de eenige
met Nederlandsche opschriften, die ik mij herinneren
kan hier gezien te hebben.
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is uit Suriname, behalve dan de gele koorts en de
jaarlijks wederkeerende subsidie.
Het mag dan ook wel indrukwekkend zijn voor een
vreemdeling, als hij een optocht van koto misies

**
*

De gebeurtenissen op Curacao hebben ook hier
in het land heel wat beroering gebracht. Immers heel
wat Surinamers vinden op het oogenblik in Curacao
hun brood. Zoo zaten wij dus in angstige spanning
uit te zien naar nadere berichten, die druppelsgewijze
en zeer vaag binnen kwamen. Toen er een afdeeling
militairen tot versterking vertrok, stonden heel wat
familieleden met zorg in het hart de vertrekkende
boot na te staren. Gelukkig schijnt nu alles weer
in orde te zijn en wij kunnen met een zekeren trots
erop wijzen, dat onder hen, die zich verweerd hebben
en daarbij verwondingen opgeloopen hebben, zich
Surinaamsche jongens bevinden.
**
*

Wel geteld hebben wij hier in het land 8 vliegtuigen
gezien. Dat is nog niet zoo overweldigend veel,
maar wij hebben er toch in den loop van de geschiedenis al acht op onze rivier zien neerstrijken.
Wanneer zal de eerste Nederlandsche vlieger hier
landen ? Zal hij het dozijntje volmaken of nommer
dertien worden ? Wij wachten al ongeveer een jaar.
De Koto Misie.
Het is niet gemakkelijk, om uit Suriname „souvenirs" mee te brengen. Afgezien van Indiaansche
aardewerk-voorwerpen, die grootendeels ook al niet
meer oorspronkelijk zijn, zelfs treffende familiegelijkenis met kammetjes en aschbakjes uit den
Bijenkorf vertoonen, afgezien van dwergpijltjes en
Bogen, waarmeeeen Indiaan langs de deur leurt,
is er voor een reiziger en een stadsbewoner niet veel
te krijgen, dat nu eens echt Surinaamsch is. Misschien,
dat het lukt een Indiaansche kaaimansbank te krijgen
(een bank, die den vorm van een kaaiman nabootst)
of een Boschnegerkam, heel handig uit een stuk hout
gesneden. Maar dat is dan ook alles, wat men hier
betrekkelijk gemakkelijk kan krijgen.
Er is nog wel het een en ander mee te brengen,
bijv. Britschindische pulleti es of balatapoppetjes,
door bannelingen gemaakt, maar eigen Surinaamsche
voortbrengselen, geschikt voor een geschenk, zijn
maar heel weinig te vinden.
Ten einde raad, men heeft immers beloofd, iets
moois mee te brengen, begeeft men zich naar „Huisvlijt", en zoekt daar iets, dat Surinaamsch kan
heeten. Al naar het reisbudget toelaat, zal de keuze
zich dan bepalen tot: Een pop, gekleed als koto
misie; een schrijfmap, met een koto misie erop;
een kussen met een koto misie of, heel bescheiden,
wat boekenleggers, met koto misies.
De koto misie beet Suriname te verpersoonlijken.
De koto misie is datgene, dat het meest bekend

Cliché uit„Nederlandsch Guyana door G. J. Staal,
oud-gouverneur van Suriname”.

tegen komt, die een bruiloft gaan voorbereiden. Het
kraken van de stijve rokken, die tot bijna onder de
schouders gaan, en die van onderen, wat hun omvang
betreft op een ruime theemuts lijken, om bovenaan
nog eens als zwemgordel te bolderen; het wippende
Witte jasje, de hoofddoek, stijfgestreken en gekarteld
als een roomtaart; en dit alles in de schelste kleuren
met ruiten van een tien centimeter, of bloedroode
harten en oranje ankers en blauwe bloemen, wippend
in een rhythmischen kadans, dit alles bij elkaar is
indrukwekkend van overdaad aan vreugde en levenslust.
Verbijsterend is de koto misie in haar toorn.
Overstelpender nog dan de klaterende kleuren van
haar gewaad zijn de verwenschingen, betoogen, verzekeringen, verhalen, uitroepen en geluiden, die een
koto misie in toorn laat hooren. Met gebalde vuisten
staat zij te zwaaien, zij staart de tegenpartij met
doordringende oogen aan, om dan met een wijd en
grootsch gebaar alle lasterpraat, kleineering en
verwij ten van zich of te schuiven. Hoog opgericht
en met verachtelijk lippenspel verlaat zij het slagveld,
haar tegenstander den rug toekeerend met een gebaar
van: Jib bent lucht voor mij, niets anders dan lucht!
Op den hoek van de straat blijft zij stil staan. Uitvoerig
keert zij zich om, om op een honderd meter afstand
de „lucht" een verwensching toe te schreeuwen.
Het is echter heel goed mogelijk, dat zij op den
volgenden Zondag heel eendrachtelijk bij elkaar zijn,
of op een verjaarsbezoek samen „Hiep hiep hoera!"
juichen.
Dat is de koto misie, zooals de vreemdeling haar ziet.
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Daarnaast bestaat echter ook nog de vrouw uit
het yolk, die ook in een koto rondloopt, die ook
den wijden rok draagt, die boldert onder de schouders.
Maar die rok is grijs of blauw, dat jakje hangt slap
en is gescheurd en gelapt. Die vrouw valt niet in
't oog, en toch is zij de massa, en toch is zij de koto
misie der vreemdelingen in burgerkleeren.
Het leven van zoo iemand ziet de vreemdeling
niet. Dat leven speelt zich of in die buurten en in
die straten van de stad, die velen in Paramaribo
niet eens van naam kennen. Dat is een leven van
zwoegen en werken, een leven van ontbering en
nauwelijks weten, waarvan men den volgenden dag
leven zal. Dat is het leven, waarin men met „centen"
en „tweecenten" rekent. Dat is het leven, het eigenlijke leven van de koto misie.
Dat zijn dezelfde koto misies, die van elke gebeurtenis een feest weten te maken, die, als zij bij een
bruiloft koek mogen ronddienen, zich even gewichtig
als de bruid zelf voelen. Dat zijn de koto misies,
voor wie het een feest op zich zelf is, als zij de feestkoto mogen dragen en met een koperen bakje op
hun hoofd en een bloemetje in de hand de straat
mogen opwandelen, dankbaar, dat de zon weer schijnt.
En zoo zijn de koto misies, in „Huisvlijt" gekocht,
toch werkelijk een zinnebeeld van Suriname. Er is
misschien nergens ter wereld een land, dat zó6 veel
teleurstellingen heeft ondervonden, dat in zulke
afmattende, hopelooze ellende verkeert als ons
Suriname. Maar zoo als de koto misie uit optimisme
leeft en elke gelegenheid aangrijpt, niet om de
ellende te vergeten, maar om van het goede te genieten, zoo worstelt Suriname vol optimisme en
hoop, zoo geniet men hier van alles, waarvan te
genieten valt, blij als de zon schijnt en blij, als de
regen weer koelte brengt.

Taalantiquiteiten en -rariteiten van Oost-Flakkee.
Onder den bovenstaanden titel zijn in de N. R. Ct. een
paar artikelen verschenen, die bij den gemiddelden Nederlander eer den lachlust (omdat vele din en zoo gek klinken 0
dan belangstelling opwekken. N. R. Ct. van 2 en 15 Juni 1929).
dat de aandacht van den een of anderen student
Wij ho en,
er z66 doorgetrokken is, dat hi' de streektaal, welke hi' als
kind heeftgeleerd en gesproken, tot onderwerp van zijn proefschrift neemt. Daar is haast bij, want de streektalen zijn hard
aan het verdwijnen, zooals wij nog onlangs bij een bezoek
aan het Zuidoostelijk deel van Noord-Brabant konden opmerken. Het is zeker niet toevallig, dat na het aftreden van
Prof. Dr. J. te Winkel, naar wij meenen te weten, geen enkel
proefschrift over een streektaal is verschenen. De vraag rijst
bij ons, of wel een onzer hoogleeraren in de Nederlandsche letteren daarvoor de noodige opwekkingen aan zijn studenten geeft.
Centraal Hotel der A. M. V. J., Leidsche Boschje,
Amsterdam.
Tot zoo ver is de hotelrekening Nederlandsch, behalve dan
de naam Centraal Hotel. Dan volt al dadelijk telephone. De
rest van de rekening is Nederlandsch en Fransch.
Het bedienendepersoneel is op een enkele uitzondering na
Duitsch. Opschriften in het hotel vertoonen weer Fransch.
En dan dury en de Amsterdamsche 'one mannen er nog
prat op gaan, dat hun schepping een z66 trotsche Nederlandsche instelling is. Wie staat hier met beschaamde kaken ?
Onstichtelijk!
Huize „De Stichtsche Heuvel".

Amersfoortsche Berg.
Menu
a l'occasion de l'Anniversaire de S.M. la Reine Mere des
Pays-Bas.
Vendredi 2 Aolit 1929.
Grande Soirée de Gala. Fête de Nuit.

TAALWACHT
Brievenb us.
Mevr. G.—V. te Amersfoort. De Taalwacht heeft uw
klacht in behandeling.
Mgr. Prof. Dr. Jos. Schrijnen.
3 Mei 1929 werd dezegeleerde 60 jaar. Oud-leerlingen en
bevriende vakgenooten hebben ter viering van dit jaarfeest
Z. H. Gel. een verzameling van opstellen onder den naam
van Donum natalicum Schrijnen aangeboden, waarvan ons het
artikel Over den oorsprong der klanken in het Nederlandsch
van de hand van C. H. de Goeje werd toegezonden. Uit den.
aard der zaak lit het niet op den we van een blad als Neerlandia, de wetenschappelijke waarde van dit geschrift te
bespreken. Wij volstaan er dus mee de aandacht van belangstellenden er op te vestigen.
En megane naar de kamp van Zeist,
waar men vol ens het oude, bekende volksdeuntje geen
knoop meer aan zijn broek, een mouw meer aan zijn hemd, enz.
heeft, maar ook — en dit is toch wel zeer in strijd met het
Nederlandsche bewustzijn — geen woord Nederlandsch langzamerhand kent. Is het niet dwaas, zooals een ingezonden
stuk in de Zeister Courant van onlangs meldde, dat er te Zeist
bestaan Boulevard des Vaches (Koelaan), Boulevard Obscur
(Donkere laan), Boulevard Beek en Royen? Het duistere moest
hier maa r of in een beek wegvloeien, of gerooid worden.

Concours des meilleurs Danseurs.
Le Fil mysterieux.
La Danse des Roues.
Soupers a prix fixe et a la carte.
Surprises - Cadeaux - Fleurs.
Poupees de Paris.
En cas depluie
La fête se fera dans la nouvelle salle du Restaurant.
*

*

*

Van Gend en Loos,
Wordt maar niet boos:
Uw taalgeknoei,
Ontlokt ons: „foei!"
Expeditie-Onderneming
Van Gend & Loos
Collo en souffrance
Datum van opslag: ......
Ingeschreven in het ensouffranceboek.

Schetsboek.
In de N. R. Ct. van 13 Juli 1929 komt onder dezen titel
een stukje voor, waarin de schrijver een zijdelingschen aanval
op de Taalwacht (niet meer Taakommissie, geachte ongenoemde!) onderneemt. Wij kunnen ons na lezing van het
stukje er niet van onthouden, op te merken, dat, wat de
ongenoemde daarin heeft neergepend, een Nederlandsch,
geen Fransch, een Engelsch, een Duitsch is, maar . . . . van
alles wat! Kent deze schrijver op dezelfde wijze Fransch,
Engelsch, Duitsch, enz.?
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Zuiver Nederlandsch en Bargoensch.
Met recht wordt, in de vorige aflevering, onder dit opschrift,
het Vlaamsche taalgebruik van sommigen gehekeld. De schrijver
kleedt echter zijn grieven in een taal, welke al evenmin vrij is
van de onzuiverheid, welke hi'j in de geschriften van anderen
laakt. „Diegenen, die (enz.), laat men hier maar best buiten."
„. . . Die er aan houden de mededeelingen in hunne moedertaal
te ontvangen" ; „de Ligue nationale du Souvenir houdt er
vermoedekk aan" (tient a). „Het is dan ook wel met deze bedoeling, dat . . .". Zijn dit „taalgruwelen" of niet ? De schrijver,
die blijkbaar een Vlaming is, toont onbewust, dat het bederf
nog er er is dan hi' zelf meent.
Rotterdam.
Mr. CH. PETIT.
Wanneer Mr. Petit wil bedenken, dat de Vlamingen dagelijks
twee talen om zich heen hooren; dat de school hun geen of
slecht Nederlandsch leert; dat zij meerendeels zich op later
leeftijd (althans nâ de schooljaren) zelf het Nederlandsch
moeten eigen maken, zal hi' waarschijnlijk met ons van meening
die taalzonden in het Nederlandsch
zijn, dat een Vlaming,
ontdekt, op we is, zeer goed Nederlandsch te kennen. Vergelijke Mr. Petit eens het Nederlandsch, dat velen onzer
zgn. eerste schrijvers ons durven voorzetten.
DE TAALWACHT.
Die moeilijke Fransche woorden. ook:
In No. 2 van een Rotterdamsch tijdschriftje voor kunst
en letteren, genaamd Het Vonkje, schreef een tooneelspeler,
dat zin overleden vriend Marius Spree een uitstekend maitreen-scene was.
Och ja, maitre en metteur kan je licht verwisselen, als je je
geen rekenschap geeft van hun beteekenis. Maar schrijf in
zoo'ngeval dan toch maar liever Nederlandsch.
Handel (uitspr. hendel).
In het Juninummer heeft K. E. 0. den draakgestoken met
hetgebruik van het vreemde woord handel. Hi' veinsde het
te verstaan als een Nederlandsch woord, waardoor de gewraakte
zin een bespottelijke beteekenis kreeg.
J. B. te Utrecht, die de ironie blijkbaar niet begreep,
schreef ons:
„In Neerlandia doet in de rubriek Taalwacht K. E. O.
de vraag, of bij de opening van de Waterleiding der TienGemeenten, de handel moest worden overgehaald om:
mee te betalen of zoo lets .. .
Neen 0., ten einde het water te doen toevloeien,
immers een handel is een stang verbonden aan de plug
van een kraan, teneinde die kraan te openen of te sluiten.
Zeker in ditgeval een gepaste handeling.
J. B."
K. E. 0. zond ons hierop het volgende antwoord:
„Wel, geachte heer J. B., dat men het woord „handel"
misbruikt om er mede aan tegeven, wat U hierboven
omschrijft, wist ik ook wel!
Mijn ironische vraag had dan ook alleen de bedoeling,
op dat misbruik te wizen.
Vol ens het groote „Woordenboek der Nederlandsche
Taal" van R. K. Kuipers heeft het slechts 5 beteekenissen:
1. handeling, manier van doen (hij is onberispelijk in.
handel en wandel); 2. behandeling (wapenhandel); 1 onderhandeling (vredehandel); 4. ruiling van goederen teen
geld, koop en verkoop, het van hand tot hand gaan door
koop en verkoop; 5. de gezamenlijke personen, die handel
driven: handelsstand.
Voor wat U met het ongelukkige Anglicisme „handel"
wilt zeggen, hebben wij heel goede Nederlandsche woorden: handvat, kruk, hefboom, zwendel.
Onze taal is rijk genoeg, we behoevengeen taalbedervende barbarismen in te voeren, zooals zooveel vakmenschen helaas doen!"

BOEKBESPREKING.
The Dutch in Ceylon by R. G. Anthonisz. Printed at
the C. A. C. Press, Colombo, Ceylon 1929.
Het eerste deel van een belangrijke geschiedkundige studie
over de Nederlanders op Ceilon is door den heer R. G. Anthovoorzitt
nisz, den voormaligen, zoo verdienstelijken
er
der
Dutch Burgher Union in het licht gegeven. De heer Anthonisz
heeft als rijksarchivaris op Ceilon, dank zij zijn uitmuntende
kennis van de Nederlandsche taal,
alle bescheiden kunnen
raadplegen, door de Nederlanders achtergelaten en hi brengt,
in zijn boek, waarlijk een bedolven schat naar boven. Hi'
heeft een rijke hoeveelheid materiaal verzameld over de Nederlandsche kolonialegeschiedenis en heeft dat met vaardige
hand in een keurigen vorm verwerkt. Het thans verschenen
deel handelt over de jaren 1640 tot 1765; volgende deelen
zullen het tijdperk tot 1796 beschrijven, het jaar van het einde
der Nederlandsche bezetting. W at ons het meest aantrekt in
het verhaal van den heer Anthonisz is, dat hi' goed en kwaad
onbeschroomd kenschetst.„De Nederlanders”, schrijft hi'
o. a.„waren toen in commercieelen zin op het oorlogspad.
Het was de eeuw van avontuur, ontdekkingen en handelsnaijver; vastbesloten, hun stelling als grootste zeemogendheid
en eerste handelsvloot van Europa te handhaven, waren zij
bereid, groote gevaren onder de oogen te zien, vele hardheden
en ontberingen te ondergaan en ook, indien dat noodig was,
g
eweld te gebruiken om hun doel te bereiken.” Zoo was de
tijd; men behoeft dien niet mooier voor te stellen, dan hi'
was, om de groote daden van het voorgeslacht te kunnen waardeeren. In dit opzicht toont de heer Anthonisz zich een
getrouw en betrouwbaar geschiedschrijver in een boek, dat aan
de kennis van de Nederlandschegeschiedenis in het buitenland
zeer ten goede kan komen.

MEDEDEELINGEN.
Voor Afdeelingsavonden (vervolg).
Jeanne van Asbroeck, Populierendreef 47, Mechelen Vlaamsche voordrachtavonden.
Marguerite Couperus, Ripperdapk
ar 22,
22 Haarlem.
Voordrachtavonden: Het Dietsche lied in verschillende
eeuwen; Nederlandsche, Vlaamsche en Afrikaansche liederen;
balladen en volksliederen uit verschillende eeuwen, voorgedragen in kleederdracht van den tijd (met begeleiding van
clavecymbel en klavier).
U. G. Dorhout, Koepoortsweg 92, Hoorn.
Voordrachten met lichtbeelden over:
Het schilderachtige Friesche merengebied met het historisch
Gaasterland(Meren, poelen en plassen, bloemen en vogels;
sagen en legenden);
Het oude Drentsche landschap (landschapsschoon, zeden
engewoonten; vertellingen);
Onze schoone Waddeneilanden (bloemen en vogels; bij de
blauwe zeeridders, sagen en legenden).
Jacoba Flothuis-van Dommelen, Oosterloostraat 7, Voorburg.
Voordracht vangeestelijke en wereldlijke poezie, schetsen,
vertellingen en tooneelstukken in proza. Lezingen over dichters
en voordrachtkunst. Vier Vondelspelen, al o f niet in samenwerking met haar man, den heer Alb. Flothuis, te geven.
Uitgebreide keuzelijst op aanvraag.
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Truus Hooijer, Koninginnelaan Voorburg.
Voordracht vangedichten, schetsen, alleenspraken (ernstige
en luimige).
Werk uit de Middeleeuwen, de 17de en de 19de eeuw, in
kleederdracht van den tijd voorgedragen.
Willem Niestadt, Corn. Jolstraat 56, Scheveningen.
Een Dietsche avond van ernst en jolijt.
L. D. Petit, Van Breestraat 21, Amsterdam.
Lezingen met lichtbeelden en rolprenten over Nederlandsch-Indie.
Jan van Riemsdijk, Heerde (Gelderland).
Een avond van vroolijkheid; Hollandsche levensliedjes,
Veluwsche boerenliedjes, zeemansliedjes, soldatenliederen uit
de oude doos, boerensamenzang.
Rolprentvertooningen.
Deze nemen een steeds belangrijker lasts in bij het inrichten
van Afdeelingsavonden.
Men weet, dat ons hoofdkantoor over verschillendegoede
beschikt en die teen zeer geringe vergoeding uitleent.
Van de Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat ontvingen wij
bericht, dat zij een uitgebreide verzameling nijverheidsrolprenten heeft, die zij op aanvraag gaarne ter beschikking stelt.
Men schrijve hierover aan den secretaris-penningmeester,
den heer H. F. R. Snoek, Bezuidenhout 97, 's-Gravenhage.
Molens in Fransch-Vlaanderen.
Voor het behoud dezer molens kwamen nog twee giften,
van A. F. f 1.—, van mei . J. B. C. T. f 10.— beiden te A.
De handelingen der Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen.
De boekerij van het A. N. V. gevestigd in een der bovenvertrekken van ons hoofdkantoor (Laan 34, 's-GraVenhage),
be it onder vele belangrijke werken voor de geschiedenis
van den Dietschen stam, de bijna volledige reeks der handelinen
van de tot heden gehouden Nederlandsche Taal- en
g

Letterkundige:Congressen. Bijna, want het mist die van het
3de, gehouden te Brussel in 1851,
„ Leuven in 1869,
lIde,
ft
„ Brussel in 1876,
15de,
tf
„ Mechelen in 1879.
17de,
ft
Wie kan ons aan een of meer dezer ontbrekende nummers
helpen ?
Desverlangd kan men ruilen met onze dubbelen: het 9de
(Gent 1867), 20ste (Amsterdam 1887), 21ste (Gent 1891),
25ste (Gent 1899), 27ste (Kortrijk 1902), 22ste (Deventer 1904),
29ste (Brussel 1906).
Nederlandsch Liederboek.
Van deze Willemsfondsuitgaaf is thans deel II (balladen,
verhalende liederen, minneliederen, luimige liederen, studentenliederen, kinderliederen, wandel- en matrozenliederen) verschenen, muziek- en tekstboek. De begeleidingen zijn voor
het meerendeel van wijlen Florimond van Du se. Met belangstelling zien wij de verdere deelen tegemoet.
Kalender Groot-Nederland 1930.

Deze kalender is ter perse.
Prijs f 1.90 vermeerderd met verzendingskosten, tenzij aan
het hoofdkantoor van het A.N.V. (Laan 34) of bij den uitgever, W. D. Meinema te Delft (Hippolytusbuurt 6) afgehaald.

Gebruiktepostzegels.
Zendingen ontvangen van W. H. te Wassenaar, Jb. d. J.
te Hoogkarspel en de dames K. te Dordrecht.
Het aantal Nederlanders.
Meermalen vraagt men ons hoeveel Nederlanders er in en
buiten Nederland wonen.
Wij hebben daar eens een onderzoek naar ingesteld en zijn
tot de volgende ronde getallen gekomen:
In Nederland wonen thans on 7.750.000 Nederlanders, in Duitschland 105.000, in Belie 50.000, in Frankrijk
4.500, in En eland 3.500, in Zwitserland 3.000, in geheel
Europa ongeveer 7.917.000.
In Ned. Oost-Indie wonen 185.000 Nederlanders, in Ned.

West-Indie 120.000, in Amerika 175.000, in Afrika 5.000, in
Azie 1.500 en in Australia 1.400.
Alles bijeen zijn er ongeveer 8.400.000 Nederlanders over
de wereld verspreid. Hierbij zijn de stamverwanten (Vlamingen en Afrikaners) niet gerekend.

AFDEELINGEN
Voorne-Putten.
In de maand Juli is in Den Briel opgericht „de Brielsche
Bestuurdersbond", beoogende bevordering van het georganiseerd
overleg tusschen de vele in Den Briel bestaande vereenigingen
en lichamen. Ofschoon de afdeeling Voorne-Putten van het
Alg. Ned. Verb. niet een „Brielsche" vereeniging is in den
en en in des woords, omdat haar arbeidsveld zich over de
geheele tweeeenheid van Voorne-Putten (gescheiden door de
Bernisse, verhevener nagedachtenisse 0 uitstrekt, zoo besloot
het bestuur toch tot de oprichting mede te werken, tezamen
met nog 9 andere vereenigingen, gezien het groot nut van zulk
eene organisatie en omdat onze afdeeling voorloopig haar
hoofdverblijf in Den Briel heeft. — In het voorloopig bestuur
werd ook de candidaat van het Al g. Nederl. Verb. gekozen,
n.l. het bestuurslid der afdeeling, de heer D. H. Jas. Men
verwacht toetreding van nog ettelijke vereenigingen. Onze
afdeeling meent met een en ander gehandeld te hebben overeenkomstig art. 4 letters b. en c. van het Groepsreglement.
H. P. SCHAAP, Secr.
's-Grayenhage en Omstreken.
Van 4-15 September zal in het Kurhaus te Scheveningen
een door onze Afd. 's-Gravenhage ingerichte tentoonstelling
van Nederlandsche bouwkunst en beeldhouwkunst worden gehouden.
De tentoonstelling zal in hoofdzaak bestaan uit een groot
aantal foto's van werk van Nederlandsche bouwmeesters en
beeldhouwers, welke foto's daartoe worden afgestaan door
den Tentoonstellingsraad voor Bouwkunst en aanverwante
Kunsten; voorts uit eenige beeldhouwwerken, welke door bemiddeling van den Nederlandschen Kring van Beeldhouwers
beschikbaar worden gesteld, o.a. een 3 M. hoog model van
het gedenkteeken voor Christiaan de Wet, staande op het
landgoed van den heer dr. Kräller te Hoenderloo. Ter opluistering stelt de bekende Glasfabriek Leerdam een aantal
vazen en schotels ten toon.
Aan de tentoonstelling worden twee voordrachten verbonden: op Zaterdag 7 en Zaterdag 14 September te 3 uur nam.
Sprekers zijn de heeren ir. Thunnissen over Nederlandsche
Bouwkunst en Just Havelaar over Nederlandsche Beeldhouwkunst.
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermend Lid.

H. L. Klein, Fa. C. M. van Gogh, Kunsthandel,
Amsterdam.
Keizersgracht 639,
Opg. door den beer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Gewone Leden.

's-Gravenhage.
W. Sprenger, Passage 46,
B. Schild, Valkenboschkade 21,
PP
J. Schild, Valkenboschkade 21,
J,
H. G.Jager, Dir. N.V. Woninginr. Joh. NederHaarlem.
koorn en Zn.
Ir. C. Bosman, Dir. Verzekering Mij. „De Nederlanden van 1845", Uit de Boschstraat 8,
t,
Jhr. Mr. H. C. M. van Nis en tot Pannerden,
Arnhem.
Lid Gedep. St. van Gelderland,
Dr. Th. G. van Niekerk, Jansbinnensingel 18,
tt
Zuster A. J. C. Meijer, Rusthuis, Eusebiusbinnensingel 8,
J,
H. M. D. Crombach, Tandarts, Eusebiusbinnensingel,
ft
, Lid Tweede Kamer St. Gen. ,
C. Smeenk
Wethouder van Arnhem,
ff
P. C. van Hooydonk, Koffiehuis CentralNational, Vijzelstraat-Bakkerstraat,
ff
M.W. Smit, Fa. A. M. Smit en Zn., Bakkerstr. 35
ft
Herm. Steur, Chemicalien-groothandel, Rijnkade 93,
fi
H. A. C. van Keulen, Cand. Notaris, Ernst
Casimirlaan 5,
11
L. Haven 107 Schiedam.
Mevr. de Wed. R. Meer-He
Y
Mej. M. J. Heyligers, L. Haven 107,
lf
Mr. W. A. Hoek, Adv. en Proc., Tuinlaan 118,
ff
N. Scheffer, St. Lidulnastraat 27b,
J,
A. M. v. d. Bos, St. Liduinastraat 17b,
ft
A. W. M. v. d. Most, Kantoor voor levering en
Rotterdam.
herstel van Liften, Aert van Nesstraat 140,
Adolf van Vriesland, Confectiefabrikant, Aert
v. Nesstr. 61/63,
Pi
M. L. Morel, Witte de Withstraat 25b,
ft
R. de Metz en Co., Aert v. Nesstraat 114,
tt
E. G. Marinus, Prins Hendrikplein 3b,
's-Gravenhage.
C. P. van den Bijllaardt, Apotheker, Zoutmanstraat 55,
ft
Ph. van der Lubbe, Bloemenmagazijn, Zoutmanstraat 78-80,
ff
J. R. Brons, Vert. Rijwielfabriek Fongers,
Laan v. Meerdervoort 92,
ft
P. 0. van der Leer, Vert. van Gebr. Koch
Kunsthandel, Spionkopstraat 28,
lt
Utrecht.
A. M. Mulder, Mariaplaats 41,
Mej. R. Sormani, Dir. R. K. Openb. Leeszaal,
Wilhelminapark 23,
ft
Mej. J. J. Kiewit, Dir. Wilh. Kinderziekenhuis,
J,
oom,
M. A. Willemse, Hoofdagent van d'Oranjeb
N. Gracht 77 ,
1,
J. A. C. Du sin gs Tandarts, Drift 5bis,
,,
F. J. M. Pinxter,
Notaris,
Schoorldam.
J. Veltenaar, Dir. N.V. Ned. Spaarbriefbank,
Visschershavenweg 63,
Scheveningen.

F. Schut Lzn., Oud-beambte Javasche Bank,
Amsterdam.
Const. Huygensstr. 67 I,
H. W. van Essen, Grossier, Overtoom 140,
t1
Mr. A. J. Sormani, Adv. en Proc., Rapenburg 16, Leiden.
A. van Tuyn, Kristalijsfabriek, Nieuwstraat 53 t
ft
Allen opg. door den beer Jac. Post.
Mej. W. A. Voorthuysen, Voorhelmstraat 11rd, Haarlem.
Opg. door den heer W. D. Niestadt, 's-Gravenhage.
Jongeliedenafdeeling.
H. Heynderickx, Kranenburgweg 50,
Opg. door den heer K. Oudendijk,
H. Dankaarts, Hoefkade 77,
Opg. door den heer A. v. d. Bur ht

's-Gravenhage.

n
ft
it

Groep Ned.-Indie.
Bindjei (S.O.K.)
Mej. R. Pelerin, Concertzangeres,
Koetaradja.
Ir. A. E. Schaepman, Landbouwconsulent,
Ir. G. A. de Mol, Landbouwconsulent,
tt
Th. Menalda, Admr. Afd. Bank,
tt
Opg. door den jongeheer E. Veen,
ft
Balige (Res. Tapanoeli).
H. Vonk, Landbouwconsulent,
Opg. door den heer B. Bona,
11
Buitenland.
Iratij (Estado Parana) Brazilie.
Augusto van der Laars,
Kaapstad Z. A.).
S. G. E. Rosenow, Insp. v. Scholen,
J. F. Swanepoel, Insp. v. Scholen,
ft
11
Gerrit Kuyk, Corculeum Flooring Co.,
Bur we Rondebosch,
t1„
H. Meihuizen, Woodstock Sweets Co. Ltd.,
6 Stationsweg, Woodstock,
tt
ft
Dr. H. U. Leembruggen, General Hospital, Colombo (Ceilon).
Heidelberg (Transv.).
Jac. van Belkum,Jacobstraat,
Berlin W. 10.
J. Wolff, Rauchstr. 10,
W. 35.
„
L. de Vries, Schonebergerufer 36a
Berlijn-Charlottenburg.
J. J. Bender, Oldenburgallee 58,
Allen opg. door den heer Ir. F. A. Overhoff,
Berlijn-Charlottenburg.
East Orange.
C. T. Stoeler, 121 S. Burnett St.
Opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw Nederland.
Dr. J. J. L. van Rijn, Via Giovanni Nic ptera 3, Rome.
Dr. Alexander Dubinsky, Piazza Sallusti ) 17,
Pt
Beiden opg. door den heer A. H. Luydjens,
ft
A. D. Roosegaarde Bisschop, Rissikstr. 201,
Pretoria (Transvaal).
W. Braat, 75 West St. •
New York City.
Opg. door het Bestuur der Afd. Nieuw-Nederland.
H. Landeweer, 1202 S. Main Str. Racine(Wisc.), V. S. v. A.
Opg. door den heer D. de Groot, Rotterdam.
C. Anderson,
First Str. 15,
Bloemfontein (Z. Afr.).
P. W. J. Groenwald, Westbourne House, Bewsy
Grove 17,
Durban (Natal).
Beiden opg. door het Bestuur der Afd. Bloemfontein.
Ds. C. A. Leendertz,
Norden (Oostfries1.).

Bestel den kalender
Groot-Nederland 1930 tijdig.
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Vraag om inlichting.

Wie kan het tegenwoordig adres mededeelen van:
ff vroeger t/k. Banco Holandes
G. Noothoorn van der Kruy,
de la America del Sud, Buenos Aires.
Ir. J. A. Mijs, vroeger: Rhenania Ossagwerke A. G. Monheim.
J. P. J. A. B. Marx, vroeger: tik. Banco Holandes, Caracas.
P. C. A. Heshusius, vroeger: t/k. Holl. Bank voor W. I. Caracas.
J. A. Smidt, vroeger: Y.M.C.A. Seattle, Wash.
H. J. Heilbron, vroeger: Hoofd Chr. School, Paramaribo.
M. Bierman, vroeger Swedish Match Comp., Bombay.
Mej. H. van Bommel van Vloten, vroeger: Maliebaan 29,
Utrecht.
C. F. Brincker, vroeger: Vaclayske namesti 66, Praag.
H. L. W. van Reysen, vroeger: Karlin Havlickova 20, Praag.
A. Kuhn, vroeger: Palac Radio, Praag-Vinohrady.
E. Schmitz, vroeger: Havlickova tr. 34, Zizkov-Praag.
L. Wallig, vroeger: Haus Jager, Karlsbad.
A. J. Berman ,
vroeger: Weltevreden (Java).
A. Meyer Schwencke,' vroeger: Humboldtstr. 36, Keulen.
Secretarissen der Zelfstandige Afdeelingen.
Bloemfontein: Fred. P. Schuur, P. B. 127.
Kaapstad: J. L. Schoeler, Postbus 13.
Kiewiet deJonge: (Noord New-York): Mr. A. Weinberg, 407

East 24e Str. New-York City.
Londen: Mevr. E. Burnett, 94 Brookside Road, Golders Green,
N. W. 11.
t/k Holland-Amerika
Nieuw Nederland: (New-York): I. Spetter,

Lijn, 21 State Str. New-York City.
Roemenie: J. den Besten, Strada Andrei Mureseanu 19,

Boekarest.
Ts echo Slowakzje: J. Zwartendijk, Senovazna 8, Praag.
Weenen: A. v. d. Stal, Renngasse 4 Weenen I.

VERTEGENWOORDIGERS VAN HET A.N.V. IN HET
BUITENLAND.
Ahwaz (Perzie), P. P. ter Meulen,

Holland Persian
Gulf Trading Co.

G. G. Th. Leih Jr.,
Avon (South
Dakota, N. Amerika),
t.k. Holland Siam
Bangkok (Siam), H. M. B. Hols,
Trading Co.
Consejo de Ciento
Barcelona(Spanje), Ary Kriens,
345
Cons. Agent der
Barquisimeto (Venez.), J. de Veer,
Nederlanden.
Barranquilla (Columbia) W. T. Pietersz, Koopman.
Berlin (Duitschland), Ir. F. A. Overhoff, Wieland Str. 9,
Charlottenburg.
t.k. Ned. HandelBombay, (Br. Indie), J. Schenk,
maatschappij.
VIII Ulled iit 4
Budapest (Hongarije), J. Vreede,
Postbus 461.
G. Vogel,
Cairo(Egypte),
Caixa Postal 135,
Jac. Voorsluijs,
Carambehy (Parana,
Ponta Grossa.
Brazilie),
GouvernementsE. Reimers,
Colombo (Ceilon),
archivaris.
Cons. der Nederl.
Colon(Rep. Panama), J. J. Ecker Sr.
Comodoro Rivadavia J. F. M. ter Ellen, Casilla de Correo
155.
(Argentinie),
Ijsbrand Mostert, Franklin Road.
Delhi N. Y.
N. Amerika).
Albert van 't Hull, Room 206, 3106
Detroit (Mich.),
Gratiot Ave.
N. Amerika),

Durban (Natal), Z.Afr. H. Altmann,

Best.Ned.Bank,
Postbus 1529.
P. B. 8.

Sj. Alkema,
Ermelo (Transvaal),
Prof. Dr. M. J. van
Frankfort a. d. M.
Steinmetzstr. 24.
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(Duitschland),
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G. H. v. Straten, Via Edmondo De
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Hongkong (China),
Holland-China Handelscompagnie.
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Ismailia (Egypte),
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P. S. GObel,
Keulen (Duitschl.),
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Madison (Wisc.),
N. Amerika).
H. E. Weytingh, P.B. 363.
Manaos (Brazilie),
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Maracaibo (Venez.), J. Brommer,
Comp.
Minneapolis (Minn.), Lambert G. Wilten, 51'24 Penn. Ave.
So.
N. Amerika).
Neerlandia, (Alberta, C. Ingwersen.
Canada).
E. R. Boumeester, Rue Verdi 31.
Nice(Frankrijk),
Norden (Oost Friesl.), Ds. C. A. Leendertz,
G. Bakker , P. B. 22.
Nijlstroom (Distr.
Waterberg (Transv.)
P.B. 383.
Panama(Rep. Pan.), A. A. Sasso,
A. H. Koomans, P. B. 123.
Potchefstroom
(Transvaal).
Puerto-Cabello (Ven.), P. J. C. Lampe Jr., t.k. A. Calderon e
hyos.
P. Mijnarends Jr., Merchantstr 26/27
Rangoon (Burma,
P. B. 625.
Br. Indie),
Rio de Janeiro (Bra- G. S. de Clercq, Caixa Postal. 1895.
zilie).
A. H. Luydjens, Instituto Storico
Rome (Italie),
Olandese, Via Savoia 31 (Villino
Paula) Rome (34).
Barrio Belgrano,
Rosario(Argentinie), J. Lanser,
Peru esq. Roca.
Calle Gobernador
Santa Fe(Argentinie), J. A. Benraadt,
Vera 273.
t.k. Asiatic Petr.
Singapore (Malakka), H. Westers,
Comp.
t.k. Holl. Bank v.
Stamboul (Constan- H. Goemans,
d. Middell. Zee.
tinopel), (Turkije),
Frijxellsgatan 4.
Stockholm (Zweden), J. Rippe,
E. Colaco Belmonte, Kon. Paketv.-Mij.
Sydney (N.S.W.),
P.B. 217.
Cia Mexicana HoTampico (Mexico), A. Troost,
landesa„la Corona”, P. B. 238.
D. J. van Bommel, Y. M. C. A. Via S.
Turin (Italie),
Secondo 4.
Rue de l'Abreuvoir.
J. M. Gantois,
Watten (Noord
Frankrijk).
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
De vrede onder de volken kan alleen hechtgegrondvest
blijven, als de onveranderlijke rechten van den mensch op het
gebruik van zijn moedertaal, op het behoud van zijn eigen
beschaving en godsdienst, zonder onderscheid van geografische
grenzen, beschermd en gehandhaafd worden.
(De Duitsche Minister Stresemann te Geneve).
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ALGEMEENE VERGADERING VAN 5 OCTOBER 1929.
In de vergadering van het Hoofdbestuur van
16 September j.l. werd besloten een wijziging aan
te brengen in het voorstel tot wijziging en aanvulling
van art. 2 der Verbondswet, zooals dat is opgenomen
in de dagorde voor de Algemeene Vergadering van
5 October 1929. (Zie Meinummer van Neerlandia)
en wel in deter voege, dat het tweede lid van artikel 2
blijft zooals het luidt in de thans geldende Verbondswet, dock verbonden wordt met het nieuw voorgestelde derde lid, zoodat het tweede lid gelezen wordt:
Het heeft godsdienstige noch staatkundige
richting en on thoudt zich mitsdien van bemoeiing
met aangelegenheden en vraagstukken van zuiver
godsdienstigen of staatkundigen aard in en
betreffende Welk land ook.
Toelichting:

In de toelichting tot het oorspronkelijke voorstel
werd met nadruk gezegd „dat het Hoofdbestuur met
de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen geenszins
bedoelt iets nieuws op te nemen in de voorschriften
der Verbondswet of verandering te brengen in taak
en richting van het Verbond". Die taak is en blijft
de versterking van den cultureelen band tusschen
het stamland en alle stamverwanten daarbuiten, en
bij de vervulling van die taak behoort het Verbond
zich te onthouden van bemoeienis met vraagstukken,
Welke naar algemeene opvatting te beschouwen zijn
als vragen van politieken of godsdienstigen aard.
Het Hoofdbestuur meende, dat dit laatste niet
duidelijk genoeg uitgedrukt werd in artikel 2, en achtte
daarom een uitvoeriger en duidelijker redactie noodig.

Tegen de redactie nu heeft zich vooral de kritiek
gericht; deze vreest, dat het uitvoeriger voorschrift
juist meer aanleiding zal geven tot verschilpunten.
Het Hoofdbestuur heeft deze vraag ernstig overwogen, en is tot het besluit gekomen, dat de aan
het bestaande tweede lid der Verbondswet toegevoegde woorden „maar eerbiedigt de geldende
regeeringsvormen" moeten vervallen. Er is terecht
bezwaar gemaakt tegen de tegenstelling, uitgedrukt
in het woord „maar", terwijl ook gebleken is, dat
het woord „eerbiedigt" door sommigen opgevat
wordt als „eerbied betuigen aan", terwijl het Hoofdbestuur er alleen mee bedoeld heeft „aanvaarden".
Dit laatste geschilpunt kan voor velen een reden
zijn om de toevoeging te verwerpen. En daaraan
mag het Verbond zich in geen geval blootstellen,
want als het voorstel eenmaal gedaan worth, zou
de verwerping kunnen worden uitgelegd als te
beteekenen, dat de Algemeene Vergadering als haar
meening uitspreekt, dat het A. N. V. de bestaande
regeeringsvormen niet wil eerbiedigen, zelfs niet in
den beperkten tin van „aanvaarden".
Het Hoofdbestuur is dus bij nadere overweging
van oordeel, dat het tweede lid onveranderd moet
blijven, maar er wordt naar zijn inzien een beter
geheel verkregen door het voorgestelde derde lid
met het tweede te verbinden. Daardoor wordt
verkregen, dat deze bepaling der Verbondswet zoowel
de richting van het Verbond aanduidt als zijn taak
afbakent.

De Algemeene Secretaris:
J. E. BIJLO.

NEERLAND IA

150

NATIONAAL JONGEREN VERBOND.
Heeft het Nederlandsche yolk zijn vaderland lief ?
Voelt het warm gezond nationaal ?
Zelfs wij, Nederlanders in hart en nieren, wier
werkkring bovendien medebrengt daaromtrent voortdurend indrukken te verzamelen, weten met het
antwoord niet goed weg.
Zij, die achtereenvolgens de verantwoordelijkheid
der regeering droegen, hebben — de eeuwen door —
geworsteld met een heftigen tegenzin, in breede en
invloedrijke kringen, om zich de noodige opofferingen
te getroosten voor de verdediging der nationale
belangen zoowel te land als ter zee. Dit kan een
aanleiding zijn voor een ontkennend antwoord op
de vraag, maar het Nederlandsche yolk heeft een
hevigen afkeer van tucht, hetgeen weer niet beteekent,
dat het tuchtloos is, wel dat het voor zich zelf wil
zorgen, dat het wil meewerken aan orde in den
staat uit zich zelf. Het militaire stelsel brengt echter
mee: onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de
gegeven bevelen. Zonder dat is het stelsel een onding.
Maar juist dat bevalt den gemiddelden Nederlanders
in 't geheel niet.
In den tijd der huurtroepen kwam het er slechts
op aan het noodige geld beschikbaar te stellen om
de troepen te betalen, maar ook daarop werd altijd
sterk beknibbeld. Onze voorvaderen haalden de
schatten uit Indie, leefden er vlot van, maar veel
geld afstaan voor de landsverdediging werd niet als
een dure nationale plicht gevoeld.
Zoo was tt vroeger en zoo is het eigenlijk nog.
Vroeger en nu laait de vaderlandsliefde op, sluit men
zich aaneen, staakt men het eindelooze gekibbel over
allerlei binnenlandsche geschillen, alleen dan wanneer
gevaar dreigt voor verlies der onafhankelijkheid des
lands. En dan — zoo was het vroeger en is het nog —
wordt allerwegen geeischt, dat leger en vloot uitstekend in orde zijn en stelt men de verantwoordelijke
besturen in gebreke, hoewel het zeer goed mogelijk
is, dat deze het bijna onmogelijke hebben gedaan,
om de landsverdediging in orde te brengen en te
houden, maar gestuit zijn op den onwil van hen,
wier medewerking onmisbaar was, en die nu het
hard st schreeuwen.
* *
*

De Nederlander toont een ziekelijke voorkeur voor
het vreemde, voortspruitend — ten deele althans —
uit de overtuiging, dat zijn vaderland tegen de omringende groote mogendheden niet is opgewassen, dat hij
op velerlei gebied de mindere van den vreemdeling is.
Zelfvertrouwen en gevoel voor nationale waardigheid leeft wel in de harten, maar komt bij velen
niet tot uiting. Men leeft te eenzelvig, hoe minder de
wereld daarbuiten zich met ons bemoeit, hoe liever.
Zoo is 't in de Nederlandsche gezinnen en zoo is
't ook in den ' Nederlandschen Staat.

1

Waaraan anders is het toe te schrijven, dat de
Stambeweging, zooals ons Verbond deze leidt, velen,
die toch warm nationaal gezind zijn, koud laat, zelfs
tot heftige afkeurende critiek prikkelt ?
Een nu sedert jaren tegen het Verbond gekweekte
vijandige stemming heeft ongetwijfeld ook in Nederland zelf voor het A. N. V. nadeelige gevolgen, die
echter niet zoo belangrijk zijn, dat daaruit is te
verklaren, dat een Verbond, waarbij alle Nederlanders moesten zijn aangesloten, die hun vaderland
lief hebben, en in staat zijn tot een zij 't bescheiden
geldelijke bijdrage, het nog altijd in Nederland niet
verder heeft kunnen brengen dan een 6000 leden.
In Suriname bijv. daarentegen zijn vrijwel alien bij het
Verbond aangesloten, die daarvoor in aanmerking
komen. Bij de buiten het Vaderland levenden dringt
altijd diep het besef door, dat een sterke band
tusschen de verspreide deelen van onzen stam noodzakelijk is in alley belang.
De geest van afsluiting en onverschilligheid voor
de Stambelangen moet verdwijnen in het belang van
Nederland zelf, de Nederlandsche gebieden in Oost
en West en de andere stamgebieden.
De tijd van rustige rust van voor den wereldoorlog
is voorbij, waarschijnlijk voor altijd. De zeer belangrijke uitbreiding van handel en nijverheid, zoowel
in Nederland als in Oost- en West- Indie, de groote
ontwikkeling van Ned.-Indie op elk ander gebied,
waardoor de beteekenis van dit gebiedsdeel uit
internationaal oogpunt zeer belangrijk is gestegen,
en ten slotte de verplichtingen, die uit het lidmaatschap van den Volkenbond voortvloeien, dat alles
vestigt veel meer dan vroeger de aandacht op Nederland en dwingt ter anderer zijde Nederland om nauwkeurig te volgen, wat in de buitenlandsche politiek
voorvalt voorzoover het land daarin betrokken is of
kan worden, en stelt ten opzichte zijner nationale
gedragingen eischen, die in overeenstemming zijn
met de tegenwoordige beteekenis van het Rijk in
zijn verspreide gebiedsdeelen.
Het stemt tot dankbaarheid, dat geleidelijk het
aantal van hen, die tegenover de vroeger vrij algemeene
lauwheid en kleinmoedigheid hebben stelling genomen, belangrijk is gestegen.
De eerste stoot werd gegeven door den vrijheidsoorlog der Zuidafrikaansche Republieken, die sterk
op het nationaal gevoel inwerkte. Vervolgens was het
de wereldoorlog, die een groote ontgoocheling bracht
en het bewustzijn van eenheid en gemeenschappelijke
plichten aanwakkerde, niet het minst door de na en
door den oorlog blijkende verscherping der nationale
gevoelens bij de aan dezen oorlog deelgenomen
hebbende volken.
Dat in scheepvaart, handel en nijverheid een durf en
ondernemingsgeest werden ontwikkeld, die gepaard
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met uitgebreide kennis en doorzicht, den economischen
bloei zeer krachtig bevorderen, heeft onwillekeurig
een gunstigen invloed op den algemeenen volksgeest.
De voornaamste prikkel heeft de ontwikkeling van
het nationaal gevoel en wat daarmee samengaat,
wel gevonden in den strijd, in de propaganda tegen
het begrip vaderland en voor afbraak van de orde
in den Staat. En waar strijd is, is geestdrift.
Is de Nederlander in den aanvang altijd geneigd
over dergelijke gevaren heen te kijken, in het vertrouwen, dat zij vanzelf wel zullen verdwijnen, ten
slotte zijn toch de oogen open gegaan en de overtuiging dringt door, dat alien, die hun vaderland
willen bewaren voor chaos en ellende, zich moeten
aaneensluiten, zich moeten scharen om het Hoofd
van den Staat als verpersoonlijking der Volkseenheid,
maar dan ook in de stellige verwachting, dat het
bestuur des lands zoo krachtig zal worden gevoerd,
dat men op alles voorbereid is en ontbindende
elementen Been kans krijgen.
Aldus komen wij tot de aanleiding der voorafgaande
beschouwingen: een uitnoodiging tot bijwoning van
een propaganda-avond der afdeeling Den Haag van
het Nationaal Jongeren Verbond.
Nog niet zoo heel veel jaren geleden, in de dagen
zonder strijd, was zulk een Verbond van jongelieden
niet denkbaar. Het geeft groote voldoening, dat zij
zich in dezen tijd aaneensluiten, om „den Nederlandschen jongeren de nationale ged achte bij te brengen
en bij hen de nationale gevoelens op te wekken of
aan te wakkeren." (Statuten, art. 4). Maar wij vragen
ons af, waarom daarvoor weer een nieuw Verbond
moest worden opgericht in plaats van de stichting
van jongeliedenafdeelingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
Het is onbegrijpelijk, dat ook de jongeren blijkbaar reeds behept zijn met de nationale fout zich in
een eindeloos aantal vereenigingen te organiseeren, in
plaats van, met terzijdestelling van eigen opvattingen
op bepaalde punten, zich ter wille van eenheid en
krachtsontwikkeling om dezelfde banier te scharen.
Er moet een middel gevonden worden, om althans
in dit geval de fout te herstellen.
Overigens wenschen wij, dat de propaganda der
jongeren volledig moge slagen.
In hen moeten wij de toekomstige leiders van het
Algemeen Nederlandsch Verbond zien.
Zijn zij eenmaal zoo ver, dat zij oprecht nationaal
voelen in den goeden Nederlandschen zin, dan zullen
zij zich niet willen bepalen tot het aankweeken van
nationale gevoelens zonder meer, maar zullen zij
begrijpen, dat daarmee gepaard moet gaan strijd voor
de handhaving en versterking van de Nederlandsche
beschaving in alle hoeken der aarde, waar zij nog
leeft of weer is op te wekken.
18 September 1929.

DE K.
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Kalender Groot-Nederland 1930.
Hij is er weer, de nieuwe Kalender Groot-Nederland, welks verschijning ons er aan komt herinneren,
dat de tijd voortsnelt en ook dat wij niet mogul
versagen in onzen strijd voor de verheffing der
Nederlandsche cultuur.
De jaargang 1930 sluit zich bij zijn voorgangers
aan door met beeld en woord dagelijks belangstelling
te vragen en te onderhouden voor alle gebieden van
den Dietschen stam en voor de vraagstukken, die de
Grootnederlandsche beweging beheerschen.
De geschiedkundige herinneringen, die bijna elken
dag de aandacht vragen, zijn bijgewerkt, geven dus
verscheidene nieuwe gebeurtenissen of gedenkdagen,
die waard zijn voor de geschiedenis van den Nederlandschen stam te worden vastgelegd.
De samensteller heeft wederom gestreefd naar
groote verscheidenheid in oud en nieuw Nederlandsch, Vlaamsch en Afrikaansch dicht en ondicht,
een rijk letter- en geschiedkundig mengelwerk ook
met betrekking tot het streven van het A. N. V.
De Kalender van 1929 was binnen een maand
uitverkocht, daarom werd de oplaag van den nieuwen
vergroot.
Maar ook thans is het zaak spoedig te bestellen
bij den uitgever W. D. Meinema te Delft, het hoofdkantoor van 't A. N. V. of bij den boekhandel.
Nieuwe Nederlandsche Bouwkunst.
Zooals op een brug een ondernemend fotograaf
ineens een kiekje van je kan nemen — als je mooi
en Jong bent — zoo heeft de altijd wakkere Haagsche
afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
de jonge en mooie Nederlandsche bouwkunst op
de wandeling betrapt. Een „tentoonstelling van
Nederlandsche bouwkunst" — de naam is wat
weidsch. Het was een verzameling zeer mooie lichtdrukken van binnen- en buitenhuizen, kantoor- en
fabrieksgebouwen en een beetje versieringswerk van
onze moderne beeldhouwers, wat goed gezien is,
daar deze kunst tegenwoordig nauw met de bouwkunst
samen gaat. Wilde men een goed en volledig beeld
geven van de ontwikkeling der Nederlandsche bouwkunst in den laatsten tijd, dan zou daarvoor veel
meer noodig zijn.
Nochtans waren wij met dit „kiekje" zeer ingenomen. Voor een badplaats mocht een tentoonstelling
als die in het Kurhaus niet te veel inspanning en
studie vorderen. Er was niet zoo veel, dat het
vermoeide en juist genoeg, om een levendigen en
blijvenden indruk te geven van een kunst, waarin
Nederland op dit oogenblik leiding geeft. Deze
uitstalling in het rustige, met juist begrip ingerichte
zaaltje, pakte den beschouwer; schudde hem wakker;
de heer Jan Wils, die het zaaltje inrichtte, heeft in
dit opzicht eer van zijn werk.
Men behoudt van deze tentoonstelling den indruk niet slechts van een hervorming maar van
een omwenteling. Het is nauwelijks mogelijk op eenig
terrein zoo volkomen met de overlevering af te rekenen, als hier is geschied. Een nieuwe geest stuwt
deze kunst, die opkwam door onafhankelijkheid en
durf en, naast zooveel andere uitingen van de laatste
kwarteeuw, bewijst, dat er nieuwe levenssappen en
krachten in den ouden stam werken.
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HET VOETSPOOR DER VADEREN

Het 600-jarig bestaan van de stad Diez.
(1329-1929).
Dezen zomer was het 600 jaar geleden, dat Keizer
Lodewijk IV (uit het Beiersche Huis) aan Diez, het
Middeleeuwsche Theodissa, stadsrecht gaf. Naar
aanleiding van deze herinnering heeft Diez feest
gevierd, en vele Nederlanders hebben het stadje
gedurende de feestdagen en daarna bezocht. In Diez,
en trouwens in geheel het Nassausche land, voelt
men zeer sterk den band, die Nassau en Nederland
samenbindt, en vooral in Diez, waar de, meestal
in de Nederlanden vertoevende vorsten, hun stamslot
hadden en waar de dochter van Frederik Hendrik,
de met Willem Frederik van Nassau-Diez gehuwde
Albertine-Agnes, het prachtige slot Oranienstein liet
bouwen. Dit Oranienstein, even buiten het stadje
gelegen, in boschrijke omstreken, is een bezoek
overwaard. Albertine Agnes was als weduwe, nadat
haar zoon Hendrik Casimir II meerderjarig was
geworden, naar Diez gekomen, waar zij haar intrek
nam in de als weduwenverblijf ingerichte „Receptur",
dat was het oude slot Diez, dat reeds in de Middeleeuwen op een berg gebouwd was en waarvan men
wijd over het omliggende land zag. Doch Albertine
Agnes was in de Nederlanden andere woningen
gewend, vroolijker, zonniger, met tuinen en bosschen
er bij. Zelf had zij in Friesland het lustslot „Oranjewoud" gesticht en in het sombere slot te Diez hield
zij het niet uit. Zij kocht een stuk grond *) even
buiten het stadje, in een boschrijke omgeving en
begon daar den bouw van Oranienstein, waar zij
eenige jaren later haar Lintrek nam. Hare schoondochter, Amalia van Anhalt, gemalin van Hendrik
Casimir II, die later op haar beurt als weduwe naar
Diez kwam, om er de belangen van haar zoon Jan
Willem Friso te behartigen, terwijl deze zelf in
Friesland als stadhouder woonde, heeft Oranienstein
nog aanmerkelijk uitgebreid en van prachtig beeldhouwwerk voorzien **). Vorstin Amalia woonde er
met zes ongehuwde dochters en hield er op vrij grooten
voet hof. Na den dood der Vorstin en harer dochters
was het Slot jarenlang onbewoond, tot in 1801 de
vroegere stadhouder der Republiek, Willem V, er
met zijn gemalin Wilhelmina van Pruissen heentrok,
om er zijn laatste levensjaren ;door te brengen.
In de 2de helft der 19de eeuw was het kadettenschool,
na den oorlog behoorde het tot het bezette gebied en
waren er Franschen en Marokkanen gehuisvest.
Door een actie van Nederland uit ondernomen, werd
Oranienstein eerder ontruimd dan oorspronkelijk de
bedoeling was en dat men den steun, in dit opzicht
van Nederlanders genoten, in Diez op prijs weet
te stellen, bleek gedurende de feestdagen overtuigend.
Als Nederlander werd men overal met de grootste
gastvrijheid en vriendelijkheid ontvangen en begroet
en telkens weerklonk het Wilhelmus door de Diezer
straten en bij de verschillende plechtigheden.
Diez behoort sinds 1388 aan de graven van NassauDillenburg. Na den dood van Johan VI (de in onze
*) Vroeger had hier een klooster gestaan.
**) De bekende beeldhouwer Daniel Marot werkte hier.

Vaderlandsche geschiedenis als Jan de Oude bekende
broeder van Prins Willem van Oranje) in 1607, werd
het gebied onder zijn zoons verdeeld, waardoor vijf
Nassausche takken ontstond en, w. o. Nassau-Diez.
Het merkwaardige is, dat deze tak Nassau-Diez in
den loop der jaren alle andere gebieden door uitsterving heeft verkregen en tevens kregen de vorsten
van Nassau-Diez, na den dood van Willem III van
Oranje-Nassau, den titel prins van Oranje er bij.
Als stadhouder van Friesland, later als erfstadhouder
en kapitein-generaal der Unie, waren de vorsten van
Nassau-Diez zeer nauw verbonden aan de Republiek
en steeds in de Nederlanden werkzaam. Hoogst zelden
bevonden zij zich in hun stamland, dock vergeten
werden zij, daar niet en zijn zij er nog niet.
De feesten in Diez waren er vooral op gericht het
verleden nog eens in herinnering te brengen. Men
begon met een openingsplechtigheid in de kapel
van het slot Oranienstein, waarna een feestmaaltijd
in het hotel Hof van Holland volgde. Hier voerden
velen het woord, het eerst de man, die geheel leeft
voor den bloei en groei van zijn stad, burgemeester
Robert Heck, voor wien deze dagen wel zeer bijzonder
geweest moeten zijn. Verder vertegenwoordigers van
de Rijksregeering, van de Nassausche steden en uit
Nederland. Hier werd o. a. gesproken door Dr. A. J.
E. A. Bik, den Voorzitter van de Vereeniging OranjeNassau-Museum, Wiens rede met een spontaan aangeheven Wilhelmus beantwoord werd. Verder was
uit Nederland de Heer v. d. Hoop v. Slochteren,
de burgemeester van Slochteren, aanwezig, die zich
vooral in de groote sympathie van de Diezer bevolking
mag verheugen, daar hid zoo veel deed ten behoeve
van de ontruiming door de Franschen.
Den volgenden dag was de groote gebeurtenis de
opvoering van het „Festspiel". Men had hiervoor
gekozen een stuk uit de geschiedenis van Diez, uit
den tijd van den dertigjarigen oorlog. De dichteres
Anny Schaefer is uit Diez geboortig. Het stuk
behandelt het optreden van de „Landesmutter"
Sophia Hedwig, weduwe van Ernst Casimir, die
die door haar wijs beleid Diez van den onder gang
wist te redden. In dien tijd bestond Oranienstein
nog niet en Sophia Hedwig zetelde op het oude
gravenslot. Het openluchtspel werd op de markt te
Diez opgevoerd in een omgeving, die in elk opzicht
meewerkte, om het publiek in gedachten eenige
eeuwen terug te voeren. 's Avonds waren stad en
slot feestelijk verlicht.
Den dag daarna had de plechtige opening plaats
van het „Nassauische Heimat-Museum" in het Slot
Oranienstein. In de prachtige vertrekken van het
slot heeft men vele herinneringen uit vroeger en
later tijd, keurig gerangschikt, bijeengebracht. Daar
men natuurlijk hier nog aan het begin van een
verzameling staat, werd een deel van de zalen afgestaan voor het tentoonstellen van werken van Nassausche schilders. Van alle kanten, ook uit Holland, waren
geschenken voor het nieuwe Museum binnengekomen.
Reeds dadelijk trok de verzameling veel belangstelling
en zeer velen hebben dezen zomer het prachtige slot
met het daarin gevestigde Museum bezocht. Door
de gemeenschappelijke historische herinneringen staan
Nassau en Nederland dicht bij elkander en een bezoek
aan Diez en Oranienstein is voor Nederlanders met
gevoel voor dergelijke herinneringen zeer aan te
bevelen.
J. m.

NEERLAND IA

153

De Broeltorens te Kortrijk.

IVde Congres voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis.
Eigen kunst is eigen Leven.

In het begin der zomersche Septembermaand
spoorden we door het land van Gezelle en Rodenbach,
van Verriest en Streuvels, door de golvende velden
met hun goud-rijpen oogst naar de stad der gulden
sporen, naar den Groeningekouter, in welks nabijheid
het vierde congres voor Nederlandsche kunstgeschiedenis zou worden gehouden.
Onze eerste heugenis aan Kortrijk gaat terug tot
1902, toen er het 27ste Ned. Taal- en Letterkundig
Congres gehouden werd ter herdenking tevens van
het roemrijke feit, dat 600 jaar geleden de bloem der
Fransche ridderschap werd vernietigd onder de
slagen van den goeden dag der Vlaamsche poorters
onder aanvoering van Breydel en De Coninck.
Sedert heeft het stadje zich uitgebreid tot een
stad van meer dan 30.000 inwoners, wier welvaart
gelijken tred houdt met de bloeiende nijverheid en
den veelvuldigen vlasbouw, die aan de schilderachtige
Leie haar minder aangenamen geur geeft, als het
vlas geroot wordt.
Aan dezen door Vlaamsche dichters veel bezongen
Leyestroom, zoo heerlijk om aanschouwen,
Die spelewendend spoelt
Wellustiglijk doorwoelt
Den groenen overvloed van Vlaanderens landouwen,1)
in de meer en meer bebouwde buitenwijken, een eind
achter de statige middeleeuwsche Broeltorens, strekt
zich een parkaanleg uit met het moderne clubhuis
De Wiking, dat menige groote stad Kortrijk kan
benijden, dat mede getuigt van zijn nieuwe welvaart
en waar het zeer gezellige feestmaal zoo goed tot zijn
recht kwam.
Deze historische plek was wel bij uitstek geschikt
om er een congres te houden, dat weer de belangrijkheid van de kunstgeschiedenis der Nederlanden
zou doen uitschijnen, geschikt ook om ons in de
stemming te brengen tot het genieten van de belang1) Cesar Gezelle.

rijke voordrachten, die kunstkenners en geleerden uit
Vlaanderen, Nederland, Fransch Vlaanderen en
Duitschland zouden houden. En om die stemming
nog te verhoogen, had het plaatselijk comite in
het oude stadhuis met zijn beroemde gebeeldhouwde schouwen een kleine tentoonstelling van
oude kunst uit persoonlijk bezit saamgebracht:
gobelins en schilderijen, houten en ivoren beelden,
kazuifels en andere gewaden, miniaturen en handschriften, koperwerk en edele metalen, alles getuigend
van den kunstsmaak van ons voorgeslacht. Door een
paar „pauselijke ceremoniemuilen" werden we in
eens herinnerd aan hun 15de-eeuwschen eigenaar,
den eenigen Nederlander, die den Heiligen Stoel
beklom, Paus Adrianus VI (1459-1523), die minister
van Karel V en professor aan de Hoogeschool te
Leuven is geweest. Die nederige herinnering streelde
onwillekeurig even onze stamtrots.
De dagen, die volgden, 2, 3 en 4 September,
brachten ons voordrachten over de oude kunst der
Nederlanden, die voor het meerendeel zeer belangwekkend waren, maar die wij niet alle konden bijwonen, omdat deze congressen nog het afdeelingsstelsel huldigen. Wij voor ons voelen veel meer voor
uitsluitend algemeene vergaderingen, waardoor ieder
deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld van al
het gebodene te genieten. En de gemeenschappelijke
belangstelling worth er zeker door verhoogd. Dat
bleek o. m. bij de openingszitting op 1 September,
toen prof. Floris van der Mueren, hoogleeraar aan
de Rijksuniversiteit te Gent, in welsprekend Hoognederlandsch een pleidooi hield voor opneming
van de muziekgeschiedenis in het kader der algemeene
kunstgeschiedenis, omdat de gothische, renaissance- en
barok-bestanddeelen der muziek dezelfde zijn als die,
Welke de kunstgeschiedenis voor de andere kunsten
aangeeft.
Door het gelijktijdig vergaderen van 3 afdeelingen
hebben we meer dan een voordracht moeten missen,
die we gaarne hadden bij gewoond. Maar het zou ons
toch te ver voeren en het kan niet onze bedoeling
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zijn in dit maandblad verslag te doen van al, wat
belangrijks kunstkenners hebb en meegedeeld en
vertoond met lichtbeelden.
Wij stippen daarom slechts aan het betoog van
mevrouw dr. Juliane Gabriels uit Antwerpen over
de diplomatieke rol van den beroemden schilder
Rubens, die met Prins Maurits streefde naar de
hereeniging der 17 Nederlandsche gewesten; aan een
voordracht van jonkvrouwe dr. C. H. de Jonge,
conservator van het Stedelijk Museum te Utrecht,
over de portret- en landschapkunst van Jan van
Scorel, waarbij zich op gelijk plan aansloot een
vergelijkende studie van Jhr. Van Rijckevorsel uit
Hees over oude Nederlandsche en Vlaamsche portretkunst.

Baum uit Stuttgart, conservator tevens van het
Museum te Ulm, liet ons met prachtige lichtbeelden
van altaarsnijwerk zien, hoe overheerschend de
invloed der Brabantsche en Vlaamsche beeldhouwkunst op de Duitsche geweest is.
Mr. Vandendriessche uit Tourkonje, een Jong
advokaat, dien we reeds kennen door zijn ijveren in
het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, sprak in het
Fransch (het Nederlandsch is hij nog niet machtig)
over basreliefs uit de vijftiende en tapijtkunst uit de
achttiende eeuw, waarbij Vlaanderen weer een goede
aanteekening kreeg.
Waar het A. N. V. de Grootnederlandsche cultuur
naar buiten uitdraagt, deed het goed bier van stamgenoot en vreemdeling de verzekering met woord

Groep deelnemers aan het Congres.
Links op de eerste stoeptrede Prof. Ir. Stan Leurs, Voorzitter; teen den linkerdeurpost Stijn Streuvels.

De heer v. d. Voort, kunstcriticus te Antwerpen,
gaf een beschouwing over de Middeleeuwsche
stedenbouwkunde in Vlaanderen en toonde aan, dat
de steden en groote vlekken langs de Vlaamsche
zeekust in de Middeleeuwen reeds den invloed van
No ord-Nederland ondervonden.
Er werden ook voordrachten gehouden in het
Duitsch en het Fransch, want deze congressen staan
op het breede standvlak, van waar men den invloed
der Nederlandsche kunst ver over de staatkundige
grenzen kan overzien.
Zoo sprak de Regierungsbaurat Berger Schaefer
uit Frankfort a/d Oder over „der Niederlaendische
Einfluss auf die Sakral- and Profanarchitectur in
Deutschland" en vond daarbij gelegenheid onzen
Berlage als den grondlegger der moderne bouwkunst
te huldigen. De groote invloed der oude Nederlandsche en Vlaamsche schilder- en beeldhouwkunst
heeft dr. Graaf Wolff Metternich, provinciaal con
servator van Rheinland, voor die streek in het
licht gesteld, waar men vooral in het renaissancetijdperk dankbaar gebruik maakte van Nederlandsche
en Vlaamsche kunstenaars. Ook prof. dr. Julius

en beeld te erlangen, dat deze cultuur van de vroegste
tijden of een onmiskenbaar gunstigen invloed op
die der omringende volken heeft geoefend.
En om ons nog verder te doordringen van de macht
en pracht der oude Vlaamsche en Nederlandsche
bouw-, beeldhouw- en schilderkunst, leidde de
bekwame, deskundige alomtegenwoordige, en slagvaardige congresvoorzitter, de Antwerpsche bouwmeester dr. Stan Leurs, hoogleeraar te Gent in
kunstgeschiedenis en bekend ook als voorzitter van
den 70.000 leden tellenden Vlaamschen Toeristenbond, ons rond langs en in de stadhuizen, belforten,
begijnhoven, muses en kerken van Kortrijk, Oudenaarde en Rijssel en doorstonden wij de hitte des
daags, om ons voordeel te doen met zijn aanschouwingslessen.
Niettemin was er geen zelfvoldaanheid bij de kleine
maar belangstellende schare deelnemers, die hun
kennis hadden uitgewisseld op dit welgeslaagd congres.
In de slotzitting toch vestigde dr. Duverger, leeraar
aan het Athenaeum te Gent, er terecht de aandacht
op, hoe het huidige peil der Zuidnederlandsche
kunsthistoriographie achterstaat bij dat van vroeger

155

NEERLAND IA
en bij het buitenland en hij betoogde de noodzakelijkheid eener betere, breede opleiding van jongeren. En
de voorzitter opperde het denkbeeld der stichting
van een internationaal tijdschrift voor Nederlandsche
kunstgeschiedenis. Een commissie werd benoemd, om
te onderzoeken, of het voor verwezenlijking vatbaar is.
„Het doel van deze congressen", aldus vermeldde
de beschrijvingsbrief, „is niet alleen de geleerden
uit alle landen in de gelegenheid te stellen wederzijds
hun bevindingen mede te deelen en nauwere betrekkingen met elkaar aan te knoopen, maar ook
bij te dragen tot verruiming van den wetenschappelijken horizon van alien, die iets voelen voor de kunst
der Nederlanden."
Welnu, dit breede doel is met het vierde congres
zeker bereikt.
Het bestendig en het plaatselijk comite, van Welke
de heer Herman Oosterwijk, de directeur van den
keurig ingerichten Nederlandschen boek- en kunsthandel „Zonnewende" te Kortrijk, de- ijverige en
toegewijde secretaris was, onze gelukwensch met
het welslagen.
C. VAN SON.

OOST-INDIA
Groep Ned.-Indie.
Het doet elken Verbondsvriend goed in de dagbladen te lezen, wat de Groep Nederlandsch-Indie
in den laatsten tijd gedaan heeft, om den Nederlandschen naam in het verre Oosten hoog te houden.
De Groep heeft een plan uitgewerkt tot stichting
van een bijzonderen leerstoel aan de Rechtshoogeschool voor Nederlandsche beschavingsgeschiedenis.
En om den grondlegger van het Nederlandsch
gezag aan den evenaar, den stichter van Batavia,
te eeren, besloot zij een portret van hem te laten
schilderen naar dat in het Westfriesche Museum
te Hoorn, en de copie aan te bieden aan het Bataviaasch Genootschap.
Aan de herdenking van den sterfdag van J. P. Coen
(21 Sept. 1629) heeft de Groep, in het bizonder de
Afd. Batavia, een werkzaam aandeel gehad. zij had
verschillende vereenigingen tot een gemeenschappelijke hulde uitgenoodigd, die heeft bestaan in een
plechtigen dienst in de oude kerk te Batavia, een
betooging bij het versierde en verlichte standbeeld
op het Waterlooplein, kransenlegging, redevoeringen,
en een tentoonstelling van oude bescheiden uit den
Compagniestijd en plaatwerken in het gebouw van
's Lands archief op Molenvliet.
Dr. Godee Molsbergen hield de herdenkingsrede.
„Vijf minuten op Java."
Het Hoofdbestuur der Nederlandsche posterijen,
dat zulk een bewonderenswaardige voortvarendheid
aan den dag gelegd heeft ter gelegenheid van de
„Haagsche Conferentie 1929", heeft de uitmuntende
gedachte gehad, de groote buitenlandsche dagbladschrijvers in de gelegenheid te stellen, met Ned.
0.-Indie te spreken. Dit radio-gesprek met het andere
einde der aarde heeft bij de meesten hunner de
verrassing bij het ontdekken van ons zoo weinig
bekend land zeer versterkt. De heer De Gobart van
de Brusselsche Soir schrijft in een opgetogen artikel
over den vooruitgang der radiotelefonie in Nederland:

Wij stonden in bewondering voor die zoo duidelijke
aansluiting over een afstand van 12.000 K.M., bijna het
dubbele van den afstand Parijs—New York en zes maal
heen en terug Parijs—Marseille, van waar men trouwens
zoo moeilijk en zoo slecht telefoneert. De Gobart besluit
zijn artikel aldus: „Wij, joumalisten, die bier gedurende
de lane conferentie van Den Haag telefoon en telegraaf
gebruiken, wij weten, dat men in Holland weinig praat,
niet overhaast te werkgaat, maar dat men nadenkt, dat
men handelt en dat men het maximum resultaten verkrijgt.
Wij kennen in der waarheid Holland en de Hollanders
slecht!" .....
Onder het opschrift „Vijf minuten op Java"
beschreef ook de heer Gauvain dit gesprek in het
Journal des Debeits. Toen Den Haag om 3 uur in den.
namiddag Java opriep, antwoordde Bandoeng terstond en de Fransche journalist kon de groeten der
in Den Haag vereenigde Franschen overbrengen aan
den Franschen consul-generaal te Batavia. Deze
antwoordde onder het uitspreken van de beste wenschen der op Java en Sumatra gevestigde Franschen,
ook voor de conferentie. „Ik kon (schrijft de heer
Gauvain) over de conferentie niet veel goeds berichten
(de stemming was toen weer eens erg gedrukt!),
maar ik zeide hem, dat in elk geval de regelingen, die
de pers en de plaatselijke ambten getroffen hadden,
voortreffelijk waren. Het onderhoud werd aldus met
volmaakte duidelijkheid van weerszijden gevoerd. De
heer George Bernhardt van de Vossische Zeitung
trad onder dezelfde omstandigheden in gemeenschap met den consul te Batavia. De bijeenkomst
eindigde met een thee — natuurlijk van Java — waarbij
wij het bestuur der P. T. T. hartelijk gelukwenschten
met zijn inrichtingen."
Zulke indrukken worden niet spoedig uitgewischt.
Ze houden de belangstelling levendig en werken
telkens na bij het schrijven, hetgeen van veel belang
is, nu Indie zoo herhaaldelijk in de buitenlandsche
pers ter sprake komt.

SURINAME
Koninginnedag.
Het hoogtepunt van het Surinaamsche leven is
zonder twijfel de Koninginnedag. Als een meteoor
aan den hemel overstraalt deze dag het anders nogal
vlakke en aan afwisselingen arme leven van onze
bevolking. Wat er niet al voor den dag in den loop
van het jaar gespaard en voorbereid wordt, wat er
niet al, zoo noodig op de pof, wordt aangeschaft zou
men niet gelooven.
In het district, en al wat niet bij de kom van Paramaribo hoort is district, beginnen de voorbereidingen
reeds vroeg. Wie maar eenigszins kan, zorgt \TO&
Koninginnedag in de stad te zijn. De balatableeders
in de bosschen, de houtbewerkers, en vooral de dienstboden bij de families leggen hun werk neer en stroomen naar de stad. Uit Moengo komt een boot met
250 mijnwerkers, uit de Saramacca brengt de rivierboot de grondjesmenschen; de Boschnegers van de
Boven-Suriname zijn reeds dagen van tevoren in
grooten getale in de stad aanwezig en slungelen voor
de winkels of staan voor de „ningredoro ts" van de
Saramaccastraat, (poorten, die toegang geven tot de
achtererven) te hangen in hun kleurige felle panjes.
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Indianen ziet men er meer dan anders. Heele families
met zuigeling op de heup van de moeder in half
steedsche, half Indiaansche kleeding wandelen onvermoeibaar door de straten, met een onbegrensde
minachting voor al wat niet Indiaan is op hun gezicht.
Maar wie werkelijk wil zien wat Koninginnedag
beteekent, die moet eens een paar uren gaan kijken
op het feestterrein, het betrekkelijk nieuwe Rietbergplein op Combe.
Over het algemeen is dit een kalme buurt en in
gewone dagen ligt het plein stil en verlaten in een
groene strakke uitgestrektheid langs de rivier. Aan
den eenen hoek wappert de vlag van het Commissariaat, aan den anderen staat het café Halikibe een
kwijnend bestaan te voeren. Niemand, die het in
zijn hoofd zal halen, door de blakerende zon daar
te wandelen, of des avonds in het pikkedonker daar
gekweld te willen worden door de overvloedige muskieten. Maar op Koninginnedag ontwaakt het plein
uit zijn slaap.
Dan komen er de tentjes en de kramen en de draaimolens en de glijbaan en de danstenten. Dan worden
er heengesjouwd stoommachines van een eerbiedwaardigen leeftijd, die de draaimolens zullen moeten
bewegen. Stapels brandhout worden er opgestapeld,
Palen en balken in den grond geramd voor de tentjes
en kramen. Eenige ezelkarren verschijnen ten tooneele
met de benoodigdheden voor de eettent van de Chineezen en andere tenten.
Op den dag vOOr Koninginnedag begint het feest.
Bij het loeien van de sirene van 5 uur zetten met
geweld het lawaai en de muziek in, die met uitzondering van den tusschenliggenden Zondag elken dag
van 5 tot last in den nacht Leven en bedrijvigheid op
het plein zullen brengen.
De draaimolens beginnen met een snerpenden
langgerekten fluitstoot hun draaierij.
In de meer bescheiden tenten vormt een ratel van
een Verkadeblik met enkele steentjes erin het meest
integreerende bestanddeel van de muziek en men
moet de volharding en het idealisme bewonderen,
waarmee de bespeler aan dit instrument steeds
nieuwe en verrassende geluiden weet te ontlokken.
Over het wijde plein gaat een golf van vreugde
en uitgelatenheid. Men kin er niet stil zijn. De
auto's, die aan den hoek van het Commissariaat staan
te wachten, bulken met kwakende klaxons of huilende
boschhorens, de verkoopers schreeuwen hun waren
uit en trachten door slaan op de tafels of het trommelen op een leeg blik de opmerkzaamheid tot zich
te trekken. Bowen op de glijbaan staan knechts te
bellen en de ijskarren piepen op de ongesmeerde
wielen een begeleiding tot het langgerekte: „Schaavijijijijijs". (klemtoon op de laatste lettergreep) 1).
En dan het publiek ! Britsch Indiers met hun
heele hebben en houden zijn er. De wader met zijn
jongste spruit op den schouder en zijn langen stok
in de hand schuifelt door de nauwe straatjes tusschen
de tentjes door. Vrouw en dochters * volgen, elkaar
aan de hand houdende of elkaar, toeschreeuwende
met hun eigenaardige nasale klanken, die altijd den
indruk van ruzie geven. De meest gedurfde kleurcombinaties ziet men er.
Safraangele rokjes bij helgroene jasjes, overhuifd
door een rote omslagdoek, die met een onnavolgbare
bevalligheid om het hoofd gewikkeld wordt. En bij
elke pas rinkelen en kletteren de munten en de zware
1) Geschaafd i's.

zilveren arm- en voetbanden tegen elkaar in een fijn
getingel.
Javanen in hun zwarte wijde broeken scharrelen
door de menigte heen en hun „boks 1) komen met
vlugge dribbelpasjes achterna, in nauwsluitende keurslijfjes van vlammende kleuren en een wrong van
gitzwart haar om hun fijne gezichten.
Wijdbeens en met een goedgespeelde onverschilligheid in hun houding wandelen de Boschnegers door
het gedrang met blauw geschilderde tropenhelmen op
hun hoofd of een strooien hoed boven de zwarte
tronies. Fel vlammen de breede streepen van hun
nachtponvormige gewaden in de schelle zon, die haar
laatste stralen over dit kleurrijk tooneel uitgiet.
Indianen wandelen er in troepjes even zwijgzaam
als in het bosch en op hun bootreizen, Witte banden
gesnoerd om de koperkleurige kuiten en twee Lange
zwarte vlechten op hun rug afhangend.
En daartusschen door krioelen en jachten en hollen
en dringen de stadskinderen, alien in nieuwe kleeren,
alien met nieuwe petten en nieuwe schoenen, die nog
niet goed passen.
Koto-misies in de geweldige koto's zeilen als een
fregat door het gedrang heen, baan brekend met de
plankstijf gestreken koto.
En dan valt als een fijne aschregen het donker
plotseling over het plein, hult de rivier in sluiers en
nestelt zich tusschen de hooge boomen bij de Waterstraat. Over het water heen twinkelen de lichten van
de stad en van de booten, die er op stroom liggen.
De danstenten ontsteken er het eerst hun carbidof gasolinelampen. Gauw volgen de draaimolens, die
over een inrichting van een zeer ingewikkelde gasverlichting beschikken, die wit-blauw afsteekt tegen de
petroleumlampjes, de lampions en stormlantaarns
der kramen. De glijbaan is als een spook in den nacht.
Schichtig flitst een bescheiden licht over de afschietende gestalten, uit het donker komend en weer
in den nacht verdwijnend. De tafeltjes vooraan den
weg vertonen een groote verscheidenheid van verlichting: Walmende „kokrolampoes", stormlantaarns,
een ganglamp met reflector, kaarsen in een flesch
zonder bodem, lampions en wat maar als lichtbron
kan dienen. Scherp snijdt het licht van de langsschietende auto's er door heen.
Maar het lawaai vermindert niet. Wel wordt het
aantal kinderen minder.
Onverdroten gaat de muziek door. Onvermoeid
slaat de trommelslager op zijn slachtoffer en kweelt
de fluitist en rammelt de ratelaar. Onvermoeid en
heesch zeurt en gilt de schaafijsverkooper en jengelt
en leutert de verkoopster van pindakoekjes en schuimpj es.
Glimmende vonken dwarrelen door den rook van
de stoommachines, die uit hun korte schoorsteenen
wolken van damp uitstooten, verlicht door de uitslaande vlammen. Het tentdoek van de draaimolens
hangt als een spinneweb verlicht tegen den donkeren
hemel. Vermoeide menschen hurken langs de slooten
in het gras en sigaretten gloeien uit het donker. Onvermoeid galoppeeren de paarden in de carousels en
onvermoeid zijn de glijders op die eene glijbaan.
„Schaafijs. Pindakoekjes I Stroop I Wan sensie wan!
Koniverjari pasa!" 2)
Ergens begint men het schoone lied te zingen van
„Halikibe leve hoog!"
1) Vrouwen.
2) Een cent het stuk, Koningins verjaardag is voorbij.
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Nauwelijks merkt men de eerste vuurpijl op, die
sissend de lucht in priemt en het begin van het
vuurwerk op het plein aankondigt. Schitterend berst
de garve van gekleurde sterren open, hoog aan den
donkeren nachthemel, en verlicht met een rustig
licht de rij van statige palmen langs de Palmenlaan.
***

De Koninginnefeesten liggen nu achter den rug
en het rustige Leven kan weer beginnen. Dit jaar
zijn de feesten bijzonder geslaagd. Zelfs, — eigenlijk
een merkwaardig verschijnsel — was er uit Demerara
een heele boot met nieuwsgierigen gekomen om in
onze armlastige kolonie de feesten mee te vieren.
De gasten zullen wel niet over een tekort aan belangstelling te klagen hebben gehad.
Op den avond voor Koninginnedag werd na den
fakkeloptocht, die ieder jaar wordt gevormd, een
gondelvaart op de rivier met verlichte booten gehouden. Toevallig lag er een Fransche oorlogsboot
op stroom, die hier kolen kwam innemen, en wij
hebben aan de hoffelijkheid van de Franschen het
mooie schouwspel van een schitterend verlichte
oorlogsboot te danken.
Het weer werkte zeer mee tot het welslagen van
dezen avond, en op 't spiegelgladde water was de
illuminatie bijzonder mooi. Ook de boot uit Demerara
was verlicht en droeg tusschen haar marten een
vlammende W. Onze koloniale boot hoefde echter
voor geen van beide onder te doen, daar zij heel
bijzonder versierd was met rood-wit-blauwe lampen
langs de waterlijn en oranje Tampions.
Heel wat mededingers hadden hun best gedaan,
om den eersten prijs voor de monist verlichte boot
machtig te worden en de gasfabriek had gezorgd
voor een boot, die een verlichte fontein in beweging
bracht.
Na de druk bezochte parade was het hoofdnummer
van den eersten dag een wedstrijd voor motor.
Naast andere feestnummers mag zeker niet de
reeks voetbalwedstrijden vergeten worden, gehouden
tusschen een Demerara-elftal en verschillende Suriname-elftallen.
Jets nieuws was dit jaar een winkelgalerij in de
Societeit het Park. En altijd nieuw en verrassend
blijft het vuurwerk, dat dit jaar bijzonder geslaagd is.

ZUID-AFRIKA
Koninginnefeest te Kaapstad.
Evenals vorige jaren is de verjaardag van Koningin
Wilhelmina in Kaapstad waardig gevierd.
Hollanders en Afrikaners kwamen eerst op 29 Aug.
te zamen in de stadszaal te Rondebosch op uitnoodiging van de Afrikaans-Hollandsche Kunstclub, waar
een tooneelstukje werd opgevoerd, „'n Kissie met
Kruit", gevolgd door een kunstdansvoorstelling van
acht paren in kleederdracht van den pruikentijd,
afgewisseld door muziek en tableaux van kleine
meisjes, die den naam van Koningin Wilhelmina
voorstelden.
Op Koninginnedag vierde de Kaapsche afdeeling
van 't A. N. V. feest. Een zeventigtal personen,
Afrikaners en Nederlanders, vereenigde zich aan
een maaltijd onder voorzitterschap van den heer
J. L. Schoeler. Verschillende sprekers voerden het

woord. Na den eersten heildronk van den Vice-Consul
der Nederlanden, den heer Jac. Loopuyt, was de
voornaamste spreker prof. A. Moorrees, die een
overzicht gaf van Koningin Wilhelmina's medeleven
met haar volk, en Nederlands glorierijke geschiedenis,
zijn rijke taal- en letterkunde schetste. „Het zou een
ramp zijn voor de Afrikaansche letterkunde" zei
prof. Moorrees o. m., „als de band met Nederlandsch
werd verbroken, wij moeten vasthouden aan den rijken
vollen stroom van het nude Nederland." Ook, weidde
spreker uit over Nederlandsche kunst en wetenschap en hij vergeleek de taaie volharding van den
eenvoudigen karooboer met het taaie volhardingsvermogen van den Nederlander. Het volhardingsvermogen van den Afrikaner bezorgde hem na langen
strijd gelijke taalrechten. De innerlijke kracht maakte
Nederland tot een groot land met een groot yolk.
De heer G. A. Leyds sprak als schakel tusschen
Afrikaners en Hollanders over de beteekenis en den
arbeid van het A. N. V., van welks helaas niet in
stand gebleven Groep Zuid-Afrika zijn vader,
Johannes J. C. Leyds, in 1898 een der medestichters
was.
Na zijn toespraak stonden de in Nederland geboren
Nederlanders op, om aan de Afrikaansche vrienden
een heildronk te wijden.
De volgende spreker was prof. M. C. Botha, die
ook de samenwerking tusschen Afrikaner en Hollander
prees en ook de Afrikaansche taal, die, dochter
van het Nederlandsch, nu volwassen is geworden.
Er zijn Afrikaners, meende prof. Botha, die niet
genoeg beseffen, dat aan Holland en de Hollandsche
taal moet worden vastgehouden. Door middel van
de scholen behooren de Afrikaners meer kennis van
Holland te krijgen. Door middel van de ouders
moet den kinderen geleerd worden Hollandsche
boeken te waardeeren.
Na den voorzitter van het A. N. V. den heer
J. L. Schoeler, die de Nederlandsche wapenspreuk
„Ik zal handhaven" tot uitgangspunt van zijn tafelrede
gekozen had, voerde het woord advocaat H. A.
Fagan, die het A. N. V. de oudste HollandschAfrikaansche vereeniging noemde, Welke blijk heeft
gegeven uiterst levenskrachtig te zijn, in een behoefte
voorziet en in Zuid-Afrika een roeping heeft te
vervullen, voornamelijk bestaande in de bevordering
der Nederlandsche taal- en stambelangen.
Muziek en tang besloten de feestviering. Een
keurig gedrukte en toepasselijke spijskaart was voor
deze gelegenheid samengesteld. Het gouden Nederlandsche wapen en het kleurige bloembollenveld
verplaatsten de aanzittenden wel in het hartje van
Holland.
Ook te Pretoria werd koninginnedag met opgewektheid gevierd.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking
wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm
aanbevolen:
Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te
Dordrecht, waarvan de Wet (Statuten) isgoedgekeurd bij
Koninklijke Besluiten van 13 Juni 1898, 23 Jan. 1905,
29 Oct. 1907, en 6 Mei 1925, nommer 47, de som van
uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten

NEERLAND IA

158

AMERIKA.
Een Nederlandsch sprekend gezant eener
vreemde mogendheid.
De benoeming van den heer Gerrit John Diekema
tot gezant der Ver. Staten te 's-Gravenhage is een
aangename verrassing, daar hij niet alleen de Nederlandsche taal machtig is, maar sedert lang de Nederlandsche politiek bestudeerd heeft. Zijn ouders, de
heer en mevrouw Diekema-Stegeman, zijn in Nederland geboren. The Grand Rapids Press schrijft over
hem o. m.: „Hij is Amerikaansch burger van Neder
landsche ouders en bezit een aangeboren begrip van
de beschaving en de grootheid van het land der dijken.
Zijn woonplaats (in Michigan) is een der grootste
nederzettingen van menschen van Nederlandsche
afkomst in de Ver. Staten; als goede burgers en
degelijke, spaarzame, nijvere voortbrengers en leiders
hebben zij belangrijk tot de welvaart van dat land
bijgedragen. In Nederland zal hij niet alleen dit land
als geheel vertegenwoordigen, maar een gewest, dat
bijzonderlijk Nederlandsche overleveringen en geschiedenis kent en waardeert."
De heer G. J. Diekema werd 27 Maart 1859 te
Holland in Michigan geboren, studeerde aan het
Hope College en werd daar tot doctor in de
rechten bevorderd. De heer Diekema is sinds 1883
advocaat, sedert 1911 onder de firma Diekema,
Kollen en Ten Cate. In 1902 werd hij benoemd tot
voorzitter van de First State Bank en van verschillende
andere financieele en industrieele ondernemingen is
hij president. De heer Diekema is verder o. a. raadslid
en burgemeester van zijn woonplaats Holland geweest
en lid van het Huis van Afgevaardigden.
Een terugkeer naar het oude stamland in zulk een
hooge waardigheid komt zelden voor. Ook voor algemeen-Nederlandsche belangen kan uit deze benoeming
veel goeds voorkomen.

FRANSCH VLAANDEREN
Jammerlijke vervreemding.
Men staat vaak ontsteld over de vervreemding
tusschen Nederland en Fransch Vlaanderen, volken
van een oorsprong en, gedurende vele eeuwen,
van een lot. In Nederland weet men nauwelijks,
dat in het „departement du Nord", zooals men
het plichtmatig noemt, stamgenooten de hun ontglippende taal en zeden pogen vast te houden — een
ware worsteling tegen de overmacht en bekoring
van het Fransch. En in dat eenmaal Nederlandsche
gewest verbeelden de meesten zich, dat daar, hoog
in het Noorden, niets dan een klein landje van heel
weinig beteekenis ligt, Duitsch van gezindheid en
voor de roemrijke Romaansche beschaving een
sta-in-den-weg. Wie hierheen overkomt, gelooft nauwelijks zijn oogen, die, aan dorpelijke grenzen gewend,
wereldsteden ontwaren, een yolk dat zichzelf wil zijn
en blijven, en een beschaving, Welke vele andere
volken voorgaat.
Konden wij alien, die Nederlandsch voelen, opwekken tot versterking der banden met de stamgenooten daarginds, hoeveel zou gewonnen zijn!
Hoe konden de bladen, die daar de Nederlandsche
cultuur verspreiden, in hun dapper, moeilijk bestaan
worden gesteund ! Hoe kon Nederlandsche kunst

er ter kennis worden gebracht, hoe Nederland voor
die misleiden in zijn ware gedaante en beteekenis
worden afgebeeld !
Enkele verziende mannen volvoeren thans dezen
arbeid, die dikwijls een Sisyphuswerk gelijkt, vooraan
onder hen de stichters en voortzetters van het
„Vlaamsch Verbond in Frankrijk", over welks zesden
landdag wij in ons vorig nummer hebben bericht.
Le Lion de Flandre, een van zijn beide bladen,
drukt een paar van de Nederlandsche gedichten af,
die in den jaarlijkschen prijskamp werden bekroond
en hetzelfde blad bevatte onlangs een belangrijke
bijdrage over de verspreiding der Vlaamsche taal
in de wereld, waarin o. m. verwezen werd naar het
prachtige werk van den heer G. Angoulvant, oudgouverneur-generaal der Fransche kolonien, Welk werk
de Ned. Handelmaatschappij onlangs met breed
gebaar ten geschenke gaf aan al de in Augustus in
Den Haag verzamelde dagbladschrijvers.
Onder die mannen noemen wij, met bijzondere
onderscheiding, mr. dr. J. E. Vandendriessche, van
Wiens reeds kort vermelde rede op bovengenoemd
congres over de Vlaamsche Beschaving hier nog iets
aangehaald moge worden. „Hetgeen aan Vlaanderen
zijn eigen karakter geeft — aldus spr. o. m. — is zijn
beschaving, die in de dalen van de Lye en de Schelde
weerstand hood aan zooveel machtige en volhardende
buren." De ontwikkeling van die beschaving in den
loop der eeuwen vlocht spr. om de stadhuizen en
belfrieds, de kerken en kasteelen van het Noorden.
Hij stond bij het verleden niet stilt die beschaving,
zeide hij, werkt ook in onzen tijd door. Hij schetste
de le tterkundige herleving, waarvan Hendrik Conscience de voorlooper was en de geniale Guido
Gezelle, de meester. „Heel een school van schrijvers
volgt, Wier naam sedert lang over onze grenzen been
klinkt: Rodenbach, Hugo Verriest, Prosper van
Langendonck, Cyriel Buysse, Stiin Streuvels, Aug.
Vermeylen, K. van de Woestijne, Cyriel Verschaeve,
Herman Teirlinck, Felix Timmermans en zooveel
anderen. Een zoo krachtige herleving is voor de
Vlamingen van Frankrijk de beste aanmoediging.
Maar de taak is ontzaglijk. Het yolk van Fransch
Vlaanderen is te lang verwaarloosd; het spreekt een
onnauwkeurige taal, leest die nauwelijks, en, vooral,
voelt niet genoeg zijn groote bestemming. Wij moeten
onze pogingen voortzetten zonder ophouden. Wij
zijn de schakel tusschen de Germaansche en de
Latijnsche wereld; wij willen het ruilgebied zijn van
deze beide beschavingen."
„Vlaamsche Cultuur en Fransche Beschaving" was
het opschrift van de rede van den heer Andre Mabille
de Poncheville, directeur van de „Amitie de France
et de Flandre" — een betoog, dat het altijd de
geschiedkundige roeping van Vlaanderen is geweest,
aan Frankrijk nieuwe levenssappen toe te voeren
en wel zoo sterk dat dit regionalisme, deze gewestelijke
kracht erkend moet worden als vaderlandsliefde in
den meest waren en uitgebreid en zin van het woord.
Hieraan reit zich een zeer opmerkelijke studie
van den heer J. H. K. Verloogent, lid van een Vlaamschen studiekring in Frankrijk over gewestelijkheid
in La Croix du Nord. Hij bespreekt het regionalisme
als een beweging en een werking. Om zijn doel te
bereiken, moet het trachten een geestesbeweging
(mouvement d'opinion) teweeg te brengen. De Vlamingen moeten zich bewust worden van hun plicht,
de overlevering van arbeid, orde, onafhankelijkheid
en fierheid te bewaren, die de voorvaderen hun
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hebben nagelaten. Er heeft een Vlaamsche natie
bestaan met een groot verleden, nog bestaat er een
Vlaamsch yolk. De schrijver verzuimt niet, ter weerlegging van de dwaling van zooveel Fransche bladen
te doen uitkomen, dat een ontzaglijke afstand de
Fransche Vlamingen scheidt en steeds zal scheiden
van de Vlaamsche nationalisten in Belgie, die niet,
gelijk de Fransche, trouw zijn aan het land hunner
inwoning. Ondanks die telkens herhaalde dwaling,
is het verheugend, dat de Fransche pers steeds meer
aandacht geeft aan de in Fransch Vlaanderen geboren
gewestelijke beweging, Welke naast de liefde voor
het groote vaderland, de gehechtheid aan eigen
taal en zeden wil handhaven.
Meer mannen konden wij noemen, die de vervreemding tusschen Nederland en Fransch Vlaanderen trachten te verminderen. Wij b esluiten om bij
den jongsten tijd te blijven, met een Parijsche studie
over Fransch Vlaanderen, door den bekenden wijsgeer Rene Gillouin openbaar gemaakt in l'Europe
Nouvelle. „Wij moeten er ons ter dege rekenschap
van geven — zoo schrijft hij o. m. — dat van alle
verschijnselen van volksherleving sedert het einde
der XIXde eeuw, de Vlaamsche de meeste bewondering verdient." Zulk een getuigenis zij een spoorslag
voor noord en zuid, de handen ineen te slaan om deze
jammerlijke vervreemding te bestrijden. Mogen er
steeds meer met woord en daad dit verbroederingswerk bevorderen!
Achterstelling van het Nederlandsch.
Wij verwachten goede uitkomsten van den Vlaamschen leergang, dien men, blijkens het medegedeelde
op den Eden Vlaamschen landdag te Steenvoorde,
in Fransch Vlaanderen onder leiding van prof.
Despicht gaat inrichten. Tegen een kleine bijdrage
kan ieder, ook de talrijke Vlamingen, Wien het onmogelijk is, den leergang in het Nederlandsch aan
de Vrije Universiteit te Rijsel bij te wonen, of lid
te zijn van een Vlaamschen kring, zich aldus bekwamen in de moedertaal van zijn land.
Het is een groote verdienste van het „Vlaamsch
Verbond in Frankrijk" eenigermate het ambtelijke verzuim te willen vergoeden, dat er aan de Parijsche Sorbonne leerstoelen zijn voor alle Europeesche talen met
uitzondering van het Nederlandsch. „Waarvoor", zoo
vraagt Le Lion de Flandre, „dienen te Parijs de
„Fransch-Nederlandsche Vereeniging" en het „Centre
d'Etudes Neerlandaises" ? De Engelsche en Duitsche
universiteiten toonen meer begrip voor het belang
onzer taal voor de beschaving, dat gestadig toeneemt.
En aan verschillende universiteiten in de Ver. Staten,
o. a. te Chicago werd reeds voor den oorlog Nederlandsch onderwezen.
„En weet men, dat sedert October 1927 een leerstoel in de Nederlandsche taal ingesteld werd onder
leiding van den heer Verbeek aan de universiteit
van Boedapest ? Staat het geschreven, dat de Sorbonne alleen zal achterblijven ?"
Wat zullen de Fransch-Nederlandsche vereenigingen in Nederland en Frankrijk antwoorden op deze
critiek ? Dat zij er wel zijn tot bevordering van het
Fransch, maar dat het Nederlandsch haar niet
aangaat ?
Een hulde aan prof. Looten.
Op het congres van het Vlaamsch Verbond in
Frankrijk heeft de secretaris, de heer Favereau, aan
den gemeenschappelijken maaltijd een dronk uit-

gebracht op den voorzitter van den Bond der Vlaamsche kringen, prof. C. Looten, deken van de faculteit
der letteren aan de Vrije Universiteit te Rijsel en
medegedeeld, dat het voornemen bestaat, dezen
voortreffelijken geleerde en voorvechter van het
Vlaamsch het volgend jaar te huldigen, bij gelegenheid
van zijn 75sten verjaardag en den 30sten gedenkdag
van zijn voorzitterschap.
Wij vertrouwen, dat prof. Looten, die zich zoo
verdienstelijk maakt voor het behoud van de Nederlandsche taal in Frankrijk, dan ook uit Nederland
talrijke bewijzen van belangstelling zal ontvangen.

VLAANDEREN.
Karel van de Woestijne.
Het bestuur van Groep Vlaanderen heeft, uit naam der
Groep, het volgende telegram aan de nabestaanden van den
grooten Vlaamschen dichter Karel van de Woestijne gezonden:
„Groep Vlaanderen van het Algemeen Nederlandsch Verbond
betuigt aan de familie Van de Woestijne innigste deelneming
in hetzware verlies, dat haar en met haar den heelen Nederlandschen stam treft door het overlijden van Vlaanderens
grootsten dichter. — Thelen, voorzitter; Liesenborghs,
secretaris."
Het bestuur dergroep was bij de begrafenis vertegenwoordigd
door den voorzitter van den tak Brussel, tevens secretaris van
de Groep Vlaanderen en lid van het Hoofdbestuur.
Het 35-jarig jubileum van tak Brussel.
In 1930zal het 35 jaar geleden zijn, dat, op aanstichting van
wijlen H. Meert, in het Kunstgenootschap „De Distel", te
Brussel, de eerste steen werdgelegd van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Na een rede van H. Meert over „De uitgebr eidheid van het Nederlandsche taalgebied" werd een
comite opgericht, dat feitelijk het bestuur zou worden der
eerste afdeeling van het A. N. V. in de wereld. Daarin hadden
o. m. zitting Johan Kesler, voorzitter van „De Distel", Prosper
van Langendonck, Mr. Maurits Josson, J. M. Brans, Hendrik
Coo man L. de Geest, Schamelhout, Reimond Stijns, Thierry,
Toussaint, Van den We he enz.
Tak Brussel stelt zich voor dit jubileum op waardige wijze
te herdenken. Hetprogramma dezer herdenking zal nader
worden bekendgemaakt.
Briefwisseling tusschen scholieren.
Bij het secretariaat van Groep Vlaanderen: Slotlaan 13,
Brussel-Woluwe, worden, uit Noord en Zuid, Oost en West,
adressen ingewacht van kinderen en jongelieden uit het lager
en middelbaar onderwijs, die gaarne met elkaar zouden briefwissel en.
Cornelius van Kiel.
In Le Lion de Flandre herdenkt mr. dr. J. E. Vandendriessche
den medewerker van Plantijn, Cornelius van Kiel (1529-1607),
die op 23 Juni voor 400 jaren geboren werd in het stadje Duffel
tusschen Mechelen en Lier. zijn werk voor de kennis der
Nederlandsche taal verdientgrootere bekendheid. Max Rooses
noemt hem den „vader der Nederlandsche taalstudie"; een
onschatbaren dienst aan die studie bewees hij door de samenstelling van zijn Nederlandsch-Latijnsch woordenboek „Et y molo"
gecum teutonicae linguae sive Dictionarium teutonico latinum,
dat door Plantijn te Antwerpen gedrukt werd. Voorts vertaalde
Van Kiel degeschiedenis van Lodewijk XI en Karel van
Bourgondie van Philippe de Commines in het Nederlandsch.
„Van Kiel was een groot werker en een groot geleerde", zegt

schr., „die zeer veel gedaan heeft, om vorm te geven aan de
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Nederlandsche taal en daarin eenheid te brengen. Hi' was de
werkelijke stichter der Nederlandsche philologie, sindsdien
door zooveelgroote mannen beoefend en op het oogenblik
zoo voortreffelijk vertegenwoordigd door prof. J. Vercouillie
te Gent".
Het stadje Duffel heeft een goede daad gedaan, door op 23 Juni
1.1. de nagedachtenis van dezen verdienstelijken Nederlander
te eeren. Heel intellectueel Vlaanderen vereenigde zich met
die hulde.
Adressen van afdeelingssecretarissen.
Brussel: V. Avez, 34 Eug. Smitsstraat. Schaarbeek-Brussel.
Antwerpen: Frans van Laer, 10 Juliaan Dillenstraat, Antwerpen.
Mechelen : Corneel Goossens, 25 Adegemstraat, Mechelen.
Ieperen: R. Buckincx, 18 Cartonstraat, Ieperen.
Lokeren: Maurice Keppens, Groote Markt, Lokeren.

HOOFDBESTUUR
Overzicht der Hoofdbestuursvergadering van 16 Sept. '29.
Aanwezig: de heeren P. J. de Kanter, Voorzitter; J. E. Bijlo,
Secretaris; Mr. B. de Gaay Fortman, Penningmeester; Mr.
W. J. L. van Es, Dr. H. Ferguson, 0. L. Helfrich, Modest
Lauwerijs, Dr. H. W. E. Moller, Kol. K. E. Oudendijk,
J. W. Roessingh van Iterson, Mr. Dr. W. M. G. Schumann,
Mr. W. Thelen, de ad viseerende leden: S. G. L. F. Baron
van Fridagh en W. P. van Reede van Oudtshoorn en C. van Son,
administrateur.
Notulen der vergadering van 21 Juni 1929.
Deze worden onveranderdgoedgekeurd.
Voorstel van het Dag. Bestuur, dat het Hoofdbestuur besluite,
een wtjziging aan te brengen in het voorstel tot wzjziging en
aanvulling van art. 2 der Verbondswet, zooals dat is opgenomen
in de dagorde voor de Algemeene Vergadering van 5 October 1929.

(Zie Meinummer van Neerlandia).
Na eenige gedachtenwisseling wordt goedgekeurd aan de
algemeene vergadering den volgenden vorm voor art. 2 voor
te stellen:
„Het heeft godsdienstige noch staatkundige richting en
onthoudt zich mitsdien van bemoeiing met aangelegenheden
en vraagstukken van zuiver godsdienstigen of staatkundigen
aard in en betreffende welk land ook."
Voorstel van het Dag. Bestuur om aan de Groep Ned. Antillen
voor hetjaar 1929 een steun toe te kennen ten bedrage van
het aan de hoofdkas toekomend aandeel in de bijdrage over 1929.

Goedgekeurd.
Verzoek van den heer M. Minnaert om een afgevaardigde
te benoemen naar de op 31 Augustus en 1 September te houden
„
Dietsche Landdagen", die dan tevens lid zal worden van het
daar te stichten„Comae tot inrichting van Dietsche Landdagen.”

Na eenige gedachtenwisseling wordt besloten op dit verzoek het volgende te antwoorden: Beweegt het Comite zich
uitsluitend op cultureel gebied, dan beoogt het 't zelfde als
het A. N. V. en zou het dus aanbeveling verdienen, dat het
Comite zich aansloot bij ons Verbond, niet dat het Verbond
lid wordt van het Comitê. En indien het Comite werkzaamheden op ander dan cultureel gebied ten doel heeft,
dan kan het A. N. V. daaraan niet meedoen,
omdat het zich
dan buiten zijn door de Verbondswet aangewezen arbeidsveld zou be even.
Voorstel van het Dag. Bestuur om aan de openbare HollandsAfrikaanse Leeskamer en Boekerij A. N. V. te Kaapstad voor
1929, evenals vorige jaren, een steun te verleenen van $ 10.—,
welke steun voor het voortbestaan van deze leeskamer onontbeerlijk is.

Aangenomen.

Voorstel van het Dag. Bestuur om aan het Vlaamsch Verbond
van Frankrijk voor het jaar 1930 een steun te verleenen van
3000 fr. (300 gld.) voor verzekering van de voortzetting van
het blad „
Le Lion de Flandre".

Goedgekeurd.
Voorstel van den heer Roessingh van Iterson, om een nieuwe
reeks„Voortrekkers van den Dietschen Stam”, vooral voor de
Kolonien, uit tegeven.

De vergadering verklaart zich in beginsel er voor.
De uitwerking van het denkbeeld wordt aan het Dag. Bestuur
en den voorsteller overgelaten.
Voorstel van het Dag. Bestuur om den heer Dr. J. C. H. de
Pater te 's-Gravenhage te benoemen tot lid van de „Taalwacht",
in deplaats van den heer Mr. C. Bake, die met het oog op min
leeftijd en zijn gezondheid het lidmaatschap van de Taalwacht
heeft neergelegd.

Goedgekeurd.
Het Hoofdbestuur heeft den heer Bake dank betuigd voor de
goede diensten aan de Taalwacht bewezen.
Rekening en Verantwoording over het jaar 1928. (Verbeterde
opgave).

Deze wordtgoedgekeurd en zal nu nogmaals aan de Commissie tot nazien der rekening en verantwoording worden voorgelegd.
Voorstel van het Dag. Bestuur om aan den Minister van
Waterstaat een adres te richten over klachten betreffende de
veranderdegolflengten der Nederlandsche uitzendstations.

Goedgekeurd.
Aan het Dag. Bestuur worth overgelaten de redactie van
het 'z.d.res vast te stellen.
Voorstel van den voorzitter om ter herinnering aan den
sterfdag van J. P. Coen, 300 jaar geleden, 21 Sept. een krans
te doen le en bij zijn standbeeld te Hoorn.
Aangenomen.
Mededeelingen ter kennisneming.

Als raadgevend lid in het Hoofdbestuur van de vereeniging
Oost en West is de Alg. voorzitter van het Hoofdbestuur van
het A. N. V. de heer P. J. de Kanter, en als raadgevend lid
in het Hoofdbestuur van het A. N. V. is de al g. voorzitter van
het Hoofdbestuur van de vereeniging Oost en West, de heer
R. Zuyderhoff, aangewezen.
Dankbetuiging van Prof. Dr. P. J. Blok voor het bewijs van
belangstelling ter gelegenheid van de herdenking van zijn
promotie in 1879.
Dankbetuiging van den heer en mevrouw Dr. Kiewiet de
Jonge, voor de betoonde belangstelling bij hun gouden bruiloft.
Het Dag. Bestuur heeft bij den Minister van Buitenlandsche taken ondersteund het verzoek van de Ned. school
te Carambehy (Brazilie) om den steun van 1500 Milreis, welke
in de vorige jaren is verleend, wederom voor drie jaren te
verlengen.
Woensdag 21 Augustus had het Dag. Bestuur een samenkomst met den heer Schreuder, die belangrijke mededeelingen
deed over zijn indrukken van een bezoek aan Zuid-Afrika ;
naar aanleiding daarvan noodigde het Dag. Bestuur eveneens
tot een bespreking uit den heer Kempff, Hoofdambtenaar
van het Unie-Departement van Onderwijs te Pretoria, welke
bespreking op Maandag 2 September plaats had.
Naar aanleiding van de mededeelingen der beide heeren zal
aanraking worden gezocht met door hen genoemde personen
in Zuid-Afrika, die misschien bereid zullen zijn pogingen aan
te wenden, om het Verbond ook buiten Kaapstad meer vasten
voet te doen krijgen.
30 Augustus had het Dag. Bestuur een samenkomst met
Prof. Eekhof en Prof. Barnouw van New York over de Nederlandsch-Amerikaansche Commissie, tot welker instelling in
de vorige vergadering machtiging werd verleend.
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Het Dag. Bestuur besloot die Commissie nog niet in te
stellen, doch aan het denkbeeld van Prof. Eekhof voorloopig
alleen deze beperkte uitvoering te geven, dat in Neerlandia
eenpaar kolommen worden beschikbaar gesteld voor mededeelingen over de beteekenis voor den Nederlandschen
stam, om te bewaren, wat er in taal, zeden en gewoonten nog
over is van de eerste nederzettingen van Nederlanders in
Amerika en voorts een oproep te doen aan allen, die geschriften
ofportretten mochten bezitten, op die nederzettingen betrekking hebbend, met verzoek, die af te staan ter openbaarmaking.
Rondvraag.
De heer Roessingh van Iterson vraagt, hoe het met het spelling-

vraagstuk staat.
De Voorzitter zegt, dat op het laatste adres van het Hoofdbestuur aan de Regeering nog een antwoord is ingekomen.
Besloten wordt hierop nog eens aan te dringen.
De heer Lauwerijs vestigt, in verband met punt VIII, de
aandacht van het Dag. Bestuur op een zeer belangwekkend artikel over Fransch Vlaanderen, verschenen in Vlaamsche Arbeid.

NEDERLAND.
Vergadering van Groep Nederland, gehouden te Amsterdam op 21 September 1929.
Behalve leden van het Groepsbestuur en Hoofdbestuur,
benevens belangstellenden, waren tegenwoordig afgevaardigden
van elf afdeelingen n.l. Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage,
's-Gravenhage-Jongelieden, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Voorne-Putten en Wageningen.
De voorzitter spreekt in zijn openingsrede de hoop uit, dat
deze vergadering de laatste zal zijn, gewijd aan het droge vraagstuk der Wetsherziening.
Na degoedkeuring der notulen worden tot bestuursleden
gekozen de heeren Kol. K. E. Oudendijk (Den Haag, aftredend)
en Dr. H. J. E. Endepols (Maastricht).
Tot leden der commissie tot nazien van het beheer werden
gekozen W. J. Hoog (Haarlem) Jhr. W. C. H. N. van Nis
tot Sevenaer(Utrecht), en F. Reysenbach (Den Haag).
Het Bestuur deelt mede, dat tot afgevaardigden der Groep
naar de Algemeene Verbondsvergadering op 5 October a.s.
zijn aangewezen Prof. W. Nolet (Warmond), W. Julius Hoog
(Haarlem), W. F. Gerdes Oosterbeek (Den Haag) en Jhr. Dr.
W. Laman Trip (Wageningen).
Na eenige nadere toelichting wordt de begrooting aangenomen en vastgesteld tot een bedrag van f 3.880.70.
Ten aanzien van de voorgestelde statutenwijzigingen vereenigde de vergadering zich met de nieuwe omschrijving door
het Hoofdbestuurgegeven op het punt van de door het Verbond
te betrachten onzijdigheid op politiek en godsdienstig gebied,
waardoor tegemoet was gekomen aan de voornaamste bezwaren,
geuit op de vorige vergadering te Utrecht.
Ten aanzien van het voorstel der Groep over een andere
verkiezing van het Dagelijksch Hoofdbestuur had dit laatste
een tegenvoorstel gedaan, ten einde rekening te houden met
de bezwaren in het Hoofdbestuurgeuit door de vertegenwoordigers der overzeesche Groepen. Niettemin meende de vergadering, dat het voorstel van Groep Nederland de voorkeur
verdiende en verleende haar afgevaardigden opdracht dit te
bepleiten op de a.s. Verbondsvergadering.
Een uitvoerige bespreking ontspon zich naar aanleiding van.
de afwijzing door het Hoofdbestuur van het voorstel tot verg
lain
der wettelijke
t afdrach aan de hoofdkas. Het voorstel
had de Groep gedaan met het oog op de noodzaak, om
de werking der Groep te versterken. Thans maakt gebrek aan
middelen eengoede propaganda - onmogelijk en dit staat krachtie uitbreiding van het ledental in den weg.
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Op dit oogenblik draagt Groep Nederland vijf maal meer
af, dan de acht overige Groepen en Zelfstandige Afdeelingen
tezamen. Omgekeerd vreest daardoor het Hoofdbestuur, dat de
steun in het buitenland er onder zal lijden. Niettemin was de
vergadering overwegend van oordeel, dat er met kracht naar
moet wordengestreefd, om het voorstel in an te doen vinden,
daar reeds sedert lane jaren onmogelijk bleek, met de bestaande middelen te doen, wat in de allereerste plaats noodig
is, het Verbond bekend en bemind te maken in de eigen Groep.
Hierna deed de voorzitter mededeeling van het besluit van
den heer F. J. M. Tonino (Haarlem), om af te treden alspenningmeester. Door een misverstand is dit besluit niet tot uitdrukking gekomen in de dagorde. Oorzaak is de gebleken
moeilijkheid om uit Haarlem beheer te voeren, terwij1 de
administratie in Den Haag is. De vergadering nam hiervan met
leedwezen kennis en dank werd aan den aftredendegebracht
voor het krachtige door hem gevoerde beheer. Staande de
vergadering werd tot zijn tijdelijk opvolger gekozen de heer
F. Reysenbach (Den Haag), totdat op de eerstvolgende vergadering verkiezing kan worden gehouden.
Een kort voor de vergadering ingekomen voorstel van de
Jongeliedenafdeeling Den Haag, werd ter verdere overweging
verwezen naar een Commissie, bestaande uit de heeren Prof.
W. Nolet (Warmond), Prof. Dr. Z. W. Sneller (Rotterdam) en
J. W. van der Marck (Den Haag).
Bij de rondvraag vestigt de afgevaardigde der afdeeling
Wageningen de aandacht der vergadering op de rede van den
Rector-Magnificus der Leidsche Hoogeschool over het gebeurde
te Brussel bij het graf van den onbekenden soldaat. Dit bleek
niet algemeen bekend, daar menigeen de rede niet gelezen had,
zoodat het wenschelijk ware geweest, dat de pers daarover
zelfstandig bericht had. Niettemin verheugde de vergadering
er zich over, dat uit die rede bleek, dat het feit, ten Taste gelegd
aan den Leidschen student, zich geheel anders zou hebben
toegedragen, dan aanvankelijk was vermeld.
De afgevaardigde der Jongeliedenafdeeling deelde mede,
dat een lid dier afdeeling, terugkeerend uit Belie zekere
zekere
moeilijkheden zou hebben ondervonden van de zijde der
Nederlandschegrenswacht, oogenschijnlijk alleen, omdat hi'
een Vlaamsch Leeuwenspeldje droeg.
Het Bestuur verzocht hierover nadere schriftelijke inlichtin en,
ten einde zich een juist
o te kunnen vormen.
ordeel
De afgevaardigde der afdeeling 's-Hertogenbosch verzoekt
dengroepsdag aldaar te houden, waartoe onder algemeene
instemming besloten wordt.
De afgevaardigde der afdeeling Utrecht wijst erop, dat
blijkens de pers voor de eerste maal een Internationale bijeenkomst en wel het oogheelkundig congres door den Nederlandschen Minister wasgeopend met een rede, beginnend in de
Nederlandsche taal. Anderen wizen erop, dat spoedig daarop
dit ookgebeurd is op het Internationale Technische Radiocongres. Het wekte de algemeene voldoening, dat de eerbied
voor 's lands taal bij de huidige Regeering, meer dan vroeger
hetgeval schijnt geweest te zijn, tot uitdrukking komt.
De voorzitter sluit de vergadering onder het uitspreken van
dank aan de Amsterdamsche Vrijwillige Burgerwacht voor
de welwillende terbeschikkingstelling van haar vergaderzaal.
W. J. L. van Es.
Moderne Beeldhouwkunst.
Tergelegenheid van de tentoonstelling, door de Haagsche
afdeeling van het A. N. V. in het Kurhaus ingericht, hield
de heer Just Havelaar een lezing over moderne beeldhouwkunst.
Spr. be on met een kort overzicht van de geleidelijke ontwikkeling, die de beeldhouwkunst door de eeuwen heen heeft
gekend. In alle gesloten cultuurtijdperken heeft siren verband
bestaan tusschen bouw- en beeldhouwkunst en dit verband
gaf het beeld zijn kracht. De architectuur is als de moederkunst
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te beschouwen, als de elementaire kunst, het sterkst aan de
stofgebonden; de beeldhouwkunst is onstoffelijker, geeft door
vrijere uiting een onmidd ellijker ontroering. Na de middeleeuwen, het tijdperk, waarin bouw - en beeldhouwkunst nog
geheel tezamen gaan, den tijd van gemeenschapszin en universaliteit, waarin namen van kunstenaars ons niet bekend zijn,
de kunst een anoniem ambacht was, vol de de Renaissance,
geest van aristocratie, van analytisch onderzoekende wetenschap, tijd van individualisme, wat oorzaak was, dat men
neerzag op het „gemeene" ambacht, en liever naar het penseel
reep. De architectuur speelt nu niet meer de voornaamste
g
rol, de schilderkunst zal voortaan de belangrijkste kunstuiting
worden. In de 19de eeuw, de eeuw der schilderkunst bij uitstek
(impressionisme), hebben de beelden niet meer die die to van
vroeger. Maar teen het laatste kwart Bier eeuw openbaart
zich onweerstaanbaar een nieuwe sculpturale drang.
Holland vervult met eere zijn plaats in deze bouw- en
beeldhouwkundige beweging. Zooals Berlage den we baande
voor de bouwkunst, zoo werd Mendes da Costa de geestelijke
vader van de beeldhouwkunst. Men ziet: onze jonge beeldhouwkunst is wederom het kind der bouwkunstgeweest. Het persoonlijke wordt weer opgeheven tot algemeenheid, de kunst
wordt weergemeenschapskunst.
De eersten dezer nieuwe Nederlandsche beeldhouwkunst,
Mendes da Costa en Zijl, zijn streng en liniair gestijld, daarenteen hebben Van der Me en Van den Eynde een meer
fantastisch talent. Doch de heer Havelaar noemde als de
leidende figuur van het on ere geslacht Radecker. Hildo Krop
staat, in zijn streven zich geheel in dienst van de architectuur
te stellen, afzonderlijk.
Aan het slot wees spr. erop, dat het werk dezer jongeren
nog slechts fragmenten zijn van het groote ideaal, dat in hen
leeft. Zij staan gereed die verwachting te verwerkelijken, maar
dat is slechts mogelijk, als zij in ons begrijpers vinden, lieden
die ietsgevoeld hebben van den ernst en de beteekenis dezer
kunst. Daarvan hangt de bloei onzer beeldhouwkunst af.
De voorzitter der Afdeeling, Kolonel Oudendijk, wees er
in zijn dankwoord op, dat wij menschen als Just Havelaar
noodig hebhen, om ons gereed te maken, onze beeldhouwkunst te ontvangen en te helpen bevorderen.
De belangwekkende en boeiende lezing werd opgeluisterd
doorzang van Mevr. Hendriks-Zalsman, die eenige liederen
van J. P.J. Wierts, met den toondichter aan den vleugel,
zeer verdienstelijk ten gehoore bracht.
A. G. 0.
Afdeeling Voorne en Putten.
Wij ontvingen een foto van den door de leerlingen der
Brielsche Ambachtsschool vervaardigden naampaal der janMatthysenlaan, geschenk van de Afdeeling Voorne en Putten
van 't A.N.V., omdat het Gemeentebestuur voldeed aan haar
verzoek die laan te noemen naar den beroemden 15de-eeuwschen Brielschen rechtsgeleerde.

TAALWACHT
Zuiver Nederlandsch en Bargoensch.
(Ingezonden).
In het September-nr. van Neerlandia vind ik als onnauwkeurig Nederlandsch aangeklaagd: „Diegenen, die . . . laat
men hier maar best buiten." Ofschoon ik mij jarenlang met
taalstudie heb beziggehouden,
voel ik aan dien zinsbouw niets
verkeerds. De bedoeling van Mr. Petit zal wel zijn, dat het
moet we en: nog best. Zoo ze en wij ook in onze volkstaal:
dat zal nog het beste zijn, het beste zal nog zijn ze d'r buiten te
laten. Doch nogmaals ik zie er niets verkeerds in, wanneer
Vlamingen in overeenstemming met het schrijftaalgebruik de

wending bezigen, door Mr. Petit gewraakt. De gedachtengang
is toch: best laten wij die personen er maar buiten. En ik vraag
mij af, of ook in N.-N. niet wordt gebezigd: die laten wij
er maar best buiten, ik zal er maar liefst over zwijgen. Ook
verwondert het mij, dat de Taalwacht die wending niet heeft
verdedigd. 1)
Bij Gallas, op Fr. que, vind ik althans: Il n'y a que le devoir:
Deplicht is toch maar alles.
Il n'estque de jou
er d'adresse: Het voornaamste is maar
om handig te zijn.
Il n'a euque trop d'influence: Hi' heeft maar al te veel
invloedgehad.
Blijft dan nog de zinsbouw: Het is dan ook met deze bedoeling,
dat . . . Meestal is het is . . . dat . . . ondoordachte navolging
van het Fransche taalgebruik,
doch ook hiervan vindt men
voorbeelden in het Noorden, b.v.:„Maar op de tweede plaats
is het niet zoozeer het overgenomene, alswel het feit der vermenging
zelf, dat (hier echter betr. vnw.) op het Afrikaansch zijn

karakteristieken stem el heeft ingedrukt van Creoolsch”
(Van Ginneken, Handb. der Ndl. Taal, I, p. 310).
Vooral met dan ook zou ik de zinsbouw met het is voorop
niet beslist verkeerd achten 2). Wij ze en immers ook: als de
heer X.. die schriften uitgaf, dan was het ook met zulke bedoeling.
CONST. H. PEETERS.
Schaffen-bij-Diest.
Gediend en nietgediend.
„Nadat de Thee geserveerd was, bezichtigden de aanwezigen
de tentoonstelling". Aldus eindigde de verslaggever van een
onzergrootste dagbladen zijn bericht over de opening der
tentoonstelling van bouwkunst, welke de Afd. 's-Gravenhage
en omstreken van het A.N.V. de vorige maand in het Kurhaus
had ingericht.
Wij willen even opmerken, dat het A.N.V. niet gediend is
van„geserveerde” thee.
Het Nederlandsch in de A. M. V. J.
(Ingezonden).
Met een enkel woord moge ik in aan op het verwijt van
de„Taalwacht” in Neerlandia van September 1929, gericht
tot de AmsterdamscheJongemannen, die „prat aan" op de
schepping van het A. M. V. J.-Gebouw te Amsterdam.
Inderdaad, ten onrechte staat op de hotelrekening gedrukt
het woord„Telephone”; dit berust op een vergissing, die
bij herdruk der rekening zal worden verbeterd door gebruik
van het woord„Telefoon”, dat echter evenmin er op bogen
kan zuiver Hollandsch te zijn.
Kan de„Taalwacht” het misschien waardeeren, dat de
geheele rekening verder, behalve de aanduidingen in de Fransche
taal — die met het oog op de vreemdelingen niet gemist kunnen
worden — voor alleposten, voor zoover mogelijk, de Nederlandsche benamingen aangeeft ?
Wat het bedienendpersoneel betreft, het volgende:
In het woonhuis voor 'one mannen, de vereenigingsgedeelten
van hetgebouw, de zweminrichting, de stortbad-inrichting
(wij vermijden het vrij gebruikelijke woord „douches"), de
machinekamer, enz., enz., is het personeel zooal niet uitsluitend, dan toch voor het overgrootste deel Nederlandsch,
alle opschriften zijn ook Nederlandsch. Voor het hotel en de
eetzaal was dit niet vol te houden. Gij weet natuurlijk niet
dat 2/3 deel van degasten van dezen zomer vreemdelingen
waren. jammergenoeg is het volstrekt onmogelijk gebleken
om Nederlandschpersoneel te vinden, dat voldoende met
Fransch, Duitsch en Engelsch op de hoogte is, om vreemdelingen
zich: in Neerlandia blz. 145 heeft
g
1) De heer P. verist
de Taalwacht, door gebrek aan ruimte in algemeene bewoordin en haar meening gezegd.
2) De T. W. is hier volkomen met u eens.
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te woord te staan. Daarom hebben wij, door deze en andere
omstandigheden gedwongen, een aantal Zwitsersche en Duitsche
meisjes in dienst moeten nemen. De bedienden in de eetzaal
zijn op enkele na, alien Hollanders.
Hebt Gij wellicht ook opgemerkt, dat de spijskaart de
Hollandsche en de Fransche benamingen der schotels aangeeft ?
Ziet Gij hierin ook van onzen kant niet een streven, om
onze eigen taal hoog te houden ? al is het in een internationaal bedrijf niet altijd en overal mogelijk !
Met de meeste hoogachting,
De Bedrijfsdirecteur van het
Centraal Gebouw der A. M. V. J.

INGEZONDEN.
Beste Beentje voor! — De Roe van Den Haag.
Deze laatste maanden hebben wij, bij de Politieke Conferentie in Den Haag en een aantal Internationale Congressen
kunnen toonen, dat wij in de kunst van inrichting van zulke
ontvangsten kunnen meedoen met de besten. Ook al trekken
wij van de gebruikelijke officieele lofredenen de noodzakelijke
„officieele" percenten af, er behoeft een twijfel te bestaan
aan de algemeenheid der gewekte gunstige indrukken bij hen,
die ons te weinig kenden.
Wij hadden dan ook inderdaad „ons beste beentje voorgezet."
Doch datzelfde moeten wij niet alleen doen bij zulke gelegenheden. Het moet onze stage volksleus blijven ! Onder
degeweldige mededinging, waartegen onze industrie, onze
handel, onze havens en onze land- en tuinbouw te kampen
hebben, kan nets ons helpen dan de uiterste zorg, om alleen
met het allerbeste voor den dag te komen. Wetenschappelijke
en technische volmaking bij de bereiding; bovenal: volkomen
goede trouw, eerlijkheid en zorgvuldigheid bij het uitzoeken,
sorteeren en leveren; alles wat maar ietwat minderwaardig is,
terzijde leggen; volkomen volwichtigheid bij het afwegen;
keurigheid en doeltreffendheid van verpakking, zijn de onverbiddelijke eischen, om onzen naam te verze keren. Heel het
Buitenland moet bij ervaring weten: „Wat uit Nederland komt
volmaakt betrouwbaar en van de allereerste hoedanigheid."
„Beste Beentje voor!"
*

*

*

Op de Wereldconferentie voor Ontwikkeling van Volwassenen,
eind Augustus te Cambridge gehouden, waar 38 volkeren
vertegenwoordigd waren, heb ik van verschillende buitenlanders
zeer vleiende woorden over ons land, en bizonderlijk over Den
Haag, moeten hooren.
Een Amerikaansche oude heer, die daar 6 maal geweest
was, zei me: „Als ik ooit uit Amerika gebannen mocht worden,
kom ik stellig in Den Haag wonen". Waarop ik natuurlijk
niet nalaten kon, hem toe te voegen te ho en dat hi zich dan
niet als een balling zou voelen.
Een Duitsch Hoogleeraar uit Neurenberg, had zulk een levendige herinnering van de bekoorlijkheid van onze hofstad
van voor den oorlog, dat ik hem uitnoodigde op zijn terugreis
een bezoek er aan te brengen en mij de gelegenheid te geven,
hem ook het nieuwe Den Haag te toonen.
Ik meen te mogen zeggen, dat zijn goede indrukken van
vroeger zeer versterkt zijn door zijn nieuw, zij het kort bezoek.
L. SIMONS.
Suriname en degele koorts.
Mine Heeren,
Op bladz. 143, lste kolom onder en 2de kolom bovenaan, lees
ik: „De koto misie is datgene, dat het meest bekend is uit Suriname, behalve dan de gele koorts en de jaarlijks wederkeerende
subsidie."

Teen deze voorstelling moet ik opkomen.
Het is een van de wanbegrippen, die in het moederland
omtrent de West bestaan, dat n.l.gele koorts in Suriname
inheemsch zou zijn. Integendeel, deze gevreesde ziekte komt
daar Inds gelukkig niet voor. Ik heb daarop in een van mijn
reisbrieven uit Suriname reedsgewezen (Telegraaf van 7 Juni
j.l. ay.). Maar het zal nog wel vaak herhaald moeten worden.
ek indien een inwoner van
Het wordt nu echter al teg,
Paramaribo, die blijkbaar voornemens is de lezers van Neerlandiageregeld voor te lichten, de verspreiding der bovenbedoelde onjuiste meening in de hand werkt.
Vandaar mijn protest.
Hoogachtend,
Uw d.w.
J. G. SLEESWIJK.
Onze medewerker schreef niet, dat degele koorts in
Suriname inheemsch is; hi' wilde alleen doen uitkomen, dat
degele koorts nog altijd, ten onrechte, met Suriname verRed.
eenzelvigd wordt.
Voor het Kriigergedenkteeken.
Van den heer J. M. Borgmeyer te Curacao ontving ik 5 Gld.
als opbrengst van verkochte Paul-Kriigerkaarten in de Groepsvergadering van 8-8-'29 te Curacao.
Deze in dank aanvaarde opbrengst, ten bate van het PaulKriigergedenkteeken, heb ik overgemaakt aan het Krugercomite te Utrecht.
K.. M. VERHOEF.
Penningmeester der Jong. afd. A.N.V.

MEDEDEELINGEN.
Buitenlandsche waardeering voor de Wereld Bibliotheek.
In de Inleiding tot het International Handbook of Adult
Education,') door de Londensche World Association for A. E.
uit even ter gelegenheid van de lste Internationale Conferentie, onlangs te Cambridge gehouden, schrijft de Engelsche
redactie op pag. XV:
„It is good that people should be in a position to obtain
the books they need, it is better that they should be enabled
to make the books their ownpossession. To this end various
undertakings have concerned themselves with the production
of cheap books. Notable among such experiments is that
conducted by Mr. Simons of the Hague through his Wereldbibliotheek." 2)
Op verzoek van het Hoofdbestuur der Conferentie heeft
de leader der W . B. in de aan het Boekgewijde Groep een
korte uiteenzetting gegeven van de grondbeginselen der W. B.
en haar werkwijze met a bonnementen, om de verwerving van
een eigen boekerij(tje) voor ieder mogelijk te maken. Na deze
metgroote belangstelling aangehoorde voordracht wonnen de
vertoonde boeken, om hun uitvoering bij la en prijs, algemeene
waardeering van de bijeengekomen Internationale „boekenmenschen" en volgden zelfs bestellingen uit Amerika, En eland
en Duitschland.
1) Internationaal Handboek voor Volwassenen.
2) Het isgo ed dat men in de gelegenheid is om boeken,
welke men noodig heeft, in handen te krijgen, beter is dat men
in staatgesteld wordt om de boeken in eigendom te verkrijgen.
Te dien einde hebben verschillende ondernemingen zich belast met het uit even van goedkoope boeken. Onder deze verdient in het bijzonder vermelding, die, welke de heer Simons,
te `s-Gravenhage, bestuurt, n.l. de Wereldbibliotheek.
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Voor afdeelingsavonden
(vervolg)
Jac. van Elsacker, Bergweg 243 A telefoon 43531, Rotterdam.
Voordrachtavonden; Lessen in voordrachtkunst. Voordrachtenlijst wordt op aanvraag toegezonden.
Q. J. van Trigt, De Baisieuxstraat 246 (Laken-Brussel).
Dietsche kunst- en liederavonden, inzonderheid het Vlaamsche kunst-, yolks-, strijd- en kinderlied.
Mies Zwierzina, Theresiastraat 190, tel. 71973, Den Haag.
Nederlandsche woord- en toonkunstavonden met medewerking van Lilly Brido (zang) en Nell van Triet (klavier).
Eere wien eere toekomt.
14 Augustus werd to Singapore het Admiraliteitsdok, door
onze kranige Nederlandsche sleepbooten daarheen gebracht,
geopend.
Bij deze plechtigheid was onze vertegenwoordiger uitgenoodid.
Hi' schreef ons, dat de daarbij door den Gouverneur en
anderen uitgesproken redevoeringen wel even gewaagden van
degoede zeemanschap, noodig om zulk een gevaarte over
den oceaan to sleepen, maar verzwegen werd, dat het Nederlanders waren, die dat kunststuk volbrachten.

C. de Lange, Drogisterij, Korte Dam 3,
Schiedam
B. j. ter Braak, Gr. Markt 3,
S. J. Kleyn, Pl. very. Gem. Ontvanger, Aleidastraat 74b,
C. A. Tuyl, Makelaar, St. Liduinastr. 7,
P. H. Pomes, Dir. Ambachtsschool, Hoogstr. 176a,
J. B. Kosters, Arts, Westersingel 51,
Rotterdam.
Mevr. de Wed. H. Metz-de Geer, Westersingel 108
Dr. J. van AssenJzn., Westersingel 103,
J. G. M. Korte, Hertog-Govertkade 13, Delft.
L. M. van Tetterode, Nieuwstraat 2-4a,
R. W. Panman, Hugo-de-Grootstraat 92,
Mevr. Lena Kruithof-van Diggelen, Concertzangeres, Copernicusstraat 16,
's-Gravenhage.
L. Boekholt, Stille Veerkade 29,
C. Helling, Proc. Nieuwe Afr. Handelsvereeniging Rotterdam, Kolibrielaan 7,
J. H. Gokke, Van Kinsbergenstr. 85E,
H. Aussems, Oud-Kapt. der Inf. v. h. Ind.
Leger, Theresiastraat 178,
A. A. H. J. Grijseels, Dir. Sted. Credietbank,
Westerstraat 2a,
Utrecht.
H. van Woudenberg Gzn., Dir. Comm. Venn.
Sted. Credietbank, Westerstraat 2a,
Nic. Rijksen, Dir. Woningbureau, Fa. Van
Osnabrugge en Rijksen,
L. Schaap, Fa. Gebr. Kluwers Stoomkoffiebranderij en Theehandel, L. Nieuwstr. 42-44,
Haarlem.
Dr. G. H. Mulder, Arts, Kenaustraat 2,
P. v. d. Steur, Schouwweg 54,
Wassenaar.
H. Nijenhuis, Majoor der Inf. Mil. Adm.,
Breda.
Koninginnestraat 66,
Allen opg. door den beer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Mej. G. de Laat, Corn. Speelmanstraat 50, 's-Gravenhage.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Drs. P. J. Dobbelaer Leeraar
R. H. B. S.
,
Brielle.
Noordeinde,
Opg. door het Bestuur der Afd. Voorne en Putten.
E. L. K. Schmiilling, Kauwlaan 10,
's-Gravenhage.
Opg. door den heer W. D. Niestadt,
Mr. A. Hu en Merulaweg 1,
Rotterdam.
Opg. door het Bestuur der Afd.
Ja. van Elsdcker, Bergweg 243a,
's-Gravenhage.
A. J. Foijer, Statenlaan 95,
Mevr. Lilly Brido, Sneeuwklokjesstraat 20,
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NIEUWE LEDEN.
Groep Nederland.
Beschermende Leden.
Jhr. Mr. M. v. Asch v. Wijck, Prins Hendrikstr. 7, Arnhem.
er Consul der Nederlanden voor
J. W. deJag,
Rotterdam.
Bel g. Congo, Westersingel 101,
Breda.
J. Ingen-Housz, Bankier, Zandberglaan 25,
C. Kasteleijn, Notaris, Prins Hendrikplein 16, 's-Gravenhage.
Allen opg. door den beer Jac. Post,
Mevr. de Wed. Dr. W. C. L. van Schaik, Prof.
Zeist.
Lorentzlaan 43,
Opg. door den heer Th. W. van Schaik, Singkep.
ft

Gewone Leden.

Mr. Arnold Eysvogel, 2de Const. Huygensstr. 42, Amsterdam.
L. Ligtenstein, Arts, 2de Const. Huygensstr. 34,
Frederik Wychers, Koopman, 2de Const.
Huygensstraat 38,
Mevr. Rotteveel-Weber,,
lste Helmersstr. 95
Mej. H. C. v. d. Maas, Violoncelleerares, le
Helmersstr. 157 boven,
W. J. D. Posthumus, Dir. N.V. J. D. Posthumus'
Kon. Stempelfabriek,
Mr. J. H. Arnold, Adv. en Proc., Rijnkade 92, Arnhem.
H. Nienhaus, Accountant, Stations Lein 2,
G. Hogendijk, Rijnkade 115,
A. H.Slotboom, Boekhouder, Raapopscheweg 84,
C. van der Kamp, Fa. v. Heekeren en Van Pelt,
Wijnhandel, Rijnkade 101B
Dr. J. M. Noothoven van Goor, Beneden
Bergstraat 1,
J. de Wijs, Dir. Geld. Radiofabriek, Jansplaats 51,
„
H. van der Loo, Wijnhandelaar, Zijpend. we 25,
J. F.J. Melchers, Industrieel, N. Haven 111, Schiedam.
P. Dirkzwager, Distillateur, N. Haven 151,
F. Blok, Automobielhandelaar, Bur em.
Knappertlaan 4,
C. v. d. Hammen, Bankdirecteur, Warande 53,
J. de Maeyer, Arts, Burgem.-Knappertlaan 30,
Ary van Meurs Wzn., Warande 199,
11

11

11
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Groep Ned.-Indie.
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J. W. Stokvis, Hoofd eener Europeesche La ere
Koetaradja.
School,
Opg. door den jongeheer Ed. Veen,
it

ff

f1

ft

tt

ft

If
if

ft

11

If
it

11

Groep Vlaanderen.
Anderlecht-Brussel.
Ceuppens, Hartelijkheidstraat 26,
Ukkel-Brussel.
F. Seroen, Montjoielaan 81,
H. de Veylder-Pouliart, Jan's Boschlaan 58, Woluwe-Brussel.
Allen opg. door het Bestuur van Tak Brussel.
Bazel (Waas).
Willem Maris,
Oostende.
Pol. Verhulst, Langestraat 84,
Mevr. Dierick-Coppens, Steenweg op Gent, Potegem-Deinze.
7,
Gent.
A. Praet, Student, Van-Du
J Haeck, Rekenplichtige, Brouwerijstraat, Strombeek-Bever.
St. Nicolaas-Waas.
M. Tilman, Hotel de Arend,
Roeselare.
E. Tyberghein, Apotheker, Ooststraat,
Elsene-Brussel.
J. Smets, Renbaanlaan 72,
Allen opg. door het Bestuur van Groep Vlaanderen.
Gelsenkirch.en
J. J. Bastiaensen-Sioen, Schliiterstraat 3,
(Duitschland)
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Nederlandsche beschaving tegenover de Nederlandsche
en stamgebieden daarbuiten.
En zoo was hij vanzelf een oprechte vriend van ons
Verbond en vele jaren, zoolang de kracht hem gelaten
werd, onze trouwe medewerker, eenige jaren als lid
van het Hoofdbestuur, maar ook daarna altijd bereid
ons met zijn heldere raadgevingen ter zijde te staan.
Het Hoofdbestuur heeft dan ook geen gelegenheid
laten voorbijgaan om professor Blok van zijn groote
waardeering te doen blijken. Zoo heeft het hem bij
zijn aftreden als hoogleeraar in April 1925 den eerepenning van het A. N. V. aangeboden en bij zijn
uitvaart, 28 October, hebben de algemeene voorzitter
en de algemeene secretaris hem mede de laatste eer
bewezen.
Nederland treurt over het heengaan van een zijner
beste zonen.
28 Oct. 1929.
de K.
Helene Swarth.
(1859-25 October-1929).

PROF. DR. P. J. BLOK t.
Met grooten weemoed staan ook wij aan het graf
van dezen grooten, warmen ; geleerden vaderlander.
Hij zag de belangen van zijn land zooals alien ze
moe ten zien, die niet bevangen zijn in bekrompenheid.
Hij begreep, dat Nederland cultureel en economisch
alleen dan gezond en sterk kan zijn, wanneer het
zich bewust is van zijn plichten als moederland der

Het zal omtrent 1887 zijn geweest, dat dr. Willem
Doorenbos, een onbevangen, scherp en fijnzinnig
kunstrechter, de aandacht van zijn volgelingen vestigde op „Beelden en Stemmen" van Helene Swarth.
Dat was een der eerste Nederlandsche bundels van
de dichteres. Haar dichtader is sindsdien steeds overvloediger gaan stroomen en zij heeft de wereld verbaasd door de zeldzame verscheidenheid van toon in
den klank van haar dicht. Iets van de bekoring dier
eerste, meer beschrijvende of ook wijsgeerige, zich
tot een wijder lezerskring richtende gedichten is ons
altijd bijgebleven, al scheen haar later, sterk in zichzelf gekeerd, meer lyrisch werk dien indruk te willen
uitwisschen. Maar wat in het bijzonder tot ons sprak
en spreekt, is de volkomen overgave van deze, oor-
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spronkelijk Vlaamsche kunstenares aan haar tweede
vaderland. Deze overgave is zoo volkomen geweest,
dat Pol de Mont onlangs in een Zuidnederlandsch
blad min of meer aarzelend, haar slechts „nog een
beetje van ons" noemde. Maar wis en zeker behoort
zij nog altijd tot Vlaanderen, niet enkel omdat zij het
Taalverbond heeft gesteund, op Nederlandsche taalen letterkundige congressen verscheen, aan tal van
Vlaamsche tijdschriften medewerkte, maar immers
om de eenvoudige reden, dat Vlaanderen en Nederland geestelijk een zijn en bij elkaar behooren.
Een Zuidafrikaansche hoogleeraar noemde onlangs
Vondel Zuidafrikaansch eigendom; in een Kaapsche
boekenlijst zagen wij Cats, Hildebrand, Potgieter en
Multatuli vermeld onder „Afrikaansche letterkunde".

balans: het niet bereikte. Degelijk en krachtig was
de arbeid in die tien jaren: een heel nieuw bedrijf
moest ingericht worden met ongeschoold personeel.
Er werden in Nederland zelfs nog geen vliegtuigen
gebouwd, toen op 18 Mei 1920 de maatschappij haar
eerste verkeersvliegtuig op Londen de lucht inzond.
Voortvarend — want Welke nieuwe onderneming kan
een vlucht vertoonen als de K. L. M. met een vermeerdering van het aantal reizigers van 345 in 1920
tot 18258 in (de eerste 9 maanden van) 1929; van
22000 K.G. goederen tot 706905 K.G. en een stijging
van het aantal gevlogen kilometers tot bij de 2
millioen ! En Welk een menigte gezonde bedrijven
beheert de maatschappij, die als gezagvoerders alleen
Nederlanders in haar dienst heeft; die reeds 3%

Aardbeienverzending met een vliegtuig van de K.L.M.

Bravo! Evenzoo blijft Helene Swarth Vlaamsch.
Met nog meer recht omdat — en daar kunnen de
Vlamingen trotsch op zijn — een deel van haar beste
werk ontstaan is op Vlaamschen bodem.

Tienjarig bestaan der K. L. M.
De K. L. M. is een van de meest Nederlandsche
ondernemingen. Wij voelden dat bij de rede van haar
directeur, den heer Plesman, op 7 October, een rede,
die getuigde van eerlijkheid, rustige kracht, degelijkheid, voortvarendheid. Niet dat deze eigenschappen
nu juist het bijzonder eigendom van de meerderheid
van het Nederlandsche yolk zouden zijn. Maar ze
zijn bijzonder eigen aan onze voorgangers in de
gouden eeuw, die wordt voorbereid, zooals ze dat
waren in de gouden eeuw van het verleden.
Eerlijk was die rede — want de heer Plesman
erkende in zijn overzicht van een prachtige tegoedrekening, ronduit het tekort, aan de andere zijde der

millioen gulden aan loonen uitbetaalde; wier zich
steeds uitbreidende dienst werkt met een nauwkeurigheid en doeltreffendheid, als in geen ander land
worth aangetroffen.
Het kantoor der K. L. M. te Amsterdam is het
oudste luchtvaartkantoor ter wereld. Echt Nederlandsch is deze onderneming bovenal als ontdekker en
wegbereider. Vele der groote ontdekkingsreizigers en
zeevaarders zijn uit het Nederlandsche yolk geboren,
thans weer zijn Nederlanders de eersten geweest,
om de reis naar Indie te volbrengen, waarheen de
K. L. M. reeds haar twaalfde vliegtuig heeft gezonden
en waar een dochtermaatschappij de K. N. I. L. M.
een bedrijf met groote toekomst begon. Het zijn
tien moeilijke jaren geweest, de jaren na 7 October
1919, maar wij zijn overtuigd, dat de K. L. M.,
na een zoo kloek begin, het ergste achter den rug
heeft en — evenals haar vaartuigen — door den
overwonnen weerstand slechts kan stijgen.
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BUITENLAND.
In het belang der Nederlandsche zeelieden in
het buitenland.
Een dure nationale roeping.

Ziekenvervoer ti dens den winter 1928-1929 door de K.L.M.
Afd. Rotterdam.
Verbond
d
Voor de afdeeling Rotterdam van het Al em. Nederl.
hield de dichter en essayist Bernard Verhoeven 8 October
een voordracht over Karel van de Woestijne, in het gebouw
der Nederl. Handelshoogeschool.
Spreker be on met te herinneren aan het woord van Marnix
Gijsen: hij was een tegroot dichter voor een klein land; zijn
ver en waren onvertaalbaar en zoo deelt hij het lot van de
lyrische dichters uit alle landen.
Tweepersoonlijkheden waren in hem vereenigd: de cosmopolitische decadent, de vertegenwoordiger van een ten doode
vermoeide eeuw, en het argeloos menschdier, begaafd met
oerkracht.
Hi' was een libertijn, maar ook een Vlaming en Vlaanderen
gaf hem zijn kracht, zijn ras. Heeft hij zijn land genoeg teruggegeven ? Hi' was een strijdbaar Flamingant, maar hij heeft
zijn land lief gehad als Gezelle.
In al zijn verzen vinden wij de motieven van zijn droeve jeugd
terug. Hoe spoedig voelt hij de walg van verzadiging en roept
om den dood als verlosser! Maar de zee, het kroonmotief van
„Gulden Schakel", is het symbool van de reinigende macht,
die hem moet schoonwasschen van zijn zonden.
De voorzitter, Prof. Dr. Z. W. Sneller, die ook den avond
geopend had, dankte den spreker, mede namens de talrijke
aanwezigen, voor zijn bijzonder schoone voordracht.
Voor afdeelingsavonden.
Mr. Dr. P. H. W. G. van den Helm, oud-Gouvernementssecretaris van Suriname, Zeist, Broederplein 9, Tel. 946.
I. Over Suriname: a. Algemeen overzicht van land en yolk.
b. De rassen van Suriname en hunneproblemen. c. Boschnegers en Indianen. d. Surinaamsche culturen (suiker, koffie
enz.). e. Het werk der Moravische Broedergemeente in heden
en verleden. f. Europeesche (Hollandsche) kolonisatie in
Suriname.. Industrieen en boschbedrijven. Alle met lichtbeelden.
II. Beschouwende onderwerpen: a. De zin van het Koningschap. b. Het vraagstuk der Landverhuizing.
Mejuffrouw Willy Hora Adema, Schuytstraat 145, 's-Gravenha e. Onderwerp: Nederlandsche liederen.
Stammuseum en Stamboekerij.
Deze instellingen zijn gevestigd in de bovenkamers van
ons kantoor Laan 34,'s-Gravenhage en alle werkdagen, behalve
desZaterdags, geopend van 10-12 en van 2-4 uur. Leden en
huisgenooten hebben vrij toe an • niet-leden betalen 20 ct

Er komt in het Nederlandsche yolk gelukkig een
ke ntering ten opzichte van het gevoel van eigenwaarde.
Het was lang, te lang door den handel zoo kosmopolitisch geworden, dat het eigene in het gedrang
kwam. Bid velen ging het zuiver Nederlandsch karakter
door den zuigenden invloed van grooter en machtiger
Europeesche volken verloren. Vooral kwam en komt
dit uit, als de Nederlander in den vreemde een
bestaan ging vinden, waar hij maar allte spoedig zijn
eigen land, waar hij gevormd werd,i,vergat.
Die neiging, om het vaderland te vergeten, zal ook
wel oorzaak zijn, dat de Nederland ers zich over het
algemeen steeds weinig hebben bekommerd om het
lot der Nederlandsche zeelieden, wier werkterrein
hoofdzakelijk in het buitenland ligt.
De Scandinavische landen hebben gelijk Engeland,
Duitschland en Amerika, reeds lang begrepen, dat
door het voeling houden met zijn zeelieden in buitenlandsche havens een yolk zich zelf eert en zijn stamkracht mede onderhoudt. Deze landen verstonden
te dien opzichte hun roeping: en schonken aan de
geestelijke en stoffelijke belangen der koopvaardijvloot
de noodige aandacht. In de voornaamste buitenlandsche havensteden openden zij zeemanstehuizen met
leeszalen. Zelfs scheepshospitalen en gevangenisbezoek
staan op hun programma. Sedert het begin dezer
eeuw is op dat gebied prachtig sociaal werk verricht.
Zoo kan The British Sailors Society Bogen op een
bedrijvigheid en voortvarendheid, die overweldigend
is. Over heel de wereld zijn Naar Tehuizen gevestigd,
waarin de zeeman een onderkomen kan vinden, verpoozing kan zoeken en zich bezig kan houden met
studie en leesstof in rijke verscheidenheid. Er zijn
aan deze naar moderne eischen ingerichte Tehuizen
inlichtingskantoren verbonden voor het opsporen
van vermiste zeelieden, spaarkassen, enz. Het maandblad dezer instelling Chart and Compass geeft een
hoog denkbeeld van den grooten stijl, waarin deze
nuttigearbeict verrichtwordt. Beschermerszijn dekoning
en de koningin van Engeland terwijl de aartsbisschop
van Canterbury voorzitter is.
Maar ook, wat onze oostelijke Buren voor hun zeelieden doen, verdient alle hulde. Toen na den wereldoorlog Duitschland veel opbouwend werk ook in
het buitenland moest verrichten, behoorde daaronder
niet in de laatste plaats de verzorging der belangen
van de koopvaardijvlootbemanning. Van de 180
zeemanstehuizen, die Duitschland voor den oorlog
bezat, is reeds bijna de helft weer in eere hersteld
en het zal niet rusten, voor over heel de lijn deze
tak van buitenlandschen dienst tot in de puntjes is
verzorgd. Om aan dien opbouw mee te werken.
worden heinde en ver jonge „Seemannpastors" uitgezonden. In dit verband mag die Deutsche Evangelische Seemannsmission met eere genoemd worden.
De Noorsche zeemanstehuizen zijn bekend om
hun reinheid en inrichting en zelfs Finland, dat
toch maar een bescheiden plaats in het wereldverkeer
inneemt, heeft op degelijke manier er voor gezorgd,
dat zijn zeelieden in het buitenland goed worden
ondergebracht.
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En wat deed Nederland ?
Het heeft zijn eigenwaarde op dit gebied prijs
gegeven en laat zijn zeelieden aan de gunst van den
vreemde over. Met uitzondering van gewaardeerd
liefdadigheidswerk van enkele Nederlandsche families
was er tot voor kort geen nationale belangstelling
voor de verzorging der belangen van Nederlandsche
zeelieden in het buitenland 1).
Maar sedert enkele jaren is er dan toch een Zeemanszendingsarbeid ingesteld, die het verzuim wil inhalen en
het is te hopen, dat dit lichaam zich niet zal laten Leiden
door partijverschillen, die in Nederland zooveel eenheidswerking verhindert. De instelling heeft tot doel
het sociaal, wetenschappelijk en godsdienstig belang
van den Nederlandschen zeeman te behartigen en

en de Nederlandsche Consulaten lezingen, muzieken rolprentavonden gehouden worden. Ook aan zijn
godsdienstige behoeften moet hij er kunnen voldoen
buiten alle kerkisme om.
Men beseft te onzent nog veel te weinig, hoe vooral
jonge zeelieden aan allerlei gevaren in de zeehavens
bloot staan en welk een zedelijke steun goed ingerichte Zeemanstehuizen voor hen kunnen zijn in
hun onevenwichtig ongeregeld bestaan.
Reeds de wetenschap, dat Nederlandsche zeelieden
in een buitenlandsche haven een plekje Nederland
kunnen vinden, zal hen zich nauwer aan het vaderland
doen gevoelen en welk een voorrecht zal het voor hun
zieke vakgenooten zijn, als zij in het hospitaal door
middel van die Tehuizen verbinding kunnen krijgen,

De Theems. In dit gedeelte liggen uitsluitend Nederlandsche booten.
het is dus een dringende eisch, een eereplicht, dat
het Vaderland in samenwerking met de Nederlandsche
kolonies in 'het buitenland, krachtig steunt, dat de
Regeering in dezen voorop gaat.
leder yolk is verplicht zijn zeevarende zonen aan
zich gebonden te houden. zij vertegenwoordigen
overal een stukje vaderland, zij kunnen steeds werkzaam zijn tot verlevendiging van het stambewustzijn,
zij dragen in handel en nijverheid bij tot de welvaart
van hun landgenooten, verbreiden mede de cultuur
van hun land en dat veelal in gevaarlijker omstandigheden dan de „ingezetenen".
Zeemanszendingsarbeid zal dus in de eerste plaats
te zorgen hebben voor de stichting van modern
ingerichte Nederlandsche Zeemanstehuizen, die een
Hollandsch karakter moeten dragen, Nederlandsche
zindelijkheid en opgewektheid moeten er heerschen
en de Nederlandsche zeeman moet er zich thuis
gevoelen, vaak na maanden langen strijd met de
elementen er een stukje Nederland vinden, Nederlandsche kranten, boeken en tijdschriften naar zijn
begeeren en bevatting. Er kunnen door samenwerking met Nederlandsche vereenigingen ter plaatse
1) Sedert ditgeschreven werd is, 20 October, een Nederlandsch Tehuis voor Zeelieden te Genua geopend. Red.

. om hen de eenzaamheid in het vreemde land te
helpen dragen!
Het geldt bier de verheffing van een verwaarloosd
zwervend deel van ons yolk, dat voor ons volksbestaan
van groote waarde is.
MARTIN BRINKSMA.
Londen, Zomer 1929.
Naschrzft:

De schrijver van de bovenstaande beschouwing'is de
eerste en voorloopig de eenige Nederlander, die in
ambtelijk verband met den Zeemanszendingsarbeid
staat. Hij is secretaris van een uitgebreid comite,
dat zich als doel stelt een Nederlandsch Zeemanshuis
naar de eischen des tijds aan de Theems te stichten
nabij de Tower Bridge, waar bijna uitsluitend
Nederlandsche booten aanleggen. In die commissie
hebben o. m. zitting de heeren F. C. Stoop, Henry
van den Bergh, W. van Oosterwijk Bruyn en C. Zulver,
Welke laatstgenoemde — zijn adres is St. Helens
Court, Londen E C 3 — gelijk de heer Brinksma,
gaarne nadere inlichtingen verstrekt. Een krachtige
stoot tot de vorming der commissie gaf onze gezant,
Jhr. De Marees van Swinderen.
Men heeft alreeds zooveel geld bij elkaar, dat er
een huffs gekocht kon worden, maar men heeft nog
evenveel noodig voor vernieuwing en inrichting.
Een kapitaal van E 10.000 is noodig en voor onmiddel-
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lijke uitgaven
Wij bevelen deze zeer nuttige en noodige instelling
aan in dehulp van allen, die daartoe in staat zijn en
vertrouwen, dat ook vanRegeeringswege steun zal
worden verleend. Voor opgave van jaarlijksche
bijdragen en giften wende men zich tot het kantoor
van het A. N. V., Laan 34, den Haag, Girono. 38825.
Red.
Koninginnedag in het buitenland.
Een vreugd is het veelal, melding te maken van de Nederlandsche feestvieringen in het buitenland op Koninginnedag.
De vaderlandsliefde en Oranjeliefde komen dan zoo eerlijk en
oprecht voor den dag; men leeft als het ware in het stamland
voor een oogenblik. Zoo te Buenos Aires, waar de Nederlandsche
vereeniging op dien dag weer haar beste beentje heeft voorgezet
en bij haar feest de eer genoot der tegenwoordigheid van het
voltallige gezantschap, allereerst van den Nederlandschen
gezant, den secretaris van het gezantschap en zijn echtgenoote,
hetgeheele consulaire lichaam en, onder de niet Nederlandsche
asten, van den Argentijnschen consul te Amsterdam.
g
Ook in de Zuidafrikaansche Unie is opgewekt feestgevierd.
Te Pretoria en teJohannesburg had de Nederlandsche vereeniging de leiding, te Kaapstad de afdeeling van het Algemeen
Nederlandsch Verbond. De aandacht werd weer eens op het
oude stamland en, al wat het aan jong Zuid-Afrika kan bieden,
gevestigd. Prof. M. C. Botha, de nieuwe directeur van Onderwijs
in de Kaapkolonie, hield een belangrijke rede, waarin hij o. m.
zeer terecht opmerkte, dat Nederland de beteekenis, die het
Afrikaansch in de laatste jaren in Zuid Afrika heeft verkregen,
zonder de minste afgunst kan zien. De hoogleeraar had nog
verder kunnengaan en verklaren wat ook in Neerlandia
zoo dikwijls is gezegd — dat men hiertelande de overwinningen,
die het Afrikaansch daar Inds behaalt, als Nederlandsche
cht. Wat alleen in Nederland.
overwinningen beschouwt en toejui
nietgaarne gezien worth, is dat het Nederlandsch op dit oogenblik als leesstof vaak verwaarloosd wordt. Tochgaat het daarmee
beter; prof. Botha sprak van een overgangstijdperk, dat voorbij
zal gaan „Vondel is sowel ons besit as Nederland s'n" zeide hij.
Ookprof. Moorrees en anderen spraken. Te Rondebosch
gaf de Nederlandsche Kunstclub een gezelligen avond met
fraaie dansnummers en een, helaas onbenullig Nederlandsch
blijspelletje, waarmede, volgens de bladen, de Nederlandsche
tooneelschrijfkunst een eer kan hebben ingelegd. En juist
bieden zulke feesten zoo'n mooiegelegenheid aan Nederlanders
in den vreemde, om eens watgoeds te vertoonen, eens een
beetje reclame te maken voor hun land in den goeden zin van

het woord!

HET VOETSPOOR DER VADEREN
Lijnden.
Onlangs kregen wij bezoek van een zeeofficier,
die gedurende een kort oponthoud aan de Westkust van.
Noord-Amerika getroffen werd door de vele Nederlandsche herinneringen, die hij op zijn tocht ontmoette en behoefte gevoelde daarvan iets te boek
te stellen voor Neerlandia.
Gaarne laten wij zijn onopgesmukt verslag hier
volgen:
„In Neerlandia kunnen we geregeld onder „Nederlanders in den Vreemde" lezen, hoe we onze stamverwanten over den aardbol verbreid vinden. Dan
weer vinden we ze als losstaande families, elders in
grootere groepen, meer of minder verbasterd door
vreemde invloeden, maar bijna altijd behooren ze
tot het betere gedeelte der bevolking. In 't algemeen
stellen ze hun Nederlandsche afkomst zeer op prijs.
Een mooi voorbeeld van een groote Nederlandsche
groep, die tot nu toe Naar ras- en taalzuiverheid in
hooge mate wist te bewaren, vond ik in het dorp
Lynden. Met een anderen Nederlander heb ik daar
een kort bezoek kunnen brengen. Tot m'n spijt heb
ik er slechts twee uur kunnen blijven.
In den staat Washington (N. Amerika) ligt een
30 K.M. ten Noorden van Seattle de havenstad
Bellingham, die geregeld door de schepen der JavaPacificlijn en Holland-Amerikalijn wordt aangedaan.
Hier wonen vele Nederlanders, die echter meest in
de Amerikaansche samenleving opgaan. Ik hoorde
hier, dat het dichtbij gelegen dorp Lynden een geheel
Nederlandsche plaats was, waarom ik besloot er
eens een kijkje te gaan nemen.
Van Bellingham bracht ons een autobus naar
Lynden. De rit duurde drie kwartier en ging Tangs
een goeden straatweg door een Nederlandsch uitziend
landschap met bouwland en boerderijen.
Reeds in de autobus vonden we een paar Nederlandsch sprekende jongelui, die ons een en ander
konden vertellen.
Lynden ligt ongeveer 5 K.M. van de Canadeesche
grens. Het vertoonde zich als een welvarend, zindelijk
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uitziend dorp. Op de deuren Hollandsche namen en
opschriften. In de dorpsstraat was weinig vertier;
kinderen en enkele menschen, die we in het Nederlandsch aanspraken, vonden dat zeer gewoon. We
telden een vijftal kerkjes met Nederlandsche opschriften. In de „Lynden stores" vonden we de
eigenaars Bijlsma en Van Leeuwen; de eerste in
Friesland geboren; de laatste sprak, hoewel reeds tot
in het derde geslacht zijner familie in Amerika, nog
vloeiend Nederlandsch. Ze vertelden ons, dat er in
Lynden een 800-tal Nederlandsche families wonen,
vijf kerken zijn, waarin in het Nederlandsch wordt
gepreekt, en dat op de school in onze taal nog wordt
les gegeven. Dit laatste was dit jaar door de Amerikaansche overheid voor 't eerst verboden en geschiedt
nu in 't Engelsch.
Landbouw en veeteelt zijn er de hoofdbedrijven,
terwijl de laatste drie jaren de bloembollenteelt is
opgekomen; men vindt er dan ook verschillende
bekende firmanamen uit de bollenstreek, zooals
Van Zanteri, Zeegers, enz. In den Nederlandschen
boekwinkel bestond de geheele boekenvoorraad uit
eenige Nederlandsche gezangboeken.
We spraken nog een paar menschen en moesten
eenige gastvrije uitnoodigingen afslaan wegens gebrek
aan tijd. We behielden een prettige herinnering aan
dit bezoek. Eenige voeling met het Alg. Ned. Verbond
zouden vele Lyndenaars, geloof ik, wel op prijs
stellen."
Tot zoover de mededeelingen van den belangstellenden zeevaarder. Wie meer van deze Nederlandsche
streek in Westelijk Noord-Amerika wil weten, kunnen
we verwijzen naar het groote werk van Dr. J. Hinte
over De Nederlanders in Amerika en wel naar het
tweede deel, hoofdstuk X, blz. 237, 248, 249, 250
en 251.
Het Hoofdbestuur zal natuurlijk niet nalaten verbinding te zoeken met de Nederlanders in Bellingham.
En nu nog een wensch.
Laten alle leden van het A. N. V., die uit kracht
van hun betrekking of op hun reizen voor genot of
wetenschappelijke doeleinden van zulke ervaringen
als de bovengemelde zeeofficier had, Neerlandia op
de hoogte houden. Zij doen er een goed werk mee ter
verhooging van het Nederlandsche stambewustzijn.

2). Nieuwe pogingen dienen gedaan, om het Nederlandsch als diplomatieke en administratieve taal te
doen erkennen voor de betrekkingen: a. tusschen de
regeeringen te Brussel en te 's-Gravenhage; b. tusschen
de Nederlandsche overheidsdiensten, spoorwegen,
enz. en dezelfde diensten in het Vlaamsche land.
(waar, ingevolge de wet van 31 Juli 1921 het Nederlandsch de ambtelijke bestuurstaal is);
3). Oprichting, in den schoot van iedere Verbondsafdeeling, in Vlaanderen, van een plaatselijke taalwacht, hebbende tot doel bij te dragen: a. door het
inrichten van leergangen voor beschaafde Nederlandsche uitspraak, tot het zuiveren der omgangstaal
in Vlaanderen; b. tot het bevorderen van het gebruik
van onze taal door de openbare besturen; c. tot de
vervlaamsching van het uitzicht der Vlaamsche steden
en gemeenten (eentalig Vlaamsche straatnaambordjes,
uithangborden, opschriften, enz.);
4). Oprichting van nieuwe afdeelingen; krachtige
werking voor het werven van nieuwe leden ten bate
van de reeds bestaande afdeelingen; aanstelling van
vertegenwoordigers of correspondenten in alle belangrijke plaatsen, waar geen tak van het Verbond bestaat;
5). Taalgrensactie; steunen van de taalgrenscommissie in dewelke het A. N. V. vertegenwoordigd is;
boeken voor de bedreigde gemeenten;
6). Wisselwerking tusschen Noord en Zuid door:
a. het inrichten van lezingen; b. het vertoonen van
rolprenten; c. het inrichten van tentoonstellingen van
Ned. boeken en kunstwerken; d. het inrichten en
bevorderen van reizen (samen met den V. T. B.) 1)
in de beide richtingen; e. het bevorderen eener
werkelijk doelmatige uitwisseling van leerkrachten;
1. het inrichten van een „werk der briefwisseling
van de Noordnederlandsche en Vlaamsche jeugd";
7). Betere bekendmaking van de Nederlandsche
kunst, in al hare uitingen, in Vlaanderen; huldiging
van verdienstelijke Vlaamsche en Noordnederlandsche letterkundigen en kunstenaars; verspreiding van
juiste denkbeelden omtrent de Nederlandsche beschaving, het Nederlandsche volksleven, de Nederlandsche oeconomie, enz. in Vlaanderen, en omtrent
de Vlaamsche beschaving, enz. in Noord-Nederland.
8). Inrichting van stamdagen en andere bijeenkomsten, Welke beoogen belangstelling en liefde voor
de Nederlandsche taal en den Nederlandschen stam
in het algemeen op te wekken.

VLAANDEREN.
Een groepsprogramma van practische
verwezenlijking.
In de 22 September j.l. te Brussel gehouden buitengewone algemeene vergadering der leden van de
Groep Vlaanderen is een programma van werkzaamheden aangenomen, waarvan de hoofdpunten als
volgt kunnen worden samengevat:
1). Het A. N. V. moet, in Vlaanderen, evenals
overal elders, met alle middelen, waarover het beschikt, onverpoosd ijveren voor het bevorderen van
de beteekenis en van het aanzien van taal en stam;
dit dient in de allereerste plaats te geschieden door
het aanvaarden der benaming Nederlandsch in plaats
van Vlaamsch, overal waar daarmede de taal wordt
aangeduid. Deze aanvaarding, door Regeering, parlement en openbare besturen, moet o. m. bewerkt
worden door middel van verzoekschriften, persoonlijke stappen, enz.;

De Taalgrens.
Verschenen is nummer 3 van „De Taalgrens",
orgaan van het Vlaamsche taalgrenscomite (leider
der redactie: Dr. J. Smets, Broeckstraat 64, Tienen;
beheer en uitgeverij : 0. Goebeert, Breedestraat, 4,
Rose). Het bevat o. m. de volgende bijdragen:
„De taalgrenskwestie", „Een Waalsche meening",
„Onze taalgrenzen in 't Noord-Oosten der provincie
Luik"; „Uit de geschiedenis van de taalgrensbeweging", enz. en verdient de belangstelling van
al, wie niet onverschillig is voor de toekomst van onzen
stam op zijn zuidelijke grens in Europa.
Het Lodewijk-De-Raetcomite.
Onderhandelingen worden thans gevoerd tusschen
het, kort na den oorlog op aandrang van groep
Vlaanderen van het A. N. V. tot stand gekomen
1)

Vlaamsche Toeristenbond.
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Lodewijk-De-Raetcomite en sommige groote cilaani
sche organisaties als den Vlaamschen Toeristm bora 1
en het Vlaamsch Economisch Verbond, die n di t
Comite nog niet vertegenwoordigd waren. Aldus
uitgebreid zal het Lodewijk-De-Raetcomite, dat het
stoffelijk overschot van den betreurden Vlaamschen
staathuishoudkundige naar een voor het plaatsen van
een gedenkteeken beter geschikt gedeelte der begraafplaats van St. Gilles-Brussel, te Ukkel-Calevoet, laat
overbrengen, nu de omstandigheden ook weer gunstiger geworden zijn, de tijdelijk gestaakte werking
voor een Lodewijk-De-Raetgedenkteeken, kunnen
hervatten. Het secretariaat is gevestigd Slotlaan 13,
Woluwe-Brussel.
De schrijfwijze der plaatsnamen.
Herhaaldelijk reeds kwam, in de bijeenkomsten van het
A. N. V. zoo voor als na den oorlog, de vraag der schrijfwijze
van de Vlaamscheplaatsnamen te berde en ook in andere
vereenigingen en lichamen met wetenschappelijke of taalkundige
strekking, werd ditzelfde vraagstuk behandeld. In „Neerlandia"
is, niet zoo heel lang geleden nog, op de noodzakelijkheid van
een betere en algemeen te aanvaarden schrijfwijze dezer namen
gewezen.
In een vergadering van de „Commissie voor nieuwere taal",
van de Kon. Vlaamsche Academie, 17 October j.l. te Gent
gehouden, leidde prof. dr. Van de Wijer, hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit te Leuven, lid der commissie, een bespreking,
loopende over de moderne spelling van de Vlaamsche plaatsnamen, in welke bespreking besloten werd tot de goedkeuring
van een wensch, het verzoek behelzend, dat de Academie
zich tot de Belgische regeering zou wenden ten einde de
moderne schrijfwijze der Vlaamsche plaatsnamen door al de
openbare besturen te zien aanvaarden en gebruiken.
„Chemins de fer Neerlandais" en
,,Ligue Neerlandaise de Tourisme."
Het wil er blijkbaar bij sommige Nederlandsche lichamen
nog altijd maar niet in, dat Vlaanderen tot het Nederlandsche
taalgebied behoort en de Vlamingen niet gediend zijn met

1 ; tan3cli e reclamebiljetten, vooral niet wanneer deze uitgaan
van Nederlandsche maatschappijen, vereenigingen of firma's.

Hoe zou men het anders kunnen verklaren, dat de Nederlandsche
Spoorwegen en de Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in spoorwegstations van het Vlaamsche land
Franscheplakbrieven laten uithangen, waarbij de Vlaamsche
bevolking in het Fransch aangespoord wordt, om Nederland
te bezoeken ? In het Westvlaamsche station Dixmuiden
hebben honderden Vlamingen zich, op den jongsten bedevaartdag, aan een dergelijken Franschen plakbrief geergerd. Als
„reclame a rebours", om nu ook eens drie woorden Fransch
tegebruiken, was het alleszins geslaagd.
Eentalig Vlaamsche straatnaambordjes.
De beweging voor de vervlaamsching der straatnaambordjes
—, welke tot voor enkele jaren, in vele Vlaamsche steden nog
tweetaliger, soms zelfs met het Fransch boven de eigenaardige
Niet alleen meer kleine engrootere gemeenten van het
platteland hebben een einde aan de uit deze onzinnige
tweetaligheid voortspuitende verwarring gesteld, ook belangrijke steden als Aalst en Brugge zijn dien we opgegaan.
Bij een bezoek, een paar weken geleden aan Mechelen gebracht,
mochten wij, met genoegen, vaststellen, dat het goede voorbeeld
ook daar navolging heeft gevonden en de oude tweetalige
straatnaambordjes, in het midden der stad, reeds door eentalig
Nederlandsche zijn vervangen.
Wanneer komen ook Antwerpen (in de voorsteden Berchem
en Borgerhout blijkt de eentaligheid steeds reel te zijn geweest
engebleven), Hasselt, Roeselare, Kortrijk, Halle, Gent, Leuven,
Vilvoorde enz. aan de beurt ?

Holland-Huffs te Brussel.
Het Bestuur van het Holland-Huffs te Brussel is
begonnen met de uitgifte van een Bulletin; Nr. 1
is verschenen.
Wij vinden hierin aanleiding iets over deze instelling
te zeggen. Zij heeft weliswaar niets met de Nederlandsche Stambeweging te maken, Wendt zich zelfs
niet alleen tot de Belgen, maar tot alien, van welke
nationaliteit ook, die met Nederlanders willen handel

Een Hollandsch liefdadigheidsfeest in het Holland—Huis te Brussel (Auderghemsche Laan 61-63).
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drijven; maar toch doet zij daarnaast goed werk,
om den Nederlandschen goeden naam in Belgie
te dienen en laat zij geen gelegenheid voorbijgaan,
om te toonen, dat zij den Vlamingen naast de Nederlanders als gelijkgerechtigden gastvrijheid wil verleenen.
Dit alles heeft aanspraak op onze grootste waardeering.
Dat het Bestuur er in geslaagd is belangstelling en
sympathie te wekken in alle Belgische kringen en
toch — gelijk is gezegd allerminst ook tegenover
de Vlamingen de gezonde Nederlandsche opvattingen
verloochent, getuigt van goed beleid. En dit verdient
bizondere waardeering in de tegenwoordige omstandigheden, nu men nog altijd niet kan zeggen, dat de
betrekkingen tusschen de beide Buren zijn, zooals ze
behooren te wezen.
Prachtig werk doet het Holland-Huffs voor de
bekendmaking van Nederland, met inbegrip van de
Nederlandsche overzeesche gebieden, op economisch
gebied. In het gebouw is alles ruim en met smaak
gerangschikt, zoodat de bezoekers een duidelijk beeld
van het tentoongestelde in zich opnemen. De diorama's
van de Nederlandsche steden en de Indische cultures
zijn zeer mooi uitgevoerd.
En ten slotte 't geen, waarom het eigenlijk te doen
is: de uitbreiding der handelsbetrekkingen tusschen
Nederland en het buitenland.
Het moet voor het Bestuur een groote voldoening
zijn, dat op dit gebied reeds belangrijke uitslagen
zijn bereikt. Dit moge tot dankbaarheid stemmen
in de belanghebbende Nederlandsche handels- en
nijverheidskringen. Men kan daarvan geen duidelijker
bewijs geven dan door krachtigen geldelijken steun,
opdat het Bestuur, vrij van geldzorgen, zijn mooi
werk te Brussel kan voortzetten (Voorzitter van den.
Raad van Beheer is de heer Bern. J. Veldhuis, Secretaris de heer L. Wolter).
Brussel is een zeer geschikt middelpunt voor een
Holland-Huffs, omdat veel vreemdelingen daar geregeld komen. Maar een Holland-Huffs behoort ook
in andere groote hoofdplaatsen, middelpunten van
internationaal handelsverkeer te verrijzen. Het is
een machtig veelzijdig middel om de plaats van
Nederland in het buitenland te versterken.
Moge het voorbeeld van Brussel tot navolging
prikkelen.
En tot besluit nog een wensch, al zal het voor
de vervulling wel veel te laat zijn:
Men kieze een goeden Nederlandschen naam voor
deze instellingen. De naam „Holland" is op zich
zelf onjuist, omdat wel Holland Nederland is, maar
Nederland niet Holland. En de samenvoeging
„Holland Huffs" is geen Nederlandsch.
„Het Nederlandsche Huffs" zou echter goed Nederlandsch zijn.

ZUID-AFRIKA
De stichting van Stellenbosch voor 250 jaren
herdacht.
1679-6 Nov.-1929.
Stellenbosch, na Kaapstad de oudste stad in ZuidAfrika, zal op 6 November 1929 den dag herdenken,
waarop het vOOr 250 jaren werd gesticht.
Dankbaar wil men dien dag vieren en daarbij
op den Papagaaiberg een gedenkteeken onthullen voor

Groot-Constantia. Woonhuis van Gouverneur
Simon van der Stel.

den man, die zooveel heeft beteekend voor de uitbreiding van het Nederlandsche gezag in Zuid-Afrika,
waarvan Jan van Riebeeck de grondlegger was.
De Kaapsche nederzetting in „de Uithoeck", aanvankelijk als ververschingsplaats voor de retourvloten
van de 0. I. Compagnie aangelegd, toen de chirurgijn
Jan van Riebeeck daar 6 April 1652 landde, en die haar
eerste commandeur werd, ontwikkelde zich tengevolge
van allerlei wijze maatregelen. Veeposten werden
gevestigd, beschut door militairen, om niet afhankelijk
te zijn van den handel met de Hottentotten en zoodoende te Kaapstad landende schepen van versch
vleesch te voorzien. Land- en tuinbouw werden
aangemoedigd, vruchtboomen geplant en toen Simon
van der Stel op 12 October 1679 aan de „Cabo de
Bona Esperance" met zijn vier zonen landde als de
bestuurder van de veelbelovende volksplanting, heeft
deze Nederlander weinig kunnen vermoeden, dat hij
in het nieuwe land 20 jaren de teugels van het bestuur
in handen zou houden en op 73-jarigen leeftijd in
het aangenomen nieuwe Vaderland zou sterven.
Simon van der Stel was geboren op Mauritius,
waar zijn wader commandeur was, en was gehuwd
met Johanna Jacoba Six Willemsdochter, die hem
niet naar den „Uythoeck" heeft vergezeld.
Hij wordt beschreven als een man van aangename
manieren en goeden smaak, gastvrij, geestig en met
een opgewekt humeur, Wiens ideaal is geweest op
het Kaapsche schiereiland een volksplanting te stichten, die volkomen op een Nederlandsche provincie
zou gelijken, aangezien slechts wat Nederlandsch
was, in zijn oogen goed was.
Men mag hem een voortrekker noemen van den
Nederlandschen stain, een pionier van Wien grooter
invloed is uitgegaan dan van een zijner voorgangers.
Zijn ondernemingsgeest bleek alras, toen hij kort
na aankomst een tocht aan de andere zijde van
Hottentots-Holland ondernam en een prachtige vallei
ontdekte, waarvan de omringende Bergen met welig
gras en de kloven en ravijnen met prachtige bosschen
waren bedekt. Een heldere rivier stroomde door het
dal. Daar besloot hij een volksplanting te stichten,
Welke hij Stellenbosch noemde. 6 November 1679
moet als stichtingsdag van deze plaats, die zich alras
uitbreidde en een der fraaiste in de Kaapprovincie
werd, worden beschouwd.
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Onder dezen krachtigen, ver zienden man, nam de
wijnbouw een groote vlucht. De Compagnies Tuin
werd een sieraad voor het Kaapsche schiereiland.
Het boomen planten nam een groote vlucht. Bij placaat
van 18 Juni 1689 werd bepaald, dat ieder jaarlijks
100 eikenboomen moest planten in den grond, dien
de Compagnie had gegeven. Stellenbosch werd de
eikenstad.
Behalve Stellenbosch herinneren Simonsstad en
Simonsbaai ons aan dezen Gouverneur.
Nog legde hij de nederzetting Drakenstein aan,
genoemd naar Hendr. A. van Rheede tot Drakenstein,
Heer van Mijdrecht, die als Commissaris van
Heeren XVII in 1685 de Kaap bezocht en die hem
den grond schonk van bijna 1000 morgen, waarop de
Commandeur de later zoo vermaarde wijnboerderij
Groot-Constantia aanlegde.
Van der Stel stichtte de eerste school in zijn nieuwe
nederzetting in 1683. De schoolmeester-ziekentrooster
nam den dienst op Zondag waar, totdat Stellenbosch
in 1687 zijn eigen kerk kreeg.
Naar Nederlandsch gebruik voerde hij in 1686
een jaarmarkt of kermis in, welke van 1-14 October
duurde en besloten werd met feestelijkheden op zijn
verjaardag. Het was een ontspanningstijd voor de
bevolking van Stellenbosch en het Kaapsche district,
waarbij men zich met papegaaischieten vermaakte.
Een der belangrijkste gebeurtenissen onder Van
der Stels bewind was de komst der Hugenoten in
1688 en 1689, vreemdelingen, die hij liever niet had
gezien, maar hij moest zich bij de beslissing van de
heeren ,,majores" neerleggen. Een groot deel hunner
vestigde zich in Drakenstein en het nu bekende
Franschhoek en zij werden een groote aanwinst voor
de kleine Hollandsche nederzetting, waaruit de Afrikaansche natie is gegroeid. Als belooning ontving
Van der Stel in 1691 den rang van Gouverneur en
in 1692 den titel van Raad Extraordinaris.
Na zijn aftreden in 1699 vestigde hij zich op zijn
bouwerij Groot-Constantia, waar hij 24 Juni 1712
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overleed. Zijn noon Willem Adriaan volgde hem op.
Stellenbosch is in den loop der eeuwen het middelpunt van opvoeding en onderwijs geworden en bezit
— sedert 2 April 1918 — een Universiteit.
De feestviering op 6 November a.s. zal, behalve de
onthulling van het gedenkteeken voor S. van der Stel
(ontworpen door Van Wouw) de Kermis en den
verjaardag van haren stichter vieren, zooals die voor
twee en een halve eeuw plaats had.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
Voor de onthulling van het gedenkteeken heeft
de gemeente Stellenbosch zelve 1000 pond uitgetrokken, maar 3000 pond moet uit persoonlijke
bijdragen komen. In ons Septembernummer plaatsten
wij hiervoor een oproeping, want men verwacht ook
geld uit Van der Stels vaderland. Tot heden kwam
slechts in van C. B. te Hilversum f 2.50, A. J. S. te
Arnhem f 2.50, J. C. 0. f 10.— en A. K. f 1.—,
beiden te Leiden; D. E. B. en M. P. B. te Haarlem
f 2.—, P. M. D. te Santpoort f 5.—, T. te Utrecht f 5.—,
R. B. f 2.50,v.W. f 2.50, F.O. D. f 2.50 en P. d. K. f 10.—
alien te 's-Gravenhage, E. K. te Amsterdam f 10.—.
Wij doen nogmaals een krachtig beroep op Nederlanders en Stamgenooten in binnen- en buitenland
om voor dit doel iets of te zonderen. Ons gironummer is 38825.
Feestmaaltijd met den Zuidafrikaanschen
gezant.
In samenwerking met de Nederlandsch ZuidAfrikaansche vereeniging, de commissie voor den
Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel, het Studiefonds voor Zuid-Afrikaansche Studenten, den
Dietschen Bond en het Dietsch Studenten Verbond,
heeft Ons Verbond op Dinsdag 22 October j.l. een
feestmaaltijd aangeboden aan den Heer D. J. de
Villiers, den eersten Gezant van Zuid-Afrika in.
Nederland, nadat de Boeren-republieken haar onafhankelijkheid hadden verloren.

Gezicht op Stellenbosch.
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Behalve vele bestuursleden der ontvangende instellingen zaten mede aan Jhr. Mr. Beelaerts van
Blokland, Minister van Buitenlandsche Zaken, Dr.
W. J. Leyds, oud-Gezant van de Transvaalsche
Republiek, Dr.!,11. J. Kiewiet de Jonge, eerevoorzitter
en Dr. J. Th. de Visser, eerelid van ons Verbond.
De algemeene voorzitter heeft in zijn tafelrede
een beroep gedaan op de samenwerking van de
Nederlanders en de Zuidafrikaansche stamgenooten
tot handhaving en verbreiding der Nederlandsche
beschaving in beider belang, en daarvoor de medewerking gevraagd van den nieuwen gezant.
Men behoeft nog niet een verwoed A. N. V.strijder te zijn, om sterk onder den indruk te komen,
van hetgeen thans geschiedt: een Gezantschap van
Zuid-Afrika bij het Nederlandsche Hof. Van een
zelfstandige mogendheid dus, als voortzetting der
oude Hollandsche nederzettingen in het Zuiden van
Afrika, voortzetting ook in Bien zin, dat het Hollandsche element er de leiding heeft. Dat de Afrikaners
zich ook van Nederland volkomen los gevoelen,
een eigen natie vormen met een eigen taal, spreekt
van zelf en doet niets of aan de afstamming, verzwakt
dus ook niet de nauwe banden tusschen den jongen
staat en het oude moederland.
Het is een feit van groote beteekenis, een feit, dat
diep treft het hart van alle oprechte vaderlanders,
dat thans een stamverwant land zijn Gezant hierheen
zond, die ons toespreekt in onze gemeenschappelijke
taal, die hierdoor, maar ook door allerlei andere
dingen, kleinigheden sours, onmiddellijk toont een
der onzen te zijn; en dat, wanneer straks het ZuidAfrikaansche Gezantschap vlagt —Minister Beelaerts
wees er op in zijn tafelrede — daar zal wapperen onze
oude Geuzenviag, waarop wij alien zoo trotsch zijn
en die zeer velen gaarne ook als de Nederlandsche
viag van onzen tijd zouden zien aangewezen.
In langen tijd werd de groote beteekenis van een
gezond, krachtig ontwikkeld stambewustzijn, de
waarde daarvan voor ons vaderland en de verspreide
deelen van onzen stam, ons niet zoo duidelijk voor
oogen gesteld als in deze dagen.
d. K.
Tweetaligheid neemt toe.
Blijkens een ambtelijk verslag worden de blanken
in Zuid-Afrika meer en meer tweetalig. Van de
schoolgaande en volwassen blanken gaven zich in
1918 42.07 t. h. als tweetalig op, in 1921: 50.71 en.
in 1926: 58.52 t. h. Het aantal alleen Engelschsprekenden is niet zoo sterk gedaald als het aantal
alleen Afrikaansch-sprekenden (onderscheidenlijk 3.6
en 4.2 t. h.). Van de stedelijke en de landbevolking
is onderscheidenlijk 61 en 55 t. h. tweetalig. In de
steden spreken 31 t. h. van de bevolking alleen
Engelsch, 8 t. h. Afrikaansch. Op het land is het
juist andersom: 37 t, h. spreken alleen Afrikaansch
en 8 t. h. alleen Engelsch. Het aantal mannelijke
personen, die Afrikaansch spreken, is in de Unie
ongeveer even groot als het aantal vrouwelijke.
De tegenstelling tusschen stad en land vindt men
terug te Bloemfontein en te Durban. De hoofdstad
van den Vrijstaat bezit de meeste tweetaligen en
de meeste Afrikaansch-sprekenden, de hoofdstad
van Natal de minste tweetaligen, de minste Afrikaansch en de meeste Engelsch sprekenden.
Uit het verslag blijkt verder, dat kinderen beneden
6 jaar meestal Afrikaansch spreken, en dat Afrikaansch
ook voor het meerendeel de taal is der bejaarden.

Voorts: dat de bevolking van Kaapland min of meer
tweetalig is. De Transvaalsche steden zijn overwegend
Engelsch.
Des te verheugender is het bestaan van een Afrikaansch bolwerk te Pretoria in den vorm van de
Afrikaanse Hoogeschool, die voortdurend haar
onderwijs uitbreidt. Zij is in 1920 gesticht met
44 leerlingen; de lokalen moesten zoo dikwijls uitgebreid worden, dat er tenslotte een eigen gebouw
moest komen. Generaal Hertzog heeft daarvoor den
eersten steen gelegd; het was een prachtig gebouw.
Maar aan het einde van het eerste jaar was het alweer
te klein en moest een grooter gebouw in gebruik
worden genomen, dat tot dusver voor ander onderwijs
dienst deed. Thans, na achttien maanden, is ook dit
gebouw ontoereikend geworden, zoodat het bestuur
heeft moeten besluiten de inrichting in tweeen te
splitsen, een voor meisjes en een voor jongens. De
eerste hoogeschool voor meisjes in Transvaal was
hiermede gesticht. Het onderwijs in deze instellingen
zal ongetwijfeld de tweetaligheid krachtig bevorderen.
Nederlandsch in Belgisch Congo.
Te Elisabethville in Belgisch Congo is — naar wij
in het maandblad Zuid-Afrika lezen — onlangs de eerste
Protestantsche Nederlandsche kerk ingewijd door den plaatseliken leeraar ds. Retief, onder wiens leiding het gebouw is
opgericht. Menigmaal heeft hi' zelf den troffel ter hand genomen.
Hi' heeft persoonlijk den preekstoel vervaardigd. Het gebouw
heeft ongeveer 775 pond sterling gekost en de opbrengst van
een op dien dag gehouden bazaar was boven verwachting goed,
waardoor degeheele schuld op het gebouw gedelgt is.
Onder de aanwezigen waren 25 personen, opgekomen van
het 96 mijlen verwijderde Panda. Bij de inwijding was mede
aanwezig ds. De Wet van Lusaka.
Dit bericht verdient de aandacht, omdat er uit blijkt, dat
het Nederlandsch tot zoo hoog doordrong, met hulp uit het
Zuiden. Want Lusaka lit met Enkeldoom, Gwelo, Melsetter,
Salisbury, Umtali en Belawayo in den ring Belawayo van de
Ned. Geref. Kerk van Z. Afrika in Matabele-land boven
Transvaal. Ds. H. A. de Wet heeft dus een ontzaglijke reis
moeten maken. Panda konden wij niet vinden, wel Panga ten
N. van Umtali en Melsetter. Hetgetuigt wel van warme belangstelling en stambewustzijn, dat men van daar voor eene kerkwijding heel naar Zuid-Congo komt ! Predikanten Retief zijn
er vele, C. W. Retief te Paul Roux, ring Bethlehem, 0. V.;
P. J. Retief te Murray, ring Tulbagh, Kaap; P. J. Retief te
Alexandria, ring van Albanie, Kaap; en nog een J. le Roux
Retief te Dullstroom, ring Lijdenburg voor de Ned. Herv.
Kerk van Transvaal. Die van Elisabethville heet deplaatselijke
leeraar en moet dus een vijfde van dien naam zijn. Niet alles is
hier duidelijk, met name om de afstanden, en nader bericht
zougewenscht wezen.
Taaltoestanden in Zuid-Afrika.
Men schrijft ons uit Heidelberg (Transvaal):
Het is een zeer zware strijd, dien wij hier in Zuid-Afrika
te voeren hebben, om onze taal te handhaven; vooreerst al,
omdat wij dien hebben te voeren teen een , van de groote,
zij het niet teen de grootste wereldtaal. En niet alleen dit,
maar wij hebben ook te kampen met een zeer groot deel van
de Afrikaansch sprekende bevolking, welke weinig doet in
deze richting.
Hoew el hetgebruik van 't Afrikaansch toeneemt op het
gebied van litteratuur, our an en in huis, zijn er nog zeer
velen onder onze natie, die bij voorkeur Engelsch spreken
en lezen; in den spoortrein b.v. zal u weinige Afrikaansche
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couranten zien lezen, maar bijna uitsluitend Engelsche bladen
en tijdschriften. In de kantoren van de regeering worden de
Afrikaansch sprekenden in hun eigen taal door de beambten
bediend, maar onder elkander spreken zij in den reel Engelsch;
dit is ook hetgeval in de bestuurslichamen, b. v. in de vergaderingen van de stadsraden, de schoolraden, in de zittingen
van den Provincialen Raad, al zijn ook de meeste leden Afrikaansch sprekenden, en zijn er slechts een paar Engelschen. In
hetparlement wordt, naar ik meen, zoowel door de Ministers
als door de leden meest hun eigen taal gebruikt. Dan hebben wij
te kampen met de ellendige vertalingen van de regeeringsstukken: het schijnt, dat meest alle documenten en brieven van de
kantoren der regeering in het Engelsch worden opgesteld, en
dan vertaald door ambtenaren, van wren weinig behoorlijk
Afrikaansch kennen.
Tochgaan wij vooruit, b.v. in de winkeis; wanneer we een
jaar of drie geleden ons eigen taal spraken, wilde men ons
niet verstaan; ja het is mij gebeurd, dat ik door een meisje
eenvoudig werd uitgelachen, omdat ik een Engelsch kende
of die taal niet wildegebruiken; nu zijn we tenminste zoo ver
gekomen, dat we in elken winkel van eenige beteekenis tweetalige
personen vinden, die ons te woord staan, wanneer wij Been
Engelsch verkiezen te spreken. Ook zijn de publieke ambtenaren verplicht, de brieven, die hun gezonden worden, te beantwoorden in de taal, waarin ze geschreven zijn. Ook wordt in
de scholen onderwijs gegeven in beide talen behalve in de groote
middelpunten der bevolking, waar meestal Engeisch wordt
gesproken, maar daar zijn dan ook scholen met zoogenaamd
Afrikaansch medium. Het is alleen jammer, dat vele Afrikaners
bij voorkeur hunne kinders sturen naar de Engelsche.
Maar zooals ik boven schreef
,
we aan toch vooruit.

Behalve deplechtige herdenking van den sterfdag van Jan
Pietersz. Coen, welke onze afdeeling Batavia heeft ingericht en
waarvoorzij alien afdeelingsleden een op oudhollandsch papier
gedrukte uitnoodiging zond met Coens portret, hield de Evangelische gemeente te Batavia in de Portugeesche Buitenkerk
op 21 September een herdenkingsdienst.
Namens het hoofdbestuur en het bestuur vangroep Nederland, le de de burgemeester van Hoorn, Mr. G. J. Bisschop,
dien dag een krans aan den voet van het standbeeld te Hoorn.
Landhuizen uit den Compagniestijd.

NEDERLANDSCH-INDIA'

Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap voor Kunsten
en Wetenschappen heeft een brief ontvangen van het Aigemeen
Nederlandsch Verbond, waarin de aandacht wordt gevraagd voor
een honderdtal oude landhuizen, dat zich nog in de residentie
Batavia bevindt en waarvan er tachtig dagteekenen uit den Compagniestijd. Ongeveer een derde deel deer huizen is onbewoond,
vele zijn gelegen in schilderachtige omgeving. Onze voorouders
hebben al hun artistiek vermogen aangewend om deze huizen
te verfraaien en te versieren. Schilderstukken, zeldzaam huesraad, fraai bewerkte deurpaneeien, bovenlichten, trapbaiustrades, gegoten klokken, houtsnijkunst en kopersmeedwerk worden
nog in menig hues aangetroffen. Het meerendeel dezer
landhuizen echter verkeert in zeer verwaarloosden toestand.
Gepleit wordt daarom voor het in het leven roe en van een
commissie, die tot doel zal hebben middelen te beramen tot
het behoud van de oude landhuizen. Zij zal dit doel naar het
oordeel van het groepsbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond moeten bereiken door het verhinderen van sloopingen,
het tegengaan van geweldige wijzigingen, het bevorderen van
aankoop door het Gouvernement, het bevorderen van gere geld onderhoud en herstel en dergelijke. In verband hiermede wordt het Genootschap aan Baden de regeering te verzoeken, om een aandeel in een of meer geldloterijen te nemen.

Coen-herdenking.

NED. ANTILLEN

Standbeeld van J. P. Coen te Hoorn met den
krans van het Algemeen Nederlandsch Verbond.

Wij leden in de Amigo di Curacao:
In de zaal van den Kolonialen Raad heeft op 31 Augustus
de uitreiking van Neerlandiaprijzen plaats gehad.
Het volledig bestuur van 't Al em. Nederl. Verbond was
aanwezig. Verder veel belangstellenden, waaronder de inspecteur van het onderwijs, verschillende hoofden en onderwijzers
der scholen.
De Voorzitter, de sympathieke heer Ferguson, heette alien
welkom. In zijn toespraak liet hi' uitkomen de grootheid van
't verjaringsfeest onder geliefde Koningin en dat 't onder de
Nederlanders overal metgeestdrift wordt gevierd.
Verder spoorde hi' aan tot 't bevorderen der Nederlandsche
taal, sprak zijn waardeering uit voor de betoonde belangstelling en bedankte nog in 't bijzonder den heer inspecteur.
Hierna had de uitreiking der prijzen plaats, die werden
gegeven als belooning, maar tevens ook om de beoefening
der Nederl. taal aan te moedigen.
De namen van de leerlingen der hoogste klassen die op
31 Augustus j.l. een Neeriandia-prijs hebben ontvangen, zijn:
Curacao: Ramon Eng. Evertsz, Hendrikschool; RuthDelvalle,
Wilhelminaschool; Modesto Schout, Emmaschool; Gerard de
Rooi, St. Thomascollege; Jose Calmes, St. Jozefschool; Jose
Kleinmoedig, St. Vincentiussch.; Wilhelm E. Hulswit, St. Mart.
Gest. A; Everista Coffie, St. Mart. Gest. B; Norma J. Maduro,
St. Anth. Gest.; Anna Cat. H. Pietersz, Kortijnweg; Pedro
Martha, Scherpenheuvel; Maria M. Martina, Santa Rosa;
Aloysio E. Panneflek, Montagne; Marginia Jansen, Santa
Maria; Lucia Rosina, Jan Doret; Johan Melfor, Barber;

Prij suitdeeling.
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Paulino Luis Lams, Willebrord; Pedrito Mulder, Santa Martha;
Frederic Comencia Westpunt.
Aruba: Hendrika S. Eman, Julianaschool; Marcia! Harra,
St. Dom. school; Josepha L. Marten, Meisjessch. Playa;
Louis Tromp, Noord; Tranqua. Solognier, Santa Cruz;
Pascuela Madura, Sabaneta.
Bonaire: Carlitos Nicolaas, Jongenssch. Playa; Margaritha
Booi, Meisjessch. Playa; Seferina Pourier, Rincon.
Levensteekenen uit Curacao.
Met belangstelling namen wij kennis van „De Emmabode",
oorspronkelijk een blad van een aantal sportvereenigingen
te Emmastad op Curacao, dat in een tikafdruk werd verspreid,
maar reeds bij het tweede nummer werd gedrukt en weldra ook
van andere nieuwsberichten voorzien. Het is een welkom levensteeken uit dat verafgelegen stukje Nederland en we mogen zeker
wel den wensch uitspreken,
dat de Emmabode ook voor het
wereldnieuws, voor zoover Grootnederlandsche belangen daarbij
betrokken zijn, een hoekje zal afzonderen. De eenhoofdige
leiding van een dagbladschrijver van beroep zou daarbij
uiteraard noodig worden.

SURINAME
Een Duitschgrappie.
Een Duitscher, wetenschappelijk assistent aan het Duitsche
„Auslandinstitut" heeft, naar wij in De Surinamer van 15 Augustus lezen, voorgesteld, het Afrikaansch in Suriname „in te
voeren". Hoe hi' zich die „invoering" voorstelt, blijkt niet;
oppervlakkig beschouwd lijkt het hersenschimmig, aan een
yolk een vreemde taal bij ambtelijk besluit als voertaal op te
leggen. Doch zelfs wanneer dat ging, zou men moeten vragen;
waaraan de bevolking van Suriname, die voor een groot deel
goed Nederlandsch spreekt en het Nederlandsch hartelijk liefheeft, zulk een maatregel zou hebben verdiend.
In een ander Surinaamsch blad, de Periscoop, verklaart een
verslaggever na een uitvoering, „dat in Nederland, noch in eenig
anderegebiedsdeel van Nederland, kinderen uit het yolk de
Nederlandsche taal zoo zuiver uitspreken."
Nederlandsch is de ambtelijke taal en wordt zooveelgesproken, dat men Suriname vroeger de meest Nederlandsche kolonie
noemde en de Surinamer in Nederland komende, zich aanstondi
thuis voelt. Alle ,straten, voor zoover niet naar personen genoemd, dragen Nederlandsche namen; de namen van de
meesteplantages zijn niet minder zuiver Nederlandsch. Zoo
ver heeft de Nederlandsche invloed zich van oudsher uitgestrekt, dat het, geheel en al Engelsche, Britsch Guyana in
tal van opzichten aan Nederland herinnert in de benamingen
zijner plantages, dorpen en families; in woorden als polder en
stelling. En dat op St. Thomas en St. Jan, aanvankelijk door
Nederlanders bewoond en door Denemarken in de zeventiende
en achttiende eeuw in bezitgenomen, het Nederlandsch !an en
tijd de taal der Deensche regeering is geweest. Het Negerhollandsch zelfs heeft het onder de bevolking daar tot in de
negentiende eeuw uitgehouden. (Men leze hierover het Gedenkboek van het Alg. Ned. Verbond).
De strijd, dien het Nederlandsch in de West heeft te voeren
teen het Negerengelsch, het Negerspaansch of Papiamentsch
en het Engelsch is moeielijk genoeg en zou, door proefnemingen
als onze Duitscher wenscht, slechts verzwaard worden. En
daarom zeggen wij het „Batavus" in De Surinamer na: „Ons
wilgeen andere taal nie. leder het zijne."

Leden, werft Leden!

TAALWACHT
Weer op de bres!
Elke Zuid-Afrikaner zal den heer J. L. Schoeler kennen,
zeker zijn naam. Waar deze heer een gelegenheid vindt, om
het Afrikanerdom te steunen, laat hi' het niet. Zoo treffen wij
in„Die Burger” van 30 Aug. 1929 een ingezonden stuk aan,
waarin hi' wijst op de goede werking van de Taalwacht in
Neerlandia en iets dergelijks van „Die Burger" vraagt. Kom
daar hier eens om! Maar . . . hulde aan den Heer Schoeler!
Nadat de heer Schoeler in„Die Burger” heeft aangetoond,
dat ook voor het Zuidafrikaansch een dam tegen de vele onnoodige vreemde woorden moet opgeworpen worden, deelt
de opstelraad van het genoemde blad mede, dat het met den.
eens" is.
Met belangheer Schoeler het
hierinstelling zal de Taalwacht de uitwerking van dit Naar zoo
heuglijke plan volgen. „Dispereert niet", mijnheer Schoeler!
De steun van den heer V. d. Merwe zal Uw taak stellig
verlichten.
Modeschouw.
Nu de laatste weken de bladen telkens stukken over de
herfst- en wintermodes opnemen, bevelen wij hun aan die
stukken als hier boven te benoemen, daar vele Nederlanders
het Eng. woord modeshow toch als modesjouw uitspreken.Wel
wordt al eeuwen lang met de mode gesjouwd, maar ook even
lang er naar geschouwd. En dit wordt toch bedoeld ! We zullen
zien, of een blad onzen wenk opvolgt; dan zendt het ons wel
een nummer toe ?
Behartenswaardig.
In de algemeene vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, dezen zomer te
Heerlengehouden, heeft Mej. Zr. J. E. Jacobson uit 's-Gravenhage verzocht, dat in het vervolg zoo veel mogeltjk het veelvuldig gebruik van vreemde woorden in de prae-adviezen worde
vermeden, daar deze voor sommigen hinderltjk zijn en voor anderen
onverstaanbaar. De Voorzitter, Dr. J. Th. de Visser, noemt

deze opmerking behartenswaardig.
Streektalen.
Tot onze spijt hebben wij in het Septembernummer van
Neerlandia op blz. 144 vergeten te noemen het proefschrift
van Dr. Schuringa Het Dialect van de Veenkolonien in verband
met de overige tongvallen in de provincie Groningen. Dit proefschrift is al van 1923 en juist wezen wij er t. a. p. op, dat het
hoog tijd wordt de streektalen in proefschriften vast te le en,
omdat anders het streektalenonderzoek onvolledig moet blijven,
daar de tongvallen sterk aan het verdwijnen zijn.
Goedgevoeld en . . . , gehandeld!
In de Clubkroniek komt de mededeeling voor, dat H.H.
Commissarissen van de bekende societeit„De Witte” te
's-Gravenhage besloten hebben de inteekening op „L'Independance Beige" niet te hernieuwen. Dit besluit werd genomen
naar aanleiding van een artikel in het bovengenoemde Belgische
blad, geschreven door een zekere Sara Dijkmeer, op welk
artikel de N. R. Ct. van Zaterdag 21 Sept. j.1., Avondblad,
de aandacht heeftgevestigd.
Nederlandsch in het Restaurantbedrijf.
Aan

den Heer Bedrijfsdirecteur van het
Centraal Gebouw der A. M. V. J.
Weledele Heer!
Hoewel Uw antwoord op onze opmerking omtrent het gebruik
van het Nederlandsch in de door Ugeleide inrichting ons matig
bevredigde, zouden wij er toch niet op zijn teruggekomen,
indien niet een lid van het A. N. V. ons een uitknipsel uit het
Alg. Handelsblad van Zondag 6 October had toegezonden.
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In dit blad komen de volgende twee aankondigingen voor:
RESTAURANT „CENTRAAL A. M. V. J."
AMSTERDAM
LEIDSCHE BOSCHJE
DINER-MENU'S VAN HEDEN:
Potage Dame Blanche.
A f 1.50
Poitrine de Veau a la Nivernaise.
Pouding ou Glace.
A f 2.75

Potage Dame Blanche.
Filets de Sole a la Trouville, pomm. nat.
Carre de Veau a la Nivernaise.
Coupe Jacques.
Fruits.
N.B. Met Hors d'Oeuvre varies f 0,75 extra. Tafels
kunnen gereserveerd onder T. No. 82345.
SUISSE Kalverstraat 22-26.
MENU a f 2.50.
Koud voorgerecht of versche kreeft.
Franschegroentesoep.
Gekookte zalm, peterseliesaus.
Kalfsoesters a la Zingara.
Vanille-Us.
Vruchten. — Dessert.
Onze a la Carte-lijst is zeer uitgebreid.

Al zouden wij in een Nederlandsche inrichting zelfs nog
een stapje verder op den goeden we willen zetten dan Suisse,
komt het ons toch voor, dat wij ten opzichte van de A. M. V. J.
niet zoo erg in het ongelijk waren (zie het Septembernummer
van Neerlandia, blz. 144). 0. i. moet ook de A. M. V. J. het
allereerst en -meest van Nederlanders hebben. Daargaat het
over en dan krijge Nederlandsch zijn plaats, waarop het in
Nederland recht heeft. Elke onbevooroordeelde vindt daarvoor
in de bovenstaande aankondigingen een duidelijke aanwijzing.
N. S. Den Heer t. D. H. onze welgemeende dank.
(Hiermee is de bespreking over dit onderwerp gesloten.
Red.).

INGEZONDEN.
Duitsch in een Nederlandsch hotel.
Het doet een oprecht Nederlander altijd aangenaam aan,
wanneer hij, op reis zijnde, bemerkt dat men zijn taal verstaat,
al is het dan nog zoo weinig. Doch het is wel zeer bedroevend,
wanneer men in zijn eigen land moet gewaar worden, dat men
zich tevergeefs tracht in zijn eigen taal verstaanbaar te maken,
ja men U dwingt in Uw eigen land een vreemde taal te spreken.
Toen ik dezen zomer mijn vacantie in onze mooie badplaats
Noordwijk doorbracht, had ik het mij tot een root genot
gemaakt een druk bezoeker te worden van het mooie groote
hotel„Huis ter Duin”, dat door zijn prachtige ligging en uitgestrektheid heel de badplaats beheerscht en als het ware een
aangewezen middelpunt is van het badleven aldaar. Doch bij
mien eerste bezoek aan dit hotel werd ik ingeen geringe mate
teleurgesteld. Ik werd opengedaan door een portier, die mij in
het Duitsch te woord stond. De vertering werd opgediend door
uitsluitend Duitschpersoneel, die op elke vraag in het Nedlandsch naar een of ander verbruiksartikel, antwoordde met
een„verstehe nicht”. Daar ik weigerde mij in mijn eigen
land in een vreemde taal uit te drukken, riep ik den chef, doch
verstaan
maken
tevergeefs, ook bij dezen kon ik
mij baar
slechts
in de Duitsche taal. Toen ik van de tennisveldengebruik
wenschte te maken,
kon ik slechts in het Duitsch terecht.
Op nader onderzoek uitgaande bleek mij, dat men in dit
hotel, van den liftjongen tot den Directeur slechts de Duitsche
taal verstaat en dat zij alien of weigeren Of niet bij machte zijn
zich in het Nederlandsch uit te drukken.

Na deze ervaring heb ik dit hotel met ergernis vermeden.
Ik heb latergehoord, dat vele andere bezoekers ditzelfde deden.
Mogen deze feiten de Directie van „Huis ter Duin" tot nadenken brengen en tot het bewustzijn dat zij, alhoewel staande
aan het hoofd van een Duitsche instelling, niettemin plichten
heeft tegenover de burgers van het land, dat haar gastvrijheid
verleent, door dezen niet te noodzaken bij een bezoek aan Naar
hotel de Duitsche taal te spreken.
Mr. M. G. J. BEVERS.
Delft, 12 October 1929.
Deze klacht is volkomen juist. Geen Nederlander moest,
zoolang die schandelijke toestand voortduurt, een stap in het
hotel Huis-ter-Duin te Noordwijk zetten.
Red.
De rijpere jeugd.
In den laatsten tijd leest men in dagbladen en paedagogische
vlugschriften telkens van „de rijpere jeugd", soms ook van
„de rijpere en rijpe jeugd", (waarbij dan blijkbaar „rijper" niet
de eigenlijke comparatief is van „rijp", maar veeleer beteekent:
nog niet geheel rijp!) Een en ander ongetwijfeld regelrecht
uit het Duitsch overgenomen, waar „die reifere Jugend" nu
ook veel besproken wordt. Trouwens al die „jeugd-herbergen",
„jeugd-kerken", „jeugd-centrale" enz. zijn eveneens uit het
Duitsch vertaald, neen overgenomen: het woord met de zaak,
zooals vanouds overal en altijd. Immers feud was vroeger
vrijwel een boekenwoord, en werd als collectief alleen in
scherts, als tusschen „ ", wel eens gebruikt: „hoe gaat 't met
de jeugd enz."
Zou het nu echter at te laat zijn om deze „jeugd" als moderne
Duitschers te merken en te herinneren aan degoede, oude
Nederlandsche (en ondubbelzinnige) woorden halfwassen en
volwassen(jeugd enz.): 't eerste o. a. welbekend als znw.: een
het Ned. Wdb.) en dit aan te bevelen ?
halfwas (zie, zoo noodig,
Dit zij aan Uw oordeel onderworpen door
N. N.
0, heerlijke schijngeleerdheid!
Een hoogleeraar schrijft ons:
In een mij toegezonden rondzendbrief staat links boven in
g
den hoek Lectorum Salutum ! Het Nederlandsch kan zich teen
verminking althans nog verweren. Maar wat bezielt remand
om zoo met het arme Latin om te springen en natuurlijk
zijne vingers te branden ? 0! Sancto simplicita!filaar finis
coronas opat!

Ik las van avond tweemaal van een voortvluchtige, wiens
voorgeleiding verzocht werd. Kan de Minister die malligheid
nu niet eens strengstens onderzeggen?

HOOFDBESTUUR
Beknopt overzicht der Algemeene Vergadering
van 5 October.
Deze vergadering, gehouden in het gebouw Excelsior te
's-Gravenhage, was druk bezocht. Zij gold ook de sedert
Mei in verschillende nummers van Neerlandia opgenomen
voorstellen van het Hoofdbestuur en van Groep Nederland
tot wijziging van artikelen der Verbondswet betreffende de
onthouding van bemoeienis met staatkundige en godsdienstige
vraagstukken, de samenstelling van het dag. bestuur en de
afdracht van degroepen aan de hoofdkas.
Vertegenwoordigd waren alle roe en te weten: Nederland,
Vlaanderen, Nederlandsch-Indie, Suriname en Nederl. Antillen;
van de zelfstandige afdeelingen hadden afgevaardigden gezonden: Kaapstad, Nieuw-Nederland (New York), TsjechoSlowakije en Weenen. De meeste hoofdbestuurders waren
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aanwezig en het getal der overige belangstellenden bedroeg 17.
Bij de opening te 2 uur sprak de algemeene voorzitter,
de heer P. J. de Kanter, het vertrouwen uit, dat de beraadslagingen zich zouden kenmerken door een geest van onderling
vertrouwen en van waardeering van elks standpunt, daarbij
uitgaande van de overtuiging, dat wij alien slechts een doel
hebben: Ons Verbondgoed en sterk te maken, opdat het veel
kan tot stand brengen in het belang van den geheelen Nedlandschen stam.
Besloten werd de Pers niet toe te laten en te volstaan
met een beknopte persmededeeling aan de bladen.
Het voorstel tot aanvulling van artikel 2, strekkende om
daarin duidelijker dan in de geldende wet uit te drukken, dat
het Verbond zich niet bemoeit met aangelegenheden en vraagstukken van zuivergodsdienstigen of staatkundigen aard in
en betreffende welk land ook, werd zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
Met dezelfde einstemmigheid hechtte de vergadering haar
goedkeuring aan een voorstel tot aanvulling en wijziging van
artikel 17. Thans is daarin aan het hoofdbestuur deplicht opgelegd, om te zorgen voor de naleving der Verbondswet en
van de reglementen der roe en en zelfstandige afdeelingen;
door deze wetswijziging wordt bovendien aan het hoofdbestuur
opgedragen, om te waken teen alle handelingen, die in stria
zijn met de Verbondswet en wordt de bevoegdheid verleend
de maatregelen te nemen, die het noodzakelijk acht, om de
genoemde verplichtingen na te komen.
Voorts besloot de vergadering met 36 teen 9 stemmen tot
een wijziging van de artikelen 13 en 14, waardoor het Hoofdbestuur de vrijheid krijgt, om de leden van het dagelijksch
bestuur ook buiten de afgevaardigden der roe en te kiezen.
Het voorstel van Groep Nederland, om de bijdrage der
groepen en zelfstandige afdeelingen aan de kas van het hoofdbestuur, welke thans isgesteld op „in den reel niet minder
dan 40 % " van de jaarbijdragen der leden, te bepalen op „in
den reel niet minder dan 30 %", werd na langdurige en
levendige gedachtenwisseling met 31 teen 11 stemmen
verworpen.
Ter vergemakkelijking van het inzicht, hoe door deze besluiten
de Verbondswetgewijzigd is, laten we hier volgen de
Wijzigingen volgens besluit der Algemeene Vergadering
van 5 October 1929.
Art. 2 wordt:
Het heeftgodsdienstige noch staatkundige richting en.
onthoudt zich mitsdien van bemoeiing met aangelegenheden en vraagstukken van zuiver godsdienstigen of staatkundigen aard in en betreffende welk land ook.
Art. 13, onderdeel 1 wordt:
Het hoofdbestuur wordtgevormd door afgevaardigden
van degroepen en zoodanige andere leden als krachtens
art. 14, 1. zullen wordengekozen.
Art. 14, onderdeel 1 wordt:
Het hoofdbestuur kiest, al of niet uit de afgevaardigden
dergroepen, in elk geval uit de leden van het Verbond,
een algemeenen voorzitter, een algemeenen ondervoorzitter, een algemeenen secretaris en een algemeenen
ennin gmees ter.
P
higelascht wordt een nieuw onderdeel 2:
De algemeene voorzitter, de algemeene ondervoorzitter,
de algemeene secretaris en de algemeene penningmeester
wordengekozen voor vier jaar behoudens vroegere aftreding we ens niet herkiezing als afgevaardigde. De
aftredenden zijn herkiesbaar. Zij, die niet afgevaardigden
eenergroep zijn, stemmen bij de verkiezing niet mee.
De ond erdeelen 2, 3 en 4 worden vernummerd in 3, 4 en 5.
Art. 17, 3de lid worth:
Het hoofdbestuur zorgt voor de naleving van deze
verbondswet en van de reglementen der groepen en zelf-

standige afdeelingen en waakt teen alle handelingen, die
verbon
in strijd zijn met de bepalingen dezer verbondswet.
Ingelascht wordt een nieuw lid 4:
Het neemt de maatregelen, die het noodzakelijk acht,
om de hem in het tweede en derde lid van dit artikel
opgedragen verplichtingen na te komen.
Onderdeel 4 wordt vernummerd in 5.
Comite voor Nederlandsche kinderen in den Vreemde.
Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van 6 April j.l.
opgericht het „Comite voor Nederlandsche Kinderen in den
Vreemde", welks doel omschreven wordt in de artikelen 1,
2 en 3 van het reglement. Ze luiden aldus:
1. Er bestaat een fonds„Comite voor Nederlandsche
Kinderen in den Vreemde”, opgericht door het Hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond en wel in verband
met degelijktijdige opheffing van het Comite voor Nederlandsche Kinderen in den Vreemde, dat den 16 den September
1916 werd opgericht.
2. Het fonds heeft tot doel aan kinderen van ouders van
Nederlandsche nationaliteit, die in den vreemde wonen,
gelegenheid te even tijdelijk in Nederland te vertoeven, hetzij
het tot herstel van hungezondheid, of tot bevordering van
hun kennis van land en yolk, doch steeds zóó, dat het bewustzijn
van hun Nederlanderschap wordt versterkt.
3. Het fonds wordt bestuurd door een commissie van vijf
ersonen, ieder voor 5 jaar
benoemd door het Hoofdbestuur
p
van het A. N. V. De leden der commissie zijn dadelijk na
verloop van den termijn, waarvoor zij zitting hebben, herkiesbaar.
De commissie (zie art. 3) is voor de eerste maal samengesteld
uit de volgende leden:
Mr. B. de Gaay Fortman, Joh. Verhulststraat 77 B, Amsterdam, voorzitter.
Mevr. W. van Hooff-Gualtherie van Weezel, Jacob-Catslaan 4, Bussum.
W. F. van Heusden Sr., Suriname Lein 9, Amsterdam,
secretaris.
Luit. Kol. H. R. Boeree, Mecklenburglaan 3, Bussum.
E. Veen, Stationsstraat 142, Zaandam, penningmeester.
De beschikbaregeldmiddelen van het comite zijn thans
nog beperkt; zij kunnen evenwel door bijdragen in eenigen vorm,
erfstellingen en legaten vergroot worden. Dit is ten zeerste
gewenscht, want, zal het comite aan zijn doel beantwoorden,
dan moet het kinderen naar Nederland overbrengen en ze
te midden van ons yolk laten leven. Dit kostgeld. En mogen
ook al vele ouders de kosten van een verblijf hunner kinderen
geheel of gedeeltelijk voor hunne rekening nemen, het comite
zal in de meestegevallen moeten bijspringen.
Indien deze kinderen hier te lande in de juiste omgeving
gebracht worden, kan de uitwerking van een tijdelijk verblijf
dier kinderen op de Nederlandsche gezinnen in het buitenland
van buitengewoon gunstigen invloed zijn en de banden tusschen
deze en ons versterken.
Een innige verhouding, als gekweekt werd tusschen Oostenrijksche en Hongaarsche gezinnen en ons yolk, moet toch
ook zeker mogelijk zijn tusschen de Nederlandsche gezinnen
binnen en buiten onzegrenzen.
Het comite, thans vast aangesloten aan het A. N. V. vertrouwt, dat het belangstelling voor zijn werk zal vinden bij
alle afdeelingen van het Verbond in het binnen- en buitenland.
Het overbrengen van kinderen naar Nederland en allicht,
later, het uitzenden van Nederlandsche kinderen naar gezinnen
in het buitenland, kan een der vele we en zijn, waarlangs het
Verbond degeestelijke, zedelijke en stoffelijke belangen van
ons yolk bevordert. Dat ieder dit bedenke en zich aansluite
ter bereiking van het gestelde doel.
Namens de Commissie,
W. F. VAN HEUSDEN Sr., Secretaris.
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Het Hoofdbestuur vertrouwt, dat de leden van het A. N. V.
de Commissie krachtig zullen steunen. Wanneer haar werk
met goeden uitslag wordt bekroond, zal dat beteekenen, dat
vele 'one landgenooten voor hun geheele verder leven innig
aan het Vaderland verbonden blijven, al wonen zij ook in den
vreemde.
Commissie tot het bijeenbrengen van een fonds tot
bevordering van den verkoop van Ned. boeken in
nder in Vlaanderen.
Belie,
g
in 't bijzo
Het Hoofdbestuur heeft een commissie ingesteld tot het
bijeenbrengen van een Fonds tot bevordering van den verkoop
van Nederlandsche boeken in Belgie, in 't bizonder in Vlaanderen.
De verkoop van het Nederlandsche boek in Vlaanderen
wordt nog altijd belemmerd door den hoogen prijs en dientengevolge heeft het Fransche boek een voorsprong op het
Nederlandsche.
Depoging, om daaraan tegemoet te komen, door Nederlandsche uitgevers te bewegen, hun uitgaven teen verminderden
prijs beschikbaar te stellen, heeft slechts bij enkelen succes gehad
en dit is bovendiengeen gezonde handelsvorm.
De Vlamingen en de Nederlandsche boekhandel zullen slechts
gebaat zijn, als Nederlandsche uitgaven teen verminderden
prijs beschikbaar worden gesteld en de korting door derden,
dat is dus door het te stichten Fonds, wordtgedragen.
Voor Nederland hebben zich bereid verklaard in de Commissie zitting te nemen de heeren C. A. J. van Dishoeck en
L. Simons, voor Vlaanderen de heeren Lode Baekelmans en
Eug. de Bock. De algemeene voorzitter van het A. N. V. zal
als voorzitter optreden.

MEDEDEELINGEN.

De komst van dezengezant heeft het aantal Nederlandsch
sprekende gezanten bij het Nederlandsche Hof op drie gebracht, immers de Belgische gezant kent ook Nederlandsch
evenals de nieuw benoemdegezant van de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, de heer G. J. Diekema.
En dan zijn er nog die beweren, dat het Nederlandsche
taalgebied zich tegenwoordig eigenlijk tot Nederland bepaalt !
Tiende Koloniale Vacantieleergang voor aardrijkskundigen.
Deze reeds vroeger in Neerlandia aangekondigde leer an
zal wordengehouden op 27 en 28 December a.s., te Amsterdam,
in degroote gehoorzaal van het Koloniaal Instituut, Mauritskade.
Prof. Dr. H. A. Brouwer, hoogleeraar te Amsterdam, zal
spreken over een nader aan te kondigen geografisch-geologisch
onderwerp betreffende Ned.-Indie; Prof. Dr. C. C. Berg,
hoogleeraar te Leiden, over Inlandsche letterkunde, voorheen
en thans; Mr. F. D. E. van Ossenbruggen, oud-president van
het Hooggerechtshof van Ned.-Indie, te 's-Gravenhage over
Verwantschaps- en huwelijksvormen in den Indischen Archipel.
Op den avond van den eersten dag zal een rolprent betreffende
de tabakscultuur in Ned.-Indie worden vertoond.
De deelneming is opengesteld voor leeraren in de aardrijkskunde aan inrichtingen voor voorbereidend hooger onderwijs,
voor middelbaar onderwijs en tot opleiding van onderwijzers(-essen), benevens voor studenten in de aardrijkskunde en
aanverwante vakken van wetenschap. Van de deelnemers zal
een bijdrage van f 3.— geheven worden.
Inlichtingen verstrekt de secretaris-penningmeester der
Commissie van Voorbereiding, Dr. H. H. Zeijlstra Fzn.,
Sin el 1, Deventer,
bijien
w men zich voor 1 December a.s.
door storting van bovengenoemde bijdrage op zijn postrekening,
No. 66084, als deelnemer kan opgeven.
,,Nederland in den Vreemde".

Onze Kalender 1930.
Wij vertrouwen, dat ons kort bericht over de verschijning
van den kalender Groot-Nederland 1930, in het vorige nummer
opgenomen, voldoende is geweest om alle leden, die er met ons
een uitnemend dagelijksch propagandamiddel in zien, tot aanschaffing te bewegen, niet alleen voor zich zelf, maar ook ter
verspreiding.
Wij =den er dan ook niet op teruggekomen zijn, als we
niet verzuimd hadden te vermelden, dat de nieuwe jaargang
een nieuw schutblad heeft, dat in zwierige linen ons zinnebeeld:
de drie Dietsche Barken, omgeven door sierlijke letters in beeld
brengt. De voorstelling werd ontleend aan de door den sierkunstenaar Alb. Klijn te Amsterdam ingezonden teekening
voor deprijsvraag voor een omslag van Neerlandia, welke de
beoordeelingsraad onder de 6 beste opnam.
Ten slotte willen we er nog aan herinneren, dat de kalender
met zijn vele fraaie afbeeldingen en rijken tekst vol verscheidenheid, zich uitmuntend leent tot Sint-Niklaas- en Kerstgeschenk.
Verwelkoming van den Zuid-Afrikaanschen gezant.
Toen Zijne Excellentie D. J. de Villiers in het begin van
October in 's-Gravenhage aankwam, om zijn gewichtigen
gezantschapspost der Unie van Zuid-Afrika te aanvaarden,
heeft het Hoofdbestuur van het A. N. V. hem ter verwelkoming
een bloemstuk toegezonden.
De heer De Villiers heeft daarvoor in een hartelijken brief
dank betuigd en deze hulde aanvaard als een bewijs van de
goede verstandhouding tusschen Nederland en Zuid-Afrika,
tot welker handhaving hi' het zijne hoot bij te dragen.
Den 25sten October hebben de algemeene voorzitter en de
algemeene secretaris namens het hoofdbestuur hun opwachting
bij den gezant gemaakt.

Uit het jongste „Bericht aan de Leden" van bovengenoemde
vereeniging zien wij met ingenomenheid, dat het bestuur de
onjuistheden heeft rechtgezet, die over Nederland werden
uid in
Afrika
verkondigd in een aardrijkskundig schoolboek,
Zveel gebruikt (er is in 1926 een tweede druk van verschenen).
In de Nederlandsche dagbladpers is daarop reeds aandacht
gevestigd. Men kan dus weten, dat o. a. werd beweerd, dat
Nederland „arm is aan fabrieken, omdat delfstoffen bijna
heelemaal ontbreken" en dat dit de voornaamste reden zou zijn,
waarom Nederland„teenswoordig bij andere Europese landen
begin achterraak”. Verder: dat het bestuur opkwam teen niet
mindergroote malligheden in een ander leerboekje, waarin het
voorgesteld werd, alsof de handel op onze Oost nog in handen
zou zijn van de Oostindische Compagnie en dat haar schepen
op uit- en thuisreis Kaapstad aandoen ! Het bestuur heeft alle
hun toegezonden uitgaven van dezen aard van uitvoerige aanteekeningen voorzien, aan de betrokken uitgeversfirma teruggezonden, zoodat men ho en mag, dat in den nieuwen druk
de onjuistheden betreffende Nederland niet meer zullen voorkomen. Het onderzoek der vereeniging van het een in het
buitenlandgebruikte schoolboeken over Nederland en zijn
overzeeschegewesten bevatten, blijft vele fouten aan het licht
brengen en kan dus zeer nuttig werken.
Onder„Films en lantaarnplaatjes” wordt de groote bijval
vermeld, behaald met de rolprent over Nederlandsch-Indie
bij een vertooning voor de Belgische koninklijke familie en
haargasten. Er komt een nieuwe rolprent over Nederland.
Talrijke voordrachten werden weder in het buitenland gehouden,
o. a. over de Zuiderzee en Nederlandsch-Indie. Een Nederlandsch-Rumeensche vereeniging werd gesticht. In alle richtin en spreidde deze onmisbaar geworden vereeniging aldus
haar bedrijvigheid uit.
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Volksuniversiteit te 's-Gravenhage.
Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op den leer an
van Dr. F. W. Stapel, over Jan Pietersz Coen, welke op
Donderdag 14 November a.s, des avonds 8 uur zal worden
gegeven en daarna de vier volgende Donderdagen in het
Stedelijk Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57.
Het lesgeld bedraagt voor leden der V. U. voor de 5 lezingen
f 2.75, f 2.- of f 1.25 naar keuze.

A. J. Postuma, Woninginr., Kinderhuisvest 4,
Haarlem.
A. J. Beker, Ramplaan 33,
tt
N. van Velzen, Kapper, 0. Delft 135,
Delft.
A. C. Kolff, Ing. Delfland, W. de Zwijgerstr. 6,
W. van der Straaten, Woning- en Meubelinr.,
Prins Hendrikplein 19,
's-Gravenhage.
G. G. P. Heyting. Hugo-de-Grootstraat 85,
ft
A. C. Banting, Gr. Wichmanlaan 32,
Bussum,
J. W. Niewold, Wijnhandelaar, Markt 41, 's-Hertogenbosch.
H. Ribbens, Dir. Rotterdamsche Bankvereen.
Bijkantoor,
Rijswijk Z. H.).
NIEUWE LEDEN.
Dr. W. C. M. Klasens, Haagweg 120,
lfr
tf
V. A. Kramers, Kerklaan 258,
ff
11
Groep Nederland.
W. Matveld, Kantoorboekhandel, Prinsessekade 2, Leiden.
Beschermende Leden.
H. J. van Bennekom, Chef v. h. Bijkantoor der
G. SchrOder, Dir, N.V. Manufacturenhandel
Noord-Ned. Uitg. Mij., Nieuwe Plein 22a,
Arnhem.
v/h. A. SchrOder, Groenmarkt 25, 26, 28, 's-Gravenhage.
H. Both, Vertegenw. J. Lensing, Vijzelstraat 4,
lf
G. Andre de la Porte, Dir. Arnh. Verz. Mij. teen
W. Greveling, Dir. N.V. Alg. Install. Comp.,
brandschade, Van Heemstralaan 2
Arnhem.
Bakkerstraat 15,
ft
Beiden opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
J. A. Spijker, Dir. N.V. Al g. Install. Comp.,
Bakkerstraat 15,
Gewone Leden.
f1
0. D.Jeronimus, Beheerder N.V. Arnhemsche
P. Ouwehand, Arts, 2de Const. Huygensstr. 66, Amsterdam.
Smederij, Bakkerstraat 16,
.F. I. M. Bonke, Arts, Vondelstraat 104,
lf
tt
S. H. J. v. d. Burgt, Boekhandelaar, Broerenstr. 31,
Th. J. van Amersfoort, lste Helmersstr. 136,
ft
ft
A. H. R. E. Paap, Drukkerij J. H. Paap en Zn.,
A. Fasbender, Arts, Sin el 108,
Pt
ft
T. Teitsma, Boekhouder N.V. Saarloos' Handel
Mej. K. Kiestra, Bronckhorststraat 35111,
ft
Mij., Filiaal Kleine Oord 6,
J. Visser Jr., Dir. N.V. v/h. J. E. Weenink,
ft
G. J. Kloosterman, Koopman, Turfstraat 20,
Donkere Gaard 6,
Utrecht.
tf
A. Meyer, Boekhandel, Koningstraat 34,
H. W. Meyer Jr., Boekhandelaar, K. Jansstr. 2,
ff
Of
W. J. Driesen, Badhuisstraat 134,
Scheveningen.
Corn. Bongenaar, Dir. Holl. Crediet- en DepositoAllen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
bank, Kievitstraat 7 ,
ft
's-Gravenhage.
R. van Duinen, Fred. Hendriklaan 19,
N. Taselaar, Apotheker, Servetstraat 4,
ft
Jan J. van Eijle, Jul.-v.-Stolberglaan 143,
W. ten Berg, Koopman, Willem Barentzstr. 53,
lf
tf
Ir. J. L. van Soest, Frankenstraat 31,
G. Nochbahr, Café Rest. „Riche", Vredenburg 21,
ft
ft
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
J. den Heyer, Vert. Fongers Rijwielen, Neude 29,
ft
tt
Mej. E. J. de Jonge, Klaaswaalschestraat 17,
Schiedam.
Mej. S. F. C. v. d. Heuvel, N. Gracht 42,
ft
Groep Ned.-Indie.
C. J. Vos, Hotel „De Schuur",
Breda.
Weltevreden (Java).
Dr. R. Bergman,
Mr. S. Suys, Notaris,
ffr
Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Adjunkt
P. Schets, Handelsagent, Havermarkt 1,
ft
Landsarchivaris,
E. J. Hemmes, Handelsreiziger, Boschstraat 90a, ft
ft
ft
Mr. Dr. G. G. van Buttingha Wichers,
J. W .Jansen, Dir. Broodfabr. F. t' Sas, Torenstr, 9 ft
Pres.Javasche Bank,
Th. J. Weebers, Dir. Amsterd. Bank, bijkantoor
ft
if
A. Praasterink, Dir. Javasche Bank,
Breda, Wilhelminapark 12,
ft
if
ft
P. La as Pres. Factory,
S. Keesom, Lid v. d. Gemeenteraad,
Alkmaar.
ft
ff
N. van Zalinge, Pres. Dir. K. P. M.
A. Teeling, Dir. Rott. vereeniging,
ft
ft
ft
A. J. W. van Anrooy, Wd. Hisp. van
Chr. Knaap, Hoofd Wilhelminaschool,
lt
Scheepvaart,
C. van Sluis, Leeraar M. 0. Gymnastiek, Spoorft
ft
P. J. van Baarda, Secr. Touristenbureau,
straat 34,
ff
fl
ft
P. de Kat Angelino, Insp. van Arbeid,
J. P. Huiberts, Gevolm. der Ned. Brandverz. Mij.,
ft
lt
J. H. van Ketwich,
Spoorstr. 39,
ft
ft
lt
Allen opg. door het Bestuur der Groep Ned.-Indie.
F. L. M. IJpma, Piano- en Orgelhandel, LangeGroep Vlaanderen.
straat 69,
ft
Schaarbeek-Brussel.
Ernest Borey, Ernest Cambierlaan 8,
N. J. M. Dresch, Gemeentearchivaris, EmmaBrussel.
Linder, Roger van der Weydenstraat 14,
straat 25,
ffr
Beiden opg. door het Bestuur van Tak Brussel.
Mej. M. Kaan, Bibliothecares 0. L. en B. VarneBuitenland.
broek 19,
frt
G. van Egmond, Vertegenw. Bataafsche Petr. Mij.
T. Bos, Kapper, Langestraat 64,
tf
te Poeloe Samboe. t/k. The Asiatic Petr. Co.
J. Spanjaard, fa. Gebr. Spanjaard, Langestr. 88,
lt
Singapore.
Bergen N. H.).
(S.S.) Ltd.,
A. M. de Lange, Bankier,
D. C. Kruijsmulder, Fels en Co. Handel Mij.,
Bloemendaal.
A. Harmsen, Rustenburgerweg 14,
De Souxastraat 9
Rotterdam,
A. v. d. Perk, Scheepstimmermanslaan 9a,
ft
Opg. door den heer H. Westers,
J. F. Botzen, Vijverhofstraat 165,
ff
tfr
A. J. van Sitteren, t/k. Java-Sumatra Handel Mij.
B. Bras, Kleermaker, Stationsweg 14,
tt
ft
S. H. van Sitteren, t/k. fa. Keys en Dowdeswell,
W. J. J. van Eerden, Dir. N.V. v. d. Eerden's
ft
0. A. Schultze, P. O. B. 382,
Goud- en Zilverhandel, Binnenweg 24,
ffr
tfr
C. G. F. J. Drabbe, Asiatic Petr. Co.()
S.S.Ltd.,
A. Schlahmilch, Hoofd Kon. Emmaschool,
ft
C. G. Kien, Asiatic Petr. Co. ()
S.S.Ltd.,
Tuinderstraat 99,
It
fl
Schiedam.
S.S.Ltd.,
1 B. W. Kruysmulder, Asiatic Petr. Co.()
Fa. Dirven Jr. en Hillege, Koperwerken enz.,
fl
Allen opg. door den heer J. C. Mulder,
G. F. H. Pastoor, Bankier, Nieuwe Gracht 57, Haarlem.
ff
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MAANDBLAD VAN HET ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND
Daer can in Indien watgroots verricht.
J. P. COEN.
INHOUD: Coen-herdenking te Batavia op aanstichting van bet Al g. Ned Verbond — De Indische pers over Jan Pieterszoon
Coen — Groep Nederlandsch-Indie — De nieuwe rolprent Maha-Cyclus — N e d er la n d s c h e An tille n: De nieuwe
Gouverneur van Curacao — S urinam e: Brieven uit Suriname III — Nede rta n d: Buitenlandsche Inmenging: de zelfen de spelling, door R. v. I. — Economisch-Historische
standigheid van ons muziekleven bedreigd, door v. W. Cr — De P.T.T.
Leer an 1929 — 1930, door De K. - Rotterdam — V1 aandere n: Ladewijk de Raet herdacht — Het Nederlandsch op de
Wereldtentoonstellingen — Een Verbondsiubileum van de Groep — Van de Takken (Brussel - Ieperen) — Tijdschriften —
2 uid-A f r i k a: Zuidafrikaansch leven — Suidafrikaanse Akademie — De Taabouw — Het Afrikaansch in den Volksraad —
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JAN PIETERSZOON COEN (1629-1929)
De Nagedachtenis van een groot Man.
Huldiging in Batavia op aanstichting van
het Alg. Ned. Verbond.

Op den 2lsten September was het 300 jaar geleden, dat Jan Coen overleed. Het had er veel van,
dat deze gedenkdag bijna onopgemerkt zou voorbijgaan. Dit was voor het bestuur van de afd. Batavia
van het A.N.V. aanleiding, om zelf een herdenking
op touw te zetten. De secretaris, de beer Ch. le Roux,
deed daartoe in de bestuursvergadering van den
16den Augustus het voorstel en in enkele weken
tijd werden de plechtigheden voorbereid. Het werk,
daartoe door het Bestuur verricht, en wel op de
eerste plaats door den toegewijden secretaris, is ontzaglijk, en het lid der afd., dat dit verslag schrijft,
kan niet nalaten zijn bewondering uit te spreken,
zoowel voor dien arbeid, als voor de oordeelkundige
inrichting. In de bladen verschenen mededeelingen
aangaande de plannen; overheidspersonen en vereenigingen werden uitgenoodigd — meer dan 1500
brieven werden in dien korten tijd verzonden! Het
succes werd groot, maar het was dan ook verdiend !
De Regeering, die zelf geen ambtelijke huldiging
had beraamd, deed mede aan de plechtigheid; een
zeer groot aantal vereenigingen besloot mede een
krans aan den voet van het standbeeld te komen
leggen. Dit aantal had nog grooter kunnen zijn, maar
ten opzichte van Coen bleek er hier en daar nog
eenig vooroordeel, uit onkunde en onwetendheid
geboren, aanwezig te zijn; een onkunde, die intusschen door de artikelen in de bladen en vooral ook
door de redevoeringen krachtig bestreden is.
Op het Waterlooplein.
Zaterdag, den 2lsten September, om 5 uur, toen
de ergste zonnehitte voorbij was, begonnen de auto's
met kransen van alle zijden toe te stroomen. Voor
het Witte paleis, het gewrocht van Daendels, zochten
wij onze plaatsen. Daar staat het bronzen beeld van
den grooten Gouverneur-Generaal, met het gezicht

naar het reusachtige Waterlooplein. Wij schaarden
er ons in een kring om heen: de muziek achter, de
overheidspersonen voor en de verdere genoodigden
daartusschen. De ramen van het gouvernementsgebouw zwart van menschen.
Zonnig is 't nog, maar met een zacht, haast onmerkbaar windje. Het drukke verkeer aan deze zijde
van het plein is stilgezet; alleen de stoomtram schuift
er langzaam door, zonder de machine te laten werken,
zonder bellen. Een vreemde, plechtige stilte. Twee
oud-strijders komen voor ons staan, heel oude mannetjes met eereteekenen op de borst en een grooten,
fraaien krans. Zij spreken geen woord. Een oudofficier naast mij fluistert mij toe, wijzend op den
eerwaardigen ouden soldaat met den Witten baard:
„In die zielen gaat op dit oogenblik nog meer om,
dan in de onze."
^.ol Eenige beweging naar de zijde, waar de overheidspersonen staan, de leden van den Raad van Indie,
de hooge officieren, de consuls. De Vice-voorzitter
van den Raad van Indie, Mr. Creutzberg, het Hoofd
van de Regeering bij de afwezigheid van den Landvoogd, zijn aangekomen. Wij vragen ons af: zullen
wij de rede kunnen verstaan ? De vlakte is wijd, het
geluid zal geheel verwaaien. Daar komt de redenaar,
de voorzitter van de afd. Batavia, professor Dr. G.
C. Godee Molsbergen, naar voren. Hij beklimt de
treden van het voetstuk en geeft een teeken aan de
Stafmuziek. Dan grijpen ons de tonen van het Wilhelmus. We staan daar stiff en stil, met den hoed
in de hand, koud in den rug .,, en met haperenden
adem. Den grijsaard loopen de tranen in den baard.
In de zonderling strakke, plechtige stilte verheft
zich de stem van den redenaat. Zijn stem is klaar
als glas, wij missen geen woord. Sober en plechtig
is geluid en gebaar, hij schildert ons Coen in eenvoudige woorden, die de welgegronde bewondering
van den geschiedkenner uitdrukken en diepen indruk
maken. Hij spreekt als volgt:
Hoogedelgestrenge Heer Vice-President van den Raad
van Nederlandsch-Indie, vertegenwoordiger van zijne Ex-

Jan Pieterszoon Coen,
Dee fraaie beeltenis van Coen is genomen naar het eenige van hem bekende portret in het West-Friesch Museum to
Hoorn, welkportret Coen na zijn huwelijk met Eva Ment liet maken. Houding en gelaatsuitdrukking getuigen van
zelfbewustheid engeestkracht. Dit portret bevestigt de overlevering, dat Coen een man was: „schraal van lichaam, van een
meer alsgemeene lengte, bleek van verwe, mager van aangezigt, en wiens oogen die in zijn hooft stonden" (Velius, kro(Cliché Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld).
niekschrijver van Hoorn).

Coens jeugdige echtgenoote, Eva Ment, met wie hi' 8 April 1625 to Amsterdam op 38-jarigen leeftijd, trouwde. Ook deze
afbeelding is naar het beroemde schilderij in het West-Friesch Museum to Hoorn. Naar den maker gist men slechts,
hoewel dikwijls een minder bekend schilder, zekere Wabe, genoemd worth. Dit portret staat echter, uit een oogpunt van schilderkunst, op een hooger peil. De statige kleederdracht is oorzaak, dat men het jeugdige vrouwtje veel ouder zou schatten.
Depraal van Naar gewaad getuigt wel van Coens rijkdom. Coen zelf was puriteinsch eenvoudig. Zijn bruid mocht zich
echter tooien als eenprinses van den bloede.
(Cliché Actueel Wereldnieuws en Sport in Bee1d).
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cellentie den Gouverneur-Generaal, die in deze landen het
gezag voert in naam van Hare Majesteit, onze gederbiedigde
Koningin,
Excellentie, vertegenwoordiger van Harer Majesteits Vloot
in deze wateren,

Nijverheid en verder Gij alien, die deze plechtigheid met
Uw tegenwoordigheid vereert,
Wij zijn hier bijeen om de nagedachtenis to eeren van een
man, die nazijn verscheiden blijft leven als heroische figuur

Een der bladzijden uit het oudste doopboek van Batavia, waarin men, achter het aangestreepte, de inschrijving
ziet van Coens dochter, die vier dagen voor zijn dood geboren werd. Er staat: (Gedoopt) op 23 Sept. (1629).
Johanna. Ouders de E. Hr. Generaal Jan Pieterszoon Coen, overleden, en mevrouw Eva Ment. Getuigen:
E. Hr. Pitrus Vlacq, raedt van Indien. E. Hr. Anthonio van Diemen, raedt van Indien. E. Hr. Crijn Jacobsz
Raemburch, raedt van Indien. Jffr. Elizabetha Vlacks. jffr. Maria de Meester.
Generaal, die het Nederlandsch-Indisch Leger vertegenwoordigt,
Heeren Vertegenwoordigers van vreemde mogendheden,
Besturen van de Gemeenten Batavia en Mr. Cornelis,
Besturen van Genootschappen, Vereenigingen en Bonden,
Instellingen van Wetenschap, Eeredienst, Handel en

en bezieler van zijn yolk, nu nog, drie eeuwen na zijn dood,
nu de Nederland natie, vooral dank zij zijn stuwkracht,
opsteeg tot de hoogte, waarop zij thans staat, een man, die
zijn Volk maakte, zoo niet tot het eerste in uitgebreidheid
van koloniaal gebied, dan toch een voorbeeld voor alle
koloniseerende mogendheden.
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Als vijf-en-twintigjarige is
Jan Pieterszoon Coen reeds
Opperkoopman en President
van de Factotijen te Bantam
en Jacatra, zooveel gunstiger
van ligging dan de verre Molukken. Hi'j brengt orde in den
chaos en beheerscht kort daarop als Directeur-Generaal den
handel van alle Compagnieskantoren, van Arabie tot Japan.
Dan doet hi' de beslisende keuze, waar een centraal
s
„rendez-vous" zal komen, Jacatra kiezend uit vele voorstellen.
En zooals men tijdens de
Renaissancegenieen vindt van
haast ondenkbare veelzijdigheid, zoo blijkt de handelsman
en organisator Coen tevens te
ijn een krijgsoverste te land en
z
ter zee en een staatsman van
de voortreffelijkste soort. Hi'
bouwt de sterkte te Jacatra
uit tot een„volkomen fort”,
4.1
haalt met zijn vloot, na een onbeslisten slag teen de Engel(Cliché Java-Bode).
sche concurrentie, versterking
uit de Molukken en, vol gerechtmatigd zelfvertrouwen, durft hi'j zijn fort bloot te stellen
aan hetgevaar van overgave.
Met een sterke vloot teruggekeerd is hi' meester van den
toestand.
Dan sticht hi' de stad Batavia volgens het hem door
Bewindhebbers toegezonden plan: een Kasteel, waarvoor
dat te Gulik het model is, met een stadsuitleg, ontworpen
door den veelzijdigen ingenieur Simon Stevin, den leermeester van Prins Maurits.
Een nieuwen kant ontdekken we aan Coens genie, als hi'
optreedt als wet ever waarbij hi' aan alles denkt: van het
wap en van de nieuwe stad, waarin hi' de hem geliefde Oran'-

4umaiklaik04"1411.1"4"1"1....,
- •

Kijkje in de tentoonstellingszaal van het Landsarchief.
Zijn loopbaan teekent het grootsche beeld ten voeten uit,
den Hoornschen burgerjongen, die klimt tot den eenzamen
top der hoogste eer.
Het streng Calvinistisch gezin durft het zonder aarzelen
aan den veertienjarigen karaktervollen knaap naar Rome
te zenden om den handel te leeren.
Zes jaren later is de twintigjarige jongeman, volleerd in
vreemde talen, den internationalen handel en de voor de
Oostindische Compagnie zoo belangrijke Italiaansche boekhouding, als Onderkoopman in Indie en leert hi in de Molukken de handhaving van het specerijmonopolie kennen, een
taak, die later zijn plicht 'e ens de Heeren Meesters zal zijn.

(Cliché Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld).
Oud Batavia: Slechts weinig Batavianen zullen de plek weten aan te wijzen, waar eens, nu ruim drie eeuwen geleden, Jan Pieterszoon
Coen het z.g. Rendezvous der Vereenigde Oost-Indische Compagnie stichtte en daarmede tevens de grondslagen legde voor
het Nederlandsch Gezag in Indie. Bovenstaande afbeelding geeft een deel van het terrein weer, waarop Coen zijn Casteel bouwde.
Links ziet men een deel van het Casteel-binnenplein. Rechts, waar thans de hooge boom prijkt, stond eertijds het punt Robi n,
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kleur opneemt, tot politievoorschriften tegen kleine overtredingen.
Alsgoed Calvinist heeft de Kerk zijn voile zorg, wat
insluit het hoog houden van den huwelijken staat. De tien
geboden zijn zijn wetboek. Fel treedt hi' op, waar de goede
zedengeschonden worden en streng straft hi' op last de
Bandaneezen om hun contractbreuk, wanneer ze uit winstbejag aan anderen dan de Compagnie de specerijen
leveren.
Naar Nederland teruggekeerd wordt hem door de Bewindhebbers degrootst mogelijke eer bewezen en hi krijgt
zitting als een der hunnen. Ze zijn er van doordrongen, dat
eengeniaal man, hen alien verre in kunnen en kennen te
bovengaand, in hun midden is.
Opnieuw wordt hi' Gouverneur-Generaal, een benoeming
waartegen En eland Coens kracht en waarde kennend,
verzet aanteekent. Toch vertrekt Coen en op veertigjarigen
leeftijd is hi' weer in de stad zijner stichting.
Van daar uitgaat zijn heilzame zorg als te voren voor de
bevestiging van het Nederlandsch gezag. Vreemde mogendheden schuift hi' zoo ver ter zijde, dat ze voor den Archipel
niet meer te vreezen zijn. Het verzet van inheemsche zijde,
zich uitend in twee belegeringen van Batavia, breekt hi' als
vervooruitziend man door tijdige maatregelen. Reeds doodziekgunt hi' zich geen rust.

Dan, op 42-jarigen leeftijd, overvalt hem de dood, als hi'
slechts enkele dagen vadervreugde gekend heeft, na een
kortstondig huwelijksgeluk. Nog op zijn sterfbed wijdt hi'

zich aan de belangen van de Compagnie, den naam van zijn
opvolger noemend.
Op de middaghoogte van zijn succes wordt dit schitterend
lichtgedoofd.
En als hi' plechtig wordt ter aarde besteld, dondert het
geschut, dat zijn stichting, Batavia, ja, het Nederlandsch
gezag in den Archipel verdedigt.
Eengroot Nederlander was heengegaan, „een persoon
vangrooten oordeel, neerstich en cloeckmoedich."
We moeten bij Coens werk bedenken in welken tijd hi'
leefde. Hi' is geboren tijdens den worstelstrijd to en Spanje
drie jaren na den moord op Prins Willem I. In zijn
dagen moest Oldenbarnevelt op het schavot het leven
laten. De joneg
Republiek groeit intusschen in kracht en
vrijheidsbesef, terwijl het protestantsche deel der Nederlanders Oud-testamentisch denkt
,
als later het Volk der
Boeren.
Zoogevoelt Coen zich, vol deemoed, dienstknecht Gods,
door en door eengezagsmensch, in innigen eerbied voor de
door God boven hemgestelde overheid, maar dan ook van
anderen volstrektegehoorzaamheid eischend, waar hi' in
naam der Staten-Generaal, den Prins van Oranje en zijn
Heeren Meesters regeert in samenwerking met de hem
toegevoegde Raden van Indie, wetend, dat geen staat
zonder sterkgezag kan bestaan.
Zijn oordeel over het beleid in Nederland waar het
Indiegeldt, geeft hij, als hi' ziet dat een verkeerden
koers wordt ingeslagen, met verbijsterende rondborstigheid, tegelijk gewagend van zijn plasts als
knecht tegenover den meester, Coen zelf de eerste
van hen allen.
Een ziener is hij. Met profetischen blik voorziet
hij, hoe het kleine land aan de Noordzee invloed kan
oefenen over onmetelijk gebied, heel toenmalig Europa
ten spijt. Hi' voorziet, hoe zijn eigen yolk, en dat
moet dan nog het beste deel ervan zijn, zal uitzwermen
naar de Indische eilanden en hard werken op dat
reusachtig arbeidsveld, het Vaderland tot nut, OostIndie tot ze en onder de zinspreuk „Gezag, orde en
recht".
Een kolonisator is hi'. Op zijn programma staat het
vormen van een Nederlandsche blijvende kern van
Europeanen, met daarin opgenomen de nog steeds zoo
belangrijke groep der Indo-Europeanen, historisch
gegroeid in een land, waar het getal Europeesche
vrouwen zoo uiterst beperkt was.
Een vrijhandelaar is hij, in vergeefschen strijd teen
het monopolie en teen de Participanten, wier voordeel zelfs in de officieelegebeden niet vergeten wordt.
Eenpaar eeuwen moet nog verloopen, eer deze plannen van Coen tot uitvoering komen.
Een Chineezen-vriend is hij. Hi' moedigt de komst
van nijvere Chineezen als kolonisten aan, zonder wie
dezegewesten het niet kunnen en niet gaarne zouden
willen stellen. Over hen stelt Coen, de man van gezag,
- een opperhoofd, Ben Con, wiens graf nog hier te
zien is en wiens verre opvolger zich in ons midden
bevindt.

Het huis te Hoorn, waar Coen op 5 Januari 1587 het levenslicht
aanschouwde. Oorspronkelijk was aan dit huis nog een root achterstuk,
sedert afgebroken.
(Cliché Actueel Wereldnieuws en Sport in Beeld).

De Staatkundige erfenis van Coen, die als geniaal
bouwmeester de fundamenten le de van den kolonialen Nederlandschen Staat, is wel beheerd door
zijn opvolgers. De groei der ideeen heeft geleid tot
het Insulinde van heden, waar de Inheemschen
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in vrijheid, rechtszekerheid en mogelijkheid tot ontplooiing van hun gaven leven, met een toekomst
voor zich evenredig aan hun werkelijke innerlijke
waarde.
Zoo moeten allen, die het oordeel des onderscheids bezitten, onderdanen onder de Nederlandsche Vlag, zoo stevig geplant door Coen, den
man eeren, die de grondlegger was van den grootschen Staat in den Indischen Archipel, waar Nedlanders, Inheemschen en vreemdelingen als broeders
samenwonen en samenwerken, gehoorzamend aan
wet en orde, genietend van de zegeningen van
eengoed bestuur, gevoerd volgens de door Coen
etrokken hoofdlijnen in den toonaard van den
g
geest des tijds.
Zoo zij het tot in lento van dagen!
Eere zij Jan Pieterszoon Coens nagedachtenis !
Plechtstatige koraalmuziek zette in. Mr.
Creutzberg beklom de treden van het voetstuk
en legde een krans neer namens de Regeering.
Hem volgden de vice-admiraal Ten Broecke
Hoekstra, die een krans bracht voor de Vloot
en generaal Bodde, die er een legde voor het
Leger. De consul-generaal van Engeland, Sir
Josuah Crosby, legde er daarna een namens
vertegenwoordigers der vreemde mogendheden
en toen kwamen, op de rij af, de afgevaardigden van vereenigingen en instellingen, die
in korten tijd den voet van het standbeeld
overdekten met groen en linten en bloemen.
Nog eenmaal zocht Prof. Godee Molsbergen daar een plaats om de Regeering en
alle andere deelnemers te danken. Daarop
gingen de kransleggers uiteen en maakten
plaats voor andere belangstellenden, die zich
nog tot last in den avond om het beeld van
Coen verdrongen. Toen wij heengingen, begon
het donker te worden. Even later werd het
standbeeld verlicht, terwijl twee groene perken
er naast in groene lampjes 1629 en 1929 te
lezen gaven. Met deze aardige en smaakvolle
hulde toonde de Ned.-Indische Gas-maatschappij haar belangstelling in de plechtigheid.

Oud Batavia: Het einde van de schans nabij het bastion Middelburg.
Op den achtergrond de uitkijk, waar in het begin van deze eeuw nog
de vlaggestok prijkte, waarmede men bij aankomst van schepen semen
gaf voor de Compagnieswerf. (Cliché Act. Wereldn. en Sport in Beeld).

De Dienst in de Buitenkerk.

Tegen 7 uur was de Buitenkerk, de eenige kerk
van het oude Batavia, die de regeering van Daend els
heeft overleefd, geheel gevuld met een aandachtige
schare van allerlei richting en geloof. Geen bedehuis
in heel Indie, waarvan zooveel wijding uitgaat, als
van dit, in 1695 buiten den stadsmuur gestichte gebouw. Toch komen de Batavianen er slechts hoogst
zelden: meestal wordt er maar een dienst in het jaar
in gehouden, op Oudejaarsavond. Des te grooter is
de indruk, dien het maakt, wanneer men het betreedt
en vooral bij zulk een hooge, ernstige plechtigheid.
De prachtige kroonluchters met de koperen wapenbordjes gieten zacht goudkleurig licht van honderden kaarsen. Op de donkerbruine djatihouten
banken staan koperen kandelaars. De kansel is overdekt met heerlijk snijwerk, waarvan de vergulde
bladeren zacht flonkerend afsteken tegen den bruinen
grond. Het reusachtige klankbord staat als een kroon
er boven, rustende op twee slanke pilaren, versierd
met rijk snijwerk, goud op bruin. Daartegenover,
aan het einde der kerk, half in duisternis, het orgel,
ook goud op bruin.

Wij, mannen van de pers, nemen met eerbied
plaats in de ons aangewezen antieke gesneden bank
van Makassaarsch ebbenhout, de zitplaats eenmaal
van de diakenen, van waar men de gansche kerkruimte kan overzien. Menschen uit alle kringen en
Standen zijn aanwezig. Op de eereplaatsen zien wij,
behalve ons bestuur van de afd. Batavia van het
A.N.V., nog vele hooge gasten. Mevrouw De Graeff
was aanwezig, vergezeld van den Adjudant des Landvoogds, den heer Boelen. Verder Mr. Creutzberg en
de heeren Welter, Hillen en Couvreur, eveneens
leden van den Raad van Indie, de Directeuren van
de in Batavia gevestigde departementen, en verschillende andere militaire en burgerlijke overheidspersonen.
Het orgel zet in: „Wilt heden, nu treden, voor
God den Heere." Daarna zingen we tezamen van
Gezang 160 vers 2 en 5. „Voorgeslachten kwijnden
henen, En wij bloeien op hun graf . . . ."
Dan staat de Voorganger op, Ds. Quast, die voor
de Protestantsche Gemeente van Batavia dezen dienst
leidt, en hij leest voor Openb. 2 : 1-7. Aan deze
woorden is de gedachte ontleend, Welke ten grondslag
ligt aan het zegel, dat Coen verleende aan den Kerke-

De menigte, verzameld rondom het standbeeld op het Waterlooplein te Batavia, vóór den aanvang der plechtigheid op 21 Sept, 1929.

(Cliché Java-Bode.
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raad van Batavia en dat nog altijd, behoudens een
verandering in het randschrift, door den Kerkeraad
gebruikt wordt. Nadat een Kwartet ons Gezang 22,
Rust mijn ziel, uw God is Koning, heeft laten hooren,
leest de Voorganger ons als gebed Psalm 90 voor,
het ontroerende lied, waarin het besef van vergankelijkheid en menschelijke onmacht zich met zooveel
weemoed uitspreekt en dat eindigt met de bede: „En
bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja het
werk onzer handen, bevestig dat."
Nog eenmaal laat het Kwartet zich hooren en dan
spreekt Ds. Quast ons toe. Hij laat ons Jan Pieterszoon Coen zien, als den vromen Calvinist, die de
gemeente van Batavia heeft gesticht.
Rede van Ds. Quast.
Het kerkgebouw, waar we bijeen zijn, dagteekent niet uit
Coens tijd. De dooden, welke rondom ons een laatste rustplaats vonden, behooren op zijn vroegst tot het 3de geslacht
na Coen. Aangezien echter de graven van Coen en diens tijdgenooten spoorloos verdwenen zijn en van alle gave overblijfselen van Oud-Batavia dit kerkgebouw van het heden het
verst in het verleden reikt, is dit wel de aangewezen plek om
hem te herdenken, die vooraan staat onder het voorgeslacht,
op welks „graf wij bloeien" en van welks arbeid wij nog dagelijks de vruchten inzamelen: Jan Pieterszoon Coen, Neerlands
bekende soldaat in het onbekendegraf.
De directe aanleiding tot herdenking vanwege de Indische
Kerk isgelegen in het feit, dat Coen de stichter van Batavia,
tevens de stichter is der „Kercke Christi der Stadt Jacatra
op Java Major in Asia" en mede hierdoor een der grondleggers der Protestantsche Kerk in Ned.-Indie. In de oudste
bescheiden der kerk te Batavia verschijnt voortdurend naast
Ds. Hulsebos als„kerckelijk persoon” de naam van Coen
als„wereldlijk persoon”. Als we kennis nemen van het een
Coen in vroeger jaren schreef over de kerkelijke zaken,
wordt het duidelijk, dat zijn aandeel in de „kerkplanting"
niet bepaald is gebleven tot controleeren en approbeeren.
Voortdurend ziet men den Gouverneur-Generaal staan
achter denpredikant, hem vergezichten openend en hem
dringend tot ontplooiing van al zijn krachten en gaven.
Wat heeft Coen, den stedestichter en bouwer van een
staat, bewogen om ook kerkestichter te willen zijn ? Tegenwoordig is men veelal geneigd, om eenigszins meesmuilend
te betoogen, dat Coen geloof en kerk handig heeft weten te
exploiteeren ten bate zijner wereldsche doeleinden. In
verband hiermee beschouwt men dan de uitingen van geloof,
welke in zijn brieven schering en inslag zijnn, als frazen met
politieke bedoelingen. Maar op deze wijze wordt Coen wel
erg gemoderniseerd. zijn particuliere leven en het getuigenis
van betrouwbare tijdgenooten bewijzen, dat hi in deze
din en volkomen oprecht is geweest. Coen, aan den buitenkant, de koene soldaat, de vermetele schipper, de bekwame
koopman, de ongeevenaarde organisator; in zijn gedachtenwereld de idealist, die een wereldrijk ziet worden onder de
„schitterende kleuren van Nederlands vlag" -- Coen is naar
den verborgen mensch des harten een eenvoudig geloovige
in Calvinistischen trant. Hij is kind van een geslacht, dat
den bloedigen strijd om de vrijheid des geloofs had gestreden,
en zijn vroomheid heeft een sterk Oud-testamentischen
inslag. Daar zijn tonen in, die ons tegenwoordig pijnlijk
aandoen; maar ook klanken van een kinderlijk vertrouwen,
geloovig afwachten, besef van roe in vooral besef van den
goddelijken eisch: „wees heilig, want Ik ben heilig".
Met deze vroomheid heeft Coen in het voile levengestaan;
ze doortrekt zijn daden, zoowel die wij bewonderen als
die wij gaarne anders zouden zien, ze bepaalt zijn ideaal,
zoodat hij het wereldrijk niet anders kan zien worden dan
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op het fundament van godsdienst en zedelijkheid. Coen
weet:„er is in Indie wat roots te doen”, doch voor hem
bestaat er een voorwaarde, als we maar mannen en vrouwen
hebben, die bereid zijn naar Gods stem te hooren en zijn
wil te doen.
Als dan zoo Coens subjectieve waarachtigheid is vastgesteld, dan komt de allesbeheerschende vraag naar de
objectieve waarheid. Coen heeft geleefd en gehandeld in het
besef eener hoogere roeping. Kunnen we inderdaad aannemen, dat hiermee correspondeert een goddelijke zending ?
Deze vraag beantwoordt spr. ongeveer aldus: Ik zou geen
moed hebben Coen in een kerkdienst te herdenken, als het
niet voor mij onomstootelijk vaststond, dat we in de ontmoeten en van West en Oost drie eeuwen geleden een
goddelijke leiding moeten zien. Hierop wizen eenerzijds de
omstandigheden, waaronder de stichting van Batavia plaats
vond. Op het cardinale punt blijkt hier weer: „men meent te
schuiven en worthgeschoven". Anderzijds de zegenrijke
gevolgen, welke bij slot van rekening de aanraking van Indie
met Nederland voor beidepartijen heeft gehad. Maar omdat
wij leiding zien, daarom erkennen wij ook roeping. Voor
ons Christenen wordt deze het best vertolkt door het wapen,
dat Coen verleende aan de kerkelijke gemeente van Batavia,
de oudstegemeente in Ned.-indie: een brandende kaars.
Als wij lichten willen zijn en het licht, dat in ons is, willen
laten schijnen, dan mogen we met Coen ze en zoowel
het bekende„Dispereert niet” . . . „daar kan in Indie wat
groots verricht worden", als ook het minder bekende, dat
in den oorspronkelijken tekst de verbindingsschakel vormt
tusschen beide bekende woorden: „er is ter wereld niets, dat
ons kan hinderen noch deeren, want God met ons is."
De tweede dag.

Het A.N.V. en de Evang. gemeente hebben door
hunne gedachtenisviering dezen 2lsten September
tot een schoonen, onvergetelijken dag gemaakt. Maar,
het energieke bestuur van onze afdeeling had nog
een mooi programma voor den volgenden dag. De
belangstelling, voor ons verleden in het algemeen en
voor Coen in hetIbijzonder, kon nog verder worden
verlevendigd, de kennis van wat 't voorgeslacht, wat
Coen vooral hier deed, bij onze medeburgers aangebracht of vermeerderd. We hadden een keurige uitnoodiging, in mooie Gothische letter op Oudhollandsch papier, met het portret van J. P. Coen op
de voorbladzijde, thuis gekregen. Daarbij een kaart
van Oud-Batavia met een roode lijn, die aangaf,
welken weg we zouden gaan bij onze bedevaart naar
de Stad van Coen. Ten slotte ook een oranje-wit-blauw
briefje, met A.N.V. in de Witte baan, dat we op de
voorruit van de auto konden plakken.
Om 9 uur zouden alle deelnemers samenkomen in
het Landsarchief. Dit is ondergebracht in een van
de mooiste huizen van Batavia, in 1760 gebouwd
voor den lateren gouverneur-generaal Reimer de Clerk,
aan den Molenvliet dicht bij de oude stad. Hier was een
tentoonstelling van belangrijke stukken uit de schatten van het archief, oude plaatwerken en boeken van
het Kon. Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen en een aantal foto's van oude landhuizen, beschikbaar gesteld door den Oudheidkundigen Dienst. Gebouw en tentoonstelling beide in
hooge mate belangwekkend, doch de toeloop van
kijkers was zoo groot, dat velen den uitleg hebben
moeten missen, dien de archivaris Prof. God& Molsbergen en zijn adjunct Mr. Bloys van Treslong Prins
bij altijd weer herhaalde rondgangen gaven. Wat wel
jammer was, want juist die deskundige verklaring
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maakt het bezoek zooveel leerzamer. Ons trof onder
de tentoongestelde stukken vooral een belangwekkend
document, waarop Prof. Godee Molsbergen ook in de
rede voor het standbeeld reeds gezinspeeld had, en
dat geen enkele beschrijver van Batavia nog heeft
vermeld.

en den welt bevindt zich de plaats, waar vroeger het
schavot werd opgericht.
Een klein stuk van den stadsmuur, geheel vrijstaande en van schilderhuisjes voorzien, hebben we
toen nog bezocht. Het vervallen bastion Culemborg,
waar het op uitloopt, was het laatste, dat we van de

Simon Stevin de ontwerper van de stad.

Wij geven hierbij den brief van Heeren Bewindhebbers aan J. P. Coen van den lOden April 1618.
Er blijkt uit, dat de namen van Prins Maurits (hier
genoemd sijne Princelijcke Excellentie) Jan Pieterszoon
Coen en Simon Stevin (die misschien wel het meest
algemeen bekend is als uitvinder van den zeilwagen)
nauw verbonden zijn met de stichting van Batavia.
„Bij naerder conferentie met syne princelijcke Excellentie .. .
soo is voor bestgevonden, datter maer een quare, gelijck als
hetgene van het casteei van Gulck *), soude gemaeckt werden,
soogroot als UE. ende de raden sullen noodich achten, omme
daerinne, behalven de noodige packhuysen ende magasynen,
6 ofte 800 mannen te mogen logeren, volgens het project
bij den ingenieur van sijn Excellentie Simon Stevin gestelt.
Hy heeft daerby oock een ontwerp van eene stadt gemaeckt,
om langs de reviere soo lanck ofte cort te maecken als de
elet
ende abondantie van de inwoonders mochte
g
genthey
vereyschen, doch wy achten,
dat het vooreerst niet en sal
van nooden wesen daeraen noch te komen, maer dat het
casteel alleene suffisant sal wesen, 't en waere dat men, om
met der tijdt de stadt te beter in ordre te brengen, degene
die buyten 't fort mochten logeren op soodanige ordre ende
royinge dede timmeren als d' afteyckeninge medebrenght,
om naermaels tergelegener tijdt de wallen daerbuyten om
te le en ende middelertijdt de plaetse met een tamelijcke
sloot oftegracht voor een sub ten overloop aff te graven,
daerinne uwelieden sullen moeten doen naer gelegentheyd
van saecken, sonder lichtelick op een onseker vele vergeefse
costen te doen."
De tocht door de stad van Coen.

Een eindelooze rij van auto's en omnibussen ondernam den tocht door de oude stad. Het aantal deelnemers, dat zich opgaf, was juist in de laatste dagen
zoo toegenomen, dat het bezwaar gaf. Ware voorzien
dat zoovele honderden zouden mededoen, dan zou
splitsing dezen dag nog beter tot zijn recht hebben
gebracht. Maar laat ons niet mopperen. Ten slotte
waren vooral wij, die de oude stad door en door
kennen, ontvreden, terwijl de velen, die iets „nieuws"
gingen zien (en voor dezen was de tocht het nuttigste)
opgetogen waren. De „Portugeesche Buitenkerk",
dezelfde, waar wij den vorigen avond Ds. Quast hadden gehoord, en aldus genaamd, omdat er meestal
in het Portugeesch of in het Maleisch werd gepreekt,
hebben wij eerst bezichtigd. Vervolgens het Stadhuis,
uit 1706, op de , plaats waar Coens stadhuis heeft
gestaan. Daarna langs de, niet zoo heel oude, Stadsherberg over het vierkante eiland, waarop tot 1808
zich het kasteel van Coen verhief. Van de bolwerken
Diamant en Paarl zijn nog een paar aardhoopen met
steenen over. Verder is alles verdwenen.
Op het voorplein van het Kasteel is nog een vleugel
te zien, en we zijn de pakhuizen aan den anderen
kant binnengegaan, die tegen den, hier nog bestaanden
stadsmuur zijn gebouwd. Tusschen deze pakhuizen

en Voorzitter van de
Prof. Dr. E. C. Godee Molsberg,
Afdeeling Batavia van het Algemeen Nederlandsch Ver(Cliché Java-Bode)
bond, spreekt zijn rede uit.

oude verdedigingswerken zagen (en konden zien!)
De groote menigte van deelnemers maakte, dat alles
veel Langer geduurd had, dan men wel gerekend had.
Het werd zeer warm en de uitgedroogde kelen snakten
naar de lafenis, die in de Kali-Besarclub verstrekt
werd. Een tochtje door de schilderachtige straten van
de Chineesche buurt besloot den tocht.
*

*

*

Algemeen is onder de burgerij de waardeering voor
wat het bestuur, we molten wel zeggen, voor wat een
paar bestuursleden van het A.N.V. in luttel dagen
hebben tot stand gebracht. Een van de grootsten van
ons yolk is weer nader tot ons gebracht, wij hebben
met blijden trots ons gelukkig gevoeld in ons Nederlanderschap.
De pers heeft over het geheel krachtig medegewerkt om de herdenking te doen slagen; wij nemen
in een afzonderlijk overzicht een en ander uit de
Indische bladen over.
J. SCHOUTEN.

*) d.i. Gulik.

Batavia, September 1929.
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De Indische Pers en Jan Pietersz. Coen.
Eerst De Locomotief. Geen blad heeft meer werk
en moeite en kosten besteed aan de herdenking. Het
begon met de samenstelling van een Coennummer,
een heel boekdeel, waarin verschillende schrijvers
van alle zijden het Licht op Coens grootheid laten
vallen en dat met voortreffelijke afbeeldingen is versierd. Eenigen tijd voor den grooten dag werd het
kosteloos aan alle lezers toegezonden. De hoofdredacteur, de heer W. G. N. de Keizer, schrijft in de
eerste verhandeling o.a.: . . . .
Het merkwaardige en het verheugende van de Coenherdenking in dit jaar 1929 is dan ook niet, dat onze tijd zich een bizonder, een afwijkend, een nieuw beeld van Coen gaat vormen,
maar dat men althans — hem herdenkt. Dit is al veelgewonnen;
dit is al een verandering ten goede, een vooruitgang in het
wezen van de Indische samenleving ,
waarvan de beteekenis
niet kan worden miskend ..... Want de eerbied voor de
historie is degrondslag van het nationaal bewustzijn.
..... Thans is alles anders, en de hoekige en grimmige
kerels, die Coen geholpen hebben, zouden voorzeker het Indie
van drie eeuwen later niet herkennen. Nuchter, taai, volhardend,
koel, vechtend als het moest en rusteloos arbeidend,
zoo lang het dag was, hebben die Nederlanders hun
werk verricht ..... Zij slaagden — omdat de
stuwende kracht van eengrooten geest hen
leidde.
Omdat er een man was, die in zijn beste uren bezield
werd door een hoogere kracht — „God is met ons,
niets kan ons deren."
Dit is het hoogste woord, dat Coen ons naliet.

De nationale zin was ontwaakt, de herdenking gelijk die
door het Algemeen Nederlandsch Verbond ontworpen was,
is tot een veel en veel rooter betooging geworden, dan
gewoonlijk het geval pleegt te zijn bij zulke gelegenheden.
Want ook het Al em. Ned. Verbond kan zich niet bepaald in
ruime belangstelling van de landgenooten verheugen. Ofschoon
elk goed vaderlander daarvan lid behoorde te zijn. Het Algem.
Nederlandsch Verbond behartigt de stambelangen buiten alle
politiek om en verdient aller sympathie en steun. Na de zoo
uitnemend geslaagde Coen-herdenking is er alle aanleiding
om de aandacht te vestigen op het A.N.V. met een opwekking
als lid toe te treden. Zij, die bij de Coen-herdenking van hun
nationale gevoelens hebben blijk gegeven, kunnen ook aldus
daarvangetuigen.

De NieuweSoerabaja Courant:
Voor ons, trouwe aanhangers, van de Grootnederlandsche
gedachte, was het een verfrissching ons te verdiepen in de
geschiedenis van dit land van drie eeuwen her, mede te leven
met Coen den geweldigen strijd, als mensch, als militair, als
opperkoopman, als Gouverneur-Generaal, geestelijk en materieel, om hier de grondslagen te le en van het Nederlandsch
gezag dat, wij mogen het bier zonder tegenspraak te duchten
zeggen, tot een een voor deze landen is geworden.

De Locomotief heeft Naar eigen verslaggever de herdenking laten bijwonen en plaatste
er een verslag van, dat naar onze meening het
beste is geweest van alle bladen en waarin
met zeer warme waardeering over de plechtigheden wordt gesproken.

Uit De Indische Post (Weekblad):
Wat ons in dezen tijd van verslapping zoo sterk
aan trekt in zijn p ersoonlijkheid, het is de kracht
zijner overtuiging ten aanzien van het goed recht van
zijn beleid, dat hi' verdedigde ook op gevaar of zijn
hooge positie met de openhartigheid van zijn ontembaren moedprijs te even. Trots zijn geloovig
gemoed was hij, volgens zijn levensbeschrijvers, dikwijls ruw; hi' kon wreed zijn voor de Inlanders niet
alleen, maar ook tegenover eigen ondergeschik ten.
Maar boven alles rijst bij hem het onwrikbare
geloof aan eigen inzicht uit, dat den juisten we
heeftgekozen, dien hi niet verlaat, ook al tracht men
hem daartoe te dwingen.

',0#0,41$
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De Javabode:
Het is trouwens niet juist, dat een huldiging van
Coen noodzakelijk een eenzijdig nationaal Nederen daarvoor reikt de
landsch karakter zou moeten drag,
beteekenis van zijn figuur voor Indie hooger. Gelegenheid eom dat uiteen te zetten, hebben de laatste dagen
voldonde opgeleverd en ook ons blad heeft in dien

zin tgeuigd.

Kranslegging door den Vice-President van den Raad van Ned.-Indie
Mr. K. F. Creutzberg, aan den voet van het standbeeld. (Cliché D'Orient).
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En Coens figuur rijst op naast die andere groote figuren
onzer Vaderlandschegeschiedenis: een Willem de Zwijger,
een Johan de Witt, een De Ruyter, een Tromp en anderen
die, met veel gebrekkiger middelen, onder veel ongunstiger
omstandigheden dan in den huidigen tijd, den naam van ons
land hebben hoog gehouden en de fund eeringen hebben gelegd
voor het Grootnederlandschgebouw, door volgende geslachten opgetrokken en overkapt en waarvan ons de uitbouw,
het onderhoud en de vernieuwing zijn opgedragen.
Het Nieuws van den Dag:
Hi' staat daar op het Waterlooplein, met de hand niet in
een vaag gebaar, maar zeer beslist wijzend naar den zeer
reeelen bodem.
„Plaats het yolk hier", zoo wijst die hand. „Daar is ruimte
voor velen".
Niet voor baantjesjagers en nietsnutters, maar voor werkers
als hi': betrouwbaar, zich zelf niet zoekend, maar het belang
dergemeens chap.
Nooit dispereerende en nooit den viand ontziende.
Wij aan een goede toekomst tegemoet, dezee herdenkingsdag is niet vergeefs voorbijgegaan, als Coens woord onder ons
wel wordt verstaan, Coens daad wel wordt verricht, Coens
leven tot voorbeeldgenomen, Coens naam voor ons het
vlammend epigram blijft, dat opwekt tot zelfvertrouwen, tot
zelfwerkzaamheid, tot het streven om in alles to zijn en voor
a lles :
Coen!
Het Nieuws in een ander artikel:

De Coen-herdenking kwam spontaan voort uit de maatschappij en niets heeft kunnen weerhouden, dat zij zoo'n
onvergetelijk karakter gedragen heeft.
De Hollanders mogen den naam hebben lauw, en moeilijk
totgeestdrift to brengen to zijn —, waar het betreft de
groote Dooden to eeren, staan zij zeker niet bij ander e Nationaliteiten ten achter.
De omstandigheid verder, dat overal in Indie en in het
Moederland Coens sterfdag als mijlpaal in de Geschiedenis
van Nederland en Indie aangemerkt is, levert het bewijs, dat
terecht Coen nietgeeerd wordt als de Stichter van de stad
Batavia, maar van het Nederlandsche Gezag in het Oosten.
De Koerier:
Heden, de driehonderdste terugkeer van den sterfdag van
Jan Pieterszoon Coen, den stichter van Batavia, is gemaakt
tot 'n blijden herdenkingsdag der verdiensten van on en grooten
voorzaat, in het bizonder door de hier vertoevende Europeesche
samenleving, die thans uit den geheelen archipel haar gedachten
zendt naar de hoofdstad van Insulinde, naar Coens trotsch
standbeeld op het plein, dat den naam draagt van een even
grootsche, vaderlandsche gebeurtenis: Waterloo.
Heden zij dus een dag niet alleen van het afsterven van een
groot vaderlander, doch meer bizonder een, waarop het nageslacht metgepasten trots wijst op den durf, den moed en de
wilskracht van een dergroote vootvaderen, om daaraan eerbiedie hulde to betuigen, terwijl wij ons koesteren aan diens
onversaagdheid, koelbloedigheid en ook gestrengheid, zooals
die over eenperiode van meer dan 300 jaar tot ons zijn
gekomen.

wordt erkend, maar die niettemin bestaat en waarvan de resultaten ver opwegen teen de verguizing, welke ons sours ook
ten deel valt.
Het Soerabajaasch Handelsblad:
Coen is onzegroote kolonialee figuur bij uitnemendheid.
leer velen na hem hebben zich uitstekende regeerders van Indie
getoond en sommigen onder hen hebben arbeid verricht,
welke vangroote historische waarde is, maar immer is het
werk van stichting, van schepping en van grondvesting van
overheerschende beteekenis. Uitbouw, vergrooting en consolideering, zij komen eerst op het tweede plan.
Een onbekende dichter in het Nieuws van den Dag:
Hij stierf in voile kracht der jaren . . . .
Zijn lichaam, rustend na den strijd,
Werd, in een thans-verdwenen kerke,
Onder een lang-verdwenen zerke,
Een klein en sobergraf bereid.
Maar 't nageslacht van laat're eeuwen,
Dat toch zoogaarne „lets wou doen",
Stichtt', als een hulde aan 't verleden,
Ginds, op een plein in Weltevreden,
Het ijz'ren beeld van J. P. Coen !
En nugeen graf ons kan vereenen
Bij 't eeren van zoo koen een held,
Zij rond zijn standbeeld uit all' oorden
In krans, in lied, in huldewoorden
Degrootheid van zijn naam vermeld !
Het Alg. Ind. Dagblad:
Dat wij ons op den sterfdag van den grooten vaderlander
zullen opmaken tot deze dankbare hulde is toevallig, even goed
had degeboortedatum de uitgezochte dag der gedachtenisviering
kunnen zijn.
Wij treuren morgen niet over den dood van Jan Pieterszoon
Coen, maar wij verheugen ons over het ontzaglijk rijke
leven, dat door dien dood werd afgesloten.
Wij herdenken niet zijn aardsche einde, maar wij herinneren
ons, wat Jan Pieterszoon Coen voor dit ons land tot stand
bracht in zijn leven.
Daarin verblijden wij ons.
Dit stemt ons tot dankbaarheid en verheugenis.
En daarom zullen wij, die na drie honderd jaar geen droefenis
meer kennen over zijn dood, en dus om zijn overlijden niet
halfstoks kunnen vlaggen,
in het heel-stoks uitsteken van de
nationale driekleurgeen teekenen zien van gebrek aan medeleven met hen, die achterbleven.
Wij hijschen vol vreugde, vol dankbaarheid, vol trots, op
Zaterdag 21 September de Nederlandsche vlag tot den top.
(Zooals de lezers uit de dagbladen vernomen zullen
hebben, heeft men zich hier het hoofd gebroken over
de vraag of men halfstok zou moeten vlaggen of met
de vlag in top. De oplossing voor regeeringsgebouwen
was: niet vlaggen!)
De Javabode:

Mataram (Djokja):

En dan zal van dezegrootsche en toch zoo eenvoudige
huldiging in ons voor een oogenblik sterker dan ooit doordringen,
dat we hier — zij het dikwerf onbewust — medewerken aan
eengroote taak, aan een koloniale roe in welke wel niet altijd

Hi' achtte onwetendheid een groot kwaad en bevorderde
daarom het onderwijs met alle krachten. Coen was het, die
het eerst een Javaanschen 'on elfin naar Holland uitzond, om
gelieden in Amersfoort to worden
met eenige Ambonneesche
onneesche jon
opgeleid en onderwezen, in de verwachting, dat zij hunne
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De stafmuziek aan den voet van het standbeeld, terwijl tallooze vereenigingen kransen le den. Nevens de stafmuziek
(Cliché D'Orient.)
de
E. V. jeugdorganisatie.

Voor den door het A. N. V. ingerichten rondgang door Oud-Batavia bestond zeer veel belangstelling. Meer den driehonderd
automobilisten hadden zich opgegeven om aan deze bedevaart door het gedeelte der stad, waar Coen eenmaal leefde, woonde en
werkte, deel to nemen. Het was een zeer lane stoet, welke zich om tien uur van het Landsarchief op we begaf. (Cliché D'Orient).
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volksgenooten later in hunne moedertaal onderricht zouden
kunnengeven .....
Hi' be on reeds, wat in de 20ste eeuw, wat heden, nog als een
nieuwigheid wordt beschouwd ! Men zou hem, den harden
krijger, den onverbiddelijk strengen landvoogd, een ethisch
man kunnen noemen .....
Moerdjangkoeng noemt hem de Inlandsche bevolking,
onder wie zijn glorieuse nagedachtenis nog voortleeft: de Major
Djangkoeng . . . . Jan Coen was een waarlijk root man, een
Djangkoeng.
(Djangkoeng beteekent groot man in het Soendaneesch.
Het woord moet afkomstig zijn van: Jan Coen).
Nog twee knipsels over de Coenherdenking elders.

buurten met vele uitgestoken vlaggen een feestelijk aanzien
hadden. Alleen bij de burgerlijke landskantoren bleef alles
„gewoon", zooals men weet, we ens de weifelendeltooding der
Regeering, of de vlag half- dan wel heel-stok geheschen moest
worden
Zaterdagavond had in den Stadstuin nog een spontane
huldebetuiging plaats, toen bij den aanvang der eerste bioscoopvoorstelling de beeltenis van Coen op het witte doek verscheen,
welke door de talrijke aanwezigen met een daverend applaus
werd begroet. Het stri'k'e speelde daarna het „Wilhelmus,"
dat door de bioscoopbezoekers staande uit voile borst werd
meegezongen.
Hierpast een woord van lof voor de Stadstuin-Directie,
wijl zij aan deze nationale huldebetuiging een ongezochte
ele genheid schonk om zich to uiten.
g

Uit de Java-Bode:
Uit het Bataviaasch Nieuwsblad:
De viering in Bandoeng.
De herdenking van den dag, waarop Gouverneur-Generaal
Jan Pietersz. Coen voor 300 jaar stierf, kon bier jl. Zaterdag
uiteraard niet zoo indrukwekkendgevierd worden als to Batavia,
van welke stad hi'j de stichter was en waar men dus meer
herinneringen — in den vorm van monumenten en oude officieele bescheiden — aan dezegroote figuur vindt, dan overal
elders.
Maar tochgaf ook Bandoeng blijk van zijn meeleven met dit
grootsche herdenkingsfeest door rijkelijk to vlaggen. Van alle
militairegebouwen wapperde de driekleur, terwijlook de winkel-

In de zaal der societeit„De Eendracht” to Ma elan heeft
de Vaderlandsche Club eenplechtigen herdenkingsavond gehouden, waarbij een honderdtal dames en heeren aanwezig
waren. De heer Braun, voorzitter van den kring Ma elan
der V. C., opende den avond en noodigde uit tot het zingen
van het eerste couplet van het „Wilhelmus".
Daarna kwam aan het woord de heer Schutgens, die volgens
het A.I.D. de herdenkingsrede uitsprak.
J. SCHOUTEN.
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Kranslegging van het Algemeen Nederlandsch Verbond, door
mr. A. B. Cohen Stuart, Lid van het Groepsbestuur.
(Cliché D'Orient).

NEERLAND IA

Groep Nederlandsch-Indie.
Het Hoofdbestuur ontving een buitengewoon
belangrijken brief van het bestuur der groep Nederlandsch-Indie, waaruit blijkt, dat die groep tot nieuw
leven is gewekt en dat dit niet maar een kortstondige
opleving zal zijn, dock dat zij een blijvend karakter
zal dragen.
Het Hoofdbestuur meent, dat de lezers van
Neerlandia in zijn voldoening en zijn vreugde hierover
zullen willen deelen, en wij laten daarom hieronder
volgen de in de vergadering van het groepsbestuur
van 21 Augustus jl. genomen besluiten:
1. De goedkeuring der Regeering zal worden
verzocht voor het vestigen van een bizonderen
leerstoel in de Nederlandsche Beschavingsgeschiedenis aan de Rechtshoogeschool door de groep
Nederlandsch-Indie van het Algemeen Nederlandsch Verbond.
2. In samenwerking met het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en den Oudheidkundigen Dienst zal
worden getracht een Commissie in het leven te
roepen voor het behoud van de Oude Landhuizen
in de voormalige residentie Batavia, Welke onder
toezicht zal staan van het Algemeen Nederlandsch
Verbond en het Koninklijk Bataviaasch Genootschap.
3. Na schriftelijke voorbereiding door het Dagelijksch Bestuur zullen eenige bestuursleden een
propagandareis door Java ondernemen, teneinde te
geraken tot de oprichting van nieuwe Afdeelingen
in verschillende belangrijke plaatsen.
4. De groep Nederlandsch-Indie zal in Nederland een kopie laten vervaardigen van het bekende
portret van Jan Pieterszoon Coen, hangende in het
West-Friesche Museum te Hoorn, en dit stuk ten
geschenke aanbieden aan het Kon. Bat. Gen., om te
worden opgehangen in de Historische zaal van
's Genootschaps Museum.
5. Het Groepsbestuur heeft zich aangevuld
met een 8-tal nieuwe leden, vooraanstaande personen uit de Bataviaasche samenleving, waardoor
de zoo noodige verfrissching in het Bestuur is
gekomen.
Het Bestuur van de Groep is thans als volgt
samengesteld:
Prof. Mr. A. H. M. J. van Kan, Voorzitter.
A. J. W. van Anrooy, Wnd. Hoofdinspecteur van
Scheepvaart.
P. J. van Baarda, Hoofd van het Toeristenbureau.
Mr. Dr. G. G. van Buttingha Wichers, PresidentDirecteur der Javasche Bank.
Mr. A. B. Cohen Stuart, Hoofd van het Kantoor
voor de Decentralisatie.
R. A. Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Hoogleeraar Rechtshoogeschool.
Mejuffrouw C. E. Draayer, Leerares CarpentierAltingschool.
F. J. G. van Emden, Administrateur Departement
van Financien.
H. H. Kan, Lid van den Volksraad.
P. J. Gerke, Thesaurier-Generaal, Departement
vanFinancien.
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Prof. Dr. E. C. God& Molsbergen, Landsarchivaris.
P. Lagaay, President van de Factory der Nederlandsche Handel Mij.
P. A. Mandagie, Lid van den Volksraad.
C. C. F. M. le Roux, Secretaris van het Koninklijk
Bataviaasch Genootschap, Secretaris-Penningm.
N. van Zalinge, President-Directeur der Kon.
Paketvaart Mij."
Over de vestiging van den bizonderen leerstoel
in de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis is het
Groepsbestuur al in briefwisseling met de Indische
Regeering. En wat het voornaamste is, de daarvoor
noodige geldmiddelen worden reeds beschikbaar
gehouden door de leden van het Groepsbestuur, de
heeren Mr. Dr. G. G. van Buttingha Wichers,
P. Lagaay en N. van Zalinge.
Met het denkbeeld, om een Commissie in het leven
te roepen voor het behoud van de oude landhuizen
uit den Compagniestijd heeft het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
zijn volledige instemming betuigd. De in 't leven
te roepen Commissie zal een fonds stichten, waarvan
de grondslag zal zijn het aandeel in een of meer
geldloterij en.
Wat betreft de oprichting van afdeelingen, vermeldt
de brief, dat door persoonlijke bemoeiing van den
voorzitter van het Groepsbestuur de vorming van een
afdeeling te Bandoeng is verzekerd, terwijl de wederoprichting der afdeeling Semarang een voldongen
feit is. Het voorloopig bestuur van die afdeeling
bestaat uit de heeren:
Mr. H. A. A. C. Reynders, Agent Cult. Mij. der
Vorstenlanden.
W. G. N. de Keizer, Hoofdredacteur van „De
Locomotief".
W. Bongers, Leeraar Ned. Taal H.B.S.
H. A. Scharringa, Leeraar Gemeentelijke Handelsschool.
Drs. L. Korthals, Hoofd van het Belastingaccountantskantoor.
Uit de notulen der vergadering doen wij verder
nog de volgende grepen:
De afdeeling Buitenzorg, die op het punt van
ondergang heeft gestaan, is nu weer een bloeiende
afdeeling met 170 leden.
De voorzitter, die binnenkort naar Nederland
vertrekt, zal trachten daar belangstelling te wekken
voor de oprichting van tehuizen voor inheemsche
studenten en inheemsche meisjes, die voor een
beroep worden opgeleid.
Het Groepsbestuur zal de afdeelingen aansporen
de jeugd te bewerken door het houden van bijeenkomsten, waar door tang en spelen de gedachte aan
Nederland levendig wordt gehouden.
Er zal geen aanraking worden gezocht met de
Vaderlandsche Club, wiji die een politiek karakter
draagt en „boven alles dient te worden gestreefd
naar het houden van het Verbond buiten elke staatkundige en kerkelijke richting."
Voor de vervaardiging van de kopie van het
schilderij van Jan Pieterszoon Coen is uit de groepskas
een bedrag van f 1500.— beschikbaar gesteld.

Leden, werft Led en!
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De nieuwe rolprent Maha-Cyclus.

Tot onze spijt konden wij in het Novembernummer
geen ruimte vinden, om onze waardeering te uiten
over de uitnoodiging, Welke ons gewerd van de
Nederlandsch-Indische Filmmaatschappij, om de eerste vertooning bij te wonen van de Indische rolprent,
opgenomen door den beer L. A. Ochse, en waaraan
de naam „Maha-Cyclus" is gegeven.
Het was wezenlijk „maha", buitengewoon, zoowel
wat betreft de fraaiheid der opnamen als de schoonheid en merkwaardigheid van hetgeen ons voor oogen
werd gebracht. Als we in bizonderheden traden,
zouden we slechts herhalen, wat reeds in dag- en
weekbladen werd gezegd.
In een bespreking van Luc Willink in het Vaderland troffen ons deze uitingen van groote waardeering:
„Indie komt ons dagelijks nader" — „En de film
let ons het leven zelf voor, toont het daarginder in
al zijn uitingen" — „Ik kan het niet anders karakteriseeren, dan als: een geschenk aan ons yolk".
Het is niet aardig om op een geschenk aanmerking
te maken; toch wagen we het. Het geldt trouwens
niet voor deze rolprent alleen, maar voor vele andere,
ook belangwekkende, die we zagen. Er ontbreekt
voor ons aan die films iets, dat juist het meest zou
kunnen strekken om ons Indie: nader te brengen, om
den Nederlanders duidelijk te maken: dat land is
een stuk Nederland aan den evenaar, dat land hoort
bij ons. 0, ik zou van de petroleumfilm, van de
suiker- en de tabaksfilm, van dezen Maha-Cyclus
niets willen afnemen, maar ik zou er iets bij willen
voegen, en dat zijn beelden uit het dagelijksch leven
van .de Nederlanders in Indie. De vertooningen van
doodenfeesten op Celebes, van lijkverbrandingen op
Bali, van onbegrijpelijke dansen zijn uiterst merkwaardig en belangwekkend, maar de vaders en moeders
die hun kinderen in Indie hebben of straks daarheen
zien gaan, zouden willen zien, hoe ze daar wonen,
hun dagelijksch werk doen, zoowel de man als de
vrouw, hoe ze reizen, hoe ze b.v. in de Concordia
te Batavia naar de Stafmuziek zitten te luisteren, hoe
ze dansen in het Hotel des Indes, hoe de kinderen op
de school zitten en spelen op de speelplaats, en nog
honderd andere levensuitingen meer. Van dat alles
hebben we nog maar weinig gezien, en wanneer
daarvan eens iets vertoond werd, niet in een film van
een paar uren Lang, maar in kleine stukjes, opgenomen
in het voorprogramma van de gewone bioscoopvoorstellingen, zoodat de menschen het vanzelf voor
oogen kregen, als ze waren uitgegaan om „De bruid
van den smokkelaar" of iets dergelijks te zien, —
dat zou inderdaad elken dag Indie nader brengen
tot hen, die er nog weinig of niets van weten; dat
zou hun het besef bijbrengen: het is een ver en een
vreemd land, maar er is toch ook veel, dat ons gemeenzaam en eigen is.
En al konden ze dan nog niet met de overgroote
meerderheid der oud-Indiers zeggen: het is een
schoon en een goed land, als hun indruk maar was:
het lijkt daar toch nog niet zoo kwaad, dan zouden
we al tevreden zijn.
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 toe an • niet-leden betalen 20 ct.

NE D. ANTILLEN
De nieuwe Gouverneur van Curacao.
Met spanning ziet men in alle deelen van het
uitgestrekte Rijk der Nederlanden de benoeming
tegemoet van den nieuwen Gouverneur van Curacao.
Wat in dat gebiedsdeel gebeurd is, de zware beleediging aan de Nederlandsche vlag, 'de knauw daar
aan het Nederlandsche gezag toegebracht, heeft heftige
beroering gewekt bij alien, die zich rekenschap geven
van hetgeen de waardigheid van den staat eischt en
zich bewust zijn van de ernstige gevolgen, die het
gebeurde niet alleen voor Curacao maar ook voor de
andere Nederlandsche gebiedsdeelen kan hebben.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond, dat zich
ten doel stelt de verhooging van de geestelijke, cedelijke en stoffelijke kracht van de volken en yolksgroepen, die tot onzen stam behooren, en versterking
van hun bewustzijn van onderlinge verwantschap,
kan niet onverschillig blijven, wanneer daar op een
stuk Nederlandsch grondgebied, — en een belangrijk
stuk tegenwoordig bovendien — dingen gebeuren,
getuigende van volkszwakte in plaats van volkskracht,
dingen die het zoo dringend noodige nationale zelfvertrouwen ondermijnen.
Het is hoog tijd, dat ten aanzien van Curacao meer
kracht en besef van verantwoordelijkheid worde getoond, meer bewustzijn van den plicht ook aan dat
gebiedsdeel de uiterste zorg te besteden, opdat het
zich ongestoord kunne ontwikkelen in degelijken
Nederlandschen geest.
Dat bewustzijn zal vooral uit twee maatregelen
moeten blijken:
1. Dat de leiding van de bestuurszaken gelegd
wordt in bekwame krachtige handen. De gouverneur
zij een man van initiatief, voortvarend, zelfstandig en
boven de partijen staande. En niet alleen moet de leiding
aan dien eisch voldoen, ook de hulpkrachten, de medewerkers van hoog tot laag, behooren met zorg te warden
gekozen.
De Gouverneur moet een juist be grip hebben
van de plichten, die op den vertegenwoordiger van
de Koningin in een overzeesch gebiedsdeel rusten
als middelpunt van het nationale leven, als voorganger in elke uiting daarvan. Zijn omgeving verwacht dat van hem, zijn voorbeeld moet hen allen
bezielen om mee te werken aan de verhooging der
nationale kracht in dat gebied.
De Gouverneur moet op de eerste plaats dus zijn
een man van bestuurservaring, in den uitgebreidsten
zin des woords, moet de kennis en de werkkracht
bezitten om de groote economische ontwikkeling van
Curacao bij te houden door een goede wetgeving en
door bevrediging der veelzijdige behoeften, die aan
zulk een snelle ontwikkeling onafscheidelijk verbonden zijn.
En is de huidige bezoldiging niet voldoende om die
verplichtingen naar eisch te vervullen, dan worde
die verhoogd.
2. Dat de verdediging van dit gebiedsdeel zoodanig wordt geregeld, dat overrompelingen uitgesloten zijn.
Zeer groote Nederlandsche belangen staan op
het spel.
Allereerst zal uit de benoeming van den nieuwen
Gouverneur moeten blijken, of de Regeering den
ernst van den toestand erkent.
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SURINAME
Brieven uit Suriname.
III
Men verwacht niet anders, dan, wanneer men in
den vreemde gaat, dat men dan de een of andere
vreemde taal zal dienen te kennen. Maar dat men
in Suriname zooveel Engelsch bijv. zou hooren, dat
had ik niet verwacht. Het begint reeds op de boot,
waar men in een kleinen kring gedwongen is, aansluiting te zoeken bij de medereizigers. Reeds daar
treedt het verschijnsel van internationaliteit sterk op
den voorgrond en men scharrelt zoo gauw mogelijk
uit zijn ietwat verwaarloosden woordenschat op,
wat voor de dagelijksche gesprekken noodzakelijk is.
Men komt dan in Suriname, dat prat gaat op den
eerenaam van de meest Nederlandsche kolonie te
zijn en verbeeldt zich, met Hollandsch en zoo noodig
een makkelijk te leeren Neger-Engelsch klaar te zijn.
Maar, dan vergist men zich leelijk. Evenals, er hier
een verwarring en mengelmoes van de meest uiteenloopende rassen te vinden is, zoo is er hier ook een
rijkdom van talen.
In een plaatsje als Albina vindt men op een lagere
school van + 30 kinderen bij elkaar: Hollandsch
sprekende kinderen, Indianen en Boschnegers. Hun
algemeene taal is, afgezien van de verschillende
idiomen en eigen talen, het omgangs-Neger-Engelsch.
Dan zitten er kinderen, die van den Franschen oever
komen en naast een gebrekkig Hollandsch, Fransch
spreken, vermengd met het Cayenne-Fransch, dat
ook al weer een verbastering van de Fransche taal is.
En wel is die verbastering zoo ver gegaan, dat het
voor een niet ingewijde onmogelijk is, hen te verstaan.
Verder zitten er in de klas kinderen, die uitsluitend
Engelsch spreken en die zich nog niet eens zoo
aangepast hebben, dat zij Neger-Engelsch verstaan.
Hun ouders komen van een of ander Engelsch
eiland of uit Demerara en voeren dan den naam
van Engelschman. (Een merkwaardig verschijnsel,
dat zulke koloniale negers, als zij uit een Engelsche
kolonie afkomstig zijn, Engelschen genoemd worden,
terwijl niemand de overeenkomstige Surinamers Hollanders zou noemen).
Behalve deze talen kent men hier nog 't Javaansch,
dat door de groote groep der immigranten gesproken
wordt. Verder Hindoestaansch, waarvan verschillende
tongvallen gebruikt worden en dat door de BritschIndiers zeer in eere gehouden wordt.
Laat in den avond hoort men op straat nog wel
eens een ronkend door den neus uitgestooten geluid,
dat voor een buitenstaander niet erg op een taal lijkt
en waarvan men zich alleen maar verwonderen kan,
dat er menschen zijn, die hieruit woorden en uitdrukkingen kunnen opmaken. Dat zijn dan enkele
Chineezen, die hun geheimen op een veilige manier
aan elkaar toevertrouwen. Ze mogen dat gerust doen.
Want al leert een Surinamer zeer gemakkelijk talen
en al kent haast iedereen, die met Javanen of BritschIndiers in aanraking is gekomen, iets van hun taal, het
Chineesch kent, geloof ik, niemand van ons.
Dan is er de groote groep van Duitschers, die hun
Duitsch vrijelijk laten hooren op straat, verder
Spanjaarden, Portugeezen, Syriers en Armeniers. Wil
iemand hier alle talen kennen, dan mag hij wel een

taalgenie zijn. Het is werkelijk wonderlijk, maar men
mag alle minder gunstige uitingen en aanmerkingen
op ons schoolwezen ten split, met een zekeren trots
op de vorderingen onzer leerlingen wijzen. Er zullen
niet veel landen ter wereld zijn, waar in zulk een
klein gebied zooveel talen elkaar ontmoeten, zoo door
elkaar heen dringen als hier. Een wonder zeg ik is het,
dat de groote meerderheid der leerlingen in die
6 jaren, dat zij de scholen bezoeken, nog zooveel
van onze taal leeren en de school verlaten met een
draaglijk Nederlandsch.
Het is een vrij goedkoope aardigheid, een verzameling van Surinamismen aan te leggen en met
zeer geringe moeite en een heel botten speurdersneus gewapend, kan men toch nog fouten bijhonderdtallen aanwijzen in het hier gesproken en gebezigde
Nederlandsch. Eerder loont het eens op te merken,
hoe onze taal in deze spraakverwarring is doorgedrongen en hoe een rijst plantende Britschindische
jongen in het Nederlandsch kan antwoorden of een
Boschneger in onze taal zijn inkoopen kan doen.
Men kan natuurlijk ook merkwaardige Bingen
op het gebied van de taal beleven. Zoo hoorde ik
laatst, dat er iemand werkelijk verbaasd opkeek,
toen hij boven aan de Saramacca plotseling tusschen
al het Neger-Engelsch door hoorde: „Quelle heure
est-il ?" En dat daar een Boschneger was, die wel
geen woord Nederlandsch kende, maar daarvoor
des te beter Fransch sprak, wat hij bij de rozenhoutbewerking aan den Franschen oever geleerd had.
Maar voordat wij hier in het land een zuivere
omgangstaal zullen hebben, die door alien of door
de overwegend groote meerderheid van het yolk
goed gesproken en geschreven wordt, zal nog wel
een pons Buren. Of dat nu op den duur het Nederlandsch zal zijn, dat weet ik nog zoo juist niet. De
Engelsche en vooral de Amerikaansche invloed is
toch wel zeer sterk hier in het land. Of het Nederlandsch zich op den duur zal weten te handhaven,
zal de tijd moeten leeren. Het zou echter doodjammer
zijn, wanneer er weer een terrein voor onze taal
verloren zou gaan of als wij weer een gelegenheid,
om ons taalgebied uit te breiden, lieten voorbij gaan.

NEDERLAND
Buitenlandsche Inmenging.
De zelfstandigheid van ons muziekleven
bedreigd.
De landen, die bij de Berner overeenkomst op het
auteursrecht zijn aangesloten — met Brie uitzonderingen — hebben hun eigen kantoor voor de inning en
uitkeering van auteursrechten en al die kantoren
staan met elkaar in verbinding door wederkeerigheidsovereenkomsten. In vele landen, ook in Nederland, is
zulk een bureau een stichting van de nationale vakvereeniging van toonkunstenaren en uitgevers van
muziek. Grondslag van Bit stelsel is de gedachte der
Berner Conventie, Welke aan ieder maker van een
kunstwerk bescherming verzekert op gelijken voet
met den ingezetene van het land, waar men zijn
werk uitvoert. De rechten worden zoowel voor binnenlandsche als voor buitenlandsche componisten of voor
hen, op wie hunne rechten zijn overgegaan, geind
door bedoeld kantoor, in Nederland het „Buma", dat
dadelijk, nadat ons land in 1911 tot de Berner over-
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eenkomst was toegetreden, opgericht werd door het
„Genootschap van Nederlandsche componisten" en de
„Vereeniging van Muziekhandelaren en Uitgevers."
De toondichters dragen hun rechten over aan deze
vereenigingen, die door genoemd kantoor, dat geen
winst beoogt, haar bemiddeling verleenen tusschen
hen en de uitvoerders, de „verbruikers" van muziek.
Dit thans bijna overal ingevoerde stelsel werkt uitstekend, mits in alle landen op dezelfde wijs toegepast.
Gaat een andere vereeniging zich ook met de inning
en uitbetaling der auteursrechten inlaten, dan moeten
de verbruikers van muziek zich voor het eene werk
bij de eene, voor het andere werk bij de andere vereeniging inschrijven; de toondichters hebben dan niet
den vasten waarborg, dat inderdaad voor alle uitvoeringen in binnen- en buitenland hun rechten
behoorlijk worden betaald. Het internationaal congres
van instellingen voor muziekauteursrecht te Londen
van 1921 bijv. nam daarom de volgende uitspraak aan:
De rechten op de uitvoering der werken van een auteur
behooren beheerd te worden door de nationale vereeniging,
waarvan hij lid is. De uitvoering zijner werken in een
vreemd land behoort beheerd te worden door de nationale
vereeniging van dat land, onder bescherming van de
nationale vereeniging van het land van oorsprong van
het lid.

Die uitspraak werd aangenomen met algemeene
stemmen. Alleen Frankrijk was niet vertegenwoordigd.
Een Fransche maatschappij, de „Societe des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique"
(„Sacem") heeft op het stelsel inbreuk gemaakt
door haar werkzaamheden niet te bepalen tot
Frankrijk, maar die ook uit te strekken tot
Nederland, Belgie en Zwitserland. De agenten van
de Sacem sluiten ook hier verbintenissen met de
verbruikers van muziek, ook voor de uitvoering van
werken van Nederlandsche toondichters.

Hoe meer landen de vertegenwoordiging voor
Nederland aan de Fransche maatschappij opdragen,
hoe meer de verbruikers zich genoopt zien, zich bij
de Sacem aan te sluiten en het Buma voorbij te gaan.
De buitenlandsche maatschappij nu is bezig, in
dezen zin haar macht over Nederland uit te breiden.
Zoo zal zij met 1 Januari 1930 de vertegenwoordiging
krijgen van de Duitsche vereeniging, welke tot dusver
door het Buma vertegenwoordigd was. Voor het
Nederlandsche kantoor is dit een groot verlies, daar
hier zooveel Duitsche muziek gespeeld wordt. Gaat
het Buma, tengevolge van deze doelbewuste ondermijning door de buitenlandsche maatschappij, te
gronde — waarvoor groot gevaar bestaat — dan zullen
alle toondichters zich bij de Sacem moeten aansluiten
en zal het uitvoeren van Nederlandsche muziek in
Nederland afhangen van de goedgunstigheid eener buitenlandsche maa;schappij.

Al een paar jaren Lang trachten de Nederlandsche
toonkunstenaren, door bemiddeling van dit kant Dor,
van de Nederlandsche regeering waarborgen te
verkrijgen voor de hun bij de wet verzekerde rechten.
In April en Juni 1927 heeft Buma daartoe een verzoekschrift gericht tot den minister van Justitie;
op 9 Juli 1.1. heeft het genootschap zich zelf tot dien
bewindsman gewend met ernstige klachten over de
schade, die de Nederlandsche toondichters en het
Nederlandsche muziekleven van de tegenwoordige
regelloosheid ondervinden; met de opmerking, dat,
zooals de Fransche Societe zelve heeft toegegeven,
het bestaan van twee bemiddelingsbureaux intake

het muziekauteursrecht naast elkaar in een land tot
verwarring leidt en met het verzoek om bescherming
tegen „het dreigende overwicht van deze vreemdelingen, die uiteraard niets anders dan hun eigen
belang op het oog hebben en met onze belangen,
noch met onze waardigheid, noch met het Nederlandsche muziekleven rekenen kunnen en willen."
De Haagsche afdeeling van het A.N. V. deed voortreffelijk Werk door een vergadering te beleggen,
waarin duidelijk werd aangetoond, op welke wijs de
Sacem de Nederlandsche kunst kan dwarszitten.
In de Tweede Kamer der Staten-Generaal had
prof. dr. Ant. van Gijn reeds in November 1928 heel
duidelijk doen uitkomen, dat deze uitheemsche voogdij
toch eigenlijk zelfs voor de bekende Nederlandsche
goedmoedigheid te erg is. „Met onze nationale
waardigheid", zoo zeide hij ongeveer, „lijkt het mij
onvereenigbaar, dat op onzen grond een buitenlandsche instelling zich voorrechten komt aanmatigen,
die aan het yolk zelf toekomen en zich gedraagt,
alsof ons land — met Belgie en Zwitserland, waar
het Fransche bureau op dezelfde wijs optreedt —
deel uitmaakte van Frankrijk." De heer Van Gijn had
hierbij kunnen voegen: „en plichten aanvaardt, die
tot onze taak behooren", daar immers niet alleen de
auteursrechten voor Nederlandsche toonkunstenaren
worden geind, maar voor alle rechthebbenden in
Welk land ook, Wier werken hier worden uitgevoerd.
Nederland alleen kan verantwoordelijk zijn voor
deze taak.
Aan het verlangen der Nederlandsche toondichters
kan op eenvoudige wijze worden voldaan door toevoeging aan de auteurswet 1912 van een bepaling,
volgens welke de in art. 2 bedoelde bemiddeling bij de
uitoefening van het auteursrecht afhankelijk worde
gesteld van de toestemming van den minister van Justitie of den minister van Ond., Kunsten en Wetensch.
en onderworpen zou zijn aan het toezicht van een commissie van advies, als bedoeld bij art. 50 d. der wet. In
dezen eisch ligt niets onredelijks. Het is een internationaal belang, dat de Berner overeenkomst behoorlijk wordt nageleefd in alle landen, die zijn
toegetreden. Heeft men bezwaar tegen een „monopolie", al past deze uitdrukking minder voor
een regeling, die in alle landen — op de drie
ingelijfde na — bestaat en in de omlijsting van
de auteurswet behoort — dan moet bedacht worden, dat het door den Nederlandschen staat geschonken „monopolie" aan alle voorwaarden zou
zijn gebonden, die de Nederlandsche overheid
noodzakelijk zou achten, terwijl een buitenlandsch
monopolie er een zou zijn, ons door vreemdelingen
en baatzuchtigen opgedrongen en zonder beperking
of toezicht.
Nationalisatie is in dit geval een eisch van nationaal
belang en van nationale waardigheid. De toeleg
van het buitenlandsche kantoor, om de Nederlandsche
muziekwereld aan zich schatplichtig te maken, mag
niet gelukken I Wij hebben hier op te komen voor
een recht, dat elk ander beschaafd land bezit.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond schaart zich
daarom met hart en ziel aan de zijde van het bedreigde
nationale muziekleven. Groep Nederland heeft in
een verzoekschrift aan de regeering aangedrongen
op het nemen van zoodanige maatregelen, dat Nederlandsche toondichters en Nederlandsche uitvoerders van muziek alleen te maken hebben met een
nationale, het algemeen belang behartigende, instelling,
v. W.C.
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De P. T. T. en de spelling.
Op blz. 33 van Neerlandia hebben wij in een
bijdrage van Dr. M. de Jong Hzn. kunnen lezen, dat
de Ministerraad heeft beslist, dat de Vereenvoudigde
Spelling op examens noch in de scholen zal worden
toegelaten.
Daaraan heb ik gedacht, toen ik kennis had genomen van een aanbeveling van de luchtpost naar
Indie, die de merkwaardigheid heeft, dat er nagenoeg
alleen plaatsnamen in staan en dat die alle zonder
hoofdletter zijn geschreven.
Dit weglaten van hoofdletters schijnt de nieuwste
kunst te zijn van hen, die zich verbeelden de Kunst
te dienen. Maar het is toch al te gek: ernstige
menschen, die overtuigd zijn, dat verandering ..in
de spelling in het belang van het geheele yolk zou =in,
bereiken dit niet, omdat de Regeering zoo verknocht
is aan de oude spelling, doch een overheidsdienst
laat in onze brievenbussen reclame-papieren stoppen,
die een bespotting zijn van de oude spelling!
Dat dit de dienst is, die de stad ontsiert, door op
de brievenbussen op de plaats van het Koninklijke
wapen gedrukte mededeelingen te plakken, is een
verzwarende omstandigheid; het bewijst, dat de Kunst
niet altijd nummer een is bij den P. T. T.
R. v. I.
De hoofdletter- en leesteekenvrees der posterijen gaf
een medewerker van De Tampon de volgende ontboezeming in de pen:
fransch is de taal der posterijen
retour expresse poste restante
gewone woorden voor beambten
Red.
der posterij in nederland
Economisch-Historische Leer an 1929-1930.
De afdeeling Amsterdam heeft aanspraak op ons aller groote
waardeering voor Naar prachtig werk.
In 't bizonder valt daarbij onze aandacht op het in 't leven
roe en van Leergangen in samenwerking met andere Amsterdamsche Vereenigingen.
In den winter 1929-1930 zal worden behandeld„WestIndie in verleden en heden” en dat wel in acht lezingen, n.l.
op 12 en 26 November, 10 December, 14 Januari, 11 en
25 Februari, 11 en 25 Maart.
Als sprekers staan ingeschreven:
Prof. Dr. H. Brugmans: De ontdekking van Amerika en de
economischegevolgen daarvan voor Europa.
L. C. Vrijman: De slavenhandel (met lichtbeelden).
C. K. Kesler: De Zeerooverij (met lichtbeelden).
Dr. F. W. Stapel: De Nederlandsche vestiging in de West.
W. R. Menkman: West-Indie en onze Scheepvaart (met
lichtbeelden).
Mr. Dr. P. H. G. W. van den Helm: Suriname tijdens den
slaventijd (2 lezingen).
Mejuffrouw L. Slothouwer: Curacao en onderhoorige eilanden (met lichtbeelden).
Aan de eerste lezing ging vooraf een welkom van den
krachtigen, bezielenden voorzitter der Afdeeling, den heer
J. Ed. Gerzon en een inleiding van den heer Mr. Dr. C. F.
Schoch, hoofddirecteur der Surinaamsche Bank, den grooten
vriend van Suriname, oud-lid van het Hoofdbestuur van het
A. N. V. die in eengemoedelijke rede zijn ervaringen en indrukken omtrent Suriname vertelde en zijn waardeering uitsprak
voor het tot standkomen van dezen leergang.
Toen vol de de lezing van Prof. Brugmans, die op zijn
prettige, soms geestige wijze zijn talrijk gehoor — de groote
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aula der Amsterdamsche Universiteit was geheel gevuld —
vertelde van de ontdekking van Amerika, een feit dat, zooals
hi' zeide, sommigen in dezen tijd misschien niet van harte
zullen toejuichen.
Wij ho en dat het bestuur der afdeeling Amsterdam voor
ijn moeite beloond zal worden met een zeer druk bezoek aan
z
alle lezingen. Het is voor vele Nederlanders noodig omtrent
de beide Nederlandschegebiedsdeelen in Zuid-Amerika nog
veel te leeren.
De lezingen worden gegeven in de aula der GemeenteUniversiteit te Amsterdam en beginnen 's avonds te half 9.
de K.
Rotterdam.

Voor deze afdeeling hield Felix Timmermans 22 October een
voordracht over Pieter Breughel, voor een meer dan voile
zaal in het gebouw der Nederl. Handelshoogeschool.
Spreker be on te vertellen, hoe hi' er toe gekomen was over
Breughel te schrijven: hi' had n.l. zelf schilder willen worden,
toen hi' jong was. Niet de machtige Rubens echter, maar
Breughel, de schilder van het nationale Vlaamsche leven, boeide
hem, op wiens doeken hi' hetzelfde verbeeld zag, als waarvan
zijn vader hem steeds vertelde, na zijn dagreizen als kantenkoopman. Verhalen vol fantasie en humor.
De voorstelling van de volkstelling, de kindermoord te
Bethlehem, en de Drie koningen, alle uitgebeeld in ons goede
Vlaamsche land. De lust was echter bij spreker opgekomcn,
ook over hem te schrijven, hoewel er niet veel stof aanwezig is.
Spreker beschouwt Breughel als een zeer samengestelde ziel,
vol tegenstrijdigheden, zooals ieder kunstenaar. Alles, wat men
van Breughel gezegd heeft, leek spr. onjuist: Hi' was geen
zwelger, een melancholicus, vooral een toeschouwer, die
vangroote hoogte het menschelijk leven aanschouwt. Maar
hi' was van alles een beetje; een volbloed Vlaming, een man van
ons ras, onze tolk bij instinct.
Na de rustpoos las Timmermans fragmenten voor uit zijn
Breughelboek en ook uit het boek over St. Franciscus.
De voorzitter, Prof. Dr. Z. W. Sneller, die ook den avond
geopend had, dankte den spreker voor zijn belangrijke voordracht.

VLAANDEREN.
Lodewijk de Raet herdacht.
Zondag 24 November was het, dag op dag, 15 jaar
geleden, dat Lodewijk de Raet te Brussel overleed.
Op uitnoodiging van het Lodewijk-de-Raetcomite,
dat, binnenkort, met vertegenwoordigers van het
Vlaamsch Economisch Verbond (V. E. V.), den
Vlaamschen Toeristenbond (V.T.B.) en andere groote
Vlaamsche lichamen nog wordt uitgebreid, begaven
een groep vrienden en bewonderaars van den betreurden Vlaamschen voorman en economist, schrijver
van het standaardwerk „Vlaamsche Volkskracht",
zich op dezen droevigen verjaardag naar het kerkhof
te Ukkel-Calevoet, waar het comite, samen met de
heeren Lamberty, neven van den gestorvene, enkele
dagen tevoren het stoffelijk overschot van Lodewijk
de Raet naar een, voor het aanbrengen van een
gedenkteeken beter geschikte plaats, had laten overbrengen.
Op het nieuwe graf werden bloemen gelegd
namens het Lodewijk-de-Raetcomite en het Algemeen
Nederlandsch Verbond, tak Brussel, door den heer
M. J. Liesenborghs, secretaris van het comite.
Het was een stille, ingetogen plechtigheid, geheel
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in den geest gehouden van den grooten, maar eenvoudigen man, Wiens gedachtenis aldus dieper en
ernstiger werd gehuldigd, dan vele woorden het hadden
kurinen doen.
Het is de bedoeling, onmiddellijk na de uitbreiding
van het Lodewijk-de-Raetcomite, een krachtige werking op touw te zetten ten einde het bedrag bijeen
te brengen, dat noodig zal zijn, om de oprichting
en onthulling van een grafteeken, zoo mogelijk nog
in 1930, te verzekeren.
Het Nederlandsch op de wereldtentoonstellingen.
Naar aanleiding van het bezoek, in de tweede helft
der vorige maand, door een groep Nederlandsche
overheidspersonen, dagbladbestuurders en journalisten, aan de werken der in 1930 te Antwerpen te
houden wereldtentoonstelling voor Kolonien, Scheepvaart en Vlaamsche Kunst, gebracht, verscheen in
de groote Noordnederlandsche bladen een afbeelding van het in aanbouw zijnde Nederlandsche
paviljoen, dat, naar de afmetingen te oordeelen, voor
de paviljoenen der andere mogendheden niet zal
hoeven onder te doen. Volgens een eerste dagbladbericht zou dit Nederlandsche gebouw aan den
buitenkant alleen het Fransche opschrift: „Pays-Bas"
dragen, wat echter later werd tegengesproken. Op
de afbeelding, waarvan hierboven sprake is, prijkt
een tweetalig opschrift: aan de voorzijde, in betrekkelijk kleine letters, het woord „Nederland" en boven
op den zijwand, in grootere afmetingen, „Pays-Bas".
Ook dit moet verkeerd worden geacht, althans te
Antwerpen. Te Luik, waar de taal der bevolking
het Fransch is, kan een tweetalig NederlandschFransch opschrift op het Nederlandsche paviljoen
misschien nog worden geduld, maar op de Antwerpsche wereldtentoonstelling dient het opschrift
eentalig Nederlandsch te zijn. Op het Italiaansche
paviljoen, dat zoo goed als voltooid is, leest men geen
andere opschriften dan Italiaansche; op het Fransche
paviljoen komen enkel Fransche opschriften te staan;
waarom zou Nederland dan in een stad, die tot het
Nederlandsche taalgebied en het Vlaamsche land
behoort, waar, volgens de Belgische wet van 1921,
het Nederlandsch de ambtelijke taal is, van minder
stamfierheid dan de Franschen en de Italianen het
in een ver buiten hun taalgebied gelegen stad doen,
getuigen ?
Laat de opschriften en mededeelingen, voofihet
publiek bestemd, binnen in het Nederlandsche en
Nederlandsch-Indische paviljoen, Nederlandsch,
Fransch, Duitsch en Engelsch zijn, maar dat het
groote opschrift, de nationaliteit van het gebouw
aanwijzend, dan toch ten minste Nederlandsch en
enkel Nederlandsch weze. Het woord Nederland
wordt trouwens evengoed door de Walen en de
Franschen, als door de Engelschen, de Amerikanen,
de Duitschers en de Skandinaafsche volkeren begrepen, zoodat, ook practisch gesproken, tegen deze
eentaligheid niets steekhoudends valt in te brengen.
De Vlamingen dienen er, van hun kant, voor te
waken, dat, in de Belgische en Congoleesche afdeelingen, het Nederlandsch — de taal van Antwerpen en van Vlaanderen — van de eereplaats niet
verdrongen worde. Daar, waar eentaligheid mogelijk is,
moet het Nederlandsch de eenige gebruikte taal zijn.
Worden meer talen gebruikt, dan dient het Nederlandsch voor- of bovenaan te staan. Er kan geen
enkele reden worden aangehaald, die een afwijking
van dezen regel wettigt. Ook in de met de Antwerpsche

tentoonstelling verband houdende, hoewel buiten
het eigenlijke terrein gelegen ondernemingen, die
door het rijk, de provincie of de stad geldelijk worden
gesteund, moet zulks siren in act worden genomen.
Een Verbondsjubileum.
Het bestuur van tak Brussel heeft hetplan opgevat, in 1930,
de 35ste verjaring der oprichting, in het koffiehuis „Het
Vosken", aan de Groote Markt, aldaar, van de eerste afdeeling
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, op een passende
wijze te herdenken. Bij gebleken belangstelling voor dit plan
van de zijde der afdeelingen in en buiten Vlaanderen zou aan
de uitvoering ervan misschien een breeder karakter kunnen
wordengegeven, dan eerst was voorzien. Voor schriftelijke
blijken van instemming houdt het bestuur van tak Brussel
zich dan ook ten zeerste aanbevolen.
Van de Groep.
Uit naam van het bestuur en de leden vangroep Vlaanderen
is Maandag 11 November, aan mej. E. Baelde, oud-ondervoorzitster van het Hoofdbestuur van het A.N.V., ter gelegenheld van haar 70sten verjaardag, te Rotterdam gevierd, een
telegram gezonden, haar hartelijk gelukwenschend en uiting
gevend aan de hoop haar nog vele jaren werkzaam te mogen
zien voor de verwezenlijking onzer Verbondsidealen.
Ook aan Cyriel Busse zond Groep Vlaanderen 27 October,
bij de viering van zijn 70sten verjaardag te Brussel, een telegram
van hulde voor zijn letterkundig werk, terwijl verder de groepssecretaris bij het feestmaal, den jubilaris aangeboden, mede aanzat.
Van de Takken.
Brussel.
De eerste feestavond van het winterseizoen 1929-1930 had
laats Vrijdag 15 November in de bovenzaal van het Holland
P
Huis, aan de Audergemsche Laan. Voor dezen avond, gewijd
aan een aantal meesters der Vlaamsch! muziekkunst P. Benoit,
E. Tinel, J. Blockx, H. Waelput, L. Moeremans, A. de Boeck,
P. Gilson en J. van Hoof), mocht het bestuur zich de medewerking verzekeren van den knappen Vlaamschen muziekleeraar en klaviervirtuoos R. van der Spurt, bestuurder der
Vlaamsche Wilford-muziekschool te Brussel, die de uitvoering
toelichtte en tot slot nog een drietal zijner eigen toondichten
tengehoore bracht. Het was een avond van fijn kunstgenot,
die zeer in den smaak viel van het uitgelezen publiek, dat, van
zijne voldoening over het gehoorde, door krachtig handgeklap
herhaaldelijk blijk gaf. Dit handgeklap verdubbelde nog, toen
de voorzitter van den tak, M. J. Liesenborghs, aan het einde
van den avond, op hartelijke wijze den heer Van der Spurt
den welgemeenden dank van alle aanwezigen bracht.
Hetprogramma van winterwerkzaamheden, den leden toegezonden, vermeldt de volgende punten: December, lezing
prof. G. Gonggrijp, uit Den Haag, over: „Het Cultuurprobleem
in Ned. Indie"; begin Januari: prof. en mevr. VogelsangHijmans, Utrecht: „Het boerenleven in de kunst", met afwisseling van vioolspel (boerendansen); einde Januari: mej. dr.
E. C. van Dorp, Bloemendaal, met een nader op te geven
onderwerp; mevr. Couperus: „Het Nederlandsche lied in
verschillende eeuwen", later nog een gezellige avond met
verrassingen en dansgelegenheid, een rolprentvoorstelling, een
tentoonstelling gewijd aan de moderne Nederlandsche bouwkunst (met lezingen door een paar bekende bouwmeesters) enz.
Nieuwe leden(begunstigende 30 frcs., gewone 15 frcs.
's jaars) kunnen steeds opgegeven worden aan het adres van den
secretaris der afdeeling: Maurits Avez, Eug. Smitsstraat 34,
Schaarbeek-Brussel.
Ieperen.
Evenals de vorige jaren geeft de wakkere Iepersche afdeeling
van het A.N.V.(Iepersche Studiekring) ook ditmaal weer blq k
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van eengroote werkzaamheid, die ongetwijfeld goede vruchten
zalgeven.
Het winterseizoen werdgeopend met het optreden van.
Mevr. Couperus, uit Haarlem, uitgezonden door het A.N.V.
comite voor Nederlandsche lezingen in Vlaanderen. Mevr.
Couperus had zeer veel bijval met hare zangvoordracht over
het Dietsche lied in verschillende eeuwen (in kleederdrachten).
Verder vermeldt het winterprogramma: 5 December, buitengewone kunstavond met de medewerking van den heer Arnold
de Munnynck, tenor aan de Kon. Vlaamsche Opera te Antwerpen; Januari 1930: prof. en mevr. Vogelsang-Hijmans, uit
Utrecht: „Het Boerenleven in de Kunst (met afwisseling van
vioolspel en boerendansen); Driekoningenavond 1930: Gezellige
avond(voordracht, zang en strijkje); 30 Januari: Het Vlaamsche
Volkstooneel; Februari: Felix Timmermans over zijn reis
„Naar het land der Appelsienen"; 27 Maart: Het Vlaamsche
Volkstoone .4.
Dank zij de kranige werking van den Ieperschen tak van
het A.N.V. en vooral van zijn voorzitter, ingenieur H. van Cer
Ghote en zijn secretaris-penningmeester R. Buckinx (postrekening nr. 1595.70), werpt dit brandpunt van geesteslev en
in den verrengrenshoek van West-Vlaanderen zijn weldoende
stralen uit over een stad en een streek, waar het algemeen
Nederlandsch stambewustzijn, tot voor een betrekkelijk ger:n7,
aantal jaren, nog geheel ingesluimerd lag.
Tijdschriften.
De Vlaamsche Gids, die bestuurd wordt door dr. Maurits
Sabbe, dr. Herman Teirlinck, prof. Vercoullie e. a., bevatte
onlangs een zeer uitvoerig overzicht van de in Fransch Vlaanderen verschijnende tijdschriften, door dr. C. Debaive. Deze
prijst in het bijzonder de strenge tweetaligheid van Tisje Tasje's
almanak: geen reel Fransche tekst, die er ook niet in het
Nederlandsch in staatgedrukt. Van 1901 tot 1914 verscheen
dezegrappenbundel van Tisje Tasje — den Uilenspiegel van
den Westhoek — onder bescherming en verantwoordelijkheid
van het Algemeen Nederlandsch Verbond. De wereldoorlog
knakte de uitgaaf,
maar brak haar niet: in 1924 herrees het
vermakelijke boekje door de zorgen van den uit ever Plancke
te Hazebroek. Nuging het Tisje Tasje voor den wind, zoodat
het weldra meer moestgaan geven ten behoeve van de binnenkomende Vlamingen te Rijsel en Robaais en tot een almanak
voorgeheel Fransch Vlaanderen werd uitgebreid. Tweetalig
is voorts de Almanach de la Flandre Maritime (Almanak voor
Zeevlaanderen) te Duinkerke, uitgegeven door G. van den
Bussche.
Verder maakt de schrijver gewag van den zwaren strijd,
dien het Vlaamsch te voeren heeft in dat Fransche land.,
Tijdens het bestaan van het concordaat waren er talrijke
pastoors en kapelaans, die liever dan bij de uitoefening van hun
ambt van hetgebruik der volkstaal of te zien, hun jaarwedde
lieten schorsen. Door degeestelijke overheid gesteund, maakten
zij van hun kerspelen middenpunten van weerstand teen de
volledige ontvlaamsching der streek, „en beletten aldus, dat
een Vlaamsche bevolking van 200 000 Franschen plus 100 000
ingeweken Bel en geestelijk werd vermoord. Zoo hebben zij
mogelijk gemaakt de wonderbare wedergeboorte van heden."
Het Vlaamsch Verbond in Frankrijk heeft de wenschelijkheid
erkend, dat niet alleen degeestelijkheid deze beweging steunde
en streeft daarom in de laatste jaren naar uitbreiding van de
medewerking onder niet-katholieken. Den steun der vrijzinnigen
aan de Vlaamsche zaak — zij het langs een omweg — heeft
Valentin Breslegebracht met zijn Mercure de Flandre. Voor
deze is het Vlaamsch middel, het doel: bevordering van een
meergewestelijk bestuur.
Tenslotte teekent de schrijver in de Vlaamsche Gids aan,
dat hij hier slechts een van vele verschijnselen van de herleving
van taal en yolk in Fransch Vlaanderen heeft behandeld.
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ZUID-AFRIKA
Zuidafrikaansch leven.
De Afrikaansche Eisteddfod te Kaapstad — navolging van de jaarlijksche bijeenkomst ter bevordering
van Keltische taal en letterkunde in Gr. Britannie —
is zoo goed geslaagd, dat prof. dr. G. G. Cillier, een
der beoordeelaren, het plan opperde, dat de dames,
die voordrachten hadden gehouden, het land zouden
rondreizen, opdat elkeen van haar kunst zou kunnen
genieten. Ook de tooneelvoorstellingen — waaronder
Eerloos van Van Nouhuys — stonden op zeer hoog
peil. Die Burger vindt het baie jammer, dat niet alle
Afrikaners, die aan nederigheidswaan — en alle
Engelschen, die aan hoogheidswaan — lijden, aanwezig waren, „want wie die voorreg gehad het om
daar te luister, sal seker nie meer met minagting oor
ons taal en kultuur praat nie."
Te Bloemfontein werd het eerste concert in verband
met den Afrikaanschen kunstwedstrijd gehouden. Er
was scherpe mededinging; volgens Die Burger was
de algemeene indruk, dat daar onder de Vrijstaatsche
jeugd talenten schuilen. Sedert verleden jaar zijn
vooral op muziekterrein verbazende vorderingen
gemaakt. Hoofdrechter Jacob de Villiers hield een
toespraak over den groei der Zuidafrikaansche taal
en cultuur, waarin hij o. a, onder toejuiching verklaarde:
„Op Nederlandse grondslag gebou, en met die hele
Nederlandse woordeskat tot ons beskikking, het ons hier
op Suid-Afrikaanse bodem baie van die onreelmatighede
en onnodige geslagte van die Nederlandse taal uitgeskakel,
en 'n taal ontwikkel wat in eenvoud, in buigsaamheid,
in rykdom en in praktiese waarde vir geen ander taal
agteruitstaan nie."

Een nieuwe let terkundige onderneming, waarvan
veel verwacht worth, is een bijblad voor kinderen
van het mooie maandblad Die Huisgenoot. Kunst,
wetenschap, geschiedenis zullen behandeld, verhalen
en schetsen gegeven en voorlichting over beroepskeus
verstrekt worden.
In het Koffiehuis te Kaapstad vierde onlangs de
Oranjeklub den jaarlijkschen heldenavond.
Nadat mevr. Luyt „Kent gij dat yolk" had voorgedragen, hield de heer Gideon Roos, winner van
den gouden penning op den Afrikaanschen Eistedfodd,
een prachtige voordracht van Langenhovens „Die
doodgeloopte pad", een gedicht ter eere van generaal
De Wet. Dr. A. Geyer verhief de grootheid van
mannen als Kruger, Steyn, Hofmeyr, De Wet,
De la Rey. Er behoorde, zeide hij, een boek geschreven
te worden over deze reuzen, teneinde het nageslacht
te bezielen. De heer F. Rompel gaf perso,,nlijke
indrukken van Paul Kruger uit de moeilijke dagen
van October 1899.
Hoe levend de herinnering aan dezen volksheld
blijft , is ook bij de herdenking van Kriigers 104den
verjaardag op 10 October gebleken. Schoolkinderen
trokken in optocht naar Kriigers gedenkteeken en
legden kransen neer; dr. H. D. van Broekhuizen
hield een toespraak en 's avonds bracht, in het Operahuis, dr. D. H. Malan, minister van Binnenlandsche
taken, hulde aan de grootheid van Kruger, die als
staatsman gewerkt had voor de vrijheid van heel
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Zuid-Afrika. „Paul Kruger het niet geleef vir die
dag nie", zei spr. „Hij het een groot beginsel en
een idee gevolg — die opbou van sy yolk."
Op het congres der Vrouwen Nationale partij te
Pietersburg bracht mevrouw Beyers hulde aan
Kriigers nagedachtenis. Besloten werd een krans te
leggen bij het standbeeld te Pretoria.
Doch om de dooden worden de levenden niet
vergeten. De universiteitsraad der Universiteit van
Kaapstad heeft ter gelegenheid van haar honderdjar ig bestaan £ 250 uitgetrokken voor den aankoop
van Nederlandsche en Afrikaansche boeken ten
behoeve van de boekerij. Geen beter middel, om het
opgroeiende geslacht in staat te stellen het werk
van den opbouw van Zuid-Afrika voort te zetten.
Suidafrikaanse Akademie.
In de jaarvergadering der Suidafrikaanse Akademie
is beraadslaagd over de wenschelijkheid van uitbreiding. Opgemerkt werd o. m., dat de Academie
niet meer zooveel invloed oefent als vroeger en als
wenschelijk is. De voorzitter, Senator F. S. Malan,
herinnerde aan het oorspronkelijke doel der instelling:
de twee richtingen Afrikaansch en Nederlandsch te
vereenigen en samen te binden. In den loop der
jaren is de bevordering van het Afrikaansch meer op
den voorgrond getreden, maar in de laatste jaren is
ook meer aandacht gegeven aan de studie der Nederlandsche litteratuur. Beter dan de grondwet der
Academie te wijzigen achtte het bestuur een erkenning
van zelfstandige cultureele en wetenschappelijke
instellingen als commissies der Academie bijv. van
den Taalbond en de „Saamwerk Unie van Natal"
die onder haar bescherming de taalexamens verzorgen.
Na een breedvoerige bespreking en onderzoek
door een commissie werd een voorstel tot uitbreiding
aangenomen. De voorbereidende stappen hiertoe
zullen zijn: vertegenwoordiging van elk terrein van
wetenschap bij de verkiezing van nieuwe leden;
belegging van wetenschappelijke bijeenkomsten; het
uitbrengen van samenvattingen (referaten) op de
vergaderingen; oprichting en erkenning als cornmissies van wetenschappelijke vereenigingen.
Bij de beraadslagingen teekende prof. D. F.
Malherbe o. m. aan, dat het vraagstuk, waarover
men zich bij de oprichting warm maakte, nl. of de
Academie democratisch of aristocratisch zou zijn,
geheel van de baan is. Alle aandacht is thans
gevestigd op de bevordering van de taal. Nu is
de tijd rip. „Daar is nog nie 'n groot toeloop van
Afrikaanssprekendes na die Engelse wetenskaplike
vereenigings nie en nou het ons dus 'n kans om self
iets groots te begin", zeide de hoogleeraar.
De commissie inzake het gebruik van leesteekens
bracht hierna verslag uit en prof. E. C. Pienaar las
het verslag der commissie inzake den De-Villiersprijs
voor. Deze had een lijst opgesteld van werken, die
h. i. gerekend kunnen worden tot de beste in de
Afrikaansche letterkunde. Uit 20 hadden zaakkundige
personen, aan wie deze lijst was toegezonden, de
volgende vijf aangewezen:
1. Van Bruggen, „Ampie". 2. Sangiro, „Uit
Oerwoud en Vlakte". 3. Dr. Leipoldt, „Oom Gert
vertel en ander Verhale". 4. Celliers, „Vlakte en
ander Gedigte". 5. Langenhoven, „Ons Weg deur
die Wereld". Hierop volgden Visser (Gedigte),
Totius (Rachel), Malherbe (Die Meulenaar).
Ten slotte werd o. a. besloten tot een dankbe-

tuiging aan de leden der Academie, die help hadden
verleend bij de Bijbelvertaling.
De Taalbouw.
De bouw van het Afrikaansch wordt gestadig
voortgezet, met doelbewustheid en volharding.
Een der grondpijlers is de woordenlijst der Z. A.
Academie, waarover dr. D. F. Malherbe aan de pers
een verslag heeft verstrekt. In September van het
vorige jaar aanvaardde de Academie den algemeenen
grondslag, waarop de commissie haar taak Wilde
volvoeren. Thans zijn de leden der commissie te
Pretoria bijeen gekomen, om elkanders lijsten te
vergelijken en in overeenstemming te brengen met
de verleden jaar aangenomen beginselen. Een redacteur zal belast worden met het opstellen van de vastgesteld e lijst.
Een krachtige beweging tot handhaving van de
Afrikaansche taal en cultuur heeft de „Afrikaanse
Broederbond" van Transvaal onder bescherming van
de S. A. Academie op touw genet.
Op 24 Augustus is te Bloemfontein een bespreking
gehouden en besloten, een „Afrikaanse Taal- en
Kultuurkonferensie" voor de Unie uit te schrijven,
met het doel, vereenigingen en personen samen te
brengen tot uitwerking van een gemeenschappelijk
program voor de handhaving der Afrikaansche taal
in alle richtingen en de ontwikkeling der Afrikaansche
cultuur. Deze beweging zal geleid worden door een
algemeen bestuur met medewerking van gewestelijke
taal- en cultuurinstellingen.
Een groot aantal vertegenwoordigers van vereenigingen, die zich thans met deze belangen bezig
houden, waren bijeen als regelingscommissie, onder
leiding van dr. D. F. Malherbe, rector van het
Grey Universiteitscollege. Van de sprekers betoogde dr. C. P. Visser, rector van het Normaal
college te Bloemfontein, dat het noodzakelijk was,
elk jaar een bepaalde taak of te werken. Daardoor
zou geestdrift gewekt worden en zouden bijdragen
toevloeien.
Deze samenkomst heeft belangstelling gewekt over
de geheele Unie. Uit vele teekenen daarvan noemen
wij een ingezonden stuk in Ons Land, waarin de
schrijver verklaart, dat nu ten laatste het lichaam is
geboren „waar ons verongelijkte en vertrapte volkssiel
jare en jare na gesmag het." Dat de leiders mannen
van de daad zijn, schrijft hij, weet iedereen; op ieder
ander rust de plicht hun aanstonds den hartelijksten
en getrouwsten steun te schenken. Er moet een
„Groote Raad" gekozen worden, die bij den betrokken
minister de belangen der taal zal kunnen bepleiten
uit naam van 500 vereenigingen en bonden in ZuidAfrika, vertegenwoordigende 15200 Afrikaners, thans
tot een gebracht.
Tenslotte zij vermeld, dat ook de Bijbelvertaling
opschiet. Het eerste gedeelte „Die vier Evangelies
en die Boek van die Psalms", is bij het Bij belgenootschap te Kaapstad verschenen. De uitgaaf is voorzien
van een voorbericht van den voorzitter der vertalingscommissie, ds. J. D. Kestell, waarin aan den Afrikaanschen lezer verzocht wordt, niet te haastig te
oordeelen over nieuwe en dus eenigszins vreemd
klinkende uitdrukkingen, die hij zal aantreffen in
plaats van de Nederlandsche, die, hoezeer ook sours
nog met voorliefde gebruikt, niet naast het Afrikaansch konden behouden worden en daarom „deur
die vertalers konsekwent in doodgewone Afrikaans
oorgebring is."
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Ook de Bijbelvertaling zal een niet te versmaden
steun zijn voor de jonge Afrikaansche taal.
Het Afrikaansch in den Volksraad.
Toen onlangs in den Volksraad de eerste minister
Hertzog, op een vraag van Gen. Smuts, in het
Afrikaansch antwoordde, stond onmiddellijk de heer
Robinson, een der leiders van de S. A. P. op, om hem
de les te lezen, dat hij geen Engelsch had gebezigd.
;,Wafter opvatting van tweetaligheid !" roept Die
Burger, die naar aanleiding van dit voorval meedeelt,
dat van de oppositie-banken zelden Afrikaansch
gehoord wordt, zelfs niet of weinig van Afrikaanschsprekende leiders als gen. Smuts en kol. Reitz.
Op de regeeringsbanken wordt dikwijls Engelsch
gesproken; inplaats van dit als tegemoetkoming aan
de eentaligheid van zoo vele Sappers te waardeeren,
zijn dezen het blijkbaar als vanzelfsprekend gaan
beschouwen.
Het nieuwe ministerie is op 't punt van talenkennis
zeer goed toegerust. De nieuwe minister Pirow kan
wedijveren met minister Beyers, die behalve zijn
Afrikaansch, Nederlandsch en Engelsch, Fransch,
Duitsch en Italiaansch, beheerscht. Minister Grobler
spreekt vloeiend Fransch en gen. Hertzog kon men
op kommando herhaaldelijk gemakkelijk met Duitsche
officieren Duitsch hooren geselsen, zelfs over technische onderwerpen.

dragen om het saamhoorigheidsgevoel der Nederlanders te bevorderen.
Het Tehuis beslaat de benedenverdieping van een
oud paleis der Doria's en is vlak bij de haven gelegen.
Het bevat o. m. een ruime leeszaal voor de zeelieden,
een billardzaal met een rustig hoekje voor het schrijven
van brieven, alsmede een afzonderlijke kamer voor

BUITENLAND.
Het Nederlandsch Tehuis voor Zeelieden
te Genua.
-wrorrgrattiON/1/000,

Men schrijft ons uit Genua:
Ongeveer 2 jaar geleden stelde een Nederlandsche
dame een bedrag ter beschikking van den Zeemansbond te Rotterdam, ten einde hiermede in een buitenlandsche havenstad een tehuis voor onze zeelieden
op te richten. De aandacht viel toen, mede in verband
met het beschikbare bedrag, op Genua of Marseille,
waar met een inrichting op bescheiden voet zou kunnen
worden volstaan. De keuze werd tenslotte bepaald
op Genua, welke haven voor de Nederlandsche
scheepvaart belangrijker is dan Marseille. Dank zij
de onvermoeide pogingen van de secretaresse van
den Zeemansbond, Jonkvrouwe Minnie Ortt, en
door de samensmelting van genoemden bond met de
Nederlandsche Zeemanscentrale konden ook de Belden
worden bijeengebracht, noodig om de instandhouding
van het Tehuis te verzekeren. Zoowel reederijen als
particulieren gaven geldelijken steun, terwijl ook de
Nederlandsche Kolonie te Genua hielp, om de kosten
van huur enz. te bestrijden. Nadat de moeilijkheden,
om een geschikt pand te vinden uit den weg geruimd
waren, kon op 20 October 1.1. tot opening van het
nieuwe Tehuis worden overgegaan.
Bij de openingsplechtigheid waren o. m. tegenwoordig Jonkvr. Minnie Ortt en Ds. L. D. Poot,
secretaris van de Nederlandsche Zeemanscentrale,
terwijl de Consul-Generaal te Genua, de heer
J. M. Hosang, de Nederlandsche Regeering ambtelijk
vertegenwoordigde. Ook talrijke leden van de Nederlandsche Kolonie te Genua gaven door hun aanwezigheid blijk belang te stellen in deze vaderlandsche stichting, die er ongetwijfeld toe zal bij-

A."2,A,Fjirw

In an van het Ned. Tehuis voor Zeelieden te Genua aan de
Via S. Benedetto 7-1. In het midden de heer Hosang, Consulgeneraal der Nederlanden. — Voorts vermelden we uit deze
groep voorzoover aanwijzing mogelijk is: geheel links achter:
Ds. L. D. Poot, secr. Ned. Zeemanscentrale; tegen de linkerdeurpost: Vice-consul L. J. Breman; aan zijn linkerzijde ook
teen de post: Mevr. Keppel Hesselink, directrice van het
Tehuis; naast haar: Freule J. W. Ortt, secretares Ned. Zeemansbond; achter deze: G.A.E.Visser, plaatsverv. waterschout
te Rotterdam; rechts boven teen de deurpost: L. van Hemert,
gezagvoerder s.s. Veendijk; teen de rechterpost: Mej. W. van
Akkeren, assistente v. h. Tehuis; rechts tegen de rechterdeurpost: G. H. van Straten, vert. A.N.V.;•g eheel rechts: P. J. Droog
endijk, secr. Ned. consulaat.

de officieren; voorts nog een tweetal slaapkamers.
Alles is keurig ingericht en er heerscht de vaderlandsche gezelligheid, welke men in deze zuidelijke
landen zoo erg mist. Een piano en andere muziekinstrumenten, een sjoelbak en verdere spelen zijn
natuurlijk aanwezig, terwijl de leestafels bedekt zijn
met Nederlandsche dagbladen en tijdschriften. De
boekerij is nog niet volledig, doch op aanvulling uit
het vaderland wordt gehoopt
Thans, nauwelijks een maand na de opening,
kan reeds worden vastgesteld, dat de zeelieden gaarne
1) Ons Verbond zalgaarne door middel van zijn Boekencommissie daartoe bijdragen.
Red.
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Kijkje in de groote leeszaal.
gebruik maken van hun tehuis. Het bezoek is uit
den aard der zaak ongeregeld en houdt verband met
het binnenvallen der schepen in de haven, maar er
is reeds een avond geweest, waarop 38 bezoekers
geteld werden! De een komt om te schrijven, de
ander om de bladen in te zien of billard te spelen,
een derde om wat te praten en alien vinden het gezellig
oude kennissen van andere schepen te ontmoeten of
nieuwe kennissen te maken.
Ook voor de Nederlandsche Kolonie te Genua is het
Zeemanshuis van veel belang. Het is toch een .stukje
vaderlandsche bodem in den vreemde. De ruime
leeszaal is uitstekend geschikt voor het houden van
voordrachten of lezingen en mag in voorkomende
gevallen daarvoor zeker gebruikt worden.
Er is hier een mooi werk tot stand gebracht, dat
den naam van Nederland slechts ten goede kan komen.
P. J. DROOGENDIJK.

HOOFDBESTUUR
Verslag van de Commissie tot naziening der rekening
en verantwoording

De ondergeteekenden, benoemd als commissie tot nazien der
rekening en verantwoording van het Hoofdbestuur, hebben zich
van hun taakgekweten en hebben de boeken en bescheiden
nagegaan en in orde bevonden.
Zij maken echter de opmerking, dat hens inziens, noodzakelijk
bezuinigd zal moeten worden, gezien de geldelijke omstandigheden, waarin het A.N.V. verkeert. Immers het nadeelig saldo
over 1928 van f 1546,66 1/2 is weggewerkt moeten worden door
minder te reserveeren voor achterstallige bijdragen.
Het komt der commissie voor, dat allereers t op de administratie bezuinigd zal kunnen worden, te meer nu de algemeene
penningmeester persoonlijk het geldelijk beheer zal voeren.
Hierdoor zal het waarschijnlijk mogelijk zijn met minder
werkkrachten te volstaan, daar de werkzaamheden ten kantore
aanzienlijk worden verminderd.
Voor Groep Nederland J. F. HUMANS.
Voor Groep Vlaanderen H. J. M. TIJSSENS.
Voor Groep Ned.-Indie A. DE BRUYN.
Voor Groep Ned. Antillen L. WELLING.
Het Dagelijksch Bestuur waardeert de wenken, door de
Commissie voor het nazien der rekening gegeven. Het is echter

van meening, dat bezuiniging op de administratie, anders dan
op kleinigheden misschien, niet goed mogelijk is.
Het Dagelijksch Bestuur ziet zelf ook zeer goed in, dat de
kosten der administratie, in verhouding tot de totale inkomsten,
hoog zijn. Maar het hoofdbestuur van een vereeniging als het
Algemeen Nederlandsch Verbond, wiens taak het is om de
betrekkingen met Nederlanders en stamverwanten over de
geheele we reld te onderhouden, op den uitkijk te staan, waar
die betrekkingen kunnen worden ui tgebreid en versterkt, heeft
daarvoor een kantoor noodig, waar een omvangrijke briefwisseling wordt gevoerd, en een zich met den dag uitbreidend
archief te verzorgen is. De ledenadministratie vordert veel
werk; oordeelkundige kennisneming van den inhoud van vel e
dagbladen eischt tijd en aandacht.
Voor een en ander zijn een administrateur als leider van
het kantoor en een onder-administrateur, die hem ter zijde staat
en, ingeval van ziekte of afwezigheid vervangen kan, niet te veel.
De commissie acht het waarschijnlijk wel mogelijk om de werkkrachten te verminderen, wijl de adjunct-administrateur minder
werk heeft, sedert de algemeene penningmeester persoonlijk
hetgeldelijk beheer voert. Dat is waar, maar dat kwam dan ook
zeergoed gelegen, want nu kon de heer Oudschans Dentz
belast worden met de ordening van de Stamboekerij, waarvoor
de heer Bijlo na zijn optreden als algemeen secretaris geen
tijd meer had.
En bovendien was er nugelegenheid den directeur van
de Boekencommissie uit den nood te helpen. Deze toch had
niet de beschikking over de krachten, die zijn voorganger,
dr. Van Everdingen, terzijde stonden, toen de Boekencommissie
te Rotterdamgevestigd was.
De heer Oudschans Dentz helpt nu den heer Bolten bij het
uitzoeken der kranten en tijdschriften, waardoor de verzending
vlugger kan geschieden.
Verder is er nog een beambte, die een root deel van zijn
tijd besteden moet aan de ledenadministratie der Groep Nedland volgens een met die Groep getroffen overeenkomst. En
de tikster heeft ook de handen vol, terwijl een jongste bediende
voor boodschappen enz. niet gemist kan worden.
Tenslotte wizen wij op de vele bezoekers, die te woord
moeten wordenge aaan.
Wij be treuren deze drukke werkzaamheden allermins t, omdat zij getuigen van een opgewekt Verbondsleven, maar
wij zijn van oordeel, dat een nauwgezette vervulling der
taken eer uitbreiding dan inkrimping van werkkrachten vraagt.
De ongunstige verhouding tusschen de uitgaven voor administratie en de inkomsten kan, naar de overtuiging van het Dag.
Bestuur, alleen worden weggewerkt door verhooging der inkomsten, dat is door vermeerdering van het aantal leden,
want door een toeneming van het aantal leden van b.v. 10.000
op 15.000 stijgen de kosten van administratie natuurlijk lang
niet met 50 %.
HET DAG. BESTUUR.

Ter overdenking.
Aan hen, die het A. N. V. bij uiterste wilsbeschikking
wenschen te bedenken, wordt daartoe de volgende vorm
aanbevolen:

Ik vermaak aan het Algemeen Nederlandsch Verbond te
Dordrecht, waarvan de Wet (Statuten) is goedgekeurd bij
Koninklijke Besluiten van 13 Juni 1898, 23 Jan. 1905,
19 Oct. 1907, en 6 Mei 1925, nommer 47, de som van
uit te keeren binnen
maanden na mijn overlijden, vrij van alle rechten en kosten
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REKENING EN VERANTWOORDING VAN HET HOOFDBESTUUR OVER HET BOEKJAAR 1928.
Namen der rekeningen
1. Belegde legaten en fondsen .
2. Legaten en fondsen
3. Steunfonds II onbelegd
4. Belegd Steunfonds II.
5. Renterekening legaten
6. Rente Steunfonds I en II
9. Groepen en Zelfst. Afd.
10. Bijdragen van al g. leden
12. Achterstallige bijdragen der Groepen .
Zelfst. Afd.
13.
Alg. Leden
15. Reserve voor achterstallige bijdragen .
16. Regeeringssteun .
17. Te ontvangen rekeningen .
18. A. N. V.-uitgaven
20. Ontvangsten voor bijzondere doeleinden.
21. Onvoorziene ontvangsten .
22. De Bas en Co.
A. .
23.
24. Postrekening .
26. Bezoldigingen, rentezegels .
27. Kantoorgebouw
28. Kantoorbehoeften
29. Hoofdbestuur .
30. Neerlandia
31. Propaganda .
32. A. N. V.-commissies
33. Museum en boekerij .
34. Artt. 3-4 .
36. Steunfonds-M..
38. Te betalen rekeningen .
40. Onvoorziene uitgaven .
44. Bijdragen 1929.
45. Propaganda 1929 .
46. Neerlandia 1929 .
48.
14.
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12099.90
56.91
61.50
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5040.91
9527.29
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1426.361/2
311.87
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1167.24
10000.-
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1544.221/2

740.431/2
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28.80
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105.65
16.20
188.35
1.50
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1546.661/2
30027.381/2

Het verlies over 1927 .
en dat over 1928

Debet

30027.381/2

16617.70

16617.70
f 297.01
1546.661/2

f 1843.671/2
werd weggewerkt door voor achterstallige bijdragen, niet het geheele bedrag te reserveeren, zooals tot nu toe
„ 1992.59
gewoonte was, maar slechts zooveel als vermoedelijk oninbaar is, d.i. minder .
f 148.911/2
Hierdoor is op de balans een winstsaldo verkregen van

BOEKBESPREKING
Politiek Economisch Weekblad.
Orgaan ter versterking van de Rijkseenheid NederlandIndie onder redactie van mr. A. J. A. A. Baron van
Heemstra, prof. mr. F. G. H. Cowan, mr. dr. H. H. A.
van Gybland Oosterhoff. Daamens Uitg. Mij.,
Den Haag.
Het zou jammer zijn, indien de „breede la en des yolks",
die het P. E. W. wil bereiken, zoo oververzadigd waren van
leesstof, dat dit nieuwe blad niet den invloed verwierf,
dien

wij het zoo van harte gunnen. Niet te vroeg begint men in
Nederland degroote beteekenis der overzeesche gewesten voor
onze welvaart, ons aanzien in de wereld, ja ons voortbestaan
als krachtig yolk te beseffen. Maar: beter laat dan nooit kon
degeleerde wereld haar hulp aan de dagbladpers verleenen,
om dat besef te doen doordringen. Hangt het welslagen van
een onderneming als deze of van de kunde der medewerkers,
de voortreffelijkheid van den inhoud, dan behoeft men aan
dat welslagen niet te twijfelen. Tal van hoogleeraren, oudministers, velen van de eerste deskundigen werken mee. Wij
vinden zoo belangrijke onderwerpen behandeld - bijv. door
prof. I. A. Nederburgh - als: Nederlands recht op en in
Indie, de taak van Nederland in Indie en de middelen om
die taak te vervullen; doorprof. De Savornin Lohman: de waarborgen voor de handhaving der leiding van het Nederlandsche
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oppergezag in de Oost e.z.m. Over staathuishoudkunde treffen
wij niet veel aan in dit blad; het wil blijkbaar een veel wider
gebied bestrijken dan de naam aangeeft. Hoe dit zij, het doel
kan niet anders dan' hartelijke instemming vinden bij elk
Nederlander en nietgenoeg kan men het streven waardeeren,
om aan het Nederlandsche yolk de verplichtingen te doen
beseffen, die ons land heeft als middelpunt van een root rijk
van 60 millioen inwoners; meer kennis te verspreiden over
de staatkundige verhouding tusschen de verschillende rijksdeelen; de belangstelling aan te vuren en de nog zoo veel voorkomende onverschilligheid te doen plaats maken voor een
krachtig werkzaam gevoel van saamhoorigheid.

TAALWACHT
Taalzuivering.
De 8ste druk is verschenen. Hoe noodig hi met het oog op
den verkoop ook was, nog veel meer noodig lijkt hi ons, als
aanvragers er van ons meedeelen, dat zij s. v. p. en spoedigst
het willen ontvangen. Mogen vooral dezulken er een degelijk
gebruik van maken!
Mine Moedertaal.
De„Sum. Post” schrijft:
Maakten we onlangs melding van het felt, dat een Hollandsche
firma uit Maastricht zich uitgesloofd had aan de Medansche
importeurs een zwaarwichtigen — en natuurlijk met fouten
bezaaiden — Engelschen brief toe te zenden, alsof het Nederlandsch hier een onbekende of uitgestorven taal ware, opnieuw
heeft een Hollandsche firma haar debiet in Indie willen vergrooten en er over zitten piekeren, welke taal de meeste kans
op verstaanbaarheid in Sumatra had.
En alweer werd de toevlucht tot het Engelsch genomen.
Met een Hollandsch molentje als vi net!
De aardrijkskundeboekjes blijken dus nog altijd aanvulling
noodig te hebben.
Engelsch uit de poppenkast.
„Voor Neerlandia" schrijft het or aan der Nederlandsche
kolonie in Argentinie: Ons Weekblad boven een artikel, dat
inderdaad onze Taalwacht aangaat. Een Nederlandsche firma
te Buenos Aires heeft van een in Nederlandgevestigde Nederlandsche firma een brief in het Engelsch ontvangen, een
stumperig, mal Engelschje, blijkbaar alleen uit een woordenboek en zonder eenige werkelijke kennis van de taal ineengelijmd. Vermoedelijk kon een afzonderlijke brief in het
Nederlandsch er niet op overschieten en zond men dus den
landgenooten denzelfden rondzendbrief, waarmede Engelsche
firma's werden verblijd. Niet ten onrechte veroordeelt Ons
Weekblad deze aanstellerij, die in de eerste plaats mal en onpractisch was, omdat de handelstaal in Argentinie niet Engelsch
is en vervolgens beschamend, omdat men in het vreemde land
zich vroolijk maakt over zulke onbenulligheden. Een Engelsch
blad noemde indertijd de prospectussen van eenNederlandschen
bloembollenhandelaar„grappiger dan Punch” en die leken
toch nog 100 pct. meer op Engelsch dan het hier bedoelde
gekke briefje.

sluiten zichgeheel daarbij aan. Toch vereischt het stuk eenige
toelichting en verbetering. Reeds sedert meer dan dertig jaren
bestaat hier de door een dame opgerichte Chr. Ned. Zeemansbond, toen onder leiding van een comite. Voor den oorlog was
er zelfs een klein tehuis, waar de Zendeling van den Bond en
zijn familie den zeeman gastvrijheid en vriendschap bewezen.
Gebrek aan middelen maakte hetgedurende en na den oorlog
onmogelijk een eigen tehuis te blijven aanhouden, maar de zendeling en zijn opvolger, de heer Martin Brinksma, bleven gere geld de Hollandsche schepen bezoeken en lectuur verspreiden.
Onze mannen worden tijdelijk in het Scandinavian Sailor's
Temperance Home ontvangen en, in zooverre de middelen het
toelaten, wordt voor hen allesgedaan, om hen op geestelijk en
maatschappelijk gebied te helpen. Het zeemanszendingswerk
gaat uit van onzen Bond en de heer Brinksma staat uitsluitend
in dienst van ons comite. Depenningmeester is de heer G. J.
Kanaar, 41, Mincing Lane, London E.C. 3, terwijl de firma
Heldring en Pierson te 's-Gravenhage, zich welwillend belast
met het overmaken van bijdragen uit Holland. Hulp uit
Nederland is drip end noodig en wij danken U zeer voor uw
aanbeveling van onze instelling.
Secretaris van het uitgebreid comite, waarvan uw naschrift
gewaagt, is de heer Moore. Dit comite vertegenwoordigt de
Nederlandsche Zeemans-Centrale te Londen. Wij ho en dat,
als het Tehuis, dat door laatstg enoemd comite reeds is aang
ekocht , geopend kan worden, het werk onder zeelieden verder
kan worden uitgebreid.
Met onzen dank bij voorbaat voor de plaatsing hiervan teeken
ik met de meeste hoogachting,
W. VAN 00S TERW IJK BRUYN.
Voorzitter.

Londen, 14 November 1929.
Voor het Zeemanshuis te Londen ontvingen wij als eerste
gift f 5.— van Mr. I. A. N. te 's-Gravenhage. Wie volt?
Red.

BOEKENCOMMISSIE
Verzoek,
Een der Vlaamsche leden van het A.N.V. vraagt mij om
Technische woordenboeken, tijdschriften, prijsbladen (zoo mogelijk verlucht) van werktuigen, gereedschappen enz. en vakboeken in het Nederlandsch over alle soorten van technische
onderwerpen. Op volledigheid wordt niet gelet; zelfs boeken,
die nietgeheel volledig zijn, worden gaarne aangenomen.
Met de inzameling en verzending belast ik mij gaarne.
De directeur der Boekencommissie,
J. P. BOLTEN.
Voor de Boekencommissie,
Aan leden in
Delft, Voorburg en Rijswijk.

INGEZONDEN.
Nederlandsche Zeelieden in het Buitenland.
Hooggeachte Redactie,
Met veel belangstelling las ik in „Neerlandia" van deze
maand het stukje over Nederlandsche Zeelieden in het Buitenland. Zij, die het welzijn van Janmaat op het hart hebben,

Wie van U wil het werk van onze boekencommissie steunen,
door een weekblad of andergelezen Nederlandsch tijdschrift
of te staan ? Wij komen het gaarne eens in de maand bij U
thuis halen.
Een kaartje naar Laan 34 Den Haag en 't is in orde. Een
oud boek is ook zeer welkom.
Rijswijk C. van Necklaan 188.
R. W. STERN.
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MEDEDEELINGEN,

NIEUWE LEDEN.

Jubileum.
Het zal op 1 Januari 1930 30 jaren geleden zijn, dat onze
administrateur, de heer C. van Son, als zoodanig in dienst trad.
Het Hoofdbestuur stelt hen, die hem van hun belangstelling in dit jubileum willen doen blijken, daartoe in de
gelegenheid op Vrijdag 3 Januari a.s., 's namiddags 4 uur ten
kantore van het Verbond, Laan 34, te 's-Gravenhage.
HET HOOFDBESTUUR.

Groep Nederland.

Elisabeth Baelde.
De oudegarde vooral zal zich mejuffrouw Baelde herinneren
als de volijverige, steeds belangstellende, nimmer versagende
medestrijdster in de Grootnederlandsche beweging, die zich
in verschillende besturen voor het A. N. V. verdienstelijk heeft
en ondervoorzitster was van het
emaakt en verscheiden jar
g
Hoofdbestuur, toen Dr. Kiewiet de Jonge de hoofdleider was.
Zij heeft 11 November te Rotterdam onder zeer vele blijken
van belangstelling haar 70sten verjaardag gevierd. Het Dagelijksch Bestuur was bij de huldiging aanwezig, de besturen
van de Groep Nederland en Groep Vlaanderen zonden een
telegrafischen gelukwensch.
Moe het deze door en door Nederlandsche vrouw nog vele
jaren gegeven zijn te werken voor het heil van anderen,
haar kenmerkendste en aangenaamste levenstaak.
Nederlanders in Amerika.
Den 22sten November brachten de algemeene voorzitter
en de algemeene secretaris een bezoek bij den nieuwen Amerikaanschengezant, Zijne Excellentie G. J. Diekema. Het
gesprek, natuurlijk in het Nederlandsch gevoerd, lie over
hetplan, om in Neerlandia een rubriek „Nederlanders in
Amerika" te openen, waarvan de strekking is zooveel mogelijk te bewaren, wat er aan schrifturen (oude brieven,
kleine boekj es) betreffende de eerste nederzettingen der Nederlanders in Amerika nog over is. Het is de bedoeling die
schrifturen in hungeheel of in uittreksel of te drukken en ook
kleine artikelen op te nemen. Deze rubriek zal staan onder
leiding van prof. dr. A. Eekhof te Leiden en wij kregen reeds
toezegging voor medewerking van prof dr. A. J. Barnouw te
New-York, ds. Henry Beets te Grand Rapids, dr. Louis P. de
Boer te Washington, dr. J. van Hinte te Amsterdam en prof.
Albert Hyma te Ann Arbor (Michigan).
De heer Diekema sprak zijn ingenomenheid uit met dit plan
en beloofde ons zijn portret te zullen afstaan, waarmee wij de
rubriek dan op waardige wijze kunnen openen, naar wij ho en
in het Januarinummer,
Vlagvertoon.
Het Hoofdbestuur heeft aan den Minister van Defensie een
adresgericht, waarin in overweging wordt gegeven om Hr. Ms.
Kortenaer op de a.s. reis naar Indie de vaart om de Kaap te
laten maken met oponthoud te Kaapstad voor vlagvertoon.
Adres inzake de Auteurswet.
Het Bestuur van Groep Nederland heeft zich op 11 November
1929 tot de Regeering gewend met het verzoek de noodige
maatregelen te nemen, opdat de uitvoering van Nederlandsche
en vreemde toonkunst in Nederland, onder de noodige waarboy en worde opgedragen aan een nationaal lichaam, overeenkomstig de uitspraak van het Congres voor Muziekauteursrecht
te Londen.
Friesch Onderwijs.
De Alg. Commissie voor Friesch Onderwijs heeft aan den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een ver-

zoekgericht om te bevorderen, dat het Friesch naast het
Nederlandsch op de L. S. in Friesland kan worden gebruikt.

Beschermend Lid.
Breda.
Frans Laurijssen, Bankier,
Opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
Gewone Leden.
H. Gimbel, Boekhandelaar, Overtoom 439,
W. Broeckmans, Fa. Wed. H. H. Broeckmans
en Zn., Valeriusstr. 83,
Dr. L. J. J. Muskens, Zenuwarts, Vondelstr. 136,
Dr. J. P. ter Maten, Arts, Vondelstr. 166,
Mej. W. M. C. Lombard, lste Helmerststr. 203,
B. Hagen Jr., Meubilair-Woninginrichting,
Overtoom 469,
W. J. BekkerJr., Fa. J. W. Bekker en Zn., Hofkleedermaker, Stationsweg 2,
T. Bodenhausen, Dir. Academie voor Beeldende
kunsten en Techn. Wetenschappen, Voorschoterlaan 99a,
A. Storm, Koffiehuis „De Vrede", Coolsingel 103,
C. v. Trigt, Boekhouder Kerkkant., Gr. Kerkspl.
A. J. W. de By, Kolkkade 4 B,
Ir. E. H. Kraaijvanger, Civiel Ingenieur, Jericholaan 64b,
P. J. van PuffelenJr., Boekhouder, Pijnackerplein 32b,
S.Quispel, (Fa. C. Quispel), Goudsche sin el 3,
J. W. v. Heeswijk, Deken van Rotterdam, Nieuwe
Haven,
G. Haak, Jutezakkenhandel, Nieuwe Haven 131,
Jhr. F. W. van Strum Jr., Craynesterlaan 21,
D. Hogenbirk , Dir. N.V. Smederij D. Hogk,
enbir
Zijlstraat 27,
Mevr. N. de Munnik, Hoofd Partic. Handelsschool, Zijlweg 20,
J. C. J. M. Wesselingh, Meubelfabrikant,
Zijlstraat 29,
J. Gorrie, Dir. Ned. Handelsver., Zijlweg 25,
J. Mazurel, Gr. Markt 7,
J. Vader, Dir. der Gem. Arbeidsbeurs,
A. Daans, Fa. A. Schreurs, Hoffotograaf, Veemarkt 19,
W. Gericke, Dir. N.V. Automobielhandel v/h.
Grand en Co., Maliebaan,
R. Kenswil, Tandarts, Maliebaan 83,
jhr. Dr. C. G. C. Quarles van Ufford, Griffier
der Staten van Utrecht.
L. Th. J. Koremans, Dir. Pitmanschool,
Burg. Reigerstr. 70,
T. J. M. Touw, Tandarts, Burg. Reigerstr. 74,
C. Kuipers, Maliebaan 62,
Prof. K. de Snoo, Maliebaan 70a,
Jos. Cox, Lid fa. Cox en Charles, Kerkel. kunst,
Maliestraat 1,
M. F. Ligteringe, Dansinstituut, Weistr. 124,
S. A. H. Schmidt, Arts, Weistraat 130,
Th. E. Kempers, Arts, Off. van Gezondheid le
klas, Weistr. 97,
M. A. Kuiper, Gazelle Rijwielmag., Zoutmanstraat 10a,

J. v. Bekkum Jr., Zoutmanstraat 66,
W. J. Bikbergen Jr., Prinsegracht 19,
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J. G. M. de Greeve, Pastoor, Laan 27,
's-Gravenhage.
Mr. F. L. Kleyn, Dir. Oranje-Nassau Hyp.
Bank, Van Dorpstr. 5,
ff
N. Arens, Lijstenfabriek, Zoutmanstr. 28a,
ff
K. Blaauboer, Generaal-agent Hollandsche
Societeit 1807, Stationsplein 120,
Alkmaar.
S. W. Eyssen, Fabrikant, Nassauplein 23,
ff
J. F. H. Pruschen, Ram laan 5a,
Overveen.
J. A. Snijders, Deurwaarder, Cameretten 1,
Delft.
Dr. H. J. M. Boonacker, Arts, Hoogewoerd 138, Leiden.
Beettwkes, Vendumeester, Hoogewoerd 144,
PP
J. Pander, Hooge Rijndijk 6,
ft
Dr. G. A. Schaly, Oogarts, Nieuwe Plein 19, Arnhem.
N. J. Rupp, Apeldoornscheweg 108,
If
J. F. van Rhienen, Koningstraat 75,
Pt
F. H. J. C. Flipse, Fa. G. Flipse en Zonen,
Schoenenmagazijn, Koningstraat 10,
ff
Allen opg. door den heer Jac. Post, 's-Gravenhage.
H. W. Aalders, Schiebroeksche laan 14 B,
Rotterdam.
H. W. Derksen, Vierambachtstraat 46 A,
ff
Mevr. de Roos, Pr. Julianalaan 83,
11
Mej. S. Berkelsend, Pompenburgsingel 25,
ff
Mej. T. Hagenbeek, Schiekade 117,
ff
Mej. M. J. A. v. d. Meer, Hoflaan 49,
ft
Van Kempen, Bergschelaan 141,
ff
T. de Bruin, Kortenaerstraat 22,
ff
Mej. W. Schukking, Eendrachtsweg 62,
ff
J. Blok, Beukelsweg 8,
ff
E. Hagtingius, Essenburgsingel 142 B,
ff
J. van Dalen, Beukelsweg 7 A,
ff
F. C. van Dorp, Schiedamsche we 146 A,
PP
Dr. G. W. van Bleek, Stationsplein 3,
ff
Dr. A. F. Krull, Baan 57,
ff
Mej. H. G. Tollig, Mauritsweg 32,
PP
Mej. L. Olivier, Allard Piersonstraat 1,
ff
A. de Hosson, Haringvliet 73,
fP
E. A. Tondrain, Goudschesingel 49,
tf
Overschie.
H. Wilkerhuis,
Allen opg. door het Bestuur der Afdeeling Rotterdam.
J. Mullemeister, Leeraar H.B.S. 5 j. c., Ruych's-Gravenhage.
rocklaan 34,
Opg. door Dr. M. A. van Weel,
ff
E. Boschloo, Eendenlaan 2,
1f
Opg. door den heer C. Steensma,
ff
Mej. Willy Hora Adema, Schuytstraat 145,
ff
Mej. N. Bisschop, Schuytstraat 145,
PP
H. A. Markx, Dahliastraat 4,
lf
Mevr. L. M. Markx, Dahliastraat 4,
ff
H. A. J. Schouwman, Luit. Inf., Azaleastraat 15,
ff
Jan Spoel, Van Merlenstraat 110,
ff
Scheveningen.
Mr. L. P. J. Michielsen, Leuvenschestr. 47,
Rijswijk.
D. R. W. Stern, Caen van Necklaan 188,
Allen opg. door het bestuur der Afd. 's-Gravenhage.
Scheveningen.
M. Groen, Keizerstraat 47,
Opg. door den heer J. Kooij,
ft
J. C. Mulder, Dierenarts, v. Nispenstraat 18, Arnhem.
Mevr. Medenbach-Seelking, Juliana van Stol's-Gravenhage.
berglaan 86,
„
Opg. door mevr. Dr. W. . D. Gratema Hofstede,
Mevr. C. Strengnaerts, Bentinckstraat 123,
ff
Opg. door den heer A. J. E. Lucardie,
ff
N. A. Rijnenberg, Kleine-Gartmanplantsoen 17 1, Amsterdam.
K.j. van der Wel, Amsteldijk Noord 109,
Nieuwer Amstel,
ff
Beiden opg.door
het bestuur der Afd.
..
ft
Begunstigen

jos. deJonge, Schiedamsche we 187,
Opg.door het bestuur der afd.

Rotterdam.
1,

Jongeliedenafd.
A. W. J. Meijer, Laan v. Poot 155,

's-Gravenhage.

Groep Ned.-Indie.
J. Huizinga, Gouv. arts lste kl.

Weltevreden
Mei. Mr. M. Martis,
Adm. Ambtr. D.V.G.
,,
Mr. C. Brooshooft. Hfd. Admie D.V.G.
ff
P. Rikkers, wd. Med. adviseur
,,
R. Tumbelaka, Insp. Krankz. wezen
PP
H. C. Gravelotte, Ambt Volksraad
lf
Ir. P. J. Willekes Macdonald, Hfd. Bouwk.
Afd. K.P.M.
PP
J. A. Wouters, Ref. lste kl. D.V.G.
.tf
J. M. de Lane,
Secr. B.O.W.
g
ff
Allen opg. door den heer Mr. J. J. W. Eekhout.
H. F. Duwaer, Em 1. Fa. Kolff,
f•
M. Vervoort,
tf
S. Terwey, Chef Fa. Kolff,
ff
J. Veersema, Redacteur Javabode,
11
Mr. W. de Loos, Voorz. landraad,
ff
G. J. Bodde, Generaal maj. der Artie
11
J. H. de Roc:de, Secr. Bond Chi.; Vakorganisaties
11
H. H. Kan, Lid. Volksraad
PP
F. Kleian, Samensteller adresboekyan Ned.lndie
ft
J. Horn, Beambte Ned. Handels Mij.
ff
N. Hoekstra, Beambte Ned. Handels Mij.
ft
K. E. Nix,
part.
Pt
W. E. M. Grosfeld, part.
ft
P. S. A. Sonnenberg, part.
Pt
A. J. van Delden, Beambte Fa. Franszen
,,
P. Z. Veen, Insp. Financien
Is
H. Sjoers, lste Luitenant Inf.
Ir. E. P. Wellenstein, Voorz. Bedrijvenwet
Commissie
ff
Allen opg. door het Bestuur van Groep Ned.-Indie
Benkoelen.
H. F.Juta, cultuur empl.
Opg. door den heer W. Winck el.

Groep Viaanderen.
Elsene, Brussel.
Mej. J. M. de Boer, P.B. 31,
Opg. door den heer J. Schenk, Bombay.
Wemmel.
G. de Mos, Van-Limburg-Stirumlaan 173,
Stokkel.
Caberghs, Eendekkerlaan 54,
Beiden opg. door het Bestuur van Tak Brussel.
Buitenland.
Ir. W. Th. Holtappel, Bruginginieur, B.B. en
Bombay.
C.I. Railway,
Opg. door den heer J. Schenk,
ff
Gordon Conrij, t/h. Mevr. Van Staden, Upper
Port Elisabeth (de Kaap) Z. Afr.
Hillstraat 41,
N. K. Huysman, Bestuurder Nederl. Bank v.
Oost-Londen Z. Afr.
Z.-Afr.
R. v. d. Vlugt, Bestuurder Nederl. Bank v.
Oost-Londen, Z. Afr.
Z. Afr.
Allen opg. door den heer J. Schoeler, Kaapstad.
Kaapstad Z. Afr.).
J. B. Goosens, Postbus 1926,
Mevr. Goosens, Postbus 1926,
ft
D. Goudsmit, 7 Derry Rd., Rondebosch,
ff
Mevr. D. Goudsmit, 7 Derry Rd. Rondebosch,
Dr. L. H. Skaise, „Helsinger" Newland 135,
Claremont,
ff
tf
Claremont,
H. de Geus, Main Rd.
ft
it
Mevr. H. de Geus, Main Rd. Claremont,
ff
If
Claremont,
J. de Geus, Main Rd.,
ff
if
Allen opg. door het Bestuur der Afd.
ft
ff
C. N. Kempff, t/k. Dept. van Onderwijs, Pretoria (T ransv.)

