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BERICHT. Door een verandering in de uitgaaf konden we
met het Januarinummer niet op tijd zijn. Het verschijnt nu
vereenigd met het Februarinummer.

Het A. N. V. en zijn Joel.
Na den wereldoorlog heeft het Hoofdbestuur getracht
de uiieengeslagen Vlaamsche medewerkers opnieuw
bijeen te brengen, om, gelijk voorheen, met en in het
A.N.V. de propaganda voor onze gemeenschappelijke
taal en cultuur onder hun landgenooten te voeren. Dat
is slechts gedeeltelijk gelukt. Velen hielden zich afzijdig.
Zij betoogden dat er voor een beweging als de onze,
die zich angstvallig van inmenging in politieke vraagstukken onthoudt, zich nauwgezet beperkt tot cultureelen
arbeid, onder de Vlamingen geen plaats meer is. Hun
standpunt is dat de politieke strijd voor alles gaat, de
propaganda voor taal en cultuur haar waarde verloren
heeft.
Wij betreuren deze houding als onjuist en niet in
het belang van het Vlaamsche yolk. Hoe het zich in
de politiek wenscht te gedragen, met geheel onafhankelijk staan van de voor de Vlamingen nog altijd °Timisbare propaganda voor de verbreiding van beschaafd
Nederlandsch en vertrouwd making met de voortbrengselen der Nederlandsche beschaving.
Zonder dat is die strijd voor politieke rechten tot
onm.acht veroordeeld. Dit zij slechts terloops opgemerkt.
Hetgeen wij in den laatsten tijd in Nederland waarnemen bracht onze ervaring met sommige Vlamingen
duidelijker dan ooit in de herinnering terug.
Er is, vooral onder de jongeren, een sterke neiging
om zich of te wenden van zuiver cultureel werk. De
drang Haar radicale verandering in die politieke verhoudingen doet zich krachtig gelden, onder den indruk
van het gebeuren in dezen grooten, zij 't ook zorgvollen
tijd. Daarop is de aandacht ten voile gespannen.
Wij moeten met klem tegen, deze richting waarschuwen.
Wij treden niet in die beioordeeling van eenige politieke richting, maar wijzen met nadruk op den plicht
van ally Nederlanders, die tot medewerking in staat
zijn, niet onverschillig te worden voor onze taal en onze
beschaving. Plichtverzaking op dit gebied kan tot ondergang onzer cultuur leiden. Politieke bewegingen kunnen
deze niet voorkomen.
Nederlanders, hoedt U in dezen zorgvollen tijd voor
eenzijdigheid, waakti voor onze nu nog overal geeerde
Nederlandsche beschaving.

Een nieuwe triomf voor de Nederlandsche
Luchtvaart.
Men moet teruggaan tot November 1924, toen Van
der Hoop, Van Weerden Neiman en Van den Broke de
eerste vlucht van Nederland naar Indie in 17 dagen
volbrachten, of tot Juli 1927, toen Geysendorffer ien
Scholte in nog korter tijd den eersten passagier (Van
Lear Black) naar de Oost vervoerden, om een tegenhanger te vinden van de geestdrift, die zich van heel het
Nederlandsche yolk en zijn stamverwanten, waar ter
wereld ook, meester maakte, toen Vrijdag 22 December
1933, de vreugdemare zich door den aether verspreidde:
De Pelikaan is in Indie aangekomen na een vlucht
van ruim vier dagen.
Nog onder den indruk der teleurstelling met de Postjager, die met zooveel verwachting op Kerstbezoek in
de Oost, was opgestegen, maar in Italie strandde; na den
tegenslag met de Zilvermeeuw, die toen de Kerstpost
naar Indie zou brengen, werd de Pelikaan als redder in
den nood op hoop van zegen ingezet. En de zege(n)
werd in nog geen 101 urea bevochten. Schitterend volbracht de Pelikaan haar triomfalen tocht en reeds de
vijfde dag na het vertrek van Schiphol kon het opgetogen
Indie de vier manschappen, die dit sterke staaltje van
luchtvaartverkeer volbrachten, te Batavia huldigen.
En om de kroon op hun koene daad te zetten, vlogen
ze in nog iets korter tijd terug naar het Vaderland,
waar ze nog voor Nieuwjaarsdag behouden aankwqmen.
Met de P.H.A.I.P. hebben ze de eer van Nederland
schitterend opigehouden; andermaal is getoond, dat een
klein yolk groat kan zijn door vindingrijkheid en energie,
door dud en mood, door techniek en vernuft, gelijk het
dat kon door zijn kunst, handel en wetenschap.
Maurits Wagenvoort, die in de kracht van zijn leven
zoo vaak het Voetspoor der Vaderen heeft gezocht, gevonden en gevolgd; op vele plaatsen in de wereld de
herinneringen van nude Nederlandsche ondernemingsgeest en grootheid aan het Licht bracht, schreef in zijn
roman „De Voorbijganger", onder den indruk, dat ons
land al tie zeer vervallen was van zijn roem, dat er geen
kleine landen maar enkel kleine menschen zijn. En hij
oordeelde — 't was in het begin dezer eeuw — dat er
onder zijn landgenooten te veel schelpdieren waren, die
vogels met ver reikenden blik en sterke vleugels hadden
moeten zijn....
Van sterke vleugels gesproken, grijze Wagenvoort
Hier hebt ge ze: die van de Pelikaan, gevormd volgens
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De Pelikaan met de bemanning, v.l.n.r. Smirnoff, Soer, Grosfeld,
(Foto: K.L.M.)
Van Beukering.

de vindingen van den wereldberoemden vliegtuigbouwer
Fokker en bestuurd door een viertal stoere luchtvaarders:
Smirnoff, Soer, Grosfeld en Van Beukering, wier geestkracht en uithoudingsvermogen de roemvolste jaren der
Oud-hollandsche zeevaarders in herinnering brengt.
Een dergelijke krachttoer brengt den landgenoot in
geestdrift en dwingt eerbied af in de geheele wereld, zij
vervult elken Nederlander met rechtmatigen trots, amdat hij zich, vooral in een neerdrukkenden fijd als wij
thans beleven, gesterkt voelt in het vertrouwen, dat een
yolk, 't Welk zulke geweldige proeven van verkeerssnelheid door de lucht Levert, het verre koloniale gebied 7.66
naast de deur haalt en dus het meeleven met elkaars wel
en wee gemakkelijker, den eeuwenouden band sterker
maakt, voor geen achteruitgang, laat staan ondergang,
behoeft te vreezen; integendeel een yolk in wederopgang
en zelfs voorgang is.
Een aangenamer en verheffender Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk had de K.L.M. het Nederlandsche yolk
niet kunnen brengen.
* * *

We laten hier nog het verslag van een ooggetuige der
ontvangst op Schiphol, den voorzitter onzer Afdeeling
's-Gravenhage, Mr. A. B. Cohen Stuart, volgen:
Groep Nederland van 't A.N.V. had in haar vergadering van 16 December in beginsel besloten, de bemanning
van de Pelikaan niet enkel met een telegram te huldigen,
doch ook zoo mogelijk haar bij de thuiskomst te begroeten en haar een huldeblijk aan te bieden. Nader bepaalde het Groepsbestuur dat-de heer Oudendijk namens
de Groep het woord zou voeren, zoo daartoe gelegenheid
mocht bestaan, ferwill schrijver dezes eveneens was uitgenoodigd, aanwezig te zijn. Bericht werd dat de
Pelikaan 30 December, des avonds ongeveer am 8 uur
op Schiphol zou landen. Om 5 uur kwam de heer Paans
mij in Scheveningen afhalen. 't Was wat mistig en er
zou voorzichtig gereden moeten worden. Na een langen
guren tocht naderden we tegen 7 uur Schiphol. Het
flitste in Lange lijnen op alle wegen: duizenden auto's,
aanrollend uit tal van oorden.
Op het vliegterrein een geweldig menschcngewemel.
Ik vond met mijn gezelschap een plaats in bet hooldgebouw, waar bet stampvol was, maar waar men Ln
minste warm kon blijven. In de vertrekken, volgens een

ordebewaarder, bestemd voor Ministers, Kanierleden en
viagofficieren, ontdekte ik tot mijn genoegen den beer
Oudendijk. Deze meldde, dat er niet gesproken zou
warden, althans, zooals later bleek, niet namiens vereenigingen. In het getouw werd telkens afgeroepen, hoever
de Pelikaan gevorderd was. Volgens de laatste herekeningen kon de landing ongeveer half 10 vezwacht worden. Tegen half 10 togen we in een geweldig gedrang
een wenteltrap op, leidend naar een plat met rnooi uitzicht op het vliegveld. Felle lichtwerpers bestraalden het
landingsterrein en een vuurbaak zond rood Licht bit,
maar alles was angstig dik met een muur van mist
omsloten. Eenige minuten na half 10 geroak van
motoren. 't Moest de Pelikaan zijn, maar we zagen niets.
Stil.... was-ie daar niet? Neen, niets te zien. het
waren blijkbaar lichten van een auto geweest. Wachten,
wachten. Weer geronk? Wachten. Weer geronk? ja,
ja.... We tuurden angstig in de mist. Kwart over 10.
Daar opeens.... was-ie er. Kroop langzaam waggelend
naar voren, als een duizelige, pas ontpopte vlinder. Aan
't gejuich geen einde. Vrouwen, die verzuchtingen slaakten over „die jongens". Met ontroerde, schorre stemmen,
zonder wijs of maat, trachtten ze allemaal iets ten gehoore te brengen, dat lijken II-west op het Volkslied....
van den Coninc van Hispanien, altijd geeerd.... Hiep,
hied.... hou, hou.... Nu was de vlinder tot voor de
tribune gekropen, nieuwe lichtbundels overstroomden
hem met verblindend schijnsel. Het voorluik ging open
en de een of andere bestuurder wuifde.. Familie en vrienden bestormden het gevaarte....
Op de tribune geheschen, in thelle verlichting en ijzige
kou hadden de luchtvaarders nog een laatsten storm te
doorstaan: niet minder plan elf redeyoeringen, die door
luidsprekers overal voortgalmden. Alle vier geridderd.
Donderend gejuich. De rest bijzaak.
Het Verbond behoefde hier niet te spreken. Nederland
was hier verbonden in een alien omvattend gevoel....
Hoe we weggekomen zijn, weet ik nauwelijks. Getrappel
van zenuwachtige politiepaarden, gesnor van auto's en
motorfietsen. Wild gekrioel op het parkeerterrein onder
een sneeuwjacht. Eindelijk onze auto gevonden. Toen het
veld af en door het sneeuwlan.dschap Tangs de eindelooze
vaarten en plassen van den Haarlemmermeerpolder
voorzichtig weer zuidwaarts. Een dwaze nacht als een
Noordpool-droom, een tooverfilm van wonderlijke, bijna
angstwekkende schoonheid. Om half twee thuis. Ik herinner me nu, het avondmaal te hebben overgeslagen en
ga zoeken naar jets eetbaars....
Dat was de Pelikaan-nacht. Met vreemde ontroering
gaat Nederland dit nieuwe jaar in.

Herinneringsbor*, door de N.V. Goedewaagens Kon. Hollandsch
Pi' n-en Aardewerkfabrieken Gouda, in den handel gebracht.
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De Vliegende Hollander.
De Vliegende Hollander man van le;
?
Niet meer ! Neen, hij Mat ; maakt wel menige vlucht, —
Maar niet door het water ,
en vrij van ellende :
Hij raast met zijn vliegende schip dour de lucht,
Boven ketens van bergen, woestijnen en wouden,
Bij nacht als bijdag, door de mist, in de zon, —
En recht op zijn doel af, bij windval en koude,
Van vliegveld tot vliegveld, station tot station
Niet als Van der Decken, de schim van 't verleden,
Die faalde in zijn , doel, daar hij God had getart,
En, vloekbelaan, nimmer het land mocht betreden,
Waar 't heimwee hem trok van 't hunkerend hart......
Een, wereldrecord wou de Postjager stampen
Uit zijne motoren
Gestrandde schuit.
De Zilvermeeuw dan...... Doch — o tweede der rampen,
De schroef wil niet aanslaan. Hij komt niet vooruit.
„Dat zal je de drommel
Ik laat mij niet toomen,"
Zegt Plesman, „z66 zijn
naar ik meen, niet getrouwd
Men wacht in de-n-Oost ons, — wij moeten er komen !" ......
En Pelikaan wordt dan de loods uitgesjouwd.
Die Met het ! In ijzige koude en donker
Neemt plaats de bemanning. Het schroefblad snort rond :
Hij rolt over 't veld met , gegrom en gebonker, —
Hij heft zich„ zweeft heen van den Hollandschen grond ......
Waar gij, Pelikaan, met uw manschap van helden,
— Die prachttge kerels ! — in winterschen nacht
De haven verliet, kwam de mare ons melden,
Vier etmalen later reeds : „'t pleit werd volbracht."
Gaaf daaldet" neder in Java's Preanger,
In 't lachende licht van den Oosterschen lag :
De Vliegende Hollan,der duldde niet langer,
Dat 't menschdom in hem den mislukkeling zag.
Dra ronkt nu de motor opnieuw : Insulinde
Wuift juichend u na, alsgij stijgt weer in 't zwart.
Van den regennacht Op„ om — moo 't zijn!
straks te vinden
Weer thuis, in lief Holland, 't begin van den start......
Daar is iets verheffends ,
verhevens bevochten !
Van trots en van dankbaarheid zwelt onsgemoed,
Om wat hier opnieuw „onze menschen" vermochten,
Verwant wizen aard, — van ems vleesch, van Ons bloed.
Een Snijders, een Plesman, een Fokker, de vliegers,
Monteurs„ marconisten, van 't baste allooi,
Bewijzen : dit Volk valt aan boerenbedriegers,
Aan macht'loosheidpreekers vooreerst niet ten prooi.
Wij hielden 't vertrouwen, hoe hard ook de tijden,
Bezieling en kracht om steeds voo'rwaarts tegaan.
Degeest bleef nog vaardig tot streven en strijden.
In kamp om 't bestaan stelt zich Holland vooraan.
Wij slaan onze bru,ggen langs stroomen en kolken,
Wij leggen de zee droog met sluizen en dijk,
Wij bouwen de wegen, wij klieven de wolken —
En smeden tezamen de deelen van 't Rijk.
De Vliegende Hollander teltgeen distantie ;
De Eenheid des Rijks is een werkelijkheid !
De Vliegende Hollander neemt geen vacantie
Hij komt waar hij wil — en tot laden bereid
Klein Volk, neen, Groot Volk, waar g' U groot weet to toonen,
In al, waar 'n ,root yolk zich root toonen nog kan,
Rijk ben ik, rijk, dat 'k in Uw midden mag wonen,
Mee leven als een van uw zonen nog kan !
Dat ik dozen rijkdom opnieuw mag ervaren, —
U dank ik het, Spookschip, U, schip Pelikaan,
U reeders,
U zeelui der hemelsche baron
Het Vaderland hell f
't Zal waarachtig wel gaan !
DR. J. W. WICHERINK.
Leiden, 2de Kerstavond 1933.
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Onkunde of Onwil ?

„Het Vaderland", Ochtendbilad D, van 31 Dec. 1933,

stelt de vraag ,of de Nederlandsche Gezant Ate Brussel
het Nederlandsch al verleerd heeft, en schrifft- dan:
„De Dietsche Gedachte" heeft in zijn iongste nummer een vinnig
stukje tegen onzen nieuwen gezant to Brussel, omdat hij bloemen
met een Fransch opschrift heeft neergelegd op het graf van
den Onbekenden Soldaat.
Wij hebben ook niet ,begrepen, waarom dit opschrift niet in
de taal van het land mocht zijn, dat de gezant vertegenwoordigt
en die ook een . officieele taal is van Belgie en tevens de taal
van de meerderheid van de Belgen. Maar om zoo'n enkele
onbegrijpelijkheid heeft men iemand nog niet lastig te vallen,
meenden wij; de nieuwe gezant heeft immers de reputatie van
een rustige en sterke persoonlijkheid te izijn?
Maar blijkbaar is het Been vergissing geweest; er, zit systeem
in het verloochenen van de eigen taal, en in het ignoreeren van
een der beide Belgisehe staatstalen. Do Nederlandsche gezant
to Brussel kent uitsluitend F'ransch. Aan het Hof to Brussel
heeft men ■ zich daarover ten zeerste verbaasd. Bij de ioverhandiging van de !geloolsbrieven was alles voorbereid op N e d e rla nds c h e afdoening 'der zaken, zooals dit onder ihr. Van
Nispen tot Sevenaer gewoonte geworden was. De nieuwe gezant
bleek echter teruggekeerd to zijn tot de tradities der achttiende
eeuw.
Ook ibij ,een ontvangst to Antwerpen was vrijwel alles Fransch.
De Walen en franskiljons vonden het geval nogal grappig.
Dat de Nederlandsch gezinde Vlamingen teleurgesteld zijn,
is gemakkelijk to begrijpen.
De anti-Nederlandsehe Vlamingen, die nog graag spreken
over het verdrag van Munster, juichen en zeggen vol leedvermaak: izie je nu wel, wat je van die Hollanders te verwachten
hebt; als niet om Rotterdam gnat tegen Antwetpen, zijn het
franskiljons!
Was het nu heusch noodig, zoo tot de oude tijden terug

to keeren?

Met opzet nemen, wij, tegen onze gewoonte, dit redactioneele stukje uit „Het Vaderland" over, amgoed te
doen uitkomen dat 'het niet alleen het Alg. Ned. Verbond
is dat in Belgie zoogenaamd stookt.
De nieuwe Gezant te Brussel, Jhr. Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer zoo on.getwijfeld en terecht
met ergernis opzien, wanneer hem gebrek aan Vaderlandsliefde verweten wend. Hij zal mitsdien wel doordrongen zijn van den plicht van het Nederlandsche yolk
om zijn cultuur zooveel mogelijk in stand :te houden en
op te voeren onder Vaderlanders en alien die tot den
Nederlandschen Stam behooren.
Men zou dos moeten aannemen dat de heer Van
Starkenborgh de binnenlandsche verhoudingen in Belgie
nog niet kent, 'hetgeen op zich zelf echter reeds'bedenkelijk
genoeg is voor den N ederlandschen Gezant in dat land.
Maar ook dit is niet te aanvaarden; heer Van
Starkenborgh had immers destijds een leidende positie
in het Dietsch Studenten Verbond:. Wat hem tot zijn
voor zijn eigen yolk beleedigende houding bewogen heeft,
is derhalve een raadsel.
Zeker mag men van hem niet verlangen, dat hij zich
mengt in den binnenlandschen strijd in Belgie, al ligt
het geheel op zijn weg, gelijk dat voor alle vertegenwoordigers van alle landen in het buitenland geldt, voor de
eigen cultuur iop te komien. Hij, make echter den Viamingen en ook zijn eigen yolk den strijd, voor eigen taal en
cultuur niet ,onnoodig moeilijk. Dat nu heeft de heer
Van Starkenborgh gedaan, indien althans joist is, wat
„Het Vaderland" meedeelt.
Zijn ook door „Het Vaderland" veroordeelde hauling
is bovendien voor de Fransche propaganda in Belgie een
onwaardeerbare steun.
KALENDER GROOT-NEDERLAND 1934.
Nog een kleine partij heeft de uit ever beschikbaar. Na
toezending van postwissel, root 1.60 aan de Schefferdrukkerij,
Wijnstraat, Dordrecht, ontvangt men hem vrachtvrij.
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Nederland in Montreux.

Montreux, terecht de pare! van Fransch Zwitserland
genoemd, herbergt under de vele vreemdelingen, die
er wonen, een 400-tal Nederlanders, die hier zijn neergestreken deels om gezondheidsredenen, cleels omdat
door jarenlang verblijf in de tropen, het Nederlandsche
klimaat hun niet meer kan bekoren.
Een grout deel van het jaar wordt dit aantal tijdelijk
vergroot door vacantiegangers, die hier komen voor de
winter- of meer kalme wandelsport.
Overal verspreid wonen de Nederlanders, hetzij in
de meer aaneengebouwde woonwijken aan bet meer of
hoogerop
te midden der wijnbergen, tuinen, bosschen of
,
weideveldep, in die geheel op vreemdelingenbezoek ingerichte hotels, pensions, flatgebouwen of in eigen huisjes,
met wijd uitzicht op de Bergen. Het is, behalve het gezonde windlooze klimaat, dit wijde uitzicht, dat den
Nederlander bijzonder aantrekt. Bovendien is de levensstandaard —• ook door de crisis — zeer belangrijk gedaald.
Na. jarenlang daaraan gevoelde behoefte kwam den
23sten Mei 1925 de Vereeniging „De Hollandsche Club
van Montreux en Omstreken" tot stand, waarvan Nederlanders voor een gering bedrag lid, kunnen zijn. Zij
geniet den stun van den Nederlandschen gezant te Bern
en van den Nederlandschen consul, die te Geneve zetelt.
Het doel is: bevordering van het onderlinge verkeer
tusschen de in Montreux en Omstreken verblijvende
Nederlanders en behartiging hunner veelzijclige belangen. Van dit laatste wordt veel gebruik gemaakt, ook
door niet-leden, aan wie ook kosteloos alle gewenschte
inlichtingen worden verschaft.
Aanvankelijk ondergebracht in het Golf-Hotel, verhuisde de Club in 1930 naar bet nieuwe flatgebouw
No. 19 in de Avenue du Kursaal, waar zij de beschiikking heeft over de geheele eerste verdieping. Een gezelschapszaal, 2 lees- en schrijfzalen, een zeer ruim
voorziene bibliotheek, een biljardzaal, een good voorzien
buffet — in eigen beheer — die noodige toiletkamers
en een uitgestrekt open terras, alles in Hollandschen Stijl
gehouden, staan ter beschikking der leden.
Een geesteskind van de Club, in 't bijzonder van haren
tegenwoordigen voorzitter, den heer P. C. Jongeneel, is
de julianaschool, een Lagere School met 6-jarigen
cursus, die geheel op de Hollandsche en Indische scholen,
zoomede op het Middelbaar Onderwijs aansluit. Bij het

St. Nicolaasfeest in het gebouw der Hollandsche Club te Montreux.

Koninklijk besluit van 19 October 1931, No. 36, vond
zij hoar erkenning als Nederlandsche school. Opgericht
uitsluitendi door giften van Nederlanders en ondergebracht in een der Villa's van het welbekende Parc
Dubochet, aan het meer, te Clarens, wordt zij door
Nederlanders te Montreux in stand gehouden; noch van
den Nederlan.dschen, noch van den Zwitserschen Stoat
ontvangt zij eenige subsidie. Desondanks is het schoolgeld onlangs verlaagd tot 50 Zwitsersche francs per
kind en per maand, terwill in de vacantiemaanden Juli
en Augustus green schoolgeld verschuldigd is.
Deze Julianaschool stoat onder toezicht van het bestuur van de Hollandsche Club; beschermvrouwe is
Meviouw Doude van Troostwijk, de echtgenoote van den
Nederlandschen gezant te Bern.
De heer Dr. Jos. Valdner, (docteur es letires), directeur der school, is tevens directeur van het 2 huizen
vender gelegen internaat. Een tweetal ervaren Hollandsche onderwijzeressen, de dames A. A. Broers en H. J.
Hondius van Herwerden, zijn aan deze school verbonden,
zoortiede een Zwitsersch onderwijzer, Welke laatste uitsluitend belast is met het onderwijs in de Fransche taal,
dat ook aan die allerjongste leerlingen gegeven wordt.
Het doel, dat bij het oprichten der school heeft voorgezeten, n.l. aan Nederlandsche leerlingen het verblijf
te Montreux mogelijk te maken, zonder dat zij daardoor
een of meer jaren ten achter raken, is blijkens die uitkomsten volkomen bereikt.
Een prettige guest heerscht op deze Julianaschool.
Den 5den December j.l. werd, ouder gewoonte, het zoo
bij uitstek Nederlandsche St. Nicolaasfeest wederom in
de Hollandsche Club gevierd. Behalve vele ouderen,
namen een 30-tal Hollandsche kinderen aan dit ,,hierbij
afgebeelde gezellige feest deel.
Verkenners.

J ulianaschool te Clarens (Montreux).

Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een
organisatie, die haar vertakkingen heeft over de heele wereld,
overalwaar Nederlanders gevestigd zijn. Die organisatie kan
een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar
verre landen, waargrootere of kleinere nederzettingen van
Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij zelf kunnen een
steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen aan de hand te doen, om den band met het stamland te
versterken. Het is dus in hun en in ons belang, dat het Hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt daarvan
mededeeling to doers !awl 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XI.
De reeds herhaaldelijk genoemde Hans Vredeman de
Vries is in de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst
een hoogst merkwaardige figuur. Dat merkwaardige is
niet alleen gelegen in zijn avontuurlijke loopbaan, maar
ook daarin, dat — hoewel hij slechts zeer weinig kunstwerken van beteekenis heeft uitgevoerd —, toch zijn
invloed op de Nederlandsche bouwkunst en hare uitstraling naar buiten buitengewoon groot geweest is, en
hij de man is geweest, die zelfs meer nog dan Cornelis
Floris den stout heeft gegeven tot het doordringen van
den Nederlandschen renaissance-stijl in zijn volle consequentie. Is de invloed van Floris voor een groot deed
aan zijn geschriften en teekeningen toe te schrijven geweest, nog veel sterker geldt dit voor Vredeman de Vries.
Hij is eigenlijk diem architect met de graveernaald en
de pen geweest. De invloed uitgeoefend door zijne
„Architectura" en ook andere geschriften, bevattende
tallooze ontwerpen van gevels voor gebouwen, onderdeelen daarvan en versieringen van allerlei aard, is
daarom zoo groot geweest, omdat zijn ontwerpen, hoewel
minder fijn en, voomaam dan die van Floris, zich geheel
aanpasten aan de behoeften en den volksaard van diegenen, voor wie hij ze bestemd heeft.
In beginsel is hij bij zijne scheppingen trouw gebleven
aan den geest der gothiek, die zoo sterk het omhoog
strevende en romantische van het oud-germaansche
karakter tot uiting brengt; het overheerschen van de
verticale lijn en de eigenaardige neiging tot asymmetries
met verwerking daarbij , van tal van motieven en omamenten, aan de antieken iontleend, deze wijzigend en omwerkend tot de grillige fantastische vormen, die zijn
speelsch vernuft hem ingaf. Karakteristiek voor zijn
werken zijn de veel voorkomende cartouches, die met
hunne uitsnijdingen, krullen en doorvlechtingen geheel
den indruk waken van metalen plaatwerk, Welke indruk
nog wordt versterkt door dat zelfs de boutkoppen tot bevestiging daarin niet ontbreken.
Door zijn langdurig verblijf in Duitschland heeft hij
uit den aard der zaak den invloed van dat land ondergaan, hetgeen duidelijk blijkt uit het werk van zijn
aldaar werkzame Nederlandsche en Duitsche leerlingen.
En eigenaardig is het, dat zijn van huffs uit Nederlandsche Stijl, naar Duitschland overgeplant, na het ondergaan van lien Duitschen invloed, sterk op de bouwkunst
in de Nederlanden heeft terug gewerkt, wat vooral in
de Noordoostelijke provincien merkbaar is *).
Te Leeuwarden geboren in 1527, als zoon van een
Duitsch militair bij het Leger van Schenck van Toutenburg, Stadhouder in Friesland voor Karel V, is hij opgeleid en werkzaam geweest als schilder, afwisselend in
zijn geboorteland Friesland en in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij met de geschriften van Pieter Coecke
*) Vermeulen spreekt dan ook herhaaldelijk van den
Vlaamsch-Duitschen Vredemanstik van verschillende gebouwen
aldaar.
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van Aalst en Cornelis Floris heeft kennis gemaakt.
Antwerpen was zijn meest geliefde verblijfplaats. Aangezien hij de hervormde beginselen was toegedaan, moest
hij echter in 1570 voor Alva vluchten. Zoodra die stad
aan de zijde van den Prins kwam, keerde hij daar terug
en werd daar in 1575 benoemd tot stadsvestingbouwkundige, Welk ambit hij vervuld heeft tot in 1585 de stad
door Parma werd veroverd. Dan begint zijn zwerftocht
door Duitschland, waarbij hij ook in Brunswijk terecht
kwam, waar hij het hierboven genoemde epitaaf maakte.
In 1572 kwam hij in dienst van de star! Dantzig, waar
hij, als in een vorig artikel medegedeeld, plannen maakte
voor de omwalling van de stad; deze plannen zijn echter
niet tot uitvoering gekomen, wijl de Stadsraad de voorkeur gal aan die van Antonius van Opbergen, en
Vredeman daarom uit haren dienst ontsloeg. In verband
daarmede is zijn verblijf te Dantzig niet van langen
duur geweest, doch is hij vrij spoedig, waarschijnlijk in
1595, naar elders vertrokken; een tijdlang heeft hij te
Hamburg verblijf gehouden, waar door hem uitgevoerde
schilderwerken niet meer over zijn gebleven, doch door
brand vernield; later heeft hij ook te Praag vertoefd,
waar hij voor den Keizer een nog bestaande, doch gedeeltelijk verbouwde, kunstgalerij voor diens schilderijenverzameling bouwdie. In 1604 vestigde hij zich le 's-Gravenhage, op 77-jarigen leeftijd heeft hij daar pogingen
gedaan om tot hoogleeraar le Leiden te worden bienoemd.

„Rattenvangershuis" te Hameln. G. von Below: „Das
! alter° deutsche Stadterwesen and Biirgertum").
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Wijl deze mislukten, schijnt hij weeder Haar Hamburg
te zijn vertrokken, waar hij in 1606 is overleden.
Tijdens zijn verblijf in Dantzig heeft hij eenige
schilderwerken uitgevoerd, waarvan thans nog slechts
over zijn eenige wandschilderingen in de z.g. Roode zaal
(de groote raadskamer van het stadhuis te Dantzig) en,
een schilderij, voorstellende Orpheus, boven de schepenbank in den „Artushof", de door hem uitgevoerde beschildering van de zoldering van de Raadszaal is vervangen door die van Isaac van den Block.
Het is dezen veelzijdig begaafden, onvermoeiden kunstenaar wel alley behalve voor den wind gaan. Noch in
zijn eigen vaderland, noch in den vreernde heeft hij de
waardeering ondervonden, waarop hij aanspraak mocht
maken. Toch is er geen kunstenaar geweest, die zooveel
invloed op de ontwikkeling der Nederlandsche bouwkunst in de tweede helft der 16de en het begin der 17de
eeuw heeft uitgeoefend als hij, zeer vele Nederlandsche
en vele buitenlandsche kunstenaars uit dat tijdvak en de
daaropvolgende jaren zijn als zijn leerlingen le beschouwen; en dat vooral in Noord-Duitschland, maar
ook veel Zuidelijker zooveel bouwwerken zijn ontstaan,
die onmiskenbaar den Nederlandschen invloed verraden,
is voor een groot deel aan Vredeman de Vries te danken
geweest.
Hoewel veel van die kunstwerken door brand of slooping verloren zijn gegaan, en andere in verloop van tijd
z 6. 6 gewijzigd zijn, dat van het oorspronkelijke weinig
meer is overgebleven, zijn er toch nog zooveel over, dat
het opmaken van een volledige verzamelopgave een geweldigen arbeid zou vorderen. Ik zal daarom volstaan
met hier en daar een greep te doen, waaruit dan reeds
duidelijk zal blijken, hoe uitgebreid het gebied is, waarop
de Nederlandsche renaissancebouwkunst haven invloed
heeft doen gelden. Wel zijn dat niet uitsluitend bouwwerken in den Vredemanstijl, maar zijn er, vooral onder
die uit een later tijdperk, die nader staan tot de Haarlemsche school van Lieven de Key of tot de, meer Haar
het klassicisme overhellende, Amsterdamsche school van
Hendrik de Keyser, maar ook deze groote bouwmeesters
hebben voor hunne vorming veel aan Vredeman de Vries
te danken gehad.
Bijzonder sterk is de Vredemanstijl verbreid geweest
in Westfalen en het Wesergebied, waar vooral in Hameln
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altere deutsche Stadtewesen and Biirgertum").

en Munster daarvan nog zeer fraaie voorbeelden zijn
overgebleven. De bouwmeesters schijnen onbekend te
zijn. In eerstgenoemde stall treft men aan het „Rattenvangershuis” met zijn uitbundig versierden topgevel en
zijn fraaie raamomlijstingen, met de karakteristieke
leeuwenkoppen; verder het „Bruiloftshuis" en' in de
onmiddellijke nabijheid der stall het kasteel „Hdmelsche
brug"; zij dagteekenen uit het laatst der 16de en het
begin der 17de eeuw; in Munster het huffs van het
Kramersgilde, 'het Stadswijnhuis en eenige woonhuizen
aan de „Principalmarkt", ongeveer in hetzelfde tijdperk
ontstaan.
Te Bremen vond ik een voorbeeld van den Nederlandsche renaissancestiji, dat doet denken aan Lieven de Key,
met een baksteengevel, zeer levendig aandoend door de
in de Bogen en neggen der raamopeningen aangebrachte
talrijke stukken zandsteen.
Het rijkste monument der Nederlandsche renaissance
te Bremen is het prachtige raadhuis, toegeschreven aan
Luder van Bentheim, geboren in de onmiddellijke nabijheid van onze landspalen; dezelfde, die lang te bock heeft
gestaan als architect van het, helaas, in Febr. '29 afgebrande raadhuis le Leiden, tot men eindelijk ontdekt
heeft, dat het een werk is geweest van Lieven de Key,
en dat Luder, als steenhouwer en leverancier van de
zandsteen, daarbij slechts een ondergeschikte rol heeft
gespeeld. Niel onwaarschijnlijk is zijn aandeel in den
gevelbouw van het Leidsche raadhuis de aanleiding geweest, dat hem opdracht is gegeven voor het maken van
een ontwerp voor de verbouwing van het Bremensche
raadhuis. Vermeulen acht het echter lang niet zeker, dat
dit ontwerp inderdaad van Luder afkomstig is, maar is
van meening, dat in elk Leval de Middelburgsche architect Jeronimus van der Elst en andere Nederlanders in
den bouw een belangrijk aandeel hebben gehad. Luders
werkzaamheid te Bremen heeft zich niet bepaald tot den
bouw van dit raadhuis; ook die stadswaag, het in 159'1
gebouwde graanpakhuis en de in 1592 verbouwde Stadsapotheek warden namelijk aan hem toegeschreven.
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In Hamburg hebben, zooals ik reeds vermeldde, veel
Nederlandsche renaissance-gebouwen, bestaan, doch deze
zijn bij den grooten stadsbrand van 1842 vrijwel alle
vernield.
In Lubeck zijn zij, zooals ik reeds in mijn artikel over
de Duitsche Hanze mededeelde, slechts schaars vertegenwoordigd geweest. Volgens Dr. Rudolph Struck „Das
alte bUrgerliche Wohnhaus in Lubeck", bestonden er,
tijdens het niet lang geleden verschijnen van zijn werk,
nog slechts twee woonhuizen in dien stijl en zijn er
nooit veel geweest. Toch bezit ook Lubeck onder de
overheidsgebouwen een fraai voorbeeld van dien stiji
in den v6Orbouw tegen den Noordelijken gevel van het
gothische raadhuis, bestaande in een galerij met bovenbouw en drie topgevels, terwiji ook op het gebied der
kleine kunst de Nederlandsche bouwmeesters, vertegenwoordigd zijn. Zoo vindt men o.a. in de Noordbeuk van
de Mariakerk een epitaaf in marmer ien albast voor den
raadsheer Johann Fiichting van de hand van Pieter
Adriaanse en zijn neef Arys Claesz uit Delft, beicten
leerlingen van de Amsterdamsche school van Hendrik
de Keyser.
Men behoeft zich echter nief tot Noord-West- en
Noord-Duitschland te beperken am bouwwerken te yinden in den Nederlandschen renaiss,ancestill. Ook op tal
van andere plaatsen in dat groote land treft men ze aan.
Een fraai voorbeeld vond ik onlangs afgebeeld in het
„Algemeen Handelsblad" van December 1932, n.l. het
„HexenbUrgemeistershaus" in Lemgo, in het voormalige
vorstendom Lippe.
Van veel andere gebouwen vond ik afbeeldingen in
het boek „Das, dltere deutsche Stadtewesen undo Burgerturn" door G. von Below, in 1925 verschenen, die duidelijk hunne verwantschap met de Nederlandsche bouwkunst vertoonen. Men zie slechts de hier afgebeelde topgevels van het raadhuis te Heilbronn met hunne rijke
versieringen met rolwerk, pilasters en pinakels en beelden
op den top. Het is of zij uit Brugge of Brussel zijn
overgeplant.
Het gothische raadhuis te Trier staat in een heele rij
van huizen met Vredeman-topgevels; het huffs van den
bouwmeester van het Rothenburgsche raadhuis, dat ik
daarin aantrof, gelijkt, wat zijn topgevel bereft, heel
veel op verschillende Oud-nederlandsche gevels, te
Groningen, terwip de in kariathyden overgaande hermen
tegen de vensterdammen, als dragers van de friezen,
die de verdiepingen afscheiden, sterk aan Colijn de Nole
herinneren. Nog van bouwwerken in veel Zuidelijker
gelegen steden geeft von Below afbeeldingen, o.a. van het
„Frauenhaus" te Straatsburg, dat sterk Nederlandsch
aandoet.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die met talrijke
vermeerderd zouden kunnen worden, want wanneer men
in Duitschland reizende, zijn oogen den kost geeft, karat
men herhaaldelijk van die gevels tegen. Wel zijn natuurlijk al die gebouwen niet door Noord- of Zuid-Nederlanders gesticht, maar de invloed der Nederlandsche
bouwkunst is daarbij toch onmiskenbaar.
Van ienkele kunstwerken is echter met zekerheid bekend, dat het scheppingen zijn van Nederlandsche kunstenaars. Zoo is bijv. de schilder, beeldhouwer en
architect Peter de Witte onder de regeering der Beiersche
keurvorsten Wilhelm V en Maximiliaan belast geweest
met de hoofdleiding bij den bouw van het keurvorstelijk
paleis, te Munchen. (Zie Prof. Dr. Heins Ockel „Bayerische Geschichte") en zijn verschillende andere kunstwerken aldaar door hem tot stand gebracht. Een nauw-
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keurig onderzoek naar de herkomst van vele Duitsche
gebouwen zou waarschijnlijk nog heel wat Nederlandsche kunstenaars aan den flag brengen, die daarin de
hand hebben gehad.
Nergens, in Duitschland is de Nederlandsche kunstinvioed in de 16de en 17de eeuw echter zoo groot geweest
als in Dantzig.
In deze groote koopstad, met hare eeuwenlange
scheepvaart- en ,handelsbetrekkingen met de Nederlanden, in welker ,omgeving, als vroeger medegedeeld,
Nederlandsche landbouwers zoo groote dingen hebben
tot stand gebracht, is een schare van kunstenaars werkzaam geweest, die de Nederlandsche kunst in het
buitenland daar als het ware •hoogtij, hebben, doen
vieren.
De Nederlandsche renaissance-bouwkunst werd ingeleid in 1548—'49, met den bouw van het kinderhuis van
het St. Elisabeth-hospitaal. De bouwmeester, Gabriel van
Aken, was wel geen Nederlander, maar afkomstig uit
bet Rijnland, doch zijn schepping vertoont, volgens
Vermeulen, geheel de vormentaal der Zuidnederlandsche
renaissance.
Niet lang daarna, in 1563, werct de Amsterdamsche
stadsbouwmeester Regnier uitgenoodigd in dienst van
de stad te treden. Hij bouwde daar de z.g. „Groene
Nod", aldus, genoemd naar de kleur waarin het metselwerk geschilderd werd. Dit gebouw was oorspronkelijk
bestemd om als paleis te dienen voor den Poolschen
koning, wanneer deze de stad bezocht, het heeft echter
nooit voor dit doel dienst gedaan en heeft slechts eenmaal
een vorstelijk persoon gehuisvest, n.l, de koningin van
Palen, Maria Conzaga, hertogin van Mantua en Nevers,
in het jaar 1646; ,overigens, is het must gebruikt als
tuighuis. Vaak wordt het toegeschreven aan den Duitscher Hans Kramer, die als stadsbouwmeester van
Dantzig, de chef van Regnier is geweest; vermoedelijk
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echter ten onrechte, want het ontwerp is van 1564, ferwiji
Hans Kramer eerst in 1565 te Dantzig kwam. Wel heeft
waarschijnlijk Hans Kramer, bij de uitvoering, eenige
wijzigingen in het oorspronkelijk ontwerp aangebracht,
maar dan is dit volstrekt geen reden em dit gebouw
niet tot de Nederlandsche renaissance-gebouwen te
rekenen; zulks nog te minder, omdat Hans Kramers stip
sterk ,angler Nederlandschen invloed stand. Een van zijn
meest bekende bouwwerken, is het z.g. „Engelsche Huis"
te Dantzig.
In zijne beschouwingen over de bouwkunst te Dantzig
uit zich Cuny, „Danzigs Kunst und Kultur im 16 und
17 Jahrhundert", geheel in denzelfden geest als die van
mijne vroegere aanhalingen van Reau en Dehio. De
Nederlandsche invloed op den bouwstijl in Dantzig is,
volgens hem, in het laatste Teel der 16cle en het begin
der 17de zoo overwegend geweest, dat de Dantzigsche
kunst van dien tijd geheel een Nederlandsch stempel
draagt. Gerard Hendrikszoon Vroom en zijn breeder
Frederik Hendrikszoon (in Dantzig bekend als Friedrich
Fromm), Willem van den Block, Willem Barth, varier en
zoon, en Antenius van Opbergen, allen van Nederlandsche afkomst, zijn de vertegenwoordigers geweest van de
Dantzigsche hoog-renaissance. Die periode is omstreeks
1560 begonnen en geeindigd met het gereedkomen van
het Groote Tuighuis, het levenswerk van Van Opbergen,
die kart daarna, in 1611, is overleden.
Hieronder moge ik eenige bijzonderheden, omtrent die
bouwmeesters en hunne werken mededeelen, in hooldizaak
aan Vermeulen en Cuny ontleend.
De familie Vroom, uit Haarlem, waartoe de door Cuny
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Gedenkteeken voor de familie Kosz in de Kloosterkerk te Oliva.
(Cuny: „Danzigs Kunst und Kultur").

genoemde breeders behoorden, 'heeft nog meer kunstenaars dan die twee aan Dantzig geleverd. Gerard
Hendrikszoon is als bekwaam bouwmeester van 1578
tot 1585 in dienst van de stad geweest; zijn zoon als
beeldhouwer. Tot dezelfde familie behoorde ook de bekende schilder Hendrik Corneliszoon Vroom, die eveneens jaren Lang te Danzig verblijf heeft geheuden. Maar
de beroemdste van hen is de jongere brooder van
Gerard, Frederik Hendrikszoon, in 1593 als sladsbouwmeester, beeldhouwer en landmeter der stad overleden
en teen door Antonius van Opbergen opgevelgd.
Van de nog bestaande gebouwen, — buiten, zijn werk
veer de stad — worden aan hem toegechreven de gevels
van de huizen Brotbdnkengasse 1 , en 11 en de gevel
van het huis, Langgasse 14. Behalve te Dantzig heeft
hij ook te Thorn werkzaamheden verricht, n.l. ,ontwerpen
gemaakt voor de verbetering der vestingwerken.
iDe familie van den door Cuny genoemden Willem
van den Block, afkomstig uit Zuid-Nederland, is ook
door talrijke kunstenaars to Dantzig vertegenwoordigd
geweest. In 1573 verwierf een lid dier familie, Egidius
van den Block, uit Mechelen, het burgerrecht te Dantzig
als beeldhouwer. Zijn zoon Willem kwam in 1584 in de
stad met een aanbeveling van den Poolschen koning
Stephanus Bathory, voor wrens breeder, den Vorst van
Zevenburgen, hij to Zevenburgen een epitaaf had vervaardigd. Enkele jaren te voren had hij teen reeds, in
opdracht van den hertog Georg Friedrich van Pruisen,
het reeds vroeger vermelde grafmonument gemaakt voor
de markgravin Elisabeth, in den Dom te Koningsbergen.
Op dat gebied zijn — echter buiten Dantzig — nog
verscheidene werken van zijne hand aanwezig als een
grafmonument in de „Pfarrkirche" te Koburg en de
epitafen, van de aartsbisschoppen in den Dom te Mainz;
het gedenkteeken voor de familie Kosz in de Kloosterkerk te Oliva, , en het marmeren epitaaf veer Simon en
Inditha Bahr, de schoonouders van den kunstlievenden
Danfzigschen burgemeester Speiman, in de St. Mariakerk aldaar.
Vender bouwde hij den gevel van de Hooge Poort te
Dantzig (1586/1588) en verschillende woonhuizen, o.a.:
het woonhuis „Refer Speicher", hoek Bader- en
Jesuitenstrasse in Thorn; den gevel Brotbankengasse 24
in Dantzig, den gevel Hundegasse 58 en den gevel
Langebruche 11, beide aldaar; volgens Cuny nog
verschillende gevels, waarvan de bouwmeester niet met
zekerheid bekend is, als de huizen Spiringgasse 21 en
Heiligegeiststrasse 18 te Elbing en het vroegere „Stadthaus der Able von Palphin", in de Elisabethskirchengasse 3 te Dantzig, aan hem worden, toegeschreven ').
Van zijn vier zonen waren Isaac en David beiden
schilders van naam; eerstgenoemde maakte het prachtige
plafondwerk in de. Roode zeal van het Raadhuis, ter
vervanging van de beschildering door Hans Vredeman
uitgevoerd. Zijn derde zoon, Jacob, die stadstimmerman
is geweest, maakte naast andere werken, de sierlijke spits
van den raadhuistoren ep de Lange Markt, (ook de bekroning van den toren der St. Catharina kerk te Dantzig
is door ieen Jacob van den Block gemaakt, doch niet
door denzelfde). Zijn vierde zoon, Abraham, in 1572 te
Koningsbergen geboren, kreeg in 1596 het Dantzigsch
burgerrecht. Als stadsbeeldhouwer ,heeft hij, ender leiding van Antonius van Opbergen, een greet gedeelte
van het beeldhouwwerk van het Groote Tuighuis veri) Voor het thans nog joist zijn van de bovengenoemde huisnummers ken ik uit den aard der zaak niet instaan.
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„De Greene Poort" te Dantzig. (Vermeulen: „Geschiedenis der
Nederlandsche Bouwkunst").

vaardigd. Eerst na den dood van Van Opbergen in 1611,
is hij , als zelfstandig architect opgetreden. Als zoodanig
is hij de bouwmeester geweest van de „Langgasser thor",
dateerende van de jaren 1612/1614; ien van den nieuwen
Bevel van den reeds herhaaldelijk vermelden „Artushof",
dagteekenend van de jaren 1616/1617; oorspronkelijk was
dit ieen gothisch gebouw; de bouwmeester heeft het
onderste deel van het gebouw in dien Stijl met de spitsbogen behouden en zich bepaald tot het aanbrengen van
eene bekleeding met natuurlijke steen, terwiji hij het
bovengedeelte geheel nieuw heeft gemaakt in renaissancestijl, die sterk den invloed van Hendrik de Keyser
verraadt. Nog is van zijn hand het woonhuis Langgasse 30, van het jaar 1619, terwiji hij waarschijnlijk
ook het ontwerp heeft gemaakt voor de Neptunus-fontein,
die, eerst na Abrahams dood, door Wilhelm Richter
is opgesteld.
Willem Barth, vader en zoon, eigenlijk Willem van
der Meer geheeten, waren iook uit Zuid-Nederland herkomstig. De ouder'e Willem, geboren te Gent, week voor
de troebelen in de Nederlanden uit naar Dantzig, waar
hij het burgerrecht verkreeg. Zijn zoon Willem van der
Meer, de Jongere, verkreeg als Mr. metselaar, steenen beeldhouwer, in 1585 da .t. recht. Hij is in hoofdzaak
kleinkunstenaar geweest. Van hem zijn afkomstig twee
frake schoorsteenschouwen, n.l. de groote schouw in de
meer genoemde „Roode Zaal" van het Dantzigsche
raadhuis en een in de tegenwoordige ,ontvangkamer. Ook
buiten Dantzig heeft hij gewerkt; hij maakte o.a. voor
Sigismund, koning van Zweden en Polen, een grafmonument voor diens in 1592 ,overleden vader Johan III,
en heeft vermedelijk ook de schouw gemaakt in het
woonhuis Heilige Geistgasse 18 te Elbing, die thans
is opgesteld in het thuffs van een Koblentschen kunstminnaar. Onder de leiding van Antonius van Opbergen
heeft hij gewerkt aan de gevels van de „Peinkammer" en
het „Groote Tuighuis" te Dantzig. Hi} had, Uri na zijn
verkrijging van het burgerrecht, gehoopt de opdracht
te krijgen voor de verbouwing van de Hooge Poort.
Toen deze opdracht echter niet aan hem, maar aan
Willem van den Block werd gegeven, voelde hij zich
daardoor zeer verongelijkt; en, om zich op zijn mededinger te wreken, heeft hij het dezen geducht onaangenaam gemaakt.
Willem van den Block is lang niet de eenige geweest,
die van den nijd zijner kunstbroeders te lijden heeft
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gehad. Ook Paul van den Dome, ,esen Antwerpenaar,
die in 1571 het burgerrecht kreeg als meester-metselaar,
en die o.a. den „Ankerschmiede-turm" te Dantzig gebouwd heeft, heeft men het zoo lastig gemaakt, dat hij
herhaaldelijk de bescherming van den Raad heeft me,
ten inroepen. Intusschen is het zijne familie blijkbaar
wel naar den vleeze gegaan, want zij heeft later behoord tot de aanzienlijkste familien van de stad.
De beroemdste van de schare van Dantzigsche bouwmeesters van Nederlandsche afkomst is geweest
Antonius van Opbergen. Ook hij heeft verschillende
kunstbroeders-familieleden te Dantzig gehad. In 1574
woonde tenminste aldaar een Mr. metselaar Hieronymus
van Opbergen, afkomstig uit Antwerpen, terwijl ook
genoemd wordt een Rombout van Opbergen; waarschijnlijk behoorde de bouwmeester, Hercules van Obernberg,
(men verbasterde in dien tijd vaak de Damen van vreemdelingen), die bekend is wegens den bouw van het slot
te Hadersleben, in dienst van Frederik II van Denemarken, en .00k een deel van de vestingwerken van
Kiistrin gebouwd heeft, tot de familie.
Antonius van Opbergen, die ,eerst gewoond heeft in
Mechelen, was na het verrichten van studiereizen, om
zich in de bouwkunst en den vestingbouw te bekwamer,
in 1574 in Denemarken gekomen, heeft daar zijn naam
beroemd gemaakt door zijn werkzaamheden aan het
Slot Kronborg bij Helsingor en kwam in 1586 te
Dantzig.
Met het oog op ziin bekende bekwaamheid als
vestingbouwkundige, legde de Raad reeds spoedig beslag
op hem voor het moderniseeren van het „Huffs Weichselmiinde", dat den toegang tat de rivier verdedig-de. Op
datzelfde gebied werd hij later door den Raad belast
met het maken van plannen voor de nieuwe omwalling
van Dantzig, tegelijk met Hans Vredeman de Vries;
waarbij aan zijn ontwerpen, zooals reeds vroeger medegedeeld, de voorkeur werd gegeven, en die dan ook in
hoofdzaak onder zijne leiding zijn uitgevoerd.
Bij de gevaarlijke positie waarin de stad Dantzig
in de laatste jaren der 16e en die eerste der 17e eeuw
verkeerde, bij de voortdurende strubbelingen fusschen
koning Sigismund van Zweden en Polen en zijn brooder
Hertog Karel, regent in Zweden, lag het voor de hand,
d'at de Raad er in de eerste plaats op bedacht was de
veiligheid der stad te verzekeren.
(Word! vervolgd.)
F. DEKKER.
Naschrift.
Min artikelen over Nederlandsche nederzettingen in Deschland in de 12de en 13de eeuw, inde nummers 1 en 2 van den
Jaargang 1933 van „Neerlandia", hebben Prof. Landró te Aken
aanleidinggegeven een door zijn vriend Pastor Mike in
BlOnsd'orfgeschreven beekje „Geschichte eines Flamingsdorfes"
aan de boekerij van het A.N.V. tengeschenke aan te bieden,
voor welke dat beekje een ware aanwinst is. Deze predikant heeft
nagrondige bestudeering van de oorkanden en andere bronnen,
betrekking hebbende op de stichting van fdat ,00rspronkelijace
Vlaamsche BlOnsdorf, de geschiedenis met groote warmte ber
schreven, en zich daarbij niet bepaald tot de geschiedenis van
datdorp, maar haar met mededeelingen remtrent de talrijke
andere Nederlandsche nederzettingen in Noord Duitschland doorweven. Tal van aardige bijzonderheclen betreffende rechten en
gebruiken van die uitwijkelingen, die eeuwen lang hebben stand
gehouden, worden daarin op prettige wijze medegedeeld; het
beel*, bevat ook foto's omtrent de kleederdraohten van die
„Flaminger", welke zelfs nog niet lang geleden gedragen
werden.
Wie belang stelt in dit onderwerp verzulme niet het moose
werkle uit de boekerij ter ben te vragen.
F. D.
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Prof. Dr. J. H. Kern t
Een word, ter nagedachtenis van prof. dr. J. H. Kern
in Neerlandia geldt uiteraard niet zoozeer den even
grondigen, als veelzijidigen geleerde, den man met het
scherp ien bezonnen oordeel, afkeerig van gewaagde
theorieen en gissingen, als wel den oprechten vaderlander,
die (ook hierin een goad zoon van zijn vader, den warmen
voorstander en ook jarenlang voorzitter van het Algemeen
Nederlandsch Verbond) niet alleen als voorzitter der
afdeeling Leiden, maar ook als hoogleeraar zich altijd
een echten Nederlander getoond heeft, met oprechte
sympathie voor alles wat nationaal was, wat zijn yolk
en zijn land beirof. Natuurlijk richtte zich die liefde
allereerst op zijne moodertaal, Welker studie het uitgangspunt zijner wetenschappelijke loopbaan is geweest: een
studie, die hij nooit geheel uit het oog heeft verloren,
en waartoe hij in latere jaren met blijdschap is teruggekeerd. Want een der redenen, waarom hij, na een
bijna 24 jaar Lang met eere bekleed professoraat in de
Engelsche taal- en letterkunde te Gronin.gen, dit gaarne
verwisseld heeft met het hoogleeraarschap in de Nederlandsche taalkunde te Leiden, was zeker wel dat hij,
under alle uitbreiding van wetenschappelijken gezichtskring en veelvuldige wisseling van maatschappelijken
werkkring, zijne eerste Heide voor dit studievak steeds
behouden heeft. Veel minder uitbundig in de uiting zijner
gevoelens dan zijn leermeester Matthias de Vries, besefte
ook hij toch in den grand het hoogleeraarschap in de
Nederlandsche taal, te recht, niet alleen als een wetenschappelijke, maar ook als een, vaderlandsche taak. En
al mocht zijn aard hem bier, evenals bij zijne studie der
Engelsche taal, bij voorkeur drijven naar de studie der
tongvallen, der natuurlijke, gesproken, bout onderscheiden volkstaal 1), 'hij heeft, hoezeer ook hierin voorstander van eenvoud — en dan ook van „vereenvoudiging" 2)
hoezeer afkeerig van een opzettelijk en overdreven purisme, gewaakt ern geijverd voor de zuiverheid,
de keurigheid en de waardigheid der geschreven
Kenschetsend voor den taal-kundige en den talen-kenner,
Wien echter ook de taal-kunst nauw aan 't hart lag, is
dat de Redactie der Nieuwe Rott. Crt., haar voormalig
medelid gedenkende, eenerzijds vermeldt: „Het Coen door
hem voor eigen gebruik ,samengestelde Russische
woordenboekje komt den redacteur, die thans de rubriek
Rusland verzorgt, nog herhaaldelijk in handen", maar
daarnaast ook getuigrt: „Toe te zien op het zuiver houden
van die taal in het groote dagblad, dit was een kolfje
naar Kern's hand. Het boekje „Taalkundige en andere
wenken voor medewerkers , en correspondenten van de
N. R. Ct.", dat ook buiten dozen kring belangstelling
heeft gevonden, is nog ender zijn toezicht samengesteld".
Verwaarloozing, achteruitzetting, onderdrukking der
nationale volkstaal wekte zijne ergernis; van zijne
1) „De beoefening der Nieuwengelsche tongvallen" is de
titel der Groningsche intreerede van den lateren aanstichter van
de Dialectencommissie van de Kon. Nederl. Akademie van
Wetenschappen.
2) „Vereenvoudiging in de En else verbuiging" luidt
titel zitner rectorale oratie te Groningen.

sympathie met den Zuidnederiandschen faalstrijd heeft
hij, hoe weinig geneigd om in 't openbaar op te treden,
niet alleen met het woord getuigd, maar ook wel met de
daad blijk gegeven.
Want wel te recht is reeds elders van verschillende
zijden de eenvoud, de oprechtheid van zijn persoon met
nadruk genoemd. Zijn zeer uitgebreide talenkennis, b.v.
ook van niet-Indogermaansche talen als het Magyaarsch
en het Finsch, bleek ook aan wie in nauwe betrekking
tot hem stonden pas laat en toevallig; alle vertoon van
geleerdheid, en ook alle zoeken van eigen roem en eer,
was hem vreemd. Wars van ijdel'heid, ophef en kraal,
tescheiden in zijne uitingen en in zijn geheele optreden,
niet scheutig ook met vleiende loftuitingen, veeleer streng
in zijne critiek, als een echte Hollander ook beschroomd
en schuw in de uiting van zijn gevoel en zijne gevoelens
— schoon, zooals Van Wilk aan zijn graf te recht getuigde, die beschroomdheid overwinnende, wanneer leugen, onrecht of miskenning zijn eerlijk gemoed kwetsten,
en dan recht op den man af, zonder aanzien des persoons, onbewimpeld zijn toordeel uitsprekende ook met
al te wel voorzien van het „klein geld der conversatie",
kon hij bij eene eerste kennismaking wel eens den , indruk
maken van zekere stugheid. En toch had hij, schoon urtwendig minder aandoenlijk, minder heftig ook dan zijn
vader, hetzelfde temperament; levendig en vlug in zip
woord, op college of in het gesprek, als in zijn stag
op straat. Zooals, nogmaals, de Nieuwe Rotterdamsche
Courant hem zoo juist heeft gekenschetst: „Zij, die tegelijk met Kern aan de N. R. C. hebben meegewerkt,
houden aan de kleine, markante figuur met het borstelige haar de herinnering van een voortreffelijken collega,
welwillend, hartelijk, oprecht. . . Kern was vOOr alles
pittige persoonlijkheid, vol temperament; lauwheid

Prof. Dr. J. H. Kern t.
(Naar een poirtret ons verstrekt door de N. R. Ct.)

was hem vreemd". Maar bovenal treft in de toespraken
aan 't slot zijner beide inaugureele oraties telkens de
toon van warme liefde voor zijne moodier, van eerbiedige
vereering voor zijn vader, van trouwe gehechtheid aan
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zijne geboortestad en aan „het lieve vaderland" (eene
oude, schier ouderwetsch klinkende uitdrukking, die
menigeen uit zijn mond misschien nauwelijks verwacht
zou hebiben). De nagedachtenis van dezen man, naar
menschelijke berekening te vroeg heengegaan, zal in
ruimen kring niet ras vergaan.
J. W. MULLER.
Oestgeest, 24 Dec. 1933.
30 November 1830.1)
In het Koninklijk Huis-Archief hangt een schilderijtje,
dat een, gevecht van Engelsche oorlogsschepen met twee
Fransche kruisers afbeeldt. Het speelt in November 1813
en het geeft de sfeer aan, waarin Oranje naar Nederland
terugkeerde. Aan het einde van dezelfde maand stak
Prins Willem aan board van de Warrior de Noordzee
over.
Het was nog altijd de oorlogssfeer, waarin de stadhouderlijke familie in 1795 Nederland verlaten had,
gedwongen door de Fransche overmacht, die te gemakkelijker vat op het land had kunnen krijgen, dat door
de eindelooze verdeeldheid der 18de eeuw de weermiddelen geheel had verwaarloosd. Nu de Fransche overmacht wegzonk — na Moscou en Leipzig — trachtte
ook Nederland zich zelf te worden.
En dan is er onmiddellijk een reikhalzend uiitzien naar
Oranje. Men weet nauwelijks, waar en wat die nieuwe
Prins, het hoofd der familie na den dood van Willem V,
is; maar men heeft het besef, dat het bij Oranje goad is.
Kinderlijk naIef haast, zonder kritiek, werkt het oude
sentiment.
iGeheel spontaan komt 'het verlangen naar Oranje tot
uiting, direct in den avond van den 15den November,
als te Amsterdam de douanehuisjes te branden staan.
„Oranje boven" roept de menigte. Maar bij die stadsregeering ontbreekt de ware durf en men zoekt afleiding
te geven door een adelaar te bieden, die geplukt wordt.
Twee dagen later vertoont Leopold, graaf van Limburg
Stirum, zich met Oranje getooid in Den Haag, als de
beweging tegen die Franschen er begint. Hier is beer
verstand en meer durf. „Oranje boven" begint de proclamatie, door Gijsbert Karel van Hogendorp gesteld, die
wordt afgekondigd. En als Van Hogendorp en Van der
Duyn van Maasdam, nadat pogingen om een nationale
regeering op breedere basis te vestigen mislukt zijn,
den 2lsten het Algemeen Bestuur op zich nemen, dan
verkondigen zij krachtig: „Nederland herneemt zijn zelfstandig bestaan", en zij ontslaan, in naam van den Prins
van Oranje, ally ambtenaren van hun eed aan den
Franschen Keizer.
Oranje was even bereid om te komen als die bevolking
om hem te onivangen. Als Jacob Fagel en Hendrik de
Perponcher, den 19den naar Engeland vertrokken met
opdracht van Van Hogendorp, te Londen komen, met
het verzoek aan Prins Willem om zoo spoedig mogelijk
die zee over te steken, stemt deze onmiddellijk toe. De
Engelsche regeering, wier stun hij reeds maanden long
gezocht had, kwam nu direct te hulk. Reeds den 26sten
ving de reis aan. Den 30sten, in den laten namiddag,
kwam de Prins „voor de wal".
De landing was emotioneel door de geestdrift der
menigte te Scheveningen. Het meest treffend is die eenvoud der gebeurtenis. Jacob Pronk en Jacob van der
Duyne met hun wagen bij die sloep, die den Prins bij het
1) Samenvatting van mijn herdenkingsrede in de vergadering
van de afdeeling 's-Gravenhage van het A.N.V. op 30 Nov. 1933,
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strand brengt. De Prins met den voerman op de voorste
bank. E'en korte halte bij die pastorie in de Keizerstraat.
Dan gaat het in een koets — de eenige, die Scheveningen
toen bezat —, naar Den Haag. Jubel en ontroering:
Van der Palm heeft het uitgedrukt in die gezwollen taal
van die dagen. De Prins stmt of bij het huffs van Collot
d'Escury op den Kneuterdijk, houdt open hof bij , Van
Stirum op het Voorhout en bezoekt dan ook, in den laten
avond, Van Hogendorp, die het pootje had en thuis
moest blijven.
Die menschen van 1813 zijn van een heel ernstig, eenvoudig slag. Deftig, en meer automatisch dan spontaan.
De ontmoeting van Van Hogendorp met Prins Willem,
die een koker overreikt met een proclamatie en geen hand
geeft dan gevraagd, typeert het heele geslacht in de
hoofdfiguren. Starke daden, groote doortastendheid zijn
bier niet te verwachten. Van Hogendorps beslissende
actie van 17 Nov. en volgende dagen stoat op zich zelf.
Het andere gaat stuksgewijze, een groat plan van opbouw
ontbreekt, ievenals een grootsche volksbeweging uitblijfi.
Instinctmatig voelde men, dat men niet naar het oude
terug moest. Geen herleving van de /8de ieeuwsche
twister en verdeeldheid, geen herstel van de oude staatsregeling. En heel positief: Oranje moest een andere,
souvereine positie krijgen.
Reeds in de Oranje-boven proclamatie werd gesproken
van de „Hodge Overheid" voor den Prins en Van Hogendorp duidde „Willem VI" in zijn brief voor den oudgriffier Fagel, then Robert Fagel en De Perponcher
meekregen, aan als „le souverain", wat Fagel den wensch
deed uiten, dat mien niet van Willem VI, maar van
Willem I zou spreken. Bij die landing begroette Van
der Duyne — en dit is weer treffend van eenvoud —dery
Prins met die woorden: „Welkom Majesteit". Op den
Scheveningschen wag, bij de rit naar Den Haag, riepen

de menschen „lave de Koning". Nog dienzelfden avond
stelde het Algemeen Bestuur de souvereiniteit voor. Den
volgenden morgen reeds Ham de Prins het voorstel aan,
onder die voorwaarde, dat hij niet direct den koningstitel
zou krijgen en dat de uitroeping te Amsterdam zou plaats
hebben; terecht hechtte hij groote beteekenis aan de

medewerking van de groote stad, met welke zijn voorouders veal te stellar hadden gehad.
En zoo kwam het, dat den 2dien December te Amsterdam, waar die bevolking zich reeds ondubbelzinnig voor
de souvereiniteit had uitgesproken, de door Melchior
Kemper gestelde proclamatie werd afgekondigd, waarin
de zeer bekend geworden woorden:
„Het is geen Willem de Zesde, welken het Nederland.sche yolk heeft teruggevraagd.. . . Het is Willem de
Eerste, die als souverein vorst, naar den wensch der
Nederlanders, onder het yolk optreedt".
Even gelukkig antwoordde de Prins in zijn proclamatie, gedateerd op het Raadhuis te Amsterdam:
„Welaan dan, ik zal mijne bedenkingen aan Uwe
wenschen opoifferen. Ik aanvaarde wat Nederland mij
biedt, maar aanvaarde het . 00k alleen onder waarborging
eener wijze constitutie, welke uwe vrijheid tegen volgende
mogelijke misbruiken verzekert".
op deze wijze werd het nieuwe aan het oude geknoopt.
In Nederland was geen onbeperkt vorstelijk gezag mogelijk, wel een monarchale, constitutioneele Oranje-macht.
Traditie en vroegere ontwikkeling, samengevat in het
Oranje-sentiment, gaven hier de richting aan; geen
theoretische bespiegeling. Zoo ontstaat een waar yolkskoningschap.
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Op dien grondslag van wat het yolk aanhoodi en van
wat Oranje gaf, is de nieuwe staat opgebouwd. Dit was
waarlijk goed nationaal, en in dien zin ging het nieuwe
Nederland, onder hoe groote moeilijkheden oak, zich
vender ontwikkelen. Daarom verdient 30 November, met
2 December als annex, als een belangrijke herdenkings.
dag in onze geschiedenis vermeld te staan.
N. JAPIKSE.
's-Gravenhage, Dec. '33.

Groep Nederland.
De eerstvolgende Groepsvergadering zal gehouden
worden op Za:terdag 10 Maar, 1934 le Arnersfoort.
Dagorde en plaats van samenkomst zullen nader bekend worden gemaakt.
D. ROESSINGH VAN ITERSON, Secr.
1111111111

--/----

e it

Plechtige herdenking van Albert Vogel in den
Haagschen Kunstkring.
Nu de nood der tijden de gedachten der menschen zob
dringt naar de stoffelijke zijde van het leven, is het
dubbel geboden, de hoogere waarden, de dingen des
geestes, vast te 'louden. Van een Bier dingen,, de woordkunst, was Albert Vogel de machtige drager, de trouwe
hoeder. Hij bracht ons door het schoon gesproken woord
nader tot hetgeen klassieken, en modemen voor ons in
het Nederlandsch hebben geschreven en gedicht.
Het was een gelukkige gedachte van het bestuur van
den Haagschen Kunstkring, in een herdenkingsbijeenkomst op Zondag 3 December j.1., het nog eens te lateen
uitspreken, hoeveel alien, die de Nederlandsche taal
willen bewaren als een kostelijke schat, aan dezen
kunstenaar te dank hebben. Wij ‘hoorden, het in een,
vooral tot Mevrouw Vogel gericht, gevoelvol woord van
den leider der bijeenkomst, Jan Ubink; in een fijnzinnige beschouwing van Eduard Veterman, en, in een
van groote veneering getuigende, met gloed uitgesproken
rede van W. N. van der Haut.
Dat alle sprekers bij de hulde aan de nagedachtenis
van den kunstenaar ook zoo ruime plaats gaven aan
liefde en eerbied voor den mensch, bracht ons „gewone
menschen" nog nader tot den kunstenaar.
Dat de fakkel, die aan Vogels hand ontviel, door
zijn leerlingen wordt voortgedragen, bewees ons de
voordracht van Van Deyssels „Ik houd van het proza",
door IVievrouw Thera Latour.
Pianospel van Hugo van Dalen en zang van Ari
Vadesta begeleidden de overdenking van het gehoorde.
Het was inderdaad een middag van schoone plechtigheid. Dat een grout aantal laatkomers onder het eerste
gedeelte de stemming verstoorden, was hier wel bizonder
ergerlijk.
B.

1,

Bezoek van den Gouverneur-Generaal
aan Magelang.

De Gouverneur-Gentraal van Ned.-Indie heeft in het
laatst van October een bezoek gebracht aan Magelang
(Java), en, voor de iontvangst was een uitgebreid pro
gramma ontworpen. Zulke ibezoeken, die bun groote
waarde ihebben voor verkenning van de toestanden , in
Nederlands, zoo uitgestrekt gebied aan den evenaar en
voor inniger samenwerking tusschen het binnenland en
Buitenzorg, bieden meestal geen stof voor een „stukje"
Neerlandia.
De bij,ga,ande afbeelding toont, dat er ditmaal reden
is voor vermelding in deze kolommen. Wij danken de
foto aan den beer K. van Oosten, hookt der Schakelschool. te Magelang, die niet alleen een good vriend van
het A.N.V. is, maar ook een good vaderlander en oranjeMant. Ze zijn trouwens, moeilijk te scheiden die eigenschappen. Het een volgt uit het ander.
Een der programmapunten vermelcide: de leerlingen van
alle lagere scholen zullen, een eerewacht vormen. Als
nu een onderwijzer de leerlingen op een rijtje zet, heeft
hij aan de opdracht voldaan. Maar &armee stelde de
heer Van Oosten zich nief tevreden. Het moest een vorstelijke ,antvapgst zijn, want is niet de Toewan Besar
de onderk*ng van Ned.-Indie! Dies zorgden de beer
Van Oosten en zijn helpers .ervoor, ,dat de kinderen van
het begin tot het eind van de nit, Welke de G. G. door
de stall zou maken, ter weerszijden stonden opgeste1d,
alien voorzien van vlaggetjes en een oranjesirik. Iedere
school bestreek een bepaald vak van den weg. Aan het
begin van dat vak, door de Schakelschoolleerlingen vet-zorgd, stand een levende tol, elk der
--1
kleine „douanen" droeg een groote
letter, waardoor Jhr. De Jorge reed's
van ver kon lezen: „Levu onze Gouverneur Generaal". Een eindje vender
,
d op dezelfde wijze meisjes met
vormen
bloemenmandjes, waarop een letter
was aangebracht, den gelukwensch:
„Wandel op rozen", in dezen tijd een
vrome wensch, maar de bedoeling
en de feestelijke indruk waren er niet
minder om.
Van het versierde Magelang, waar
zulk een hang bezoek tot de zeldzaam.
heden behoort, werden foto's genomen,
om ze den gehuldigde aan te bieden.
Een ervan kunnen we hier afdrukken,
dank zij den heer Van Oosten, die
zelf zooveel tot het welslagen deter
plechtigheid heeft bijgedragen.
Feestelike ontvangst van den G. G. te Magelang.
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C. E. H. J. Milet de St. Aubin, Voorzitter.
H. Polvliet, Ondervoorzitter.
Jan Rustige Jr., late Secretaris.
A. Curiel, lste Penningmeester.
J. F. Quasi, 2de Secretaris-Penningmeester.

Comite 1634-1934.
Curacao-Nederland.
Begin Mei van het jaar 1634 verlieten de 4 scheepjes
GROOT-HOORN, DE EENHOORN, DE BRACK en
DE ENGEL GABRIEL Holland ioncier Johannes van
Walbeeck en Pierre le Grand, ten einde het eiland
Curacao op de Spanjaarden te verbveren.
Den 29sten Juli van hetzelfde jaar voeren de scheepjes
de baai binnen en werd het eiland Curacao voor de
West-Indische Compagnie in bezit momen. De vestiging van 't Nederlandsche gezag op (16 andere Benedenwindsche eilanden volgde spoedig d'aarna. Op de Bovenwindsche eilanden werd ook odistreeks denzelfden tijd een
aanvang gemaakt met de Nederlandsche kolonisatie.
Sinds zijn 3 eeuwen voorbijgegaan en men maakt zich
op het feit feestelijk te .herdenken.
Het initiatief daartoe werd, genomen in den zanier van
het jaar 1931, door de Groep Nederlandsche Anti1,1en
van het A.N.V. Samenwerking wend gezocht en gevonden
met de afdeeling van „Oost en West" en voorloopige
besprekingen, werden gehouden en plannen beraamd.
In Nederland vend zulks weerklank en oak daar werd
een Herdenkingscommissie gevormd om belangstelling
te wekken voor het derde eeuwfeest der vereeniging van
Curacao, met Nederland.
Het voorloopige Comae op Curacao h,eeft zich belangrijk uitgebreid en in de vergadering, welke j.l. Woensdag
8 November gehouden werd, is dit Comite, waarin de
geheele bevolking van Curacao, vertegenwoordigd is,
creinstalleerd.
b

In het Comite, dat thans geheel zelfstandig optreedt,
d.w.z. los van beide bovengenoemde vereentingen en
waarvan Zijne Excellentie de Gouverneur bereids het
Eere-voorzitterschap heeft aanvaard, hebben de volgende
Heeren zitten genomen, . (In alphabetische volgorde):
Manrique Ca riles
C. Casiano
Jossy Cohen Henriquez
H. J. Cohen Henriquez
A. Curiel
R. Dellaert
W. van den Donker
M. E. Dovale
B. D. Duque
J. M. S. vans
G. J. Ferguson
W. Gauw
E. R. Goilo
H. E. Kies
J. M. Kroon
P. R. Kiip
R. S. de Lannoy
P. H. van Leeuwen
J. W. J. v.d. Linde Schothorgh
S. A. L. Maduro

D. Meyer
F. G. Mensing
Th. C. W. Michaelis
C. E. H. J. Milet de St. Aubin
H. Molenbrugge
D. van Nijmegen Schonegevel
M. M. Pinedo
H. Polvliet
A. M. Prince
C. van Putten
J. F. Quast
Jan Rustige Jr.
Ch. J. Samson
H. J. A. Schroeder
P. A. van Stuyvenberg
J. B. Suarez
M. de Vries
F. Vreugdenhil
W. van der Veer
C. N. Winkel

Het dagelijksch bestuur, dat met algemeene stemmen
door de vergadering van den 8sten November werd be-.
noemd, wordt gevormd door de Heeren:

Het ligt in de bedoeling van het Comae een feestviering te geven met, door en voor alien; een, feestviering,
waarbij tot uiting komt een waarachtig saamhoorigheidsgevoel; een feestviering, gedragen door de leuze:
Curacao en Nederland: zijn een.
Plannen zijn in voorbereiding am te komen tot een
tentoonstelling der schilderijen en teekeningen van
H. M. de Koningin, welke H. M. thans heeft afgestaan
voor tentoonstellingen in Oost-Indie;
voor een tentoonstelling van het Nederlandsch
Fabrikaat ,
voor een internationale ontmoeting op athletiek terrein ,
voor voetbalwedstrijden, zoo mogelijk met deelneming
van een elftal uit Nederland en uit, Suriname;
voor een historischen optocht en een historisch tooneelspel.
Een, Herdenkingsboek zal worden uitgegeven, alsmede
een reeks Herdenkingspostzegels.
Het strewn van het Comite is, niet alleen te komen
tot een waardige herdenking der historische gebeurtenis,
maar bovenal te geraken tot een versterking van den
band tusschen Curacao, en Nederland.
Moge de geheele bevolking hare belangstelling toonen
en er met de daad toe medewerken de herdenking en
feestviering in alle opzichten te doen slägen.
Namens het Comite,
Curacao, November 1933.
RUSTIGE, Secretaris.
Naschrift der Redadie.
Wij herinneren eraan, dat de Hoofdbe ,sfuren van het
A.N.V. en de vereeniging 0,ost en West in Nederland
het initiatief hebben, g,enomen voor de h,erdenking, hier
te lande van den 300-jarigen, band met Curacao, waartoe
een commissie is gevormd ,ondet voorzifferschap van den
hear P. J. de Kanter. Die N,ederla,ndsche commissie,
welke in samenwerking met de Curacaosche een gedenkboek samenstelt, bereidt nog voor een plechtige
herdenking in de Ridderzaal te 's-Gravenhage, de aanbieding van een gedenkraam aan het Ministerie van
Kolonien, benevens een Curacao-tentoonstelling in Mei
1934, waartoe H. M. de Koningin de z.g. Gothische
zaal beschikbaar gesteld heeft.
* * *

Gezelschapreis naar de West.
Bij genoegzame deelneming zal de bekende wereldreiziger en onderzoeker Dr. W. G. N. van der Sleen,
ter gelegenheid van b,o,vengenoemde herdenking, in
Juli a.s. een, groepsreis naar West-Indie ondernemen.
Na een bezoek aan Barbados, Trinidad en Venezuela,
zal het gezelschap, veertien dagen op Curacao doorbrengen, inbegrepen een bezoek aan Aruba en waarschijnlijk ook nog aan de olievelden achter Maracaibo.
Voorts zal nog gelegenheid gegeven warden tot een twee-.
daagsch bez,oek aan Suriname.
Voor deelneming aan de zoo goedkoop mogelijk gestelde reis en andere bijzon.derheden wende men zich tot
den bovengenoemden leider: Leeghwaterstraat 14,
Haarlem.
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Emigratie naar Suriname.
Nederland behoort tot die groep van landen, waarvoor
de bijkans algeheele stopzetting der emigratie in de
laatste jaren een ramp dreigt te worden. Terecht wordt
dan ook van verschillende zijden gezocht naar mogelijkheden, om de emigratie te doen herleven.
Als vanzelf richt men zijn blik bij voorkeur naar de
overzeesche gebiedsdeelen, waar de emigranten onder
de Nederlandsche vlag een nieuw bestaan kunnen
zoeken. Daarbij wordt met geestdrift gewezen op het
dun bevolkte Suriname, door sommigen beschouwd als
het land van belofte voor een deel der Nederlandsche
boerenbevolking.
Is er voor die blijde verwachting voldoende grond?
Zijn er feiten en cijfers aan te voeren, waaruit tot het
welslagen van een eventueele Nederlandsche kolonisatie
in Nederlandsch Guyana besloten mag warden? Is het
verantwoord, emigratie van Hollandsche boerenzoons
naar Suriname aan te moedigen?
Bij de beantwoording van die vraag laat de historie
ons in den steek. Wel is er de geschiedenis van de
boerenkolonisatie van 1845 bij Groningen in de Saramacca, maar conclusies voor dezen tijd mogen daaruit
niet worden getrokken. Niet wat betreft de aanvankelijke
mislukking — 'n nieuwe kolonisatiepoging zou beer worden voorbereid en de kolonisten zouden.later beschermd
worden tegen ziekten maar evenmin wat betreft den
betrekkelijken voorspoed van enkele boerenfamilies in
latere jaren, na hun vestiging in de omgeving van
Paramaribo. Die betrekkelijke voorspoed toch berustte op
de hooge productenprijzen in de gunstigste jaren na den
oorlog, terwij1 in de daarop gevolgde jaren de strijd am
het bestaan steeds moeilijker geworden is door de modedinging van Britsch-Indiers en Javanen. Aan de gelukkige omstandigheid, dat deze Hollandsche boeren
tachtig jaren geleden groote perceelen land, vlak am
Paramaribo, in eigendom verkregen hebben, zonder dat
daar noemenswaardige grondlasten op drukken, is het
te danken, dat zij den strijd kunnen volhouden. Van de
jongere generatie gaat evenwel een grant aantal in
andere beroepen over, omdat nieuwe boerenbedrijven op
dezelfde basis als de bestaande, maar op verder van de
stad gelegen gronden, economisch niet bestaanbaar zijn.
De kolonisatie der Nederlandsche boeren geeft ons
dius geen antwoord op de gestelde vragen. Op grow:,
waarvan wordt dan de emigratie naar Suriname met
zooveel vertrouwen aanbevolen? Op grond van in hoofdzaak theoretische beschouwingen, waarvan de deugdelijkheid in de praktijk nog blijken moet.
Eenstemmigheid bestaat onder de voorstanders van
Nederlandsche emigratie in zooverre, dat alien *ilex
voor middelgroote bedrijven: het kleinbedrijf biedt
— door de concurrentie der Aziaten — geen uitzicht op
een voldoencle bestaan, en het grootbedrijf eischt te veel
kapitaal.
Voor dergelijke middelbedrijven wenscht de een
coOperatief machinale grondbewerking, de ander een
bedrijf, steunendi op dierlijke trekkracht. In het alge-

meen vestigt men zijn hoop op rijst en mais en vruchtencultuur, waarbij de producten buiten Suriname afzet
moeten vinden tegen prijzen, die belangrijk hooger zijn
dan de binnenlandsche Surinaamsche prijzen.
Niemand kan bewijzen, dat in deze richting welslagen uitgesloten is, maar daartegenover staat, dat de
uitgewerkte plannen, welke ik tot clusver ander de oogen
had, van zoo overdreven optimism getuigden, dat daaraan terecht door Gouvernement en particulieren steun
onthouden is.
Rijstcultuur op middelgroote bedrijven (10 tot 40 ha.)
met ploegvee is mogelijk en wordt in Suriname reeds nu
door enkele Britsch-Indiers en Surinamers uitgeoefend,
maar daarbij werken verschillende gunstige factoren
mede, welke nieuwe immigranten zullen missen. De tijd
zal bovendien moeten leeren, of deze bedrijven op den
duur tegen de mededinging van het klein- en dwergbedrijf bestand zijn.
Middelbedrijven, die zich cooperatief of op andere
wijze van mechanische trekkracht bedienen, zullen eerst
in beschouwing genomen kunnen worden, wanneer het
mechanisch proefrijstbedrijf van Ir. Van Dijk in Nickerie
beslissende resultaten opgeleverd zal hebben over de
vraag, of deze cultuurvorm in Suriname technisch en
economisch mogelijk is.
De bovengestelde vraag, of aanbeveling van emigratie
naar Suriname verantwoord is, moet derhalve op dit
oogenbilik zeer beslist ontkennend beantwoord worden.
De Nederlandsche hoer, die zich thans in klein- of
middelbedrijf in Suriname zou vestigen, vindt nergens
een voorbeeld voor zijn bedrijf, dat hij kan navolgen met
de verwachting, Tangs lien weg producten te zullen
verkrijgen, welke tegen loonende prijzen in het buitenland afzet kunnen vinden. Zou hij praducten voor de
reeds overladen binnenlandsche markt gaan telen, dan
wordt ihij zeker doodgeconcurreerd door de BritschIndiers en Javanen, tot Wier lagen levensstandaard hij
niet kan en wil afdalen.
Zoolang geen nieuwe gegevens over de rentabiliteit
van middelbedrijven in Suriname beschikbaar komen
— het is mogelijk, dat het proefrijstbedrijf van Ir. Van
Dijk ze zal opleveren zoolang met emigratie naar
Suriname beslist ontraden worden.
A. A. L. RUTGERS.
's-Gravenhage, Dec. '33.

Nederlandsche Kultuurreis door Vlaanderen.
De secretaris der Groep Vlaanderen A.N.V. wil zich
gaarne beschikbaar stellen voor het leiden van een
Nederlandsche kultuurreis door Vlaanderen, in Juni of
Juli a.s. Deze refs zou 5 of 6 dagen duren en bestemd
zijn om de leden van de Groep Nederland nailer in
voeling te brengen met de Vlaamsche ziel en den Vlaamschen geest. In het reisplan zouden warden opgenomen
bezoeken aan minder bekende oude steden als Zoutleeuw,
Oudenaarde en Veurne, alsook aan het geboortehuis
van Peter Benoit, te Harelbeke, aan het „Liistemest"
van Streuvels en het graf van pastoor Verriest, te
Ingooigem, aan Kortrijk, aan Gent, aan Gezelles ge-
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boortehuis en graf te Brugge, aan het oude Damme,
aan de Vlaamsche volksbuurten te Brussel, aan het
begijnhof te Lier, aan de nude hoekjes, het Museum
voor Vlaamsche Letterkunde en het Plantin Museum
te Antwerpen, aan de abdijen van Tongerloo en Averbode, aan 't weinig bekende Mechelen met zijn eenige ter
wereld bestaande beiaardschool, ,enz. Deze reis zou
bovendien kunnen samenvallen met de viering van den
Sporenslag (11 Juli) of de herdienking van Peter Benoit,
den grondlegger der moderne Vlaamsche muziek, en zoodoende de reizigers in onmiddellijke aanraking brengen
met het yolk van Vlaanderen. Ook Vlaamsche Verbondsleden zullen welkom zijn.
Wie onder de bestuursleden van Groep Nederland of
van een der afdeelingen van de Groep, wil zich met
de propaganda voor deze reis en het centraliseeren van
alles wat de Nederlandsche deelneming betreft, belasten?
Hij schrijve, zoo spoedig mogelijk, aan den secretaris
van Groep Vlaanderen: Slotlaan 13, Sint LambrechtsWoluwe-Brussel, die dan gaarne, met hem samen, verder
den wagen aan het rollen zal brengen.

Goed begrepen saamhoorigheid.
Als een voorbeeld van goed begrepen saamhoorigheid
mag hier zeker wel gewezen warden op de reorganisatie van bet Nederlandsch letterkundig maandblad
Forum dat, met ingang van Januari, Grootnederlandsch
is geworden, in dien zin dat de samenstelling ervan toevertrouwd is aan twee redacties: een Vlaamsche en een
Noordnederlandsche, die naast elkaar, maar tevens
onafhankelijk van elkaar, zullen werken. Voor NoordNederland bestaat de redactie voortaan uit de heeren
Menno ter Braak, S. Vestdijk en Victor van Vriesland;
voor Vlaanderen uit Marnix Gijsen, M. Roelants,
Walschap en R. Herreman.
Wat de nieuwe redacties beoogen, is een krachtige
uitwisseling van letterkundige en andere gedachten tusschen Noord en Zuid. Zij stellen de persoonlijkheid
voorop en niet zekere esthetische of andere dogma's. In
hare twee-eenheid willen zij het bewijs leveren van het
bestaan van een gemeenschappelijke volkskracht. Forum
wordt aldus, ongetwijfeld, het tijdschrift van een generatie en van een nieuwen geest.

a

G. J. Hooyer Sr. herdacht.
Zondag 10 December 'heeft een groepje lien van talc
Brussel zich, trots het ongemeen koude weder, naar het
graf van den in Augustus j.l. gestorven penningmeester
van de Groep Vlaanderen en den tak Brussel van het
A.N.V., op de begraafplaats te Schaarbeek, begeven en
er bloemen neergelegct. De voorzitter van tak Brussel
sprak daarbij een roerend woord van hulde aan hem, die
— de heer G. J. Hooijer Sr. is ook hoofdbestuurslid , van
ons Verbond geweest — steeds zijn beste krachten aan
het gemeenschappelijke ideaal heeft gewijid en een trouw
stam-Nederlandier benevens een goed mensch, in den
waren, breeden zin van het woord, is geweest. Even der
aanwezige zonen van den, gestorvene dankte bewogen
namens de familie.
Ter Overdenking.

Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te bedenken, eve aan den notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch
Verbondgevestigd is te Dordrecht, dat de Statue Koninklijk
zijn goedgekeurd en dat de besehikking gemaakt wordt vri van
rechten en kosten.
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Het Dingaansfees der S.A.S.V.I,A.
De gastheeren lieten op zich wachten, toen op Zaterdagavond 16 December de gasten op het aangegeven
uur van 7.30 in het Clubgebouw te Amsterdam aanwezig waren. Met Z.Exc. den gezant en mevrouw Van
Broekhuizen waren, er prof. en mevr. Besselaar, vertegenwoordigers van de Ned. Zuid-Afr. Ver. en het A.N.V.,
en eenige anderen, dames en heeren. Er was meer dan
een professoraal kwartiertje voorbijgegaan, zooals
dr. Van Broekhuizen iopmerkte, toen de voorzitter der
S.A.S.V.I.A., theol. drs. Kritzinger, de godsdienstoefening deed beginnen. Hij las, voor uit Jozua 24 van
vers 14 of en koos zijn tekst in Jeremia 2 vers 13: „Want
my yolk heb twee verkeerde Tinge gedaen: My, die
fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle
reenbakke uit te kap, gebarste reenbakke wat geen
water hou nie".
De predikant trok een vergelijking tusschen de geschiedenis van Israel en, van het Zuidafrikaansche
yolk, waarbij hij in een died ernstig woord tot verootmoediging en schuldbelijdenis opwekte.
In een der bovenzalen van American-hotel werd de
herdenking voortgezet. Daar waren nieuwe gasten, onder
Welke prof. en mevrouw Burger en mr. s' Jacob van
het Herman-Costerfonds.
Om des tijds wille moest het welkomstwoord van den
voorzitter tot het kortst mogelijke beperkt warden.
Mevrouw Oud uit Haarlem, Zuid Afrikaansche tot voor
kort, zong volgens het program tweemaal en lief zich
door de warme dankbetuiging van ,haar gehoor overhalen tot een even fijn gezongen toegift.
Bij afwezigheid van de aangekondigde Wena Naude
bracht mej. Faure, door den voorzitter voorgesteld als
Zuid-Afrika's grootste voordrachtkunstenares, leerlinge
van Lauwerijs, een voordracht 'ten gehoore, het niet
onbekende „Amsterdam" van Dr. C. L. Leipoldt, gevolgd
door een episode uit de levensgeschiedenis van een
trouwlustig meisje. Voor het een als voor het andere
befoonden de aanwezigen zich dankbaar.
Toen kwam de „feesrede" van dr. Van Broekhuizen.
In een bezielend woord zette Z.Exc. de beteekenis niteen
van Dingaansdag voor dezen tijd, daarbij vooral den
jongeren voorhoudende de geschiedenis van het yolk
van Zuid-Afrika, met het telkens weer plechtig her-.
nieuwde verbond met den. God der Vaderen. Een opwekking tot trouw aan den godsdienst, eigen taal, geschiedenis ien cultuur was sprekers slotwoord.
Het programma vermeldde nog: voordrag, gesamentlike sang van Afrikaanse liederen en tot slot „Afrikaners Landgenote".
'En de vertegenwoordiger van het A.N.V. ging huiswaarts, denkende over het voorrecht van het Zuidafrikaansche yolk boven het yolk van Nederland, dat niet
een datum uit zijn geschiedenis heeft weten vast te leggen
in een jaarlijks terugkeerende, waarlijk nationale, gewijde herdenking. Daarom is het verzoek van Groep
Nederland aan de Nederlandsche regeering om den
geboortedag van Willem van Oranje tot een nationalen
feestdag te verklaren, zoo goed gezien.
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Het Nederlandsche Element in Zuid-Amerika.
lull Zuid-Amerika bereiken ons tegenwoordig niet
rechtstreeks berichten over Nederlandsch stamleven. En
daar wij ook dit gebied niet uit het oog m.ogen verliezen,
putten wij voor een liéer maar eens uit de beide Nederlandsche bladeni, die ,er verschijnen.
In de ,eerste plaats. het Kerkblad veer Zuld-Anzerika,
dat reeds 7 jaar bestaat, coder redactie van Ds. A. C.
Sonneveldt en Ds. B. Bruxvoort. In een der laatste nummers lezen we, dat er een nieuwe kerkelijke gemeente is
gesticht te Carambehy, de Nederlandsche landbouwersnederzetting in Brazilie, waarover Neerlandia herhaaldeli* berichten bracht. De eerste redacteur roept Naar
een hartelijk welkom toe en stippelt gelijk de keten uit:
„Het is een lange lijn in Zuid-Amerika, van Chubut via.
Tres Arroyos, Buenos Aires tot Carambehy. Het is ook een
dunne lijn, want het aantal kerken is nog maar klein. Maar
door de trouw der lidmaten in alle gemeenten blijkt het een
sterke, een onverbreekbare lijn en band te zijn, ,opdat openbaar
worde, dat het werkelijk een werk Gods is".

Men zal zich herinneren, dat de nederzettingen in
Chubut en Tres Arroyes, dagteekenend uit het begin
dezer eeuw, het gevolg waren van de ionderwerping der
Zuidafrikaansche republieken in 1902. ben zijn versChillende onverzoenlijken, de geen Engelsch onderdaan
wilden worden, uitgeweken, o.m. naar Zuid,Amerika.
Het was wederom een zware „trek", die met groote
moeilijkheden te kampen had, maar „na nooden winder
tal en angsten zonder maat" wisten deze trekboeren zich
een nieuw bestaan te scheppen.
Dat deze Boeren hun afkomst en taal niet vergeten
hiebiben, blijkt uit hetzelfde nummer van het Kerkblad,
waarin de redactie aankondigt:
„Nou die Bijbel in die Afrikaanse taal is oorgeset en al
offisieel in gebruik geneem is, sal ons min of meer gereeld
in ons Kerkblad oOk bijdrages in hierdie taal opneem. Ons
lesers in Chubut sal dit seker bade op pri g s stel en die andere
lesers sal dit ook waardeer. Viral, omdat dit vir niemand
moeilijk sal woes die Afrikaanse taal te lees en te verstaan".

Dat klinkt heel anders dan de bewering, die soms in
Zuid-Afrika gehoord wordt, dat Afrikaansch en Nederlandsch voor elkaar vreemde talen zouden zijn.
Wij voor ions hebben nooit moeite om ons te ,onderliouden met de Afrikaners, die ons het genoegen doen
ons een bezoek te brengen als hun weg lei& naar het
stamland van alle Groot-Nederlanders. En wie een Afrikaner als Z.Exc. Dr. Van Broekhuizen 'hood spreken,
kan hem volgen alsof hij een Nederlandsche redevoering
aanhoort, te beter naarmate hij door het lezen van
Afrikaansch, dat zich in de Grootnederlandsche letterkunde steeds meer duet gelden, vertrouwd is geraakt
met het eigen idioom.
* • *

Het andere Zuidam.erikaansche maandblad, dat in het
Nederlandsch verschijnt, heet Nederland, en staat onder
redactie van den heer Chr. van Balen Jr. Het beva.t
naklanken van Nederlandsch leven in Argentinie en het

omslag herinnert den lezers door een of ander stadsgezicht elke maand aan het vaderland.
Enkele der laatste nummers van het afgeloopen jaar
liggen voor ons en al biaderende lezen we o.m. over:
Een opgewekte viering van Koningins verjaardag en
de bloemenhulde der Argentijnsche Nederlandsche
kolonie, langs den snellen luchtweg aan H. M. gebracht.
De vertooning van Nederlandsche rolprenten o.a. „Van
Bol tot Bloem' , waardoor de toeschouwers zich konden
vermeien in de Hollandsche bloembollenstreek.
Een Nederlandsche kolonie te Los Pinos, boerennederzetting, die zelfs boter levert voor Nederlandsche feestmalen te Buenos Aires.
Den Nederlander Leonard Lovey, die aan de Universiteit aldaar tot doctor in de economic werd bevorderd
op een proefschrift over de waterwegen van Argentinie,
in walker aanleg en verbetering de Nederlandsche
waterbouwkunde zulk een belangrijk aandeel had.
Een voordracht van Mevrouw Van Eeghen over den
Nederlandschen tuinbouw, in vloeiend Spaansch gehouden.
De komst van den dagbladschrijver C. K. Flout, den
hoefijzercorrespondent van het Alg. Md., die ZuidAmerika bereisde.
De hulp, die de Nederlandsche Vereeniging van Weldadigheid „Koningin Wilhelmina Fonds" verleent aan
behoeftige Nederlanders der kolonie.
De werkzaamheden van de Nederlandsche Kamer van
Koophandel te Buenos Aires.
De geslaagde paging der Ned. Regeering en het
Nederlandsch Gezantschap te Buenos Aires, om te voorkomen, dat voor Britsche waren lagere invoerrechten
worden, betaald dan voor de Niederlandsche....
Is deze lijst, waarmee de feitenreeks nog niet is uitgeput, niet welsprekend?
* * *

Nadat wij het bovenstaande geschreven hadden, antvingen wiji van den heer Van Balen: bijgaande afbeelding
met 't volgende verslag der Sint-Nicolaasviering:
„Aan het feest namen 137 kinderen deal; gedeeltelijk
kinderen van leden, gedeeltelijk kinderen uit de arme en
allerarmste Nederlandsche gezinnen van Buenos Aires
en omstreken. Allen kregen fraaie geschenken; bij het
uitdeelen daarvan werd geen rekening gehouden met den
maatschappelijken stand, doch uitsluitend met leeftijd en
geslacht van het kind.
,Uitdeeling van koekjes, gebak, chocolaatjes en limonade vond pleats; aan de komst van St. Nicolaas ging
vooraf een vertooning door muzikale clowns en een, goochelaar. Vier kinderen van de familie Peltenburg voerden
eenige muzieknummers uit.
Sinterklaas en zijn Zwarte Knecht werden voorgesteld
door laden uit de Nederlandsche Vereeniging.
Door de Nederlendsche Vereeniging waren tevens 31
geschenken gezonden naar Pinos, de Nederlandsche
boerenkolonie. in de provincie Buenos Aires, or), 8 uur
treinreis van de hoofdstad. Daar werd een dergelijk fees,*
gehouden.
De kosten voor dit feest worden elk jaar bestreden nit
de kas der N.V. en bijzond,ere bijdragen van Nederlanden".
* * *

Mogen we ook voor Zuid-Amerika niet met recht
spreken van een opgewekt Nederlandsch leven, gelijk
prof. Van Andel dat voor Noord-Amerika, in het
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Sint-Nicolaasfeest der Nederlaudsohe Vereeniging te Buenos Aires.

bizonder voor Chicago, in het Decembernummer van
Neerlandia deed?
Hulde aan onze land- en stamgenooten, die ver buiten
de grenzen van het stamland Neerlands naam hoog
houden.
v. S.
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Jaarverslag van de Afd. Boekverspreiding
van het A.N.V. over 1933.
Stemde het jaar 1932 tot groote tevredenheid, de uitkomsten van het jaar 1933 hebben de verwachtingen
verre overtroffen. Het aantal kisten toch, dat verzonden
wend, bedroeg 491, d.i. 131 meer dan het jaar tevoren.
Hieronder volgt een vergelijking van het aantal verzonden kisten over de laatste 5 jaren, dat is sedert de
werkzaamheden naar Laan 34 te 's-Gravenhage werden overgebracht.
1933
1932
1930
1931
1929
491
200
360
147
110
5000 kg. 6816 kg. 10508 kg. 14961 kg.
Verzendingen. In 1933 gingen naar Vlaanderen 403,
naar Duitschland 14, naar Zuid-Afrika 13, naar Nederlandsch-Indie 11, naar Curacao 3, Haar China 2, naar
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 2, naar Suriname 1, naar Engeland 1 en werden naar plaatsen in
Nederland 41 kisten verzonden.
Van de kisten, welke naar Vlaanderen gingen, waren
326 bestemd voor de onderafdeeling te Antwerpen,

70 voor die Vlaamsche Opvoedings-Centrale, 4 voor
Evangeliehuizen te Brussel, Anderlecht, Schaerbeek en
Meenen, en 3 voor de Universiteitsbibliotheek te Gent.
De Nederlandsche Bond in Duitschland ontving
11 kisten, de Ned. vereeniging te Hagen, de Ned. Ver.
„Ons Belang" te Nodhorn en. Nederland, in den Vreemde
te Miilheim-Ruhr ieder 1 kist.
De kisten voor Zuid-Afrika werden als volgt \Terminden: 10 aan het Nederlandsch Cultuurhistorisch
Instituut te Pretoria, 1 aan de universiteitsbibliotheek
van den Witwatersrand te Johannesburg en 2 aan den
onderwijzer Besselsien te Goede Moed bij Aliwal Noord
in den Oranje Vrijstaat. Bij deze zending werden een
vijftal Brailleboeken gepakt, bestemd voor den blinden
zendeling Potgieter, welke het Ned. Bijbelgenootschap
kositeloos voor hem had doen vervaardigen.
Die voor Noderlandsch-Indie waren, bestemd voor
zendelingen te Kasoengan (Katingan Z.O. Borneo),
Karoeni (West Soemba), Korido (Schouten eiland Ned.
Nieuw Guinea), Tentena (Celebes), Meester Cornelis
(Java), Sarmi (Ned. Nieuw-Guinee), Bengkajang
(W. Borneo) en 3 voor het Zeemanshuis, van de Ned.Indische Vereeniging Michiel Adriaensz. de Ruyter le
Soerabaja en 1 voor dezelfde installing te Batavia.
Van de 3 kisten voor Curacao ging en een naar het
he
Willemstad en 1 was bestemd
voor de openbare leeszalen op de eilanden Aruba en
Bonaire, welke onder het beheer van de plaatselijke
afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond
staan.
Twee kisten voor China werden aan de echtgenoote
van den Consul-Generaal te Shanghai gezonden voor
de boekerij van de Nederlandsche Vereeniging aldaar.
Daarbij waren een groat aantal leerboeken voor lager
onderwijs gepakt, voor een particuliere school.
De Public Library te Albany N.Y. ,(voor de John.
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V. L. Pruyn Library) en de City Library te Holland
(Mich) ontvingen ieder een kist boeken, 'terwij1 een kist
aan de Stadszending der Evang. Broedergemeente te
Paramaribo gezonden werd ten behoeve van haar
boekerij.
Het Nederlandsch Tehuis voor zeelieden te Londen
anteing een kist.
Nederland werd het afgeloopen jaar goed bedeeld.
Van de 41 kisten waren er 6 voor de bemanning van de
lichtschepen op de kust („Maas", „Terschellingerbank"
en „Hooks", „Noordhinder" en „Schouwenbank"),
25 voor zeemanshuizen te Rotterdam en Amsterdam,
2 voor een vluchtelingenhuis, 2 voor den Ned. Vrouwen.
bond ten behoeve van de Katwijksche visschers, 2 voor
het ontspanningslokaal van het Nut van 't Algemeen
te Hillegersberg en 4 voor de in 1933 gestichte Leerstoel
voor 4uidafrikaansche Taal- en Letterkttnde te
Amsterdam.
Bovendien werd een pak boeken gezonden aan een
zieke in, Den Helder, een partij aan een boekerij van de
controlewoningen van de gemeente 's-Gravenhage en
eenige boeken aan een verpleegde in het Mountain Sanatorium te Hamilton, Ontario, Canada.
Met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en
Zuid-Afrika werden nieuwe betrekkingen aangeknoopt.
Ir. Th. W. L. Scheltema te Washington, die aan de
Library of Congress verbonden is en veel belangstelling
voor de Afdeeling Boekverspreiding heeft, plaatste in
het Bulletin van de American Library Association een
oproep en in Zuid-Afrika verkregen wij aanraking
met de F.A.K. (Federatie van Afrikaanse Kultuurverenigingen), die ons adressen bezorgde waarheen
boeken alsook pakjes geillustreerde bladen gezonden
konden worden. Wij hadden bovendien een aangenaam
onderhoud met de echtgenoote en de dochter van den
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van
de Unie van Zuid-Afrika, over de toezending van leesstof
aan den Boerehandhawersbond, waarvan mej. Van
Broekhuizen een der leidsters in Z.-A. was. Eenige kisten
boeken werden met haar ihulp voor 1934 uitgezocht.
Vaste medewerkers. Van de vaste medewerkers vielen
er 2 (die te Amsterdam en Utrecht) af; 3 kwamen er
echter bij, n.l. te Leiden, De Bilt en Rotterdam, zoodat
er thans 11 zijn. Gaame betuigen wij ,00k 'hier alien
hartelijk dank voor hun medewerking, vooral diegenen
in de voorsteden van 's-Gravenhage, die ons trouw
hebben bijgestaan. De gep. Kolonel Mac Kenzie, die
in De Bilt onze vertegenwoordiger werd, heeft de
belangstelling daar en in de ornstreken krachtig en
met geestdrift aangepakt in woord zoowel als in
geschrift, met het gevolg, dat er reeds eenige malen
omvangrijke zendingen leesstof uit de provincie Utrecht
zijn binnengekomen.
Afzonderlijke vermelding verdient voorts Leiden. De
firma Gerzon aldaar was zoo welwillend een dog iedere
maand haar wagen af te staan om aan door mevr. dr.
M. Kist-Bak verzamelde adressen leesstof af te halen
en zoo is die ophaaldienst in Leiden zonder eenige
kosten door de goede zorg en toewijding van onze vaste
medewerkster mevr. Kist, ingezet. De namen en adressen
der vaste medewerkers zijn:
De Bilt: J. J. Mac Kenzie, lste Brandenburgerweg 5.
Dordrecht: C. van Son, Aardappelmarkt 19, Tel. 4207;
Groningen: Mej. H. M. M. Nyhoff, Ubbo Emmiussinge! 155.

Haarlem: Ir. P. N. Max, Verspronckweg 109;
Leiden: Meer. Dr. M. Kist-Bok, Boisotkade 9.
Oestgeest: F. M. van de Velde, Koninginnelaan 9.
Rijswijk en Delft: R. W. Stern, Miquelstraat 156,
Den Haag.
Rotterdam: Mej. G. P. Hardenberg, Willem Buytenwechstraat 75b.
Soestdijk: H. Broekhuis, Mendelsohnlaan 14.
Voorburg: F. M. Schoof, Vijverhof 8. Tel. 779320;
Wassenaar: Mevrouw A. Bremer-Buekers, Duinvoetlaan 12, Park de Kieviet. Tel. 716137.
Leden. Het ledenaantal, dat met 112 begon (waarvan 5 leden voor het leven, niet 4 zooals in het vorig
verslag abusievelijk was vermeld) steeg tot 135, waarvan 7 leden voor het leven. Er traden 41 leden toe,
(waarvan 2 leden voor het leven), ferwij1 18 bedankten
of door overlijden moesten worden afgevoerd. Onder de
toegetreden, leden waren verscheidene afdeelingen van
het A.N.V., die thans ons werk steunen. Van de 34
afdeelingen zijn thans 18 afdeelingen lid (een toeneming
van 8). Van de 5 groepen zijn er 3 lid, terwijl nog geen
der zelfstandige afdeelingen het werk door een lidmaatschap steunt.
Ophaaldienst. Was die in 1932 reeds in eigen beheer
genomen door huur van een bakwagen, in Mei 1933
werd overgegaan tot den aankoop van een driewielig transportrijwiel, waarop de verbondsvlaggetjes
prijken en de namen van het A.N.V. en de Afdeeling
Boekverspreiding. Bracht daze aanschaffing een groote
uitgave met zich mede, wij berekenen, dat in anderhalf
jaar de kosten van huur zijn uitgespaard. Bovendien
hebben wij het voordeel dringende aanvragen steeds
onmiddellijk te kunnen afdoen. Het, aantal vaste adressen
in 's-Gravenhage is in den loop des jaars van 120 tot
bijna 200 gestegen en de maandelijksche rondrit door
de residentie en al de buitenwijken vordert bijna een
week. Bij een dergelijken groei zal binnenkort de aanschaffing van een motor op het rijwiel moeten worden
overwogen.
Wij wekken onze leden en lezers op gevolg te geven
aan de gedrukte wenken, Welke wij ieder hebben toegezonden, om .het werk van uitzoeken en inpakken te vergemakkelijken en de verzending vlot te kunnen doen
plaats hebben. Nieuwe adressen zijn ons steeds welkom.
Men denke er aan dat alle week- en maandbladen zonder
eenige ullzondering gebruikt kunnen worden, alleen
dagbladen niet. Ook het ophalen van een Saar bladen
is de moeite waard en men aarzele dus niet ons te verzoeken zijn (haar) naam op de lijst te plaatsen.
Maandzendingen. De verzending over de post van
een 30-tal pakjes aan Militaire tehuizen, Zeemanshuizen
en instellingen in het buitenland ging onverminderd
voort en werd, blijkens ontvangen berichten, zeer op
prijs gesteld.
Onderafdeeling in Vlaanderen. Sedert den 1sten
Maart 1927, op den noodkreet uit Vlaanderen, de eerste
kist boeken verzonden werd en mej. dr. Greta van Rijn
voor de verspreiding van leesstof in Vlaanderen baanbrekend werk verrichtte, heeft „Het Werk der Nederlandsche Boeken en Tijdschriften", vooral na de reorganisatie en under leading van den hear Karel Fossey,
grooten omvang gekregen. Deze nom het beheer in
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Juli 1929 over. Hij kon in 1933 achter zijn huffs een
magazijntje huren voor den opslag, het ulizoeken en verzenden van leesstof, waarvoor in eigen woonhuis geen
plaats meer was.
Om beer te doen uitkomen dat dit boekenwerk een
deel der taak van tak Antwerpen van het Alg. Ned.
Verbond was, werd besloten den naam te veranderen
in: Algemeen Nederlandsch Verbond, Afdeeling Boekverspreiding, Bureel Antwerpen. Het blijft gevestigd in
de Maaldersstraat 20 aldaar. De onderafdeeling dekte
de kosten, van onivangst en verspreiding door vrijwillige
bijdragen.
Ten einde met het bestuur van de afdeeling Antwerpen en den Leider van het Bureel der Boekverspreiding aldaar, alsmede met den beheerder van de Vlaamsche Opvoedings-Centrale -te Cappellen een samenspreking te helken over het werk, bracht de leider van 21
tot en met 23 October een bezoek aan Antwerpen, waar
door mondeling overleg in een daarvoor belegde vergadering, tal van aangelegenheden konden behandeld
en een nauwere band gelegd worden.
Over het werk van deze onderafdeeling kan het volgende worden medegedeeld. De 326 kisten leesstof wogen
tezamen 10504 kg. en hielden niet minder dan 4091
boeken (lees- en leerboeken), 24928 week- en maandbladen, 746 volledige jaargangen van lijdschriften in.
Er waren bovendien nog 330 gebonden deelen, Welke
geen volledige jaargangen vormden.
Het aantal boeken steed derhalve van 806 in 1931,
en 2709 in 1932 tot 4091 in 1933. Zoo steed het aantal
afleveringen van tiidschriften van bijna 17000 tot bijna
25000 stuks van 251 verschillende bladen.
Van de in. Antwerpen ontvangen hoeveelheid leesstof
werden 84 tehuizen, kringen, honden, scholen en leeszalen in 62 plaatsen bediend, terwijl 27 boekeriien in 25
plaatsen hun aandeel ontvingen. Twee groote dagbladen
in Nederland — het Handelsblad en De Tijd — waren
Nereid op ons verzoek een kosteloos abonnement voor een
Vlaamsche instelling of te staan, die derhalve alleen de
verzendkosten had le vergoeden. Deze welwillendheid
wordt zeer op prijs gesteld.
De Vlaamsche Opvoedings-Centrale. De 70 kisten
aan deze instelling gezonden wogen nac.fenoeg 2000 kg.
De VI OK verzond 982 pakketten in 1933, waarvan 327
naar Vlaamsche steden; vooral Oostende was een belangrijke aanvraagster, terwijl 523 pakketten naar het
platteland verzonden werden. Oost-Vlaanderen was bier
de grootste afnemer, terwijl Limburg zich weer het minst
deed gelden. Met hijzondere belangstelling werd op de
taalgrens in alle Vlaamsche provincies gewerkt, zoowel
in de richting van Geeraardsbergen als in die van Halle,
waar de Volkshoogeschool van Kester als plaatselijke
werkster bestaat. In de streek van Tienen mocht de
Vlok rekenen op de medehulp van enkele jonge onderwijzers en de afdeeling Tongeren zorgt er voor, dat op
het gebied van de Waalsche provincie Luik, onze
boekenverspreiding doordringt. Naar het taalgrensgebied (Brussel uitgezonderd, omdat het bij de steden werd
gerekend) zijn 122 pakketten verzonden. Om de boekverspreiding doelmatig te maken heeft de Vlok secretariaten
opgericht te Sint-Niklaas, Brussel, Kester, Tongeren,
Londerzeel, Mechelen en Waarbeke (Geeraardsbergen).
Te Tongeren, Londerzeel en Waarbeke zijn boekeriien
ontstaan, doordat de lezers verkregen, boeken na gebruik
hebben a fgestaan.
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Ontvangen steun. Wederom komt ook aan de Pers
een woord van dank toe voor de medewerking, zoo vaak
als op haar een beroep werd gedaan om iets van de
Boekverspreiding te vermelden. Den schenkers van
leesstof brengen wij hier hartelijk dank voor alles wat
zij in het jaar 1933 hebben gegeven. Wij kunnen die
vanzelf niet alien bij name noemen, maar moeten een
uitzondering maken voor de schenking van boeken van
Hare Majesteit de Koningin Moeller, welke wij door
bemiddeling van prof. dr. G. A. van Poelje, toenmaals
chef van de Afdeeling Onderwijs van de .gemeente
's-Gravenhage, ontvingen, alsmede van den Braaten voorraad leerboeken voor middelbaar onderwijs, Welker wij
van het gemeentelijk Boekenfonds en den gemeentelijken
Handelscursus to 's-Gravenhage kregen (ongeveer
3000 stuks). Het groofste deel vond zijn wed naar
Vlaanderen en Duitschland. Oak zijn wij de openbare
en R. K. leeszalen te 's-Gravenhage en Haarlem en de
Centrale Volksboekerij te Scheveningen voor hun zendingen zeer erkentelijk. Wij spreken den wensch uit, dat
andere leeszalen dit voorbeeld molten volgen. In hooge
mate hebben wij de hulp van de verschillende reederijen
op prijs gesteld, die kosteloos of teen halven prijs onze
kisten naar adressen in het buitenland hebben doen vervoeren. Door de vele schenkingen van boeken van alle
zijden des lands ziin wij wederom in staat geweest zOnder
aankoopen aan alle aanvragen to voldoen.
Legaat. De Afdeeling anteing in September bij
testamentaire beschikking een legaat van mejuffrouw
M. de Lannoy, lid van de Afdeeling, die ons op enkele
na, al haar boeken vermaakte. Deze groote verzameling
was een welkome aanvulling van onzen voorraad. Om
aan boeken een nuttige bestemming te Bever is een dergelijke wijze van beschikking zeer aan te bevelen.
Geldnaddelerz. De ontvangsten bedroegen 789.31,
de uitgaven f 996.14.
W aardeeringen. Uit de vele brieven van dankbetuiging en waardeering ten slotte een kleine bloemlezing
uit verschillende landen. Het Hoofd van de Hoerskool
te Zwartruggens (Transvaal) schreef: „Ontvang onse
innige dank vir die kas boeke wat U ons gestuur het.
Dis seker nie nodig om te se nie dat ons u hulp en samewerking in hierdie verband baie hoop op prijs stel. Malt
die bande tussen Nederlands en Afrikaans steeds nouer
en nouer getrek word, sons dit behoort te wees".
De bibliothecaris van de Nederlandsche 'Vereeniging
te Buenos Aires (Argentinie) schriift: „De inhoud van
de voor deze bibliotheek bestemde kist kon niet beter zijn.
De leden der Ned. Vereeniging verklaren, dat er nu
eindelijk eens boeken in onze bibliotheek zijn, die bewijzen, dat de Nederlandsche letterkunde even good is
als de buitenlandsche. Wij wenschen U en ons geluk
met de uitstekende keuze". De correspondent van de
Nieuwe Roll. Courant te Washington schriift op 16 juli
(avondblad B van 29 Juli) : „En de Afdeeling Boekverspreiding van het A.N.V., dat dezen zomer voor het
eerst een kist boeken naar de openbare leeszaal te
Holland zond, kan er van verzekerd zijn dat het daarmode een uitstekend werk heeft gedaan". Ter gelegenheid
van het zilveren jubileum van de Afdeeling Bloemfontein van het A.N.V. schreef Die V olksblad op 9 Febr.
o.m.: „'n Hollandse leeskring en 'n fraaie boekerij is nit
die Afdeling ontstaan. Eerstgenoemde het tal van fare
deur die goede sorge van mnr. H. H. van Rooyen lief-
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hebbers van lektuur laat geniet van mooi Nederlandse
en Afrikaanse tijdskrifte en boekwerke, terwill die
Dr. Van Everdingen-A.N.V.-boekerij seker een van die
dae weer sij deuce vir die belangstellende publiek sal
oopsit".
Mevr. L. van Vliet-van Dam ontboezemde in dichtmaat op 14 Maart in Het V aderland haar belangstelling
voor het schoone, nationaal cultureele werk van de Afdeeling Boekverspreiding. Het luidde:
Veel Nederlanders zonder boeken kunnen genieten
Van 't overtolligee in uw kast ,dat u soms kan verdrieten.
Waarom niet opgeruimd? Dra ! am het werk gegaan
Heeft u een seta el klaar, stuur het naar 34 Laan,
Of belt u op 112508, finks wordt alles ,gehaald:
De boekenleider is actief, nooit wordt er lanceg gedraald
Om den veorraad to vermeerderen en dan weer to verdeelen,
Uit eigen land en buitenland zijn de aanvragen vele.
Alles is vvrelkom: leerboeken en boeken voor de Aeugd,
Studieboeken, romans en tijdschriften, 't geeft alles vreugd
Aan hen, die verstoken zijn van iedere 'Hollandsche lectuttr,
Ook voor 'zeemanshuizen en voor 't koopen, is te duur.
Zoo doet gij nuttig werk, zonder dat 't u kosten geeft,
Runt overtuigd izijn, dat een ander er nut en, genot van heeft.

Leden van het A.N.V., lezers van dit versiag en
vrienden van de Afdeeling, slechts met u alley medewerking en steun, zoowel in geld als leesstof, kan het
werk worden onderhouden en voortgezet in 1934. Moge
die ons dan in ruime mate worden geschonken.
Laan 34, Tel. 112508, Postrek, 149431.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leiden
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Toelichting bij de Beg-rooting voor 1934.
Het laat zich aanzien, dat in 1933 een gedeelte van het
verlies over 1932 ad. f 889,35% zal kunnen worden ingehaald,
Dit zal dan een egevolg hiervan zijn, dat de uitgaven op de
post „Overige werkzaamheden volgens de artt. 3 en 4" een
f 800.— beneden de raming gebleven zijn, terwijl de post
„achterstallige bijdragen",, mode door een afdracht van groep
Nederlandsch-Indio, root ongeveer f 2200.—., met f 2500.—
de raming overtroffen heeft. De bijdragen over 1933 zullen belangrijk beneden de raming blijven, naar schatting f 1100.—.
De verschillende posten vereischengeen toelichting slechts
zij opgemerkt, dat in de post renten die van het Steunfonds I
voor het eerst zijn geraamd,, rekening houdende met den to envaller, die op het einde van 1932 ,gebleken is.
Wat de uitgaven betreft zij opgemerkt, dat in de post
salarissen begrepen zijn de kosten van pensioenpremie, invaliditeitswet, ziektewet en de reiskosten van den redactiesecretaris.
Door de kosten van de algemeene vergadering c.a. is op de
post Hoofdbestuur over 1933 f 284.— boven de raming uitegeven ; voor 1934 is deze post tot een normale raming
g
teru,ggebracht. Ook kantoorbehoeften en porti zijn belangrijk
lagergeraamd dan de uitgaven over het loopende jaar, die
f 1721.— bedragen, zulks door de aanschaffing van een
schrijfmachine.
De kosten der afdeeling Boekverspreiding zijn in verband
met de voor dit doel ontvangen bijzondere bijdragen zeer beperkt, ook bij eengeleidelijke uitbreidin,g van dit werk. Deze
post kon dus f 150.— lagergeraamd worden.
De begrooting sluit met een tekort van F 950.—, ongeacht
het saldo tekort per 31 December 1933.
Vastgesteld door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van
16 December 1933.
Het dag,. bestuur,
P. J. de Kanter, Voorzitter.
Jhr. J. L. W. C. von Weiler, Ondervoorzitter.
J. E. Bijlo, Secretaris.
B. de Gaay Fortman, Penningmeester.

7.9.,r1111""
11111111111 AFDEELINGEN

11111111111

illINAINIMINIMMINIPM1111611111.111116111111111111111111

Begrooting 1934.

Amersfoort.

ONTVANGSTEN
j- 5.000.--

Bijdrage : Groep Nederland
Ned. lndie
Ned. Antillen
Suriname
Vlaanderen
Zelfstandige Md.
Algemeene leden
Achterstallige bijdragen
Groep Nederland voor kantoorwerk
Regeeringssteun
Buitengewone ontvangsten
Renten
Geschriften en propagandamateriaal
Tekort 1933

71

300.—
500.—

150.—
800.—
800.-1.000.„ 10.000.—

ff

4.200.—
400.950.—

f

25.800.—

UITGAVEN
Neerlandia
Salarissen
Kantoorgebouw
Hoofdbestuur
Kantoorbehoeften en porti
Museum en boekerij
Geschriften en propagandamateriaal
Boekverspreiding
Overige werkz. artt. 3 en 4

f

6.500.,, 11.150.-

.
600.„ 1.500.—

'1

500.—

250.—
ff 4.000.—
flf

f 25.800.—

Het Bestuur dozer Afdeelin,g is als voigtisamengesteld:
A. F. van Beurden, voorl. vaorzitter; J. Visser, Prinses Marielaan 12, secretaris; leden: ma'. A. Blusse van Oucl-Alblas en
E. H. Jans.
Dordrecht.
Deze afdeeling had het voorrecht Dr. H. D. van Broekhuizen,
degezant der Unie van Zuid-Afrika 12 Januari zijn midden
te zien. In ,eengloedvolle, geestige voordracht gal de welsprekende Afrikaner de talrijke aanwezigen een helder inzicht
in de rassenverhauding van 't land en den strijd, die de Afrikaners
voor het behoud van hun taal en volkskarakter hebben moeten
voeren. En wat isedert den Vrede van Vereeniging in 1902 is
bereikt, stemt hoopvol voor de toekomst, vooral nu er neiging
is onder de blanke rassen der bevolking tot samenwerking, eon
eisch van zelfbehoud tegenover de naturellen.
Na de rust worden een vijftal rolprenten vertoond, die den toeschouwers in beeld brachten, wat in „Die Stem van Surd-Afrika",
door den Gezant tot slot van zijn redo voorgedragen, had
weerklonken:
Uit die blow van onse hemel, uit die die to van ons see,
Oor ons ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee,
Deur ons ver, verlate vlaktes, met die kreun van ossewa
Ruis die stem van onsgeliefde, van ons land, Suid-Afrika.
Dr. Van Broekhui!zen ontving als geschenk van de Afdeeling
hetprachtwerk van Dordrechts archivaris over de Groote Kerk
der stall, die bij hem herinneringen opriep aan de Dordtsche
Synode zijn eigen optreden in 1902, toen hi' de
Dordtenaars van den kansel sprak over het liken en strijden
van zijn yolk, voor de leniging waarvan onder leiding van
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Dr. Kiewiet de Jonge, wiens naam in Zuid-Afrika niet vergeten
is, zooveel is gedaan.
Aan den maaltijd, den gezant voor den aanvang van dezen
zeer geslaagden avond door het Bestuur .aangeboden, zat mede
aan de algemeene voorzitter, de heer P. J. de Kanter.
's-Gravenhage.
HERDENKING VAN 30 NOVEMBER 1813.
Op den 3Osten November 1813 gloorde in Scheveningen en
Den Haag de idageraad van het komende eenheidsrijik, het
Koninkrijk, dat nog altijd het Nederlandsche yolk omvat.
De Aide°ling 's-Gravenhage van het Algemeen Nederlandsch
Verbond, deed good, na 120 aar dozen dag van vreugde en vertroosting to herdenken. Vooral thans, nu de nood der tijden de
behoefte aan volkseendracht weer zoo stork doet ,spreken.
Zij had het voorrecht, onzen verdienstelijken en hoog gewaardeerden geschiedschrijver Dr. Japikse als spreker op den
herdenkingsavond te kunnen aanhooren. Hoe wist hii de gebeurtenissen van 1813 voor den geest op to roepen en de beteekenis van dozen nationalen gedenkdag duidelijk to maken.
Zeker zullen ivelen hebben ingestenkl, met 'zijn wensch, dat
30 November blijvend als nationale herinneringsdag moge worden beschouwd.
Moge, zoo voegde hij er aan toe, behalve het gedenkteeken op
het Plein 1813, dat de Novembermaand van dat aar bij den
nazaat in herinnering houdt, nog eons eon monument verrijzen
tot uiting van or ze erkentelijkheid voor het talent en de geestkracht, door Willem I gedurende do aren van zijn regeering
aanzijn yolk Noord en Zuid gewijd. Wie thans op dit veelbewogen tijdperk van onze geschiedenis terugziet, zal warme
waardeering moeten gevoelen voor het vele, dat toen is geschied en dat tot latere welvaart en opbloei de onmisbare voorwaarden heeft gescha,pen.
Door ,sam,enwerking met de Kon. Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging heeft het Verbond kunnen bereiken, dat oorspronkelijk work van Nederlandsche toonkunstenaars dezen
avond opluisterde. De harmonieen, levende in de Nederlandsche
volksziel, konden aldus ook nog op andere wijze tot uitin,g
komen. Zi vertolkten in eigen vorm gemeenscha,ppelijk te genieten Nederlandsch gevoelen.
Het Kamerorkest van der Pas bracht op alleszins voortreffelijke wijze eon aantal hedendaagsche Nederlandsche muziekwerken ten ,gehoore. Toondichton van S. Blazer, A. Fresco,
C. Backers, P. Donk, A. Diepenbrock, Jul. Röntgen, H. Andriessen
en Hugo Godron werden ten gehoore gebracht. Bijzondere vermelding verdient het spel der heeren W. Brederode (viool),
H. v. d. Vegt (alt), E. W. Röntgen (violioncel) en Ir. Blazer
(violoncel), alsook de zang van me. Helena Ladolph-Geysen.
Het publiek kreeg hier eon zeer op prijs gestelde gelegenheid,
kennis to maken met het ,scheppend vermogen van onze muziekwereld en van alle kanten kwam de erkenning: het is ons eon
openbaring geweest!
Het orkest ontving van het Verbond als bewijs, van hulde:
een krans, versierd met de nationale kleuren. Moge de avond
er toe hebben bijgedragen, de waardeering voor eigen kunst
blijvend te verhoogen. Een wensch, die de ,aandacht van onze
toondichters verdient: mogen zij als tekst van hun liederen meer
dan tot dusver, weer Nederlandsche gedichten kiezen! Hoeveel
bewijzen zijn niet beschikbaar, nit vroeger en later tijd, dat ons
Nederlandsch alle vereischte hoedanigheden heeft om als zangtaal te dienen. Een vreemde tekst eischt van den Nederlandschen
toonkunstenaar, zich to verdiepen in de ziel van een vreemd
y olk; alleen het eigen lied kan het eigen volkskarakter ten
voile uitdrukken.

Haarlem.
In samenwerking met een andere plaatselijke afdeeling trad
voor de afd. Haarlem en Omstreken in den jansschouwburg op
de bekende Nederlandsche scheikundige C. J. van Ledden
Hulsebosch uit Amsterdam, die met lichtbeelden en zijn Uviollamp (ultraviolette stralen) in een zeer ,onderhoudend betoog
belangwekkende mededeelingen, deed uit zijn 32-arige ,ervaring
als documentenonderzoeker.
De vlotte ,spreker werd den geheelen avond met bijzondere
aandaeht gevolgd.
Rotterdam.
Voor doze afdeeling hield 17 October Dr. Hk. Cohen een
voordracht over Oud-Nederlandsche Cruydtboeken". Ingeleid
door den Afd.-voorzitter, Prof. Dr. Z. W. Sneller, gaf de spr.
eerst een geschiedkundig-wetensehappelijk overzicht. Daarna behandelde hij verschillende groote werken, o.a. het bekende
Nederlandsche „Utrechtsche handschrift" van brooder Thomas.
Hierna komt het bloeitijdperk der „Cruydtbooken". De groote
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mannen in Nederland uit dien tijd ziji Dodoneus, Clusius en
Lobeliu,s. Vooral de uitgave der Plantijnsche drukkerij is zeer
bokend geworden. Een aantal mooie lichtbeelden verduidelijkte de
voordra,chten, welke een ,dankbaar gehoor vond.
23 November sprak Dr. H. D. van Broekhuizen, buitengewoon
gezant en ,gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika,
eveneens in de Ned. Handels Hoogeschool, over het rassen- en
naturellenvraagstuk van Zuid-Afrika.
Prof. Dr. Z. W. Sneller leidde den spreker in bij het verhoor,
wa,aronder zich de burgemeester, Mr. P. Droogleever Fortuyn
beyond.
Onder het rassenvraagstuk verstaat ,spreker de verhouding
van de Engelschen, en de Zuid-Afrikaners, die samen ongeveer
1.8 millioen :zielen tellen, tot de zes millioen Kaffers.
Een, vluchtig overzicht van de geschiedenis van Zuid-Afrika,
van de komst van Jan van Riebeeck in 1652 af, droeg bij tot
het iuiste begrip dozer verhouding.
Later hebben andere nationaliteiten hun emigranten eveneens
naar Zuid-Afrika gezonden, en wel ten bedrage van 50 pCt.,
zoodat de zuivere bloedsbetrekking niet meer de eenige, ;zelfs
niet de voornaam, ste factor is, die den Zuid-Afrikaner met het
Nederlandsche Stamland verbindt. De intellectueele betrekkingen
zijn van het grootste belang.
Een belanurijke band met het ioude Stamland is de taal. De
Bijbel en slelts enkele andere boek,en vergezelden de Afrikaners
naar hun afgelegen hoeven en hielden hun taal zuiver, tevens
behoedde zij de Boeren voor verwildering door assimilatie met
het zwarte ras.
Naast het zwarte ras moot men ook de kleurlingen seherp
onderscheiden. Na de annexatie van 1806 kregen de Engelsche
taal en gewoonten veel invloed. In 1835 v , olgt de ,groote trek
van 2000 families. Na het verliezen van den Boerenoorlog bleef
er voor de Boeren niets anders, ' over, dan met vreedzame middelen to trachten tot gelijke rechten als do Engelschen to komen,
vooral wat betreft de taal. Hierin zii zij volk , omen geslaagd.
Ook op ander gebied zijn de rechten gelijk. Met vreugde stelde
spr. vast dat de En,gelsc,hen ook begrip hebben gekregen van
samenwerking. Het groote vraagstuk is thans de betrekking
tusschen blanken en zwarten. De , oude voortrekkersleuze was:
goon vermenging met het zwarte ras. En de grondstelling van
de Afrikaners is thans nog: goon gelijke rechten in Staat en
kerk, want zij; zijn er nog niet rijp voor. In hun natuurstaat
verkeeren ze nu in betrekkelijken welstand,, maar 95 pet. moot
nog tot de barbaren gerekend worden. Stemrecht ontvangen zij,
die eenige ontwikkeling 'hebben. Geleidelijk moot die iontwikkeling gaa,n. Het ,sta,ndpunt der ioude voortrekkers is een levensbelang voor den Zuid-Afrikaners. Met het voorlezen van eenige
gedichten en een getuigenis van ziji Heide voor Zuid-Afrika
besloot Dr. Van Broekhuizen den avond, die was ingerieht in
samenwerking met de Afd. Rotterdam van de Ned. Zuid-Afr.
Ver., wier voorzitter, Mr. W. C. Moos, den spreker, mode
namens de talrijke aanwezigen hartelijk dank zegde voor de gloedvoile voordracht.
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Fransche of Nederlandsche Adressen te Brussel.
Namens de Nederlandsche Vereeniging (Hollandsche Club)
to Brussel wordt ons het volgende geschreven:
In een tweetal artikelen, opgenomen in „Neerlandia", getiteld „Gemis aan Neclerlandsche fierheid en stambew-ustzijn"
en „Een prijzenswaardig voorbeeld" wordt het best-uur der
Nederlandsche Vereeniging of Hollandsche Club er eon verwijt
van gemaakt, dat zij hare loden uitnoodigingsikaarten zendt
met Franscheiadressen en dat in het laarverslag de adressen in
het Fra,nsch zijn iopgegeven.
Dat dit verwijt niet geheel rverdiend is, moge uit het onderstaande blijken. In den handel is goon alphabetische stratenlist in het Vlaamsch verkrijgbaar, evenmin een plan van de
stad Brussel en Voorsteden met Vlaam,sche benamingen van
straten.
Taxibestuurders, politieagenten en tram-personeel raadplegen
alien hun „indicateur complet" met uitsluitend Fransche benamingen van straten, pleinen elm
Vraagt men hun b.v. naar de Slotlaan, de Opzichtersstraat,
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de Vorstlaan, dan kunnen zij deze namen niet opzoeken en
weten de Fransche namen niet, terwij1 de vertaling niet eenvoudig is, n.l. Avenue du Castel, Rue de 1'Intendant en Boulevard du Souverain.
Daar ,de adreslijst in ons jaarverslag uitsluitend ,beoogt het
gemak te idienen onder laden en ,buitenleden, kunnen wiji eerst
over aan tot het vermelden van de adressen in het Nederlandsch, indien taxibestuurders, politieagenten en trampersoneel
die namen kunnen opzoeken en e'en Vlaamsch plan van Brussel
zal zijn uitgegeven.
In de gemeente Elsene axelles) staan de namen van straten
uitsluitend_ in het Fransch vermeld.
De Nederlandsche Vereeniging is dus nog steeds gevestigd
„Avenue de la Tolson d'Or", daar op den hoek van de Guldenvlieslaan en de Naam,sche poort een borde hangt, dat alleen
die naam vermeldt.
Brussel, 18 October 1933.
J. K. F. WEBER, Seer. Ned. Ver.
Antwoord van de Redactie:
De Bond van Nederlandsche Vereenigingen en Lichamen,
het Holland-Huis, het Algemeen Nederlandsch Veiybond, de
ho er vereenigingen aangesloten bij het Vlaamsch Verbond
voor Brussel, verschillende firma's en vela particulieren (ook
Noord-Nederla,nders) maken, sedert jaren, gebruik van Nederlandsche adressen voor het zend.en van uitnoodigingen en het
opmaken van ledenlijsten. Het is ons niet bekend, dat zij daarvan, practisch gesproken, ooit hinder of ongemak ondervonden
hebben:.
leder rechtgeaard Nederlander — de secretaris van de Hollandsche Club ongetwijifeld in de eerste plaats — moet niets
weten van do elementen in Belgie, die het mogelijike doen out den
Vlamingen en het Nederlandsch hun rechten to onthouden. In
die kringen ibeweert men, dat Brussel een Fransche stall is, dus
,straatnamen hebben meet. Daar weet men wel
Fransche
— maar negeert 't — dat Brussel nog altijd een stad is met
een overwegend Vlaa,msche ibevolking.
Waarom dan ook niet , doodeenvoudig gehandeld zooals het gezond verstand — om van het istamgevoel maar to zwijgen — ons
voorschrijft en to Brussel, waar de straatnamen tweetalig (dus
ook Nederlandsch) zijn, van die gelegenheid om als Nederlander, de ieigen teal to , sehrijven, ,gebruik gemaakt? Het is toch
niet, omdat de Brusselsche gemeentebesturen, in hurt boosheid
volhardend, tot nu toe verzuimden de verkeersagenten van een
tweetalige stra,atnamenlijst to voorzien, .dat de Vlaamsche en
Nederlandische bewoners van de Brusselsche agglomeratie
hunpersoonlijke fierheid en hun istamgevoel op zak moeten
steken en maar in het Fransch moetengaan parlesanten, als
waren zij Pierre Nothomb in persoon. Dit heeft dan tot gevolg,
dat men een êentalig Fransch straatnaambor*, aan de Naamsehe Poort, wel en een tweetalig bordAe, aan het andere einde
van dezelfde laan,
niet ziet hangen en, in het niet naleven van
de Belgische taalwetten, door het gemeentebestuur der voorstad
Elsene,
een reden meent te kunnen vinden om den voor het
Nederlandsch, strijdenden Vlamingen, tot root iolijt van de
vijanden van al wat Vlaamsch en Nederlandsch is, een duw in
den rug te even. Wilde de Nederlandsche Vereeniging haar
omzendbrieven en uitnoodigingen steeds alleen in het Nederlandsch adresseeren en, wat de ledenlijst in het aarverslag betreft, b.v. hier of daar, tusschen haakies, desgevallend ook nog
de Fransche vertaling van een straatnaam als b.v. Vorstlaan
(Boulev. du Souverain) achter de Nederlandsche benaming laden
volgen, dan zou zij al een heel eind op den goeden we zijn
en handelen in den geest van den grooten Nederlander Albert
Vogel, waar hi' ,schreef:
„Elk rechtgeaard Nederlander heeft den plieht, zijn beste
krachten to geven aan de ontwikkeling en den bloei der Nederlandsc,he cultuur en deze cultuur, waar het hem mogelijk is,
overal in den vreemde to verbreiden en te doen eerbiedigen".

Misschien ben ik in mijn schrijven van 14 Augustus wat
onduidelijk geweest, maar ik bedoelde dat genoemde vlag op
nationale feestdagen van den achtertop waaide (Achtertop is
de top van den achtersten mast, waar molt de natievlag als
zoodanig getoond wordt).
Ik ben hetgeheel eens met den schrijver van het artikel,
den heer de K.,, dat men als natievlag, zoolang dit niet
wettelijk is veranderd
uitsluitend behoort te gebruiken het
,
rood, wit en blauw, en niet op ,eigen houtje lets anders client
in to pikken.
Maar, laat het dan ook rood, wit, blauw zijn en ,een zwart
of daar tegenaan, zooals ik reeds eenige jaren geleden betoo de in Neptunus, het orgaan van de Vereeniging van
Nederl. Gezagvoerders en Stuurlieden.
In verband met het bovenstaande is het zeker van belang
er hier op te wijzen, hoe verschillende buitenlandsche scheepvaartmaatschappijen, w.o. eenige Engelsche, een kantoorvlag
voeren, gelijk aan de Nederlandsche vlag, voorzien van letters
en/of een of andere afbeelding. (Zie hiervoor o.a. Brown's
Flags and Funnels).
Het zal sommigen Nederlander misschien wat ver gezocht
n zich hieraan te ergeren, maar van een anderen kant
zij,
beschouwd
zou het gewoon ondenkbaar zijn, dat b.v. „the
,
British Ensign" op zoodanige wijze door een Neclerlandsche
Mij. ward misbruikt.
Dit vlaggenpraatje wil ik niet besluiten, alvorens er op te
wijzen, dat ons land, in tegenstelling met de meeste andere
zeevarende naties, nog steeds geen speciale vlag heeft voor
de oorlogsmarine.
Door vorm en kleur is het meestal niet moeilijk, uit te
maken,, dat men met een marinevaartuig te doen heeft.
Bij kleine vaartuigen, zooals men die meermalen in onze
NederlAnd.gewesten kan ontmoeten, is dat dikwijls niet het
g
eval., vooral wanneer dit schepen zijn, die slechts tijdelijk
in marinedienst zijn, zooals de stoomers dergouvernementsmarine.
In tijden van oorlogsgevaar zijn de bezwaren, hieraan verbonden,, zeker niet denkbeeldig.
Vol ens mijn bescheiden meening zou hieraan 1w. een vlag,
bestaande uit de Nederlandsche driekleur, waarin in het midden het Nederlandsche wapen,
wel tegemoet komen.
M.S. Megara, 13 Nov. '33.
Met bondsgroeten,
Zuid-Atlantischel Oceaan.
J. C. ANKER.
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Hulde aan het viermanschap van de Pelikaan.
Toen de Pelikaan in Indiegeland was, is het volgend.e telet,0-ram verzonden:
Bemanning vliegtuig Pelikaan,
Bandoeng.
Warme hulde van Hoofdbestuur Algemeen Nederlandsch
Verbond voor schitterende tocht. Lave het Vaderland.
DE KANTER, Voorzitter.
Bij de volkshulde in het Koloniaal Instituut to Amsterdam
op 10 Januari heeft onze al gemeeno voorzitter namens het Hoofdbestuur de vier luchthelden ieder de zilveren eerepenning van
het A.N.V. 'aangeboden.

Kerstgeschenk.
Nog eens De Nederlandsche Via 1)
Hoewel niet van overwegend belang,
verzoek ik U beleefd
plaatsing, zoo mogelijk, voor het volgende :
— Uit de noot van het artikel „De Nederlandsche Vlag",
bldz. 114 van het Septembernumm.er van Neerlandia, dat ik
de vortge maand ontving, zou men ten onrechte kunnen opmaken, dat ik gedurende de laatste 10 jaar het oranje, blanje,
bleu als natievlag voerde.
Dit is echter niet het geval.
1)

Zie ook onder Mededeelingen. Red.

Het Hoofdbestuur schonk een bijdrage voor het Kerstfeest der
Nederl. Ver. Ons Belang te Nordhorn. Tevens werden, op verzoek, een aantal portretten van de Konink1i*e familie veer de
laden beschikbaargesteld.

St.-Nicolaasfeest in Frankfort.
Men schrigt ons nit Frankfort:
De lucht was vol vangerucht: St. Nioolaas zou op zijn tern
reis naar Spank) onze Hollandsche kolonie aandoen, er zou
reeds een bela,ngrijk bedrag in geld voor nuttige doeleinden
vooruit zijn gezonden, en het bleak juist.
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Het bestuur van onze Nederlandsche Veree,niging wilde hem
een ,ontvangst be eiders zijner waardig, en had daartoe alle
leden uitgenoodigd in de zalen van Frankfurter Hof. Ann den
voorafgaanden maaltiji namen ruim 90 dames en heeren deel.
De nieuwe voorzitter, de heer Vertin, heette alien welkom.
in het bijzonder den eerevoorzitter, consul Harte van Tecklenburg met mevrouw. hot eerelid mevrouw Geheimrat Dr. von
ens, den historicus burgemeester Heck nit Dietz,
Weinberg-Huijig
en den repatrieerenden oud-voorzitter Piersma.
De voorzitter woes de leden inzijn tafelrede o.a. erop, dat
tussc hen
wij als gasten van Duitschland een van de verbindingen
dit Rijk en ons Land vormen, en dat wij door onze hooding
gaarne geziene gasten zijn en bliiven. Zijn woord vond levendige
instemming.
Hierna deelde de consul mede, dat door de in zijn gebied
woonachtige lan.dgenooten ruim 2300 Mark waren bijeengebracht
ter beschikking van de Ned. Ver. voor liefdadige doeleinden.
Merle gedeeld werd nog, dat ienkele onzer dames zich bizonder
verdienstelijk maken door huisbezoek en wat daaraan verbonden is.
Onder geiuich werden hierna St. Nicolaas Zwarte Piet
binnengeleid; voor ieder hadden zij een vriendelijk woord over
en zij 'deaden heerlijke gavel rond. Gelukkig bleef Piets roede
buiten werking. Na hun vertrek maakten enkele Binger
en zangstudenten zich verdienstelijk met een paar
nummers; en werd er hevig gedanst.
Een zeer geslaagde avond.
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van algemeen nut, die elkaar in 1908 vooral op aanstichting
van het A.N.V. hebbengevonden voor samenworking in de
hestrijding van de tuchtloosheid, die ook ons yolk had aangetast.
Dit zij ook nog eensgezegd aan de onnoozelen (of moeten
we schrijven kwaadwilligen), die indertijd beweerden., dat (le
oprichting van de Tucht-Unie een bewijs was, dat het Alg.
Ned. Verbond zijn plicht niet hadgedaan.
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Groep Nederland.
Gewone Leden.
C. A. Rijnders, Gen. Maj., Commandant v. Bronbeek, Arnhem.
Opg. door het Bestuur van Afd. Arnhem.
J. A. Ch. van Welsem, Valkenboschlaan 17, 's-Gravenhage
Opg. door den heer F. Reysenbach Hzn. 's-Gravenhage.
Mevr. M. M. Ros, Valkenboschlaan 40,
Opg. door den heer F. 0-udschans Deutz, 's-Gravenhage.
Mevr. D. van Oordt, Flatgebouw Van-Zaeckstr. 19,
Opg. door Drs. W. Goeclhuys, 's-Gravenhage.
Groningen
J. A. Rademaker, Anna-Paulownastraat 41b,
Mr. J. Domela Nieuwenhuis, Kleine Pelsterstraat la,
Dr. D. M. de Vries, Noorderhaven Z. Z. 68a,
Mej. M. M. M. Broekema, Helperbrink 37,
Mej. C. J. de Carpentier, Bru g straat 32b,
Drs. P. de Jonge, t.h. Mevr. Mulder-Munnike,
Brugstraat,
Allen opg. door het Bestuur der AM. Gronin,gen.
Mr. G. Nauta, Prinses-Juliana-Laan 56,
Rotterdam
Ong. door MO. M. G. Schenk, Amsterdam.
A. N. Voerman„ Beambte van Politic, Ringdijk, Zwijndrecht.
Dr. P. C. J. van der Slikke, Rotterdamscheweg,
Beiden opg. door den heer B. M. Gras, Zwijndrecht,
11

andsc Vlag.
Nog eens de kleuren der Nederlandsche
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Inverband met dit vraagstuk ,
waarvan de oplossing alleen
ambtelijk door de Regeering kan worden gegeven moge zij
spoedig eenheid in de kleuren van de Nederlandsche viag vooringen
wij van den heer W. van der Schoor
schrijven
- ontv
de Boer te N. York bij een belangstellend schrijven een knipsel uit de ,„Inlichtingen van The New York World-Telegram,"
waaruit we het volgende vertalen :
In 1915 benoemde de burgemeester van N. Y. een comite
voor de herdenking van het feit, dat 24 Juni 1665 de eerste
burgemeester van N. Y. werd geInstalleerd. Op dien dag was
ook de officieele via g aangenomen. De vlag vertelt de ,geschiedenis van den oorsprong der stall, gesticht door de Hollanders in 1626 als Nieuw Amsterdam. In 1664 werd ze hernomen en een jaar later werd het bestuur aan den „Mayor
and Board of Alderman", als opvolgers van .„Burgemeester
en Schepenen", opgedragen,
De kleuren der via g zijn Nederlandsch : blauw, wit en
e dezelfde als meer dan 300 jaren boven Manhattan
oranj,
hebbengewapperd. Het blauw is het zuivere, in 1626 gebruikee onderscheidingskleur
van den
like indigo en het oranje
d
Prins van Oranje.

Briefwisseling tusschen Stamverwanten.
De heer C. H. van Brink Jr. te Wassenaar, Leidschestraatwe g 580, heeft de adressen van .een aantal Afrikaners, die in
briefwisseling willen treden met Nederlanders. Wie genegen
macht zijn een briefwisseling te openen met een stamverwan`
in Zuid-Afrika, kan zich dus tot genoemden heer wenden.

Tucht-Unie.
De heer P. J. Hamelberg.
Tucht-Unie,
, Secretaris
de der
Alg
welke kortgeleden haar 25-jarig bestaan heeft h'erdacht, heeft
een smakelijkgedrukt vlugschrift over haar geschiedenis
uitgegeven onder den titel : Wat zij deed - Wat zij wil.
Wij bevelen het alien Nederlanders ter l'ezing aan, en hebben maar een aanmerking. Deze geldt het voorwoord, dat
omtrent de voorgeschiedenis niets vermeldt, en volstaat met
de mededeeling, dat de Tucht-Unie den 3lsten October 1908
opgericht werd. Daarbij had toch ten minste wel molten vermeld worden door wien. En dan denken wij in de eerste
plaats aan het belangrijk, leidend aandeel,, dat het toenmalige dagelijksch bestuur van onze groep Nederland aan de
totstandkoming heeft gehad. Als het Nederlandsche yolk
waardeert, dat rze Tucht-Unie een bindend element is gebleken in de aloude eendracht,, die macht maakte, en die 't in
dezen tijd van ondermijning der nationale eenheid zoo hard to
verantwoorden heeft, dan ma g het daarbij het Alg. Ned Verbond niet vergeten. Meer nog - dan client het ons door toetreding in onzegelederen te steunen in ons streven naar verbooging der zedelijke,geesteliike en stoffelijke kracht van
den Nederlandschen stam, uit welk beginsel de Tucht-Unie
werd geboren, d.i. een Unie van Nederlandsche vereenigingen
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Begunstigers.
A. Littooy Sr., Vlooswijkstraat,
Terneuzen.
Mevr, Van Tienhoven,,
Hoek.
Beiden opg. door het Bestuur van Md. Oost-Zeeuwsch
Vlaanderen.
Mej. H. Reysenbach, Ericalaan 39.,
's-Gravenhage.
Opg. door den beer F. Reysenbach Hzn., 's-Gravenhage.

Groep Vlaanderen.
Gewone Leden.
Mr. A. van Hauwe, Rossinistr. 55,
Anderlecht-Brussel.
E. de Veen, Jeruzalernstr. 22,
Schaarbeek-Brussel.
Mevr. Peremans, Luzernestr.. 33,
Opgegeven door den heer J. Hereng.
Mevr. Valentin, Van der Schrickstr. 51,
St. Gillis-Brussel.
Mevr. L. Clauwaert, Voorspandstr. 39,
St. Jans-Molenbeek.
Opgegeven door den heer M. Arez-Valen tin.
A. van Geen-Cardin, Lauralaan 93,
St. Agatha-Berehem.
11

Buitenland,
P. C. Jon,geneel, Villa Beau Mire,
Clarens
Mej. M. de Rouville, Les Accacias.,
G. A. M. Hondius van Herwerden, Villa Mont Bel
Allen opg. door den heer G. A. Hondius van
Herwerden
Mr. J. J. H. Harte van Tecklenburg, Consul der
Nederlanden, Westendstr. 101,
Frankfort a/d M.
J. H. E. Vertin,, Burnitzstr. 69,
Jac. P. A. Bouman, Riickertstr. 69,
Dr. P. Aug. Driessen, Georg, Speyerstr. 70,
Mevr. Geheimrat Dr. Artur von Weinberg-Huygens,
Haus Buchenrode,
Allen ‘opg. door den 1-Tr E. T. Piersma,
1,
Mevr. S. M. Meyer-Cos, Bul. Independance 25,
Ploesti (Roemenie).
Opg. door het Bestuur van afd. Roemeniè.
Prof. Dr. R. P. Eng,elbrecht, Lis1o g an Avenue 164,
Pretoria (Transvaal).
11

11

24

NEERLANDIA

ALGEMEENSECRETARIS.
J. E. Bijlo, Laan 34, 's-Gravenhage.
GROEPSSECRETARISSEN.
Groep Nederland: D. Roessingh van Iterson, Ruyghrocklaan 94,
's-Gravenhage.
Groep Ned. Antillen: Jan Rustige Jr., Emmastad 8 (Curacao).
Groep Nederl.-Indie: (pl.v.) J. M. le Grand, Koningsplein Oost 5,
Batavia C.
Groep Suriname: Lt. D. Blanken, Fort Zeelandia, Paramaribo.
Groep Vlaanderen: M. J. Liesenborghs, Slotlaan 13, St. Lambrechts, Woluwe (Brussel).
SE CRETARISSEN DER ZELFSTANDIGE AFDEELINGEN
Bloemfontein,
H. H. van Rouen,
P. B. 543.
Kaapstad,
Jhr. S. J. van Ewijck P. B. 1723.
van de Bilt,
Nieuw Nederland, Mej. J. Wulffraat,
Room 207551
,Fifth
Avenue, N. York.
Rio de Janeiro,
W. P. 0. Vos,
Caixa Postal 2402.
Roemenie,
J. den Besten Jr.,
t/k. Astra Romana
S.A. Budul. Carol I,
No. 10 Boekarest I.
Tsjecho Slowakije, G. Vredenburg,
Hotel Praga.
Plzenskit Trida 32,
Praag-Smichov.
Weenen,
A. v. d. Stal,
Renngasse 4.
VERTEGENWOORDIGERS VAN HET A.N.V. IN HET
BUITENL AND.
Aliwal Nrd. (Z.-Afr.), W. F. Mondriaan, S. A. Mutual.
Avon (S. Dakota, G. G. Th. Leih Jr.,
P. B. 444.
V. S. v. N.-A.)
Barcelona(Spanje),Ary Kriens,
Pas* Domingo 9.
Barouisimeto
Consulair anent der
Joh. de Veer,
Npd er1 n don
(Venezuela),
Berlijn
Ir. F. A. Overhoff,
Wielandstrasse 9.
(Duitschland),
Charlottenburg.
Bombay
t/k. Twentsche
J. J. H. v. Proosdij,
(Br. India),
Oversea Trading
Co., Hornyy Road.
Bordeaux(Gironde) Mevr. A. A. C. de Groot- Hotel de Bayonne
15 Cours de
(Frankrijk) Van Pienbroek,
l'Intendanoe.
VIII UllOi ut 4.
Budapest .
J. Vreede, Vice-Consul
(Honerije) ,
der Nederlanden
Societe Sultanienne
W.J. Lugard,
Cairo (Egyite),
d'Agriculture.
Kanselier v. d. Ned.
A. J. Tiddens,
Caracas
Legatie.
(Venezuela)
Caixa Postal 135,
Jac. Voorsluys,
Carambebv
Parana 5,
(Brazilie),
Ponta Grossa.
Gouv. Archivaris.
Colombo (Gallon), E. Reimers,
Casilla de Correo
Comodoro Rivada- J. F. M. ter Ellen,
155.
via, (A rgentinie) ,
Franklin Road.
IJsbrand Mostert,
Delhi N. Y..
V. S. v. N. A.
8532 Sherwood Ave.
Detroit(Michigan C. van Raaphorst,
V. S. v. N. A.
Consul der NederJ. P. Kakebeeke,
Durban (Natal,
landen. P. B. 1529.
Z. Afrika).
P. B. 8.
grmelo (Transvaal, Si. Alkema,
Z. Afrika),
rstr. 70.
Georg Spey
Dr. Aug. Driessen,
Frankfort a/d.
e
Main (Duitschl.)
Chfilet de Hofwyek,
Geneve (Zwitserl.) Dr. J. A. v. d. Wiik,
Colognv.
Via Edmondo De
G. H. v. Straaten,
Genua Italia),
Amicis 6-6.
Hospitaal.
Mel. G. v. d. Berg,
Gin-Gin
Australia),
Vice-Consul der
A. J. F. de Veer,
La Guaira
Nederlanden.
(Venezuela).
Seer. v/h. Consulant
C. J. Holtzapffel.
Hamburg
Generaal d. Nederl.
Duitschland),
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Hamilton N.S.W. H. P. Buisma,
Australie),
Havana (Cuba), J. H. Diederik,

Manager Electric
Lamp Manufactory.
tik. Holland-Amer.Lijn P.B. 1231.
Hongkong(China),Secretaris van de Hollan dsche Club,
p/a. Ned.
Ind. Handelsbank N.V
Ismarlia(Egypte), J. Boon, Kapitein loods b/d
Suez Kanaal Mij.,
Rue de la Haye.

Istanbul(Turkije), H. Go man

H. Altmann,
Johannesburg
(Transvaal Z.-Afr.)
P. S. GObel,
Keulen
(Duitschland)
Leipzig
H. H. ter Meer,
(Duitschland)
Madison (Wiscon- Mei. C. van Kooy,
sin, V. S. v. N. A.),
Ma racalbo
J. J. L. van Schaijk,
(Venezuela).
Melbourne Victoria W. K. A. Burghardt,
Australie),
Mexico D. F.
C. Walraven
Lambert G. Wilten,
Minneapolis
(Minn. V. S. v. N.A.
Neerlandia
C. Ingwersen.
(Alberta, Canada),
Newport-News
E. D. J. Luening,
V. S. v. N. A.
Nice (Frankri*), E. R. Boumeester,
Norden (OostDs. A. C. Leendertz,
Friesl. Duitschl),
Nijlstroom
G. Bakker,
(Transvaal).
Paarl(KaapW. A. Joubert,
provincie, Z.-Afr.),
Panama(Rep.
A. A. Sasso,
Panama),
Pretoria (Trans- Prof. Dr. M. Bokhorst,
vaal, Z. Afr.),
A. H. Luy*ns,
Rome (Italiö),
Roncq(N.Frankrijk), J. M. Gantois,
Singapore (Straits D. Loos,
Settlements),
Stockholm
J. Rippe,
(Zweden),
Sydney (N. S. W. E. Golacti Belmonte,
Australia),
Tampa (Florida, J. R. v. Julsingha Blinck,
V. S. v. N. A.),
Tampico (Tamps Chas. J. M011er,
Mexico),
Dr. H. C. Holtz,
Turijn (Italie),
Uitenhage(Kaap- H. Graphorn,
provincie Z. Afr.),
Vancouver B. C. Jan Schretlen,
Canada),
Wonderfontein
K. J. Kerling,
(Transvaal Z.-Afr.)

Inhoud

American Turkish
Investment Corporation.*P. 0. B. 1064.
Galata, Istanbul.
Postbus 1005.

Deichmannhaus.
Bahnhofvorplatz
Kochstr.
Lei LY,, S. 3
Kennedy Manor,

Langdonstr.
The Caribbean
Petroleum Co.
Box 1001 H.G.P.O.
Calle Gante,
Apartado Postal 417.
118 So Sixth Str.

Vice-Consul der

Nederl.. B. 315.
Rue Verdi 31.
P. B. 22.
Directeur vfh. Opleidingskollege.
P. B. 383.
P. B. 988.
Institute Olandese,
Valle Giulia.
10 Rue des Arts.

t/k. Asiatic Petrol.
Comp. Marine
Department.
Jakob Westingsgatan la.
tik. Kon. Paketvaart
Mij. P. B. 217.
Vice Consul der
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Nederland-Curacao 1634-1934.
De plechtige herdenking der driehonderdjarige vereeniging van Curacao, en Nederland zal plaats, hebben
op Zaterdag 5 Mei a.s., in den namiddag, in de Ridderzaal te 's-Gravenhage, waar Prof. Dr. L. Knappert de
feestrede zal uitspreken.
De medewerking is ingeroepen van de Kortinklijke
Militaire Kapel en van de Haagsche Onderwijzers-Zangvereeniging.
Op een nog nailer te bepalen dag zal een andere
plechtigheid plaats hebben, tw. de aanbieding en onthulling van een Curacao-gedenkraam, in het nieuwe
gedeelte van het gebouw van het Departement va n Kolonien fe 's-Gravenhage. Dit gedenkraam, dat uiigevoerd
wordt in de fabriek van Gebrand Glas „'t Prir senhof"
(J. L. Schouten) to Delft, zal worden aangeboden
namens het Curacaosche Comite 1634-1934.
In de werkplaats voor Edelsmeed- en Pen:ningkunst
Koninklijke-Begeer te Voorschoten werden herdenkingspenningen geslagen, ook draagpenningen met lint voor
schoolkinderen op Curacao,.
Een Curacao-lentoonsielling wordt voorbereid, Welke
waarschijnlijk onmiddellijk na de plechtigheid , van
5 Mei a.s. geopend zal worden. Deze tentoonstelling zal
worden gehouden te 's-Gravenhage, in de Gothische Zaal
in de Paleisstraat, door H. M. de Koningin welwillend
voor dit doel beschikbaar gesteld.
* * *

De leden van het A.N.V. en de Kon. Ver. ,,O'ost en
West" hebben: met een dame vrijen toegang tot de
plechtigheid in de Ridderzaal, voor mover de ruimte dat
zal toelaten.
De leden, die een toegangsbewijs wenschen te ontvangen, kunnen zich, uitsluitend schriftelijk, aanmelden
bij den Administrateur van het A.N.V., Laan 34,
's-Gravenhage, met opgaaf van het aantal verlangde
plaatsen. Aanvragen worden behandeld naar volgorde
van aanmelding.
TENTOONSTELLING.
Ter gelegenheid van de 'herdenking van den 300jarigen band tusschen Nederland en Curacao en, in

aansluiiing aan de plechtige herdenkingszitting in de
Ridderzaal to 's-Gravenhage, richt de Commissie
Nederland—Curacao, in samenwerking met het Algem.een Nederlandsch Verbond, de bovengenoemde Curacaotenkonstelling in.
Allen die gegevens of voorwerpen bezitten, betrekking
hebbende op land en yolk, geschiedenis en bedrijfsleven
der N ederlandsche Antillen en bereid zijn deze voor de
tentoonstelling in bruikleen of te staan, wordt verzocht
daarvan zoo spoedig mogelijk opgave te doen aan het
Akem. Nederlandsch Verbond, Laan 34, 's-Gravenhage.
Inzendingen dienen uiterlijk den 25sten, April aan dit
adres bezorgd te worden, onder opgave van het gezondene en te verzekeren waarde. Vracht en verzekeringskosten worden door de tentoonstellingsco ,mmissie gedragen.
NIEUWE WESTINDISCHE ROLPRENTEN.
Het Hoofdbestuur heeft, met steun van het Bestuur
van Groep Nederland, een viertal nieuwe rolprenten
betreffensde Ned. West-Indie aangekocht. Met het oog
op de a.s. herdenking van den 300-jarigen band Nederland—Curacao wordt de aandacht der afdeelingsbesturen
gevestigd op de wenschelijkheid deze rolprenten in hun
afdeelingen te doen vertoonen. Het betreft de volgende
films:
Suriname I: Beelden van land ett, yolk. — Paramaribo.
Boschnegers. — Indianen. — Koffiecultuur. —
Houtaankap.
Curacao I en II: Willemstad. — Petroleumbedrijf, —
Opening van den Kolonialen Raad. — Landschapsbeelden. — Cactusgroei. — Oogstfeest.
Aruba-Bonaire : Landschappen. — Oranjestad en
Kralendijk. — Zoutwinning. — Flamingo-meren. —
Vliegtuigopnamen van Saba en St. Eustatius. Dit
zijn de eerste filmopnamen van bovengenoemde vier
eilanden gemaakt.
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Gegevens:
1. De rolprenten zijn z.g. „smalfilms" van 16 mm.
Vertoonbaar op alle smalfilm-projectietoestellen van die
moat, zoowel in een kamer voor klein gezelschap als in
een niet al te groote zaal. Beeldigrootte bij een goad
toestel 4 x 3 m.
2. Vertooningsduur der films ongeveer 20 min. elk.
3. Voorwaarden ter dekking van verzekeringskosten
en dergelijke:
Voor een of twee films f 5.—;
Voor drie of vier films f 10.—.
Nadere inlichtingen, ook betreffende sprekers, verstrekt het Hoofdkantoor A.N.V., Laan 34, 's-Gravenhage.

De geestelijke opbloei van Vlaanderen na 1830 1)

Na afloop der vergadering zal er gelegenheid bestaan,
oncter leiding van het bestuur van de Aid. Amersfoort,
de volgende bezienswaardighoden te bezoeken: het
Museum, de herstelde Kamperbinnenpoort, de Monnikendam (Waterpoort) en de Koppelpoorf.

De historische gebeurtenissen zijn voor Vlaanderen
van de 17de , eeuw of weinig gunstig geweest. De ekonomische m.oeilijkheden, welke het land iheeft moeten doorworstelen, hebben den geestelijken opbloei benadeeld!
De vreemide regeeringen hebbert zich wel zeer zelden om
de behoeften van het Vlaamsche yolk bekommerd: wat
als 17de eeuwsche kultuur geldt, is in feite vreemd aan
het wezen van het yolk zelf heeft dit yolk wel nooit
tot voedsel gediend. Wanneer zekere regeerin.gen dan
toch poogden door wetenschappelijke instellingen het
geestelijk veil van de Zuidelijke Nederlanden hooger op
to voeren, clan geschiedde of in het Latijn of in het
Fransch, en ook alclus bleef de bevolking van het Vlaamsche landscleel van elk voordeel uitgesloten. Het hoeft
niet gezegd cliat de Fransche overheersching op het einde
van de 18de eeuw in deze mistoestanden geen verbetering kon aanbrengen, integendeel, geen paging bleef
ongebruikt om het Vlaamsche element te verzwakken.
Wanneer clan de Zuidelijke Nederlanden bij het Noorden werden gevoegd en het teere Koninkrijk der Nederlanden hebben gevormd onder de regeering van Koning
Willem I, dan heeft dit samenzijn, op kultureel gebied
althans, or machtig toe bijgedragen; om de geestelijke
waarden, welke in Vlaanderen ,ongebruikt bleven, in beweging te brengen. Niet alleen door de kultureele instellingen, noch door de oprichting van de universiteiten
en de aanstelling van hoogstaande hoogleeraren alleen
is Vlaanderen uit zijn diepen slaap gewekt geworden.
Tusschen Noord en Zuid hebben zich nieuwe banden
ontwikkeld, het Zuiden ziet in wat het aan het Noorden
ontleenen kan, Vlamingen leeren wat Noord-Nederlanders voor hen kunnen zijn; vriendschapsbanden ontstaan ten slotte, en deze hebben sterk geholpen om dit
onontwikkelde land tot ontvoogding te brengen.
De beteekenis van menschen als een Jan Frans
Willems, een Serrure, een Stallaert, een Van Duyse kan
nooit hoog genoeg worden aangerekend.
Die geestelijke lenders hebben het nationale besef in
Vlaanderen wakker geroepen en den drang naar geestelijke behoeften doen geboren worden.
De geschiedenis van den geestelijken opbloei in het
mooie Vlaanderen loopt evenwijdig met de geschiedenis
van de Vlaamsche beweging. Want gelijktijdig met de
eischen van politieke gelijkberechtiging worden ook
geestelijke wenschen geformuleerd: inrichting van
Vlaamsche leergangen, vervlaamsching van zekere hoogeschoolleergangen, installing van een Vlaamsche
Akademie enz.
Anderzijds wisten de eerste Vlaamsche strijders het
Vlaamsche yolk naar zijn verleden te doen terugschouwen en dot verleden was niet zonder schoonheid, noch
zonder grootsche momenten.
Rind bet jaar 1850 is de geestelijke verandering over
het heele Vlaamsche land reeds te merken. Conscience is

D. ROESSINGH v. ITERSON, Secretaris.
Ruychrocklaan 94, Den Haag.

1 ) Samenvatting van de retie, gehouden voor de AM.
's-Gravenhage, 12 Januari 1934.
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Groep Nederland.
Oroepsvergad'ering op Zaterdag 10 Maart 1934 in de
Princessroom, Utrechtsche straat te Amersfoort (5 min.
van het Station), om 11 uur voormiddag.
Dagorde:
1. Mededeelingen van het Groepsbestuur.
2. Goedkeuring van het verslag van de groepsvergadering, gehouden op 23 December 1933 te Utrecht.
3. Behandeling van het jaarverslag over 1933.
4. Behandeling van de rekening en verantwoording over
1933 en van het verslag der commissie van het
geldelijk beheer daaromtrent.
5. Verkiezing van 3 bestuursleden. Volgens de rooster
zijn aan de beurt van aftreding, de heeren:
M. Fernhout te Middelburg,
J. Ed. Gerzon te Amsterdam;
W. Nolet te Amsterdam.
Het Groepsbestuur steit voor, de aftredenden te
herkiezen.
6. Voorstel wijziging van het in de groepsvergadering
van 23 December 1933 aangenomen regiment van
Groep Nederland (betreffende het stemrecht der
afgevaardigden in de Groepsvergadering).
7. Voorstellen van de afdeelingen.
8. Rondvraag.
Bij, de afdeelingen wordt er op aangedrongen, tenminste een afgevaardigde naar Amersfoort te zenden,
voor wren reiskosten 3de kl. spoor (geen verblijfkosten)
door den Groepspenningmeester, Ericalaan 39, Den
Haag, worden vergoed.
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de verkondiger geweest van het Vlaamsche bewustzijn;
Willemsfonds en Davidsfonds, naast de vele maatschappijen, die lief& tot taal en yolk predikten, waren de
gore en nooit-vermoeide helpers, die cinder leiding van
beproefde strijders Vlaanderen wekken wilden. De algemeene politieke beweging stuwde de Vlaamsche gedachte
ook vender; van loutere taalbeweging groeide ze tot een
aktie, die oak de sociale noaden, van het Vlaamsche yolk
lenigen wil, want de Vlaamsche minderwaardigheid was
tevens de oorzaak van een sociale afhankelijkheid, die
in tijden van krisis sterk werd aangevoeld.
De politieke ongelijkheid werd bevestigd door het taalstatuut, dat zoo in het onderwijs als in het bestuur het
gebruik der Vlaamsche taal verhinderde. De politieke
strijd, daarop in het bizonder gericht, heeft niet gerust
vooraleer hierin gunstige wijzigingen werden gebracht.
Evenwel was het toch 1930, vooraleer een Vlaamsche
h.oageschool aan het numeriek sterkere Vlaamsche landsdeel werd toegekend.
Over de romantiek van een Rodenbach, en de revolutionnaire ideologie van een Vermeylen heen, heeft de
Vlaamsche beweging plus voor het Vlaamsche yolk heerlijke vruchten afgeworpen, wat natuurlijk niet zonder
weerslag is geweest op de kultureele ontvoogding van
Vlaanderen.
Is de geestelijke opbloei van Vlaanderen na 1830 een,
werkelijkheid of is deze slechts denkbeeldig?
Wij willen niet gewagen van de opleving op artistiek
gebied, doch alleen de aandacht vestigen op het tempo
van de wetenschappelijke bedrijvigheid.
In verband met den nationalen strijd mocht de geschiedeniswetenschap zich al spoedig in een ongehoorden
bloei verheugen. Puttend uit dit rijke verleden val grootschen strijd en heerlijke verwerkelijking, konden de
Vlaamsche geleerden erin slagen het geloof in de kracht
van het Vlaamsche yolk te doen herleven: kronieken, en
monografien werden gepubliceerd; overal bleek de belangstelling voor geschiedenis en folklore en eindelijk
kwam de Vlaamsche wetenchap er toe zich als evenwaardige in het debat te laten hooren. Waar Vlaamsche historische wetenschap tot voor enkele jaren niet werd aanhoard, wordt thans naar het woord van een Fris, een
Fredericq, een Turfs, een Van der Essen, een Prims en
anderen geluisierd. In tegenstelling met de grondgedachte
van den Belgischen historikus Pirenne tracht de jongere
Vlaamsche historische school de aandacht te richten op
die uitingen van het volkswezen, Welke de samenhoorigheid van al de Dietsche elementen komen aantoonen.
De taalwetenschap maakte zware oogenblikken door.
Had men reeds te strijden voor eenheid van spelling,
noodzakelijk Meek daarenboven, nog, tegen al le agressieve partikularistische neigingen in te Haan. Dit partikularisme bracht op wetenschappelijk gebied ienkele zeer
belangwekkende werken (Idioticon van De Bo), doch
week ten slotte voor de algemeene strooming, die de aanvaarding van de De Vries—Tie Winkelspelling verdedigde. Op het oogenblik is er in Vlaanderen een krachtige werking op het gebied van de dialektstudie en de
plaatsnamenkunde.
De terreinen der natuurwetenschappen (en aanverwante vakken) bleven tot voor korten tijd het jachtgebied
van de Fransch sprekende en schrijvende gemeente. De
wetenschap van de natuur was het Vlaamsche yolk een
ongeopend boek. Maar kom nu eens in de Vlaamsche
middens am verslag te hooren over de werking van de
vele vereenigingen en tijdschriften, Welke nu genees-

heeren, natuurkundigen, scheikundigen enz. bijeenbrengen. Namen als een Prof. Daels, een prof. Claus e.a.
zijn niet Tauter meer in de inteilektueele kringen bekend;
ook het Vlaamsche yolk ■heeft geleerd deze namen vol
eerbied uit te spreken.
Zoo voltrekt zich, hoe langzaam ook, die volkomen
geestelijke ontvoogding van het Vlaamsche yolk. En die
ontvoogding bereft niet alleen de hoogere kringen. Ook
in de sociaal-mindere klassen is de overtuiging doorgedrongen, dat de strijd voor sociale vrijmaking gestreden
moet worden met het wapen van de rude.
De volkshoogescholen in Vlaanderen tellen duizenden
leerlingen, saamgekomen uit alle klassen van het Vlaamsche yolk. Niet alleen aan de oppervlakte, ook in de
diepten van de volksgemeenschap mod het werk van
den Vlaamschen geest zegevieren.
Wetenschap en geestelijke hedrijvigheid steunen ook
op een traditie; die traditie wordt echter zeer langzaam
opgebouwd. Als eens de generaties, gekweekt aan de
in 1930 vervlaamschte 'hoogeschool in het strijdperk van
den geest zullen treden, zal Vlaanderen, dat over gezonde, nog ongebruikte natuurkrachten beschikt, stellig
een steun zijn, een hechte pijler voor de versterking van
de Dietsche geestelijke gemeenschap. Vlaanderen leunt
nog zeer gaarne bij het werk van de Noord-Nederlandsche geleerden aan, doch heeft reeds hewezen, dat het
vroegere epitheton „minderwaardig" voor Vlaanderen
niet meer past. Hand aan hand met Nederland en. ZuidAfrika wil het Vlaamsche yolk de Dietsche kultuurwaarden verdedigen ens verhoogen.
Dr. ROB VAN ROOSBROECK.
■•••••■ • ■■ • ■■

De Vlaamsche Literatuur, zooals een Hollander
die ziet.
De opmerkingen, die ik over dit onderwerp ga maken
dragen een eenigszins persoonlijk karakter. Mijn kijk op
deze Bingen vertegenwoordigt een van de vele mogelijke
standpunten. Ik veronderstel, dat de leden van 't A.N.V.
ongeveer weten, hoe Vlaanderen en Holland in den loop
der eeuwen uit elkaar zijn geraakt, hoe twee stamverwante volksgroepen am politieke en sociaie redenen een
geheel verschillende ontwikkeling hebben doorgemaakt,
ik herinner slechts aan het voor deze ontwikkeling zoo
gewichtige feit van den Tachtigjarigen Oorlog (156$1648), die de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
niet alleen als politieke, maar ook als cultureele eenheden van elkaar scheidde. Nadat Vlaanderen, en
Brabant in de middeleeuwen den literairen loon hadden
aangegeven, nam Holland in het begin der 17.de eeuw
de leiding over; de koopmansrepubliek der Zeven
Provincien met het gewest Holland aan het hoofd kreeg
teen de economische beteekenis, die Vlaanderen in den
tijd van den Guldensporenslag had gehad, terwij1 terzelf.der tijd het Zuiden eerst onder Spaansche en vervolgens onder Oostenrijksche overheersching een periode
van stilstand doormaakte; pas omstreeks 1830 maakt
Vlaanderen zich weer op, om de schade in te halen onder
leiding van mannen als Jan Frans Willem en Hendrik
Conscience. In de honderd jaar sindsdien, verloopen
hebben de verhoudingen zich natuurlijk aanzienlijk gewijzigd; maar een verschil is blijven bestaan. Hoezeer
wij Nederlanders ook de gedachte van nauwere cultureele banden tusschen Vlaanderen en Holland toejuichen,
wij zouden struisvogelpolitiek voeren door te ontkennen,
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verleden en onze volksaard allerlei diepgaande
contrasten tusschen beide groepen hebben veroorzaakt. In
de letterkunde, die slechts een onderdeel is van ons
beider bestaan, komt iovereenkomst en verschil naast en
door elkaar tot uiting, in vele opzichten begrijpt het
Noorden het Zuiden en omgekeerd, in andere opzichten
kunnen wij ons niet losmaken van wat de tradities der
eeuwen ons hebben meegegeven.
dot ons

Vlamingen ,een brevet van provincialiteit uitreikte en
zichzelf in een min of meer kunstmatige verrukking
brach
Ik ben niet zoo kortziehtig om te meenen, dat men bij
de beoordeeling van den, invloed, die b.v. Van de
Woestijne en Gezelle op ons yolk hebben uitgeoef end,
uitsluitend de bekoring van het taaleigen in aanmerking
moet nemen, ik wijs er alleen op, dat die bekoring een
veel grooter rol speelde, dan men meestal gelooft, en
dat men voorzichtig moet zijn met zijn conclusies omtrent
een cultureele eenheid van Vlamingen en Hollanders.
Bovendien immers doet het merkwaardige felt zich voor,
dat Vlaamsche schrijvers, die veel dichter bij de Nederlandsche cultuur staan dan Timmermans of Streuvels, in
Nederland of onbekend of onbemind zijn gebleven. Ik
denk hier aan den romanschrijver Willem Elsschot en
aan den dichter Jan van Nijlen. Zij schrijven Been
Vlaamsch dialect, hun tool is nagenoeg die van het
Noorden; men zou dus, als het waar was, dat de populariteit van Timmermans iets bewees voor een volstrekte
eenheid tusschen Noorden en Zuiden, wel moeten aannemen, dat juist deze auteurs bij ons extra populair
moesten worden, omdat zij zich voor den Nederlander
ook nog het gemakkelijkst verstaanbaar uitdrukten!
Maar het tegendeel is het geval: het wrange, sober geschreven „Villa des Roses" en het humoristische hooglied van reclame en handel „Lijmen", die beide overtuigend genoeg de belangrijke persoonlijkheid van
Willem Elsschot documenteeren, beginnen pas in de laatste jaren ten onzent eenigszins bekend te worden, en
dan nog in beperkten kring; de poezie van Jan van
Nijlen, het werk van een ongekunstelden, wijsgeerigbezonnen mensch van den eersten rang, heeft de Nederlandsche critiek altijd stelselmatig verwaarloosd ten behoeve van allerhande grootheden van het tweede plan.
Wat bewijzen deze voorbeelden? Dat een zekere voorliefde voor het exotische aan den smaak van het Nederlandsche publiek voor de boeken van Timmermans en
de zijnen, niet vreemd is, dat wij Hollanders zelfs de
besten onder de Vlamingen vaak achteloos voorbijgaan,
alleen omdat zij niet dat leutige sappige taaltje schrijven!
1k zie de Vlaamsche letterkunde — en wat nu volgt
is een zuiver persoonlijke meaning — eigenlijk juist
zooals ik de Nederlandsche, de Fransche, de Engelsche
letterkunde zie: n.l. als een verzameling van schrijversgestalten, die mii grootendeels volkomen vreemd, en
voor een klein deel verwant zijn. Natuurlijk ontken ik niet
de verwantschap tusschen Noord en Zuid; er goat nu
eenmaal zeker fluidum uit van de gemeenschappelijke tool,
maar oneindig sterker is de verwantschap, die berust op
gemeenschappelijke inzichten in de problemen van het
leven. Oak onder de Vlamingen zoek ik dus bij voorkeur
hen, die, geheel afgezien van hun tool en rationale kenmerkert, boeien als menschen, omdat hun leven op een
of andere wijze in aanraking komt met het mijne; en
ook onder de Vlamingen wijs ik diegenen af, wier gedachten en, gevoelens mij niets te zeggen hebben.
Auteurs van de kategorie-Timmermans heeten in Nederland Antoon Coolen en Herman de Man, en noch in
Vlaanderen, noch in Nederland hebben zij mij jets te
zeggen, een vooroordeel, als Ge wilt, maar een vooroordeel, dat de waarde van de literatuur voor mij bepaalt. Als ik denk aan „Komen en. Goan" van Maurice
Roelants, denk ik niet in de eerste plaats aan dat boek,

De tijd, dat de Nederlander sceptisch stond tegenover
de literatuur van het Zuiden, is Lang voorbij, lntegendeel, het zal den lezer niet onbekend zijn, dat de Vlaamsche letteren zich ten Noorden van de Moerdijk doorgaans in een buitensporige populariteit verheugen mogen.
Het succes van Felix Timmermans, speciaal van zijn
„Pallieter", was ten onzent kolossaal; het werk van
Stijn Streuvels telt in Holland zeer vele bewonderaars,
men kan gerust zeggen, dat onze Hollandsche literatuur van het boerenleven, vertegenwoordigd door auteurs
als Herman de Man en Antoon Coolen, zeer sterk beinvloed werd door deze twee Vlamingen. Een romancier
en tooneelschrijver als Herman Teirlinck, een dichter als
Karel van de Woestijne zijn in Nederland zeker even
bekend als in Vlaanderen, om van de poezie van een
oudere, Guido Gezelle, maar niet te spreken. Er blijkt
uit dit alles een duidelijk streven naar het opheffen van
de barrieres, die het verleden tusschen ons had opgeworpen. Er zijn zelfs menschen, die op grond van deze
veelvuldige toenadering geneigd zijn de bestaande verschillen over het hoofd te zien om eenvoudig te concludeeren tot de aanwezigheid van een soort „dietsche"
letterkunde, d.w.z. een letterkunde, waarin de onderscheiding Noord-Zuid niet meer van essentieel belang
is. Ik moet U thans bekennen, dat ik niet tot dezulken
behoor; hoezeer ik ook een voorstander ben van nauw
contact en juist begrip tusschen Vlaamsche en Hollandsche auteurs en lezers, ik meen, dat een romantisch
vervagen van volstrekt aanwezige grenzen de goede
zaak een kwaden dienst bewijst. Vooreerst moet ik er
met nadruk op wijzen, dat de populariteit, die een bepaald soort Vlaamsche schrijvers ten onzent inderdaad
geniet, nog niet veel bewijst voor een volstrekte eenheid
van opvatting; een groat deel van het Nederlandsche
publiek koestert een tamelijk sentimenteele genegenheid
voor de charme der in het Zuiden niet alleen gesproken,
maar ook door de literatoren geschreven dialecten; het
heeft een al te gemakkelijke voorliefde voor wat ik zoo
willen noemen den provincialen kant van het Vlaamsche yolk, voor het „leutige", het gemoedelijke en gezellige, dat bij ons zoo dikwijls verloren is gegaan. Op
deze en dergelijke factoren berust mijns inziens grootendeels het succes van Timmermans; de zwelgpartijen, de
uitbundige festiviteiten, die in „Pallieter" worden beschreven, de kinderlijk-aandoende naieviteiten van „Het
Kindeke Jezus in Vlaanderen" hebben ons publiek zoozeer verteederd, dat het meermalen vergat te bedenken,
dat men, de Vlamingen nu niet bepaald eerde, door hen
uitsluitend te waardeeren als de kampioenen van de
wijnflesch en de recordhouders van het onbeholpene.
Men moet in aanmerking nemen, dat de Nederlandsche
schrijitaal ten gevolge van haar langere ontwikkeling
het contact met de gesproken dialecten van ons land
vrijwel geheel is kwijtgeraakt; daarom begroette het
Nederlandsche publiek de Vlaamsche letterkunde met
haar smakelijke, sappige woorden als de aanvulling van omdat het door een Vlaming werd geschreven, het is
een geniis, zonder te bedenken, dat men daarmee den voor mij, met al zijn Vlaamsche eigenaardigheden, die
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het weer onderscheiden van een Fransch of een Engelsch
boek, in de ieerste plaats het boa van een Europeaan.
Een roman als „Lijmen" van Elsschot zou men gerust
in welke vreemde taal ook kunnen overzetten; de roman
zou er niet onder lijden, de gedachtengang zou een ieder
pakken, die in ons werelddeel leeft en een zintuig heeft
voor het problem, dat er in is neergelegd. En de taal,
de schoone taal dan, vraagt Gij. Ik zou U op, die vraag
willen antwoorden, dat de taal altijd en ,overal de
dienaresse der gedachten en gevoelens behoort te zijn
en dat wij ihaar in die functie van dienares nooit ofte
nimmer zullen onderschatten, maar tegenover hen, die
een geschrift verheerlijken, omdat het Vlaamsch of omdat
hie Nederlandsch is, stel ik het ideaal van de Europeesche verwantschap, die sterker behoort le zijn dan de
nationale of liever: die nationale verwantschap behoort
te omvatten.
„Laten wij goede Europeanen zijn", met die leuze
heeft Nietzsche niet bedoeld, dat wij voortaan moeten
trachten onze nationale verschillen weg te moffelen;
integendeel, hoe feller en praegnanter wij die verschillen
onder woorden brengen, hoe beer. Geer vooze eenheidsgedachte tusschen Vlamingen en Nederlanders dus, geen
rhetoriek, geen bloemzoet idealisme, dat bij de eersie
aanraking met de realiteit in scherven volt; neen, juist
door onze verschillen ronduit te erkennen, zullen wij,
stamverwante naburen in de Europeesche gemeenschap,
het zuiverst ervaren, wat ons aan elkaar en ook aan
andere volken verbindt.
MENNO TER BRAAK.

De Torrewachter heeftgestreden opdat ons land uitwendig
schoon zou blijven. De molenaars zijn bij malkander gerocht;
eenige molens die moesten verdwijnen draaien nog.
De Torrewachter heeft mee-geholpen om de beiaard-kunst
te verspreiden, t'onzent. Het was zoo gemakkelijk niet d'oude
deuntjes te idoen achterlaten en ware kunst-muziek te doen
opnemen. Hij is aan zijn doel gerocht; wie zoud er durven
over klagen?
De Torrewachter bovenal strijdt voor de Vlaamsche taal,
onze moederspraak. Wij houden de gewoonten en rijkdommen
van ons vaderland en wij zouden onze taal misprijzen die de
grootste en de schoonste schat is welke God ooit aan een yolk
toekende; wij zouden ons Vlaamsch verlaten? Dat nooit!
De Torrewachter vraagt u: Al idat wij bezien hebben om
ons land vlaamscher te maken heeft gelukt; waarom zou
onze istrijd voor de vlaamsche taal niet gelukken?

Er is nog een ander, die stand houdt voor handhaving
van den Dietschen volksaard in Fransch-Vlaanderen, en
die iheeft nog oudere rechten, al bleef hij wel Bens jaartjes
in gebreke, dat is de onsterfelijke Tisje Tasje, die met
zijn Toria door de Fransch-Vlaamsche dorpen leurt en
graag de foor bezoekt en een■ pintje pakt. Ook ditmaal
was hij er weer-met zijn almanak, al voor de elfde maal
„achter den oorlog".
Wie zou er voor zoo'n leugenzak van 96 blz. niet
2 franker over .hebben! Want behalve de „Goe en Kwaà
Weeremaren", die uitkomen of niet uitkomen, gelijk alle
voorspellingen, geeft Tisje Tasje daartusschen en omheen
allerlei „lachedingen" in leutig Vlaamsch met een Fransche vertaling ernaast, om zijn Vlaamsch-onkundige
streekgenooten ook een pleziertje te gunnen.
Hier hebti ge er zoo een:
OP DE FOOR.

1

FRANSCH0
VLAANDEREN

Ze houden stand!
Weer Vlaming, dien God Vlaming schiep!
Dit woord van Gezelle stoat als lijfspreuk bovenaan
het maandblaadje De Torrewachter, dat wordt uitgegeven door het Vlaamsch Verbond van Frankrijk.
Deze wachter van de eeuwenoude Vlaamsche taal en
Vlaamsche zeden in den „Westhoek" beklom in het begin
van 1929 den toren en waakt er sedert mede over de
opleving onzer Stamgenooten in Fransch Vlaanderen.
Elke maand strooide hij sedert zijn „leesblad" over de
landouwen tusschen Duinkerke, Cassel en. Hazebroeck
en het landvolk, dat de foal der vaderen thuis niet vergeet al is 't kunstmatig op de scholen al Fransch wat
de klok slaat, luistert graag naar zijn stem, of die een
ernstigen loon aanslaat, dan wel in „prullen" de eigen
Vlaamsche leute duet opschateren.
En nu heeft De Torrewachter al vijf jaar zijn voorpostta.ak met nimmer falende opgewektheid vervuld en in
het eerste rummer van den zesden jaargang legt hij
daarvan met voldoening getuigenis af. We geven hem
zelf even het woord:
De Torrewachter wil al wat ons Vlaanderen ideugd kan doen.
De Torrewachter heeft de Vlaamsche Mannen doen kennen.
Vroeger, wie sprak er in Fransch-Vlaanderen, van Gezelle,
de Coussemaker, De Swaen, Conscience en anderen? Om zoo
te zeggen niemand!
De Torrewachter heeft mee-gewrocht om het Vlaamsche
tooneel te doen verrijzen. Waar er goeden wil was, heeft hij
zijn hulp niet geweigerd.

Met de schoone Sint Jan's dagen, was het nog een keer
kermis te Duinkerke, en Tisje Tasje met Toria gingen er toe.
Na veelgewandeld, en eenige pinten gedronken te hebben,
zei Tisje altenegaar:
— Hoe warm, enee, Toria! 't Is om ervan te smelten!
— Ja-et! zei Toria. 'k Had vijf frank op zak, en ze zijn tot
een frankske igesmolten!
— Bij mij is 't nog warmer: al mijn geld is gesmolten!
Ze stonden juist bij 't kotje van een waarzegster of
kaarteslaanegge.
— Go om rand bij de tooveresse! zei Tisje.
Toria liet zich overklappen, en zij trokken daar binnen.
Dat vrouwmensch voorspelde hem alle gelukken: geld en
goed.
— Hoe weetgij dat ezoo? vroeg Tisje.
— Met mijn kaartspel, weet ik alles! bofte t' wijf.
— Wel! antwoordde Tisje. Zoo weet gij ook dat ik geen
geld op me heb om U te betalen!
En Tisje en Toria vertrokken zonder ommekijken.

Tisje is altijd good gehumeurd en zijn leus is: Die
lacht, die heeft het beter vast.
Op zijn manier spoort hij al leurende longs de huizen
zijn Dietsche stamgenooten tot „standvastigheid en hardnekkigheid" aan.
Hij is het levenid bewijs, dat „onze Vlaamsche kerels
blijven de keikoppen van vroeger en altijd".
Zijn almanak kunt ge koopen bij G. Plancke te
Hazebroeck en op de Torrewachter kunt gij inschrijven
bij Alexis Ficheroulle te Bailleul; voor 10 Fransche
frankskes krijgt ge geregeld bezoek van hem.
v. S.
Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te
bedenken, geve aan den notaris op, idat het Algemeen Nederlandsch Verbond gevestigd is ite Dordrecht, dat de statuten
laatstelijk zijn goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van
2 December 1933, No. 37 en dat de beschikking gemaakt wordt
vrij van alle rechten en kosten.
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Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XII.
Antionius van Opbergen heeft ook den stadsraad van
Thorn advies gegeven, ten men een vesting van de stall
Wilde maken; zijn succes is daar evenwel niet groot geweest; hij heeft zelfs het begin van de uitvoering zijnier
plannen niet mogen beleven; niet omdat deze niet goed
waren, maar omd'at de stad ze te duur vond en er het
geld niet voor over had. Eindelijk is hij nog in KeurBrandenburgsche dienst geweest voor werkzaamheden
aan de vestingwerken van Kiistrin, waaraan zoovele
Nederlanders van naam gewerkt hebben.
Maar meer dean door zijn werk als vestingbouwkundige heeft hij naam gemaakt door zijn prachtige
scheppingen op het gebied der turgerlijke houwkunst.

Pastorieen van ide St. Catharinakerk te Dantzig.
(Vermeillen. „Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst".)

Uit zijn eersten tijd te Dantzig zijn afkomstig de
fraaie bekroning van den „Stockturm" van 1587 en het
sierlijke „Altstadtische Rathaus" *), dagteekenend van de
Jaren 1587/1589.
----*) Dit baksteenen gebouw heeft wel in 1881 een ingribende
restauratie ondergaan, maar toch zijn Necierlandsch karakter
ten voile behouden.

Na zijne aanstelling in 1593 tot stadsbouwmeester,
als opvolger van Frederik Hendrikszoon Vroom, heeft
hij, naast zijin andere werkzaamheden, de leiding gehad
van de artistieke afmaking van het groote raadhuis.
Ook het sierlijke gebouwtje de „Peinkammer", de
„St. Mariaschule" en het „Haus, der Naturforschenden
Gesellschaft" te Dantzig, het laatste ioorspronkelijk gebouwd als koopmanshuis, zijn van zijne hand. De topgevels aan die gebouwen vertoonen sterk het Nederlandsche karakter.
Typisch Nederlandsch zijn ook de door hem gebouwde
pastorieen van de St. Catharinakerk te Dantzig en het
huis Pfefferstadt 47, Welk laatste aan den stijl van
Hendrik de Keyser doet denken.
In Thorn verbouwde hij nog in de jaren 1602 en
1603, in samenwerking met Antonius Mier, het ottclie
raadhuis.
Maar zijn levenswerk is geweest de bouw van het
Groote Tuighuis, een der schoonste bouwwerken der
Nederlandsche renaissance, waarvan de gevels aan de
jopengasse en aan de Kohlmarkt, alles wat hij verder
te Dantzig gemaakt heeft, in de schaduw stellen.
Nog zijn in Dantzig verschillende bouwmeesters
werkzaam geweest, die wel niet van Nederlandsche
afkomst waren, doch die toch zoo sterk under Nederlandschen invloed hebben gestaan, dat hun werken
eigenlijk tot de Nederlandsche kunst behooren. Hiervoor noemde ik in dien zin reeds Hans Kratner. Daartoe
zijn verder te rekenen Hans Voigt, leerling van Abraham
van den Block; hij bouwde het „Steffensche Haus",
Langem.arkt 7, voor den burgemeester Spielman;
Hermann Knust, geheel gevormd in de school van
Hendrik de Keyser, die de „Legethor" tie Dantzig heeft
gebouwd; Wilhelm Richter uit Bielefeld, eerst gezel van
Abraham van den Block, later met zijin weduwe getrouwd, en last not least Andreas Schluter, vader en
zoon.
Van Schluter den Oudere zijn o.a. afkomstig de gevels
Brotbankengas,se 28 en 29 en het beroemde „Schliiterhaus", Jopengasse 1. Uit de afbeelding in het werk van
Vermeulen, van het 1.aatstgenoiemde huis met zijne buren,
blijkt wel heel duidelijk, hoeveel huizen te Dantzig naar
den Niederlandschen bouwtrant zijn gem.aakt; de geheele
rij 'behoort als het ware thuis in een, Nederlandsche stad.
Ook de afbeelding van de „Frauengasse", in hetzelfde
werk, maakt den indruk van een straat in Amsterdam.
Wat Schluter betreft, die uit Hamburg afliomstig heet
te zijn, is het lang niet onwaarschijnlijk, dat zijn ouders
uit de Nederlanden afkomstig waren. Cuny althans acht,
op grand van het door en door Nedierlandsch karakter
van zijn werk, die kans groot.
Andreas Schluter de Jongere bouwde eerst in een
stijl, sterk ander den invloed van den Nederlandsch
Vlaamschen renaissance-stijl; uit dien tijd zijn afkomstig
het huis Langemarkt 20 en het portaal Hundegasse 25;
later, under den invloed van de Amsterdammers Philips
Vingboom en Jacob van Campen ging hij over naar de
klassieke richting en bouwde in dien stijl de „Koninklijke Kapel". Na zijne indiensttreding bij koning
Frederik I van Pruisen, bet glorietijdperk van zijn loopbaan, is hij een eigen Stijl gaan volgen, die niet meer tot
de Nederlandsche kunst gerekend kan worden.
Hierboven zijn van de Nederlandsche kunstenaars,
die te Dantzig verblijf hebben gehouden, slechts de

grootsten genoemd. Buiten dozen zijn er echter in de
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Nederlandsche renaissance-Bevels te Dantzig.
(Vermeulen. „Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst".)

Dantzigsche burgerboeken nog heel wat meer beeld- en
steenhouwers uit Noord- en Zuid-Nederland ingeschreven; Cuny noemt de namen van velen hunner,
terwij1 ook Kernkamp in zijn „Baltische Archivalien"
melding maakt van een, aantal schilders, graveurs en
andere kunstenaars, die volgens zijne nasporingen in
de Dantzigsche archieven, aldaar hun bedrijf hebben
uitgeoefend. Aangezien de meesten hunner eater gees
kunstenaars van groote beteekenis zijn geweest, acht ik
het niet noodig hun namen in dit artikel op te nemen.
Van de talrijke Nederlandsche water- en vestingbouwkundigen, die verder in 'Dantzig werkzaam zijn geweest, heb ik in het artikel over de Nederlandsche
kolonien in West-Pruisen reeds melding gemaakt.
* * *

Een ander centrum van Nederlandsche kunst, maar
in een lets later tijdperk dan te Dantzig, is, zooals reeds
in een vorig artikel aangestipt, de provincie Brandenburg geweest, en op kleinere Schaal ook het ander
denzelfden keurvorst staande land' van Kleef.
In het laatste zijn de overblijiselen van Nederland
sche kunst wel niet talrijk, maar toch belangwekkend,
omdat zij betrekking hebben op Johan Maurits van
Nassau, die bij verschillende gelegenheden ons Vaderland zulke ,onschatbare diensten bewezen heeft.
Het vroegere Prinsenhof, door Pieter Post gebouwd,
gelegen nabij den Friedenberg, in de richting van
Xanten, , en thans dienstdoende als hotel, heb ik al eerder
vermeld.
Van het fraaie park, met prachtige fonteinen enz.,
volgens aanwijzingen van den Amsterciamschen bouwmeester Jacob van Campen aangelegd, tot versiering
van de keurvorstelijke residentie, is weinig meer overgebleven, bij, den inval der Franschen in 1794, bijna
alles vernield. Een marmeren beeld van Pallas Athenel)
is daarbij echter in hoofdzaak gespaard gebleven, al
heeft het ook helm en speer en den rechterarm er bij
ingeschoten, die gerestaureerd zijn. Dit beeld, indertijd
door Vondel bezongen, is vooral merkwaardig om de
daaraan verbonden geschiedenis. Het is n.l. een geschenk
van de stad Amsterdam aan Johan Maurits geweest
en in de jaren 1659/1660 door Arius Quellinus Sr.
vervaardig4. Volgens Galland „Der Grosze Kurfiirst
1)

Zie blz. 32.
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and Moritz von Nassau 1893" bevatten de rekeningboeken der stad Amsterdam een aanteekening nopens
het ter zake aan Quellinus uitbetaald bedrag van
achttienhonderd gulden en ook een resolutie van den
Amsterdamschen' schatmeester van 23 October 1659,
waarbij aan den beeldhouwer opdracht wend verstrekt
tot het maken van een Pallasbeeld, acht voeten, hoog,
op een voetstuk met vier dolphijnen, volgens model aan
Heeren Burgemeesters vertoond, am irtgevolge hunne
order, aan Prins Maurits tot ,een fontein te Cleve vereerd te warden. Voorts is te Bergenthal nog aanwezig
de ijzeren tombe voor den graaf, misschien volgens
ontwerp van Jacob van Campe'n gemaakt. Hij schijnt
daar echter niet begraven te liggen; volgens de legende
is zijn lijk wel oorspronkelijk daar bijgezet, maar het
is spoedig daarna naar Siegen ,overgebracht 1). Oak
dit monument hebben de Fransche republikeinen eerst
willen vernielen, doch de Fransche overheid heeft dot
belt en in 1811 bij de tombe een grafsteen doen plaatsen om de nagedachtenis van den Kleefschen Stadhouder te eeren.
In de provincie Brandenburg zijn meer Nederlandsche kunstmonumenten over gebleven. Om bij Johan
Maurits te blijven, voor wien, als reeds vroeger medegedeeld, Cornelis Rijckwaert het orde-slot Sonnenberg,
als residentie van den graaf in zijne Ihoedanigheid van
„Herrenmeister" der Johanniter-orde in de Provincie
Brandenburg verbouwde, treffen wij in de eerste plaats
aan in de sacristie der slotkerk een door Bartholomeus
Eggers vervaardigd borstbeeld van den graaf; verder
hangt in de groote zaal van het slot, boven de schouw,
een levensgroot portret van hem, ten voeten uit,
geschilderd, door Peter Nason, die als hofschilder ook
verschillende ledien der keurvorstelijke familie heeft gekonterfeit. Hoewel aan het kasteel in verloop van tijd
veel is veranderd, is die groote zaal nog in hoofdzaak
in haren oorspronkelijken toestand gebleven. Galland
heeft een, aantal aardige bijzonderheden omtrent den

Tuighuis te Dantzig.
(Vermeulen. „Geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst".)

Louw van het slot, aan de hand van de brieven en rekeningen, in de archieven bewaard gebleven, daaromtrent
1) Bij een bezoek aan het stadje Slegen deelde men nib
mede, idat hij ,daar in het z.g. „Untere Schloss" begraven ligt.
Tot mijn leedwezen heb ik, wijl men bezig was met het
verbouwen van het kasteel, het niet van binnen kunnen
bezichtigen.
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een
modegedeekl:
memoriaal van 25 aan
den graaf gestelde
vraagpiunten tijdens
diens verblijf te Kleef,
vragen van den bouwleider van allerlei acrd,
zoowel op technisch als
op ander gebied, ,omtrent
de bedoeling van den
graaf, en hoe hij daar
mode aan moest; bijv.
over de betaling van de
reiskosten van een paar
nieuw aangenomen Hollandsche timmerlieden;
hoe gehandeld moest
worden met de doktersen apothekershulp als de
Hollanders ziek mochten
worden, alles uitvoerig
door den graaf beantwoord. Of Rijckwaert
ook de ontwerper van
de verbouwing van het
Beeld van Pallas Athene te Kleef, kasteel geweest is, wordt
door Quellinus.
door sommigen 'betwijfeld, er wordt wel beweerd, dat het plan hem door den Stadhouder zou zijn
verschaft. Als het laatste inderdaad waar is, zal het
ontwerp wel opgemaakt zijn door Pieter Post, die
overal ook in Brazilie — zijn trouwe raadsman op
bouwkundig gebied is geweest.
Dat Rijickwaert ook het hoofidgebouw van het slot
Schwedt bouwde en werkzaam is geweest bij de vestingwerken van Kiistrin, heb ik al vroeger vermeld. Buitendien heeft hij gewerkt te Zerbst in Noord-Beieren aan
den bouw van het slot, te Riigenwalde aan de verbefering
van de haven, terwijl hij in Anhalt het slot „Oranienbaum" gebouwd heeft, dat, naar ik meen, verbrand is.
„Oranienbaum" vormde met „Oranienburg" in
Brandenburg en „Oranienstein" in Diez, het klaverblad
van lustsloten, gesticht door de dochters van Frederik
Hendrik; Henriette Catharina, gemalin van den Vorst
van Anhalt stichtte „Oranienbaum", Louise Henriette,
gemalin van den Grooten Keurvorst „Oranienburg",
Albertine Agnes, gemalin van den Frieschen Stadhouder
Willem Frederik „Oranienstein". Wie nog eens een
bedevaart doet naar het stamland van ons Vorstenhuis,
verzuime vooral niet dit laatste slot met zijn talrijke
herinneringen, aan de Oranjes en zijn overigens ook
zeer belangwekkend museum te bezoeken. Hoiewel door
een Oranje-vorstin gesticht, mag het echter niet worden
gerekend onder de Nederlandsche kunstwerken, het is
n.l. gebouwd door den bekenden Franschen architect
Daniel Marot, die ender meer het Koninklijk Paleis het
Loo en het gebouw in het Lange Voorhout in Den Haag
gebouwd heeft, waarin thans de Koninklijke Bibliotheek
gehuisvest is.
In een vorig artikel heb ik ook den naam genoemd
van den Nederlandschen architect Michael Matthias
Smids, een Bredanaar van geboorte, die o.a. naam gemaakt heeft als bouwmeester van den keurvorstelijken
stal in de „Breitestrasse" te Berlijn, de bekroning van
den toren der Mariakerk en verschillende particuliere
huizen aldaar. Zijn hooldwerk is geweest de gedeelte-

lijke verbouwing van het slot te Berlijn, in samenwerking
met zijn leerling Arnold Nering. Die tijdens de regeering
van Frederik III, later als Frederik I, koning van
Pruisen — dus in later tijd — aangebrachte, rijke inen uitwendige versieringen en belangrijke verbouwingen
en uitbreidingen van dat slot zijn echter van de hand
van den beroernden Berlijnschen bouwmeester—beeldhouwer Andreas Schluter, den Jongere.
De voornaamste zaal in dat slot, bestemd voor groote
plechtigheden, was oorspronkelijk de z.g. „albasten
zaal", die in veel opzichten groote overeenkomst vertoonde met het', Koninklijk Paleis, vroeger Raadhuis,
te Amsterdam, dat is niet te verwonderen, want de
beeldhouwer Simon BoSboom een, van de voornaamste
medewerkers aan het Amsterdamsche raadhuis, heeft
ook gewerkt aan het Berlijnsche slot.
De „albasten zaal" is in 1728 middelpunt van
de ceremonien verdrongen door de z.g. „witte zaal",
en heeft nadien voor niet veel meer dienst gedaan don
meubelmagazijn. Ootspronkelijk waren daarin opgesteld
de standbeelden der 11 keurvorsten van Brandenburg:
Frederik 'I, Frederik II, Albrecht Achilles, Johan Cicero,
Joachim I, Joachim II, Johan George, Joachim Frederik,
Sigismund, George Wilhelm, en Frederik Wilhelm,
waaraan later nog toegievoegd werd dat voor Frederik III, den lateren koning Frederik I van Pruisen; al
die beelden, zijn van de hand van Barth. Eggers, die ook
het monument in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage, voor
den Admiraal Wassenaar van Obdam heeft vervaardigd;
zij staan thans in de „witte zaal", in nissen in de
dammen tusschen de vensteropeningen. De „witte zaal"
bevat nog meer werken van Eggers, n.1. de standbeelden
van Julius Cesar, Constantijn den Groote, Karel den
Groote en Keizer Rudolph, terwill ook 6 gipsen relieftableaux, eveneens oorsproinkelijk bestemd voor de
albasten zaal, vrij zeker van hem afkomstig zijn. Die
„keurvorstien- en keizerbeelden" met de allegorische
reliefs, hiebibien teiamen een geheel uitgemaakt, strekkende
tot verheerlijking van den Grooten Keurvorst. Gurlitt,
die deze meening iheeft bestrieden, heeft de reliefs, in
plaats van aan Eggers, toegeschreven aan Andreas
Schluter den Jon.gere. Volgens Galland is echter
de stijl daarvan zoo door en door Nederlandsch
en doen zij zoo sterk aan de school van Quellijn
dienken, dat Barth. Eggers, die de standbeelden heeft

Groote wandschilderij in de marmeren zaal van het Slot te
Potsdam van Jacob Vaillant.
(Prof. Ed. Heyck. „Der Grosze Kurfiirst".)
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Koning Frederik de Groote heeft:; daaraan later door
gemaakt, ook wel de schepper van de reliefs
moet geweest zijn, waarvoor ook nog pleit eat, in Amadeus van Loa een zolderschildering doen toevoegen,
de arehieven aanwezige, brief van Eggers van het jaar voorstellende „VergOtterung des Groszen Kurfarsten".
Tegen de dammen, itusschen de„ vensters staan de
1680, waarin sprake is van 6, door hem vervaardigde,
beeldhouwwerken, waarmede moeilijk anders dan die standbeelden van vier Oranje-vorsten: Willem de
reliefs hedoeld kunnen zijn. Drat de naam van Schluter Zwijger, Maurits, Frederik Hendrik en Willem II, alle
er mede in verband gebracht is, meenit hij akins te van de hand van Frans iDus,art, de eerste drie komen
mogen verklaren, dat de oorspronkelijke marmeren reliefs op de afbeelding voor, de gelaatstrekken van Maurits
van Eggers gebroken, zijn, en dat Schluter van de stuk- en Frederik Hendrik zijn daarop duidelijk te anderken, zooveel noodig na herstelling, de afgietsels in gips kennen. Volgens Galland, heeft beeldhou:wer ook een
heeft gemaakt, die nu in de „witte zaal" aanwezig zijn. standbeeld voor den Grooten Keurvorst op jeugdigen
,Ook het grafmonument in de Mariakerk te Berlijn, leeftijd verv,aardigd, in opv4tting en uitvoering geheel
voor den veldm,aarschalk van Sparr, werd vroeger aan overeenstemmende met die van de 4 Oranje-vorsten, dus
Eggers toegeschreven, Galland heeft evenwel anoms,too- blijkbaar bij, de groep behoorende. Een tijdlang heeft
telijk bewezen dat dit van den ouderen Arius Quellinus dat beeld in het Charlottenburgsche Slotpark gestaan;
afkomstig is; in ieder geval is 'oak dat dus een Neder- thans is het oak ondergebracht in het Slot te Berlijn.
In het Slotpark Sans-Souci be yond zich nog niet
landsch kunstwerk.
Van den, al in een vroeger artikel vermelden, prach- Lang geleden een groep van acht marmeren borstbeelden
tigen Lustgarten bijhet slot, ander de leiding van. van een Nederlandschen kunstenaar afkomstig; bij het
Memhardt, door Nederlandsche tuinarchitecten aange- publiek stonden zij bekend als „de Oranjes". Zij stelden
legd en door Nederlandsche beekthouwers kwistig met voor Maurits, Frederik Hendrik en Amalia van Solms,
fonteineni en andere beeldhauwwerken versierd, is weinig Willem II en Maria Stuart, den Grooten Keurvorst en
Louise Henriette, en — vermotedelijk — Philips Willem,
meer overgebleven, sedert koning Frederik Wilhelm I
er , een exercitieterrein voor zijn troepen van heeft den oudsten mon van Willem I. Galland heeft ze in
„Hohenzollern and Oranien" uitvoerig beschreven. Blijgemaakt.
Daarentegen bevat het Potsdammer slot nog talrijke kens ontvangen inlichtingen zijn zij thans niet meer
stukken van Nederlandsche kunst, vooral in de z.g. aanwezig, waarschijnlijk wegens bouwvalligheid opge„marmeren zaal". Onder de reusachtige allegorische ruimd. Toen Galland ze in 1911 beschreef, verkeerden
schilderijen, die de wanden van den zaal versieren, die zij trouwens reeds in zeer verwaarloosden toestand.
sterk doet denken aan de Oranjezaal in het Huis ten
Onder den opvolger van den Grooten Keurvorst,
Bosch, zijn er twee van Theodoor van Thulden nit Frederik III, later als Frederik I de eerste koning van,
's Hertogenbosch, leerling van Rubens, de eene voor- Pruisen, zijn voomamelijk Fransche en Duitsche kunstellende de geboorte van kroonprins Friedrich, de stenaars in Brandenburg werkzaam geweest. Toch noemt
Prof. Ed. Heyck in zijn levensbeschrijving van den
andere den vrede van St. Germain in 1679; en een van
Jacob Vaillant, eene allegoric op den Grooten Keurvorst. koning nog verschillende Nederlanders. De Haagsche
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schilders Terwesten en Peter de Coxes zijn de scheppers
geweest van vele plefondschikleringen in de sloten te
Berlijn, Oranienburg en Charlottenburg; Abraham
Comelisz. Begeyn (Bega) heeft de gobelins ontworpen,
met afbeeldingen uit het leven van den Grooten Keurvorst. Volgens dezen schrijver is ook het denkbieeld tot
de stichting van de Berlijnsche kunstacademie, in 1696
door den keurvorst opgericht, van Terwesten uitgegaan,
in navolging van de te 's Gravenhage bestaande
inrichting.
Dat, buiten de hierboven genoemde kunstenaars, nog
vele andere Nederlandsche schilders, graveurs en beeldhouwers, als die Honthorsten, Covert Flinck, Nicolaas
Willing, Andreas Valliant, Artus Sitte, om maar enkelen
te noemen, voor de Brandenburgsche keurvorsten werkzaam zijn geweest, is algemeen bekend.
* * *

Hoewel in het vorenstaande slechts een beperkt aantal
werken .biesproken zijn, waarvan het vast staat, dat zij
van Nederlanders afkomstig zijn, en het aantal scheppingen van. Nederlandsche kunstenaars, of onder Nederlandschen invloed tot stand gebrachte kunstwerken, ook
in Brandenburg grooter is, zal ik het hierbij laten.
Echter wil ik nog gaarne ,eenige mededeelingen doen
omtrent een bijzonder gebied der Nederlandsche kunstnijverheid, n.l. dat der kerkklokken. Het is n.l, zeker niet
van algemeene bekendheid,, dat er Noord-Duitschland
talrijke kerkklokken zijn, die eeuwen; geieden 'in de
Nederlanden zijn vervaardigd, en waarvan de ouderdom
van ienkele tot op de middeleeuwen terug gaat. Bij de
meeste van die klokken behoeft geen twijfel te bestaan,
of men hier met Nederlandsch fabriliaat te doen heeft;
niet alleen zijn n.l. van vele de opschriften in het Nederlandsch, maar zij vermelden bovendien den naam van
den, gieter, naast het jaartal van de vervaardiging.
R. A. Feiih maakte in zijn reeds vroeger vermeld
artikel in het Tijdschrift voor Geschiedenis en Aardrijkskunde van 1898 gewag van een paar Nederlandsche
klokken; een in de St. Catharina kerk, en een, in de
St. ‘Gotthardiskerk, beide in de stad Brandenburg, vermeld in het werk van R. Bergau: „Inventar der Bauund Kunstdenkmdler in der Provinz Brandenburg".
De eerstgenoemide klok draagt het opschrift:
Yohannes gat men die name my,
yen Yaer MCCCC en de LXXII daerby;
Henric Weghemens ,heeft my ghemaect;
God heb lof endue wel gheraect.

De twee& heeft tot opschrift:
Me heft geghoten meester henigh van peine;
de dode bewene ick grot vn cleine;
de levendighe rope ich to godesdienste vn eren;
blixem cdone hilpe ich afkeren.
Anno MoCCCC0LXI0.

Eien Deensch architect, F. Ulldall, die bijzondere belangstelling voor dit onderwerp gevoelde, heeft nadien
tal van torenklokken, niet alleen in Noord-Duitschland,
maar ook in Denemarken, en elders, onderzocht en afdrukken van de daarop voorkomende opschriften en versieringen gemaakt, en deze ten geschenke aangeboden
aan het Rijksmuseum te Amsterdam, met eene bijbeltoorende toelichting.
De verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen van
Geschiedenis en Kunst bevatten, uitvoerige beschrijvingen
van die onderzochte klokken, tezamen 32 nummers. De
overgroote meerderheid daarvan bevindt zich in Duitsch-

land, vooral in Sleeswijk-Holstein, een achttal zijn er
in Denemarken, een in Zweden en een in ' ,Island,. Dat
deze lijst siellig onvolledig is, volgt reeds hieruit, dat
de twee Brandenburgsche klokken, hierboven vermeld,
niet in Ulldall's opgaven voorkomen.
De meeste Bier klokken dagteekenen uit de eerste
helft der 16de eeuw; eenige uit de 15de eeuw; slechts
twee zijn in de 17de en 18de eeuw vervaardigd; de
oudste, n.l. die groote klok „Osanna" to Danischenhagen
in Zuid-Sleeswijk, is van 1435.
Vele van die klokken zijn gegoten door de vermaarde
klokkengietersfamilie Van Wou, uit Kampen, een paar
dragen den naam van Henric van Campen, volgens
Ulldall vermoedelijk een 'bloedverwant van de Van Wous;
enkele zijn gemaakt door leden der Mechelsche familie
Weghenens, welke naam ook vOOrkomt op een der genoemde Brandenburgsche klokken.
Eeuwenlang zijn die klokken geregeld in gebruik geweest, men behoeft niet te vragen of die klokkengieters
ook meesters in hun yak waren!
F. DEKKER.
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De Luchtverbinding met Nederlandsch-India.
I.
Met Smirnoffs Rijstvogel wend: ik in negen dagen
van Schiphol naar Tjililitan gevoerd, in acht dagen
bracht Soers Havik miji weer terug. Ongeveer twee
maanden genoot ik op autotochten van Java, Bali en
Sumatra. De K.N.I.L.M. stelde nog in staat om
Soerabaja—Batavia uit de lucht te zien. Dat alles
speelde zich of tusschen 27 April en 5 Juli 1933.
Is het waar?, zoudien onze ouders eni gootouders
vragen. Binnen enkele maanden heen en terug en dan
nog rondreizen in de Oost? En aan het einde van datzelfcle jaar haalt men de schouders al weder op over die
negen en, acht dagen. Smimoff Soer lieten hun
Pelikaan in ongeveer de helft van lien tijd de ongeveer
14.000 km. Lange afstand afleggen. En wat staat ons
omstreeks 1940 te wachten?' Wij, weten het niet. Misschien ook maar gelukkig.
Op dit oogenblik — we schrijven Februari 1934 —
is de F XVIII de gebruikelijke Fokkermachine op die
Indie-route. Gedurende de jaren dat die verbinding bestaat, dus van 1924 tot heden, zijn wij, gekomen van de
F VII op de F XVIII. Het is nog geen voile tien jaar
geleden. Men geve zich hiervan each vooral rekenschap.
Op den gedenkwaardigen lsten October 1924 vertrokken
in die H.N.A.C.C. die pioniers Van der Hoop, Van
Weerden Neiman en Van der Broecke. Men herinnert
zich het noodgedwongen verblijf in Philippopel, het aanbod van „Het Leven", om een nieuwen, motor beschikbaar te stellen, de voortzetting van den tocht met Naar
ontelbare moeilijkheden. Ten slotte de geestdrift na
51 dagen toen deze bekwame luchtvaarders behouden in
Ned.-Indie aankwamen.
Op 4 Juli 1933 ontmoette ik in Hotel De Boer .in,
Medan den heer en mevr. Tulleken van die palmpiftenonder-
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riming bij Lima Poeloeh, op de Oostkust van Sumatra.
Zij hadden Van der Hoop en zijn makkers destijds zien
aankomen en 'hebbien mij het gedenkteeken nog getoond
dicht bij de renbaan, als bulde aan deze pioniers. En
wanneer Smirnoff U vertellen zou, hoe hij — zoo gerou-

K.L.M. Indie-vliegtuig bij de opstijging.

(Cliche K.L.M.)

tineerd in het vak — over lien, tocht denkt, dan zou
het niets dan groote bewondering zijn.
De eênmotorige Fokker F VII van Van der Hoop
werd vervangen door een andere eenmotorige machine,
waarmede Mr. Van Laer Black de eerste passagiersvlucht naar , onze Oost maakte, coder Geysendorffer,
Scholte en Weber. Tusschen 15 en 30 Juni 1927 wad
deze Amerikaan van Nederlandschen oorsprong naar
onze Oast gevoerd; de terugreis duurde van 17 tot
28 October van dat jaar. iDaarmede was de eerste passagier heen en terug met de K.L.M. naar onze Oost
vervoerd.
De eerste postvlacht staat op naam. van luitenant G. A.
Koppen met zijn Postduif. Evenals bij de vlucht van
Van der Hoop werd ,00k de vlucht van luitenant Koppen
georganiseerd door het Comae Vliegtocht NederlandIndie. Dit was het eerste driemotorige toestel op de
route. De lien dagen, Welke Koppen en Frijns noodig
hadden om hun 17.5 kg. post over te brengen, vormden
het tewijs, dat dit luchtpostverkeer een toekomst had.
op 17 October werd de terugtocht aanvaard, op den
28sten van die maand kwam men behouden op Schiphol
terug.
Reeds in 1928 doet Koppen weer van zich
spreken bij het ,overbrengen van een viertal
vliegiuigen, bestemci voor de K.N.I.L.M. De
driemotorige Fokkers, bestiturd door Koppen
en Moll, bereikten hun einddoel. De beide
andere toiestellen hadiden met tegenspoed te
kampen.
De postvliegerii had eenige ervaring opgedaan. De H.N.A.C.C. van Van der Hoop
vervoerde 4 kg. = 281 brieven tegen een tarief
van 10 gulden de 20 gram, de H.N.A.E.A.
van luitenant Koppen vervoerde 17 kg, post,
in het geheel 2092 brieven en briefkaarten
naar Indie en kwam terug met 38 kg., of
4642 stuks.
Op 11 October en 11 December 1928 wordt
het ernst. De K.L.M.-piloten Smirnoff en Alen
vertrekken op eerstgenoemden dog voor een
heen, en weer-postvlucht. Zij vervoerden niet
minder dan 288 kg. post (21.629 stu.ks). Die
11 Decembervlucht van de K.L.M.-ers Fryns
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en Duimelaar, bedoeld als Kent- en Nieuwjaarsvlucht,
sloot feitelijk de eerste periode dezer vluchten af. De
volgende negen maanden waren studiemaanden, waartoe
de grillige ionbekende moesson ten slotte dwong. Besloten werd in 1929 acht retourvluchten te houden, waarmede dus als het ware een tweede periode werd ingeluid.
Van de acht iheenvluchten werden er zes tot een good
einde gebracht. De post der gezamenlijke toestellen op
de heenreis bedroeg ongeveer 1650 kg. Op 24 Januari
1930 waren' deze proefvluchten ten einde en daalde het
zevende retourvliegtuig op Schiphol. In het geheel werd
ongeveer 1500 kg. post naar on.s land gebracht.
Die daaropvolgende rustperiode bezigde de heer Hans
Martin, de leider van dezen dienst, om het vervoer voor
passagiers iedere veertien ,clagen voor te bereiden, waarvoor hij een inspectietocht ondernam. Doze weird later
gevolgd door een refs van den Directeur, den heer
Plesman. De veertiendaagsche dienst in 1930-19311
voorloopig alleen voor postvervoer, kreeg met het vijfde
vliegtuig, dat van 13 November, een radiotelegrafist aan
boord, die van dat oogenblik af een vast onderdeel der
bemanning is gebleven. Een vijf en twintigtal heenvluchten werclen ondernomen en Brie en twintig retourvluchten. De opgedane ervaring en de steun van den
Directeur Generaal der P.T.T., Ir. Damme, leidden tot
een wekelijksche verbinding. Op den gedenkwaardigen
29sten September 1931 toonde ens Koninklijk Huis helangstelling voor de op Schiphol opgestelde luchtvloot
en op 1 October 1931 begon de wekelijksche dienst.
Nieuwe, snellere Fokkers werden gebouwd en in gebruik genomen. De F XII en F XVIII deden hun. intrede.
Men combineerde het post- en passagiersvervoer. Met de
regelmatigheid van een klok vliegen week in week uit
twee ranke Fokkers over zeeen., gebergten en woestijnen,
om de verbinding te onderhouden tusschen Nederland op
het Noordelijk en Nederland op het Zuidelijk halfrond.
Post en passagiers worden overgebracht, de luchtlijn
naar Indie wordt algemeen als een nationaal bezit beschouwd en de zegetocht van Smirnoff, Soer, Grossfeld
en Van Beukering met de Pelikaan was de bekroning
van het voor de K.L.M. zoo gunstige en gedenkwaardige
jaar 1933.

Het inwendige van een K.L.M.-vliegtuig Fokker F XVIII. (Cliche K.L.M.)
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Daarnaast verdienen vermelding de diensten op de Europeesche en, op de Nederlandsche lijnen. Reeds in 1920
werd op Engeland en Duitschland gevlogen, maar met
gecharterde Engelsche toestelleni. Tusschen den 31sten
October 1920 en den 14den April 1921 stond het bedriji
stil, waarna een drietal lijnen werden geopend, waarvan
die op Parijs in samenwerking met de Farman geschiedde. Bremen, Hamburg, Londen en Brussel waren
gedurende dien tijd uit ons land met K.L.M.-vliegmachines te bereiken. Maar groote, donkere wolken stapelden zich op: de rijkssubsidie voor onze Nederlandsche Luchtvaartmaatschappij kwarn ip gevaar. Then deze
steun dreigde achterwege te blijven, werd de winterdienst
op Engela:nd — dien men aanvankelijk had willen bestendigen — in 1921 stopgezet. De buitenlandsche maatschappijen onderhielden hun diensten, de K.L.M. stond
stil! De in dienst zijnde Nederlandsche piloten, rOeysendorffer en Hofstra,'. waren gedwongen toe te zien.
Gelukkig (tat het jaar 1922 zooveel gunstiger was.
Sillevis, Pill, Scholte, Warnaar en iets later ook Smirnoff
kwamen het corps versterken. De vliegfeesten hier en
daar ingericht, brachten een zekere levendigheid, het vervoer van bloemen begon zich te ontwikkelen, de rijkssubsidie werd een, feit, voor een vijrftal jaren behoefde
men — wat dat betreft — gear angst meer te hebben.
Deze trad opnieuw naar voren na het beeindigen dier
periode en in de eerste maanden van 1927 is ernstig
gedacht over het sill leggen van het hedrijf. In Juni
van dat jaar kwam er uitkomst, de subside werd voor
een' zevenjarige periode vastgelegd, het bedrijf zelf ging
met groote sprongen vooruit. Vergeleken bij 1926 steeg
het aantal reizigers met 100 procent, het goederenvervoer met 60, bet pakkettenvervoer met 180 en het postvervoer met 800 procent. Het bloemencentrum Aalsmeer
ging zich hoe langer hoe meer naar Schiphol orienteeren:
in 1927 werden 130.000 kg. snijbloemen met de K.L.M.
verzonden.
Reeds na de indienstireding van Smirnoff volgden
tusschen 1923 en 1928 een reeks van luchtschippers, wier
namen bij het Nederlandsche yolk algemeen bekend zijn.
De heeren Beekman (1924), Tepas, Hondong, Van Dijk
(alle 1925) en Prillwitz, Frijns en Soer in 1927. De
groei van 1927 zette zich in 1928 voort. Niet minder
dan twaalf buiteniandsche verbindingen kwamen op
Schiphol samen. Vergeleken bij 1927 steeg het passagiersvervoer in 1928 met 33, het goederenvervoer met
71, de briefpost met 200 en de pakketpost met 42 procent.
In het drukst van het seinen werd per dag 9.600 km.
afgelegd. Augustus was de drukste maand: gemiddeld
147 passagiers per dag.... tegenover 113 in Aug. 1927.
Zoo ging het voort. Oak in 1929 een stijging over de
geheele linie. Deze lijn weird eerst in 1930 onderbroken.
De malaise deed zich gevoelen. Het aantal reizigers
daalde met 9 procent, maar het goed:eren- en postvervoer
bleef zich in opgaande lijn bewegen. Reeds het volgende
jaar — 1931 — was het reizigersverkeer op peil gekomen
— een toeneming Van 14 procent — en had de K.L.M.
het goudvervoer vrijwel geheel lot zich weten te trekken.
Naast de verbindingen op het buitenland• ontsiond een
binnenlandsch luchtverkeer. Zoo bled het voortgaan.
Van 1931 op 1932 steeg het passagiersvervoer met ruim
31 procent en van 1932 op 1933 met niet minder dan
ruim 65 procent.
Voor de ontwikkeling van het goederenvervoer vinden
wij een ander held'. In vergelijking met 1931 was dit
vervoer in 1932 gedaald met ,ongeveer 263.000 kg. In
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1933 trad het herstel in en niettegenstaande de uitbreiding van velerlei handelbelemmerende maatregelen
was het goederenvervoer in 1933 ruim 4 procent grooter
dan in 1931 , en 32 procent grooter dan in 1932. Het postvervoer, opgenomen onder de bovenbedoelde goederencijfers kwam in 1932 voor ongeveer 20 en in 1933 voor
ongeveer 25 procent van het geheele postvervoer op
rekening van de Indie-lijn.
Het Jaarverslag over 1933 vormt een gouden bladzijde in het groote K.L.M.-boek.
Jhr. ,Dr. J. C. MOLLERUS.
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Algemeene Vergadering.
12 December j.l. hied de Groep hoar Algemeene Vergadering. Als bestuurslid werd: gekozen, dokter P. Cool,
Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst.
Dienzelfden avond hield de heer W. Bos Verschuur
een lezing met lichtbeelden over Amsterdam. De Verbondsleden waren in grooten getale opgekomen en de
lezing viel bij alien zeer in den smaak. Wij hopen, dat
deze spreker nog m.eermalen bereid gevonden zal worden
ons te vertellen van hetgeen, hij gedurende zijn vierjarig
verblijf in Nederland iheeft gezien en geleerd. (De heer
Bos Verschuur heeft n.l. in Nederland de akte M. 0.
teekeneni gehaald).
Zijne Excellentie, de Gouverneur, Meer. Kielstra en
Mej. Kielstra woonden dezen avond bij. Reeds eer had
Z.Exc. van zijn belangstelling in het Verbondswerk doen
blijken, door zich op te geven, als beschermend lid. Voor
den aanvang van de lezing heette onze wnd. voorzitter
Z.Exc. en familie hartelijk welkom en zegde Z.Exc. dank
voor den toegezegden steun.
D. BLANKEN, Secretaris.
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Nederlanders in Zuid-Amerika.
Zoo nu en dan hoort men wat van onze landgenooten
die in Zuid-Amerika wonen, maar het is niet veel.
Geregelde berichtgeving, zooals uit Zuid-Afrika of uit
Noord-Amerika, krijgt men niet. Er is een afdeeling
van het A.N.V. — in Rio de Janeiro — en er is een
vertegenwoordiger van het Verbond: de heer Voorsluys
te Carambehy (waarover straks nader), maar men hoort
over 't algemeen niet veel van de Nederlanders ‘daarginds. Een refs, die ik onlangs gemiaakt heb door de
kuststrook van Brazilie, Uruguay en Argentinie (met
twee insteken binnenwaarts), geeft mij aanleiding om
iets te vertellen van wat ik gezien en gehoord heb van
de Nederlanders in Zuid-Amerika...., d.w.z. in dat
betrekkelijk Heine deel van Zuid-Amerika.
Er is, daarginds, tweeerlei leven van Nederlanders:
in de steden en op het land. Die twee vormen van leven
zijn scherp gescheiden en hebben weinig aanraking met
elkaar, hetgeen hoofdzakelijk een gevolg is van de ontzaglijke afstanden. Te Rio de Janeiro wonen een kleine
150 landgenooten (op een bevolking van 1.730.000
zielen). Voorts wonen ex nog eenigen in Sae) Paulo en
deszelfs havenplaats Santos en ienkelen in de Noordoostelijke havens Bahia en Pernambuco en in de Zuidwestelijke Porto Allegre en Rio Grande do Sul. Maar de
kleinste afstand van seen flier plaatsen naar Rio de
Janeiro is ongeveer 12 uur (per spoor van Sao Paulo
of per boot van Santos) en men begrijpt dal er, al telt
men zulke afstanden daar veel minder dan hier, toch
niet licht iets komt van „eens eventjes aanloopen".
Nu is er, in Brazilie — in heel Brazilie, niet alleen
in de kuststrook die ik heb bezocht maar een Nederlandsche kolonie op het platteland en die is gelegen in
het binnenland, in den Stoat Parana, (zooals men weet
is Brazilie een Statenbond gelijk de V. S. van NoordAmerika) en wel op 20 uur sporens van de naast bij
gelegen groote stad Sao Paulo. Natuurlijk is er tusschen
deze lieden ien hun landgenooten in Sao Paulo geen
verkeer. En in het dichterbij liggende plaatsje Castro
wonen, voor zooveel ik weet, geen Nederlanders, terwiji
in de, iets verder (toch altijd weer op eenige uren
sporens) verwijderde hoofdstad van Parana, Curityba,
eên landgenoot gebruik maakte van de gelegenheid die
onze gezant bij zijn bezoek ter plaatse had gegeven om
hem te begroeten. Meer schenen er daar trouwens niet
te zijn.
Men zal dus begrijpen dat er, tusschen dat vereenzaamde groepje landlieden in Carambehy en de kleine
groepjes stedelingen, weinig of geen aanraking bestaat.
Ik moet er echter aanstonds bijvoegen, dat daarin nu
weldra in zooverre verandering zal komen als de nieuwe
Nederlandsche Consul in Sao Paulo, de heer Berkhout,
zijnen landgenooten heeft toegezegd dat hij den verkoop
van hun producten in die stad zou bevorderen. De heer
Berkhout is zelf in Carambehy geweest en stelt belong
in de kolonie, zoodat er nu wel eenig verkeer tusschen
dat stukje Nederlandsch boerendom en het Nederland-

sche Consulaat in Sao Paulo zal ontstaan. De vorige,
onlangs overleden, Nederlandsche Consul, de heer
Zerrenner, was een voortreffelijk man, die zeer veel voor
de Nederlanders in de plaats zijner inwoning heeft over
gehad, maar hij was een Duitscher en kwam,, mode door
zijn hoogen leeftijd, zelden meer buiten, de stad. En die
heer Guimarraes, de consul in Curytiba (die veel dichter
bij woont dan de heer Berkhout) is een allerbeminnelijkste Braziliaan, maar stelt natuurlijk niet zooveel belang in een Nederlandsche kolonie als een Nederlander.
Carambehy heb ik waarlijk een merkwaardig stuk
„Nederland in den Vreemde" gevonden. Vooreerst omdat
het de eenige Nederlandsche agrarische kolonie in heel
Zuid-Amerika is, die geslaagid mag 'heeten, en ten tweede
omdat deze kolonie, na meer dan 20 jaar te hebben
bestaan, nog zuiver Nederlandsch is gebleven. Zoo zuiver
dat meer dan een van die kolonisten nog niet eens, de
landstaal kent i(Portugeesch), hetgeeni mogelijk is door
de groote mate van afzondering en doordien slechis
ienkelen naar Castro gaan om daar de boter en de kaas
voor alien ter markt te brengen. Het onderwijs wordt
trouwens tot nu toe uitsluitend in het Nederlandsch gegeven (door den reeds genoemden heer Voorsluys), zoodat ook alle kinderen, zuiver Nederlandsch spreken en
,onze gezant, toen hij de kolonie bezocht (ik beyond mij,
evenals de heer Berkhout, in zijn gezelschap), niet alleen
met oud en jong onze taal kon spreken, maar ook, in
het kerkje, door een talrijk kinderkoor met het Wilhelmus
en met verscheidene andere Hollan.dsche liederen wend
ontvangen. Eerst thans zal er ook een Braziliaansche
onderwijzer komen, omdat het voor de kinderen toch
lastig is dat zij de landstaal niet leeren.
Maar deze kolonie is, zooals ik al opmerkte, vooral
merkwaardig omdat zij de eenige werkelijk en duurzaam
geslaagde Nederlandsche agrarische kolonie in heel
Zuid-Amerika is *).
Alle andere zijn of mislukt en verdwenen of hebben,
door menging met andere ielementen, hoar Nederlandsche
karakter geheel verloren. Waartegenover mien, in Brazilie
zoowel als in Argentinie, tai van Duitsche, Engelsche,
Haliaansche, Poolsche, senz. kolonie§, kan vinden, die
bloeien en die .hun oorspronkelijke karakter hebben be-

Woning in Carambehy.

houden. Hoe dat nu komt, waardoor alleen Carambehy
zich kon handhaven en ook als Nederlandsche nederzetting het „ Je maintiendrai" zoo mooi bleef hoog hou*) Ik bedoel: Staats-Nederlandsch en laat dus b.v. de ZuidAfrikaansche nederzetting in Argentinie buiten beschouwing.
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den, laat ik nu rusten; het zou deze bespreking te zeer
doen uitdijen. En om dezelfde reden ga ik ook niet dieper
in op het zonderlinge verschijnsel dat Carambehy wellswaar meer hofsteden telt dan in het begin, maar in het
geheel niet van type is veranderd, zooals toch elke geslaagde kolonie pleegt te doen. Alles is er nog net als
in het eerste jaar: elke hofstede staat op zichzelve, het
kerkje eveneens, ,een vereenigingslokaal, behalve de kerk
(de hevolking is bijna geheel gereformeerd) is er niet en
er bestaat zelfs niet de minste „kom" van een , dorp. Wat
dat betreft is alles nog geheel primitief.
Maar de menschen zijn er tevreden op den nog al
schralen, grand, waar ze echter good vee voor hun zuivel
kunnen telen en in het frissche hoogvlakte-klimaat, waar
Hollandsche herfsttemperatuur kan ,heerschen en waar
het molt zeer warm of bar koud is.
De gezant, Dr. Hubrecht, was verrukt over Carambehy.
Over de zuivere, degelijke, rustig opgewekte sfeer vooral
en ,over het simpele land, dat bosschen noch rivieren
noch Bergen iheeft, maar heuvelglooiingen en wijde
einders zooals men die bij ions in de Oostelijke provincien 66k wel kent. Hij heeft er, een paar maanden na
zijn eerste bezoek, zijn heels gezin gebracht am daar
wat te logeeren. Bij de bewoners, want een logement
bestaat er niet.
* * *

In Argentinie staat het eenigszins anders. Er zijn,
in Buenos Aires (metropolis van 2.195.200 inwoners)
veel meer Nederlanders dan in Rio; men zei mij: 500 a
700. En er bestaat daar niet alleen een Nederlandsche
vereeniging (tot voor korten tijd met uitsluitend liefdadig
doel), maar ioak een Nederlandsche Kamer van Koophandel. Die geeft geregelde „Mededeelingen" uit en
daarnaast redigeert haar administrateur, de beer Chr.
van Balen, nog een zeer lezenswaard eigen Maandblact.
De meesten van deze Nederlanders zijn, evenals die te
Rio, verbonden aan filialen, van Nederlandsche ander-

Het kerkje van Carambehy.

niet-Nederlandsche. Er is zelfs een Nederlander al sinds
jaren als notaris gevestigd (de heer Broens) en hij is
juist oak onze Consul. Wel is hij geen Nederlandsch
onderdaan meer, doch in zijn spreken hoorde men nog
niets van een vreemdeling.
Voorts zijn er, in de kleinere steden van het binnenland, zooals Rosario, Sante-Fe en de Paraguyaansche
hoofdstad Asuncion, nog eenige Nederlanders in aannemers- of in graanbedrijven werkzaam, waarvan (van
die bedrijven bedoel ik) ienkele een voorname plaats
innemen.
Het goat dezen stedelingen in den tegenwoordigen
tijd niet voor den wind. De crisis drukt zwaarder op
Argentinie dan op Brazilie (hoe dat komt, laat ik ook
weer rusten) en ik vond de stemming onder de Nederlanders• te Rio dan ook (opgewekter dan die te Buenos
Aires, al was ze daar toch ook nog vrij wat monterder
dan bij, ons be lande.
Maar bepaald slecht staat het in de, nog zeer jeug-

St. Nicolaasfeest der Nederlandsche Vereeniging te Rio de Janeiro.

nerningen zooals de Hollandsche Bank-Unie (tot voor dige, Nederlandsche agrarische kolonie van Los Pinos,
kart: Hon. Bank v. Z.-Amerika), de Kon. Hall. Lloyd, ofschoon deze tamelijk wat aanraking heeft met de
Philips, de Kon. Petraleummij., enz., maar ook wel aan landgenooten in Buenos Aires. 1k heb daarover niets
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dan gejammer gekoord, zoo van iofficieele als van nietofficieele zijde en dat pessimisme kan men bevestigd
vinden in het laatst versc'henen nummer van het bovenvermelde „Maandblad", waarin de heer Van Balen ook
de oorzaak van het getob met Lois Pinos uiteen zet. En
andere zuiver Nederlandsche (Staatsnederlandsche) kolonies zijn er in Argentinie niet.
* * *

Ik ben van deze landen teruggekomen met den sterken
indruk, dat daar de naaste toekomst van de wer gild lift
en dat Nederland zich een veel grooter aandeel in die
toekomst behoorde te verzekeren dan het thans daarin
heeft. Dit durf ik zeggen, alien pessimisten ten spijit die
waarschuwen fegen die vele ,onzekerheden daarginds.
Die zijn er, maar waarom zijn ter nochtans zooveel
groote zaken in handen van Engelschen, Amerikanien,
Duitschers, Italianen, Franschen en, niet in die van
Nederlanders? En waarom kan men wijzen op tientallen bloeiende agrarische kolonies van die andere volken
en, voor Nederland, alleten op Carambehy?
Wij hebben het ons, in de laatste halve eeuw, te
makkelijk gemaakt, hebben onze producten zoo dicht
mogelijk bij , huffs willen verkoopen en zijn hier aan veel
te veel weivaart en geritef gewend geraakt, om elders
nog te kunnen aarden.
Mo, et de ontplooiing van Zuid-Amerika, die nu op
genie van Noord-Amerika staat to volgen, buiten ons
omgaan?
De oogen open en de handen gereed! Er gaat daar
wat gebeuren.
Laat ons erbij zijn!
C. K. ELOUT.
OM=
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Amersfoort herleefd.
Den 9den Januari j.l. richtte de AM. Amersfoort een ZuidAfrikaanschen avond in, waarop Prof. Dr. G. Besselaar een
rede hield over „Nederlands belang bij Zui,d-Afrika", afgewisseld door voortreffelijke voordrachten van Mei. Stefanie
Faure van Zuidafrika,anschegedichten. Enkele Zuidafrikaansche rolprenten worden vertoond, welwillend afgestaan door
het Gezantschap der Unie van Zuid-Afrika te 's-Gravenhage.
Tevens waren enkelegeschriften en boeken, wat voorwerpen
en kaarten betreffende Zuid-Afrika uitgeistald, ter bezichtiging
voor het publiek; terwijl ook de electrische wereldkaart van
het A.N.V. niet ontbrak.
De avond heeft op het warmgestemde publiek een goeden
indruk gemaakt en beteekende een degelijke en krachtige
propaganda voor Zuid-Afrika, en voor het Verbond.
De afdeeling, diegedurende de laatste jaren een kwijnend
bestaan voerde en feitelijk bestuurloo,s was, heeft het vooral
aan de vasthoudendheid en het optimisme van den secretarispenningmeester — eenig bestuurlid—
langen tijd —
en thans voorzitter, de heer A. F. van Beurden te danken,
dat zij in leven isgebleven, niet alleen, maar nu weer tot een
zoo krachtige opleving instaat bleek. Het nieuwe bestuur gaat
met vertrouwen een tijdperk van levend Verbondswerk tegemoet.
Een fout in de bestuurssamenstelling, in ons vorig nummer
opgegeven, dient hersteld: bestuurslid is niet de hoer A. Blusse
van Oud-Alblas maar Ritmeester P. C. L. Blom.

's-Gravenhage - Vlaamsche avond.
Den 12,den Februari was een Vlaamsche avond ingericht.
Voortreffelijke sprekers waren aangekondigd: Dr. Rob. van
Roosbroeck uit Antwerpen, in Den Haag welbekend o.a. door
zijn schitterende lezing bij herdenking van Willem van
Oranje; verder de begaafde voordrachtkunstenaar Jac. van
Elsacker uit Rotterdam. Deze samenwerking van geziene
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voorgangers uit de Noord- en Zuidnederlandsche koopsteden
was waarlijk te mood om niet bij voorbaat de aandacht te
trekken. Bovendien was de jeugd van alle Haag,sche hoogerie
burgerscholen, gymnasia, lycea enz. uitg,enoodigd om nog van
andere gasten niet te spreken. Hoe veel verwachtingen hadden
geestdriftige groot-Nederlanders idan ook op dezen avond
gebouwd. Zij gingen in vervulling voor wat betreft den inhoud
van het geestelijk onthaal. Maar de opkomst van onze
honderdien leden viol tegen. Ook de jeugd verscheen in veel
te geringen getale. Die aanwezi , g,heid van een 150-tal belangstellenden was toch inderdaad niet in overeenstemming met
de beteekenis van 'den avond. Kunnen onze leden voortaan
niet pogen, de idagen der bijeenkom,sten, die het bestuur met
zorg voorbereidt, vrij te houden. Kunnen zij mis,schien z,elfs niet
iets meer idoen en als onbezoldigde werfkrachten nieuwelingen
meebrengen, die het Verbond en zijn werk nog niet kennen?
De 'kracht van onze vereeniging moet op den duur gezocht
worden bij de leden; op den iduur ka,n niets bereikt worden
als de leden niet met voile kracht medewerken.
Van de lezing van Dr. van Roosbroeck vindt men elders
in idit blad een uitvoerige samenvatting. „De,z,e goed afgewerkte,
wel idoordachte en kund uige causerie moet, niet alleen voor de
Vlaamsche ienthou,siasten, maar ook voor alle andere aanwezigen een genot zijn geweest", schreef een Haag,s,ch blad. Een
„door het gehoor zeer gewaardeerde lezing", stelde een ander
blad vast. Dr. van Roosbroeck besloot met den wensch dat
de vriendschapsbanden tusschen Nederland en Vlaanderen
steeds he,chter mochten worden. De warme instemming der
aanwezigen onderstreepte daze woorden. Moge bij een volgenden Vlaamschen avond hun getal grooter zijn.
Na d,e,ze lezing kwam Jac. van Elacker aan het woord.
Hij deed ons genieten van de voordracht van Vlaamschproza
en o.m. gedichten van G-ez,elle, Alice Nahon, Rene de Clercq
en Marnix Gijsen. Met zijn veel,zijdig talent heeft hi' zeker
stormenderhand de aanwezigen, die zijn kunst of het Vlaamsche werk niet genoeg kenden, veroverd. Wij hadden inderdaad de Vlaamsche letteren niet beter kunnen eeren dan
door dezen Hollandschen vertolker te kiezen.
Na afloop van den avond werd eengezellige bijeenkom,st
gehouden. Het bestuur van Pulchri Studio stelde de aanwezigen
tevens, in de gelegenheid, de zeer fraaie tentoonstelling van
Balineesche en verdere Ned.-Indische kunst te bezichtigen,
waarbij de heer Van Lelyveld als deskundig leidsman behulpzaam was. Velen maakten hiervan een idankbaargebruik.
C. S.

Groningen.
Prof. Dr. I. H. Gosses heeft in Januari voor de leden
der afd. Groningen een lezing gehouden over het verleden der
Friezen. De heer J. Domela Nieuwenhuis, die den§preker had
ingeleid, bracht hem aan het slot ook dank voor zijn belangwekkende redo, waarop we in een volgend nummer ho en
terug to komen.
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Ds. Jac. van Belkum t

Onlangs overleed te Johannesburg op twee en tachtigjarigen
leeftijd de algemeen beminde predikant Ds. Van Belkum.
Door samensmelting van ons Januari- en Februarinummer
kunnen wij van dit groat verlies voor de Hervormde kerk in
Zuid-Afrika eerst thans melding maken.
Ds. Van Belkum was een Nederlander vangeboorte en is
eerst in 1890 naar Zuid-Afrika vertrokken, waar bij zich
onder de Afrikaners een eervolle loopbaan wist to verwerven.
Het A.N.V., dat steeds zijn belangstelling had, verliest in hem
een barer beste Zuidafrikaansche leden.

Promotie Dr. Elizabeth Conradie.
De promote op 13 Februari aan de Universiteit te Amsterdam van ,miejuffrouw Elizabeth Johanna Miller Conra,die tot
doctor in de letteren en wijsbegeerte (met lof), de twee& van
, dien acrd in Nederland van een Afrikaansche, is eengedenkwaardig feit van meer dan gewone beteekenis. Zij is tot heden
de eenige Zuidafrikaansche vrouw, die doze onderscheiding
verwierf. Haar proefschrift heeft tot onderwerp: Hollandse
skrywers in Zuid-Afrika (1652-1872) I. Van Naar stellingen
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trekken vooral VII en VIII de aandacht. Zij luiden: „Het
wederinvoeren van de studie van de Nederlandsehe taal op
school is dringend noodzakelijk voor het aankweeken van een
zuiver Afrikaanschen geest", en „Ten opzichte van inrichting
en algemeene orienteering, behooren de Hollandsch-Afrikaansche Universiteiten en Universiteitscolleges zich meer dan
thans naar Nederland te richten".
Dr. Eliz. Conradie, die lectrice aan het Grey-UniversiteitsKoliege te Bloemfontein is, werd te Tulbagh in de Kaapprovincie geboren en genoot haar schoolopleiding te Wellington,
waar zij in 1921 matriculeerde met een beurs van de Universiteit. In 1924 behaalde zij den graad B. A. met onderscheiding
aan het Hugenote-Universiteits-Kollege. Zij verwierf haar
graad M. A. in 1926 met onderscheiding aan de Universiteit
van Zuid-Afrika; de idrie daarop volgende jaren was zij lectrice
in het Nederlandsch en Afrikaansch aan het HugenoteUniversiteits-Kollege. Zij vertrok in 1929 naar Nederland,
waar zij te Amsterdam cum laude dotoraal deed. Zij keerde
toen naar Zuid-Afrika terug. Voor de tweede maal, met kort
verlof in Nederland, promoveerde zij op het bovengenoemde
proefschrift, een cultuurhistorische studie, waarvan later een
tweede deel zal verschijnen. Wij wenschen haar in Zuid-Afrika
geluk met haar promotie en spreken den wensch nit, dat haar
werk vangroote beteekenis mag worden voor haar geboorte0. D.
land.

Vondelingskens.
Dist zoetgevooisde verkleinwoord is in onze taal vooral bekendgeworden door den bundel verzen, welke de het vorig
jaar op nog zoo jeugdigen leeftijd overleden Vlaamsche dichteres
Alice van Nahon onder dien verzamelnaam deed verschijnen.
Onder de toondichters, die door ideze simpelej gevoelige
liedjes geinspireerd werden, neemt de heer J. P. J. Wierts
een eersteplaats in. Hi' verzamelde enkele zijner zettingen
in een liederenbundel, welken hij genoemd verkleinwoord tot
titelgaf. Onlangs verscheen die als een waardig „ter gedachtenis" aan de dichteres. Mogen deze liederen op vele Nederlandsche kunstavonden gezongen worden; zij verdienen het
ten voile.

Nog eens de Brusselsche Straatnamen.
Naar aanleiding van het ingezonden stuk der Ned. Ver.
(Hollandsche Club) te Brussel, opgenomen in ons vorig
nummer, vestigt men onze aandacht op den in 1926 bij
R. Bracke uitgegeven Gids der Vlamingen te Brussel, getiteld
Ons Boekje, o.m. bevattende ieen plattegrond alsmede een lijst
der meest voorkomende straatnamen, zoowel in het Fransch
als in het Nederlandsch.

Nederlandsche Vereeniging te Geneve.
Uit het jaarverslag over 1933, , dat wij van ,deze vereeniging
ontvingen, blijkt dat er een opgewekt Nederlandsch leven
heerscht in de stad van den Volkenbond, wier Nederlandsche
ambtenaren ook hun belangstelling voor de vereeniging toonen.
Nationale gedenkdagen waren ook in het afgeloopen jaar
welkomegelegenheden tot sterkende samenkomsten. Genoemd
worden de Willem-de-Zwijgerherdenking, Koninginnedag en het
St. Nicolaasfeest.
Ook door lezingen tracht het bestuur den band onder de
laden te versterken. Spreekbeurten vervulden de heeren
Le Rutte en Dr. T. P. Sevensma. Met dankbaarheid wordt ook
de medewerking vermeld van den Nederlandschen gezant en
den Nederlandschen consul.
Het bestuur is aldus samengesteld: D. Mesritz, voorzitter;
A. Brandt, isecretaris; E. J. G. Pleines, penningmeester; mevr.
Boissevain-de Vas en mej. A. Lucas, commissarissen. Het
Secretariaat is gevestigd: Plateau de Frontenex.

De Apo-Kajan-Film van Tillema.
De heer H. F. Tillema, de bekende strijder voor de yolksgezondheid in Ned.-Indie, die door zijn rijk verluchte boeken
over dit onderwerp en door zijn rolprenten uit de binnenlanden
zooveel nuttige kennis over de onder Nederlandsche gezag
,staande inlanders heeft verspreid, heeft van zijn jongste reis
door Borneo wederom belangrijk materiaal meegebracht. Zijn
A po-Kajan-Film" heeft reeds in enkele steden gedraaid en zeer
„
de aandachtgetrokken. Ze is belang-wekkend om te zien en
tevens eenpleidooi voor „een primitief, onbegrepen en miskend yolk", een stam der Dajaks, die verdient dat hem door
Nederlandhooger geestelijke ontwikkeling wordt bijgebracht.
Hier is ook een taak voor de Afdeelingen van ons Verbond.
Tegen billijke voorwaarden stela de heer Tillema, (Parkweg 12,
Bloemendaal) daze rolprent ter beschikking.
Wanneer onze Ardeelingsbesturen met den of meer plaatselijke vereenigingen een vertooning inrichten, geven zij de
laden met welnig kosten jets bijzonders to genieten.
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Groep Nederland.
Dames G. M. Rueb, Eendrachtsweg 37,
Rotterdam.
P. Kuyt, 2de Jerichostraat 6b,
9,
Beiden opg. door het bestuur van de Md. Rotterdam.
Mej. R. Portielje, Mathenesserlaan 237,
,,
Koornneef, St. Liduinastraat 46b,
Schiedam.
Beiden opg. door den hear F. A. C. Lechner, Schiedam.
G. J. PoMerman, Overschiesche straat 60,
H. C. Valeton, Klein Engendaal 18, Soest.
A. J. G. Strengholt's Uitg. Mij. N.V., Heerengr. 390, Amsterdam.
Y. van der Wielen, Gen. van Heutszstraat 179, 's-Gravenhage.
Mr. J. D. Koster, burgemeester van Kortgene.
Beiden opg. door Drs. W. Goedhuys, Overveen.
Groningen.
Mr. C. J. Beukelman, Eeldersingel 2,
Dr. S. Tromp de Ruiter, Kraneweg 94,
Beiden opg. door het bestuur van Afd. Groningen.
Diepenheim.
J. Eyken Sluyters, Burgemeester van
Opg. door den heer P. J. de Kanter, 's-Gravenhage.
A. C. Korpershoek v. d. Kooy, Helenastraat 44, 's-Gravenhage.
Mr. Dr. H. J. von Brucken Fock, Drie Hoekjes 3,
J. W. B. Ambrosius, Jongeneelstraat 3,
Allen opg. door Mr. A. B. Cohen Stuart, 's-Gravenhage.
Amsterdam.
M. Goldenberg,
Holendrechtstraat 27,
Opg. door het bestuur van afd. Amsterdam.
Mevr. L. C. van Hotema-Kohler,
Mechelschestraat 11,
Y
Scheveningen.
Mevr. J. Cohen Stuart-Zeverijn, Gevers DeynootScheveningen.
weg 190,
Beiden opg. door het bestuur van afd. 's-Gravenhage en 0.
Rotterdam.
Mej. Zr. J. Volmer, „Eudokia" Bergweg 323,
Orig. door het bestuur van afd. Rotterdam,
Zwijndrecht.
n Arts, Burg. de BruInelaan 94,
J. J. van Luy,
H. I. Meyer, Apotheker, Veerplein 19,
Arts, Rotterdamscheweg 127,
G. M. A. I. Krijger ,
,,
Allen opg. door den heer B. M. Gras, Zwijndrecht.
PP

Groep Nederlandsche Antillen.
Mej. W. Wesseling, Onderwijzeres b/h. Openb. Onderw., Aruba.
Opg. door het bestuur van afd. Aruba.

Groep Nederlandsch-Indie.
Palembang.
H. J. Faber,
Mr. A. M. J. Harteveld,
W. Bastiaanse,
Allen opg. door Ir. L. L. W. v. Soest, Pladjoe.
PP

PP

Buitenland.
W. van Wijk, p. a. Englebert Tyres (S.A.) Ltd.
Kaapstad.
91-93 Strandstraat„
Mevr. W. van Wijk,
,,,,
K. Brauwer, Holland-Afrika Lijn, St. Georgestraat
J. F. C. Blokpoel,, p. a. Consulaat der Nederlanden
Boston House, Strandstraat
J. J. Besseling, p. a. Bowyer's Garage Ltd.
Hoek Loop- en Riebeeckstraat
Allen opg. door het bestuur van afd.
Louis Bie'rmann Grootes, Gustav Adolfstr. 5 III G. G.
Leipzig C. 1.
Opg. door den heer H. H. ter Meer.
PP

'PP
PP

9,

PP
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i
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TER NAGEDACHTENIS
Een Koningin vermag zoo veel,

het uitspreken, dat het Olranjehuis weer eentoekomsf had!
Die toekomst was, na 's Konings dood in 1890, in de
Van trouwe volksmin viel ten ,deel.
handen gelegd van Koningin Emma. Op Haar rustte
W. J. HOFDIJK.
de dubbele taak van Vorstin en Moeder van de aanDe ouderen ander onstherinneren zich nog, hoe harte- staande Koningin. Is het al moeilijk voor elke moeder
lijk Princes Emma van Waldeck-Pyrmont in 1879 werd om de zelfstandigheid van haar opgroeiende dochter te
welkom geheeten in Nedererkennen en te eerbiedig. en,
land, hoe het gewaardeerd
hoe oneindig veel zwaarder
werd, dat Zij den vereenen ernstiger de opdracht van
zaamden levensavond van
een Vorstin-Maeder, die Haar
Koning Willem III kwam
kind moet voorbereiden voor
verlichten.
het Koningschap om zelf
Wel gold voor Haar, dat
terug te treden als eerste
Zij kwam, zag en overwon;
Onderdane.
nooit heeft het Nederlandsche
Er is nooit een andere
yolk in Haar een vreemdemeening uitgesproken dan
linge gezien, omdat Zij zelf
deze: Koningin Emma heeft
door heel Haar optreden
die opdracht op voorbeeldige
toonde: ik wil een der Uwen
wijze vervuld, en wanneer
zijn.
het Nederlandsche yolk nu
Als de dag van gisteren
al bijna 36 jaar een Koningin
staat ons nog voor den geest
heeft, om Wie andere A/c:liken
die avond van 31 Augustus
ons benijden, dan danken wij
1880, teen de mare zich
dat aan Haar, die den 20sten
verspreidde, dat de Koningin
Maart uit het leven scheidde,
het leven had geschonken aan
door een gansch yolk in weeeen dochter. Een iffier wilde
moed nagestaard als een
het vertellen, al wist de ander
lichtend voorbeeld van Kohet natuurlijk al Lang, maar
ninklijke offervaardigheid en
iedereen was er vol van, wilde De Koningin-Moeder, geboren 2 Aug. 1858, overladen 20 Maart 1934 toewijding.
Een Koningin vooral, aan wie de parelketen
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Rouwbeklag.
Het Hoofdbestuur richfte aan H. M. de Koningin den
volgenden brief van rouwbeklag:
Mevrouw,
Het Hoofdbestuur van hef Algemeen Nederlandsch
Verbond, als folk van zijn laden, over de geheele wereld
verspreid, verzoekf Uwer Majesteit eerbiedig, de verzekering te willen aanvaarden van zijn diepgevoelde
deelneming in bet mote leed, dat Uwe Majesteit en
Haar Huis heeft getroffen door het overlijden van
Hare Majesteit de Koningin-Mader.
Met het gansche Nederlandsehe yolk gedenkt het
hoofdbestuur in eerbiedige dankbaarheid Haar onschatbare verdiensten voor het Vaderland als Gemalin van
Z. M. Koning Willem III, als Moeder van Uwe
Majesteit, als Regentes van het Koninkrijk, en voor het
yolk door Haar voorgaan en Haar steun in de beoefening van liefdadigheid en bescherming van kunsten en
wefenschappen.
Het hoofdbestuur houdf de nagedachtenis van Hare
Majesteit in groote vereering.
Met den diepsten eerbied,
Van Uwe Majesteit de getrouwe onderdaneni
(w.g.)' DE KANTER, Alg. Voorzitter.
BI JLO, Aig. Secretaris.
*

* *

De algemeene voorzitter heeft, vergezeld van den
administrateur, namens het Hoofdbesfuur een palmtak,
en op verzoek en namens de afdeeling Aruba een krans
bij, de baar neergelegd.
De afdeeling 's-Gravenhage zond, eveneens een krans.
*

* *

Het Bestuur van de Groep Nederland zond aan Hare
Majesteit de Koningin bet volgende telegram van
rouwbeklag:
'Diep getroffen door het overlijden van Hare Majesteit
Koningin Emma, betuigen bestuur en leden van Groep
Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond
Uwe Majesteit en Haar Huis eerbiedig deelneming.
J. N. PATTIST, Voorzitter.
Nationale verplichtingen.
Dat ook in Nederland in den laatsten, tijd de drang
om uiting fe geven aan de Heide voor het Vaderland,
sterk toegenomen is, vindt fhans wel algemeene erkenning.
Men late zich daardoor echter niet verleiden te denken, dat op dat punt alles nu zoo mooi is als "t zijn kan.
Hiermede is niet bedoeld te.zeggen, dat er nog altijd
een volksdeel is, dat op zijn best gematigd onverschillig
is — 't geen, indien juist, op zichzelf toch reeds een
belangrijke verbetering beteekenen zou in vergelijking
met korten tijd terug —, maar ook bij, de groote meerderheid, die eerlijk overtuigd is in liefde voor het Vaderland voor niemand ander te doen, kan die liefde niet als
volkomen zuiver zoo maar aanvaard worden.
Een van de graadmeters voor zuiverheid is of men
zich er op toelegt zooveel mogelijk aan de voortbrengselen
van het eigen land de voorkeur fe geven boven die nit
den vreemde. Meer dan ooit is hef in dezen uiterst zorgvollen ifijd plieht de eigen nijverheid le steunen. Hoevelen
eehter zijn er nit nog, die zich van lien plicht geen

rekenschap geven. Nog altijd zijn de Nederlanders, die
zonder nadenken vreemde voortbrengselen koopen, hoewel het .eigen, land volledig in staat is te leveren, wat zij
wenschen, veel te -talrijk. Niemand zou, vooral nu in de
omringende landen met de uiterste scherpte aan de eigen
-voortbrengselen de voorkeur gegeven worth, zijn plicht
mogen verzaken. Het is nog altijd niet aIgemeen doorgedrongen dat het hier een der middelen betreft om het
vaderland, dat men zoo lief heeft, boven water te houden.
In den strijd tegen het onnoodig gebruik van vreemde
talen en vreemde woorden heeft de vaderlandsliefde ook
nog niet ,overwonnen, en de mooie Nederlandsche taal
kan zich allerminst gekoesterdi en verzorgd gevoelen
door alien, die zich hevig verontwaardigd zouden foonen,
wanneer hun vaderlandsliefde in twijfel getrokken wend.
Dezen hebben in zoover gelijk, dat van opzet geen sprake
is, maar zich geen rekenschap , te geven van de verpliehtingen, die men tegenover zijn taal heeft, is ook een
ernstige lout.
Van overwegend belang •ierbiji is de hauling van
hen, die op hooge en belangrijke posten geplaatst zijn.
Wat dezen doen en zeggen, vim* gemakkelijk navolging
bij de massa. Het is derhalve in de eersfe plaats hun
plichit, antler alle omstandigheden onze taal zoo zuiver
en mooi mogelijk te spreken en te schrijven en haar vrij
te houden van vreemde woorden, waarvoor zonder bezwaar Nederlandsche gebruikt kunnen worden; hun
plichit ook om zich tegenover vreemdelingen van onze
taal le bedienien, wanneer zi.j weten dat dezen haar verstaan. Daaruit spreekt een nationale waardigheid, die
de vreemdeling valkomen waardeert.
Zoo is het zeer te betreuren, dat de Gouverneur-Generaal van Ned. India in zijin telegram van rouwbeklag
aan Koning Leopold III van Belgie de Fransche taal
gebruikte, en er dus blijkbaar niet aan gedacht heft,
dat Z. M. regeert over 41/2 millioen stamgenooten, onze
taal voortreffelijk spreekt en zich op zijn reizen in Ned.Indie uitsluitend van onze taal bediende.
Dringend, noodig is ook, dat met kracht opgetreden
wordt tegen, de on.Istellende slordigheid, waarmede het
Nederlandsche yolk onze taal tegenwooirdig spreekt, en
vooral schrifft.
De schuld daarvan zal ten deele liggen bi.j het anderwijs, maar het is ,00k een uiting van de onverschilligheid,
die op elk gebied zich bij zeer velen vastgezet heeft.
Voor het vervullen van zijn plichten tegenover de
gemeen:schap, voor toewijding om de algemeene belangen
en de belangen van an.deren te dienen, op hoe bescheiden
terrain ook, voelen zeer velen niets meer. Men haalt naar
zich toe, wat men halen kan, het belang der gemeenschap, ook van de eigen nationale getneenschap is, trots
veel hoera-geroep, bijzaak, zoo niet erger.
Het is de hoogste tijd daf het Nederlandsche yolk zich
veel meer bewust wordt van zijn verplichtingen tegenover eigen land, en stam en daarnaar ihandelts , wil het niet
door de zeer krachtig . opgeleefde en opoiferende nationale gemeenschappen om zich heen ten slofte dood-

gedrukt worden.
Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te
bedenken, geve aan den notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch Verbond gevestigd is te Dordrecht, dat de statuten
laatstelijk zijn goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van
2 December 1933, No. 37 en dat de beschikking gemaakt wordt
vrij van alle rechten en kosten.
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Mededeelingen.
Er werden van 1 Jan.-15 Maart 1934 136 kisten
verzonden t.w.:
Naar het Bureel voor Vlaanderen te Antwerpen 88,
naar de Vla:amsche Opvoedings Centrale te Cappellen, 9
en naar de Bethlehemkapel te Anderlecht—Brussel
2 kisten. Zuid-Afrika ontving 15 kisten t.w. Kaapprovincie: Federatie van Afrikaanse Kultuurvereenigingen te Kaapstact 1, Boere-Handhawersbond te Kaapstad 2 en de school te Goode Moed 1; Transvaal: 6 kisten
en wel de F.A.K. te Johannesburg 1, de leerstoel van prof.
dr. Engelbrecht te Pretoria 2, de Intermediaire school te
Amersfoort (Wakkerstroom) 2, Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria 1; Oranje Vriistaat:
4 kisten, t.w. Grey Universiteits Koliege Bloemfontein 3
en Helpmekaar te Bloemfontein 1. Naar Natal werd een
kist aan de Saamwerkunie te Ladysmith gnezonden.
Naar Nederlandsch-Indie verzonden wij 4 kisten en
wel 3 aan zendelingen in Halmaheira en Celebes en 1
aan de school te Magelang (Java).
Er werden 3 kisten naar de V ereenigde Staten van
Noord-Amerika verscheept en wel voor de Public
Library's te New York, Chicago en . Gara (Indiana) ieder 1.
Naar Duitschland verzonden wij 6 kisten: 3 naar den
Nederlandschen Bond en 1 aan de Nederlandsche
Vereeniging „Ons Belang" te Nordhom, de Vereeniging
Nederland—Kleef en de Vereeniging Nederland in den
Vreemde te,Millheim.
De 3 lichtschepen op de kust iontvingen ieder 1 kist,
het Leger des Heils te Dordrecht 2, het Krankzinnigengesticht te Woensel (N.-B.) 1, het Jeugdgebouw van de
Hervormde Gemeente te Erica (Dr.) 1 en twee zeemanshuizen te Rotterdam ieder 1 kist.
Het Bureel voor Vlaanderen opende to Kortrijk een
onderafdeeling, waar door de goede zorgen van den
secretaris van het A.N.V., H. Christiaen, de verdeeling
der leesstof voor het arrondissement Kortrijk zal plaats
hebben.
Als vaste medewerker is bijgeschreven de heer A. J.
Schreuder, „De Hoek" Joubertweg 2, Oosterbeek-Hoog,
voor Arnhem en Omstreken.
De uitgebreidheid van de stad 's-Gravenhage en het
toenemend aortal vaste adressen, dat iedere maand moet
worden bezocht, maker de aanschaffing van een motor
op het Aransportrijwiel ionvermijdelijk, 'zoioals in ons
jaarverslag 1933 reeds werd opgemerkt. Wie van de
laden helpt ,ons in dezen? Wanneer 20 belangstellenden
in ons werk ieder een rijksdaalder starter op ons gironummer 149431, zullen wij in staat zijn ons transportkarretje van een motor te voorzien en den , ophaaldienst
aanmerkelijk te verbeteren.
Wie komt het eerst over de brug?
FRED. OUDSCHANS DENTZ,
Leider der Afd. Boekverspreiding.
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DER VADEREN
Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XIII.
DE NEDERLANDERS IN ZWEDEN.
„Er was een tijd, waarin de weegschaal der volken
„van Europa door hare vorsten niet ter hand werd ge„nomen, of de Hollandsche maagd, aan hunne zijde op
„het regtsgestoelte gezeten, wierp er mede hoar oorlogs„zwaard of hater olijftak in, en deed door deze bijwijlen
„den evenaar overhellen”.
Zullen deze regelen, waarmede Potgieter zijn opstel
over het „Rijksmuseum te Amsterdam” aanving, hem
misschien reeds voor den geest zijn gekomen, toen hij
ongeveer honderd jaar geleden zijn refs naar het Noorden
deed? Wij zouden het haast denken, want zoo ergens,
dan zijn daar die woorden van toepassing.
Wat ,een invloed, wat een kracht is er in dat tijdperk
onzer „gouden eeuw" van Nederland naar Zweden, of
beter gezegd naar geheel Scandinavie, uitgestraald, op
bijna elk gebied: de staatkunde en de krijgskunst; de
handel, de scheepvaart en de nijverheid; de kunst en de
wetenschap! Wanneer wij alle mannen van Nederlandschen stam — vergeten wij, daarbij vooral onze Zuidnederlandsche statnverwanten niet! — die toen een rol
van beteekenis daar hebben vervuld, hetzij in dienst van
den Zweedschen staat, hetzij als leermeesters van het

„Riddarhuset" (het Adelshuis) te Stockholm.

Zweedsche yolk, dan wel aan den anderen kart de
belangen der Repuhliek door bestrijding van het opkomend koninkrijk als grootmacht, hebben gediend, in gedachte de revue laten passeeren, dan vormen zij een

44

NEERLANDIA

statige rij van manners van de bovenste plank. Een kapitaal aan bekwaamheid, geestkracht, durf, ondernemingszucht en doorzettingsvermogen, dat zeker geen land ter
wereld van die grootte en dat bevolkingscijfer toen bezat.
Waarlijk geen wonder, dat het zwaard of de olijftak,
door de Nederlandsche Maagd in de schaal geworpen,
of en toe den evenaar deed doorslaan!
De tijden zijn voorbij, waarin de Zweedsche koningen
de hulp inriepen van Nederlandsche kooplieden om
steden te stichten in hun rijk; hun scheepvaart, handel
nijverheid te torganiseeren en tot bloei te brengen; hun
het geld te verschaffen voor hunne krijgstoerustingen
of geheele oorlogsvloten met admiraals en kapiteins
incluis, om bunne vijanden te verslaan; de tijden zijn
voorbij, waarin de Nederlanders onderhandelden met de
koningen en landsgrooten in. Scandinavie en de landen
Tangs de Oostzee tot in de Baltische landen toe, in hun
eigen Nederlandsche taal. Maar al zijn die tijden Tang
voorbij, vergeten zijn wij ze nog niet. En het doet good
te ontwaren, dat men ook aan de overzijde de herinnering
daaraan bewaard heeft. Nog steeds bestaan in Zweden
talrijke aanzienlijke geslachten, afkomstig van eenvoudige Nederlandsche koopmansfamilien, of nazaten sours
van ruwe zeebonken, wegens hunne verdienste tegenover
hun nieuwe vaderland in den adelstand iopgenomen, die
in de ihoogste betrekkingen met sere hebben gediend en
nog trotsch zijn op hun afkomst van die 17de eeuwsche
Nederlanders.
Hoezeer bij Zweedsche mannen van wetenschap nog
de overtuiging leeft, van de groote verplichtingen, Welke
zij aan het oude Holland hebben, is indertijd wel zeer
duidelijk gebleken toen, bij de viering van het 25-jarig
regeeringsjubileum van Koning Oscar II, de Lundsche
professor E. Wrangel hem een boekwerk opdroeg, ook in.
het Nederlandsch vertaald, antler den titel „De betrekkingen tusschen Nederland en Zweden"; een uitvoerige,
degelijke beschriiving van die betrekkingen, geschreven
door een man met groote zaakkennis, blijkbaar bezield
met groote liefde en waardeering voor ons vaderland,
en die zijn inleitling besluit met de bade: „God behoede
Nederland en Zwederf".
Voor mijn artikel over Zweden :heb iik dit mooie boek
dikwijls geraadpleegd.
Al hebben de Zweedsch-Nederlandsche betrekkingen
in de 17de ,eeuw hun hoogtepunt bereikt, zij dateerden

Koningszaal" in het slot te Kalmar.
„

Grafsteen voor Karl Knutson in de kerk te
Riddarholm,

reeds van honderden jaren te voren. In mijn artikel
over de betrekkingen der Nederlanders ten opzichte van
de Hanze, is dat reeds ter sprake gekomen. Dat zij al
vroeg op Wisby vertegenwoordigd waren, getuigt de nog
aanwezige ru'ine van de St. Geertruidakerk, zij hadden
een levendig aandeel in den. Skonenhandel; zij, waren
altijd op de een of andere wijze betrokken bij de strubbelingen tusschen! de Hanze-steden, en de Scandinavische
vorsten of van dezen onderling; al trad daarbij in den
eersten tijd Denemarken, als het machtigste der Noordsche rijken het meest op den voorgrond.
Op staatkundig gebied liepen in de late middeleeuwen
en in de 16cle eeuw de belangen van Holland en Zweden
meestal parallel. Beiden ondervonden den last, eerst van
de hegemonie van Lubeck en de Wendische steden aan
de Oostzee, later van de Deensche Sonttollen, beiden
hadden als Protestantsche landen op het laatst der
16de eeuw een zwaren strijd te voeren tegen machtige katholieke rijken: Holland tegen Spanje,
Zweden tegen Polen. Het ligt dus voor de hand,
dat de verhouding gewoonlijk vriendschappelijk
was. In de eerste helft der 17de eeuw is dat zoo
gebleven. Meer dan eens werden Holland' en
Zweden bedreigd door dezelfde vijanden, meer dan
eens zien wij ook Nederlandsc'he gezanten als bemiddelaars optreden: in 1616 bij de vredesonderhandelingen met Rusland, in 1627—'28 met Polen,
in 1644—'45 bij die met Denemarken.
De betrekkingen tusschen de Nederlanden en
Zweden beperkten zich echter niet tot de staatkundige.
Ook op het gebied der schilderkunst en der
bouwkunst waren reeds in de late middeleeuwen
de Noord- en Zuid-Nederlanders in Zweden geen
onbekenden. Tal van nog bestaande middeleeuwsche altaarstukken zijn door Nederlanders, voornamelijk Vlamingen, vervaardigd, — bijvoorbeeld
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een fraaie triptiek t(drieluik) in de kerk te Strengnas — of
door inheem.sche kunstenaars onder Vlaamschen invloed.
In later lijd, werden ook Noordnederlandsche schilders
door de Zweedsche koningen werkzaam gesteld; zoo gaf
Gustaaf Wasa aan den! beroemden Utrechtschen kanunnikschilder Jan van Scorel opdracht voor het schilderen van
een madonna; zijn zoon, de later krankzinnig geworden,
Erik XIV volgde zijn voorbeeld. De invloed van de
Vlaamsche school is echter, ook in later jaren, grooter
gebleven dan die der Noordnederlandsche; wel hebben
de Noordnederiandsche kopergraveurs, in Zweden
school gemaakt.
Vele Nederlandsche bouwmieesters zijn onder de regeering van Gustaaf Wasa en zijne opvolgers Erik XIV,
Johan III en Karel IX, met belangrijke opdrachten blast
geweest. Zoo iherstelde Adam van Duren de Domkerk
te Lund en werkten Nederlands,che architecten bij den
bouw van d'e kasteelen, van Stockholm, Kalmar, Orel*
SwartsjO, Nykoping, Linnkoping, Wadstma en elders.
De architect, tevens schilder, Dominicus Verwilt, was de
bouwmeester van de fraaie „Koningszaal" in het slot
van Kalmar; Arent de Roy was werkzaam aan de sloten
Wadstena en Linnkoping; Hiendrik van der Huffue en
Willem &yen, later slotvoogd van Swart*, en daarna
Caspar Planten, werkten vele jaren aan het — in 1697
afgebrande Stockholmer slot; Lodewijk van Hoffwen
ontwierp voor Karel IX de plannen voor een nieuwe stall
bij Gullberg. Van de Zuidnederlandsche familie de
Besche, bestaande uit vier broeders, was de oudste,
Willem, op wren wij nader terug komen, de hoogst bekwame medewerker van den beroemden Lodewijk de
Geer; bouwde Gerard de, later afgebrande, torenspitsen
van de Domkerk te Upsala, maakte Gilles de ontwerpen
voor het kasteel Wibyholm, voor de weduwe van Karel IX,
en bouwde hij gelijktijdig het slot te Nykoping; werkte
de jongste, bouwmeester van den foren der Duitsche kerk
te Stockholm, iook aan het reeds bovengenoemde slot
aldaar.
Hoewel die bouwmeesters verdienstelijk werk hebben
verricht en ,hebben bijgedragen tot het doordringen van
de Nederlandsche renaissance, ook in Zweden, waren zij
Loch op kunstgebied geen evenknieen van de groote Nederlandsche bouwmeesters in Noord-Duitschland en Denemarken. Het meest op den voorgrond getreden is de
Methelsche architect-beeldhouwer Bayern, een leerling
van Cornelis Floris en; gunsteling van Johan III. Dat
zijne scheppingen ap een minder hoog veil stonden dan
die van de hes:ten zijner Nederlands,che kunstbroeders,
is misschien, wel ten deele daaraan te wijten, dat de
koning zichzelf als zeer kunstzinnig ,beschouwde en veel
invloed op de uitvoering van de bouwwerken uitoefende.
Er is van al die kasteelen, in hun oorspronkelijken vorm
weinig meer overgebleven, de meeste zijn verbrand en
anders opgebouwd of als rulnes overgebleven. Aileen
Wadstena en Kalmar geven, volgens Prof. Slothouwer,
nog eenigen indruk van de vroegere pracht.
Uit een later tijdperk is voor ons Nederlanders nog
van belong het fusschen 1641 en 1660, oipi last van Axel
Oxenstjierna gebouwde „Riddarhuset" (het Adelshuis),
opgetrokken van baksteen met zandsteenen pilasters,
omdat naast den Franschen bouwmeester Jean de la
Vallee, de bekende Amsterdammer Justus Vingbooms een
belangrijk aandeel in den bouw heeft gehad, (zie de afb.
op blz. 43).
De Nederlandsche beeldhouwkunst is nog door vele
monumenten vertegenwoordigd. Zoo vindt men in den

Dom te Upsala de grafmonumenten voor Gustaaf Wasa
en voor Johan III en in de kerk te Strengnas voor princes
Elisabeth, alle van de hand van Boyen, ook het grafmonument te Upsala voor Koningin Catharine, de hellebaardiersdochter, waarmede de ongelukkige koning Erik
zich in den echt had doen verbinden; in de kerk te
Riddarholm de monumenten voor Magnus Ladulds en
Karl Knutson, van de hand van Lucas van der Weerdt,
in den Dom te Upsala bevinden, zich verder nog het
grafmonument voor Gustaaf Benet- en zijn echtgenoote,
door Aris Claes, van Haarlem, en dat voor den veldmaarschalk Dohna, van de hand van Pieter Verbrugglien te
Antwerpen. Merkwaardig zijn ook de bronzen beelden
der fontein in het park van Drottningholm van den
Haagschen meester Adriaan de Vries, een leerling van
den Nederlander Giovanni di Bologna 1), vooral om de
daaraan verbonden geschiedenis,. ,Deze beelden hebben
nl. eerst deel uitgemaakt van een fontein in het door
Christiaan IV gestichte kasteel Frederiksborg; en zijn
fijdens het beleg van Kopenhagen, in 1659 door de
Zweden meegenomen en te Drottningholm ,opgesteld.
Volgens Slothouwers „Bouwkunst der Nederlandsche
Renaissance in Denemarken", heeft ook Hans van
Steenwinckel, de groote bouwkunstenaar in Denemarken,
die ook het Raadhuis te Emden, heeft gebouwd, in
Zweden gewerkt. Vermocdelijk heeft hij bemoelingen ge-

Grafmonument voor Gustaaf Wasa.

had met den bouw van het kasteel Svenstrup in Skonen.
Hij maakte ook een gedeelte van de vestingwerken van
(Word/ vervolgd.)
Halmstad.
1 ) Eigenlijk Jan Boulogne (1524-1608), afkomstig uit
Fransch Vlaanderen. Hij werkte vooral te Florence, waar nog
zeer fraaie beelden van hem worden aangetroffen.
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DOLuchtverbinding met Nederlandsch-Indic.
II. (Slot)
op 27 April 1933 vertrok de Rijstmel met gezagvoerder Smirnoff van Schiphol naar Indie. De bekende
publicist Viruly was tweede piloot. Het was de laatste
machine die over Sumatra's oerwouden Tjililitan zou bereiken. De beide passagiers voor den geheelen tocht
waren Ir. Taverne en schrijver dezes. Op Zaterdag
5 Mei kwamen wij op Batavia's vliegveld aan.
Niet minder dan 150 vel folio aanteekeningen herinneren mij elken dag weder aan die onvergetelijke
.heenreis en aan den ferugtocht, die in de Havik onder
gezagvoerder Soer begin Juli van het varige jaar tot
een succesvol einde ward gebracht.
In nu reeds zeveniig spreekbeurten — ten deele in het
buitenland heb ik tot op slit oogenblik over mijn vliegreis gesproken. Als bij een kaleidoscoop draaien al die
belangwekkende beelden weder langs mij heen. Het vertrek tegen het ochtendkrieken, de aankomst in Marseille,
de tocht over Corsica en Elba en de eerste blik op Civita
Vecchia aan Ita
Westkust. Het vliegveld Littorio van
Rome en OTIS kopje thee in Hotel Plaza in Ha
hoofd-

stad. De woeste Apennijnen, Brindisi's vliegveld, het
eiland Korfoe Griekenlands, hoofdstad op den tweeden
dag. De fropische gordel wacht op ons en op den derden
dag gaan wij over de Middellandsche zee. Onze Europee.
sche kleeding wordt verwisseld. De Sahara begroet ons,
wij komen in Merza Matroe en eenige uren later in
Afrika's grootste stad, Cairo, op het vliegveld Almaza,
nadat wij eerst over de pyramiden en de sphinx bij Gizeh
geviogen zijn. De derde dag is ten einde. En voort gaat
de reis. Over de Nijl, het Suezkanaal, over Gaza, het
Jaffa-sinaasappelen centrum ien Jeruzalem; dan ligt de
Syrische woestijn voor ons open. Rutbah Wells zien wij
uit de lucht, het Engelsche fort op 460 km. afstand van
Bagdad gelegen, midden in de woestijn. Den vierden dag
logeeren wij in Bagdad, in Tigris Palace. Onze „kapitein" verovert de grootste hoeveelheid, caviaar uit de voorgerechten. 's Avonds laat genieten wij van den, wel zeer
bijzonderen aanblik eener zelfkastijdingsprocessie. Dan
ligt de kust langs de Perzische Golf voor ons open. Over
Bushir en Lingeh gaat het naar Djask, waar de gastvrije woning van het echtpaar Penfold ons een onderdak
verschaft. En op den zesden. dag is Karachi, het eerste
station van Britsch Indie, de plaats voor eeni tusschenlanding. Vandaar, over de woestijn Thar, bereiken we het
vorstendom Jodpoer. De citadel lacht ons reeds uit de
verte foe. Het mooie hotel, naast bet vliegveld gelegen,
biedt een heerlijke rustplaats. En Jodpoer zelf? Buitengewoon mood dat rijk van een, der Maharadja's. De
„heilige" pauw, de witte os, de fraaie golfvelden, de
mooie darken en de nauwe straatjes in het oude gedeelte
der stad; dat alles is zoo schilderachtig dat
men er niet Tang genoeg naar kan kijken.
Ochtends heel vroeg gaan wij het Gangesgebied tegemoet, over Allahabad, langs de
„heilige" stad Benares, naar het smoorwarme
Calcutta. Wij staan to puffen, die eenige schaduw vinden we ander den vleugel van het
vliegtuig. Nog ienkele dagen en het „andere"
Nederland is bereikt. Van Calcutta gaat het
over Akyab naar Rangoon. De beroemde
Shwe Dagon met het gouden koepeldak begroet ons reeds van verre. En de vooriaatste
dag : Rangoon—Bangkok—Alarstar naar
Medan. We fuiven in Hotel Die Boer.
Sumatra's oerwouden worden, op den laatsten
dag „genomen", de Javazee en Tjililitan verschijnen 's middags omstreeks half twee ander
()ins. De reis is volbracht.
* * *

Pyramiden van Giseh.

(Luchtfoto K.L.M.)

En terug? Dezelfde heerlijke reiservaringen.
Hoe fraai is Siams hoofdstad met haar
wondervolle pagodes. De dakspitsen in den
vorm van een kurkentrekker wijken wel stark
of van den typischen klokvorm, die de Shwe
Dagon in Rangoon ons heeft later zien,.
Calcutta is nog even warm, Jodpoers waren'huis verschaft ons de typische gala-muiltjes,
die bij de feestelijke gelegenheden worden
gedragen. Het bijzettafelije met bet koperen
blad, waarop het pauwen-motief natuurlijk
niet ontbreekt, schittert thane van 'did tot tijd
in de fella zonnestralen in mijn eigen woning.
Snel gaat het huiswaarts. Over Djask bereiken wij Rutbah Wells, op 460 km. afstand
van Bagdad, in de Syrische woestijn. De
nomaden in hunne lange witte gewaden
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staan er in de naaste omgeving der eigenaardige
hutjes. Een Lange karavaan van kameelen, trekt voorbij.
In het fort zelf staan een aantal groote passagiersautomobielen, die zich gereed maken voor den a.s. nachtelijken
tocht dwars door de woestijn. Den voorlaatsten dag
reizen wij van Rutbah Wells over Gaza — wij nemen
er niet minder dan 51 kg. post in — naar Cairo en denzeliden dag over Merza Matroe naar Athene. Op 5 Juli
wordt het laatste deel afgelegd: van Griekenlands hoofdstad over BelgTado, Budapest, Leipzig naar Schiphol,
zestien uren. 's Avonds om even over half negen is de
Havik thuis.
***

Heen en terug bedroeg de afstand ongeveer 28.500 km.
Ruim 150 uren heb ik in het luchtruim gezworven. In
totaal zijn 40.000 Liter benzine verstookt. Onze gemid-

huldebetoon, dat velen hunner in den loop der jaren al
hebben, moeten, doorstaan. Zij voelen zich beter thuis in
hun „kisten", dan voor de microfoon of op het podium.
Zij vormen de levende schakels, die den dienst onderhoudt van Nederland op het Noordelijk naar Nederland
op het Zuidelijk halfrond.
* * *

En welke beteekenis heeft deze nationale verbinding
nu? Zij 'heeft voor alles het nationaliteiisbesef in hooge
mate verlevendigd. Voorts heeft zij Nederland-hier en
Nederland-aan-de-andere-zijde dichter bij elkander gebracht. Maar daarnaast is deze verbinding een niet hoog
genoeg te schatten reclame van Internationale beteekenis.
Het Nederlandsche vliegtuig met Nederlandsche bemanning spelt, zonder stilstand, week in week uit, over
landen en, zeeen.

Paleis van den Sultan van Deli.

delde snetheid bodraagt 190 tot 200 km. in het uur.
Onze Brie Waspmotoren, elk van 450 pk., hebben al die
dagen met de regelmaat van een klok gewerkt. De aanpassing in de hut laat niets te wenschen over, de gust
tusschen bemanning en passagiers is voortreffelijk en
werkt in ihooge mate mede om het reisgenot te verhoogen.
Over eenige maanden zal het vlugger gaan en in de toekomst zullen wij tusschen ,een tweetal opvolgende Zondagen heen en terug zijn geweest naar ons overzeesch
gebied aan den evenaar. Persoonlijk ben ik dankbaar,
dat ik dezen yacht nog verdeeld heb gezien in een groot
aantal dagreizen. Daardoor loch bestaat de mogelijkheid
al die merkwaardige landingsplaatsen en die fraaie
steden wat nauwkeuriger te bekijken. Binnen afzienbaren
tijd zal een gedeelte van dat toeristisch genot ongedaan
gemaakt worden. Het is een uitvloeisel van dezen tijd,
met zijn steeds vender gaande eischen op het gebied van
snelheid. Maar niets zal veranderen met betrekking tot
den eerbied, welken de luchireizigers hebben voor de
piloten, marconisten en werktuigkundigen, die dat alles
mogelijk maken. Zij zijn eenvoudig geblevera bij al het
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(Luchtfoto K.L.M.)

Bewondering heb ik voor de regeling van dit verkeersvraagstuk, clat voor deze regelmatige tochten grootendeels tot oplossing is gebracht, voor den bouwer van de
vliegtuigen, welke een wereldreputatie genieten, maar
bovenal voor al de koene bemanningen, die hun werk
voor de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij op zoo
voorbeeldige, onovertroffen wijze vervullen.
Jhr. Dr. J. C. MOLLERUS.
Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een
organisatie, die haar vertakkingen heeft over de heele wereld,
overal waar Nederlandersgevestigd zijn. Die organisatie kan
een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naar
verre landen, waar grootere of kleinere nederzettingen van
Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij zelf kunnen een
steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen aan de hand to idoen, om den band met het stamland te
versterken. Het is dus in hun en in ons belang, dat het Hoofdbest uur alien, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt daarvan
mededeeling te doen aan, 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.

.
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Dr. M. Alvarez Correa t.
21 Februari overleed te Parijs Dr. Correa, die van
1919 tot 1922 lid van" ons Hoofdbestuur is geweest, als
afgevaardigde van de Groep Ned. Antillen. Michel
Alvarez Correa was op Curacao geboren (8 Jan. 1875)
uit een voornaam Portugeesch-Israelietisch geslacht. Hij
r-

,----,

Dr. M. Alvarez Correa.
(8 Jan. 1875-21 Febr. 1934.)

genoot zijn geneeskundige opleiding a.m. in Leiden en
vestigde zich als orthopaedisch chirurg te Amsterdam,
waar hij zich door zijn beminnelijken omgang, zijn kunstzinnigheid en vele andere deugden, zeer bemind wist te
maken.
Oak te Parijs, waar hij in 1926 ging wonen, vond hij
voor zijn hulpvaardigen geest een ruim arbeidsveld in de
Nederlandsche vereeniging en het Nederlandsch Crisiscomite.
Hij was een goad vriend van het A.N.V. en zij, die
het voorrecht .hadden met hem in aanraking te komen,
zullen de herinnering bewaren aan een man van grooten
eenvoud, warme menschelijkheid en voorname levenshouding.

De troonswisseling in Belgie.
Al behoorde Koning Albert niet tot den Nederlandschen of Dietschen stain, al kan ook niet worden beweerd
dat de Vlamingen, onder zijn regeering, de voile erken-

fling van hun volksbestaan en de ontplooiing van al hun
kultuurmagelijkheden mochten beleven, al valf bovendien
niet le ontkennen dat deze vorst, in den roes der overwinning, geenszins ‘onverschillig is geweest voor de
annexionistische politiek van zekere ultra-Belgen — een
vergissing Welke hij, evenwel spoedig heeft ingezien —
toch past het, meenen wij, dat ook in het maandblad van
het A.N.V. een eeregroet wordt gebracht aan de herinnering van hem, wiens tragische dood, in de afgeloopen
maand, de geheele wereld zoo diep heeft ontsteld. Het
moge waar zijn dat de plechtige troonbelofte, in November 1918, bij den terugkeer uit het vooral met Vlaamsch
bloed, doordrenkte Uzerland, door koning Albert afgelegd, na zestien jaar nog steeds niet geheel in vervulling
is gegaan, het moge waar zijn, dat het Vlaamsche yolk
— trots de koninklijke toezegging van „gelijkhOd in
rechte en in feite" — nog altijd een ondergeschikte plaats
in den Belgischen staat inneemt; het moge eveneens
waar zijn dat, twintig jaar na het uitbreken van den
wereldoorlog, Belgie het ,eenige land ter wereld is gebleven, waar de veroordeelde politieke idealisten, en oudstrijders nog steeds op het barmhartige gebaar saner
amnestie-verleening wachten, niet minder waar is bet
toch ook, dat de regeeringen en de parlementen die elkaar
sedert 1918 hebben opgevolgd, bet Vlaamsche yolk en
de Vlaamsche leiders zelf meer schuld hebben aan het
voortbestaan van dergelijke toestanden dan de drager
van de koninklijke kroon, wiens macht en bevoegd,heid
door de bepalingen van de Grondwet duidelijk zijn afgebakend. In Koning Albert heeft de geheele menschheid
den mensch gehuldigd, meer dan den vorst of den veldheer. Dat de Duitsche radiostations, bij het vernemen
van zijn schokkenden dood, de zielsaangrijpende treurmarsch uit Beethovens Eroica lieten spelen, dat de
Vlaamsche oud-Strijders, die zich, sedert 1918, steeds
van alle deelneming aan patriotische betoogingen en
feesten, door bet koninklijke gezin bijgewoond, hadden
onthouden, bij het laatste huldebetoon wel vertegenwoordigd waren, teekent de grootmoedige rouwstemming,
waarin Koning Albert ten grave is geleid.
Hem moet toch de milde belangstelling, aan de Vlaamsche letteren en de Vlaamsche kunst, in menigvuldige
gevallen sbetoond, ten garde worden gerekend, evenals het
felt, dat hij de noodzakelijkheid bad ingezien zich, door
een bijzonderen raadgever, den Vlaamschen letterkundige
Herman Teirlinck, over alle Vlaamsche aangelegenheden
dagelijks te laten, voorlichten. Voor de Nederlandsche
vlieg- en radiotechniek en de Nederlandsche scheepvaart
koesterde hij, groote bewondering evenals frouwens voor
de degelijkheid van de Nederlandsche pers. Hij sprak
onze taal vrij good — bet verhaal van een al te vindingrijk journalist als kende en sprak Koning Albert ook het
Marolliaansch-Brusseisch dialect, meet als een verzinsel
worden beschouwd — en hij las geregeld, naast de voornaamste Vlaamsche en Belgisch-Fransche bladen, de
belangrijkste artikels ien berichten, die in de groote
Nederlandsche kranten verschenen. Een maand, dag op
dag, voor zijn dood, zeide hij woordelijk, tot den schrijver
dezer regelen: „De groote Nederlandsche couranten klasseer ik onder de haste van de wereld. De Nieuwe Ratterdamsche Courant bijvaorbeeld behoeft voor geen ander
bled in am bet even Welk groat land, ender te doen.
Het is een dagelijksche encyclopedia. Wiji hebben niets
dergelijks in Belgie, al mag toch ook de waarde van onze
bladen niet worden onderschat". En verder voegde hij
er nog aan toe: „Een ondernemend yolk als het Belgische moet, evenals het Nederlandsche yolk, over een
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goede dagbladpers kunnen beschikken. In het buitenland
wordt een natie vaak naar hare pers beoordeeld".
Meer nog dan zijn vader is de nieuwe koning,
Leopold III, met de taal van Vlaanderen en van Nederland vertrouwd. Te Gent is hij, onder het halfslachtige
Nolfregime, student geweest in de Vlaamsche afdeeling
van de Universiteit bij prof. A. Vermeylen. Herman
Teirlinck is zijn Vlaamsche raadsman gebleven en het
is door iedereen opgemerkt hoe zuiver — op enkele zeldzame verkeerd gelegde klemtonen na — de uitspraak
van den jongen Vorst bij de plechtige eedsaflegging en
de voorlezing van de troonrede in het Parlement was.
Als erfprins is hij tweemaal, telkens met prinses Astrid,
in Nederlandsch-Indie geweest, en het is meer dan eens
voorgekomen dat de prins aan hooggeplaaiste Nederlandsche personen, die met hun Fran.sch meendeni te moeten
uitpakken, den vriendelijken wensch le kennen gaf maar
liefst Nederlandsch te spreken. Dat de gouverneurgeneraal van Nederlandsch-Indie gemeend heeft hem
dezer dagen, bij zijn troonsbestiting, een in het Fransch
gesteld telegram van gelukwensch te moeten, zenden, zal
hem dan iook, ongetwijfeld, onaangenaam hebben verrast.
Bij, het dankbezoek, door Prins Leopold en prinses
Aistrid, na de eerste reis in Indie, aan Koningin
Wilhelmina, op Het Loo, gebracht, waren, van weerszijden, de begroeting en het genoegen, aan dit bezoek
beleefd, zoo hartelijk , en ioprecht, dat de goede gevolgen
daarvan op de betrekkingen tusschen Brussel en den
Haag niet Lang zijn uitgebleven.
Wij vertrouwen dan ook dat de sympathie, door koning
Leopold III ten opzichte van Nederland gekoesterd,
mede de erkenning van het recht der Viamingen die, in.
de Nederlandsche kultuur, hun beschavingsideaal verwezenlijkt zien, ten goede zal komen. Moge dit spoedig
blijken door opheffing van den minderwaardigheidstoestand, waarin het Vlaamsche yolk — door het historische
noodlot vervolgd — sedert zoovele jaren reeds is en nog
wordt gehouden.
M. J. L.
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tige tijd nog niet oud, mocht hij bet nooit worden!"
Die tijd is ,evenwel niet alleen ouder, doch ook nog
wat overprikkelder geworden dan Verschaeve hoopte
en Verschaeve kon veelal niet worden verstaan door het
luidruchtig legen-elkander-op geschreeuw van alle aandacht uiisluitend voor zich en hun hentgenooten opeischende eendagelingen! Langzaam aan slechts verbreidde zich zijn naam door Vlaanderen en men ging
beseffen dat daar een grOOt mensch leefde in dien verren,
bijna vergeten! uithoek. Deze rijke gaven van hart en
geest werden slechts geleidelijk aan velen in Vlaanderen
geopenbaard, maar zeker aan alien:, die zijn huffs achter
de Uzerlijn bezochten tijdens de uren of dagen van
verlof uit de beproevingen aan bet oorlogsfront. Van
dat oogenblik of wordt Verschaeve ook niet alleen meet
vereerd als kunstenaar of als zieleherder, doch als een
aan zijn eigen yolk verbonden mensch, die het leed daarvan moedig draagt, dit dieper voelt in zijn eenzaamheid
boven de anderen en het gewonnen besef daarvan verklankt in diep doorvoelde scheppingen. Zoo vindt men
in den „Judas" het verraad, in de „Maria Magdalena"
de gelouterde Heide, maar welk een schat aan levenservaring moet er vergaard zijn, voor het zoo geschreven
kon worden!
Een deel van Nederland wept wat het in Verschaeve
bezit, het Noorden, staat thans als het ware plots ling
voor een verrassing: de letterkundigen, noch de tooneelschrijvers, noch de beeldhouwers hadden Verschaeve als

Cyriel Verschaeve
1 874-30 April— 1 934.
Cyriel Verschaeve weldra zesitig jaar!
Voor velen, zal het niet antlers dan als een verrassing
komen, jets verrassends daarom, omdat Verschaeve in
het Noorden van de Nederlanden Mina niet bekend is
en dat zeker thans nog niet zóó, als toch op grond van
zijn verdienstelijke scheppingen aangenomen zou mogen
warden.
In dezen tied moet echter een kunstenaar als Verschaeve wel veelal onbegrepen alleen staan. Hoe waar
gelden voor hemzelf, zijn eigen woorden, eens geuit over
den vereerden dichter Albrecht Rodenbach:
„Hij, is eery richting, alle beginsel is er eene, moge
hij zegevieren, dan zegeviert weer de gezonde mensch,
gezond tot het heldhaftige toe, en de ruimvoelende, de
mensch, bewoner en koning der wereld eerder dan de
bewoner en uitpluizer van zijn ikheid. De kunst zal
dan weer worden wat ze was op hare groote tijdstippen:
vol van algemeen geldende waarheid. Maar 't verfijnd
sternmige is waar en echt gevoeld en geldt zoo algemeen
de .menschheid als wat dan ook.... Och kom! Het is
waar en , echt gevoeld en 't stemt volmaakt ,overeen met
een tijd van zenuwachtig en ziekelijk individualisme,
maar plat het alle tijden aanbelange? Gelukkig is deze
overprikkelde en zenuwzieke, zelfuitpluizerige, zelfzuch-

een der hunnen, willen herkennen.... Zijn mensch-zijn
, en zijn Nederlander-zijn liggen ook dieper dan dat zij
zouden passen in een vooraf geetiketteerd vakje. Noch
ook werd hij als een „object" ontdekt door de uligeverswereld. Dus rust bij de ernstige verwaarloozing door de
critici van het vak op ons alien de plicht, thans als
Nederlandsche volksgenooten, am Verschaeve door eigen
studie en belangstelling beter te leeren kennen. Misschien
zullen wij dan, zooals het eens ons verging met den
onbekenden en ontdekten Guido Gezelle, bij het inlossen
van die eereschuld ervaren, dat er aan Verschaeve
heusch kanten zijn, waard zelfs door inspanning ontdekt
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te worden. Zoo is ;het reeds sommigen vergaan. Ja, naarmate het begrijpen van zijn kunst dieper zal warden,
in die mate zal ,00k de waardeering gaandeweg groeien
tot liefdevolle bewondering voor de gaafheid en volheid
van dit zichzelve in machtige schoonheid schenkende
wezen.
Op velerlei terrein bewoog zich Verschaeve: maatschappelijk als leeraar aan het bisschoppelijk college te
Tielt ien sinds 1911 als kapelaan te Alveringhem , (WestVlaanderen), doch voor een ruimer kring is hij de kunstenaar: de dichter van de Zeesymfonieen, de kunstzinnige beschouwer in het proza van de Uren,bewontiering
voor groote kunstwerken, de dramaschrijver van Judas,
Maria Magdalena, Jacob en Philips van Artevelde en
Ferdinand Verbiest, de schrijver van studies over Michel
Angelo, Rubens, Rembrandt, den Zuidafrikaanschen
dichter Louis Leipoldt en den Vlaamschen schilderteekenaar Joe English enz., de redenaar op zoo menig
Vlaamsch congres. En dat wij daarvan — er werd
slechts een greep gedaan — eigenlijk zoo weinig kennen
zouden! Naast de scheppende literaire kunst en zijn werk
als beeldhouwer, is Verschaeve thans in Vlaanderen niet
ten ,onrechte ook zeer bekend als de breede schouwer van
groote kunstwerken. Hoeveler inzicht zal hij niet hebben
verdiept, tot de opvoeding en bewustwording van hoevelen zal hij niet reeds een, beslissend steentje hebben
bijgedragen?
Zoo, opwiekend in stormtij, wees Verschaeve door die
door hem gedichte eed van trouw aan Willem van
Oranje, gezworen op dien gedenkwaardigen Volkshuldedag te Delft, weer velen door het zich Nederlander
voelen tot het Nederlander willen zijn.
Is het dan niet begrijpelijk dat de gedachte in Vlaanderen iopgekomen is om Verschaeve te huldigen en dat
daarvoor de gelegenheid werd aangegrepen om dit te
doen bij het bereiken van den zestigjarigen leeftijd?
Maar naar den aard van den man, die van zichzelf yens
getuigde „koud en koele ben ik gebouwd naar Vlaamschen trant", moest ook dit bewijs van erkentelijkheid
natuurlijk eenvoudig en bescheiden gebracht worden.
Zoo zal dan ook door veler goede zorgen en medewerking
een uitgave tot stand komen zoowel van het reeds afzonderlijk verschenen als van het nog over zoo menig iiidschrift verspreide werk van Verschaeve, een uitgave die
dus met recht mag heeten „Verzameld Werk".
Laat ons hopen dat de arbeid van het comite in goede
aarde mag vallen. Reeds vond het Mevrouw Henriette
Roland Ho1st, Prof. B. H. Molkenboer O.P. en Jozef
Muls bsereid in deze uitgave inleidingen te schrijven
over bijzondere gedeelten van Verschaeves kunst, achtereenvolgens de Lyriek, de Vondelstudie en de Kunstbeschouwing. Het doel deter uitgave is: meer bekendheid
fe kunnen geven aan het werk van den bescheiden en
teruggetrokken Verschaeve, een doel waaraan dus ieder,
die Verschaeve kent en is gaan waardeeren, kan medewerken. Zoo zal dus ook de inteekening op dit „Verzameld Werk" de zelf in geen anderen vorm gewilde
hulde zijn, die zijn bewonderaars hem brengen kunnen,
een ;hulde, waarin Nederland zeker wat inteekenaren
betreft, niet bij Vlaanderen zal willen achterblijven!
J. H. B.
Amsterdam, Maart '34.

Uit de Takken.
Terwiji sommige andere takken van onze groep Vlaanderen niet veel van zich later ihooren, blijft tak-Brussel
— alle economische crisis en andere tijdsbeslommeringen

ten spijt — van een sterke levenskracht getuigen. Vrijdag
2 Februari werd, voor de leden van den Tak, in den
Brusselschen Poesjenellenschouwburg, een zeer goed
geslaagde voorsielling van „De Leeuw van Vlaanderen"
gegeven. De leden waren in grooten getale opgekomen.
Na afloop had, in het Eethuis Frits, aan de Hoogstraat,
een gezellige bijeenkomst plaats. Eerst rond middernacht
beggn men, noodgedwongen, aan scheiden te denken.
Zaterdag 24 Maart moest, in de mooie zalen van het
lokaal Hotel Terminus Albert I (Noordstation), het
groat jaarlijksch Vlaamsch-Hollandsch feest van den tak
plaats hebben. Tengevolge van den dood van H. M. de
Nederlandsche Koningin-Moeder, werd het echter afgelast. Het zal, waarschijnlijk, in den loop van April worden gehouden.

De Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen.
De Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, die om
de twee jaar worden gehouden en, steeds op de belangsidling van vele honderden ontwikkelde Vlamingen en
Noordnederlanders mogen rekenen, hebben ditmaal op
6, 7 en 8 April, in de Universiteitsgebouwen, te Leuven,
plaats. De Congressen zijn fen getale van ties: het 28ste
Congres voor Natuur- en Geneeskunde, het 13de voor
Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, het 18de voor
Rechtsgeleerdheid, het 12de voor Filiologie, het 7de voor
Oeconomie, het 4de voor Land- en Tuinbouw, het 3de
voor Techniek, het 3,de voor Bock- en Bibliotheekwezen,
het 2de voor Algemeene Kunstgeschiedenis, het 2de voor
Dagbladwetenschap. Secretaris van dit laaiste Congres,
dat loopen zal over: a. de pers als nationaal en internationaal kultuurmiddel, b. de nieuwe vormen van de
pers (gesproken dagblad, filmcourant, enz.) , c. de geschiedenis van het dagbladwezen in de Nederlanden, en
elders; is M. J. Liesenborghs, secretaris van de Groep
Vlaanderen van het A.N.V., Slotlaan 13, St. LambrechtsWoluwe, die gaarne, aan de leden van ons, Verbond, alle
gewenschte inlichtingen zal verstrekken.
•.•
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De Werken van Michiel de Swaen.
'Het zesde deel der Werken van Michiel de Swaen,
uitgegeven door Dr. V. Celen, met de medewerking van
Dr. C. Huijsmans en Prof. Dr. M. Sabibe, is verschenen
bij „De Sikkel" te Antwerpen. Het bevat „Verscheyden
Grodtvruchtige en Sedige Rijmwercke", meestal over
godsdienstige onderwerpen en in verband met rederijkers
„prijskaerten". Zooals alle poezie uit de achttiende eeuw,
is ook dit rijmwerk doorspekt met mythologie, maar
vender naar inhoud en taal onvervalscht Dietsch. Als
deze echie Dietsche Duinkerker nu yens in zijn vaderstad, waaruit volgens de Torrewachier het laatste Nederlandsche uithangbord: „bits in de Bruyn Vis" verdwenen is, kon rondzien, dan zou hij met reden de laatste regelen herhalen kunnen van zijn Sonnet aan den
Rotterdamschen, heer Van Heel, die zich beklaagd had
over de Swaens vertrek uit Holland:
„Nu leef ik, in ieen oort, waer vreughde is uytgeweken:
Mijn spijs is bittre gal, mijn sang: Eylaes! Eylaes!
Och! och! waer heb ik my, misleyde Swaen versteken?"
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Dit zesde deel is het laatste der oorspronkelijke werken
van de Swaen. Volgen zullen nu wellicht nog zijn vertalingen van den Cid door Corneille en Andronicus door
Campestron. Toen voerde men dus in Fransch Vlaanderen vertaalde Fransche werken op, tegenwoordig geeft
men er de Swaens „Gecroonde leersse" in 't Fransch.
Een lijst van inteekenaren is bij dit laatste deel gevoegd. Ili tel er drie Nederlanders coder, zegge drie en
vijf Fransch Vlamingen!
Dit werk dot mij aan als een graimonument, waaronder een o zoo keurig gebalsemd lijk ligt weggeborgen.
En 't maakt mij kregelig dat wij, Noorder- en Zuiderdietschers, rustig dit sterven hebben, aangemen en nog
aanzien, zonder dat er tenminste een krachtwoord over
onze lippen komt. Wij kunnen er vermoedelijk niets aan
cloen, tenminste niet veel, maar onze onaandoenlijkheid
bij 't sterfbed van een deel van onzen stam, is Loch
eigenlijk beschamend.
P.

Zuid-Afrika en Engeland. 1)
Er is nooit zoveel over Zuid-Afrika geschreven als de
laatste dertig, veertig jaar, vooral in het Engels en
Nederlands; de laatste vijifentwintig jaar ook in het
Afrikaans. Voor, gedurende en onmiddellijk na die AngloBoerenoorlog drug deze leesstof voornamelik een polemies, propagandisties en politiek karakter: ze was hartstochtelik van toon, wend beet opgediend en verorberd,
en hield Lang de gemoederen op of om het kookpunt.
Tijd echter brengt raad, took beraad en bezinning. De
boeken werden er biter en duurzamer op, want bij het
gevoel kwam het verstand meer meespreken. Studie verzamelde feiten en ordende ze met wikkend en wegend
oordeel. Afrikaanse studenten kwamen naar Europa,
pasten wetenschappelike methoden van onderzoek toe,
de afstand gal hun perspectief, en then verfoonde zich
het nagenoeg unieke verschijnsel, dat akademiese proefschriften noord en zuid van de evenaar in brede kringen
lezers vonden, die hun belangstelling, uit stam- of
volksbewustzijn geboren, bevredigid vonden in deze leerzame en boeiende lectuur. Ook Nederlanders hebben
werk van hoop gehalte geleverd, we noemen op Zuidafrikaans geschiedkundig gebied slechts Leyds, Hendrik
Muller en Godêe Molsbergen. Aldus beschikt het Nederlands en Afrikaans lezend publiek over een reeds indrukwekkende lijst van betrouwbare werken over de taal en
letteren, die cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika.
Aan een van de laatste aanwinsten: het bock boven
dit artikel genoemd, wijden wij deze bespreking, die wij
geen beoordeling noemen, maar ook niet 'n Mote aankondiging. Het zeer belangrijk punt, dat het aan de
orde stelt, is de staatkundige verhouding tussen beide
landen histories en staatsrechtelik toegelicht. Wij ondernemen een, beoordeling van de historiese toelichting, wait
echter de staatsrechtelike betreft, wensen wij van meet of
1) K. BRAAK, Zuid-Afrika en Engeland; hun staatkundige
verhouding historisch en staatsrechtelijk toegelicht. Erven
J. Bijleveld, Utrecht 1933.
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duidelik uit to spreken, dat wij de grenzen ionzer kennis
en zelfkennis zouden overschrijiden, als wij, bewust als
wij zijn van het bestaan en de waarde van bijdragen
tot de studie van het staatsrecht, gedekt met het gezag
van vakmannen als Keith, Neuling, Ver Loren van
Themaat, Verzijl en Van Vollenhoven, ons een eindbeslissing zouden aanmatigen over de onderhavige kwestie,
naar aanleiding van het werk antler bespreking, hoe
welkom en aanvaardbaar vele ioelichtingen er in ons
ook voorkomen. De behandeling lijkt ons trouwens meer
histories ponerend dan juridies-krities oplossend en daarvoor blameren wij de schrijver allerminst. De vaststelling
van de staatsrechtelike verhouding fussen Zuid-Afrika
en Engeland is van brandend belang en verdient boven
iedere twijfel de gezamenlike arbeid van de beste koppen.
Zij kan vragenderwijs o.a. als volgt benaderd worden.
Is de Britse Kroon ondeelbaar? d.w.z. is de Britse koning
koning van het Britse Gemenebest van Naties als een
onverbreekbare eenheid, of is hij afzonderlik koning van
Engeland, Schotland, Wallis en Ulster, van Canada,
van Ierland, van Australie, van Zuid-Afrika en van
Nieuw-Zeeland? Kan hij m.a.w. in een of meer dezer
vrije gewesten door de wetgevende macht ontkroond
worden door 'het uitroepen van een republiek? Hebben
deze gebieden recht van zelfbeschikking, bi.v. van uittreden uit het Britse Rijk, of van neutraliteit ingeval een
der andere gewesten in oorlog geraakt? Zijn zij dus
souverein-onafhankelik alleen binnen of ook buiten het
Rijksverband? Van vele dezer kernvragen tekent de
schrijver de historiese opkomst, hij formuleert ze sfaatsrechtelik en stelt een oplossing voor.
Zeer in het kort zullen wij hem daarin volgen en onze
opmerkingen maken. Het monopolisties beleid der Oostindiese Compagnie wordt op bl. 9-14 uit de geest des
tijds verklaard. Hier is de schrijver billik. Waar hij
echter de critici hekelt, die dit bieleid naar moderne
maatstaf veroordelen, wordt hij partijdig ten gunste van
verouderde koloniale methoden. Dit blijkt vooral op
twee punten:
1. Uit zijn instemming met A. Hallema, die (tie
Zuld-Afrika, Sept. 1932) bij de achttiende-eeuwse Boeren
„inertie, lamlendigheid en onkunde" constateert; waartegen wij opmerken, dat deze stand van taken dan toch
geen gunstig getuigenis aflegt van meer ,dan ieen eeuw
Compagnie-beleid.
2. Uit zijn bewondering voor Gen. Janssens (18031806) „die de Kaapse maatschappij zo waardeerde";
wij merken, op; dat deze waardering echter de staatsorde
gold, door Janssens (en De Mist) zelf aan de Kaap
ingesteld en in opzet en uitwerking rechtsdraads ingaande tegen de 0.-I. C. politiek.
Juister is de schrijver in zijn oordeel over het Britse
vermogen om een andere mentaliteit dan de Britse to
begrijpen of zelfs Naar bestaan buiten .een krankzinnigengesticht mogelik te achten. Bl. 15 is te dean vernietigend
voor zodanige aanmatiging, evenals N. 19, waar deze
waan van geestelike, zedelike en stoffelike rneerderheid
haven een nieit-Engelse, dus onbeschaafde, wereld aan
de kaak gesteld wordt. Als doel van het Britse imperialisme aan de Kaap wordt terecht genoemd: het scheppen
van een geheel Engelse samenleving en de vernietiging
van de Hollandse nationaliteit aldaar. De schrijver verklaart, dat volgens de Britse opvatting van souvereiniteit
de enige en ionuitputfelike bron van recht berust in
Zijn Britse Majesteit, waarnaast geen, recht bestaat en
waartegen elk verzet, elk protest en elke roep om recht
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als misdrijf en opstand geldt. Uit deze opvatting volgt
voor de Britten, de noodzaak tot ihandhaving van de
Britse kroon als verenigend principe voor het Britse
Rijk en een afwijzend vonnis over pogingen tot uittreden
uit dat Rijk of uitroeping van een, republiek binnen dat
Rijk. Verder wettigt flit axioma bij basing ermede de
minachting van bezworen fractaten en maakt het een
andersdenkende bevolking tot vijand van het Rijk.
De schrijver laat uitkomen, hoe invoering en toepassing van deze opvatting van staatsrecht verbittering en
tweedracht moet scheppen en: bestendigen bij de nietBritse, maar fegen hun wil ingelijfde, leden van het
Rijk en 'hoe zij reactie moet verwekken, en prikkelen
moet tot versterkt nationaal bewustzijn bij de Afrikaners.
Toegekomen aan de Grote Trek behandelt de schrijver
de belangrijke kwestie van het bekende nano pairiam
exuere potesi (men blijft onderdaan ook biji vertrek naar
het buitenland), op Welke rechtsregel de Engelsen hun
souvereiniteitsrechten over de uitgeweken Boeren gronddeli; hij treedt in een gedachtenwisseling hieromtrent met
andere auteurs als Leyds, Godee Molsbergen, Pont en
Vorster. Op bl. 38 en 39 neemt de schrijver geen' blad
voor de mangy, als hij zijn mening geeft over de Britse
veroveringspolitiek. Hij trekt zelfs leerzame parallellen
uit de nieuwste geschiedenis om de gevolgen dezer
Britse politiek aan te tonen. De annexatie van Basootoland (1868), der Diamantvelden (1871), van Transvaal
(1877-1881), SteHaland en Gosen (1884), Betsjoeanaland (1886), Zoeloeland (1888), de Overrompeling door
Jameson (1896) en de annexatie van Oranje-Vrijstaat
en Transvaal (1898-1902) worden in bittere taal, maar
naar waarheid gebrandmerkt als geweldsoefening en
roof.
Het kart na de Vrede van Vereniging (1902) toegekende zeifhestuur aan Transvaal (1906) en, de OranjeVrijstaat (1907) was volgens schrijver niet, zoals de
Engelsen het voorstelden, een daad van groohnoedigheid
jegens Dery overwonnen vijand, maar van noodzaak,
wegens de groeiende ontevredenheid der Engelsen in
Z. Afrika, die onder Milner minder rechten hadden dan
onder Kruger, en ook om de dreigende moeielikheden met
de Britse arbeiders of te schuiven op een , plaatselik zelfbestuur. De huichelachtige leuzen van Vergeven en
Vergeten! en van de schone lei, de Boeren aangepreekt,
stelt hij, eveneens behoorlik opertlik ten loon. De verzoertingsgezindheid, door gene. Botha aangeprezen en
beoefend, kwam volgens de schrijver practies neer op
onderwerping. Nog heden, hestaande en schijnbaar aanvaarde onrechtvaardigheden warden in krachtige termen
gesignaleerd, zoals het feit, dat opleiding voor ingenieur
en arts in Z. Afrika alleen mogelik is aan inrichtingen
met Engels als voertaal; evenzo de culturele, politieke,
economiese en psychologiese overheersing van het Engels
alom in den lande.
Onder de vele rake opmerkingen troffen ons vooral
de volgertde: na eeni opsomming van de besluiten der
Imperiale Conferenties van 1926 en 1930 karakteriseert
de schrijver ze als formele erkenning en feitelike ontkenning van de souvereiniteit der vrikewesten. Hier en
daar deelt hij verdiende rapsjes toe aan Afrikaanse geschiedschrijvers, die streven naar opzettelike onpartijdigheid, misschien te verklareni uit de noodzaak van samenwaning van overwinn.aars en overwonnenen, maar in
onverzoenlike strijd met de .elementairste historiese inzichten. Of hij verwijt aan Nederlandse schrijvers, ook
onder de persmannen, dat zij hun beschouwingen over

de Britse politiek in Z. Afrika klaarmaken naar Londens
recept.
Als slotindruk van het bovertstaande volsta onze opmerking, dat het boek in beknopte vorm en viol verloop
en met zekere zwier van zegging veel wefenswaardigs
mededeelt. Het leest vlot, is warm en geestdriftig geschreven, maar de schrijver zal ons hartelik foestemmen,
dat deze deugden niet de eerste of enige kenmerken of
vereisten zijn van diepgaande vakstudien.
Of we dan geen bedenkingen hebben tegen de voorstaling van zaken hier geleverd? Voorzeker! We willen
er ,enkele noemen.
1De opmerking op bl. 120, dat volgens de juridiese beginselen van Hugo de Groot de Kaap aan Nederland
behoorde teruggegeven te warden, moge 'n belangrijk
debatsonderwerp zijn voor jeugdige aspirant-juristen,
practies komt de vraag op of de Kaap en Nederland
zodanige teruggave wensens. Eveneens gaat de vergelijking van Z. Afrika met Ierland op hoofdpunten mank.
Wij, menen, dat de Afrikaanse zaak sterker staat dan
de Ierse: in geestelike kracht en eenheid staat de Afrikaanse immers sterker. Wear is de eenheid, van Terland?
Is het niet meer overeenkomstig de feiten Ulster gelijk
te stellen met het sterke Britse element in de Unie van
Zuid-As frika? De tegenstelling op bl. 126 is evenmin
vol te 'houden: de Boeren, op de schrale vlakten en de
Engelse bevolking in de rijke mijnbouwgebieden, terwij1
Johannesburg en de Witwatersrand meer Afrikaners
dan Britten als bewoners tellen. Evenmin kan het onderstelde huger geboortecijfer der Boerenbevolking als
toekomsthoop gelden. Het gemiddeld geboortecijfer op
1000 inwoners voor de laatste zes jareni te onzer beschikking bedraagt voor siedelike gebieclen 23.76, voor de
buitendistricten 29.58, hetgeen zou wijzen, op een overwicht fen gunste van het platteland,, indien niet uit
dezelfde statistiek bleek, dat het toen voor de steden gestegen is van 23.16 tot 24.64, terwiil het voor het platteland daalde van 31.31 tot 29.15. De hele berekening verliest zelfs haar waarde voor de naaste toekomst, aangezien ier een ,ontvolking plaats vindt van het land door
de trek der Boeren naar de steden. De voorstelling, dat
de steden, Engels zijn en het land Afrikaans, is verouderd en onjuist in haar algemeenheid.
Zover over de inhoud, die hoofdzaak is. Wat de vorm
en voorstellingswijze betreft, willen we allereerst, met
erkenning van de vele goede kwaliteiten van het boek,
uitspreken, dat we dikwels missert een scheme en passieloze omlijning der behandelde begrippen: met minder
sterke adjectieven zou het boek overtuigender geweest
zijn.
Wat de taal aangaat, hebben, wij weinig enders dan
lof voor het vloeiend en helper Nederlands, waarin het
geschreven is, ielke ontwikk, elde Afrikaner kan het good
verstaan. Reden te meer, waarom wij , bezwaar durven
maken tegert het gebruik van Zuid-Afrika:an en Boerenoorlog. Niet, dat de schrijver de eerste of de enige zou
zijn, die ze aanwendt, maar we achten deze gelegenheid
gunstig ze in de kolommen van Neeriandia, dat bekend
staat om zijn streven naar zuiver taalgebruik, onder de
algemeene aandacht te brengen.
Nederland zweeft tussen Afrikaan, Zuid-Afrikaan,
Afrikaner en Afrikaander. Het geldt hier echter niet het
geven van een, doopnaam aan een nog nooit benoemd
kindje! Beschaafde mensen noemen een persoon naar het
naamkaartje, dat hij aanbiedt. Een Boer noemt zich
Afrikaner. Nu kunnen wij wel gaan theoretiseren, dat
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naar analogie met Amerikaan, Corsikaan enz. Afrikaan
beter is, we kunnen er zelfs Bilderdijk bij aanhalen:
„Men zag er ook een Afrikaan, besmeerd met schoorsteenroet", en vender in Afrikaner een germanisme zien,
— maar in Zuid-Afrika, histories gegroeid, diep geworteld en algemeen in gebruik is: Afrikaner. In de oudere
taal ook wel Afrikaander, vgl. Hendrik Bibault, die
reeds in 1706 verklaarde: 'k Ben een Africaander. Afrikaner komt zelfs meer voor dan Boer.
En wat de in Nederland vastgeroeste foutieve term
Boerenoorlog betreft, dit is een klakkeloze vertaling van
het onberispelike Engels Boer War, die de Afrikaners
moesten noemen: de Engelse oorlog. In Nederlandse
geschiedenisboeken lezen wij, strijk en zet van: eerste,
tweede Engelse oorlog. Een oorlog, waar de Nederlander
politiek buiten staat, benoemt hij naar de oorlogvoerende
partijen, b.v. de Frans,Duitse, de Russies-Japanse oorlog,
tenzij in ieen, handboek over de geschiedenis van dat
y olk, waar consequent hun terminologie gevolgd wordt,
zodat in een geschiedenis der Romeinen de Puniese oorlogen zullen workmen. Voor een Nederlander is, het
echter taalkundig juist deze oorlog te noemen de AngloBoerenoorlog, of indien dit le geleerd, of te kort is, de
Engels-Afrikaanse oorlog.
Ten slotte danken wij de schrijver voor dit boek, waarin
in handig format veel leerzaams vervat is.
Den Haag, Maart 1934.
Dr. G. BESSELAAR.
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Amsterdam.
Tot eerelid dezer afd. is benoemd de heer W. F. van Heusden,
die van de oprichting of lid is geweest van het A.N.V., vele
jaren deel uitmaakte van het afdeelingsbestuur te Berlin en
eveneens na 1914 van het Amsterdamsch afdeelingsbestuur.
Tot nieuwe bestuursleden werden benoemd de heeren Dr. J.
Gajentaan, W. R. Chambers en M. Goldenberg. Het D. B. bestaat thans uit de heeren J. Ed. Gerzon, voorzitter, C. K.
Kesler, secretaris en Mr. J. W. to Winkel, penningmeester.

's-Gravenhage.
INDISCH-NEDERLANDSCHE KUNSTAVOND.
8 Maart is in de groote zaal van Pulchri Studio een kunstavond gegeven, ten bate van het Haagsch en het Indisch
Crisiscomit6. Het tooneel en de zaal waren op smaakvolle
wijze met bloemen, vlaggen en vaandels versierd. Ook de
palmen, zoo geschikt om de Indische sfeer aan te brengen,
ontbraken niet.
De toegang was kosteloos, cloth om 't , doel van den avond
te bereiken, hadden enkele dames zich beschikbaargesteld om
gedurende de rust versnaperingen tegen zeer matigen prijs
aan te bieden. Een aantal jongedames stelden de aanwezigen
in de gelegenheid hun gaven te offeren in de reeds aan alle
Hagenaars bekende busjes van het crisiscomite.
Nadat de afdeelingsvoorzitter, Mr. A. B. Cohen Stuart,
nog eens had herinnerd aan het doel van den avond, werd een
aanvang gemaakt met de uitvoering van het programma.
Voor de rustpoos werden op zeer verdienstelijke wijze stukken van Jan Prins, Jan Feith, Mr. A. W. Kamp en Dr. J. W.
Wicherink ten gehoore gebracht door de damesJk.vr. C.
Witsen Elias, Anny Prins, benevens Mr. A. W. Kamp, de
laatste op pittige wijze begeleid door Mevrouw H. Kooy—Bos
Otten. De Indische strijddans, uitgevoerd door de Heeren R. M.
Waloejo en Iskander trok zeer de aandacht.

Na de rust 'trad ook Leo Kok op, die met mej. Prins enkele
door hem zelfgemaakte gedichten voordroeg.
Voordat het tweedegedeelte van den avond een aanvang
nam, bond de voorzitter met een hartelijke toespraak, namens
het Bestuur, het eerelidmaatschap van , de afdeeling aan. Dr. M. A.
van Weel aan, die vele jaren in het afdeelingsbestuur zitting
is afgetreden. De onderscheiding werd
heeftgehad, en dit jaar
daverend toegejuicht. Dr. Van Weel aanvaardde het eerelidmaatschap met dankbaarheid en sprak d' hoop uit nog fang
den bloei van de afdeeling te mogen beleven.
't Was eenprachtig geslaagde avond, waar de echte Hollandschegezelligheid hoogtij vierde. Jammer, dat de zaal niet
geheel gevuld was. De avonden door de Haagsche afdeeling
egeven, zijn dit meer dan waard.
g

Leeuwarden.
Voor deze afdeeling en de vereeniging „Kunst aan Allen"
heeft mevrouw Charlotte Kohler . een voordrachtavond gehouden.
Zij heeft de aanwezigen doen genieten van een keur van
Nederlandsche liefdesgedichten, beginnende met verzen van
onbekende middeleeuwsche dichters, vervolgens van Hooft,
Vondel, Bilderdijk, Potgieter, daarna van moderne dichters.
Na de pauze heeft zij onder idoodsche stilte en ademlooze
spanning het realistische dichtwerk „Maria Lecina" van
J. W. F. Werumeus Buning voorgedragen. Het was een zeer
genotvolle avond, voor velen een openbaring van den rijkdom
der Nederlandsche dichtkunst. De opkomst der leden, hoewal
tamelijk good, had nog heel wat beter kunnen zijn.

Rotterdam.
30 Januari heeft prof. dr. August Vermeylen voor deze afdeeling een voordracht gehouden over ,,de laatste schilderijen van
Rembrandt".
Degehoorzaal van de Handelshoogeschool, waarin deze
lezing gehouden werd, was geheel gevuld met belangstellenden,
die zeer hebben genoten van het belangwekkend betoog van
den Vlaamschen kunsthistoricus.
De uiterlijke omstandigheden, aldus spreker, van Rembrandt's
laatste twaalf levensjaren waren uitermate droevig, en de
tragiek dezer jaren liet niet na zich ook in zijn kunst te weerspiegelen. Maar toch blijft de schilder Rembrandt in zijn
kracht ongebroken; nog sterker en zuiverder werd zijn kunst.
De rijke stollen of andere attributen, uit een voorspoedige
periode, had hij niet langer noodig, thans wordt het zijn eenig
doel den mensch In zijn diepste wezen of te beelden.
In het laatste tijdperk zijn nog in elkaar vervloeiendephasen
te onderscheiden, waar de Staalmeesters den over an vormen.
De kleuren, na het vroegere hel-donker, werden thans hoofdzaak.
Met een ,keur van schoone lichtbeelden toonde Prof. Vermeylen
dit aan: Saul en David, het Joodsche bruidje, de familiegroep
te Brunswijk, de Verloren Zoon en een lange reeks zelfportretten.
Na afloop van zijn rede, gehouden in een der zalen van de
Ned. Handels-Hoogeschool, werd de spreker warm toegejuicht.
Het Bestuur der Afd. Rotterdam is thains als volgt samengesteld : Prof. Z. W. Sneller, voorzitter; Pater Dr. B. Kruitwagen O.F.M., ondervoorzitter; mej. A. Kuyper, secretaresse,
Provenierssingel 27; Mr. C. J. J. M. Petit, penningmeester,
Wijnhaven hoek Bierhaven 2; Mr. N. J. Bink, Dr. Hk. Cohen,
Dr. K. F. 0. James, Miel Kavelaars, J. J. Kloppert, Dr. M. J.
Pattist en Drs. W. G. Schrijver, leden.

Utrecht.
Dr. H. D. van Broekhuizen, degezant der Unie van Z. Afr.
is ook voor deze afd. (in samenwerking met het Dietsch Stud.
Verb. en de Vl. Holl. Ver.) opgetreden met een rode over de
geschiedenis van de Afrikaners en de vraagstukken, die thans
hun bestaan beheerschen. De bijval was gr
oot.

Zutphen.
Voor deze afdeeling trad de bekende wereldreiziger

Dr. W. G. N. v. d. Sleen op, met een voordracht over Curacao.
Hij werd ingeleid en bedankt door Dr. J. v. d. Hoeven uit
Eefde. De vlotte spreker had ook hier veel succes met zijn
reisverhaal, lichtbeelden en smalfilms.
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Boekbespreking
Geschiedkundige Atlas van Nederland.
WEST-INDIe, door F. Oudschans Dentz en

W . R. Menkman.
3 krtn. („De Kolonien". Bladen 13, 14, 15) en
tekst (68 blz.), Den Haag. M. Nijhoff. 1933.
Van den bekenden Geschiedkundigen Atlas van Nederland,
welke door de firma Nijhoff wordt uitgegeven en bij de firma
Smulders isgedrukt, geeft blad 13 der „De Kolonien" Behandelende kaarten een overzichtskaart van hetgedeelte van WestIndie, waarop de huidige en de vroegere Nederlandsche gebiedsdeelen zijn aangegeven op een ,schaal 1 : 10.000.000.CVerkeerdeli* istaat 1 : 2.000.000 .aangegeven!), een kaart van Suriname
1: 2.000.000) eenplattegrond van Paramaribo (1 : 50.000),
een kart ,6 van Tobago (1 : 475.000) en een ,historische kaart,
door P. M. Netscher in 1887 samengesteld, van Essequebo,
Demerara 'en Berbice.
Mad 14 ,bevat de kaart van het huidige Britsch-Guyana, van
Curacao (1 : 300.000), en met twee historische kaarten van
dit ieiland (1630 en 1779), van Bonaire (1 : 300.000), Aruba
1: 300.000), St. Maarten (1: 300.000), St. Eustatius (1: 80.000)
en Saba (1 : 300.000). Eindeli* geeft blaid 15 de kaart van
Willemstad en het Schottegat met de omgeving (1 : 20.000) en
een klein kaartie van de St. Annabaai met het kasteel in 1779.
Het is iam.mer, , dat van Suriname een eigenlijke historische
kaart is opgenomen, zooals men in een atlas als deze zou
mogen verwachten. ZOO gaarne hadden wij .hier eens een vergelijking gemaakt van de kustzone met de vele plantages in
vroeger tijd, met den toestand van nu. Ook een kaartje met de
routes van de verschillende Surinaamsche expedities in de
twintigste eeuw tzeker op zijn plaats zijn geweest. Wij vermoeden ecb.ter, dat voor een en ander geen ruimte heschikbaar
was, to oordeelen :althans naar den omvang van den bij de
kaarten behoorenden,
verklarenden tekst van den .heer Oudschans
Dentz. Echtter ook dezen, toverigens ,aangenaam en .onderhoudendgeschreven, tekst, hadden wij gaarne uitvoeriger
gezien. (Suriname 4% blz.; Br. Guyana 5 blz.). Voor uitvoeriger gegevens wordt thans verwezen naar de Encyclopaedie
van Ned. West-Indie. Ten aanzien van de betwiste
gebieden"
„
in het Z.W. en het Z.O. van Suriname, had ,schrijver nog
kunnen verwijzen naar een voordraeht van Dr. J. W. IJzerman,
(Tijdschr. Ron. Ned. Aardr. Genootschap 1925, blz. 324;
ook 1927 blz. 167).
Waarorn spreekt de tekst van de Itanie-rivier en de kaart
van de Litanie-rivier? De tekst van Coerini-rivier ende kaart
van Coeroeni-rivier? Op hetzelfde kaartblad komt zoowel
Essequebo als Essequibo en zoowel Corentijn als Corantijn
voor! „Britsch Guyana" is, wat die historische verklaring van
de op de kaart voorkomende namen betreft, uitvoeriger dan
„Suriname".
Nog meer historisch-geografisch is de tekst van den heer
Menkman bij de kaarten van Curacao en van de overige WestIndische eilanden. Van velegeografische namen 11, o rdt hier
een verklaring gegeven. Hij behandelt daarbij ook de eilanden
Tobago (Br.), St. Thomas, St. Croix, St. John (vrae,ger
Deensch, thans Ver. St.) en Tortola(Br.), in de koloniale
geschiedenis waarvan de Nederlanders een meer iof minder beteekenende rol hebben gespeeld.
W. E. B.
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Legaat.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond ontving een legaat
van f 2.000.— van den heer G. J. Willink te Winterswijk,
aldaar overleden op 20 Maart 1933.

Dat de Leidsche leerstoel vanwijlen Dr. J. H. Kern door
Dr. Kloeke zal worden bezet, ,hebben wij met groote instemming gelezen. Doze taalgeleerde, die zich vooral door zijn
onderzoekingen op het gebied der streektalen onderscheidt
— het A.N.V. heeft ,er zijn zeer gewaardeerde medewerking
bij de totstandkoming van de Streektaalrolprent Spakenburg—
13unschoten aan te danken heeft een staat van dienst achter
den rug, die de beste verwachtingen wekt voor zijn nieuwen
eervollen werkkring. Hij was sedert 1925 lector en privaat
docent te Hamburg en had ieen leidenden werkkring aan het
Germanische Seminar der Universiteit aldaar.
Prof. Kloeke is altijd een goed vriend van het A.N.V. geweest en vertegenwoordigt het sedert het vorige jaar in de
Dialectencommissie der Kon. Academie van Wetenschappen.
Geschenken voor de Stamboekerij.
Van Mejuffrouw A. Bollema van der Veen:„Nederlandsche
Geschiedenis en Volksleven” van Van Lennep
Moll en
,
Ter Gouw.
Postzegelafdeeling.
Een inzendster van eenpartijtje gebruikte postzegels verzocht ons nog eens bekend te maken met Welk doel deze
verzameld worden.
Het doel is door verkoop een bedrag bijeen te brengen
tot steun voor doeleinden in de lijn van het Al g. Ned. Verbond
liggend, in het bijzonder de Vlaamsche Beweging. Ze behoeven
niet door de inzenders te worden uitgezocht.
Zendingen werden nog ontvangen van Mevr. N. N. te Amsterdam en Mej. K. te 's-Gravenhage.
Afrikaansch een zelfstandige taal.
Er bestaat sedert kort een instrument, waarmee men
machinaal talen kan leeren. Het heet linguaphone en is een
soort van grammofoon, waarop men platen afdraait, die de
uitspraak leeren van een paar dozijn talen. Op de niet alphabetische lijst, waarin ook het „Hollandsch"(waarom niet het
algemeenere Nederlandsch?) is opgenomen, staat tusschen het
Poolsch en het Latijn vermeld het.... Afrikaansch.
Het zal den Afrikaners deugd idoen, dat hun taal hier ads
gelijke van de voornaamste cultuurtalen wordt aangemerkt.
Een zending voor Zuid-Afrika.
Naar aanleiding van een rondzendbrief van het Hoofd der
Intermediaire Gouvernementsschool te Amersfoort, district
Wakkerstroom in Transvaal aan den buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister van de Unie van Zuid-Afrika, waarvan
Dr. Van Broekhuizen behandeling aan de Afdeeling Boekverspreiding van het A.N.V. verzocht, heeft de leider idezer afdeeling, bij de bezending boeken voor de schoolbibliotheek van
genoemde school, een aantal artikelengevoegd, welke voor
uitbreiding van het schoolmuseum in aanmerking komen. Zoo
werden o.m. gezonden enkele soorten turven, , een briquet, een
vuurmaker, drie poppen in nationale Hollandsche kleederdracht,
twee paar klompen (een vrouwen- en een mannenklomp), een
windmolentje, een paar oude schaatsen, alle voorwerpen die
in Afrika niet inheemsch zijn; voorts enkele Nederlandsche
geldstukken ais een halve cent, een cent, een stuivertje, een
dubbeltje en een kwartje. De firma Goedewagen te Gouda
stood bereidwillig een partij goudsche pijpen in allerlei
vorm af.
De kistjes werden begin Februari naar Transvaalgezonden
en de inhoud als een geschenk van het Algemeen Nederlandsch
Verbond aangeboden.
Commissie Nederland-Curacao 1634-1934.
Voor de komende herdenking der 300-jarige vereeniging van
Curacao met Nederland, heeft zich een Eere-comitegevormd,
onder Voorzitterschap van Zijne Excellentie Dr. H. Colijn,
Minister van Staat, Minister van Kolonien. De namen der
overige leden volgen hieronder in alphabetische volgorde:
Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland,
Vice-president van den Raad van State.
Prof. Dr. J. H. Boeke,
Voorzitter van het Indisch Genootschap.
Jhr. Dr. Mr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal,
Burgemeester van 's-Gravenhage.
J. J. van Dam van Polanen,
Directeur der Curagaosche Handelmaatschappij.

55

NEERLANDIA
Mr. Dr. W. Dijckmeester,
Directeur der Hollandsche Bank voor West-Indie.
Mr. P. Droogleever Fortuyn,
Burgemeester van Rotterdam.
M. Fernhout,
Burgemeester van Middelburg.
Mr. D. Fock,
Minister van Staat, oud-Minister van Kolonien.
Dr. E. Heldring,
Directeur der Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij.
A. W. F. Idenburg,
Minister van Staat, oud-Minister van Kolonien.
Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek,
Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de
Provincie Zuid-Holland.
0. S. Knottnerus,
President-directeur der N. I. Gas Maatschappij.
J. E. F. de Kok,
Lid van den -Raad van Beheer der Bat. Petroleum Mij.
Jhr. Mr. Dr. W. H. Quarles van Ufford,
Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland.
Jhr. Mr. Dr. A. ROell,
Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland.
Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck,
Minister van Staat, Voorzitter der Tweede Kamer van
de Staten-Generaal.
Mr. A. van Traa,
Voorzitter van de West-Indische Kamer.
Dr. W. de Vlugt,
Burgemeester van Amsterdam.
Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk,
Voorzitter der Eerste Kamer van de Staten-Generaal
E. P. Westerveld,
Alg. Secretaris der Kon. Vereen. Het Koloniaal Instituut.
C. A. van Woelderen,
Burgemeester van Vlissingen.
•

Briefwisseling in het Nederlandsch.
Met bijzondere instemming namen wij kennis van een brief,
gezrnden door de Kamer van Koophandel voor de Neder-Betuwe
aan het bestuur der Jaarbeurs te Brussel, waarin zij zegt
zich in het belang van waarachtige toenadering in het
internationaal verkeer,gedrongen te gevoelen merle te
deelen, ,dat zij van de brieven vangenoemd Jaarbeursbeistuur
van 20 Februari en 10 Maart j.l. met zeer gemengde gevoelens
heeft kennis genomen.
„De meerderheid van de Belgische staatsburgers, aldus luidt
de brief verder, heeft het Nederlandsch tot moedertaal en in
verband met dat feit behoort in het koninkrijk Belie het
Nederlandsch tot de officieele landstalen.
Onze Kamer zou dan ook meenen, ,dat officieele instellingen,
zooals uw jaarbeurs, ook al bestaat er misschien geen wettelijke verplichting, deze tweetaligheld in al hare publicaties in
acht behoorde te nemen. Dit is echter een interne Belgische
aangelegenheid en het goede gebruik in het internationale
verkeer schrijft terecht voor, dat buitenlanders zich daarmede
niet hebben in te laten. Het wil ons echter voorkomen, dat
deze zelfde regels van internationale hoffelijkheid door uwe
instelling zijn overtreden, door ons in het Fransch gestelde
brieven te schrijven op briefpapier met een Fransch briefhoofd.
In uw brief van 10 Maart stelt u voor een volgend jaar
wederom „Nederlandsche dagen" in uitzicht. Onze Kamer vertrouwt, idat u bij het verzenden van de uitnoodigingen daarvoor aan Nederlandsche instellingen rekening zult willen
houden met de hierboven gemaakte opmerkingen en het gerechtvaardigd gevoel van eigenwaarde, waaraan wij ons verplicht voelden uiting te geven, zult willen eerbiedigen door u
van de Nederlandsche taal te bedienen.
Wij gelooven, dat u daarmede zult handelen in idengeest van
den diepbetreurden vorst, die tot voorkort Koning der Bel en
was".
Wij waardeeren dit waardig protest van de Kamer van
Koophandel voor de Neder-Betuwe zeer en hopen, dat haar
voorbeeld tot navolging prikkelen zal.

Vacantie-cursus te Leiden voor Zuidafrikaansche studenten
in de rechten.
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit
te Leiden heeft een vacantiecursus ingericht voor Zuidafrikaansche studenten in de rechten, die aan Europeesche universiteiten buiten Nederland hun opleiding genieten. Hij zal Buren
van Maandag 9 April tot en met Zaterdag 14 April en is zoodanig ingericht, dat voor de te behandelen onderwerpen een
overzicht wordt verkregen van eenige belangrijke onderdeelen

van het Nederlandsche rechtsstelsel. Bovendien zullen de deelnemers bekendgemaakt worden met enkele hoofdstukkeri uit
degeschiedenis van het Nederlandsche yolk en met het hedendaagsche Nederland. Om te bevorderen dat de deelnemers aan
den cursus ook 't huiselijk leven in Nederland leeren kennen,
wordt, voor zoover ,ditgewenscht werd, gastvrijheld voor hen
ezocht bijfamilies in Leiden en omgeving. Des morgens
g
zullen lezingen worden gehouden, terwijl voor de middagen
uitstapjes zijn ontworpen.
De faculteit is tot het finrichten van dezen cursus overegaan, omdat zij . die doordrongen is van de groote waarde,
g
die er in het bijzonder in idezen tijd gelegen is in het bewaren
van nauwe betrekkingen tusschen de Nederlandsche en Zuidafrikaansche rechtsgeleerden.

DieSuidafrikaanse Sentrale Biblioteek.
Onder de leuze„Gee die mens die lig en hy sal self sy weg
vind”, heeft de „Raad van Kuratore van die Staatsbiblioteek"
te Pretoria een oproep om steun in geld en boekgeschenken de
onder de aandacht onzer
wereld ingezonden, welken wijaarne
g
leven en lezers brengen.
In lien oproep wordt o.m. gezegd:
„Dit is die pug van die Sentrale Biblioteek om die biblioteekstelsel van die Unie so te organiseer dat die hele yolk dieselfde
geleentheld sal he om te lees. Elke normale mens lees graag.
Om 'ngoeie book te lees, is reeds 'n daad van selfhelp,
en met reg sou aangevoer kon word dat die verwaarlosing van
biblioteke en van lees in die verlede en ook vandag, grootliks
die oorsaak is van die armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika.
Van al die openbare biblioteke in die wereld is die van SuidAfrika seker die swakste beskenk. Nieteenstaande die grote
vrygewigheid wat ten bate van so veal goeie idienste in SuldAfrikageskied, tog is dit waar dat die nuttigste, mees blywende en duursame bewys van vaderlandsliefde wonderlik versaak is deur din lewendes in hulle gifte en ,deur die afgestorwenes in hulle nalatenskappe; heel waarskynlik omdat die
behoeftes van Suidafrikaanse biblioteke nie opmerklik onder
die aandag van persone wat in staat is om te help gebring
word nie."
De voornaamste wenschen zijn:
Die daarstelling van 'n groat nasionale referensiebiblioteek
wat elke publikasie van , eersteklas belang op alle gebiede van
menslike bedrywighede en beskouings sal bevat. Om die versameling so doeltreffend moontlik te maak vir , elke Suidafriliaanse burger, sal idit noodsaaklik wees, namate omstandighede dit verlang, om 'n tweede . eksemplaar van sells duur
boeke aan te koop.
Die aanvulling van die Africana-versameling met werke wat
handel oar enige deel van die vasteland van Afrika, of hulle
skynbaar van belang is of nie.
Een bibliografiese diens om 'n volledige versameling van
boekbeskrywings van die wereld aan te skaf en by te hou,
en om lyste van boekbeskrywings en informasie te verstrek.
Katalogusse van Vak- en ander Boeke om lyste en katalogusse van vakboeke en boeke van algemene belang op te stel,
uit te gee, en aan biblioteke en persone te verstrek.
Die samestelling van 'n katalogus wat die boeke waaroor alle
biblioteke in Suid-Afrika beskik, aangee, om aldus samewerking tussen biblioteke en die gebruik van boeke op die
mees ekonomiese manier, te vergemaklik.

Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal in Vlaanderen.
Deze vereeniging, welker hoofdsecretariaat gevestigd is in
de Oostenstraat 25 te Antwerpen, breidt haar werkzaamheden
steeds uit.
De tak Groot Antwerpen houdt 's winters elken Vrijdagavond in Koffiehuis Quellin bijeenkomsten, die geopend worden
met een oefeningsles van een uur. Te half 10 wordt dan een
spreekbeurt vervuld. Voor deze maand staan op het programma: 6 April, A. Spillemaeckers over Gedachten in 'n
donkeren nacht; 13 April, Prof. E. Verachtert, de leider van
Tak Groot Brussel, over Brussel en Vlaanderen; 20 April,
V. Haesaerts over De Techniek een zegen of een vloek? Wisselwerking tusschen techniek en kultuur; 27 April, H. Oosterwijk,
De nieuwe geest in het zakenleven.
In den loop der maand April worden twee leergangen over
beschaafde omgangstaal geopend in de Stadsschool der
Belgielei 99. De leergang van elken Donderdag vangt aan op
12 April, de Dinsdag-leergang op 17 April, beide te 8 uur.
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Uit den rondzendbrief voor April nemen wij nog met groote
instemming het volgende over:
„Individueel toetreden tot de vereeniging en het persoonlijk
gebruiken van het Algemeen Beschaafd is 'n zeer verdienstelijke ,daad, maar het is onvoldoende om het beschaafd spreken
in breedere lagen te verspreiden en 'n isterke strooming te
verwekken. Men weze er van overtuigd: zonder een bloeiend
vereenigingsleven, waar de leden regelmatig hun volharding
kunnen stalen, is er vooralsnog in Vlaanderen geen snelle vooruitgang mogelijk. En toch is de snelle verspreiding van de beschaafde omgangstaal als LEVENDE, WERKELIJK en DAGELIJKS gebruikte taal, idringend noodzakelijk om de om zich
been grijpende verfransching in te dijken. Aan de basis van
den strijd van het Nederlandsch in Vlaanderen, het Vlaamsch,
tegen het Fransch, ligt de kwestie van het prestige van het
Fransch, dat in de Vlaamsche gewesten enkel in den vorm
van een beschaafde taal gekend en gesproken wordt. Het staat
chicquer het beschaafde Fransch te spreken dan de Vlaarruche
dialeeten. Daarom izal het Fransch blijven vooruitgang maken,
zoolang de Vlaming niet tegenover het beschaafde Fransch het
beschaafde Nederlandsch stelt. De waarde van den politieken
strijd verzinkt in het niet, wanneer men voortgaat deze psychologische wet over het hoofd to zien."

Het Dietsche lied.
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Groep Nederland.
's-Gravenhage.
D. J. Luteyn, Columbusstraat 271,
Opg, door den hoer J. A. Brakman, 's-Gravenhage.
Mej. F. Lijnkamp, Groenmarkt 33,
Opg. door den heer J. C. Hoos, 's-Gravenhage.
Mevrouw E. A. Krekel-Schotman, Hendr.-Zwaardecroonstraat 15,
Opg. door Drs. W. Goedhuys, Overveen.
Schiedam.
J. M. v. d. Schalk, Lane
g
Nieuwstraat 133,
P. Schaberg, Warande 125,
Belden opg. door den hoer S. J. Kleyn,
Rotterdam.
1Vj
evr. L. Hoogewerff-Goddard, Vijverweg 38,
Opg. door het bestuur van afd. Rotterdam.
Mr. J. Feitsma, Heerestraat 79,
Groningen.
J. G. J. Sluiter, Zwanestraat 23,
H. Heidinga, Helperbrink 17a,
J. B. H. Hulsman, Star Numanstraat 12,
G. J. Smit, Jozef-Isratilsstraat 20a,
Allen opg. door het bestuur van afd. Groningen.
Wassenaar.
C. M. Horsman, Nassaulaan 3,
Opg. door den heer H. C. Valeton, Soest.
Scheveningen.
Mevr. J. C. Allart-Leijen, Doornikschestr. 9,
Ong. door het bestuur van aid. 's-Gravenhage.
H. J. v. d. Vlerk, Notaris, Bur'g.-de-Brulnelaan 68, Zwijndrecht.
H. A. Vogel, Ambt. ter Seer., Burg.4e-BruInelaan 1,
J. Slijper, Burgem.-de-Bruinelaan 72,
Allen opg. door den heer B. M. Gras, Zwijndrecht.
Ds. S. P. Vermeer, Nederd. Herv. Predikant,
Oudenhoorn.
A. A. Jessurun, Arts,
Zuidland.
A. D. van Bergeyk, Notaris,
Allen opg. door den heer A. S. Moerman, Oudenhoorn.
91
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Bij de N.V. Drukkerij en Ultgeverij J. H. de Bussy te Amsterdam verscheen Afrikaansche Mieliepitten. 'n bundeltje Afrikaansehe liedjes voor zang met planobegeleiding, verzamelcl
door Trekker; bij D. A. Daamens Ultgeversmaatschap pij N.V.
Een alleen . . . . 9 een nieuwe zangbundel, samengesteld door
Aug. Weiss en J. C. Andreae' , met medewerking van Ford.
Timmermans.
Wij komen op den inhoud 'dezer bundels in een volgend
nummer terug.

Geen aanbeveling bij A.N.V.-ers.
Wij ontvingen een blaadje Mededeelingen van een Amsterdamsch Internationaal Bureau voor Auteursrechten. Het zegt
to „bemiddelen", o.m. hetplaatsen van het recht tot ultgeven
van „Hollandsche" weaken in „anderen" talen, en begint ziin
eerste mededeeling in Tante-Betjesstijl: Dit is onze eerste uitgave in 1934 en is het juist een jaar geleden....
Verder hebben wij ntetgelezen. Van een bureau dat zoo
slecht Nederlandsch schrijft, zullen de vertalingen ook wel
niet door den beugel kunnen.

Vraa om inlichting.
Wie kan het tegenwoordig adres meedeelen van:
Mej. H. M. Sm2al, vroeger Emmastad (Curacao).
B. Molenaar, vroeger p Is. Oranje Nassaumijnen, Heerlen.
D. R. Bolivar, vroeger Consul van Venezuela, Aruba W.I.
H. A. Schaffers, vroeger Bur g. Politie, Aruba W.I.
H. D. Vosselman, Onder Insp. Burg. Politie, vroeger Aruba W.I.
W. Ballizani, vroeger Moesi Estate bij Palembang.
J. J. Beudeker, Luitenant Kolonel Gen. Staf, vroeger Batavia.
A. Both, Commies P.T.T., vroeger Batavia.
Ds. John G. Breman, vroeger U.T. Mission, Bengkajan.
H. F. Brune, Burgemeester, vroeger Magelang.
Dr. J. J. B. Reuss, Dir. Theeproefstation, vroeger Buitenzorg.
Mr. H. A. Helb, vroeger Denartement van Justitie, Batavia.
H. W. Jonker, vroeger p.a. Internatio, Palembang.
Mr. N. C. Kist, Voorzitter Landraad, Ned Indie.
D. Lagerwaard, vroeger Boorterrein Kol. Petr. Mij., Pendolo.
J. Maas, Onderwijzer, vroeger Tjepoe.
J. van Pelt, vroeger Residentswoning. Magelang.
Th. H. Sinninghe, vroeger Red. Kedirische Courant, Kediri.
C. W. Steffens, vroeger Residentielaan 12, Magelang.
J. Tokkie, vroeger Prins Hendriklaan, Palembang.
M. Vaarzon Morel, Officier Vlieger, vroeger Soerabaja.
Ir. M. H. E. Vreede, Hoofdvertegenwoordiger N.K.P., Batavia.
P. Walsen, Opzichter B.O.W., vroeger Negara (Bali).
Van den Werff, Officier van Gezondheid, vroeger Makassar.
H. H. G. van Zengen, Schilder, vroeger Telok Betong.
Mej. G. L. Godschalk, vroeger Pledang 18, Buitenzorg.
P. C. Post, vroeger Julianalaan 15, Palembang.
M. Haga, Ass. Resident, vroeger Makassar.
J. G. L. van Dorp, vroeger 135 East 50th St. New York.
M. v. Oostveen, vroeger 41 Mobile Ave, New Dorp, S.I. N.Y.
P. Boll, vroeger Medan.
E. A. Zeilinga, vroeger Pebaton, Buitenzorg.
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99

Groep Nederl.-Antillen.
Oranjestad-Aruba.
S. v. d. Veen Quant Arends,
J. W. Polanen, Komm. der Belastingen,
San Nicolaas-Aruba.
Mevr. Walfenzau,
M. de Brauw,
Allen opg. door het bestuur van aid. Aruba.
Willemstad-Curacao.
Willem Altorp, Pietermaaiweg,
J. de Goederen, p.a. K.N.S.M.
Belden opg. door het bestuur van Groep Ned. Antillen.
99

99

99

99

Groep Vlaanderen.
Mr. A. v. Hauwe, Advokaat, Rossinistr. 55, Anderlecht-Brussel.
St. Agatha-Berchem.
A. van Geen-Cardijn, Lauralaan 93,
Belden opg. door het bestuur van Tak Brussel.
Schaarbeek-Brussel.
E. de Veen, Jeruzalemstraat 22,
Mevr. Peremans, Luzernestraat 33,
Belden opg. door den heer J. Hereng,
Mevr. L. Clauwaert, Voorspoedstraat 39, St. Jans-Molenbeek.
St. Gillis-Brussel.
Mevr. Valentin, Van-der-Schrikstraat 51,
Belden opg. door den heer M. Avez.
99

99

Buitenland.
Henry Hollander, Ambassador Apts.
Daniel Low Terrace, St. George. S.I. N.Y.
Opg. door het bestuur van afd. Nieuw-Nederland.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1933.
Algemeen Overzicht.
Indien wij, alleen op de cijfers letten, staat het Algemeeni Nederlandsch Verbond er niet zoo slecht voor;
het aantal leden is gedaald, maar Loch niet zoo .onrustbarend: 523 op de 8003; de rekening sluit nog met een
batig saldo, maar de invloed der tijdsomstandigheden
doet zich, op andere wijze gevoelen, ernstiger dan door
achteruitgang in ledental of geldmiddelen.
In Nederland heeft het Verbond, dat voor vruchtdragenden arbeid een krachtig ontwikkeld nationaal
besef noodig 'heat, niet het aandeel dat onze vereeniging
toekomt in de ,opleving van dat besef, welke zich onbetwistbaar ,openbaart. De nationaal gevoelenden vinden
elkaar in bonden en vereenigingen op grond van staatkundige of godsdienstige overtuiging, en stellen bet stambelang, voor welks aankweeking het Verbond werd opgericht, daarbij: achter.
De aanrakingen, welke wij, hadden, met de groepen
Vlaanderen en Nederlandsch-Indie waren maar zeer
spaarzaam. De groepen Suriname en Nederlandsche
Antillen doen good werk, maar zonder dat daarbij het
verband met de stamgenooten scherp in 'I oog gehouden
wordt. In Zuid-Afrika houden enkele getrouwen de
afdeelingen Kaapstad ens Bloemfontein in het leven,
maar het national streven der Afrikaners is Afrikaansch, het besef, dat de Afrikaansche cultuur voor
haar handhaving en ontwikkeling de Nederlandsche
cultuur niet missen kan, is evenwel bij een bewuste en
groeiende minderheid zeer levendig. De enliele afdeelingen in Europa buiten Nederland Niertoonen, met een
enkele uitzondering, geen teeken van leven.
Men ziet, er is niet veel reden tot juichen, maar dit
mag voor het Verbond niet antlers dan een aansporing
zijn om met alle nog ten dienste staande middelen de
nationale gedachte te versterken alien, die echt
Nederlandsch voelen, te brengen tot aankweeking van
het stambewustzijn en het gevoel van saamhoorigheid
met stamgenooten en stamverwanten.
Zeker moesten wij, om te beginnen, in Nederland zelf

veel meer leden hebben, maar oak is het teleurstellend,
dat de Nederlanders in Vlaanderen, met name Brussel
en Antwerpen, zich maar steeds afzijdig houden van
bet Verbond.
Hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur onderging geen verandering, wat
betreft de afgevaardigden, der groepen.
Van de raadgevende leden moest de beer 0. Cronje,
vertegenwoordiger van Zuid-Afrika in ons hoofdbestuur,
aftreden wegens terugkeer naar zijn geboorteland.
Het hoofdbestuur verheugde zich zeer in de reden voor
slit vertrek: zijn promotie, met lof, tot doctor in de letteren
en wijsbegeerte, maar het betreurt tevens, dat daardoor
de band moest worden verbroken met Dr. Cronje, die in
zijn studiejaren zooveel heeft bijgedragen tot versterking
van de goede betrekkingen tusschen Nederlandsche en
Afrikaansche jongeren.
Wij mochten Prof. Dr. G. Besselaar bereid vinden,
Zuid-Afrika als raadgevend lid in ons hoofdbestuur te
vertegenwoordigen.
De S.A.S.V.I.A. verzocht een vertegenwoordiger in
zijn bestuur aan te wijzen. Mr. B. de Gaay Fortman
nam die functie op zich.
Als vertegenwoordiger van het Dietsch Studentenverbond trad als raadgevend lid op Mejuffrouw M. G.
Schenk, in de plaats van den heer J. P. D. van Banning,
die aftrad, ,omdat 'hij, het te druk had als lid van den
Senaat van het Utrechtsch Studentenkorps.
In het laatst van 1932 — het werd in het versiag
over dat jaar nog niet vermeld — ontviel aan het
Verbond in Mr. Dr. C. F. Schoch een oud-lid van het
hoofdbestuur, in wrens hart het Verbond een groote
plaats had. Hij was een der oprichters en de eerste
voorzitter van de groep Suriname, en tiers jaar geleden
trad hij uit het ihoofdbestuur, waarin hij, 15 jaar Lang
een plaats van beteekenis innam.
Op het graf van ons eerelid Dr. J. Th. de Visser werd
op 9 Februari een gedenkteeken onthuld, waarbij onze
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algemeene voorzitter het 'hoofdbestuur vertegenwoordigde.
Drs. W. Goedhuys verkreeg met ingang van 1 April
1933 een vaste aanstelling als adminstrateur.
Lecknial.

1 Jan. 1933

Groep Nederland
Groep Ned. Antillen
Groep Ned.-Indie
Groep Suriname
Groep Vlaanderen
Zelfst. Afdeelingen
Alg. leden, in het buitenland

4464
506
1100
275
645*
510
503

Totaal 8003

1 Jan. 1934

39'17
513
871
243
906,
534
496
7480

Geldmiddelen. Volgens de rekening over 1933 is de
stand der geldmiddelen nog al gunstig, veer een groat
deel echter het gevolg van toevallige omstandigheden.
De uitkomst is, dat niet alleen, het verlies aan het einde
van 1932 ten ibedrage van 889,351/2 gld. is ingehaald,
maar er nog een batig sat& van 1145,741/2 gld. is verkregen. Dit is in hoofdzaak een gevolg, wat de baten
betreft, van de ontvangst van 2228 gld. aan achterstallige
bijdragen van de Groep Nederlandsch-Indie en een
voordeelig saldo van 528,89 gld. van de rekening
„Geschriften ien propagandamateriaal", terwijil in 1932
deze rekening belast werd met 521.881/2 gld, voor een
nieu.we uitgave van Taalzuivering. Daarnaast maakten
lagere uitgaven de uitkomst gunstiger, n.l. ongeveer
2000 gld. minder voor Neerlandia (o.a. door het vervallen van het ,omslag en het bijeenvoegen van de afleveringen voor Juli en Augustus) en 3700 gld. minder
voor „overige werkzaamheden volgens artikelen 3 en 4".
Dit laatste is vooral hieraan toe le schrijven, dat reeds
in 1932 deze rekening werd belast met de groote uftgaven voor de rolprent Bunschoten—Spakenburg.
Aan ledenbijdragen werd 1400 gld. minder ontvangen
dean in 1932.
Het V erbondswerk.

Allereerst verdient vermelding, dat op 23 September
1933 een algemeene vergadering werd gehouden, voor
de behandeling van een wijziging der Verbondswet. Deze
wijziging was noodig, doordien op 31 December 1933
de tijd, waarvoor het Verbond was opgericht, verstrijken
zou. Van deze gelegenheid maakte het hoofdbestuur gebruik om iook de wijziging van enkele artikelen aanhangig te maken. Daar deze wijzigingen geen beginse1en
raken, behoeven ze hier geen vermelding. Op de door
de algemeene vergadering aangenomen wijzigingen, werd
bij Koninklijk Besluit van 2 December 1933 No. 37
goedkeuring verleend.
In die vergadering reikte de algemeene voorzitter aan
Prof. Dr. E. C. God& Molsbergen den hem door het
hoofdbestuur verleenden ieerepenning in verguld zilver
uit. In de daarbij gehouden toespraak vermeldde de voorzitter de verchensten van Dr. Godee Molsbergen voor
den Nederlandschen stam als hoogleeraar te Stellenbosch en stichter en leider van de Verbondsafdeeling
aldaar, als hoogleeraar aan de Vlaamsche Universiteit
te Gent tijdens den wereldoorlog, als voorzitter der afdeeling Batavia en inrichter der grootsche herdenking van
J. P. Coen, en eindelijk als bestuurslid der Groep
Nederl a nd sch- I ndie.
De streektaalfilm Bunschoten—Spakenburg, waarvan
Daar het vorig jaar niet van alle takken ledenlijsten
waren ontvangen, was dit cijfer te laag.

de .opnerning in het vorige jaarverslag werd vermeld,
kwam gereed en werd op 26 Mei voor een groote schare
genoodigden in het City-Theater in Den Haag vertoond,
voorafgegaan door een verklarencle inleiding van Prof.
Dr. G. G. Kloeke. De perskritiek over deze voorstelling
was niet onverdeeld gunstig, maar de documentaire
waarde van deze rolprent wordt daardoor niet aangetast. Wel is gebleken, dat de vertooning van deze korte
(15 minuten) rolprent, die voor het gewo,ne bioscooppubliek geen bekoring heeft, in kleine afdeelingen van
het Verbond nog te veel kosten vergt, en dat het beoogde
duel nog beter bereikt zal worden, als wij er in slagen
een levendig folkloristisch tooneeltje in elkaar te zetten,
waarbij of alle spelers de streektaal spreken, of als dat
niet mogelijk is, een uitlegger in de streektaal een verklaring geeft van het vertoonde. Zoodra de geldmididelen
weer wat ruimer zijn, wil het hoofdbestuur trachten zulk
een plan te verwezenlijken.
Zooals steeds, bleef het hoofdbestuur ook in dit verslagjaar niet achter met het bill* geven van zijn belangstelling en, indien de geldmiddelen het toelieten, met zijn
steun voor al hetgeen voor onze stambeweging van beteekenis is.
Behalve de instellingen, waaraan het Verbond geregeld financieele medewerking verleent, zooals de
Nederlandsche leerstoel te Londen, de leerstoel van Prof.
Dr. M. Bokhorst te Pretoria en, het door hem gestichte
Nederlandsch Cultuur Historisch Instituut aldaar, verleende het ,dit verslagjaar steun aan het 18.de Dietsch
Studentencongres te Nijmegen en aan de volkshulde
voor Willem van Oranje te Delft. Het gal aan de SuidAfrikaanse Studentevereniging in Amsterdam een tegemoetkoming in de huisvesting der vereeniging (een deel
daarvan werd door Groep Nederland en de afdeeling
Amsterdam gedragen).
Mede door den steun van het Algemeen Nederlandsch
Verbond — het was de groep Nederland die dezen voor
Naar rekening nam — kon een Lang gekoesterde wensch
in vervulling gaan : de stichting van een leerstoel in de
Zuid-Afrikaansche Taal- en Letterkunde aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam. Op aanstichting van
het Dietsch Studenfenverbond en de Suid-Afrikaanse
Studentevereniging in Amsterdam werd in het Leven geroepen de „Stichting tot bevordering van de studie van
Taal, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis van ZuidAfrika". Het was deze stichting, die den leerstoel instelde, welke werd bezet door Dr. G. Besselaar, eertijds
hoogleeraar te Pieter Maritzburg, die den 9den October
zijn intree-rede hield.
Onze groep Nederlandsche Antillen en de afdeeling
Curacao, der Koninklijke Vereeniging Oost en West
namen het initiatief om in 1934 het feit te herdenken,
dat 300 jaar geleden de band werd gelegd tusschen
Nederland en dat gebied. Om die gewichtige gebeurtenis
oo,k hier te lande te herdenken, hebben het hoofdbestuur
van het Algemeen Nederlandsch Verbond en dat van
Oost en West een herdenkingscommissie gevormd, waarvan onze algemeene voorzitter de leiding heeft.
Het hoofdbestuur vatte in het verslagjaar het denkbeeld op om een ond'erzoek in te stellen naar de nog
al eens gehoorde klachten over ons onderwijs, dat het
nl. te weinig gedragen wordt door een nationalen geest.
Verseheidene deskundigen werden reeds uitgenoodigd om
een commissie te vormen tot het houden van een stelselmatig ,onderzoek en het beramen van tniddelen om het
euvel tegen te gaan. Den l lden April j.l. is de commissie
geinstalleerd.
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Den 30sten Augustus richtte het ihoofdbestuur een
adres tot, den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarin het zijn in 1930 gedaan verzoek herhaalde am een vaste commissie in het leven te roepen,
die voortdurend thaar aandacht aan het spellingvraagstuk
zal wijden.
Zooals bekend is heeft de Minister kart daarop, zij
het dan niet op de door ions voorgestelde wijze, het spellingvraagstuk ter 'hand genomen. In de Commissie tot
aanbeveling van een compromis, die zich in verband
daarmee heeft gevormd, is het hoofdbestuur vertegenwoordigd door den algemeenen secretaris.
Tot denzelfden Minister wendde het hoofdbestuur zich
met het verzoek iom, bij de wijziging der wet op het
Hooger Onderwijs, strekkende tot beperking van de toelating van buitenlandsche studenten, den voorrang, welke
aan Nederlandsche studenten zou worden verleend, ook
toe te kennen aan Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche
studenten. Zijn Excellentie gaf daarop te kennen, de Colleges van Curatoren reeds gemachtigd fe hebben tot
inschrijving van hen, die de Belgische nationaliteit of
het ionderdaanschap der Unie van Zuid-Afrika bezitten.
Met eenigen schroom richtte het hoofdbestuur e'en
adres aan den Minister van Buitenlandsche Zaken am
de posten voor subsidie aan den Nederlandschen Bond
in Duitschland, en voor de Nederlandsche cursussen in
Pruisen, welke van de ontwerp-begrooting voor 1934
waren geschrapt, zij het dan tot een verminderd bedrag,
weer daarop te brengen, maar de Minister kon daartoe
geen termen vinden.
De gelegenheid tot briefwisseling tusschen leerlingen
van Nederlandsche en Afrikaansche scholen, welke het
vorig jaar door den te grooten toevloed van aanvragen
uit Nederland tijdelijk moest worden gesloten, kon weer
geopend worden, daar Mevrouw Boeseken te Kaapstad,
die deze zaak met zooveel toewijding verzorgt, ons berichtte, dat ziji weer veel aanvragen van Afrikaansche
jongens en meisjes had.
Uit het legaat Van der Linden werd met ingang van
1 September 1933 voor twee jaar een beurs van 450 gld.
verleend aan een Zuid-Afrikaansch student, ter voltoofing van zijn studie in de geneeskunde.
Uit het legaat Rikkers werd aan een ander ZuidAfrikaansch student een tegemoetkoming verleend in de
drukkosten van zijn proefschrift.
(Slot vole.)

Dankbetuigingen.
Van den particulieren secretaris van H. M. de Koningin
mocht het Hooldbestuur den volgenden brief ontvangen:
Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen het
Hoofdbestuur van het Algemeen. Nederlandsch Verbond
Haar dank over te brengen voor de betuiging van deelneming Harer Majesteit aangeboden bij het overlijden
van Hare Majesteit de Koningin-Moeder.
Hare Majesteit was daarvoor zeer gevoelig.
Van den particulieren secretaris van wijlen H. M. de
Koningin-Moeder kwam de volgende dankbetuiging in:
Hare Majesteit de Koningin draagt mij , op, U den
dank van Hare Majesteit over te ibrengen voor de door
U namens het Alg. Ned. Verbond gezonden bloemen,
na het overlijden van H. M. de Koningin-Moeder.
Deze laatste bloemenigroet is door H. M. de Koningin
op hoogen prijs gesteld.
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De beteekenis der Groofnederlandsche Beweging in de Nationale opleving onzer dagen.
Er wordt in dezen kritieken fijd in Nederland nogal
eens over een nationale opleving gesproken. Er schijnt
een tegenstelling te liggen tusschen 'het begrip opleving
en de donkere omstandigheden, waarin we verkeeren.
Het is ,echter onmiskenbaar, dat juist de druk dier omstancligheden een ,opleving van het nationale beef meer
merkbaar heeft gemaakt. iDeze opleving gaat ongetwijfad, niet bij alle betrokkenen even diep. Een element
van krisisinvloed, die lotgenooten tot elkaar drijft, is
stellig niet te ontkennen. Toch komt het me voor dat we
ook meer blijvende faktoren in deze strooming kunnen
zien. Immers zij n am Naar aanloop reeds voor de krisis.
In verband met deze zich wijzigende geestesgesteldheid' is er voor een Verbond als het onze ongetwiffeld
alle reden am zich eens te bezinnen op zijn plaats in
het volksgeheel, feneinde te overwegen, op welke wijze
het de nationale herleving dienen kan en in hoeverre
zij deze kan trachten te stuwen in de door hem gee
wenschte richting. Het is claartoe noodig de verschijnselen Bier nationale herleving nailer fe beschouwen.
De toegenomen kracht der nationale gedachte in
Nederland blijkt, hetgeen in lange jaren feitelijk niet
het geval is geweest, vooral sterk in de politiek. We zijn
er bij voortduring getuige van, dat alle partijen een
beroep doen op het saamhoorigheidsbesef van alle
Nederlanders. Zelfs van socialistische zijde klinken
ongewoon talrijk stemmen met nationalen klank. We
hebben voorts groepen en zelfs partijen zien ontstaan,
waarvan de hoofdinhoud van het programma de nationale gedachte is. Of bij deze groepen en partijen buitenlandsche voorbeelden een meer of minder groote rol
hebben gespeeld, kunnen wij buiten, beschouwing igen.
Het voornaamste is, dat hun nationale geestdrift ongetwijfeld over het algemeen echt is. Het felt van hun
bestaan ern van (hun sterken groei client het A.N.V. dan
ook terdege te zien en het moet er zijn leering uit trekken.
E'en voor ons zeer belangrijk element in deze nieuwe
sfroomingen is, dat zij de nationale ged'achte zoozeer
in het middelpunt hunner belangstelling plaatsen, dat
zij deze gedachte nemen als bet uitgangspunt der door
hen' ontworpen wijzigingen van staat en maatschappij.
Dit staat wel in folio tegenstelling tot de geesteshouding,
die zich voor alles richt Haar de bevordering eener
internationale gemeenschap.
Hoe sterker nu het nationale ,element op den VOOTgrond wordt gebracht, hoe gewichtiger dat dit op een
gezonde wijze geschiedt. De afgeloopen jaren hebben
ons vaak van ,een ziekelijk internationalisme getuigen
doen zijn, een internationalisme dat zich in uiterste en
allergevaarlijkste konsekwentie stelde op het standpunt
van de nietswaardigheid en verouderdheid van het
vaderlandsche gevoel. Waarschijnlijk kunnen wij zeggen, dat dit tijdvak van afbraak een eincle heeft genomen en dat een nieuwe ,opbouw moot beginnen.
Juist thans is daarom het oogenblik zeer gewichtig.
Waardoor onfstond een zó(5 fel en' eenzijdig internafionalisme, dat het volksbelang verbond aan den z.g. „wil"
eener tot het uiterste verdeelde menschheid?
Veelal is tevoren misbruik gemaakt van het natuurlijke nationale gevoel. In anti-nationale stroomingen
smeult nog het verzet tegen het gebruik van menschenmateriaal, zooals het dan hest, voor zelfzuchtige be-
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langen van dynastie of kapitaal. Het inzicht heeft zich
thans echter weer baan gebroken dat een gezond nationaal streven met zulke zelfzuchtige belangen niets
maken heeft, dat het slechts zorg moet dragen niet
opnieuw 'tot speelbal van die belangen, te worden. De
oyertuiging is gewonnen, dat een natuurlijke band alle
vaderlanders client te vereenigen in een streven om met
en voor elkaar het eigen yolk op fe stuwen tot de grootst
mageliike geestelijke en stoffelijke welvaart, dat daarin
alley belang gelegen is.
In deze richting zal de nieuwe opbouw van ons yolksleven dan ,00k ongetwijfeld dienen te gebeuren. Wil die
opbouw slagen, dan zal alleen het algemeen belang in
den hoogsten zin richtsnoer molten zijn.
Wij moeten, ons afvragen of het thans opkomende
nationalisme, hoe eerlijk en hoe spontaan het moge zijn,
in elk °Nicht gezond van aanleg is, ook in het belang
der stabiliteit van de nieuw groeiende yerhoudingen,
en zoo peen, wat het A.N.V. in deze heeft fe brengen.
Wij vernemen den roep om een sterken staat, om een
sterk of althans versterkt gezag. Voor wien dezen roep
tot den, zijne maakt, client nog meer dan voor anderen
op den voorgrond te blij yen staan, dat deze roep weerklinkt ten bate van het yolk, van de volksgemeenschap,
en niet terwille van een groep of van de heerschzucht
van enkelen. Hoe sterker het gezag, hoe grooter de kans
op misbruik.
1k wil daarom vooral den nadruk erop leggen dat
het welzijn der yolksgemeensc'hap bij elk strewn voorop
moet staan.
Het woord volksgemeenschap dnngt zich in dezen
tijd met kracht naar voren. Dit is geen toeval. Wij leven
in een zeer verdeelde en versnipperde maatschappij. De
eene groep leidt naast de andere een eigen bestaan en
werkt voor eigen voordeel. Groot is het aantal ienkelingen
dat zelfs los, staat van elk groepsverband slechis
worstelf ten bate van eigen, voordeel of gerief. 0 ,ns yolk
wordt niet gezamenlijk bewogen, tenzij bij enkele gelegenheden en dan vaak zeer oppervlakkig. Het kent
nog slechts zeer gering verband.
Er is in dit alles een kentering, die ten nauwste
samenhangt met het thans geliefde gebruik van het
woord volksgemeensc'hap. Men wil weer brengen wat
verloren was gegaan: den gemeenschapszin.
Het kan niet antlers of ,ons, die bezield worden door
een nationalen geest en die elkaar, onafhankelijk van
partij of richting, hebben gezocht teneinde tezamen dien
geest . aan to wakkeren en uit te dragen, moet deze kentering verheugen. Wat kan ons Bever zijn dan le zien
gebeuren, dat deze duistere tijd ons wederom een yolksgemeenschap schenkt.
Er is echter bij deze dingen een „maar". Het zich
in Nederland openbarend nationaal gevoel kenmerkt zich
over het algemeen door een, wat ik zou willen noemen
uitgesproken staatsche gezind'heid. Men aanvaardf
zonder meer dat het Noderlandsche yolk hetzelfde is
als de zich binnen onze landpalen bevindende bevolking, men kent en bemint geen andere ges,chiedenis als
die dezer staatsbevolking en geen andere zinnebeelden
als, die Welke met deze geschiedenis grant zijn geworden.
Het is waar. er zijn ook feekenen bij nieuw ontstane
groepeeringen van een andere gezindheid, die ik in
tegenstelling tot de staatsche de volksche zou willen
noemen. Deze gezindheid vraagt niet in de ,eerste plaats
naar de staats-, maar naar de volksgrenzen, zij ziet

voor alles de menschen en niet den staatkundigen organisatievorm waarin zij vereenigd zijn.
Het is deze gezindheid die, na de Ned. Taal- en
Letterkundige Kongressen in de Nederlanden haar
eerste vaste groepeering vond in het Algemeen Noderlandsch Verbonct. De gedachte der stamverwants,chap,
zooals zij in onzen kring steeds is genoemd, is in den
grand een volksche gedachte. Zij steunt op de waarheid,
dat in andere staatsverbanden menschen leven, die zoo
na aan ons zijn verwant, dat wij reden hebben te trachten tenminste met hen in cultureele saamhoorigheid
staan tegenover en fus,schen andere volken of stammen.
Deze godachte heeft voor wat het Nederlandsche yolk
betreft beteekenis ten, aanzien van Vlamingen en ZuidAfrikaners. In den vrijheidsstrijd der Boeren tegen
Engeland sprak in , ons yolk het stamgevoel zoo luide,
dat menig Nederlander mee ten strijde frok en zijn Heide
voor de Afrikaansche zaak met den dood bezegelde.
,Ook ten aanzien der Viamingen speelde deze gedachte in den loop der jaren een steeds grooter rol. De
behoefte om de Vlaamsche brooders behulpzaam, te zijn
in hun strijd voor de eigen, Nederlandsche cultuur, ram
toe. Verscheidene, 'n groeiend aantal Noord-Nederlanders
houdt zich bezig met hun strijd. Omgekeerd stand
Vlaanderen aan onze zijde, toen in 1919 Bnissel een
aanslag wilde doen op enkele noordelijke provincies.
Zelfs ging van Vlaanderen een krachtige aandrang uit
tegen de aanvaarding van het beruchte yerdrag van
1925, ,ofschoon dit tegen het schijnbare belang van
Antwerpen indruischte.
Wij kunnen zeggen dat de geschiodenis van Noord en
Zuid de laatste jaren duidelijk naar elkaar is foegegroeict
Voor hen nu die deze goclachte van verwantschap in
zich hebben opgenomen, is een nationale herleving die
haar verwaarloost of negeert bij yoorbaat verminkt. Het
is een volkomen ronmogelijkheid ons yolk op te stuwen
tot de hoogte die het bereiken kan, wanneer men zoo
belangrijke bronnen van kracht ongebruikt zou later,
en zelfs tot ,antwikkeling zou later komen tegen NoordNederland zelf.
Ik laat Zuid-Afrika thans even baiter beschouwing,
omdat zijn beteekenis voor het Noorden niet zoo diep
ingrijpend is als die van Vlaanderen.
Naomi-Nederland heeft er zich rekenschap van le
geven, dat zich in Vlaanderen wijzigingen aan het voltrekken zijn, die voor het Noorden van de grootste beteekenis zijn.
Het van nature zoo begaafde Vlaanderen komt, dank
zij een wel langzaam, maar toch gedurig voortschrijdend genezingsproces steeds meer tot geestelijk zelfbewustzijn. In den Belgischen staat en zijn leiding smelt
het Vlaamsche element een steeds grootere rol. Het moet
met nadruk gezegd worden, dat het gevaar niet denkbeeldig is, dat dit element door het noodlot der omstandigheden voortdurend meer gebruikt zou kunnen worden
tegen Noord-Nederland, tegen den staat van het Nederlandsche yolk, van Welk yolk dit element zelf feitelijk
een deel uitmaakt.
Er is voorwaar, gegeven de doorgaans blijkende noordelijke on.verschilligheid voor de Vlaamsche nooden, voor
een \flaming wel een een zeer sterke Dietsche gezindheid
noodig om desalniettemin naar het Noorden te blijven
zien. Hier ligt juist onze taak: die van telkens en telkens
weer aan Vlaanderen te laten voelen dat wij niet onverschillig zijn, integendeel dat ons hart ons ten zeerste
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bindt aan den, in het Zuiden gevoerden strijd. Voor de
toekomst van ions yolk kunnen wij, nu officieel zooveel
vervreemding ;biestaat, onze eigen rol nauwelijks in
beteekenis overschatten.
Het is gelukkig een fell dat, al zijn door de Brusselsche politiek uit de leiding der groote Belgische partijen
verschillende Vlamingen van, naam op sleeptouw genomen, daarentegen allerwegen niet-officieele stroomingen bestaan, die lijnrecht tegen deze politiek in een zoo
radikaal mogelijke Nederlandsche gezindheid koesteren.
Deze radikale stroomingen zijn ook ionderling weer
gescheiden en staan, voor zoover zij zijn georganiseerd,
ten deele zelfs fel tegenover elkaar. Ik noem hier slechts
het z.g. Verdinaso (Verbiond van Dietsche Nationaalsolidaristen), de Jongnederlandsche Gemeenschap, het
Algemeen Nederlandsch Arbeidersverbond (tijdschrift
„Schakels"), en het Vlaamsch Nationaal Verbond (de
hervormde Frontpartij).
Afgescheiden van de in deze en in de Belgisch gerichte groepeeringen tot uiting komende maatschappelijke, ekonomische en binnenlandsch-politieke verschillen,
ziet men zich in Vlaanderen vooral twee hoofdstroomen
afteekenen: een min of meer officieele, Belgisch gerichte,
en een meer dan Vlaamsche, een Dietsch gezinde.
De onderlinge tegenstelling deter hoofdstroomen is
scherp. Samenwerking tusschen hen is feitelijk onmogelijk, daar het veelal gaat eenerzijds om in hun Vlaamschnationale verwachtingen teleurgestelde en daardoor
naar Belgie gewende, anderzijds om onverzoenlijke
Vlaamsche elementen. Zij die uit teleurstelling, gebrek
aan iekonomische zelfstandigheid of aan zedelijken moed
den. Belgischen weg hebben gekozen daarmee de
bruggen naar de ziel van 't Vlaamsche yolk achter zich
hebben verbrand, warden echter op den duur door eenvoudige redenen van zelfbehoud gedreven tot feller
strijd tegen de zuivere vertegenwoordigers van het eigen
yolk. In het spelen met Viaamschgezinde woorden raken
zij steeds meer bedreven en in hun stelling nemen tegenover Nederland, onderscheiden zij zich in niets van
Franskiljons.
Troffen wij in Vlaanderen bij ons overzicht Jai van
sterk naar Nederland gerichte stroomingen aan, bij
onderzoek in het Noorden vinden wij lang niet zoo sterke
neiging naar het Zuiden. Dit behoeft niet te verwonderen. Immers leeft het Noorden niet order een: vreemden druk; bet ligt voor de hand dat het Zuiden met
verlangen uitziet naar de in zijn oog schitterende ontwikkeling van het vrije Noorden, ferwij1 het Noorden,
naar 'het Zuiden blikkend, het oog moet wapenen om
ander het vreemde stof het nauw verwante te ontdekken.
Behalve de zeer zwaar wegende staatkundige scheiding in twee staten met een underling weinig vriendschappelijke verhouding, zijn er nog andere, niet veel
minder gewichtige faktoren die een hinderpaal vormen
voor een vender gaande toenadering tusschen NoordNederlanders en Vlamingen. Eenerzijds vindt men een
onmiskenbare en, zeer verbreide buivientmerdijksche hooghartigheid, anderzijds een Vlaamsch minderwaardigheidsgevoel. Zulke onberedeneerde, algemeen gangbare
gevoelens zijn welhaast zwaardier slagboomen voor een
wederzijdsch begrip dan de grootste ekonomische of
politieke tegenstellingen.
H. C. S.
`(Slot volgt.)
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DER VADEREN
Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XIV.

Blijkien.s een grafsteen in de kerk te Halmstad (Zwedien),
is Hans v. Siteenwinckel daar in 1601 begraven. Zijn
zoon Hans, de Jongere, heeft te Christianstad in Skonen,
door Christiaan IV gesticht, de „Drievuldigheidskerk"
gebouwd, die volgens Slothouwer door Hendrik de Keyser
gemaakt zou kunnen zijn.
Van den rijkdom aan Nederlandsche tapijitweverijen
getuigen nog de overblijfselen van vele serien van wandtapijten met voorstellingen van historischen of allegorischen aard of uit de sageniwereld, vaak volgens ontwerpen van groote meesters, als Rubens, Jan van Scorel
en anderen. Zoo leverde de fabriek van Fr. Aerts
Spieringh te Delft, den varier van den zoo bekenden
lateren Zweedschen gezant bij de Staten, P. Spieringh
Silfercroen, een groote tapijtenreeks voor de bruiloft van
(Oustaaf Adolf; een aantal fapijiten werden, ter gelegenheid van de kroning van koningin Christina, ook te Delft
vervaardigd bij Van der Gucht, beroemd is ook de serie
„De maanden en de elementen", ontworpen door den
schilder Jan van der Hoecke.
Dat ook Nederlandsche water- en vestingbouwkundigen zich in Zweden niet onbetuigd hebben gelaten,
spreekt wel haast van zelf; zij waren nu eenmaal over
de geheele wereld bekend. Johan Claessen bouwde in de
eerste jaren der 17de eeuw de waterstaatswerken aan de
Gotha-elf en de sluis bij Lilla Edet, ten behoeve van den
bouw van het eerste Gothenburg, dat spoedig daarop,
in 1612, door de Denen werd verwoest. J. v. d. Weerdt
en J. v. Amts maakten de grachten in de in 1618-1620
gebouwde nieuwe stall; Joh. Kuyl, de stamvader van het
aanzienlijk adellijk geslacht Kuylenstjerna, bouwde de
sluis- iern vestingwerken der stall; bovengenoemde Johan
Claessen maakte met Gerrit Gerdtson en anderen het in
1640 gereed gekomen Hjelmarkanaal, dat later door de
Nederlanders Tilleman de Moll en de Bourg verbeterd
wend; de geniale fantast Willem Usselinckx, op wien
wiji later terug komen, ,ontwierp nog op zijn 75ste jaar
plannen voor de droogmaking van meren in Zweden,
in navolging van de droogmaking van de Noordhollandsche meren, waarbiji ihiji geldelijk zeer befrokken was
geweest; de Nederlander Jac. Dijkman, inspecteur der
vestingwerken, was werkzaam bij den aanleg van het
Karelskanaal, dat de Noord- met de Oostzee binnendoor
moest verbinden; hoewel antler de regeering van Oustaaf
Wasa ontworpen, is dit groote werk echter eerst in die
19de eeuw gereed gekomen. Johan van Rodenburch, een
Niederlandsch genie-officier, was iomstreeks 1641 in dienst
als generaal-ingenieur in Lijfland en Ingermansland,
then staande onder de Zweedsche kroon.
Eigenlijk was er geen enkel gebied, waarop de Nederlanders zich in de 17de eeuw in Zweden niet hebben
doen gelden.
Het wereldgenie Hugo de Groot diende, na zijne verbanning uit de Nederlanden, meer dan lien jaar lang
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Grafmonument van de familie Bing te Smidsdrup in Skonen,
vermoedek
lij van Hans van Steenwinckel den Oudere).
(

den Zweedschen staat, in hoofdzaak als gezant te Parijs.
Jacob van Dijck, een tijd Lang burggraaf van Gothenburg,
Johannes Rutgersius, Erik Larsson van der Linden '),
Pieter Spieringh, Thomas van der Noot, P. J. Coyett,
alien Nederlanders in Zweedschen staatsdienst, bewezen
als diplomaten en staatslieden, aan ihunne vorsten en
het rijk onschatbare diensten; niet minder Nederlandsche
kooplieden als de 'De Geers, de Trips, Samuel Blommaert,
Abraham Cabiliau en vele anderen, Wier werkzaamheid
zich volstrekt niet uitsluitend tot den handel bepaalde,
1) Erik Larsson van der Linden, groot Nederlandsch troopman te Stockholm, is koninklijk rentmeester geweest en in
den adelstand opgenomen. Als handelsagent van de Zweedsche
regeering dree hij jaren lang, met Falckenberg, voor de kroon
den koperhandel met De Geer, Trip en andere Hollandsche
kooplieden.
Spieringh (van Silfercroen) was langen tijd Zweedsch gezant in de Nederlanden.
Thomas van der Noot, een Brabander, in Zweedschen milltairen dienst getreden, en in den adelstand opgenomen als
r re van Stjerneberg, nam deel aan de onderhandelingen,
Frihe
door Zweedsche bemiddeling, over den vrede van Breda in
; in 1674 maakte hij den veldtocht mede in het leger
1667
van Prins Willem III.
P. J. Coyett, buitengewoon igezant bij de Staten in 16591660, was ieen brooder van den bekenden gouverneur van
Formosa tijdens den overval in 1656 door de Chineesche zeeroovers onder Coxinga; laden van zijn familie hebben groote
verdienstengehad als muntmeesters; hetzelfde geldt voor de
familie Kock, in den adelstand opgenomen als CronstrOm, een
nam ook in de Nederlandsche geschiedenis bekend; een lid
van deze famine, de nude generaal CronstrOm, was n.l. bevelvan
1747.
r van Bergen op Zoom tijdens
het beleg
bobbe

maar die vaak een overwegenden invloed op de Zweedsche politiek en op het financiewezen hebben uitgeoefend,
waarbij hunne Hollandsche betrekkingen den Zweedschen koningen uitstekend te stade kwamen.
Sommigen van de beste Zweedsche legeraanvoerders
als Jacob de la 'Gardie, Horn, Torstens on en anderen,
beroemd, nit den 30-jarigen oorlog en later, hebben hun
vak geleerd in de legers van Prins Maurits, de geschriften over de inrichting van vestingen en het aanvallen
en verdedgen daarvan, volgens de methode der Prinsen
van Oranje, werden ijverig ibestudeerd en toegepast,
Gothenburg werd bijv. op de Nederlandsche wijize bevestigd. Vele Nederlandsche offioieren dienden in het
Zweedsche leger. Hetzelfde geldt voor de vloot. De Jonge
maakt in zijn „Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen" melding van ,een groat aantal zeeofficieren, stuurlieden, luitenants en schippers, die in de jaren 1623 . en
1624, op verzoek van Gustaaf Adolf, Jen met toestemming
van de Amsterdamsche Admiraliteit, in Zweedschen
dienst covergingen. Omgekeerd heeft het Staatsche leger
ook — zooals onze geschiedenis leert — tal van Zweedsche officieren in zijn gelederen geteld, die zich door
dapperheid en beleid 'hebben onderscheiden. Zelfs een
koningszoon, Gustaaf Karelszoon, diende als regimentscommandant in het leger van Willem. III, evenals
Lewenhaupt en Magnus Stenbock, later twee van de
voomaamste krijigsoversten van Karel XII.
Marten Thyssen, de admiraal van De Geers hulpvloot,
die met Wrangel in 1644 bij Femern de Deensche vloot
vernietigde, als „Anckarhjelm" in den adelstand opgenomen, bewees ook later in Zweedschen dienst belangrijke diensten bij, het reorganiseeren van de Zweedsche
oorlogsvloot, zijne ondercommandanten HendrikGerritson
(SjOhjelm), Diederik Thys Cornelisz. (Anckarstjerna),
Jan Brandt (Anckarcreutz) hebben ook later, tot hooge
betrekkingen opgeklommen, met roem ,onder de Zweedsohe vlag gestreden, soms ook wel tegen hun eigen, landgenooten, SjOhjelm voerde bijv. in 1658 als schout bij
nacht de Zweedsche voorhoede aan in den slag bij
Kopenhagen tegen Wassenaar van Obdam, en is voor
deze een allesbehalve gemakkelijke tegenstander geweest. Hunne namen zijn bij de Zweedsche marine nog
niet vergeten, en worden nog steeds met eere genoemd *).
Tal van Nederlandsche geleerden zijn als classicus,
geschiedschrijver of medicus, naar Zweden geroepen of
hebben met het Zweedsche hof in nauwe betrekking gestaan; het laatste vooral tijdens de regeering van
koningin Christina. Wij , noemen er slechts enkelen, als
den beroemden Leidsehen hoogleeraar Daniel Heinsius,
een tijdlang in dienst als Zweedsch historiograaf en
raadsheer; zijn mon Nicolaas Heinsius, 'Gerard Vossius,
de beroemde hoogleeraar in de kerkgeschiedenis, eerst
te Leiden, daarna te Amsterdam; zijn zoon Isaac Vossius;
Johannes Wullenius, ,hofarts d'er koningin; Narssius,
*) SjOhjelms einde is echter, naar Wilhelm Berg, de geschiedschrijver van Gothenburg verhaalt, minder eervol geweest. Zijn laatste tocht is een kaapvaart geweest, half in
Zweedschen Rijksdienst, half in particulieren dienst van de
Koningin Weduwe en eenige anderen, ondernomen om zich
te wreken over het kapen van Zweedsche ,schepen door onderdanen van den Sultan van Turkije. Hij heeft toen in de
Roode Zee een paar rijk beladen Turksche schepen buitgemaakt; maar zijn lastgevers hebben daar geen profijt van,
getrokken; SjOhjelm heeft vermoedelijk den bunt in hoofdzaak voor zichgehouden; heeft zijn Zweedsche oorlogsschip
te Goa verkocht en is daarna naar Holland gegaan, waar hij
kort na zijn terugkomst in het vaderland is overladen.
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die de geschiedenis van Gustaaf Moif heeft geschreven
in verzen Op hen komen wij later terug.
Merkwaardig is het zooveel Zweeds,che studenten als
in de 17de eeuw, vooral tusschen 1620 en 1650 aan
Nederlandsche universiteiten hebben gestudeerd. Hun
aantal overtrof sours dat der aan Duitsche en Fransche
universiteiten studeerenden. Vooral te Leiden studeerden
er velen; ,00k wel le Utrecht, Franeker, Groningen en
Harderwijk, maar toch in veel Beringer aantal. Wrangel
deelt mode, dat het fatale aantal ongeveer 800 heeft
bedragen, waarvan fusschen 1640 en 1650 alleen 150
te Leiden; bij de heoordeeling van die gefallen moet men
er naiuurlijk rekening mee houden, dat het totaal aantal
studeerenden then zeer veel geringer was dan tegenwoordig. Vooral voor de adellijke jonge Zweden, bestemd
am later aanzienlijke betrekkingen in den staat te bekleeden, was het een tijdlang gebruikelijk, dat zij een
deel van hunnen studietijd in Leiden doorbrachten; maar
ook vele niet-adellijken, die uit hoofde van hunnen aanleg, naar de meening van het staatsbestuur daarvoor in
aanmerking kwamen, doch meestal de middelen, niei
bezaten, werden van hoogerhand daartoe door toelagen
in staat gesteld, of werden als mentors aan jonge edellieden toegevoegd.
De studien, Welke zij daar volgden, waren van
allerlei card; zoowel godgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte, als de z.g. exakte wetenschappen: wis- en
natuurkunde, vestingbouwkunde handelswetenschappen vonden ander hen beoefenaars. Velen der
Zweedsche studenten aan de Nederlandsche universiteiten werden later op hunne beurt de onderwijzers van
hunne landgenooten. Het ligt dus voor de hand, dat op
de opvattingen en zienswijze van de meesten der afgestudeerden een Nederlandsch stempel werd gedrukt, en
dat hierdoor, zoo mode door de omstandigheid, dat vele
Nederlanders in Zweden hooge betrekkingen vervulden,
het tot stand komen van nieuwe staatsinstellingen en van.
nieuw opgerichte wetenschappelijke instellingen, scheep-

Tapijt, vervaardigd ter ,eere van de kroning van
Koningin Christina bij Van der Guoht in Delft.

vaart- ien handelmaatschappijen,enz. vaak geschiedde naar
Nederlandsche voorbeelden. Zoo werd bijv. het stadsbestuur van Gothenburg geheel ingericht naar Neder-
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landsch model; werd door toedoen vooral van Hendrik de
Moucheron, die in 1665 president was van het Admiraliteitshof, het Zweedsche zeerecht gegrondvest op Neder-

Tapijt, vervaardigd ter ,eere van de kroning van
Koningin Christina bij Van ,der Guoht in Delft.

landsche grondslagen; en geldt zelfde voor de handelswetgeving, de meeste Zweedsche handels- ern scheepvaartcompagnieen waren copieen van Nederlandsche
compagnien. wetenschappelijk gebied werden de
geschriften van Nederlandsche wis- en natuurkundigen,
als Gemma, Simon. Stevin, Snellius, de Van Schotens
(Schotanus) veel gelezen; instrumentmakerijen, observatoria en laboratoria werden ingericht naar Nederlandsche voorbeelden, voor het in kaart brengen van Zweden
hebben ,00k Nederlanders veel gedaan, met name
de bekende uitgeversfamilie Blaeu, de stoat tot de beoiefening der botanie werd uit Nederland gegeven, zelfs
de groote Linnaeus deelde uit Nederland zijn oinderzoekingen
on.tdekkingen aan de wereld merle.
Op geen gebied der wetenschap is de Nederlandsche
invloed zoo groat geweest als op dat der geneeskunde;
deze is als bet ware uit Nederland in Zweden geimporteerd. Het was daarmede in dat land in het begin der
17de eeuw treurig gesteld, goede Zweedsche geneesheeren waren, er eigenlijk niet; de meesten waren vreemdelingen, van wie velen uit Nederland afkomstig of
daar opgeleid. Eerst onder Gustaaf Adolf kwam er een
leerstoel voor de medicijnen aan de universiteit te Upsala.
Eenigen tijd daarna hebben Rudbeck en Hoffwenius (de
Zweedsche Hippocrates), die beiden in Nederland
waren, opgeleid, een krachtigen stout aan
ontwikkeling daarbij flink gesteund door hunne Leidsche collega's, aan wie zij bijna al hunne begaafde leerlingen ter verdere opleiding zonden. Groot is het aantal
bekwame Zweedsche medici, dat aan de Nederlandsche
hoogescholen werd opgeleid, en —dank zij Boerhaave —
is dat tot een eind in de 18,de eeuw zoo gebleven Te
Upsala, Mao (in Finland) en. Lund waren de meeste
,hoogleeraren in de medicijnen in Nederland gevormd.
(Word vervolgd.)
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Scholen voor vreemdelingen met overheidssfeun
op een met Nederlandsch Rijksgeld en een belangrijke
jaarlijksche bijdrage van de gerneente Amsterdam in
het leven gehouden Duitsche school te Amsterdam worden de kinderen idoordrongen van den Duitschen geest
van dezen tijd. Dat dit aan het licht gebracht is en waarschijnlijk maatregelen genomen zullen worden om aan
dien onmogelijken toestand een, einde te maker, is, in
aanmerking genomen van welke zijde deze zaak in de
Staten-Generaal aangevat is, wellicht in de eerste plaats,
ern misschien alleen, toe te schrijven aan afkeer van en
vrees voor dien Duitschen geest.
Wij Willer het geval echter algemeener zien.
Het is volgens onze meening volstrekt ontoelaatbaar
dat het Nederlandsche belastinggeld, met zooveel moeite
door het Niederlandsche yolk opgebracht, voor ander dan
zuiver Nederl. onderwijs beschikbaar gesteld wordt.
Het is, dunkt ons, eeni billijke eisch dat het onderwijs
op de Nederlandsche scholen niet alleen in 't algemeen
gericht is op de noodige geestelijke ontwikkeling der
kinderen, maar ook nationale warming, zoodat er
menschen uit groeien, die Nederland, als hun vaderland,
lielhebben en zich daarnaar gedragen.
Dat is toch wel hef bescheidensie resultaat, dat wij
van het zoo ontzettend kostbare onderwijs in Nederland
verlangen mogen.
Niet alleen behoort overheidssteun aan onderwijs van
en voor vreemdelingen uitgesloten te zijn, maar bovendien
zal nauwkeurig gelet moeten worden op den geest, die
bij dat onderwijs voorzit. Wij, mogen niet toestaan dat
in Nederland, in welke school ook, het onderwijs geleid
wordt in een richting, die de leerlingen niet allereerst
opleidt tot warme vrienden van ons land.
De gemoedelijke tijd, waarin Nederland met zijn hoed
gevulde schatkist alle vreemdelingen, die zich hier
vestigen, kon helpen en koesteren, is voorbij; Nederland
heeft er de middelen niet meer voor en de nationale verhoudingen zijn overal zó(5 op de spits gedreven, dat het
eenvoudig zelfmoord zou zijn thans niet met al onze
krachten de redding uitsluitend van het eigen yolk te
bevorderen.
Dat klinkt hard en on-Nederlandsch, maar er is eenvoudig geen keuze.

Onderwijscommissie van het A. N. V.
Zooals wij reeds vroeger vermeldden, besloot het
Hoofdbestuur, op aanstichting van den heer J. N. Pattist,
voorzitter van goep Nederland, tot het instellen van een
commissie, die tot taak zou hebben, fe ionderzoeken of het
onderwijs in Nederland voldoende nationaal gericht is
en of de heerschende geestesrichting voldoende ertoe meewerkt een gepast gevoel van eigenwaarde aan te kweeken,
de volksdeugden te versterken en de volksondeugden te
bestrijden.
installeerde de beer P. J. de
Den 14den April
Kanter, deze commissie met de volgende rude:
„Mijne Heeren,
Het doel, dat ons hier samen brengt, is U bekend.
Het was de ‘heer Pattist, Voorzitter van de Groep

Nederland van het A.N.V., en als zoodanig lid van het
Hoofdbestuur Bier Vereeniging, die in een vergadering
van dat Hoofdbestuur in het vorige jaar de wenschelijkheid betoogde plat het A.N.V. een onderzioek zou instellen naar de waarde van het onderwijs in Nederland,
volgens de nationale gedachte.
Wij leven zeer snel. Het is nog maar kort geleden,
dat wij met diepen weemoed moesten vaststellen dat het
Nederlandsche yolk leed aan venial op nationaal gebied.
Voor een groat gedeelte, zij 't een minderheid, stond het
vijandig tegenover ants watt met lief& voor het Vaderland verband haunt, en de meerderheid ken voor een deel
ten hoogste ,onverschillig genoerr/d worden. Dat is nu wel
zeer ten gunste gekeerd. Onze diepbetreurde KoninginMoeder zou zich innig gelukkig gevoeld hebben, wanneer
Zij, had kunnen waarnemen, hoe letterlijk het geheele
yolk in voile oprechtheid treurde bij Haar heengaan. Wij
kunnert er althans zeker van zijn, dat onze Koningin,
die niet opgehoudeni heeft voor eensgezindheid, trouw en
toewijding aan het Vaderland te pleiten, in Haar verdriet
over het verlies Harer Moeder, nochians, zich verheugt,
Haar yolk, waaraan zij Haar liefde, groote gaven en
werkkracht geeft, nauw met Haar verbonden te zien,
tom het leed kwam over Haar en het Vaderland.
Dat het Nederlandsche yolk in btnarde Wen zich een
voelt, is ,00k bewezen bij , het uitbreken van den wereildoorlog, Caen zelfs zij, die zooveel gedaan haddeni ern de
versterking onzer weermacht tegen te houden, de manner
, en kanonnen wel uit den grand hadden Willem tooveren.
Maar het is niet voor benarde tijden alleen dat het
plicht is zijn Vaderlandsliefde te tooneng zich aan de
belangen van het Vaderland te wijden.
Dit is het wat het Nederlandsche yolk, de eeuwen door,
niet begrepen heeft. In betrekkelijk rustige tijden gaat de
Vaderlandsliefde bij de Nederlanders onmiddellijk naar
den bodem van het gemoed. Dat slit een ernstig gevaar
oplevert, leert de geschiedenis ,ons en vraagt in dezen tijd,
met zijn felle worsteling , om het bestaan en scherpen
strijd tusschen de volken , op economisch gebied, onze
bijzondere aandacht.
Het is in het gezin en in de school dat hef karakter
onzer jonge landgenooten gevormd moet worden en leiding gegeven moet worden opdat elks Nederlander de
maatschappij binnentreedt, toegerust met de noodige
kennis en bezield met den vasten wil om te doeni wat zijn
hand te doen vindt, als een waardevol lid van de Nederlandsche natie, strijdend voor de rechten en belangen
van zijn yolk.
,De al te critische geest van den Nederlander, zijn
zucht om het eigene of te breken en het vreemde te laver,
moet met alle kracht bestreden worden. Dat kan met
goeden uitslag geschieden, wanneer men het kind op de
lagers school reeds vertrouwd maakt met het vele goede
dat in ions yolk leeft, waarbij nochtans de neiging tot
zelfoverschatting vermeden moet worden.
Aldus groeit in het kind de liefde voor het Vaderland
in de juiste richting. Het zal zich zelf de belorte afleggen, volwassen geworden, hoe ‘bescheiden zijn levensstaat ook zijn zal, te zullen, medewerken om de belangen
van het Vaderland te dienen.
Deze tijd stelt den mensch zeer hooge eischen. Wie
zich daarvan niet bewust is, zich niet tot het uiterste
inspant, gaat ionherroepelijk onder. Aldus worden karakters gevormd. Maar het is de taak van de school, evenals
van de outlets, het kind daarbij te helpen.
Van die opvoeding moet de vormin.g in nationalen zin
een belangrijk bestanddeel uitmaken.
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Ik maak hierbij met instemming gewag van de motie
der afd. Haarlem van de Vereeniging van Hoofden van
Scholen in Nederland, ingediend ter algemeene vergadering van 31 Maart j.1., luidende als volgt:
„De algemeene vergadering van de Vereeniging van
Hoofden, van Scholen in Nederland, van oordeel: le. dat
het algemeen-vormend L. O. moet wortelen in de ziel van
het Nederlandsche yolk, 2e. dat het heeft bij te dragen
aan den groei eener gezonde, krachtige volkseenheid,
3e. dat het mitsdien een religieus en nationaal karakter
behoort te hebben, en dat daarom aan de ouders medezeggenschap toekomt : a. inzake de religieuse basis,
waarop schoolopvoeding en -onderwijs rusten, b. inzake
het leerplan, c. inzake benoeming en ontslag van hoofd
en onderwijzend personeel,
spreekt als haar meening uit, dat, mitsdien het reorganisatierapport van Utrecht aan de punten: onderwijsleiding, positie van de hoofden van scholen en motie
Den Haag, welke zegt, dat het plicht is den leerlingen
nationale gevoelens van gehechtheid aan onze staatsinstellingen bij te brengen, behoorde vooraf te gaan."
Wiji hebben ons voorgesteld de samenstelling eener
commissie, die zal onderzoeken in 'hoever ons lager,
middelbaar en gymnasiaal onderwijs aan de zooeven zeer
in 't kort aangegeven eischen voldoet en daarin te kort
schiet. Kennisneming van de schoolboeken ,enz., is daarvoor noodzakelijk. Ook zal mondeling en schriftelijk
overleg met school• autoriteiten wenschelijk blijken. De
Commissie zal daarna haar meening kunnen vormen en
de middelen tot verbetering moeten aangeven.
De bedoeling is dat een subcommissie zal werkzaam
zijn voor het lager onderwijs, en een voor het middelbaar
en gymnasiaal onderwijs.
Aangezien de samenstelling van laatstgenoemde commissie belangrijke vertraging on.dervond, heeft deze
samenkomst om de geheele commissie te constitueeren,
lang iop zich laten wachten, hetgeen ik zeer betreur.
Wij, ihebben mitsdien moeten besluiten nu maar te beginnen met de commissie voor het lager onderwijs. De
heer Pattist heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap dezer sub-commissie op zich te nemen. 1k verheug
mij daarin zeer. De leiding is daardoor in vertrouwde
handen.
In de commissie ihebben zitting genomen de 'heeren
P. J. de Kanter, Voorzitter, I. N. Pattist, Inspecteur
van het onderwijs fe 's-Gravenhage, Ondervoorzitter,
D. Roessingh van Berson, lste Secretaris, Drs. W.
Goedhuys, 2de Secr., Prof. Dr. L. Knappert en Prof.
Dr. J. W. Muller; P. A. Diels, Hoofd eener school te
Amsterdam, M. de Bruin, Hook! van het Maatschappelijk en Godsdienstonderwijs in het NederlandschIsraelitisch Jongensweeshuis te Amsterdam, J. Lens,
Hoofd eener Christ. school te 's-Gravenhage, I. I. C.
Starkenbrug, Inspect. van het R. K. Onderwijs te
Voorburg, H. O. de Boer, Hoofd der R. K. school te
Noordwijk-Binnen, en J. van der Seek, Dir. van een
Chr. Kweekschool te Utrecht.
Ik verklaar hiermede de Commissie geinstalleerd."
De laatste zes 'heeren vormen order voorzitterschap
van den heer J. N. Pattist de sub-commissie voor het
Lager Onderwijs, welke na afloop der installatie-vergadering dadelijk een aanvang maakte met haar arbeid.
Voorloopig stelt de Commissie zich tot taak een onderzoek naar de op de scholen gebruikte leermiddelen.
Zoo spoedig mogelijk zal de algemeene commissie
warden aangevuld en een sub-commissie voor het Gymnasiaal- en Middelbaar Onderwijs warden gevormd.
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Indische Brieven.

I. Inleiding.
Laat ik met een vraag beginnen, meer tot mezelf gericht, dan ibedoeld voor de lezers, wat trouwens vanwege
den afstand bezwaarlijk zou zijn, ook al hebben sprekende film en radio Nederland en Indie dichter tot
elkaar gebracht.
Is 't noodig met een soort inleiding mijn brieven uit
en over Indie aan te vangen, of zal ik, zoo maar, het
onderwerp, dat zich mocht opdoen als van oogenblikkelijk belang gaan behandelen?
Eery inleiding ter terrein-verkenning, tot afbakening
tevens van dat terrein. Maar ge begribt natuurlijk, dat
ik het algemeen Nederlandsch belang voor oogen houd.
Ail schijnt 't mij niet noodzakelijk toe, dat steeds of voornamelijk te beschouwen in rechtstreeksch verband met de
werkzaamheid van het Algemeen Nederlandsch Verbond,
wel zal die vooral wat Indie /bereft mijn aandacht niet
mogen ,ontgaan.
Maar, het Nederlandsch belang wordt ,hier op zoo
velerlei wijze gediend en bevorderd, °A al is dat lang
niet altijd de vooropgezette bedoeling. Toch meen ik,
dat juist die onopzettelijke bevordering van bijzonder
belang is. De doelbewuste propaganda zal ik, wat haar
waarde betreft, zeker niet onderschatten, zonder voorbij
te zien, dat zij, voor ieen belangrijk deel hen bereikt, die
reeds overtuigd zijn. Gemist kan zij niettemin niet worden, en zeker is zij in Indie noodig om het ledental belangrijk te doen toenemen. De fijdsomstandigheden zijn
daarvoor nu niet zoo heel gunstig, wat toch geen reden
mag zijn om zich van deze propaganda te onthouden.
En zoo ligt 't zeker op mijn weg Bens na te gaan hoe
't met de verspreiding van de beginselen van het Algem.
Ned. Verhond, dus met zijn aanhang, hier gesteld is,
al zal ik daarbij niet vergeten, dat ge langs of ficieelen,
formeelen weg daarover natuurlijk geregeld op de hoogte
wordt gehouden.
Overigens moet ik opmerken, dat men de belangstelling
voor het Verbond pen in het algemeen voor de Nederlandsche belangen niet alleen moet afmeten naar het
ledental! Het aantal van hen, die zich een gevoelen met
de Nederlandsche gedachte is in Indie zeker veel grooter.
't Is immers een bekend, meermalen geconstateerd feit,
dat zoo ver van eigen vaderland, het nationale gevoel
schijnt op te lever;, veel meer voelbaar is dan in het
eigen land; en.. .. niet alleen schijnt dat zoo, bij, bijzondere gelegenhoden blijkt dat overtuigend.
Op gevaar af, mij op politiek terrein te begeven
— maar ik zal mij voor afglijden behoeden! zij opgemerkt, dat de instemming, welke de nationalistische
beweging hier vindt, zeker voor een belangrijk deel
moet warden toegeschreven aan dat nationale gevoel.
Over het nationalisme zal ik 'hier geenoordeel uitspreken;
ik kan echter wel vaststellen, dat de aanhang er van
grooter is, dan naar buiten totdusver blijkt; naar die
verhouding beoordeeld, is het aantal volgelingen natuurlijk toch nog maar betrekkelijk grout, eerder klein in
aantal.
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Doch 't was mijn bedoeling deze nationalistische belangstelling slechts terloops te noemen. Aileen wil ik er
nog op wijzen, dat men die beweging ook hiernaar te
beoordeelen heeft, dat er zich velen .bij, aansluiten, die
eigenilijk nooit belang in de politiek hebben gesteld,
en dus in dat ,opzicht geen oordeel des onderscheids
hebben. Het is nu eenmaal een bekend feit, dat de
politieke belangstelling in Indie bij de mamma uiterst
gering is. Wig van huffs uit, dat wil zeggen, van Holland
uit, geeni aanraking had met de politiek, komt er gewoonlijk ,00k hier niet bij terecht. Een uitzondering was
destijds de Vaderlandsche Club, welke trouwens grootendeels ,haar ontstaan te danken had aan ontevredfenheid,
zelfs stijgende tot ongerustheid, over .het toenmalige
regeeringsbeleid. En de Vaderlandsche Club zou uit eigen
ervaring kunnen getuigen, dat de politieke belangstelling
belangrijk geluwd is.
Er zijn andere facforen, waardoor de Nederlandsche
gedachte, en in beste instantie het saamhoorigheidsgevoel
wordt onderhouden, aangekweekt en bevorderd. Ik denk
hier aan al datgene, waardoor de belangstelling voor
Nederland wordt gewekt en gaande gehouden.
De voorbeelden ter toelichting van hetgeen ik bedoel
liggen voor de hand.
Of zou 't ,onderwijs in de Nederlandsche taal alreeds
niet een zeer belangrijke en werkzame factor zijn. (Over
de verzorging onzer taal hier in Indie kom ik nog wel
evens afzonderlijk te praten!).
En is even,zeer niet van beteekenis al heigeen over
Nederland tot ions karat in boek en tijdschrift. Daarbij
moet ge weten, dat er in Indie veel gelezen wordt en
goed gelezen, veel meer en veel beter dan ge wel oppervlakkig zoudt meenen.
pat weet ik uit mijn ervaring als journalist; maar
oak de boekhandel kan er van getuigen; al zou deze
zijn omzet granter wenschen.
Wij hebben bij de beschouwing van dit punt ,00k in
rekening te brengen de zeer belangrijke verspreiding
van boek en tijdschrift, door middel van de leestrommel,
die typische Indische instelling. Al is 't nog moor zelden
een „trammel", waarin u de tijdschriften, — met elke
week een, roman er ,bij — warden thuisgebracht.
Of, ander voorbeeld, ook de Kunstkringen tellen mee,
als 't er op aankomt na to gaan, wat er voor het Nederlandsche belang wordt gedaan.
En menige andere vereeniging of instelling, ik noem
nog slechts de Volksuniversiteiten.
't Is waar, Kunstkringen noch Volksuniversiteiten bemoeien zich uitsluitend met Nederlandsche onderwerpen.
Wat ,00k niet mogelijk is en allerminst gewenscht zou
zijn. Maar zij dragen er toch ook hun deel toe ,bijl.
Het belang van al deze factoren — er zijn er nog wel
meer te noemen, — is gelegen in de onopzettelijke wijze,
waarop zij het Nederlandsche belang dienen, dikwijls
of zelfs meestal ,onbewust.
Maar de uitwerking en de doorwerking is er niet
minder iom. Integendeel.
M.i. wordt de invloed van deze middelen nog te zeer
onderschat.
De vraag rijst of hier niet meer naar een vast plan en
in overleg te werk kan worden gegaan. Ik denk b.v. aan
bevordering van de verspreiding van bepaalde uitgaven,
steun aan uitvoeringen en tentoonstellingen, waarmede
ten deele, of zijdelings ook ihet Nederlandsch belang kan
worden bevorderd.
Samenwerking, overleg of voorlichting in geval de

Kunstkringen optreclen, am, slechts een enkel voorbeeld
te noemen. Ook aan de Volksuniversiteiten — een instituut, dat iondanks de tijdsomstandigheden in enkele
groote plaatsen reeds zijn bestaansrecht bewees — zou
steun kunnen worden verleend.
Tenslotte begint deze eerste brief veel te gelijken
op de uiteenzetting van een programma. Er zullen onderwerpen bij, zijn, welke zeker aan de aandacht van het
Verbond niet zijn ontgaan, m,aar in deze terreinverkenning konden ze toch niet onvermeid bilijven.
Andere stof voor mijn brieven zal ik vinden bij hetgeen er zich aan actueele onderwerpen voordoet.
Of is het niet van belang, dat thans het spellingvraagstuk in Indie naar voren is gekomen? Maar dat
onderwerp kan ik voor een volgenden brief bewaren.
En dan zijn er, wat ik nu willen noemen de „moderne
banden" met Holland, dat zijn de radio-omroep en de
radio-telefonie, welke zeker een aizonderlijke beschouwing behoeven, ,evenals de rolprerit.
Ik geloof niet, dat deze „moderne banden" tusschen
Nederland en Indie van het standpunt van het algemeen
Nederlandsch belang die aandacht hebben gehad, welke
zij vereischen. Niemand zal meer ontkennen van welke
groote cultureele beteekenis zoowel film, als radio-omroep
zijn, , en dat erkennend heeft men daarmede tevens gezegd,
dat zij ook hun waarde hebben voor die belangen, welke
het Algemeen Nederlandsch Verbond voorstaat. Die
waarde is voor mij, dan vOOral weer hierin, gelegen, dat
zij zoo onopzettelijk en als van zelf de belangstelling
voor het moederland gaande houden, veel en veel meer
dan men zich er gewoonlijk rekenschap geeft. Hieruit
volgt deze conclusie, dat juist op dit gebied veel vruchtbaar werk kan worden gedaan, zonder dat er het specifiek propagandistisch karakter aan wordt gegeven, dat
velen er van zou terughouden er kennis van te gaan
nemen, te gaan zien of te gaan luisteren. En nu krijgt
men, en ‘bij, de film en bij den radio-omroep zijn Nederlandsche portie als van zelf.
Dat er in dit opzicht nog het een en ander te doen
blijit, te regelen en te organiseeren, en voor de film meer
clan voor de radio, daarover zou ik voorloopiig niet zijn
uitgeschreven, en ook dat onderwerp bewaar ik dus voor
een volgenden brief.
Soerabaja, Maart '34.
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SURINAME
,-Emigratie naar Suriname.
Van bevriende zijde werd mij verzocht aandacht te
willen schenken aan het artikel van Dr. Rutgers in het
rummer van „Neerlandia" van Jan.—Febr.1.1. en voor
de lezers van dit Mad de „pro's" van een kolonisatie
van Suriname door Nederlanders nogmaals te willen
bespreken.
De eerste vraag van Dr. R.: „Zijn er feiten en, cijfers
aan te voeren am tot een Nederlandsche kolonisatie van
Nederlandsch Guyana te besluiten?", beantwoord ik beslist bevestigend en merk hierbi.j, op dat Dr. R. slechts
negatieve argumenten gebruikt in zijn stukje ter bestrij-
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ding van Hollandsche kolonisatie. Al zijn er voor Ned.
Guyana nog geen feiten, cijfers aan te voeren, omdat
Hollandsche kolonisatie er altijd systematisch is tegengewerkt, de voorbeelden van geslaagde groote kolonisaties in andere, nog warmere tropenlanden (tropisch
Amerika en fropisch Australie), verantwoordt Hollandsche kolonsiatie van Suriname ten voile.
Wait betreft de boierenkolonie van 1845 kan ik mededeelen dat deze 40 jaren geleden, then ik het voorrecht
had als medicus in Suriname te wonen, welvarend was
en dat de kolonisten gezond waren.
In 1892 bedroeg de geheele bevolking van Suriname
58484 zielen. Hiervan waren 6473 Britsch-Indiers, toenmaals bijna alien op plantages werkzaam, en 210 Hollandsche boeren.
, Deze boeren werkten op shun groote loch schrale op
schulprits gelegen weilanden en akkers, op de wijze der
vaderen van 1845.
Het is niet te verwonderen dat door de regeeringspolitiek van invoer van Aziaten, waarvan er thans 67000
in de Kolonie wonen, de welvaart der boeren getaand is.
Had men deze boeren, die bij hun gestagen handenarbeid niets voor hun geestelijke ontwikkeling konden
doen, moderne begrippen van akkerbouw bijigebracht,
dan waren zij zeker nog welvarend. Wat het kiezen van
andere beroepen bij de jongeren betreft, dit is een cosmopolitisch verschijnsel bij aille landbouwers. Britsch
Indiers en Javanen doen irouwens hetzelfde. Voorstanders van Hollandsche emigratie hebben overigens steeds
het oog gehad op uitvoerproducten, nooit op die voor de
binnenlandsche markt. Loonende ulivoierproducten zijn
gevonden in rijst en citrusvruchten.
,Wat Dr. Rutgers bedoelt met een rijst- en vruchtencultuur, waarvan de producten buiten Suriname afzet
moeten vinden tegen prijzen, die belangrijk huger zijn
dan de binnenlandsche, is niet duidelijk.
Aan Dr. R. moet het toch hekend zijn dat de hoedanigheid dezer voortbrengselen zoo slecht is, dat niemand, buiten, Suriname ze koopt. De Surinaamsche rijst,
die Ir. Van Dijk, voor hij, zijn proefbedrijf begun, aan
rijstmakelaars te Amsterdam ter beoordeeling aanbood,
werd daar als honden- of paardenvoer gequalificeerd.
Ook de minderwaardige sinaasappelen, die hier uit
Suriname in kisten warden aangevoerd, met slechts
weinig smakelijke exemplaren, zullen wel nooit een markt
vinden. Het voornemen der Hollandsche kolonisten is
goede rijstsoorten en veredelde vruchten te kweeken en
uit te voeren.
De fout, van ons mooie Suriname een kolonie van
Aziaten gemaakt tie hebben, wreekt zich nu.
Ik heb getracht een, psychologische verklaring te
vinden voor de tegenwerking, die de Hollandsche kolonisatie van Suriname steeds ondervonden heeft.
Dat de kolonisatie van 1845 zoo slecht was voorbereid, was le danken aan tegenwerking in leidende
Kreolenkringen. Deze was eensdeels te verklaren uit de
vrees voor verlies van prestige tegenover de negerslaven
door het verrichten van veldarbeid door blanken, anderdeels uit vrees voor verlies van invloed op het bestuur,
bij toenemende Hollandsche bevolking. Stelselmatig zijn
de Hollandsche boeren tegengewerkt en geplaagd.
Later, toen men den slavenarbeid door Aziaten deed
verrichten, stuitte Hollandsche kolonisatie op de belangen
der plantagebezitters, die, shopende met de aan te voeren
contractarbeiders hun ondernemingen te kunnen redden,
alle subsidie voor Suriname te hunnen bate opeischten.
Thans blijkt het, dat de groote landbouw in Suriname
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met zijn le dure ingevoerde werkkrachten, de modedinging met andere tropenlanden, die over goedkoopen
koeliearbeid beschikken, niet kan volhouden. De proef met
Aziaten heeft 63 jaren geduurd, de mislukking was echter veel vroseger al duidelijk.
Thans meent men door het klein-landbouwbedrijf van
Aziaten, en Kreolen de kolonie in beteren toestand te
kunnen brengen. Ik acht het plicht der regeering deze
klein-landbouwers voor te lichten en aan een goede soort
van rijst te helpen en hen iook behulpzaam te zijn bij
het verkrijgen van de go. ede soort sinaasappelboompjes.
Geraken, de menschen hierdoor tot imeer welvaart, dan
kunnen zij tenminste door het betalen van belasting en
landhuur iets teruggeven van bet geld, dat Hollandsche
belastingbetalers voor hen 'hebben opgebracht en nog
opbrengen.
Daarmee zijn echter onze 400.000 werkloozen niet
geholpen. Men vergete daarbij oak niet, dat de bevolking
van Nederland met 100.000 zielen 's jaars aangroeit.
Ook is een verbetering van den ieconomischen wereldtoestand in afzienbaren tijd niet te wachten. Is men in
leidende kringen zoo onkundig van het lijden, vooral
moreel, van de werkloozen, die willen arbeiden en vo.oruitkomen ien die bij een toebedeeld stuk brood, hun tijd
moeten verbeuzelen?
Waarom grijpt de regeering deze gelegenheid niet
aan, am de duizenden, die naar Suriname willen emigreeren, te .helpen? De arbeiders, die den sheer Van Dijik
bijstaan in zijn proefbedrijf te Nickerie, schrijven brieven
vol geestdriftigen lof over het klimaat en over hun
werken.
Doch laat ik bij de zaak blijven.
Dr. R., die zich steeds ieen, tegenstander van Hollandsche kolonisatie getoond heeft en slechts voor den druk
van volksvertegenwoordiging en regeering zijn tegemkanting tegen het plan Pyttersen-Van Dijk opgegeven
heeft, vraagt „waarom de emigratiie naar Suriname met
zooveel vertrouwen wordt aanbevolen". Dit vertrouwen
dan berust op de wetenschap, dat er honderdduizenden
Europeanen sinds 'het begin dezer eeuw met goeden uitslag naar de tropen iemigreeren en daar slagen, en op
de ervaring van den in Suriname als een der bekwaamste
planters bekendi staanden sheer J. A. Liems, die zeer
voorzichtig in zijn oordeelvelling, nooit een proef zou
aanbevelen, die kans op slechten uitslag zou hebben.
Door zijn veertigjarige iervaring als landbo.uwer, door
zijn adviezen voor grondbewerking en bevloeiing aan
Aziatische en Kreoolsche landbouwers, staat hij in
Suriname hoog aangeschreven.
Het stellen van een prognose verraadt wetenschap en
kennis, bij den astronoom zoowel als bij den landbouwkundige, omdat de controle gemakkelijk is. De raad en
voorspellingen van den sheer Liems aan het landbouwproefstation zijn, wat de citruscultuur betreft, door de leiding van dit station in den wind geslagen. Cijfers en
feiten hebben den heer L. in het gelijk gesteld. Men
vergelijke hiervoor de ambtelijke mededeelingen van het
station van 1929, Welke door den ,heer L. werden bestreden, o.a. in de West-Indische Gids van Febr. 1930,
met die van 1932 en 1933. De cultuur, die door den leider
van het station ieerst stark werd ontraden, wordt nu
warm aanbevolen. En slaat men de hoofdartikelen in
De Surinamer van 4, 8 en 11 Juli 1920 na, die de hear
Liems daarin als medewerker van de Redactie schreef,
dan vindt men daar, in zijn kritiek op de voorstellen
van het „Suriname-Studie-Syndicaat", reeds voorspeld,
hoe het land door een groat aantal Java,nen niet tot
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welvaart te brengen zal zijn en dat niet in het aantal
maar in de hoedanigheden van een yolk, de toekomst
van een land ligt. Ook deze beschouwingen zijn uitgekomen. iDe slordig levende, zorgelooze Javanen zullen
nooit de landbouwers worden, die tot Suriname Wei
zullen bijdragen.
De heer Liems heeft een plan ontworpen voor middelbedrijven met mechanische trekkracht. De bevloeiing der
terreinen en de becijferingen van de opbrengst, kortom
het geheele plan, zijn den Ir. Van Dijk een spoorslag
geweest bij de uitwerking van het grootsche plan
Pyttersen. Waar Dr. Rutgers zulke middelbedrijven in
een adem noemt met middelbedrijven met ploegvee, die
niet bedrijiven voor Hollandsche kolonisten maar als
ondernemingen met Javaansche werkkrachten bedoeld
zijn, rijst bij twijfel of Dr. R. gelegenheid had, deze
bedriiven good to bestudeeren. De plantproeven van
Ir. Van Dijk hebben reeds uitgewezen, dat die voor de
Amsterdamsche markt bestemde Madagascarsoort tweemaal 's jaars overvloedigen oogst geven kan en de monsters zijn te Amsterdam reeds gunstig beoordeeld.
Vender dat een in Amerika zeer begeerde soort, aan den
Ir. Van Dijk door het proefstation te Washington verstrekt, bij overvloedigen oogst in Suriname in 125 dagen
rijpt. Deze soort mag in de Ver. Staten vrij, van invoerrecht worden ingevoerd, omdat zij in Californie pas in
8 1/2 maand rijpt en daardoor in de Ver. Staten door
de nachtvorsten niet groeien kan.
Met dit uitvoierproduct ter ,bieschikking is het tijd het
plan Liems tot uitvoering te brengen. Dat er dergelijke
bedrijven in Suriname nog niet bestaan, mag geen reden
zijn tot defaitisme.
Aan Dr. R. is het bekend, dat het plan PyttersenVan ,Dijk een zes-jarenplan is voor zijn geheele uitvoering. Het is in mijn oog een, misdaad, tegenover onze
werkloozen, kolonisatie zoolang uit te stellen. Het plan
Liems, dat niet zulke groote voorbereidingen, eischt als
het plan Pyttersen, daar het op kleinere schaal en met
lichtere machines wordt uitgevoerd, geeft in korten tijd
voordeel. Er kunnen dan bij, het inkomen van gunstige
berichten, maatregelen genomen worden voor het nitzenden van veel kolonisten. Wat het bezwaar van het
kapitaal betreft, weet ,00k Dr. R. dat kapitaal zijn rente
zoekt en dat 'het voor een grootsche ,onderneming gevonden worden zal, wanneer de eerste uitzending taunt,
dat de basis van het ondernemen gezond is. De zeer
voorzichtige becijfering van den Iheer Liems, die de
slechitste kansen genomen iheeft, steunen het vertrouwen
dat het plan verdient.
De leiders der iemigratiebieweging zijn niet zoo dom,
als de heer R. schijnt te denken, nl. dat zij Nederlandsche boeren, zoo maar, zonder goede voorbereiding voor
hun aanstaand bedrijf, waaronder goede technische
kentis en vaardigheid voor de bediening der motoren begrepen is, naar Suriname willen helpen. Voorzichtig zal
het plan worden uitgevoerdi met een elite van een twintigtal physiek en morsel geschikte kolonisten, liefst gezinnen.
Concurrentie voor de Aziatische en de Kreoolsche klein
bedrijven zal de machine niet opleveren. Integendeel, die
kleine landbouw zal profiteeren van de uitgezochte
soorten. De machine van de Hollanders zal een product
van zulk een naam op de markt brengen, dat ,00k aan
die op lagen levensstandaard werkende Aziaten een kans
wordt gegeven met hun handenarbeid, een product voort
te .brengen, dat een betere markt vindt, dan Guadeloupe,
waar ze tegenwoordig ,hun slechte rijst voor weinig geld
kwijt kunnen.

Tot besluit een anecdote, die miji toevaldig ter oore
kwam. komt niet alleen de geestesgesteldheid van
voor- en tegenstanders dezer kolonisatie uit, mar 00k
het iharde lot, dat emigranten voor Canada wacht, waarheen onze arme Hollanders wel geholpen 'worden.
Een immigrant in Canada, jonge man nog, ziet in dat
tegen,woordig zijn toekomst door niet meer liggen kan.
Hij komt terug, hoort van Suriname en wendt zich tot
een ,oud-goittverneur (niet de heer R.). Deze staat hem te
word en vertelt hem van het gewest. Dieze oud-gouverneur, geen voorstander van kolonisatie, spreekt hem van
de eenzaamheid, die een Hollandsche vestiging, buiten
in bosch en wildernis, wel op een of meer dagen, reizen
van Paramaribo verwijderd, zal ,hebiben te duchten. De
jongeman zegt hierop: „Ach meneer, daar zie ik niet
tegen op. In Canada, waar we zeven maanden winter
hebben, was het ook eenzaam. Wanneer we 's winters
het groan met sleden, getrokken door zes paarden, naar
het naaste station moesten brengen, hadden, we 8 dagen
werk om er te komen en 8 dagen om weer naar de
boerderij terug ito gaan".
Zoo staat een oude-heerenmentaliteit tegenover die
van een flinke, fiere jeugd. Men: geve de laatste een kans.
Den Haag, Maart 1934.
TH. LENS.

De befeekenis der wetenschappelijke congressen
in Vlaanderen.
Zoowel wat het aantal deelnemers uit Vlaanderen en
Noord-Nederiand als de degelijkheid van de meer dan
250 voorgedragen ens besproken referaten, betreft, zijn de
wetenschappelijke congressen, van 6 tot 9 April j.l. te
Leuven gehouden, een onbetwist en grout succes geweest.
Vroeger sprak men van deze congressen als van de
Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, thans heeten
zij de Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen, wat,
de nog steeds groeiende deelneming van gestudeerden,
komende uit andere gebieden dan het Vlaamsche land,
in acht genomen, ongetwijfeld een benaming is die biter
met de werkelijkheidi overeenkomt. Ook om een, andere
reden nog moet deze benaming als de juiste worden beschouwd. Het is immers die bedoeling, geleidelijk al de
congressen, die om de twee jaar plaats ihebben, ditmaal
waxen het er tien — om de beurt in Vlaanderen en in
Noord-Nederland te houden. Vergissen ons niet, dan
bestaat deze wisselwerking al voor een Saar dezer congressen en, is het meer dan waarschijnlijk dat de gewenschte beurtwisseling tot e'en of meer andere — in de
eerste plaats al tot het nog jonge congres voor Dagbladwetenschap —Chet volgend jaar reeds zal worden uitgebreid. Het plan bestaat, ter versteviging van het work
der Congressen, eerlang een „Zuidnederlandsche Vereeniging voor Wetenschap" in het Leven te roepen die hoar
tegenhanger in ieeni soortgelijk lichaam, voor het Noorden
zou moeten, vinden.
Wie van 6 tot 9 April te Leuven is geweest en de
groote .bedrijvigheid, cheeft gadegeslagen, die in de oude
en nieuwe universiteitsgebouwen heerschte — terecht

69

NEERLANDIA

in de herleving van het yolk eveneens aan als volksdienst.
Uit Duitsche universitaire redevoeringen lichtte hij zekere
opvattingen toe hoe dit te bereiken. Studentencongressen
zijn meer dan verbroederings-samenkomsten. Hun beimkenis ligt evenmin in een vriendelijk pacificisme als in
.hooge ideale strevingen: zij moeten scoot- en stuwkracht
leveren, studenten zoowel als hoogleeraren moeten werken
veer het yolk.
1 Dr. Van der Wielen behandelde eveneens de vraag:
universiteits-studentenbeweging-volk en zag de oplossing
ihierin: het beschavingsbezit der natie te veroveren en
veilig fe Mellen; dit is het, waarop de Dietsche Studentenbeweging zich moet bezinnen.
In de avondvergadering besprak Jhr. R. Groeninx
van Zoelen: de Groot-Nederiand'sche traditie der Oranjes.
Vooral in den tijd van Koning Willem I kwam. het uit,
hoe zwak een yolk staat, wanneer zijn adel niet yolksgezind is; ware dat toen wel het geval geweest, dan
zou het Vereenigd Koninkrijk niet gescheurd zijn.
Ten slotte kwam een leerzame filmvertooning van de
opening der Universiteit te Gent.
De boottocht naar Terneuzen, den derpden dag, verliep
eenigszins eigenaardig. Door veranderde regeling van
de opening der sluizen te Selzate (op de NederlandschBelgische grens) bleef voor verblijf te Neuzen nauwelijks een uur besch.ikbaar. De burgemeester van Terneuzen en, het bestuur der afdeeling van het Alg. Ned.
Verbond deden voor de congresgangers wat zij konden.
De toespraak van den heer N. J. Harte verschafte belangrijke inlichting over dit stuk van Nederland.
Ir. H. J. Boon ihield aan boord een toespraak over den
economischen en socialen bouw van Nederland en
Vlaanderen. Wegens moeilijkheid met vlaggen werd de
terugreis over een afstand van 10 km. niet meer met de
boot, maar fe voet afgelegd.
In een rustpoos werd het jaarverslag behandeld,
waarin ander de werkzaamheden in 1933 vermeld werden; de Volkshulde te Delft, de uitgave van het boek
„Wilhelmus van Nassouwe", de Dietsch-Afrikaansehe
Negentiende Dietsche Studenten-Congres
Studiereis, de stichting van den Afrikaanschen leerstoel
gehouden te Gent van 24 tot 26 Maart 1934. te Amsterdam en den Academieschen leergang te
Wageningen.
De dag bestoot met een schoone hulde aan Cyriel
Met het ioog iop velerlei ambtelijk Verbondsnieuws in
dit no. van Neerlandia moeten wij ons beperken in dit Verschaeve tunder leiding van Mr. N. Vercnocke.
verslag, dat echter om het belang der Dietsche Studentenbeweging niet mag ontbreken.
Door een spoorwegongeluk werd de opening verlaat. Fransche namen voor Vlaamsche steden en
De voorzitter van het Dietsche Studenten-Verbond,
badplaatsen.
G. W. Haas, wijdde gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van de Koningin-Moeder, uit eerbied werden
Voor den stambewusten Vlaming is het een onprettig
muziek en feestelijkheden afgelast. De congres-voorzitter,
G. Struyck, wees op de waarde van Gent als congres- gevoel altijd maar weer de aandacht van zijn Noordnederlandsche taalverwanten te moeten vestigen op het
stad, vooral voor Dietsche studenten,.
onzinnig gebruik, dat velen onder hen blijven maken
De openingsrede hield prof. dr. Frans Daels over:
Tucht. Allerwegen wordt geroepen om gezag; spreker van sommige Fransche namen van Vlaamsche steden
achtte noodig: gezag door tucht, dit is de schoonste en en dorpen. Het wil er blijkbaar bij vele NoordNederlanders maar niet in, dat Belie een, tweetalig land
nutigste vorm van dienen.
De iweede dag sprak L. Claes, onder-voorzitter van is, in diem zin, dat alles wat ten Noorden van de taalgrens ligt, Vlaamsch is en eerst bezuiden deze grens
de aideeling Leuven, over toestanden aan de Leuvensche
universiteit, die zeer belangrijk zijn, doch buiten Leuven het Waalsche, di. het Rom aansche taalgebied begint.
minder bekend. Er bleek, dat te Leuven de corporatie in het Vlaamsche land dienen altijd de Vlaamsche gevan Dietsche studenten de strijd niet in de eerste en meente- en straatnamen fe worden gebruikt wat overeenige plaats opvat als een taalstrijd, maar als een eenkomt met het wezen en de traditie van het Vlaamsche
kamp fusschen twee levenshoudingen, waarbij de heer yolk en bovendien door de bestaande wetgeving beClaes welsprekend opkwam voor de opvatting, dat de krachtigd is.
Moat het dan ook niet onthutsend worden genoemd
taak der universiteit is het volksgeheel te dienen.
Dr. A. Jacob wees de taak van de studenten-beweging groote Nederlandsche bladen, die nochtans sympa-

sprak de correspondent van een Nederlandsche courant,
in zijn verslag van „een wetenschappelijken bijenkorf" —
zal zonder twiffel toegeven, dat deze congresdagen bewijzen, hoe innig de samenwerkin.g van Noord en Zuid
op het terrein der geestelijke ontwikkeling kan worden.
Zoowel op het 28ste Congres voor Natuur- en °aweskunde, als op het 17de voor Rechtswetenschap, het 12de
voor Verpleegkunde, Vroedkunde en Sociale Geneeskunde, het 12de voor Taalwetenschap, het 7de voor
Oeconomische Wetenschap, het Ode voor Land- en Tuinbouw, het 3de voor Technische Wetenschap, het 3de voor
Boek- en Bibliotheekwezen, het 2de voor Algemeene
Kunstgeschiedenis en het 2de voor Dagbladwetenschap,
werkten Vlamingen en Noord-Nederlanders broederlijk
naast elkaar. Overal liet de degelijkheid van de NoordNederlandsche wetenschap zich gelden naast den nog
steeds groeienden opbloei van het Vlaamsche intellect.
Overal ook konden de Noordnederlandsche sprekers
— wiji felden ier 63 op een totaal van ongeveer 250 —
de verheugende ervaring opdoen, dat het zich verder
ontplooiende ontwikkelde en studeerende Vlaanderen een
taal spreekt, die weldra in niets meer van ons algemeen
beschaafd Nederlandsch zal verschillen.
Heeft de Vlaamsche hemel ook zijn donkere vlekken,
waarvan de toenemende verfransching van Brussel en
de politieke verdeeldheid, die zoovele nuttige krachten
opslorpt, ongetwijfeld de voornaamste zijn, het dieter
doordringen van het stambewustzijn, het voortbestaan
van de Vizerbedevaart en het groeien van de Wetenschappelijke Congressen zijn, van hun kant, lichtpunten,
die de toekomst van het Vaamsche yolk heel wat minder
somber doen inzien dan sommigen het meenen fe moeten
doen. Moge in de naaste toekomst, uit de innige geestelijke
samenwerking van de besten onzer stambroeders uit
Noord en Zuid, ook het beste voor Vlaanderen en voor
den geheelen Miderlandschen stam geboren worden.
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thiek gestemd zijn ten opzichte van den Vlaamschen
ontvoogdingsstrijd, nog altijd te zien gewagen van
„Knocke-sur-Mer", „Le Zoute", „Le Coq" of „Cocqsur-Mer", ienz., dit alles in verband met het jaarlijksch
badseizoen? In dezelfde bladen warden heele bladzijden
advertentien geplaatst door een „Campagne Nationale
Propaganda" (wat vermoedelijk wel de te Brussel gevestigde „Compagnie Nationale de Propagande" zal
zijn). Oostende ,heette daarin onveranderlijk Ostende,
wat voor wie een oogenblik nadenkt, ook al is hij geen
etymoloog, een zinlooze benaming is. Hetzelfde geldt
voor La Panne, inplaats van De Panne , (een kleine
vallei, in de duinen, wordt in Vlaanderen altijd „panne"
genoemd), voor Nieuport-Bains, in plaats van Nieuwpoort-Bad, voor menig ander zomerverblijf nog aan de
Vlaamsche kust. En wat dan te zeggen van sommige
in Belgie gevestigde Nederlanders, die den mond
vol hebben van Malines en Louvain om van Termonde
en Alost maar le zwijgen? Zelfs bij gebrek aan stamgevoel zou een beetje logica hier niet misstaan.

Uit de Takken.
Terwill sommige andere takken van onze groep Vlaanderen filet veel van zich laten hooren:, blijft tak Brussel
— alle economische crisis en andere tijdsbeslommeringen
ten spijt — van een sterke levenskracht getuigen. Vrijdag
2 Februari werd voor de leden van den. Tak in den
Brusselschen Poesjenellenschouwburg een zeer good
geslaagde voorstelling van „De Leeuw van Vlaanderen"
gegeven. De leden waren in grooten getale opgekomen.
Na afloop had in het Eethuis Frits aan de Hoogstraat,
een gezellige bijeenkomst plaats. Eerst rand middernacht
began men, noodgedwongen, aan scheiden te denken.
Zaterdag 28 April had, in de mooie zalen van het
lokaal: Hotel Terminus Albert I (Noordstation), het
groote jaarlijksche Vlaam.sch-Hollandsche Dansfeest van
den tak plaats.

Vereeniging voor beschaafde omgangstaal
Meiprogramma.
Aftleeting Vriklag: Vergaderingen in Hotel „Bothellberg" (B oekenberg-P ark) .
4 Mei: 8.30 Oefeningsles in Beschaafde omgangstaal.
9.30 Spreekbeurt van den, heer O. Dewietze over „De
Nibelungensage met haar historischen achtergrond".
I1 Mei: 8.30 Oefeningsles. 9.30 Gedachtenwisseling
over „De wenschelifkheid en mogelifkheid van 'n PanEuropa of de Vereenigde Staten van Europa".
18 Mei: 8.30 Oefeningsles. 9.30 Spreekbeurt van
Mevr. De Bruyn-Samyn over: „'n Bezoek aan Antwerpen".
25 Mei: 8.30 Oefeningsles. 9.30 Spreekbeurt van den
beer Van Hemel over: „Faniasia".
Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsoh Verbond beschikt over een
organisatie, die haar vertakkingen heeft over de heele wereld,
overal waar Nederlandersgevestigd zijn. Die organisatie kan
een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschup, een reis ondernemen naar
verre landen, waargrootere of kleinere nederzettingen van
Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij zelf kunnen een
steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen aan de hand te idoen, om den band met het stamland to
versterken. Het is dus in hun en in ons belang, dat het Hooldbestuur alien, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt daarvan
mededeeling te doen laan 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.

11111111111•11111101111,

De Koningin-Moeder in Zuid-Afrika herdacht.
Te Johannesburg werd Zondag 25 Maart een rouwdienst ter nagedachtenis van de Koningin-Moeder gehouden.
De Nederlandsche Vereeniging had in dezen het voortouw genomen en hare leden en belangstellenden uitgenoodigd tat bijwoning. De dienst werd geleid door
Ds. L. E. Brandt van de Ned. Hervormde Kerk te Turffontein (voorstad van Johannesburg) en had plaats
in de Zweedsche Kerk, als meer centraal gelegen. Door
de groote opkomst werd de dienst een spontane uiting
van eerbiod en bewondering voor wat de KoninginMoodier voor Nederland gedaan had en van liefde voor
bare buitengewone gaven van hart en ziel, gaven, die
haar een vaste plaats in Nederlandsche harten, hebben
verzekerd.
De opkomst was verder een grout vertoon van innige
saam.hoorigheid der Nederlanders in Johannesburg.
Ds. Brandt begon na zijn openingsgebed en het zingen
van Psalm 130 Vers I „Uit diepten van ellenden" door
de kerkgangers, met de lazing van Spreuken 31, verzen
10-31: „Wie zal eene deugdelijke huisvrouw vinden,
want hare waardij is verre boven de robijnen, enz. enz."
en koos later als tekst uit Jesaja 40 de woorden: „Troost,
troost Mijn yolk, enz." In een weldoordachte, boeiende
rode weer hij er zijn gehoor op, dat het vier en veertig
jaar geleden was, dat 't Nederlandsche Volk bet laatst
om een verlies in 't Koningshuis rouwde. Na een geschiedkundig overzicht vestigde hii de aandacht op den
grooten invloed, dien: de Koningin-Moeder als Regentes
Emma, op de opvoeding van Willemientje, zooals Hare
Majesteit Jaen in den volksmond algemeen werd betiteld,
had gehad.
Hij roemde in roerende woorden haar staatsbeleid,
haar liefde tot Nederland, haar arbeid voor de minder
good bodeelden, haar zorg voor de krankeni, vooral tot
uiting gekomen in de bestemming door haar gegeven
aan het 'huldeblijk bij haar aftreden als Regentes, het
herstellingsoord voor longlijders „Oranje Nassau Oord".
IDe dienst werd besloten met het zuiver en innig door
mevr. P. van den Bos gezongen „Mijn schildt ende betrouwen zijt Ghy o God, Mijn Heer", dat door de gemeente staande werd aangehoord.
Onder de aanwezigen waren, de Consul, de hear P. C.
Baerveldt en verscheidene consulaire vertegenwoordigers
van andere landen.
Velen zal deze dienst in herinnering blijven.
H. ALTMANN, Vert. A.N.V.

Francis William Reitz

f

De eenig overgeblevene der nude Zuidafrikaansche
staatslieden, die in de geschiedenis der Boerenrepublieken een rol hebben gespeeld, de laatste in Leven zijnde
oud-president van een dezer, Francis William Reitz, is
op 27 Maart in den gezegenden ouderdom van bijna 90
jaren overleden. Met hem is een der oudste leden van
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't A.N.V.,') 'n uitnemend vriend van den Dietschen stam
heengegaan, Wien wij het voorrecht hadden bij de totstandkoming van de groep Zuid-Afrika op 19 en 26
Maart 1898 bereid te vmden deel van het groepsbestuur
voor Transvaal uit te maken.
Een en ander uit zijn Leven hebben wij bij zijn 80sten
verjaardag in Neerlandia van October 1924 medegedeeld
en daarbij dezelfde foto gegeven Welke wij hierbij opnieuw afdrukken. Hij had ons deze foto, in zijn tuin te
Kaapstad genomen, uit Zuid-Afrika naar Suriname gezonden.
Voor degenen, die dat nummer van Neerlandia niet
meer bezitten, halen wij een en ander daaruit aan,
tevens verbeterd en aangevuld op enkele punten.
Francis William Reitz werd 5 October 1834 op de
plaats „Renosterfontein" te Swellendam in de toenmalige
kaapkolonie geboren. Volgens een uitvoerig geschreven,
in mijn bezit zijnde genealogie van de familie,
beginnende 1510 stamt de familie heutz 2) uit Pommeren en zien wij daarin bij het 5de geslacht in 1683 den
naam als Reitz gespeld. Een familie van predikanten,
hoogleeraars, advocaten, rentmeesters, waarvan Joannes
Fredericus zich het eerst in Nederland vestigde 3) en
hoogleeraar te Utrecht werd. Hij was gouverneur van
den erfprins van Nassau. Zijn zoon, Jan Frederik, te
Utrecht geboren op 27 januari 1761, nam als Kapitein
Luit. tiz. deel aan den slag bij Doggersbank op 5 Aug.
1781 tusschen den Engelschen Admiraal Parker en den
Nederlandschen Schout bij Nacht Zoutman. Na het vertrek van den Stadhouder gaat hij naar de Kaap de
Goede Hoop, waar hij zich vestigt. Hij huwt met Barbara van Reenen op 23 Maart 1795, een afstammelinge
van een der oudste Kaapsche geslachten. 4 ) Toen was
dus het geslacht Reitz voor goed in Zuid-Afrika gevestigd. Frans Willem, de zoon, wordt schapenboer, parlementslid, „Usher of the Black Rod" van den Wetgevenden Raad. Diens zoon is Francis William, die, na zijn opleiding in de Kaap, naar Engeland vertrekt voor verdere
studie als advocaat en in 1868 naar zijn geboorteland
terugkeert, na eerst een bezoek aan 's-Gravenhage te
hebben gebracht. Eerst vestigde hij zich in de Kaapkolonie, nam deel aan de diamantdelverij Pniel ; zes
jaar later hood president Brand van den Oranje Vrijstaat hem de betrekking van voorzitter van het hof
van Appel aan en na de oprichting van het Hooggerechtshof nam Reitz daarin als voorzitter plaats.
Twaalf jaren bekleedde hij die rechterlijke functies. Hij
was gehuwd met de dochter van een Zweedsch koopman,
Mejuffrouw Blanco Thesen, die hem op zijn verjaardag,
den 5den October 1887, ontviel.
1) Zijn naam komt in Neerlandia van April 1898 voor, dus
voor de officieele stichting op 1 Mei 1898..
2) Blijkbaar werd de naam aldusgespeld in de 16de eeuw
De familie Bosch Reitz komt nog in Nederland, Suriname en
Britsch Guyana voor.
3) Op de lijst der Utrechtsche hoogleeraren 'staat de naam
van Reitz alb volgt ingeschreven : Joannes Fredericus Reitzius, Braunfelsa Wetteravius, nat d. 25 Sept. 1695. Hieronymianae Scholae apud Rheno-Traiectinos Rector, Oratoriae
et Poeseos Prof. extraordinarius d. 31 Jan,, 1746, Historiarum
et Eloquentiae ordinarius d. 17 Junii ob. 21 Mart 1778.
4) Zij was een kleindochter van den Heemraad Dirk van
Reenen die onder ,gouverneur W. A. van der Stet door de
burgers naittr Holland werd gezonden om teen de willekeur
van den gouverneur te protesteeren. Op de memorie, door
60 burgers geteekend, komt ook voor Jacques de Savoye, een
Vlaamsch koopman van Arth, die zich met de Hugenoten in
Z.A. vestigde, de stamvader van de moeder van Reitz.

Toen in Juli 1888 de Oranje Vrijstaat zijn grooten en
wijzen staatspresident Johannes Hendrik Brand („Alles
sal reg kom") verloor, viel de keuze van den Volksraad
op Reitz, die met 3999 van de 4324 stemmen gekozen
werd en 10 Januari 1889 als de 5de staatspresident ingezworen werd. In 1894 werd hij herkozen. In December
van datzelfde jaar trad Reitz voor de 2de maal in het
huweiijk, thans met de uit Delft aikomstige mej. Cornelia
Maria 'fheresia Mulder, leerares aan het damesinstituut
„Eunice" te Bloemfontein.
Als president is het zijn streven geweest een nauwere
vereeniging te bewerken tusschen de beide republieken.
Eerst het traktaat van vriendschap en handel en het
politiek verbond den 9den Maart 1889 te Potchef
stroom geteekend, don de bondsvereeniging van 17
1Viaart 1897, die bij den Anglo-boerenoorlog de heitle
I epublieken samenbond. In 1895 trad hij om gezondsheidsredenen of en werd Steyn zijn opvolger als
6de en laatste president. Na eenige reizen in Europa
gemaakt te h,ebben vestigde Reitz zich als advocaat te
Pretoria en werd hij in 1898 tot rechter in het Hooggerechtshof benoemd. Na het vertrek van dr. W. J. Leyds
als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van
. in Europa, koos de 1ste Volksraad Reitz tot
de Z.A.R.
staatssecretaris van Transvaal, Welk ambt hij tot den
ondergang der republiek heeft bekleed.
Een betere keuze kon met geen mogelijkheid zijn gedaan, want niet alleen was Reitz een warm Afrikaner
van groote bekwaamheid, maar ook was hij iemand aan
Wiens trouw en oprechtheid geen mensch kon twijfelen.
Een zware taak heeft op zijn schouders gerust voor
en tijdens den 2den vrijheidsoorlog. Reitz was medeopsteller van het bekende geschrift : Een Eeuw van Onrecht (met den Staatsprocureur J. C. Smuts), den Open
brief aan Chamberlain, en de vertaling in het Nederlandsch van Olive Schreiners geschrift : „Words in Season", ook de opsteller en medeonderteekenaar van het
moedige document, dat een dog na zijn verjaardag en
op den geboortedag van zijn jongste kind aan het trotsche Groot-Britanje een ultimatum stelde. Tot het laatst
heeft Reitz den oorlog medegemaakt en van het verdrag van Vereeniging op 31 Mei 1902 was hij medeonderteekenaar.

Reitz in zijn tuin bij Kaapstad.

Daarna trok hij verbitterd weg naar Nederland, waar
vrouw en kinderen waren, en nog zien wij hem in onze
gedachten op het 24ste Ned. Taal- en L,etterkundig Congres te Kortrijk, waar Afrikaners, Nederlanders en
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Vlamingen uiting hebben gegeven aan hun nationale
gevoelens, die uit ,een Grootnederlandsch hart opwelden.
Ziein volgende tocht was naar Amerika, het vrije republikeinsche land, waar hij in Texas lezingen hield om aan
den kost te komen. Drie zonen zond hij naar Madagascar om na te gaan of een vestiging aldaar uitvoerbaar was, totdat de liefde voor zijn geboortegrond hem
weer naar het land van Van-Riebeeck terugvoerde na
de terugroeping van Milner en de toekenning van zelfregeering aan Transvaal in 1907. Al spoedig werd hij
als senator gekozen en bij de tot standkoming van de
Unie tot eerste voorzitter van den Senaat, welk ambt
hij tot 1920 heeft bekleed om zich toen uit de politiek
terug te trekken en rustige jaren in Gordonsbaai, later
in Tamboerskloof te Kaapstad door te brengen.
In December 1932 verleende de universiteit van
Stellenbosch hem een eeredoctoraat als erkenning van
zijn groote verdiensten voor land en yolk gedurende
een menschenleven. In drie landen, O.V.S., Transvaal en.
de Kaap heeft hij gewerkt aan den bloei en de verheffing van ,zijn stam, en dat Stellenbosch den waardigen
grijsaard eerde, was hem „aangenaam, vooral als komende van een plaats, waar de tradities van ons Hollands sprekenden niet geminacht worden, zooals ongelukkig wel grootendeels het geval is met de Universiteit van Kaapstad, waar de groote meerderheid van de
professoren uit Schotland afkomstig zijn", schreef hij
mij.
Dr. Reitz was medeoprichter van den Afrikanerbond,
lid van den universiteitsraad van Kaapstad. Tot zijn
dood is hij senator geweest en merkwaardig is het wel,
dat vader en twee zoons : kolonel Deneys Reitz, de
minister van Lande en Hjalmar Reitz te gelijk zitting in het Parlement hebben, terwijl een andere zoon
J. H. B. Reitz, lid van den Provincialen Raad voor Bloemfontein is en de . echtgenoote van kol. Deneys Reitz, het
eerste vrouwelijke Volksraadlid voor Parktown. Hij was
het patriarchale hoofd van een gezin van elf zonen en
twee dochters, waarvan nog 4 zoons en 1 dochter in
leven zijn. Mej. Betsy Reitz, die geneeskundige is, heeft
haar vader tot zijn dood verzorgd.
Nog zijn twee zusters in leven van den oud-Staatspresident, van wie een reeds 94 jaar is. Een zijner zusters was met den bekenden eersten Minister van de
Kaapkolonie, W. P. Schreiner, gehuwd.
Behalve als staatsman, was dr. Reitz als dichter goed
bekend en hij heeft zijn yolk tal van pennevruchten nagelaten. Wij noemen de in 1888 uitgegeven „Vijftig uitgesogte gedigte", herdrukt in 1897 (met twaalf vermeerderd) en in 1909 opnieuw verschenen, Korte geschiedenis van Zuid-Afrika 1891, de Oorlogs- en andere
gedichten in 1910, de Unie Lees- en Studiebiblotheek
onder redactie van oud-President Reitz in 1910, Maskew
Miller se Afrikaanse leesboekies deur H. J. Schepers,
onder redactie van F. W. Reitz, terwij1 hij tal van gedichten van Robert Burns heeft vertaald en uitgegeven.
Geestig, humoristisch, sums vlijmend scherp zijn zijn
gedichten waaronder vele oorlogsgedichten, die voor het
nageslacht een mooie bijdrage vormen voor de geschiedenis van den 2den vribeidsoorlog.
Weinigen zullen weten, dat Reitz, na den ondergang
der republieken, weigerde den eed van trouw aan het
nieuwe bewind af te leggen, evenals zijn zoon, de tegenwoordige minister van Lande, Deneys Reitz. Eerst
't vorige jaar heeft het Parlement zonder stemming een
wet aangenomen, waarbij o.m. aan voormalige burgers

van de Z.A.R. en O.V.S., die indertijd weigerden dien
eed af te leggen en die zonder nationaliteit waren, het
Unieburgerschap verleend is. Daarbij waren o.a. Reitz
en zijn zoon.
Een stut en steun voor zijn yolk in Bogen van oorlog
en vrede, zal de naam van Reitz blijven voortleven in
Zuid-Afrika, waar men een district en een dorp naar
hem genoemd heeft. Dr. Reitz was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde sedert 1884 en
eerelid van de Afd. Kaapstad van het A.N.V.
Na den vrede van Vereeniging maakte Reitz het gedicht : „Vaarwel aan de Vierkleur", dat nog in tal van
huizen in Transvaal en den Vrijstaat hangt. Het werd
door J. P. J. Wierts op muziek gezet en luidt
Niet langer ma de Vierkleur wapp'ren,
Met tranen ,gaven wij haar af,
Zij is met onze dodo dapp'ren
Verdwenen in een eervolgraf.
Gelukkiger zijn zij die vielen
Toen nog die Vlag werd opgebeurd,
Dan wij, die met bedroefde zielen,
Haar zagen in het stof gesieurd.
Voor haar is daargeen blijde morgen,
Wij scheiden van haar voor altijd,
In 't hart der Natie opgeborgen,
En aan 't Verleden toegewijd.
Gewijd aan die haar dapper droegen
De trotsche vijand te weerstaan,
Wier slapbe armen haar omsloegen
Toen zij de dood zijn ingegaan.
Laat 't Nageslacht hen nooit vergeten,
Zoolan,g het menschdom duren zal
Tot zelfs de Hemelen zijn versleten,
En d'Aarde wankelt tot haar - val. ,

FRED. OUDSCHANS JDENTZ.
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Tentoonstelling van Nederlandsche Oudheden
in Grand Rapids, Mich.
In Grand Rapids en omstreken zijn er allerlei merkwaardige dingen, door emigranten uit Nederland modegenomen. Klokken, boeken, kleedingstukken, prenten,
schilderijen, allerlei kostbaarheden, te veel om te noemen.
Dle tand des tijds zal straks veel vernielen, dingen, die
men zoo gaarne zou behouden voor ions nageslacht.
Reeds jaren geleden opperde de ondergeteekende het
denkbeeld in Grand Rapids een Museum, van Nederlandseize Outlizeden te stichten Er is nu kans op dat die
wensch wordt vervuld. Van 5 tot 30 April 1934 is
er in het Kenft County Museum Annex, aan State Street,
nabij, Jefferson Avenue, een Terdoonstelling gehouden
van alles Jen allerlei van dien aard, o.a. de ijzeren wieg
door Ds. Van Raalte, in 1846 voor zijn jongste spruit
aan boord van de „Southerner" vervaardigd. Op Donderdag 5 April werd de tentoonstelling door den burgemeester onzer stall geopend, met toespraken van Dr. G. J.
Stuart, den voorzitter der Commissie en schrijver dezes
(in het Niederlandsch). Oak Hollandsche liederen werden
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gezongen. Dinsdag 17 April was er een Friesche avond,
onder leiding van de ,heer J. A. Schaafsma. Een mooie
Friesche kamer werd onder zijn leiding opgesteld in
het Museum.
19 April was de avond voor de Groningers. Dirk
Nieland, de bekende Hollandsch—Amerikaansche poeet,
droeg eigen •edichten voor. Een fraaie Zeeuwsche Kamer
was ook ingericht. Later een aankondiging betreffende
een Zeeuwschen avond. Zoo kreeg elk gewest zijn beurt
Donderdagavond, 24 April was bestemd voor een
prachtige Pageant, (historisch spel) in Central High
School, getiteld „Lovers of Liberty", 7 episoden uit het
Leven van het Nederlandsche yolk in de oude en in de
nieuwe wergild, geschreven door Mrs. J. A. Dijkstra,
met medewerking van Prof. H. Van Andel.
Voor de slotbijeenkomst staat op het programma de
vertooning van Nederlandsche rolprenten, opgeluisterd
door , een dameszangkoor, onder leiding van den bekenden Ned. musicus, Prof. van Gernert.
Dr. HENRY BEETS.

Afd. Nieuw.Nederland 25 jaar.
Als stichtingsdag van deze Afdeeling moet 30 April
1909 worden aangemerkt. De eerste waarnemende voorzitter was A. baron van Oldeneel, die gedurende een
reeks van jaren met den secretaris J. van Folker in het
belang van deze afdeeling heeft gearbeid. In Mai verleende het Hoofdbestuur machtiging de afzonderlijke
leden van A.N.V., voorzoover die in Noord-Amerika
tusschen de Potomac-Rivier en Nieuw Engeland metterwoon waren gevestigd, te vereenigen tot een zelfstandige
afdeeling Nieuw Nederland met hoofdkwartier te New
York. Een der aanleidingen tot het ontstaan van deze
afdeeling was de kern, gevormd in de Nederlandsche
Vereeniging „Eendracht maakt Macht". Deze was de
oudste vereeniging van Nederlanciers le New York.
Een der eerste herdenkingen, welke de Afdeeling medevierde waren de Hudsonfeesten, waardoor het strewn
van het A.N.V. zeer werd bevorderd. Het zou ondoenlijk
zijn al de rationale herdenkingen ern feestelijke bijeenkomsten te noemen, welke in een kwart eeuw Amerikaansche Nederlanders, in het A.N.V. vereenigd, hebben
saamgebracht. In 'tbijzoP.der vermelden we de Stamdagen.
Als ,eerste beschermheer der Afdeeling tract H. Ms.
gezant te Washington, ihr. dr. J. Loudon op, thans is
de Consul-Generaal W. P. Montijn, eerelid der Afdeeling. De andere zelfstandige afdeelingen in de Vereenigde Staten, Chicago en Paterson zijn ihelaas te gronde
gegaan, Nieuw Nederland heeft zich gehandhaafd, is
steeds krachtig en met doorzettingsvermogen werkzaam
gebleven en trouw aan de idealen der oprichters. De
Afdeeling, die thans uit 81 leden bestaat, heft veel te
darken aan den heer I. Spatter, die vele jaren als secretaris den band met het Hoofdbestuur trouw onderhield
en thans ondervoorzitter is. Voorzitter is sedert eenige
jaren prof. dr. A. J. Barnouw, seer. de beer A. Drosit Jr.
Onze hartelijke gelukwenschen aan de jubileerende
Afdeeling, in welke het Hoofdbestuur een vaster voet in
Amerika moge behouden.

Met het A. N. V. op reis naar en door
Nederland.
Uit era thuis in drie weken.
Aan een rondzendbrief van een reiscomite onzer Afd.
Nieuw Nederland is het volgende ontleend:
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Wij hebben het voornemen, een vacantiereis naar
Nederland te organiseeren, daar wij de overtuiging hebben dot velen onzer leden met hun vrienden en kennissen
gaarne het oude Vaderland zouden Willer bezoeken, doch
daarvan zijn teruggehouden door de hooge kosten en den
tijd, dien zulk een reis vereischt.
Beide bezwaren staan niet meer aan de uitvoering van
ons plan in den weg.
Iedere Nederlander of Amerikaan van Nederlandsche
afkomst stelt ongetwijfeld belong in het plekje grond,
waar hij geboren werd of waar zijn ouders en grootouders vertoeven of hebben verfoefd.
Door een regeling met de Holland-Amerika Lijn zal
deze vacantiereis plaats hebben met het ss. Statendam,
het grootste en nieuwste stoomschip dezer Maatschappij.
'Het reisplan is als volgt geregeld:
20 Juli, 's avonds 10 uur vertrek van New York.
28 Juli, 's middags aankomst te Rotterdam.
28 Juli, Na korte bezichtigin,g van Rotterdam door naar Den
Haag. Logies te Scheveningen.
29 Juli, Dagtocht naar Amsterdam. Logies Scheveningen.
30 Juli, Halve dag in Den Haag, Middagtocht op de Ka er en
Brasemer meren. Logies te Scheveningen.
31 Juli, Vertrek naar Middelburg. Tocht over Walcheren.
Logies te Middelburge
1 Augustus, Bij mooi weer met de boot van Middelburg naar
Rotterdam. Vandaar met den trein naar Utrecht, Logies
aldaar,
2 Augustus, Naar Leeuwarden. Logies aldaar.
3 Augustus, Met de bus 7.3'0 uit Leeuwarden, over den
nieuwen afsluitdijk naar Alkmaar; aankomst ongeveer
10.30 op do Kaasmarkt, 's Mrddags, mogelijk met oponthoud in Haarlem, naar Den Haag; 's avonds naar Rotterdam,
vertrek uit Rotterdam 12.05 A.M. (4 Au, g.) naar New York.

Het recht wordt voorbehouden, tijcistippen en programma te wijzigen, als de aankomst te Rotterdam mocht
vertraagd worden.
De geheele reis van New York tot New York, touristenklasse per s.s. Statendam, met inbegrip van de uitstapjes
en hotelkosten in Nederland, kunnen wij aanbieden voor
den prijs van § 265.—.
, Desgewenscht kan men gebruik maken van de derde
klasse der Statendam, don is de prijs § 215.—.
Ongetwijfeld zullen er eenigen bij ions gezelschap zijn
die een familielid of vriend in Nederland wenschen te
bezoeken, niet woonachtig in de plaatsen, welke ons reisplan aangeeft. Wij hebben daar rekening mede gehouden. Zij, die dit wenschen, kunnen zich een of meer
dagen van het gezelschap scheiden en met den trein
naar de gewenschte plaats reizen, zonder eenige bijhetaling; alleen zullen zij zelf voor onderhoud moeten zorg
dragen.
Voor uitnemende hotels gedurende het verblijf in
Nederland is zorg gedragen.
Het gezelschap zal, ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan der Afd. New York hoar opwachting maker bij
het Hoofdbestuur in Den Haag.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den
heer J. Setter, ondervoorzitter der afdeeling, 29 Broadway N. Y. en door alle kantoren en agentschappen der
Holland-Amerika Lijn, tevens door den vertegenwoordiger te New York van de Nederlandsche Spoorwegen,
den heer G. H. Ravelli, kamer 520, Chrysler Building,
New York.
Sluit U aan bij het Algemeen N ederlandsch V erbond,
jaarbijdrage slechts § 2.—.
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Amsterdam.
W. F. van Heusden Sr., een veteraan van het Terbond.
In het Aprilnummer van „Neerlandia" werd er met een
paa'r woorden melding van gemaakt, dat op voorstel van het
Bestuur onzer Afdeeling, de Algemeeno Ledenvergadering er
eenstemmig toe besloot, den heer W. F, van Heusden Sr. bij
zijn aftreden als Bestuurslid het Eerolidmaatschap der Afdeeling aan to bieden,.
Inderdaad, dat was een kleine, maar meer dan verdiende,
hulde aan den man, die hierboven weird aangeduid, als een
veteraan van het Verbond. Pionier ware misschien eon even
juiste aanduiding geweest.
Immers, eigenlijk nog vOiOr het A.N.V. in zijn tegenwoordigen vorm geconstitueerd werd, was do heer Van Heusden
reeds voor de belangen ervan werkzaam,,
Zijn eerste optreden in die richting dagteekent uit 1893
tijdens de Wereldtentoonstelling to Chicago. Daar had de
firma J. & C. Blooker een salon met eenpaar wassenbeelden
in Hollandsch kostuum in,gericht en in een Nederlandschen
windmolen op het buitenterrein een proeflokaal voor haar
product (cacao) gevestigd.
In dezen molen werd op verzoek van een zekeren hoer Hoddenbach van Scheltema een boek neergelegd, waarin bezoekers hun naam en adres konden vermelden, met de bedoeling z66 te kunnen komen tot aaneensluiting van Nederlanders
in de V.S. in een Nederlandsch, later Algemeen Ned. Verbond.
Zooals bekend is, werd daarvoor in Vlaanderen destijds
reeds geijverd door Hippoliet Meert. De molen werd o.a. bezocht
door een der heeren Re out; uit Maastricht, die ter bevordering
van het goede doel een dollar offerde. Diens voorbeeld werd
gevolgd door een anderen, onbekendgebleven, bezoeker, die
eveneens $ 1.—gaf.
Bij zijn te'rugkomst in ons land in 1893 bracht Van Heusden

W. F. van Heusden Sr.
het boek benevens de $ 2.— mede en ontving kort daarna,
Januari 1894, in zijn nieuwe woonplaats Berlijn, waar hij
eenige jaren achtereen voor zaken zou verblijven, een verzoek
van Meert, om hem het boek en hetgeld toe te zenden. Aan
dit verzoek werd voldaan. Een briefje van den heer Hoddenbach van Scheltema, dat Van Heusden in dien tijd eveneens
ontving, heeft hij kortgeleden aan het Verbondsarchief van
het hoofdkantoor afgestaan.
De ,geschiedenis van de oprichting eener Afdeeling te Berlijn

is voor Van Heusden niet zonder teleurstelling geweest, vooral,
daar niet altijd medewerking van gegoede Nederlanders to Berlijn, die zich reeds in 'n gezelschap „Nederland en Oranje" vereenigd hadden, verkregen kon worden. Toch kwam de Afdeeling tot stand en tot 1916 was Van Heusden er voorzitter
van. Na zijn vertrek zijn de zaken te Berlijn minder goed
gegaan.
In September richtte hij te Amsterdam, waar hij inmiddels
was teruggekeerd, het „Comite voor Nederlandsche kinderen
in den Vreemde" op. Voorzitter daarvan werd Prof. Dr. J.
to Winkel, penningmeester S. van Lier E'zn. en secretaris
W. F. van Heusden Sr. In 1929 werd dit Comite veranderd in
een Fonds",
dat ingelijfd werd bij het A N.V. en waarvan het
„
Bestuur door het Hoofdbestuur van 't A.N.V. wordt benoemd.
Het was juist ,gezien van de Afdeeling Amsterdam, dat
zij iomand, die zoo vele jaren de belangen van het Verbond voorgestaan had, tot lid van het Bestuur koos.
Verschillende functies heeft Van Heusden Sr. in ons Bestuur bekleed, eerst als penningmeester, later na het overlijden van S. van Lier Ezn. tevens als secretaris. In de laatste
hoedanigheid werd hij door den tegenwoordigen voorzitter, den
heer J. Ed. Gerzon, vervangen. Tom echter het secretariaat
door diens benoeming tot voorzitter vacant kwam, was Van
Heusden onmiddellijk bereid, het naast zijn werk als penningmeester welder over te nemen, tot hij in de eerste functie door
Mr. J, W. te Winkel,
in de laatste door ondergeteekende kon
vervangen worden.
Hiertoe had hij zelf noode den wensch te kennengegeven ;
de mindergoede staat van zijn gezondheid maakte beperking
zijner werkzaamheden, helaas, noodzakelijk.
Het Eerelidmaatschap onzer Afdeeling, waarvan hij, in
weerwil van zijn vertrek naar Laren, lid wenschte to blijven,
is, het zal uit het bovenstaandegebleken zijn, slechts een
geringe erkenning van Van Heusdens veelzijdige verdiensten
C. K. KESLER,
voor het Verbond.
Secretaris der Afdeeling.

's-Gravenhage.
Dr. M, A. van Weel vertelt ziin reisindrukken van Curacao.
Den 28sten Maart heeft Dr. M. A. van Weel in Diligentia
voor de vereeniging „Hou ende Trou" in samenwerking met
de Haagsche afdeeling van het A.N.V. over zijn indrukken
van Curacaogesproken,
Nadat de voorzitter van „Hou ende Trou" een kort woord
ter inleiding had gesproken en de aanwezigen op zijn verzoek
eenige oogenblikken stilte aan do nagedachtenis van
H.M. de Koningin-Moeder hadden gewijd, begon Dr. Van
Weel zijn voordracht.
De naam Curacao, zoo begon de spreker, hebben de meesten
wel eensgehoord en velen weten ook, dat het er ens in het
Westen lit.
Doch verder gaat dikwijls de kennis van dit
g
eiland niet en toch is het onze belangstelling zoo overwaard.
Curacao lit geheel in de tropische zone, Het geheele jaar
door waait er de Noordoostpassaat, waardoor de hitte gemakkelijker te verdragen valt.
Op de Benedenwindsche eilanden, waartoe ook Curacao behoort, is de regenval zeer onvoldoende. Droogte is dan ook
hetgroote gebrek van het eiland.
De plantengroei is daardoor armoedig. Slechts in den
helaas maar al te korten regentijd wordt het eiland met een
kleed van ,groen overdekt. Een veel voorkomende plant is de
cactus, die er dikwijls een aanzienlijke hoogte bereikt. Een
bekende vrucht is de Curagaoappel, waarvan de schil in de
likeurstokerijen verwerkt wordt. Mais is het hoofdvoedsel der
bevolking.
De kleine landbouw vormt het hoofdmiddel van bestaan op
het eiland. Aan de Zuidkust wordt veel zeezoutgewonnen. De
grond in het Oosten bevat fosfaat.
Vroeger werd er veel verdiend met het vlechten van
Panamahoeden, waarvan de uitvoer zich naar New York en
West-Europa richtte. Thans is doze vlechtindustrie sterk
achteruitgegaan en maar weinigen houden zich er mee bezig.
Met de vestiging van eon petroleumraffinad,erij door de
Bataafsche is er veel vertier op Curacao gekomen. De inrichtingen van de genoemde Mij behooren tot de grootste der
wereld. Door den N,O. passaat blijft de hoofdstad, Willemstad, gevrijwaard van de petroleumlucht.
De handelshaven van Curacao is Willemstad, gelegen aan
de Zuidkust bij de St.-Annabaai en het Schottegat. De haven
is een der beste van de wereld. Om het Schottegat heen loopt
een ,goed aangelegde weg met veel autoverkeer. In de stad
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zelf vond men mooie pleinen engoed onderhouden straten,
waarin groote winkels zijn. Men ziet er verschillende huizen
met Brie tot vier verdiepingen.
De bevolking van Curacao bestaat voor het grootste deel
uit negers en kleurlingen. De volkstaal is het Papiamentsch,
dat zeer rap gesproken wordt. Velen spreken bovendien uitstekend Nederlandsch, maar dan dikwijls in veel langzameir
tempo dan hun eigen taal. De blanke bevolking is niet talrijk. De godsdienst op de Benedenwindsche eilanden is overwegend Katholiek, wat we] de reden zal zijn, waarom de
regeering er meest R.K. gouverneurs plaatst. Verder is er
nog een aanzienlijk aantal Israelieten. Spreker roemde de
hartelijkheid engastvrijheid der bevolking.
Willemstad bezit een schouwburg, die echter het grootste
deel van het jaar gesloten is, omdat de reds naar het eiland
voor de kunstenaars to veel kosten zou meebrengen. Hierdoor
wordt er aan kunst niet heel veel gedaan. Ook de groote
hibliotheek is niet al to best voorzien. Spreker zocht er meermalen tevergeefs naar werken, die hij wenschte tegebruiken.
Na afloop van de causerie werden een paar films vertoond,
die op 't gesprokene betrekking hadden.
Vervolgens dankte de voorzitter van het A.N.V., de heer
heer Cohen Stuart, Dr. Van Weel voor het ,gebodene, dat ook
door de wijze van behandeling de voile aandacht der aanwezigen had genoten,

zitter der Rotterdamsche Afd. A.N.V. heeft den avond besloten
met een woord van warmen dank aan den spreker,
14 Maart hield Mr. Jozef Muls, conservator aan 't Koninklijk
Museum in Antwerpen, een voordracht over „het binnenhuis
in de Hollandsche schilderkunst in de 17de eeuw". Als inleiding toonde spr. zijn aandachtige hoorders het interieur, zooals
wij het aanschouwen op de Vlaamsche primitieven. Hoewel de
doeken van Van Eyck, Van der We den Bouts, enz. bijbelsche
tafereelen zijn, kunnen wij er toch menig binnenhuisfragment
in opmerken. Kondigde zich in de 16de eeuw een kentering
aan, eerst in de 17de eeuw is de kunst van interieur-schilderen
in de Noordelijke landen, en vooral in Nederland, tot bloei
gekomen, Voor den Noo'rderling heeft de beslotenheid der
kamer oneindig meer beteekenis dan voor den Zuiderling.
Het raam schenkt hem het licht van buiten en het contact
met de natuur. Uitvoeri,g werden werken van Van Ostade,
Jan Steen, Mutsu, Nic. Maes en Terborg omschreven, Pieter
de Hoogh en Vermeer zijn de twee Nederlandsche interieurschilders bij uitnemendheid : elk ding op hun doeken is kostbaar in zijn eeuvoud. Eengroot aantal zeer schoone lichtbeelden vergezelde de gloedvolle voordracht van den spreker,
Prof. Sneller zegde Mr. Jozef Muls namens de hoorders zeer
veel dank.

Maastricht.
De secretaresse schrijft:
Aan 't eind van den winter twee mooie avonden. Onze AM.
kon .dat , doen door samenwerking met het Natuurhistorisch
Genootschap en de Vereeniging Veldeke.
4 April :sprak Dr. N. Tinbergen voor een overvol zaaltje
over: „Een Jaar op Greenland", tijdens het Internationale
Pooljaar 1932-1933. We hebben dat Pooljaar mee beleefd
met den heer en mevrouw Tinbergen, dank +zij de prettige
voordracht en de mooie alles verduidelijkende lichtbeelden.
7 April hadden we een Streektalen-avond. Dr. Jaspar
opende de bijeenkomst met een duidelijke uiteenzetting van
het verband tusschen Streektalen en onze landstaal en hij
eindigde zijn inleiding met een gevoelvolle herdenking van
onze geliefde Koningin-Moeder, door de aanwezigen staande
aangehoord.
Daarna hield Drs. Win Boukens uit Nijmegen een bijzonder
belangwekkende lezing over „de Verhouding van de Dialecten
tot de Landstaal".
Tot slot hoorden we nog vele Limburgsche gedichten, voorgedragen door de heeren Visser, Van Wessem, Eusse en
Dr. Jaspar.

Rotterdam.
26 Februari hield de Heer Ch. 0, v. d. Plas, resident van
Cheribon, een voordracht over „De ernst van de crisis in
Ned.-Indie". Spr. stelde eerst het agrarisch karakter der Inlandsche maatschappij in het licht. De inkomsten der bevolking van Java uit ]andbouw verkregen overtreffen verre die
uit loondienst voor particulieren en voor het gouvernement.
Bovendien moet alles komen uit het uitvoersaldo en dat, terwijl de producten vrijwel niets waard zijn.
In Cheribon sluiten negen van de tien fabrieken, de loonen
loopen schrikbarend terug, de prijsdaling en geldschaarschte
zijn dan ook zoogroot, dat de Regeering kwartcenten moot
laten aanmaken ! Spr, schetste den toestand verder als zeer
zorgwekkend, maar is niettemin overtuigd, dat het Nederlandsche yolk in ladle zoogoed als in het moederland de
crisis, met eere door zal komen, mits men elkander begrijpt
en Nederland de offers brengt, die Aziatisch Nederland nu niet
ontberen kan.
De heer J. D. Doubanton, voorzitter van „Oost en West",
Afd. Rotterdam, met welker samenwerking deze avond plaats
had, had den spreker ingeleid. Prof. Dr. Z. W. Sneller, voor-
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Haarlem.
De heer C. W. Visser uit Rotterdam, oud-gezagvoerder der
Rotterdamsche Lloyd, hield voor deze afd. een zeer boieiende
voordracht over . Onze Nederlandsche waterbouwkundigen en
hun wereldwerken,
Bij de vertooning van talrijke lichtbeelden liet spr,, de vele
werken zien in havenplaatsen der geheele wereld, tot stand
gebracht door Nederlandsche ingenieurs, soma nadat dit aan
buitenlandeirs nietgelukt was. Ook toonde spr. verschillende
voorbeelden van het werk van Nederlandsche sleepbooten en
haar bemanning, dat in het buitenland terecht zulk een bewondering wekt.
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Herman H. ter Meer

t

De vorige maand iontvingen wij het droevig bericht, dat
longontsteking een einde gemaakt had aan het werkzame leven
van onzen vertegenwoordiger te Leipzig, Herman H. ter Meer,
die zich vooral in Duitschland eengrooten naam had verworven als dermoplastiker d. i. dierenopzetter. Men aarzelde
niet hem een kunstenaar te noemen, die het beeldend vermogen van zijn ,grootvader, die verbonden was aan 't natuurhistorisch Museum to Leiden, in den vreemde op voortreffelijke
wijze had voortgeplant. Ter Meer werkte veel voor Musea en.
Diergaarden en hield op zijn gebied den naam der Nederlandsche beeldende kunst hoog. Hoewel genaturaliseerd
Duitscher bleef hij trouw aan stam en taal.
Nu hij op 63-jarigen leeftijd werd weggenomen, lijdt het
A.N,V. mode een gevoelig verlies.

Dr. Hendrik Muller.
Dr. H. P. N. Muller heeft do vorige maand onder vele blijken
van belangstelling, zijn 75sten verjaardag gevierd en het A.N,V.
heeft niet nagelaten, mocht niet nalaten, hem ,geluk to wenschen met dozen heuglijken dag,
want meermalen liet hij zich
niet onbetuigd als een beroep op hem weird gedaan om onze
beweging krachtig to steunen. En zijn medewerking da,gteekent
reeds van de je,ugdjaren van ons Verbond, gaat terug tot de
dagen, teen Dr. Kiewiet de Jonge to Dordrecht 't Perskantoor
stichtte o.m, ten bate eener juistel berichtgeving gedurende
den Boerenoorlog, toen Dr. Hendrik Muller consul-generaal
en buitengewoon gez ant van den ,Oranje-Vrijstaat was.
Nooit heeft hij op.gehouden voor de belangen van de Afrikaners op to komen en aan hem is het in hoofdzaak te danken, dat in den zomer van 1922 te . Deventer een standbeeld
van President Steyn verrees, dat Dr. Muller zelf mocht onthullen. In 1931 verleende de senaat der Univeristeit van ZuidAfrika hem een eere-doctoraat.
Dr. Muller heeft veel gereisd en zijn aldus opgedane ervaringen teboek,gesteld; ook diende hij op een leeftijd, dat
anderen aan rustgaan denken zijn geboorteland als gezant
te Boekarest en Praag.
Neerlandia mocht meermalen een bijdrage van zijn hand
ontvangen en wenscht den krassen grijsaard nog vele wren
ook in het belang van het hem zoo dierbare Zuid-Afrika.

Waardeering.
De Nas,ionale Vrouwenmonumentkommissie heeft den heer
Fred. Oudschans Dentz voor zijn bemoefingen inzake de aanwinsten van het Oorlogsmuseum te Bloemfontein een fraaie
oorkonde doen toekomen, onderteekend door alle leden.

76

NEERLANDIA
24 April Nationale Herdenkingsdag.

Op verzoek van bet bestuur van Groep Nederland heeft
Prof. W. Nolet op den geboortedag van Prins Willem van
Oranje — 24 April j.l. — voor den Katholieken Radio Ornroep
een rede gehouden over „de beteekenis van Willem van Oranje
voor het Nederlandsche Volk".
Mr. A. B. Cohen Stuart heeft namens het bestuur der Md.
's-Gravenhage op dien idag een krans gelegd bij het standbeeld
van den Vader des Vaderlands op het Plein te 's-Gravenhage,
in tegenwoordigheid van de Hoofdbestuursleden P. J. de
Kanter, J. N. Pattist, K. E. Oudendijk en J. W. Roessingh
van Iterson.
Onze afd. Utrecht hield . een herdenkingsbijeenkomst, waarin
het woord hebben gevoerd de burgemeester Mr. Dr. G. A. W.
ter Pelkwyk en Dr. R. van Roosbroeck uit Antwerpen.

Nederland-Curacao 1634-1934.
De Commissie „Nederland—Curacao 1634-1934" deelt ons
mode dat ten gevolge van den rouw der Koninklijke Familie,
de plechtige herdenking in de Ridderzaal te 's-Gravenhage
uitgesteld is tot 2 Juni en de tentoonstelling tot October. Dit
lange uitstel is noodig doordat een andere tentoonstelling,
Welke aan de Curacao-tentoonstelling voorafgaat, in dezelfde
zalen van het paleis Kneuterdijk, met het oog op den Hofrouw,
voor geruimen tijd verschoven is.
Aan inzenders voor de Curacao-tentoonstelling, die reeds
tentoonstellingsmateriaal inzonden, wordt het gezondene
vrachtvrij terugbezorgd, zoo zij daartoe den wensch te kennen
,
geven.
Intusschen is de Commissiegaa'rne bereid om het gezondene
onder haar verantwoordelijkheid to bewaren in het kantoorebouw van het Algemeen Nederlandsch Verbond voor zoover
g
noodig in een kluis,
en stelt er verder prijs op ook nu reeds
nieuwei inzendingen te ontvangen, teneinde zoo spoedig mo,gelijk ieen overzicht over het beschikbare materiaal te kunnen
verkrijgen.
Tot het Eerecomite voor de Curagao-herdenking zijn nog
toegetreden : vice-adm. C. J. E. Brutel de la Riviere, commandant der Marine te Willemsoord, Den Helder; vice-adm.
J. de Graaff, chef van den Marinestaf, 's-Gravenhage; gen.-maj.
chef van den Generalen Stat, 's-Gravenhage;
I. H. Reynders,
luit,gen. Jhr. W. Wien, commandant van het Veldleger,
's-Gravenhage.

Belangrijke aanwinst voor ons Stammuseum.
Het Stammuseum van het Verbond bezit een door L. de
Boer ontworpen geteekende Wereldkaart in zeer groot formaat,
waarop de ontdekkingsreizen van Nederlanders in het verleden en allo Nederlandsche vestigingen zijn aangegeven.
en vernieuwing
Daar doze kaart verbetering , aanvulling
behoefde, overwoog het Hoofdbestuur reeds geruimen tijd
plannen daartoe.
Tot onze nietgeringe verrassing ontvingen wij dozer dagen
een nieuwe kaart, in bladen, tengeschenke van den /leer
J. Posthumus Me es, oud-zeeofficier, door hem eigenhandig
geteekend. ;Ook langs dezen we wenscht het Hoofdbestuur
nog eens zijn ,groote erkentelijkheid en waardeering to uiten
voor dit voortreffelijk geschenk, waaraan een lange en diepgaande studio ten grondslag ligt.
Thans wordt de mogelijkheid overwogen doze kaart, in
bladen ,gedrukt, in den handel to brengen.

Hulp voor Nederl. Cursussen in Duitschland.
In het nummer van December 1933 namen we een adres op
van het hoofdbestuur aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal, houdende het verzoelk, er bij den Minister van.
Buitenlandsche Zaken op aan te dri p en, op de ontwerpbegrooting voor 1934 alsnog een som uit te trekken van
4000 gld. voor de Nederlandsche cursussen in Pruisen. In het
aan de Kamer ingediende ontwerp was nl. niet opgenomen
de sedert eenige jaren voor die cursussen toegestane som van
6078gld. De staat der rijksfinancien let niet toes, dat de
Minister aan dat verzoek voldeed.
HetNationaal Comite tot steun van den Nedorlandschen
Bond in Duitschland is nu, in overleg met de organisatie
„Vaderland" (Confessioneele Protestantsche Vereenigingen in
Duitschland 1 ) op het denkbeeld gekomen, de Nederlandsche
schooljeugd in de zaak te betrekken. Zij richtten een oproep
aan de hoofden del' la ere scholen in Nederland om good te
vinden, dat de leerlingen een kleine bijdrage geven (voor
1 ) De vereeniging . „Nederland" (St. Jozefs-federatie), ofschoon well met het doel instemmend, kon zich met de voorenomen manier van geldinzamelen niet vereenigen.
g

6enmaal een dubbeltje, of een kleinere gave) voor de instandhouding van de cursussen in Pruisen, waar hun Nederlandsche
makkers, wier ouders daar wonen, Nederl. ouderwijs krijgen.
Het hoofdbestuur kan niet anders dan dezen oproep warm.
aanbevelen. Wanneer de onderwijzers aan de kinderen uitleggen, dat hun eon klein offergevraagd wordt om hun leddidgenooten, wier vaders naar Duitschlandgingen om daar
werk to vinden, in staat to stollen hun moedertaalte blijven
spreken, lezen en schrijven, dan zullen al die klein 'es misschien zoo'ngroote maken, dat de Nederlandsche cursussen
ook in deze moeilijke tijden kunnen worden voortgezet.
Ten slotte vermelden wij nog, dat het dag. bestuur van
bovengenoemd nationaal comite bestaat uit de heeren Jhr.
E. J. M. Wittert, oud-Lt. Generaal, adjudant van H. M. de
Koningin, voorzitter; L. Graaf van Limburg Stirum, secretaris; P. D. Schuller tot Peursum, penningmeester, en dat
bijdragen kunnen worden overgemaakt aan het adres: Nebid,
postrekening 210510, kantoor 's-Gravenhage.
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Groep Nederland.
Prof. Dr. G. van der Leeuw, Kraneweg 107,
Groningen.
J. H. v. d. Veen, Jozef-Israelsstraat 83a.
Beiden opg. door het bestuur van afd.,
,,
D. J. van Wijk, Noordeinde 56, (hook Driebellenslop) Brielle.
Opg. door Mr. H. P. Schaap,
Mej. Dra. M. J. van Soest, Jan-van-Scorelstraat 20,
Utrecht.
Opg. door het bestuur van afd.
K. L. Schell, Res. Majoor der Artillerie,
Stadhouderskade 103,
Amsterdam.
Opg. door den hoer M. Goldenberg,
1,
A. MOls Jr., Bloemist, Varkenmarkt 5,
's-Gravenhage.
Opg. door den hoer Jac. Post,
D. van der Ploeg, Rotterdamscheweg 67,
Zwijndrecht.
C. J. Solinger, Raadhuisplein 4,
D. Spanjer, Raadhuisplein 6,
Allen opg. door den hoer B. M. Gras,
3,

Buitenland.
Mevr. D. Vetten, Brebnerweg 22 ,)
Bloemfontein O.V.S.
(
W. R. Kruger, Twede Laan 22,
Belden opg. door het bestuur van afd.
Mr. A. F. H. van Troostenburg de Bruyn,
Gezantschapssecretaris der Ned. Le att
Boekarest.
Mevr. Mr. G. C. van Troostenburg del Bruyn—
gob. Baronesse van Boetzelaer,
Beiden op,g. door de heeren Ch. M, Dozy en
H. Rienstr a,
Mevr. Anna Vocht,
Jersey City.
V. S. v. A.
.9,

Inhoud.
Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1933, I. - Dankbetuigingen. - De beteekenis der Grootnederlandsche beweging in
de nationals opleving onzer dagen, I, door H. C. S. - Voetspoor
der Vaderen: Nederlandsche invloed in het buitenland in het
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Brieven, I, Inleiding, door W. C. van Meurs. - Suriname:
Emigratie naar Suriname, door Dr. Th. Lens. - Vlaanderen:
De beteekenis der Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen. - Negentiende Dietsche Studenten-Congres. - Fransche
namen voor Vlaamsche steden en badplaatsen. - Uit de Takken.
Ver. voor Beschaafde omgangstaal-Meiprogramma. - ZuidAfrika : De Koningin-Moeder in Zuid-Afrika herdacht, door
H. Altmann. - Dr. Francis William Reitz t. door Fred.
Oudschans Dentz. - Amerika: Tentoonstelling van Nederlandsche Oudheden in Grand Rapids Mich., door Dr. Henry Beets.
Afd. Nieuw-Nederland 25 jaar. - Met het A.N.V. op rein naar
en door Nederland. - Afdeelingen: Amsterdam, W. F. van
Heusden Sr. een veteraan van het Verbond, door C. K. Kesler. 's-Gravenhage: Dr. M. A. van Weel vertelt zijn reisindrukken
van Curacao. - Haarlem. - Maastricht. - Rotterdam. - Mededeelingen. - Nieuwe Leden. - Advertentien.
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CURACAO
Van de tegenwoordige Nederlandsche overzeesche gebieden zijn alleen Curacao en Suriname door oorlogsdaden under Nederlandsche souvereiniteit gebracht,
m.a.w. op een andere Europeesche mogendheid, die daar
het gezag uitoefende, veroverd.
In Indie is de gang van zaken wheel anders geweest
en het groote stuk van Brazilie, dat tusschen 1630 en
1641 aan de Portugeezeni werd .on.tnomen (zeven van de
veertien capita:nias), ging in korten tijd weder voor de
Republiek verloren, de Nederlandsche vestigingen aan
de Pomeroon, de Essequebo, de Berbice en de Demerary
ontstonden zonder strijd met andere Europeesche machten.
Opzettelijk ien gewapenderhand zijn alleen Curacao , in
1634 en Suriname in 1667 ingenomen. In onze koloniale
geschiedenis zijn deze beide jaartallen dus wel van bijzondere beteekenis, al .ontmoetten dan de ionzen in het
eerste geval van Spaansche zijde nagenoeg geen, in het
tweede van den kant der Engelschen slechts geringen
tegenstand.
De geschiedenis der thans Nederlandsche Bovenwindsche eilanden, van het begin der zevenfiende eeuw, is
nogal vaag, maar dat er op St. Maarten reeds in 1631'
Nederlanders waren gevestigd, is meer dan waarschijnlijk en de Zeeuwsche kolonisatie van St. Eustatius ving
in 1635 aan, het kleine Saba zal wel van laatstgenoemd
eiland uit zijn gekoloniseerd. 'De eilandjes aan den Noordelijken rand der Kraalzee waren, door Spanje, dat er
geen belang in stelde, niet versterkt, of zelfs maar bezet
en de Fransche, Engelsche en Nederlandsche pioniers
van dit &el der nieuwe werekt konden er zich zonder
strijd n.eerzetten, hoewel zij er niet altijd met rust werden
gelaten.
1631, 1634, 1635, deze jaartallen loopen zoo weinig
uiteen, dat er alles voor te zeggen is de zoogenaamde
verovering van het eiland Curacao — waardoor Bonaire
en Aruba automatisch mede onder Nederlandsch gezag

ADRESSEN DER GROEPEN :
Nederland : Laan 34, 's-Gravenhage
Ned.-Antillen : Jan Rustige Jr., Emmastad, Curacao
Ned.-India : Koningsplein West 12 Batavia Centrum
Suriname : D. Blanken, Paramaribo
Vlaanderen : Slotlaan 13, St. Lambrechts-Woluwe

1634-1934

kwamen — in 1934 te herdenken als het begin
der Nederlandsche vestiging in de Caraibische. Zee. Ons
tegenwoordige gebiedsdeel Curacao (waarom niet Nederlandsche Antillen?) is dit jaar drie eeuwen Nederlandsch.
Dat wil zeggen, dat op zes eilanden in de Caraibische
Zee — drie in het Noorden en drie in het Zuiden —,
Welke sedert 1845 een afzonderlijk bestuursgebied vormen, drie eeuwen Lang, met enkele lusschenpoozen van
vreemde ioverheersching, de Nederlandsche vlag heeft
gewaa id .
Dat 1934 een herdenkingsjaar zou moeten worden,
werd reeds geruimen tijd tevoren, althans op het eiland
Curacao, gevoeld en het heeft langen tijd geschenen alsof
de herdenking aldaar zou plaats hebben onder leiding
van de in 1904 gestichte Groep Nederlandsche Antillen
van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Uit de vervanging echter, in 1933, van het „Comite 1634-1934"
door de „Herdenkingscommissie 1634-1934 Curacao—
Nederland", bestaande uit veertig leden, valt wellicht
of te leiden, dat men gemeend heeft een veel grootere
bevolkingsgroep dan de Groep Ned. Antillen A.N.V.
in het derde eeuwfeest van Curacaos vereeniging met
Nederland te moeten betrekken.
Of o.ok onder Verbondsleiding de herdenking niet een
voldoend algemeen karakter had kunnen vertoonen, kan
hier onbesproken bliiven, de samenstelling eener commissie bepaalt ten slotte niet het meer of minder algemeene eener viering als de onderhavige.
Het denkbeeld van algemeenheid in een andere beteekenis schijnt in Curacaa geen ingang te hebben gevonden;
van eenige herdenkingsneiging buiten het eiland van
lien naam zijn geen berichten tot ons gekomen. Inderdaad, Van Walbeeck en Le Grand nanten op het eind
van Juli 1634 alleen Curacaa voor de West-Indische
Compagnie in bezit en historisch .hebben dus zelfs
Bonaire en Aruba eigenlijk met deze herdenking niet te
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maken, de Bovenwindsche eiland,en heelemaal niet.
Toch echter lijkt 1934 het bij uitstek geschikte jaar,
ook voor de bevolking der vijf andere eilanden, am een
oogenblik stil te staan bij het feit, dat de Nederlandsche
viag drie eeuwen gewaaid heeft over blijvende vestigingen
in de Caraibische Zee, am te herdenken wat er gedurende
die drie eeuwen onder Nederlandsch bewind alzoo , aan
lief en leed is ondervo,nden. En dan, behalve de band
met het moiederlan,d, bestaat er ook een onderlinge saamhoorigheid, b,eide vatbaar voor versterking.
Het is waar, de Bovenwindsche eilanden heb,b,en sterk
onder Engelschen invlo, ed gestaan, wat de taal betreft
b.v. Edoch, „her Majesty's subjects (op de B ,ovenw. eil.)
„speak the English language, but at heart are Dutch",
schrijft een dame van St. Maarten, draagster van een
ouden Hiollandschen naam.
Die viering in — of misschien, moeten wij liever zeggen
op —Curacao zal verrno, edelijk wel voor een groat deel
het karakter verto, o,nen, van een volksfeest en dat is biegrijpelijk. Dat in het mo,ederland van een dergelijke
viering geen sprake kan zijn, ligt vo,or de hand. Curacao
herdenkt de vereeniging mgt Nederland en het moederland mag zeker niet nalaten te herdenken, dat Curacao
drie honderd jaar geleden Nederlandsch werd; er is
echter verschil tusschen hetgeen gins en ,hetgeen hier
de houding bepaalt tegenover het te herdenken feit. Vo,or
de gewestelijke bevolking heeft dat feit een andere beteekenis dan voor de honderd maal zoo sterke moederlandsche; daarginds worth men er ied,er oogenblik aan herinnerd to leven onder de vlag eerier op grooten, afsiand
gelegen, Europeesche mo,gen,dheid, hier te lande houdt
de Rijksgedachte slechts weinigen bezig.
Dat die gedachte voortdurend levendig zou zijn in
Euro,peesch Nederland — of levendig zou kunnen worden
geho,uden — is niet te verwachten; juist daarom echter
is het van zooveel belang, bij de uit den aard der zaak
sporadisch voorkomende gelegenheden als de tegenwoordige, in het moederland in zoo ruim mogelijkien kring de
aandacht te vestigen op de Rijkseenheid, er op le
wijzen dat er een overzeesch Nederland bestaat,
hetwelk onze belangstelling verdient, welke aangelegenheden Nederlandsche aangelegenheden zijn.
Dat de herdenking, welke dit jaar in Nederland plaais
heeft, in dit opzicht waarde en beteekenis moge hebben!

Curacao, viert en Nederland herdenkt. Maar, wat gebeurt er tusschen Curaca,o, en Nederland, behalve waarschijnlijk het wisselen van telegrammen? Van het zenden
door Curacao van een afgezant naar Nederland is niets
bekend en dat het Moederland er geen naar Curacao
zal zenden, staat wel vast. Op 21 Diecember j.l. werd
er in de Tweede Kamer gezinspeeld op de wenschelijikheid van een bezo, ek van den Minister van Kolonien aan
de West in 1934; deze laatste antwoordde, daarvo,or
helaas geen, tijd te ihebben en iets anglers viel, gegeven
de 'huidige o,mstandigheden, ook nauwelijks te verwachten. Oak de kans, dat een eenigszins talrijk gezelschap Nederlandsche to, eristen dezen zomer Dr. Van der
Sleen op zijn reis naar Curacao, zou vergezellen, , en aldus
het geniis van een ambtelijken Moederlandschen afgevaardigde bij de herdenkingsfeesten althans in zekere
mate zou worden vergoed, is verkeken. De reis gaat bij
gebrek aan vold,o, ende deelneming niet door.
E, en overzeesch gewest en het Mo , ederland leven grootendeels elk zijn eigen leven; dat is normaal en algemeen
en geld niet bij uitzso,ndering alleen voor Curacao,. Een
gelegeniheid als die van 1934 echter mag niet voorbij
gaan, zonder dat men elkander ,ontm,o, et, begroet en
geluk wenscht, elkander sympathies en wederzijds,che
belangstelling betoont.
Moge bij de herd,enking van 1934, ook zonder ambtelijke vertegenwo,ordiging, aan lien eisch worden voldaan.
Moge bij deze gelegenheid tot uiting komen, dat Curacao
het als een, voorrecht beschouwt met Nederland vereenigd
te zijn en dat Nederland zich b, ewust is van de beteekenis
der Nederlandsche Antillen als onderdeel van het
Kio,ninkrijk. En vooral, mo,gen beide partijen het voornem,en opvatten om, na het pass, eeren van dezen mijlpaal,
er ernstig naar te streven de ingetreden, nieuwe periode
te maken tot een van een steeds, inniger gemeenschap
en, steeds gro,otere wederzijdsche belangstelling en
waardeering.
Amsterdam, Mei 1934.

W. R. MENKMAN.

Nor De oproeping voor de Vergadering van
Groep Nederland op 30'Juni vindt men op blz. 87.

Gedenkpenning voor het 3de Eeuwfeest van de vereeniging Nederland-Curacao, vervaardigd door de
N.V. Koninklijke-Begeer te Voorschoten, in overleg met de Commissie Nederland-Curacao 1634-1934.
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Jaarverslag van het Hoofdbestuur over 1933.
Neerlandia.
Ons maandblad bracht de leden zoo volledig mogelijk
op de hoogte van heigeen er in de Verbondskringen in de
verschillende gebieden ien onder de Nederlanders in de
verstrooling gebeurt, dat voor 't stamleven van belang is.
Het blijft nog steeds een leemte, dat de redactiecommissie het blad voor een zeer groot deel zelf verzorgen moet. De eigen stem uit onze overzeesche gebiedsdeelen, uit Zuid-Afrika en uit Nedierlandsche nederzettingen elders wordt nog veel te weinig gehoord.
Het Aprilnummer was voor een groot deel gewijd aan
Willem van Oranje.
Helaas moesten wij in 'hetzelfde nummer het overlijden
vermelden, op 23 Maart, van Prof. Dr. A. Eekhoif, die
de rubriek Noord-Amerika in ons maandblad schiep en
met Dr. J. van Hinte op uitnemende wijze verzorgde.
De redactie leed door het heengaan van dezen beminnelijken geleerde een, groot verlies. Dr. Van Hinte
verklaarde zich bereid, de leiding der rubriek op zich
te nemen.
Taalwacht.
In Mei 1933 gaven de Voorzitter en alle leden van die
Taalwacht aan het hoofdbestuur kennis, dat zij hun
functie neerlegden. Bij de overweging van de vervulling
dezer vacatures kwam het hoofdbestuur tot het besluit,
dat het bider was de werkzaarnheden der Taalwacht niet
Langer aan een alzonderlijke commissie op te dragen,
doch aan het dagelijksch bestuur opdracht tie geven voor
de vervulling van die taak samenwerking te zoeken met
het genootschap „Onze Taal". Die samenwerking is verkregen op den volgenden grondslag:
1. Wanneer dat genootschap aan zijn bevindingen en
inzichten verdere verbreiding wil geven dan onder de
ledien, brengt het die ter kennis van het dagelijksch bestuur, dat aan de redactiecommissie van Neerlandia in
overweging geeft die in Neerlandia op te nemen.
2. Wanneer bii het dagelijksch bestuur of de redactiecommissie van Neerlandia vragen rijzen, of aan die colleges vragen worden voorgelegd, waarvan de beantwoording niet dadelijk voor de hand ligt, onderwerpt het
dagelijksch bestuur die aan het oordeel van het genootschap, dat daarover ,00k de meening van den Raad van
Deskundigen kan vragen.
Afdeeling Boekverspreiding.
Deze afdeeling nam ook in ,dit verslagjaar weer belangrijk in ,omvang en beteekenis toe. Met dit werk van
zoo eenvoudigen, opzet: het verzamelen van boeken en
tijdschriften onder hen, die er te veel van hebben, en het
verdeelen onder lees- en leergierige Nederlanders en
stamverwanten over de heels wereld, vervult het Alg.
Ned. Verbond een taak van groat en veelzijdig nut. Wij
zouden aan de tallooze verbondsvrienden, die ons die
boeken zenden, graag de vele, van dank overvloeiende
brieven willen later lezen, die 't hoofdkantoor ontvangt.
De cijfers, die eery denkbeeld geven van den omvang
van het werk, zijn vermeld in het op mime schaal verspreide Jaarverslag van de afdeeling. Hier moge worden volstaan met de opgave, dat er 491 kisten boeken,
wegende 14961 kg. verzonden, werden en maandelijks
30 pakken tijdschriften de wereld ingingen.
Stamboekerii.
De boekerij verkreeg een belangrijk getal aanwinsten,
meest door schenking, want de middelen laten, niet toe,
veel aankoopen te doen. Van de laatste verdient vermel-

ding die inteekening op de nieuwe uitgave der Encyclopaedie van Winkler Prins.
Stammuseum.
Het stammuseum werd verrijkt door ienkele schenkingen. Tweemaal was er yen tijdelijke verrijking van
belang. Den 13den Februari werd, als vervolg op de in
October 1931 gehouden tentoonstelling, opnieuw gastvrijiheid verleend aan de Commissie in Nederland voor
het Oorlogsmuseum te Bloemfontein voor een tentoonstelling van die in 1932 verzamelde herinneringen aan
den tweeden vrijheidsoorlog. En van 11 tot en met
15 October werd er een Kriigertentoonstelling gehouden,
die op den 10den October, Krugers geboortedag, geopend
werd door den Gezant der Unie van Zuid-Afrika, Zijn
Excellentie Dr. H. D. van. Broekhuizen.
Ongeveer 800 bezoekers vonden den weg naar het
gebouw in Laan 34, en voor velen was dit bezoek een
aanleiding om in ihun bezit zijnde voorwerpen voor het
museum of te staan. Dat zij vele navolgers mogen vinden!
Rolprentarchief.
Zich aanpassend aan die veranderde omstandigheden
is het oogmerk, zooveel mogelijk gebruik te maken van
die mogelijkheden, die de film biedt. En drat zoowel t.a.v.
de propaganda van het Verbond zelf als t.a.v. de moigelijkheid stamverwanten en Nederlanders in de verstrooifng door de sprekende rolprent in rechtstreeksche
en nauwe aanraking met het Nederlandsche cultuurleven
te brengen.
, Herhaaldelijk bleek reeds groote erkentelijkheid van
Nederlandsche vestigingen in den vreemde, voor wat op
dit gebied door het Verbond werd gedaan. Helaas is het
materiaal dat beschikbaar is aan Nederlandsche zwijgende en sprekende films nog slechts zeer gering, terwij1
de zeier ,hooge kosten, verbonden aan het vertooningsrecht van Nederlandsche speelfilms, het uitzenden daarvan tot nu toe verhinderen. Het is zeer zeker in het
belang van het Nederlandsch taal- en cultuurgebied dat
er wegen gezocht worden om een ,oplossing voor deze
moeilijkheden le vinden, nu eindelijk een Nederlandsche
rolprentindustrie staat geboren te worden.
Ook aan Ned. cultuurfilms bestaat groote behoefte.
Het rolprentarchief ,omvat thans een 6-tal grootere
zwijgende films (waarvan enkele echter beginnen te
verouderen) benevens een 170-tal kleinere Nederlandsche
journaalfilms. Regelmatig worden hiervan enkele uitgeleend, in het bijzonder naar het buitenland. Te Antwerpen vestigden wij een afzonderlijk filmdepOt voor
Vlaanderen, waarvan de heir K. Fossey bereid , gevonden
werd de leiding op zich te nemen.
,Dit jaar werd een,ieerste proef genomen met het aanschaffien van „smalfilms"; een 4-tal rolprenten betreffende. Suriname en die Nederlandsche Antillen werden
met steun van Groepi Nederland aangeschaft. Naar deze
rolprenten — ,opnamen van Dr. W. G. N. van der
Sleen — bestaat thans veel vraag.
Het Miff voorloopig nog een onvervuldie wensch een
eigen projectie-toestel voor smalle films te bezitten, waardoor de propaganda zeer gediend zou zijn.
Planners werden gevormd voor het uitzenden van een
nationaal programma, omvattende die geluidsopnamen
van die huldiging van H. M. de Kioningin in het Stadion
te Amsterdam, de Willem-de-Zwijgerherdenking, een rede
van H.K.H. Princes Juliana, benevens enkele zwijgende
films betreffende de ioverzeesche gebiedsdeelen. Bij de
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Nederlandsche vereenigingen in het buitenland blijkt voor
dit programma groote belangstelling te bestaan.
Evenals vorige jaren gaat de Groep Ned. Antillen
steeds voort voorstellingen van Ned. journaalfilms en
kinderrolprenten te geven op Curacao,.
Lantaarnplaatjes-archief.
Uit den aard der zaak daalt de belangstelling voor
lichtbeelden een toenemend gebruik van rolprenten.
Toch werd nog vaak een beroep gedaan op het Verbond
voor lantaarnplaatjes betreffende Zuid-Afrika, en een
enkele maal voor lichtbeelden betreffende 0.- en W.-Indie.
Het archief werd dit jaar uitgebreid met een voortreffelijke reeks opnamen van 90 stuks betreffende het leven
van Prins Willem van Oranje, deels opgenomen in het
Kan. Huisarehief, waarvoor in dit herdenkingsjaar veel
belangstelling bestond.
Groep Nederland.
Aan het verslag van deze Groep ontleenen wij 1):
Het glanspunt der werkzaamheden was wel de viering
van het vierde eeuwfeest der geboorte van Willem van
Oranje. Het groepsbestuur heeft de afdeelingen aangespoord, de leiding te nemen van deze herdenking, en
dientengevolge zip op verschillende plaatsen door de
Verbondsafdeeling, in samenwerking met andere vereenigingen, voordrachtavonden, lezingen, conceder]: en
tooneelvoorstellingen ingericht.
Het is uiteraard niet mogelijk al die herdenkingsavonden in het jaarverslag te vermelden, maar wij
meenen toch wel een uitzondering te mogen maken voor
de V olkskulde te Delft, ingericht door het Dietsch Studenten-Verbond, het A.N.V. en het Nat. JongerenVerbond. Onder de tallooze herdenkingen overal in den
lande ingericht, is dat de eenige geweest, waarbij van
een werkelijke volkshulde gesproken kon word : en en waar
ook eenige duizenden uit Vlaanderen aanwezig waren.
Meer dan 30.000 deelnemers waren op de Oroote Markt
te Delft bijeen am den stichter van onze volksvrijheid te
herdenken, een steep waarop de end van trouw, die de
menigte aflegde, gebeiteld staat, werd in den gevel van
de Groote Keck ingemetseld.
Van geheel andere beleekenis, maar ieveneens van
zeer groat belang waren de leergang „Willem van
Oranje en Zijn door de afdeeling Amsterdam
ingericht, de 4 inleidende lezingen in de afdeeling
Den Haag, waarvan er e'en werd bijgewoond door onze
died b,etreurde Koningin-Moeder, en de door de afdeeling
Rotterdam in samenwerking met 9 andere vereenigingen
gehouden lezingen, alsook de herdenking op 24 April in
de Groote of St. Laurenskerk.
Voor het Verbondsleven waren, deze herdenkingen
ook van beteekenis, daar in vrij'wel Mlle afdeelingen
avonden werden ingericht, waardoor oak in de afdeelingen, van welker bestaan de laatste jaren weinig naar
buiten bleek, weer eenige opleving kwarn.
Overigens valt, naar wij i hopen duurzaam, nieuw leven
te vermelden uit Amersfoort, 't Gooi en Groningen.
Het groepsbestuur wendde zich met verzoekschriften
tot de Regeering:
1. betreffende het tot nationalen feestdag verklaren van
den 24sten April, den geboortedag van Willem van
Oranje;

2, beto,ogende de wenschelijkheid tot hervorming van het
geschiedenisonderwijs in lien zi p, dat een gezond
nationaal gevoel wordt aangekweekt;
3. om voor te schrijven, dat rolprenten van buitenlandschen oorsprong worden aangekondigd in de Nederlandsche taal.
Groep N ederlandsche Antillen.
Ter gelegenheid van de feesten ter herdenking van
Willem den Zwijger werd te Willemstad een gedenksteen
onthuld, welke is bevestigd aan den muur van het fort.
Het gezelschap der Dietsche Spelers, ditmaal ander
leiding van Eduard Verkade en Willem van der Veer,
maakte wederom een rein naar Suriname en Curacao,
waar het ook voorstellingen gaf op Aruba en Bonaire.
De commissie, welke door de groep en door de afdeeling van de Koninklijke Vereeniging „Oast en West"
werd in 'hef leven geroepen voor de viering van de driehonderdjarige vereeniging van Nederland met Curacao,
hield zich in het verslagjaar reeds bezig met de voorbereiding der feestelijkheden.
De ,heer G. J. Ferguson, die na het vertrek van den
heer Ir. J. de Pril, in 1932, geruimen tijd het voorzitterschap waarnam, werd opgevolgd door 'Ds. C. E. H. J.
Millet de Saint Aubin.
Groep N ederlandsch-Indie.
Van de gewone werkzaamheden dezer groep hoorden
wij niet veel anders — en dat was zeker iets goeds —
dan de storting van een deel der achterstallige bijdragen
in het begin van het jaar. Maar zooals in NederlandschIndie ail meer is voorgekomen: wanner er een bijzondere gelegenheid is om het saamhoorigheidsgevoel te
uiten, dan wordt die met geestdrift aangegrepen.
Het vierde eeuwfeest der geboorte van Willem van
Oranje werd gevierd door ieen optocht, waaraan alle
landaarden deelnamen, en een schitterend geslaagde
nationale betooging op het Waterlooplein. Beide werden
ingericht door de afdeeling Batavia, in overleg met de
Feestcommissie.
De voorzitter van de Groep, de heer W. Ch. Hardeman
trad als zoodanig af en werd vervangen door Prof. Dr.
C. D. de Langen.
Groep Suriname.
Zooals reeds onder de Groep „Nederlandsche Antillen" vermeld is, werd ook Suriname bezocht door de
Dietsche Spelers.
De ,heer Mr. Dr. F. L. J. van Haaren, die zooveel
jaren op uitnemende wijze het voorzitterschap heeft bekleed, zag zich am gezondheidsredenen genoodzaakt, als
zoadanig af te treden.
Nadat het voorzitterschap eenige maanden was waargenomen door den heer R. D. Simons, verklaarde de heer
P. Cool, hoofd van den geneeskundigen dienst in
Suriname, zich bereid, de leiding der groep op zich
nemen. Hij, is voor ons een goede bekende. Gedurende
een vroeger verblijf in Suriname maakte hij reeds deel
uit van het bestuur.
Het is van bijzondere beteekenis, dat de nieuwe opgetreden Gouverneur, Prof. Mr. J. C. Kielstra, een warm
voorstander is van onze beginselen. ffij was gedurende
eenige jaren Voorzitter der afdeeling Wageningen.

1) Daar wij bij het samenstellen van dit jaarverslag alleen
van de groep Nederland en van de zelfst. afdeelingen Kaapstad en Bloemfontein verslagen ontvangen hadden, hebben wij
omtrent de anderegroepen en zelfstandige afdeelingen niet
meer kunnen vermelden clan ons uit de meestal zeer spaarzame berichten der besturen bekend is.

Groep Vlaanderen.
Wanneer wij zeggen, dat wij van het Groepsbestuur
niet veel hooren, bedoelen wij daarmee geen verwijt aan
de leden van dat bestuur. Meer en meer blijkt, dat in
Vlaanderen de vervulling van de zuiver cultureele took,
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welke het Algemeen Nederlandsch Verbond op zich heeft
genomen, buiten een politieke ,organisatie zeer moeilijk
is. Wie voor de Dietsche Gedachte voelt, is veelal aangesloten bij een politieke vereeniging en blijft afzijdig van
het Verbond, omdat het niet aan politiek doet. En aan
den anderen kant worth het Verbond door sommigen
gemeden, omdat zij, tegen beter weten in, volhouden, dat
het Verbond zich wel partij Melt in de politieke beweging
der Vlamingen.
De te Antwerpen opgerichte vereeniging tot bevordering van de beschaafde omgangstaal doet mooi werk,
geheel liggend op het terrein van bet Verbond; er zitten
ook wel Verbon.dsvrienden in het bestuur, maar, zoo verzekeren zij, wann.eer de beweging zou uitgaan van het
Verbond, zou zij misschien minder medestanders vinden.
Intusschen deed het bestuur van tak Brussel, onder
leiding van zijn voorzitter, M. J. Liesenborghs, al wat
het kan om de leden bij elkaar le houden door verbroederingsfeesten, tooneelvoorstellingen en ook door autotochten. De ernstige kant van het werk wordt niet vergeten, zooals de herdenking van Willem de Zwijger en
Conscience en and'ere bijeenkomsten mochten getuigen.
Het groepsbestuur leed een ernstig verlies door het
overlijden van zijn penningmeester, den beer G. J.
Hooyer, een der oudstrijders van het Verbond, die met
Meert, Johan Kesler en anderen den eersten tak, Mien
van Brussel, oprichtte.
De Dietsche stain, in ruim.en zin, verloor veel in
Julius Hoste, den ernstigen sirijder tegen de verfransching, o.a. door oprichting van den Vlaamschen Schouwburg te Brussel , en 't dagblad Het Laatste Nieuws.
Als feiten voor onze beweging van belang verdienen
vermelding: de oprichting van het Museum voor Vlaamsche Letterkunde le Antwerpen, de eerste promotie na
den oorlog aan de Universiteit te Gent van een Afrikaner, den heer G. S. Nienaber, op een. Afrikaansch
proefschrift, het schitterend slagen van de 14,de Vlaamsche IJzerbedevaart, de verdere vernederlandsching van
de universitaire faculteiten te Gent en ,00k, gedeeltelijk,
van de Universiteit te Leuven, en len slotte dat als opvolger van Prof. A. Vermeylen als rector van de Gentsche
hoogeschool niet benoem.d' werd de in breeden kring daarvoor gewenschte Prof. Dr. Frans Daels.
Zuid-Afrika.
Verslag doende over onze betrekkingen met ZuidAfrika moeten wij beginnen met de herdenking van twee,
die heengingen: op den 6den Februari Dr. N. Mansvelt,
een der veteranen, die wel reeds in 1900 Zuid-Afrika
had verlaten, had moeten verlaten, maar wiens naam
daar nog voorileeft als die van een Nederlander, die
gedurende meer dan een kwarteeuw voor het Nederlandsche onderwijs in dat land pionierswerk heeft verricht.
De tweede is de eerste gezant der Unie in Nederland
D. J. de Villiers, die in de kracht van zijn leven op
1 Juni 1933 overleed. Met Braaten tact en beminnelijkheid veroverden hij en zijn echtgenoote zich een waardige
plaats in den kring der diplomaten en in het maatschappelijk leven van bun woonplaats.
De heer De Villiers werd opgevolgd door Dr. H. D.
van Broekhuizen, lid van den Volksraad, te voren predikant in Zuid-Afrika, een vurig Afrikaner van Nederlandsche afkomst. Reeds herhaalde malen gaf de nieuwe
gezant treffende blijken, ,dat hij het Verbond hartelijk
genegen is.
De zelfstandige afdeelingen vierden beide Naar 25jarig bestaan, Bloemfontein op 18 Februari, Kaapstad
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op 23 Juli. De ontwikkeling in-Zuid-Afrika is nu eenmaal
een zoodanige richting uitgegaan, dat wij op vermeerdering van het aantal afcleelingen, laat staan op een
herleving der Groep Zuid-Afrika, weinig of geen hoop
meer hebben. Des te meer waardeering verdienen de bestuurders, die deze twee afdeelingen in stand houden en
het verkeer onder de leden bevorderen door de viering
van Nederlandsche en Afrikaansche nationale feestdagen
en den band met het stamland onderhouden door de
gastvrije ontvangst van Nederlandsche bezoekers. De
Nederlandsche Consul, Jhr. van Lennep, geeft verblijdende blijken van belangstelling in het Verbondsleven.
Bijzondere vermelding verdient de opvoering van het
tooneelspel Joan Woutersz. van Schimmel door de afdeeling Bloemfontein bij gelegenheid van het vierde
eeuwfeest van Willem van Oranje. Deze opvoering,
welke uitging van de afdeeling te zamen met de Nederlandsche Vereeniging, was een groot succes. Het hoofdbestuur verleende een tegemoetkoming tot dekking der
helangrijke kosten.
Het verslag van den secretaris betreurt zeer het aftreden van den ondervoorzitter, den heer W. F.
Mondriaan, tengevolge van zijn verhuizing naar Aliwal
Noord. Het hoofdbestuur onderschrijft de voor den heer
Mondriaan geuite waardeering ten voile.
Het werk van die beide afdeelingen en dat van Prof.
Bokhorst met zijn Nederlandsch Cultuur Historisch
Instituut te Pretoria zijn van onbefwistbare waarde voor
het bestendigen van den band tusschen de Nederlandsche
en de Afrikaansche culluur, al is dan de rechtstreeksche
invloed van het Verbond niet zoo groot als wij wel
zouden wenschen.
Hoopvol voor de toekomst is, dat de jongeren, de studenten', elkaar gevonden hebben. Het Dietsch Studentenvertond nam het initiatief voor de eerste studiereis van,
Nederlandsche studenten naar Zuid-Afrika, het hoofdbestuur van het Verbond gaf den reizigers een aantal
rolprenten mee. De reis mag uitnemend geslaagd heeten,
vooral ook als aanleiding tot een reis van Afrikaansche
studenten naar Nederland in dit jaar.
Voor de handelsbetrekkingen tusschen Nederland en
Zuid-Afrika verdient nog vermelding het 25-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel te Johannesburg,
bij welke gelegenheid een belangwekkend jubileumnummer werd uitgegeven.
Zelfstandige afdeelingen.
Van de zelfstandige afdeelingen in Europa vertoont
alleen, die le Boekarest nog teekenen van leven, de wederoprichting van de afdeeling Londen, waarop het hoofdbestuur had gehoopt, kwam nief tot stand.
In New York had, zooals elk jaar, de afdeeling Nieuw
Nederland de leiding bij de viering der nationale feestdagen, maar op de Nederlandsche afstammelingen, die
tech in zoo grooten getale in andere steden in NoordAmerika wonen, kan het Verbond maar geen vat krijgen.
De Nederlandsche nederzettingen in Zuid-Amerika
leden zeer onder den nood des tijds. In Buenos Aires
wilt de heer Chr. van Balen, met eenigen steun van het
Verbond, zijn aardige maandblad „Nederland" te
handhaven.
V eriegenwoordigers.
Het ihoofdbestuur is er steeds op uit, met Nederlanders,
Vlamingen en Zuid-Afrikaners in de verstroofing aanraking te onderhouden door een hunner de vertegenwoordiging van het Verbond op te dragen. In het verslagjaar
slaagden wij er niet in, nieuwe posten te bezetten.
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Een oplossing der spellingkwesfie in zichf
In den loop der jaren heeft het hoofdbestuur nog al eens
verwijten moeten hooren van de Vereenvoudigers, dat het
Verbond niet meestrijdt voor hun spellinghervorming, daar
toch de voorgestelde vereenvoudigingen „de handhaving en
verbreiding van de Nederlandsche taal", welke het nastreeft, zeker zullen bevorderen, wijl het aanleeren der taal
gemakkelijker zou worden. Het zou, naar hun meening,
angst zijn om aanstoot te geven, die het Verbond er van
terughoudt, zich naast de „Vereniging tot Vereenvoudiging
van onze Spelling" te scharen.
Die houding van het hoofdbestuur is echter alleszins begrijpelijk. De eisch der Vereenvoudigers is altijd geweest:
kiezen tusschen hun stelsel en De Vries en Te Winkel, en
als zij met gedeeltelijk overnemen van hun grondslagen
genoegen nemen, is dat toch alleen als een voorloopige
maatregel; het einddoel blijft: hun spellingsstelsel in zijn
geheel.
En nu heeft het hoofdbestuur altijd gemeend, dat het zich
bij zulk een scherpe tegenstelling in de spellingvraag, evenals in zooveel andere vraagstukken, onzijdig moet houden.
Al heeft het nooit een stemming gehouden onder de leden,
het is er ook zonder dat vast van overtuigd, dat de groote
meerderheid tegen de invoering van de spellingregels der
V.V.S. is, en dat het schrijven van Neerlandia volgens die
regels vrij zeker zou ten gevolge gehad hebben, dat een
Groot aantal leden het Verbond verliet en velen zou weerhouden als lid toe te treden. Wil men dit angst noemen,
het zij zoo, maar het is toch zeker de eerste plicht van het
hoofdbestuur om het Verbond in stand te houden, om zooveel mogelijk te werken aan de toepassing zijner beginselen, en die plicht dwingt de leiding tot onzijdigheid in
vele vraagstukken, die ons yolk verdeeld houden. Hetgeen
natuurlijk niet verhindert, dat er in het A.N.V. plaats is
voor vereenvoudigers en hun tegenstanders, evengoed als
aanhangers van alle politieke en godsdienstige richtingen
lid kunnen worden.
Maar, zoo zal hiertegen worden aangevoerd, handhaving
en verbreiding van de Nederlandsche taal, bevordering van
het zuiver spreken en schrijven, behooren tot de taak van
het Verbond. Zeer zeker, maar dit brengt geenszins mee,
dat partij moet gekozen worden in de vraag, volgens welke
der twee gebruikte spellingen zal geschreven worden.
Het is zeer zeker de blijvende verdienste der Vereenvoudigers, dat zij op de gebreken van de spelling De Vries
en Te Winkel een helder Licht hebben geworpen; zij hebben
aangetoond, dat vele regels van die spelling onlogisch,
willekeurig en daardoor ook voor de ontwikkelden moeilijk
stipt op te volgen zijn, en dat het aanleeren der taal daardoor meer tijd en moeite kost dan noodig is. Maar het vasthouden aan den eisch, of de grondslagen van hun spelling
aanvaarden of De Vries en Te Winkel onveranderd handhaven, heeft naar ons oordeel de totstandkoming van een
gedeeltelijke hervorming tegengehouden. Ook de Regeering
was daardoor in een moeilijke positie. Zij Wilde natuurlijk
alleen een regeling geven, die zoo ver mogelijk het gansche
y olk zou bevredigen, niet alleen hoogleeraren, leeraren en
onderwijzers, maar ook de gebruikers der taal. De laatsten
spraken zich meestal niet uit; de eerste groep, die de
meerderheid der vereenvoudigers uitmaakt, stond afwijzend
tegen elk compromis, omdat het meende, dat het einddoel:
volledige aanvaarding van hun stelsel daardoor in gevaar
kwam. En de Regeering, begrijpende, dat toch die betrekkelijk kleine groep van de V.V.S. niet de stem des Volks was,

achtte het dan maar veiliger bij De Vries en Te Winkel te
blijven.
De eenige uitzondering hierop, de aanschrijving van
Minister Terpstra van 12 September 1930, heeft meer verwarring gesticht dan verlichting gegeven.
Er werden eenige regels gegeven, maar het waren, volgens de uitdrukkelijke verklaring van den Minister, geen
voorschriften, het was alleen maar geoorloofd, op die
punten of te wijken van De Vries en Te Winkel; die afwijkingen zouden op examens niet als font mogen gerekend
worden. Elke onderwijzer en leeraar kon dus, naar eigen
inzicht, bij het onderwijs zich houden aan De Vries en Te
Winkel of aan de door den Minister gegeven regels, in het
eerste geval dan misschien met de bijvoeging dat de leerlingen de buigings -n, zooals hun die was ingeprent, op het
examen mochten weglaten!
Vooral het A.N.V. heeft, reden om het zeer te betreuren,
dat de Regeering voor beslist ingrijpen maar steeds niet te
vinden was, want het hoofdbestuur heeft telkens en telkens
bij de Regeering op spellingshervorming aangedrongen.
Aanvankelijk op de bekende gronden: voor de schooljeugd
het leeren van het zuiver schrijven van het Nederlandsch
gemakkelijker te maken, el voorts de inheemsche bevolking
van onze overzeesche gebiedsdeelen in staat te stellen met
minder moeite de taal te leeren, die haar toegang verleent
tot Westersche kennis en wetenschap.
Maar in den loop der jaren kwam daar nog een ander,
zeker niet minder ernstig belang bij : een einde te maken
aan de verwarring en de tuchteloosheid in de spelling, die
steeds erger werden en nog steeds worden. Het zou niet
billijk zijn, de V.V.S. daarvan de schuld te geven, want die
Vereeniging heeft nooit antlers voorgestaan dan de spellingregels te vereenvoudigen. De door haar voorgestelde regels
moeten evengoed geleerd en opgevolgd worden als de thans
geldende. Dat de bedoeling der V.V.S.: de schrijftaal nader
te brengen tot de beschaafde spreektaal, door velen begrepen wend als: „schrijf, zooals ge spreekt" kon zij niet
helpen. Ten hoogste kan men zeggen, dat de beweging der
vereenvoudigers aanleiding kon geven tot die opvatting, en
het schijnt ook wel, dat er leeraren en onderwijzers zijn,
die, voorstanders van de Vereenvoudiging, dus afvalligen
van De Vries en Te Winkel, er de leerlingen niet voldoende
van doordringen, dat laatstgenoemde spelling, zoolang die
de officieele spelling is, stipt moet worden gevolgd. Dit nu
is ten eenenmale of te keuren, want daardoor komt de jeugd
tot de opvatting, dat het er niet zoo erg op aan komt, of
men bij het schrijven zich aan voorgeschreven regels houdt.
En niet alleen de jeugd; hoe erg het ook onder volwassenen
met die tuchteloosheid gesteld is, blijkt elk jaar weer uit
de klachten van commissies voor verschillende examens over
het groote aantal ernstige taalfouten in het schriftelijk werk
der candidaten. En wat wel het ergste is, in de rapporten
over het werk van onderwijzers, die examen doen voor de
hoofdakte, vindt men melding gemaakt van haast ongeloofelijke fouten in de toepassing der eenvoudigste taalregels,
die elk kind van 12 jaar geacht wordt te kennen. Dat zijn
dus wel blinde leidslieden van blinden!
Zij bedrijven wel een ernstige zonde aan de jeugd. Want
het is geen pietluttigheid van „schoolmeesters", als op
behoorlijke toepassing van spellingregels aangedrongen
wordt, de maatschappij eischt dat. In 't algemeen zijn de
leiders der bedrijven of overheidskantoren, waarin de jongelieden hun taak zullen vinden, er wel degelijk op gesteld,
dat zuiver Nederlandsch geschreven wordt.
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Dat is een eisch van beschaving, van orde en nauwgezetheid; het gebrek, dat zich uit in slordig schrijven van zijn
taal, beperkt zich niet tot dat gebied, maar zal zich ook
vertoonen in het onnauwkeurig weergeven der gedachten,
het niet stipt volvoeren van opdrachten.
Het stemt tot groote voldoening, dat Minister Marchant
eindelijk iheeft ingegrepen. Zooals bekend is, heeft hij zich
laten voorlichten door een kleine commissie, niet „voor het
voeren van principieel wetenschappelijke vertogen, maar
voor het volbrengen van een practisch-opportunistische
taak 1) En wat van groot belang was voor het verkrijgen
van een goed resultaat „dit brachi mede, dat elk der leden
bepaalde wensen, die hij persoonlijk voorstaat moest laten
vallen, zo men gezamenlijk tot een compromis Wilde komen."
Bijzondere opmerking verdient, dat de commissie er zich
van vergewist heeft, in hoever haar voorstel aannemelijk zal
zijn in Belgie, geheel in overeenstemming met den wensch,
herhaalde malen door het Algemeen Nederlandsch Verbond
uitgesproken in aidressen aan de Regeering. Het bestuur
der Zuid-Nederlandsche vereeniging voor spellingvereenvoudiging heeft zich met de voorstellen vereenigd, en een
commissie uit den Verbeteringsraad (= de Nederlandsche
Onderwijsraad) zal, zoodra hier te lande de beslissing genomen is, er bij den Belgischen Minister van Onderwijs
op aandringen, dezelfde gedragslijn te volgen.
En wat het meest zal bijdragen tot verkrijging van de
zoo noodzakelijke eenheid en rust, de V.V.S. zal haar
propaganda staken, als de Minister de voorstellen der
commissie overneemt.
Wat behelzen nu die voorstellen?
I.
De e wordt aan het einde van open lettergrepen
niet verdubbeld, behalve
1. aan het einde van een woord (vee, zee) en de
afleidingen en samenstellingen van jeze woorden
(meeleven, tweede),
2. in de achtervoegsels -eelen en -eeren en de afleidingen van de hiermee gevormde woorden.
II. De o wordt aan het einde van open lettergrepen niet
verdubbeld, behalve voor ch (goochelen, loochenen).
III. Voor de spelling ie - i (bezien naast drieen) blijft de
regel van De Vries en Te Winkel onveranderd gelden.
Zie verder V en voor bastaardwoorden VII.
IV. De door de V.V.S. verlangde schrijfwijze -lik(s) is niet
aanvaard. Het blijft -lijk(s).
V. Sch wordt alleen geschreven, waar de ch uitgesproken
wordt (dus schip, schuiven, maar mens, mensen). Het
onderscheid tusschen bijvoegelijk naamwoord met sch
en bijwoord met s vervalt.
Uitzondering: het achtervoegsel isch (logisch, Russisch) behoudt de thans gangbare spelling.
VI. Ten aanzien van het gebruik der z.g. tusschenletters
n en s in samenstellingen (besseboom en bessensap,
tijdsbepaling en tijdaanwijzing) zijn geen algemeene
regels te geven. Een door de Regeering te benoemen
commissie zal van die woorden een lijst samenstellen.
VII. Ook van bastaardwoorden zal die commissie een lijst
samenstellen; de opeenvolgende drukken van die lijst
zullen de spelling moeten weerspiegelen, maar niet
vooruitloopen op de geleidelijke vernederlandsching
van het vreemde woord. De bedoeling daarbij is: niet
door te radicale vernederlandsching het traditioneele
beeld van deze vaak Internationale woorden te zeer
aan te tasten.
1) Zie het in de dagbladen openhaar gemaakte verslag der commissie
(volgens de voorgestelde regels geschreven).
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VIII. De naamvalsuitgang n bij lidwoorden, voornaamwoor-

den, bijvoegelijke naamwoorden of daarmee gelijkstaande verbiuigbare woorden wordt niet meer geschreven (in de zevende hemel, op onze eerste tocht,
op de stoel van de voorzitter).
Dit geldt niet voor nude, versteende naamvalsvormen in
staande uitdrukkingen (met dien verstande, te mijnen huize).
IX. De spelling van Nederlandsche geografische namen,
voorzoover daarvoor een vaste schrijfwijze bestaat,
ondergaat ivoorloopig geen wijziging.
Wie Neerlandia van Juni 1922 nog bezit zal zien, dat de
meest ingrijpende van deze wijzigingen, die omtrent de e
en o in open lettergrepen en den buigings -n door den
algemeenen voorzitter reeds werden voorgesteld in een brief
aan den toenmaligen Minister van Onderwijs, Dr. J. Th. de
Visser, van 12 April 1922. Een wel late, maar zeker groote
voldoening voor het A.N.V.!
Die brief was het resultaat eener bespreking, welke de
algemeene voorzitter, met instemming aan den Minister,
had gehouden met de professoren Vercoullie (Gent), Verdeyen (Luik) en de Vooys (Utrecht). Laatstgenoemde maakte
ook deel uit van de commissie, door welke Minister
Marchant zich liet voorlichten.
Wat de invoering dezer nieuwe spelling betreft, stelt de
commissie zich voor, dat zij zoo spoedig mogelijk zal worden voorgeschreven voor alle stukken, die van de Regeering
uitgaan, en dat zij bij het begin van den in September 1934
aanvangenden cursus zal worden ingevoerd op alle scholen,
waarvoor de Regeering bevoegdheid heeft dit voor te
schrijven.
Wat het gebruik in ambtelijke stukken betreft, is het wel
te verwachten, dat de andere overheidsorganen de Regeering zullen volgen, maar zullen de openbare scholen, die
gemeentescholen zijn en de bijzondere scholen even vlot
zijn in het volgen van de scholen, waarvoor de Regeering
de nieuwe schrijfwijze kan voorschrijven? Er is zeker wel
reden voor twijfel, de zucht naar het „aparte" op onderwijsgebied is onder ons yolk nog al sterk. In zijn laatste adres
aan den Minister over de spellingkwestie (30 Augustus 1933)
opperde het hoofdbestuur dan ook de vraag of het niet
mogelijk is, de wet op het lager onderwijs zoodanig te
wijzigen, dat de Regeering bevoegd is, wat de te gebruiken
spelling betreft, voor alle openbare en bijzondere scholen
dwingende voorschriften te geven.
En hoe staat het met de kansen op aannetning van de
voorstellen?
Is het Handelsblad goed ingelicht, dan heeft de Minister
van Onderwijs zich met de voorstellen der Commissie evereenigd, en die bij den Ministerraad aanhangig gemaakt.
Deze zou er zich nog niet over uitgesproken hebben, loch
willen afwachten, hoe de publieke meening over de voorstellen oordeelt.
Wij beleven het gelukkige verschijnsel, dat de beoordeeling van maatregelen van deze Regeering op velerlei gebied
wordt beheerscht door het inzicht, dat ter wille van het
landsbelang aan persoonlijke- en groepswenschen het zwijgen moet worden opgelegd. Laat ons hopen, dat deze gezindheid ook tot uiting zal komen in de kritiek op deze voorstellen, en dat algemeen zal worden ingezien, dat eenheid in
de spelling niet alleen een groot nationaal belang is voor
Nederland, maar dat ook onze 4% millioen stamgenooten
in Belgie daarin de vervulling zullen zien van een noodzakelijke voorwaarde voor de ongerepte handhaving van
het Nederlandsch in zijn strijd tegen het Fransch.
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Na dit objectieve relaas over de spellingkwestie en haar
naderende oplossing gunne men den schrijver van dit artikel
een heel erg persoonlijk woord.
Wij zullen het toejuichen, wanneer door de invoering van
deze spellinghervorming de zoo noodzakelijke eenheid in
schrijfwijze bereikt wordt. Maar.... wij kunnen toch niet
vergeten, dat die ordelijkheid en rust na de verwarring,
die thans heerscht, verkregen zal zijn ten koste van iets,
dat ons lief is: er worden eenige fijne punten afgestompt
van de taal, waarin dichters, schrijvers, redenaars en mannen van wetenschap ons gemoed en onzen geest hebben
verrijkt. Ziet, wij hebben altijd veel gehouden van voorlezen en hooren voorlezen, en bij het lezen en luisteren
droegen die fijne punten van de taal voor ons gevoel bij
tot de vorming van dat rythme, dat aan zuiver en goed
gesproken Nederlandsch zoo'n groote bekoring kan geven.
En dat rythme meenen wij ook te zien in het klankbeeld
met zijn arabesken van buigingsuitgangen en andere voor
den vereenvoudiger overtollige letters.
En daarom zullen wij, in onze stille werkkamer tusschen
onze papieren vrienden, blijven schrijven: van den goeden
God, aan den trouwen vriend, op dien zoelen zomerdag.
En men zal ons ouderwets noemen, zonder ch!
B.
2 Mei 1934.

De beteekenis der Groot-Nederlandsche
Beweging in de Nationale opleving onzer dagen
II.

Die Noord-Nederlander ziet den Vlaming nog vaak
niet voor vol aan, kent zijn strijd voor eigen rechten niet,
of heeft er hoogstens uit de verte kennis van genomen,
en stet op grand van oppervlakkige waarneming
slechts, vast, dat het beschavingspeil van dien „Belg"
geenszins met het zijne te vergelijken is. Hij ziet niet
de tragische oorzaken van de mindere ontwikkeling, die
ontegenzeggelijk op menig gebied in Vlaanderen, bestaat,
en hij, sluit het oog voor de bewonderenswaardige volharding en geestdrift waarmee in onze dagen de
Vlaming naar boven streeft.
De Vlaming van zijn kant wordt bij zijn komst in
het vrije Noorden gepakt door het vele, dat daar werkelijkheid en dat voor hem nog slechts een droombeeld
is. Onze keurig onderhouden steden, ons onderwijs en
zooveel meer, het stemt hem weemoedig, en de zelfbewuste houding van den Noordnederlander geeft hem
het minderwaardigheidsgevoiel, waarvan ik sprak.
Bij dit gevoel sluit zich de Belgische staatspropaganda
aan. In de geschiedenis wordt in Belgie ten zeerste de
nadruk gelegd op Nederlands rol, dat als sluiter van
den Scheldemond sinds de verwerving van eigen vrijheid
steeds getracht heeft Antwerpen en daarmee geheel het
Vlaamsche land van de welvaart der zee verwijderd te
linden. Oak al is de Schelde thans vrij, tot welken toestand Frankrijk door Napoleon Noord-Nederland heeft
rnoeten dwingen, de oude wrok komt boven, telkens als
het schijnt dat Antwerpsche belangen in 't gedrang komen.
Het komt mij voor dat deze samenhang der dingen
wel in een zeer helder Licht step, waarom de Brusselsche
politiek van scherpen strijdi voor de handelsbelangen
van Antwerpen, zoo bij uitstek geschikt is om Vlaanderen en Noord-Nederland van elkaar vervreemd te
houden. Waar loch vindt men een biter aangrijpingspunt am elk pleit voor de belangen van Rotterdam te
bestempelen als een uiting van den „geest van Munster"?
Tevens echter is hiermee aangegeven in Welke richting

in het Noorden onze task ligt. Strijd tegen de gewraakte
bovenmoerdijksche hooghartigheict, zorg voor het steeds
meer bekend worden van het hoe en waarom van die
Vlaamsche beweging, grondige voiorlichting der openbare
meening terzake der Grootnederlandsche school van
geschiedschrijving en tenslotte een zoo ruim mogelijke
howling tegenover ten aanzien van Antwerpen of Gent
door Belgie geuite ekonomische wenschen. Dit laatste
uiteraard voor mover dit mogelijk is zonder NoordNederlands zelfstandigheid en bronnen van welvaart
gevaarlijk te schaden.
In deze enkele punten ligt een, geheel programma opgesloten, waarvan de onderdeelen naar mijn, meening
volkomen noodzakelijk bijeen behooren.
Die bovenmoerdijksche hooghartigheid is eensdeels, een
gevolg van gebrek aan kennis van het Vlaamsche yolksdeel , en zijn nooden, doch zeker niet veel minder ook van
gebrek aan kennis van het feit dat wij in hooge mate
door onze wederzijdsche geschiedenis aan elkaar verwant
blijken. Dit laatste meen ik aldus, dat er in het Noorden
geen algemeene behoefte is en natuurlijkerwijze niet te
verwachten is om een bevolking nader te leeren kennen
die men geleerd heeft als „Belgisch" en vreemd te beschouwen. Er zijn voor die meesten slechis oppervlakkige
grondslagen van belangstelling: dat we in onze geschiedenis wel Berns met dat stuk buitenland in een staatsverhand hebben samengeleefd, dat men ier mooie oude
kunst vindt, dat het leven er vaak fleuriger en opgewekter
is dan bij ons, ook wel dat men er „Vlaamsch" spreekt,
dat geen „Hollandsch" is. De meesten hebben echter
niet geleerd Vlaanderen antlers te zien dan Welk deed
van het buitenland ook. Indien zij er zich op hun gemak
voelen of er prettige of mooie indrukken opdoen, is dit
voor hen wellicht een bevestiging van de stelling.. . . dat
in het buitenland de dingen vaak heter zijn dan in eigen
land. Qfschoon zij daarbij, met de beminnelijke inkonsekwentie, die menig „internationalistisch" Nederlander
eigen is, niet vergeten zich te herinneren, dat de Belgische
vluchtelingen in oorlogsitijd bij ons niet het beste aandenken hebben achtergelaten, en) zich dan weer verheugen
in de Nederlandsche nationale meerderwaardigheid. Uit
het verblijf ,dier vluchtelingen putter zij tevens met
graagte het bewijs, dat „Belgen" en Nederlanders zoo
hemelsbreed verschillen. Zij geven zich echter wederom
om internationalistische redenen geen rekenschap van de
begrippen, die in het woord „Belg" besloten, liggen, noch
van het merkwaardige feit, dat, in tegenstelling tot die
vluchtelingen, zoo menige uitgeweken aktivistische
Vlaming niet alleen in de Noordnederlandsche volksgemeenschap met vrienidschap en waardeering is opgenomen, maar er ook vaak een belangrijke betrekking heeft
verworven. Kortom: er hangt 'n sluier van verkeerd begrip
en half begrip tusschen. Noord en Zuid, voorldurend
gevoed door m.i. verouderde geschiedenis-opvattingen,
die den blik op deze vraagstukken bijna ongeneeslijk
vertroebelen. Het is toch immers een feit, dat ieder, die
zich de Nederlandsche volksche of stamgedachte heeft
eigen gemaakt, daartoe behoefte heeft gehad aan de hestudeering van talrijke, verre van officieele, geschriften
en gegevens. De in Grootnederlandsche kringen gemeen
goed geworden opvattingen beteekenen een geestelijke
verovering, die pas haar voile waarde kan krijgen, indien
wij ze ook aan anderen weten mede to deelen.
Wij beseffen veel fe weinig hoe buitengewoon veel op
dit gebied te doen is, hoe feitelijk onze propaganda is
achter geraakt bij de ontwikkeling der geschiedenis-
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wetenschap. We hebben misschien zelfs wel eens neiging
te meenen, dat we er als groepeering niet kwaad voor
staan, wanneer hier of daar een officieele ontvangst op
een gemeentehuis plaats heeft. Zulk een ontvangst beteekende, zoover ik mij herinner, nog nooit een hulde
aan de godachten, die ik thans verdedig, doch veelal
een waardeering voor het strewn naar zuiverhouding der
taal. Hoe sympathiek mij dit laatste onderdeel van ons
streven ook is, het siaat bij mij wel zeer verre in beteekenis achter bij de belangrijke taak, die op ons rust,
n.l, doelbewust voort le schrijden in de richting eener
volledige opheldering van de tusschen Noord en Zuid
bestaande en zoo overwegend op vooroordeelen steunende
punten van geestelijke tweedracht. Deze opheldering is
onze taak, omdat ze logisch uit onze beginselen volgt.
Het groote belang van zulk een opheldering moet,
dunkt mij, in beginsel voor ieder vast staan, die zich
bewust is van de gewichtige rol, welke met ons of zonder
ons de onderlinge verhouding der Dietsche hoofdgebieden
in Europa in ons volksleven speelt en spelen zal.
1k ben mij bewust dat, hetgeen ik in mijn ibeschouwing
heb aangenomen als de thans te aanvaarden geschiedenisopvatfing, niet alleenl niet die is welke in NoordNederland officieel erkend is, doch dat zelfs geleerden
van naam er zich in verschillend opzicht tegen kanten.
Leeken kunnen, den strijd, die op dit gebied gevoerd
wordt, niet geheel volgen, maar het Alg. Ned. Verbond
dient ertegen op te komen, dat aangetoonde misverstanden blijven voortbestaan. Het Verbond heeft al jaren
geleden een belangrijken stap in deze richting gezet door
de uitgave te bevorderen van Prof. Geijls, „Geschiedenis
van den Nederlandschen stam". Van een stelselmatig
voortgaan op dezen weg is sedert echter niets gebleken.
Slechts juiste kennis van de ,hoofdlijnen der Dietsche
geschiedenis kan ertoe leiden de gevoelens van het volk
in de juiste richting te voeren. Slechts deze kan ib.v, antwoord geven op de groote vragen, waarom Vlaanderen
in de 16,de eeuw van het Noorden gescheiden werd,
waarom het dit lot in 1831 weer onderging, waarom
het zijn meerderheid in Belgie nog niet heeft kunnen
gebruiken om zijn voile recht te verwerven en zoovele meer.
Wanneer de verbetering van 'het noordelijk inzicht
over Vlaanderen wordt gepropageerd, luidt al spoedig
de vraag: „Wat kunnen wij voor Vlaanderen doen?"
Het is zeer moeilijk deze vraag scherp, volledig en
bevredigend to beantwoorden. Rechtstreeks kunnen wij,
Noord-Nederlanders, n.l. niet zoo heel veel doen.
Vooreerst ligt het voor de hand, dat het eigenlijke
werk tot bevrijding der geesten in Vlaanderen niet rechtstreeks door Noord-Nederlanders kan geschieden, nog
daargelaten, dat de eenige blijvende genezing slechts
van binnen uit kan komen.
Maar al moge dit waar zijn, dan is het toch zeker
niet minder juist, dat het voor den. Vlaamschen strijd
een hemelsbreed verschil maakt of hij al dan niet den
volkomen zedelijken steun der Noordnederlandsche
openbare meening achter zich weet. Het zijn altijd weer
dezelfde betrekkelijke kleinigheden, die nochtans sprekend zijn, welke in Vlaanderen rechimatige ergernis
wekken. Fransche toespraken van Nederlandsche of ficieele personen, Fransche brieven van Nederlandsche
handelszaken, Fransche houding van Nederlandsche
toeristen. Al zulke betrekkelijke kleinigheden Lassen in
een stelsel, dat achteloos en zonder genegenheid aan den
strijd van het Vlaamsche y olk voorbijgaat. Aan zulke
dingen moet een einde komen. Kleine geschenken onder-
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houden de vriendschap, doch voortdurend herhaalde kleine
onachtzaamheden wekken wrevel en, geprikkeldheid.
Aileen Tangs den hier aangegeven weg is er kans om
werkelijke vriendschappen te vestigen, reikende over de
grens. Alle pogingen om vriendschap te sluiten met
Belgische kringen door veronachtzaming, negeering of
desnoods bestrijding van het in Vlaanderen of NoordNederland levende element van Grootnederlandsch bewustzijn, dat, wil dus zeggen: door veronachtzaming van
ons eigen wenn, zijn bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Slechts in een sfeer van wederzijdsche innerlijke
achting en genegenheid tusschen Noord-Nederlanders
en Vlamingen, in een sfeer van wezenlijke solidariteit
zullen alle „geesten van Munster" en andere vertroebelende verschijningen kunnen worden weggevaagd. Geen
politick of ekonomisch verschil zal tegen deze krachten
des gemoeds ,opgewassen blijken en deze zullen het
aanzien van alle hangende vraagstukken ten eenenmale
wijzigen.
Het doen zegevieren, van het Grootnederlandsch bewustzijn onder de nationaal gezinden in Noord-Nederland is om kort te gaan een werk van onmetelijke waarde
voor Vlaanderens strijd en voor den opbloei van Noord
en Zuid beide.
Ik geloof niet, dat het noodig is na deze uiteenzetting
nog in uitvoerige beschouwingen te treden wat NoordNederland voor Vlaanderen zou kunnen doen. Een groat
aantal praktische maatregelen zijn in den loop der tijden
bedacht en ten deele ook tot uitvoering gekomen, waaronder b.v. steun aan Nederlandsch onderwijs in Vlaanderen en aan Vlamingen elders steeds een groote roil
heeft gespeeld. Men denke zich echter b.v. de mogelijkheden eener ekonomische samenwerking van Noord- en
Zuid-Nederlanders, dan niet gericht op het naar de
oogen zien der verfranschende elementen gelijk thans
zoo vaak geschiedt, doch integendeel op bevordering
van Vlaanderens Nederlandsche ekonomische macht.
Al deze dingen kunnen niet krachtig doorgezet of
bereikt worden door een klein groepje goed-willende
Noordnederlandsche Vlaamschgezinden. Zij zijn slechts
te bereiken door het onverpoosd en altijd weer uitdragen
der Nederlandsche gedachte, en dan niet naar de recepten
van voor den grooten oorlog, maar steunende op het
nieuwe inzicht, dat in de geschiedeniswetenschap sedert
li. C. S.
dien gewonnen is.
(Slot volgt.)

Nederlandsche Bond in buitschland.
Doordien de regeeringssubsidie aan den Nederlandschen
Bond in Duitschland voor het jaar 1934 niet meer werd verleend, zal vrij zeker het maandblad De Post van Holland niet
meer kunnen worden uitgegeven. Zooals in het adres aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, opgenomen in ons nummer
van December 1933, werd aangeteekend, is ,dat maandblad
VOW' ruim 4000 Nederlandschegezinnen in Duitschland de
eenige lectuur in hun moedertaal; moet het ophouden te verschijnen, don loopt het bestaan van den Bond gevaar.
Om 11 , 11 het voortzetten van De Post van Holland althans
voor 66n jaar te verzekeren, doet de vertegenwoordiger van
den Bond in Duitschland in ons hoofdbestuur, Jhr. E. J. M.
Wittert, een beroep op de leden van het Verbond om de daarvoor benoodigde som van ongeveer f 3000.- bijeen te brengen.
Het zou een groote voldoening zijn, indien de leden hun stamgenooten in Duitschland aldus het behoud van den geestelijken
band met het ,moederland konden Waarborgen.
Bijdragen voor het doel kunnen worden gestort op de postrekening Algemeen Nederlandsch Verbond (Hoofdbestuur)
No. 38825 's-Gravenhage.
De volgende giften werden reeds ontvangen: Jhr. W. 25 gld.;
Kol. D. 25 gld.; Mej. D. 25 gld.; de K. 5 gld.; L. de V. 5 gld.;
H. v. Y. 7,50 gld.; Th. Sch. 10 gld.; A. T. 5 gld.; B. 2,50 gld.
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DER VADEREN
Nederlandsche invloed in het buifenland
in het verleden.
XV.
Behalve door de hoogleeraren aan de universiteiten
wend de geneeskunde in Zweden voornamelijk vertegenwoordigd door het korps der Stockholmsche geneesheeren, dat in de eerste jaren der 17de eeuw een „Collegium medicum" had opgericht, dat spoedig het hoogste
gezag kreeg in de medische aangelegenheden buiten de
universiteiten, em ook cursussen gaf, zoowel voor medische studenten als voor vroedvrouwen. Wel teekenachtig
voor den Nederlandschen invloed is, dat van de 50 leden,
die van de oprichting tot in het jaar 1750, in dat
gezaghebibend college werden verkozen, er meer don
40 aan Nederlandsche universiteiten hadden gestudeerd.
* * *

E'en van d e merkwaardigse
t uitingen van den Nederlandschen invloed in Zweden is wel geweest de stichting
van Gothenburg.
Kolonisatie van Nederlanders in Zweden was niet iets
geheel nieuws. Al tegen het einde der 16de eeuw hadden
zich Nederlanders gevestigd in Nieuw Lactose, waar zip
in 1580 een, stapelplaats, wenschten te bezitten. Oak in
later jaren ihebben Nederlanders vergunning gevraagd
voor het stichten van kolonies, in de Baltische provincien
onder de Zweedsche kroon. Kernkamp maakt bijv. in
de „Scandinavis,che Archivalien" melding van onderhan.delingen in 1629 over een voorgenomen „Ingrische
compagnie", die handel- en landbouwkolonien Wilde tot
stand brengen in onbebouwde streken van Ingermanland,
en waarvan de „hoofdcontractanten ende fond,ateurs"
waren Wickert Overlander van Purmerlandt, oud-burgemeester van Amsterdam, Reynout van Brederode,
vrijheer tot Wisenberch cenz., Johannes van den Broeck
en; Dr. Christian Rumpf. De stichting van Gothenburg
is echter, zoowel voor de Nederlanders, als voor Zweden
zelf, van veel grooter belong _geweest.
Toen Karel IX in de eerste jaren der 17de eeuw
— voor zijne kroning in 1607 nog „Hertog Karel" —
een ,stad wenschte te doen verrijzen aan den 'mond der
Gotha-elf, heeft dit een Nederlandsche kolonisatie op
groote school ten gevolge gehad. De bedoeling is geweest
Zweden voor een groat gedeelte vrij te maken van den,
door den Deenschen koning geheven Sionttol, Gothenburg was bestemd de voornaamste uit- en invoerhaven
van. Zweden te worden voor den handel met het Westen.
Het graven van het reeds ihierboven genoemde kanaal,
ter verbinding van de Noord,- en de Oostzee, waarvoor
ook de Staten groote belangstelling hebben aan den dog
gelegd, lag geheel in dezelfde en, heeft de bedoeling
gehad ook het Oosten, des lands zooveel mogelijk van
de Denen onafhankelijk te makers; zooals gezegd, is
men daarin de eerste twee eeuwen echter niet kunnen
slagen; de technische moeilijkheden waren, voor de hulpmiddelen, waarover men toen beschikte, te groot.
De grootste verdienste, wat de stichting van de stad
betreft, komt toe aan Abraham Cabilieau, een Amster-

damsch koopman uit de Zuidelijke Nederlanden, vrij
zeker een bloedverwant van den beroemden Watergeus
uit die eerste jaren van den 80-jarigen oorlog. Als groot
koopman stond hij al lang met de Zweedsche koningen
in betrekking.
Die reeds in 1604 aangevangen onderhandelingen
nopens het aan Cabilieau en zijne medewerkers te verleenen privilege leidden in 1606 tot een resultaat.
Kernkamp maakt in zijne „Scandinavische Archivalien"
onder meer melding van een op 5 December van dat
jaar, uit Amsterdam aan ihertog Karel geschreven brief,
waarin A. Cabilieau, Paulus de Kempenaere, P. Coymans,
Herman Pelgroms, Nyclaes die Hane, Peeter Langer,
Parridon van HOrn, afkomstig uit Hoorn, en eerstgenoemde bovendien namens Jeronimus van der Bruggen
en Hans ien Cornelius Quatgebeur, zich bereid verklaren
over de stichting van een Hollandsche kolonie te Gotenburg te onderhandelen en beloven, zoodra het weer het
toelaat, begin Februari, eenige personen van Dunne
compagnie naar Zweden te zullen zenden. Met den bouw
van de stad is 'then spoedig begonnen; althans verzoeken in een brief, weer uit Amsterdian, van 2 Februari
1608, Anthonie van Leest, Israel Wijdts, Nyclaes de
Hone, Hans Rogiers, Sprangh, Jan Bencken,
P. Coymans, en namens eenige afwezigen, A. Cabilieau,
aan koning Karel IX „genaedichlic (te) gelieve(n) te
„committeren Abraham Cabilieau, 'sr.' Wijdts, Anthonie
„van Leest, Melchior van Pelken, Cornelis Comelisz,
„Hendrik Bencken ien. Pieter Ranst, als Raeden van de stadt
„Gothenburch en de aenhoorige landen ,om de stads„saeken te dirigeren volgens het formelier van de com„missie, hierneffens gaende enz.” Tevens wordt daarbij
verzocht aan Z. M. om „onvermindert de electie van het
„burchgraefschap, dat Syne Ho. Ko. Magt toecompt,
„genaedichlic (te) committeren iende met aparte com„missie te versien Mr. Lambert van Someren, om het
„ampt van 't burchgraefschap te bedienen, totdertyd toe
„dat den groten Stadtsraet, Burchgrave, Burgemeester
„ende Schepenen volgens den inhout van de privilegie
„volcomen sullen worden gecommitteert”; zoomede Abraham Cabilieau, Parridon van Horn, Israel Wijdts,
Peeter Caymans en Pieter Ranst te benoemen tot „Directares ,ofte bewindhebbers" van de te stichten „compagnie
van Coophandelinge".
Verschillenden der genoemde personen, waren in
Zweden al lang geen onbekenden, maar kooplieden, die
reeds jaren groote zaken met het land hadden gedaan.
Aardig is dat, volgens Dr. Emil. Wolff „Sturdier
rOrande GOteborgs aldsta %rafting" (GOteborg 1894),
waarin het, in 1607 verleende, privilege is afgedrukt,
die ,oud,ste regeeringsvorm der stad geheel ontleend is
aan dien van Amsterdam.

Penning, geslagen tergelegenheid van de stichting van
Gothenburg, door Karel IX. (Rechts de v66rzijde, links
de achterzijde).
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De bouw vond met voortvarendheid plaats, niettegenstaande het gewone bezwaar bij de Zweedsche
kroon, dat zij nalatig of traag was in het terugbetalen
van ged;ane voorschotten of het nakomen van aangegane
geldelijke verplichtingen.

21141MCIFIA

Plattegrond van Gothenburg in het jaar 1644.

Een Lang leven is aan het nieuw, gebouwde stadje
niet beschoren geweest; reeds enkele jaren na de stichting is het in 1612, door de Denen, die de bij de stichting voorzittende bedoeling blijkbaar zeer goed begrepen, volledig verwoest. De in 1611, na den dood
van Karel IX, aan de regeering gekomen koning
Gustaaf Adolf was .er de man niet naar het hierbij
te laten zitten. Het nude Gothenburg was vernield, er
zou een nieuwe stad gesticht worden, in de nabijheid,
maar op een iets gunstiger gelegen plaats. Ook hiervoor werd, en niet tevergeefs, een beroep gedaan op
Cabelieau, die burgemeester der stad was geweest en
zich nu in Nederland beyond. Aan die nieuwe stichting
waren ernstige mgeilijkheden verbonden. Bij den in 1613
gesloten vrede met Denemarken had n.l. Zweden in de
onvoordeelige voorwaarde moeten toestemmen, dat de
sterke vesting Elfsborg, aan den mond der Gotha-elf, in
handen der Denen zou blijven, wanneer niet binnen
6 jaar tijds, het voor dien tijd geweldige bedrag van een
millioen rijksdaalders aan den Deenschen koning als
geld werd betaald. Zweden was zeer arm, en kwam die
aflossing niet tot stand, dan zou de bouw van een
handelsstad aan de Gotha-elf geen Joel treffen, wijl dan
de Denen toch den riviermond zouden beheerschen. De
trouwe Cabilieau redde ook hier den koning uit den.
brand. Door zijn 'groo'c crediet en zijne vele handelsrelatien, slaagde hij er in den koning de geldmiddelen
te verschaffen; bovendien bood hij hem, uit eigen middelen, 10 a 12 schepen van oorlog aan, om, voor het
geval dit noodig mocht zijn, tegen de Denen te gebruiken. Ook tijdens den oorlog had hij de Zweden reeds
bijgestaan met een eigen eskadertje, waarover hij zelf
bet bevel voerde, en waarmede hij den Denen belangrijke
schade had toegebracht.
De nieuwe stad Gothenburg werd geheel in Naderlandschen trant gebouwd met grachten, waarin de
watersiand door sluizen werd geregeld, zij werd ook
volgens de Nederlandsche bevestigingswijze met aarden
wallen en natte grachten omringd. Ook het stadsbestuur
was oorspronkelijk weder geheel volgens het Nederlandsche model ingericht. De notulen van de raadsvergaderingen werden in het Nederlandsch en het Zweedsch ge-
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maakt; Brie van de twaalf raadsleden waren Nederlanders. Wel kwam daarin langzamerhand verandering
door sterke immigratie van Zweden en Duitschers, maar
de stad heeft toch langen tijd haar Nederlandsch karakter bewaard. Jammer dat in 1690 de stad voor het
grootste gedeelte is verbrand, waarbij niet alleen ongeveer alle Nederlandsche gebouwen, maar ook alle, ten
stadhuize bewaarde archiefbescheiden betreffende de
stichting der stad en hare geschiedenis zijn verloren
gegaan. Gelukkig zijn elders een aantal, voor de Nederlanders van belang zijnde, bescheiden bewaardgebleven.
Zoo vindt men in het werk van Wilhelm Berg „Samlinger till GOteborgs historia", F. G. Beyer's Forlag te
Stockholm, in een, bijlage van het lste del: „Tyska for
samlingens Goteborg midlemmar" een lijst van de
ingezetenen sedert 1620, waarin de namert van alle Hollanders met een H zijn gemerkt; en in het 3de deel de
registers van geboorte, trouw en overlijden.
Uit een werk van Emil Wolff „GOteborgs fOrmyndare
ordnung of den 10 Dec. 1640, och Mess Goteborg
1899 (Gothenburgs voogdijverordening van den
10den December 1640 en de bron daarvan), blijkt dat
daze verordening geheel naar het model der Amsterdamsche ordonnantie voor de weeskamer aldaar is opgesteld.
Een hoogst belangrijke rol heeft Gothenburg in den
handel gespeeld. Bijna alle, in Zweden in de 17de eeuw
opgerichte handelscompagnien grootendeels gesticht
naar de aanwijzingen van Nederlandsche kooplieden en
met Nederlandsch geld — reedden van daar uit. Op die
compagnien komen wij later terug.
(Wordt vervolgd.)
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Groep Nederland.

Groepsvergadering en Groepsdag op Zaterdag 30 Juni
1934, in de Theeschenkerif „De Hoogwerf",
Park Marlot le 's-Gravenhage,
aanvang 101/2 uur v.m.
De „Hoogwerf" is te bereiken met:
a. de Spoorlijn Rotterdam—Scheveningen (Station
Wassenaar),
b. H. T. M.-lijn Den Haag—Leiden (Halle Viaduct);
c. van Station Den Haag S.S.: H. T. M.-lijn 13 tot
eindpunt (Viaduct);
d. van Station Den Haag H. S. M.: H. T. M.-lijn 12
tot Station S.S., daar overstappen op lijn 13 tot
Viaduct
Dagorde Groepsvergadering:
1. Opening.
2. Goedkeuring verslag van de groepsvergadering van
10 Maart 1934 te Amersfoort.
3. Bespreking van de propaganda.
Inleidingen van de H.H. K. E. Oudendijk (lid van het
groepsbestuur) en Drs. W. Goedhuys (propagandist van
Groep Nederland), waarna gedachtenwisseling over dit
vraagstuk.
Om een uur n.m. gemeenschappelijke koffiemaaltijd
in de Hoogwerf (1 gld, de persoon).
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Dagorde Groepsdag (2 uur n.m.).

1. Opening.
2. Voordracht door Mevrouw E. J. van der Broeckede Man: „De Moederfiguur in de Nederlandsche
Letterkunde".
Na afloop van den Groepsdag zal de Afd'. 's-Gravenhage en Omstreken, een namiddagthee aanbieden (biji
goed weer in den tuin).
* * •

Biji de afdeelingen wordt er op aangedrongen tenminste
een afgevaardigde naar de groepsvergadering te zenden,
waarvoor de reiskosten (3de klasse spoor) na schriftelijke
opgave worden vergoed door den groepspenningmeester,
F. Reysenbach, Ericalaan 39, Den Haag. Andere kosten
komen ten laste der afdeelingskas.
Alle verbondsleden zijn hartelijk welkom. Juist de
groepsdagen bieden een goede gelegenheid tot onderlinge
kennismaking en gedachtenwisseling met geestverwanten
uit andere deelen des lands.
Oroepsreglement.

Met inieuwe regiment van de groep is door het Roadbestuur goedgekeurd.
In het vervolg mogen dus als „begunstiger" (jaarlijksche bijdrage ten minste 1 gld., doch minder dan 21/2 gld.)
alleen huisgenooten van laden worden aangenomen. De
bijdragen der begunstigers blijven geheel ten bate der
afdeelingskas.
De Secretaris van Gr. Nederland,
D. ROESSINGH VAN ITERSON.

Nova Zembla. - Heldendrama van Veterman.
Het lijkt .ons niet juist gezien van den schrijver van
dit historisch tooneelstuk om het als een heldendrama
aan te kondigen. De indruk, dien men ervan mee naar
huffs draagt, is niet in de eerste plaats die van diep
ontzag voor helden van Nova Zembla, voor hun
stalen senergie, hun ongeloofelijk uithoudingsvermogen.
Het was niet mogelijk ons in zoo kort bestek alle ellende
van het verblijf in het onwrikbare ijs ien de sneeuwstormen van het Noorden, en de eenzaamheid van den
eindeloozen poolnacht te laten meebeleven. En omdat wij
den vijand niet kennen, begrijpen wij ook de zwaarte
van den strijd niet.
En toch, er gaat iets uit van dit tooneelwerk, jets
dat ons Nederlandsch hart sneller doet kloppen, iets dat
een gevoelige snaar in ons doet trillen.
Wij zien een episode uit het leven van onze voorouders
voor onze verbeelding oprijzen, onder een sterker belichting dan de gewone kennis der Vaderlandsche geschiedenis ons vermag te geven. De mannen en vrouwen uit
dien bloeitijd van durf en ondernemingsgeest, voor wie
wij in onze kinderjaren een zekere schoolsche vereering
ingeprent hebben gekregen, staan ,opeens als levende,
denkende, voelende strijdende menschen voor ons.
worden verplaatst in de 17de eeuwsche kamer van
Oldenbarneveldt, in de studeercel van Plancius, in de
taveerne aan de haven en in de hut op Nova Zembla.
Het begint werkelijkheid voor ons te worden. Onze
schoolsche vereering wordt omgezet in een meer persoonlijk begrijpen van wat er in die oucle Hollanders
moet hebben geleefd. En dan komt er toch wel een gevoel
van rechtmatigen trots in ons op, dat het .onze mannen
zijn geweest, die den naam van Holland over de zeeen

hebben gedragen en die den grondslag hebben gelegd
voor de grootheid van ons yolk.
Toch zou het feit op zich zelf, dat in dit stuk een
historisch gegeven is verwerkt, niet voldoende zijn om
onze belangstelling te wekken. Er komt iets anders bij,
wij krijgen door de wijze, waarop Veterman de gebeurtenissen heeft gerangschikt en de verschillende handelende personen heeft geteekend, 'e'en dieperen kijk op de
moeilijkheden die te overwinnen, waren , en de vaderlandsliefde, die in staat bleek elken tegenslag en tegenstand
krachteloos te maker.
Het besef dat groote ondernemingen niet tot stand
komen door eigenbelang en baaizucht, dat grootsche
daden alleen verricht kunnen worden, wanneer ze worden
gedragen door een krachtig idealisme en niet door
winstbejag — dat besef wordt bij het zien van „Nova
Zembla" in ons versterkt.
leder lid van het Aig. Ned. Verbond en vooral den
jongeren onder hen, raden wij aan dit stuk te gaan zien;
wij zouden bijna willen zeggen: het is voor hen geschrey en. Nit in de eerste plaats omdat wij het als een kunstwerk beschouwen, bevelen wij het aan, maar om de
eenvoudige idealistische strekking en omdat het streven
van het Verbond — versterking van het Nationaal bewustzijn — er in hooge mate door bevorderd wordt.
v. H.
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Indische Brieven.
II.
De roues om het overlijden van H.M. de KoninginMoeder is hier algemeen geweest. Het nationaliteitsbesef
uitte zich ook nu. Maar ook bleek op overtuigende wijze
van een saamhoorigheidsbesef in veel ruimeren zin. Want
de inheemsche onderdanen van H.M. de Koningin zijn waarlijk niet ten achter gebleven. In verschillende moskeeen
werden speciale diensten gehouden. En ook kleine gemeenten van andere gezindte, zooals die der Armenische
Kerk, hadden een specialen rouwdienst.
En dan waren er de talloos vele uitingen van persoonlijke deelneming, waarbij ik speciaal denk aan die van inheemsche zijden, bij de officieele herdenkingen en aan hetgeen sommige Inlandsche bladen schreven, waarvan ik in
het bijzonder de Maleische en Maleisch-Chineesche bladen
noem, omdat die vooral in ruimen kring verspreiding vinden
onder de Inlandsche en Chineesche (Maleisch sprekende)
bevolking. Maar ook de Javaansche pers liet zich niet
onbetuigd. Wat 'moral trof in al dit rouwbetoon, was het
spontane, ondubbelzinnig blijkend uit zoo veler persoonlijke
deelneming er aan en volkomen eigener beweging.
We hebben hier, in die dagen wel heel sterk den band
met het vaderland gevoeld en zeer duidelijk is naar voren
gekomen de groote figuur van H.M. de Koningin-Moeder,
in haar veelzijdige beteekenis voor ons land.
Met dit al heb ik, natuurlijk, niet willen zeggen, dat onder
andere, normaler omstandigheden niet zou worden beseft
en gevoeld al wat ons aan Nederland verbindt.
Dan denk ik aan de zoo uiteenloopende verbindingsmiddelen ,daartoe strekkende. Laat mij ze maar achter
elkaar even noemen, om ze dan onder moderne belichting
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en getoetst aan de eischen van dezen tijd, te bezien, wat
van zeer groot belang is. Want ik wil u er van overtuigen,
hoezeer Nederland en Indie dichter tot elkaar zijn gebracht,
juist door die moderne verbindingsmiddelen, welke ik zoo
straks ga noemen. En niet maar tot elkaar gebracht, door
verkorting van den tijdsafstand, dus door vermindering van
het tijdsverschil, maar vooral ook — wat niet minder belangrijk is — doordat de veraanschouwelijking van het
Hollandsche beeld zoo veel sterker is geworden. Ik bedoel
hiermede dit, dat — om een voorbeeld te noemen — de
komst van een vliegtuig uit Nederland, telkens weer ons
innerlijk besef versterkt, dat daarmede iets meekomt van
dat zoo ver gelegen Holland. En al maakt niet ieder wekelijks van de luchtpost gebruik, de wetenschap alleen reeds,
dat die er is, geeft een gevoel van zekerheid, van veiligheid :
dat als 't meet de verwanten in Holland vlug te bereiken
zijn, en wij hier door hen.
Men moet m.i. die waarde van de moderne verbindingen
allerminst onderschatten, zij zijn daardoor alleen reeds belangrijke hulpmiddelen om het saamhoorigheidsbesef met
Holland te onderhouden.
En hoe staat 't daarmede in Holland? Wat trekt daar de
aandacht, de belangstelling (of was 't alleen maar nieuwsgierigheid) naar Indie?
Doch dat is een ander belangrijk onderwerp, dat ik tot
later bewaar. Want al moet het antwoord op ideze vraag in
de eerste plaats uit Holland komen, en al weet ik voor mij
wel zoo ongeveer hoe dat antwoord er zal uitzien; toch
komt dit onderwerp ook in aanmerking om van dezen kant
uit te worden beschouwd.
Thans kom ik tot die verbindingsmiddelen. Het is wel
opmerkelijk, dat, zeker voor het particuliere verkeer, d.w.z.
voor familie-aangelegenheden de telegraaf op den achter.
grand is gekomen. Niet, dat deze als snelverkeer hiervoor
geen beteekenis meer zou hebben, maar het heeft geen veraanschouwelijkingswaarde, leidt er niet zoo dadelijk toe om
zich voor te stellen, dat en hoe Holland ons dichterbij is
gekomen. . . . Draad- of radio-telegrafie maakt hier geen
verschil.
De scheepvaart valt uiteraard buiten deze beschouwing
over snelverkeer.
Maar niet het vliegtuig, ook niet de radio, en evenmin
de film.
Elke komst van een vliegtuig, nog sterker, elke vermelding ervan in het blad, dat wij lezen, werkt als een prikkel
voor onze verbeelding, waarbij het nude land uit onze
herinnering weer even naar voren wordt gehaald, met gemengde gevoelens naar ieders persoonlijke omstandigheden.
Maar tien tegen een, dat daarbij is de lust of de drang om
zelf ook weer eens naar Holland te schrijven.
Begrijpt men wel voldoende, heb ik me meer dan eens afgevraagd, welke groote invloed er uitgaat van publiciteit,
vooral indien deze telkens wordt herhaald, en daarbij denk
ik niet alleen aan die door middel van het dagblad, maar
aan elken vorm van publiciteit, d.w.z. in den ruimsten zin:
nieuwsverspreiding.
Van deze overweging uit beschouwd, verkrijgen radio en
rolprent nog grootere beteekenis, een beteekenis, welke m.i.
nog lang niet algemeen wordt beseft of erkend.
En 't is juist daarin tevens, dat de groote waarde van
film en radio is gelegen voor de behartiging van de Nederlandsche belangen, de bevordering van het saamhoorigheidsbesef in Nederlandsch-Indie.
Doch dit onderwerp vereischt een afzonderlijke behandeling.

W. C. VAN MEURS.
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Vlaamsche toestanden.
Het is voorwaar geen makkelijke taak in de huidige
tijdsomstandigheden van de Vlaamsche ziel en 't Vlaamsche gemoed een bij benadering zoo trouw mogelijk beeld
te schetsen, een beeld waarin de Vlaamsche lezer zich
zelf eenigszins terug vindt en dat ook voar de buiten
Vlaanderen wonende stamgenooten eenige waarde heeft.
De moeilijkheid, bestaat vooral hierin, dat men vruchteloos naar enkele bepaalde, tot het verstand sprekende
feiten uitziet, die, duidelijk vooropgezet en toegelicht, de
huidige Vlaamsche atmosfeer zouden helpen verklaren.
Er is — de enkele ,spiegelgevechten rondom een reeds
grootendeels ontzenuwd wetsvoorstel betreffende de vervlaamsching van het gerecht in Vlaanderen, en de weeMachten in de pers over het niet toepassen van de zoo
pijnlijk verkregen taalwetten hier buiten beschouwing
latend, — op dit , 00genblik geen strijd en geen spanning
meer in Vlaanderen. Geen strijd voor de verovering
van een voor iedereen zicht- en tastbaar doel als de
Vlaamsche Universiteit b.v. er een was, geen spanning
als tusschen de verschillend gepolariseerde krachten van
de Vlaamsche beweging voor het herwinnen van het
eigen volksbewustzijn en het gedeeltelijk ontwapend
franskiljonisme meer dan een halve eeuw lang in het
Vlaamsche land heeft bestaan. Het is alsof de Vlaamsche
ziel zich, vooral sedert enkele maanden, in een psychologisch „niemandsland" bevindt, een niemandsland dat de
strijdstellingen van de voor- en nabOrlogsche geslachten
nog van ,elkander scheidt, doch binnen afzienb . aren tijd
door het opkomende geslacht zal worden veroverd.
De verwarring in de uiteindelijké ,doelstelling en de
politieke ,splitsingswoede, die thans bij , de actieve en
denkende Vlamingen, tot uiting komen en hunne beweging — tijdelijk tenminste — lam leggen, zijn, al valt
het bestaan van zekere zuiver-persoonlijke factoren niet
te ontkennen, uit de geestelijke en andere iiidsstroomingen, waaraan ten slotte geen enkel yolk ter wereld, ontsnappen kan, te verklaren. In dezen tijd, nu de schaal
der waarden wordt herzien ien nieuwe .maatstaven worden
aangelegd, zioekt ook Vlaanderen, gedeeltelijk bewust en
gedeeltelijk onbewust, naar nieuwe vormen en, als natie,
naar een nieuwen levensstiji. Deze aanpassing is des
te moeilijker, waar het Vlaamsche volk, in zijn geestelijke ontplooiing belemmerd door een ,staatkundig regime
dat op de 'handhaving van zijn minderwaardigheid was
berekend, , geen gelijken treed heat kunnen houden met
de geestelijke en, tec:hnische vlucht door de andere naties,
vooral seder' het einde der Napoleontische oorlogen,
genomen. 'Toen in 1914 de groote wereldbrand uitbrak,
had Vlaanderen, nog veel achterstand in te halen. Het
weird, in den ioorlog geworpen zonder dat het zijn eigen
ziel geheel had teruggevonden en nog voor zijn geest
het Westeuropeesche peil had mogen bereiken.
Nu zijn sommige buurvolkeren van Vlaanderen alweer
een eind verder geschreden op den weg der ontwikkeling.
Daar, waar de geest tot zijn .hoogste uitdrukking was
gekomen, ' maar dan ook alle aanraking met de diepe
oerkrachten der natuur had verloren, kan thans naar
een nieuw, vruchtbaar evenwicht tusschen: Geest en Stof
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— als bij de Ouden bestond — worden gezocht. Vlaanderen, nog altijd historisch belast,' hinkt de anderen
achterna en wanhoopt niet ze toch Bens in te halen.
Psychisch zeer ontvankelijk — meer dan Noord-Nederland dat evenwel, zuiver-intellectueel, op Vlaanderen
vooruit is — kon het niet anders of het Vlaamsche yolk,
dat trouwens in den wereldoorlog een tweevoudige tragedie: die van den I Jzer en van het Activisme heeft beleefd, zoekt nu den dubbelen, weg naar zijn eigen
vorm en Stijl als natie en naar de nieuwe geestelijke en
oeconomische wereldorde die dezen vorm en stijl grootendeels zullen bepalen. Vandaar de verminderde belangstelling in den Vlaamschen strijd, zooals hij vroeger
werd gevoerd. In Vlaanderen en ook daarbuiten toonen
velen, die het nieuwe leven ien de nieuwe normen nog
niet duidelijk aanvoelen, zich vaak bezorgd om de toekomst van het Vlaamsche yolk. De versplintering niet
alleen in vier of vijf politieke partijen, maar tevens in
aanhangers van het Vlaamsche minimalisme, van de
Vlaamsch-Nationale Volkspartij, van het Dietsche
Nationaal-Solidarisme en van enkele kleinere groepjes
en partijijes zijn niet anders dan barsten in de bovenste
korst van de Vlaamsche aarde.
De dieper liggende ziel, de psychische en, potentieele
krachten van het Vlaamsche yolk blijven evenwel onaangetast. Meer dan iooit blijft het waar, dat Vlaanderen
schijnbaar wel slapen kan, maar sterven nooit.
M. J. LIESENBORGHS.
Brussel, Maart 1934.

Dr. W. J. Leyds 75 jaar.

Nederland het baie eminente manne aan Suid-Afrika
gegee, manne wat behoor ingegrif te word in die geskiedenisrolle van die verlede sodat dit nie vergeet sal
word deur die toekomstige geslagte van die Afrikaanse
nasie.
Onder die uitstaande figure neem ongetwijfel die man
Willem Johannes Leyds, indien nie die eerste plaas,
dan tog een van die eerstes. Manne as Dr. Leyds, Dr.
Brill, Dr. Mansvelt, Dr. Coster word vandag deur elke
Afrikaner met dankbaarheid genoem. Alhoewel Dr. Brill
meer in die Oranje Vrijstaat, Dr. Mansvelt meer in die
Transvaal hulle spore verdien het, word hulle vandag
deur die ganse Unie geeer en gerespekteer, omdat hulle
die grondleggers was van die fondament van Onderwijs,
Staatsdiens, Buitelandse Sake, ja van die hiele amptenaarswereld in die Transvaal georganiseer. Op daardie
lees is feitelik de hele siviele diens van Suid-Afrika geskoei. Wette Boos die goudwet „wat vir die Boereoorlog
as tiranniek en wat nie al beskou was" is deur Milner
en sij satelliete bolus bolus oorgeneem. 'n Duidelik bewijs en erkenning daarvan was, dat bij die begrafenis
van President Kruger in 1904 die arbeiders en mijnwerkers kranse gestuur het met opskrifte : „We miss
him", „The people's friend".
Daardie wette het ongetwijfeld hulle ontstaan te
danke aan die inisiatief van die meesterhand van Dr.
Lleyds.
In die wetregtelike strijd tussen Chamberlain, Milner
en die Suid-Afrikaanse Republiek het die Republiek (d.w.s

Dr. Leyds) die kroon weggedra. Veral wat die susereiniteitskwessie betref was
hij steeds die oorwinnaar. As
iemand die amptelike antwoord
oor h,ierdie kwessie, deur Dr.
Leyds opgestel, lees, merk
iemand dadelik dat dit is 'n
meesterstuk sowel wat die feite
betref as die logiese gevolgtrekkings.
Nie altoos was die weg van
die Staatsprokureur en later
die Staatssekretaris 'n weg van
rose nie ! Nee die weg was
dikwels besaai met dorings !
Die Afrikaner het hom beskuldig dat hij alger Hollanders in die staatsdiens aangestel het; die Hollanders dat
hij hulle en die Nederlandse belange nie genoeg bevorder
het nie ! Die Engelse pers het hom Swart ,gesmeer en
beskuldig van al wat gemeen en laag was. Hij was die
oorsaak van al die moeilikhede tussen die Republiek en
Engeland. Maar Leyds het altijd voet bij stuk gehiou !
Sij deursig, sij kennis, sij beleid het geblijk bij die skerpe
lig van die historie die regte te weer. Toe die Republiek
deur die uitdagende diplomasie van die here Chamberlain en Milner gedrijwe geword het tot 'n handelwijse
van radeloosheid en wanhoop aan Rubicon gebring was,
was Dr. Leyds alreeds in Europa as gesant van die
Republiek ! Toe was- dit twee Afrikaanders, President
F. W. Reitz, die geliefde en beproefde ou-president van
die Oranje Vrijstaat en die jeugdige Jan C. Smuts, die
pas aangestelde Staatsprokureur wat nou die leidsels in
hande het, wat as raadgewers opgetree h,et van President Kruger en die Volksraad. Dis hulle wat die Eeu
van onreg geskrijwe het en die haste woord aan Engeland gestuur het vO6r die uitbreek van die oorlog.
Anders was dit seker ook op die kerfstok van Dr. Leyds
en die Hollanders geplaas.
As raadsman van en kollaborateur met President
Kruger, ons grootste Staatsman, krijgsman en Godsman,
het Dr. Leyds trou eerlik standvastig sij plig gedoen en
horn openbaar as 'n uiters bekwaam regsgeleerde, as 'n
knap organiseerder en trou amptenaar. As diplomaat in
Europa het hij die naam van die Republiek hooggehou,
het hij sij kragte ingespan om die pers te organiseer,
die moonthede en volkere te influenseer, die ware feite
aan die lig te bring en also hulle gunstig gesind te krij
teenoor die Republieke. Nooit het hij die Republieke
onder die indruk gebring dat hulle hulp van buite kon
verwag nie, wat baie meer was : hij het die Republieke
herhaaldelik gewaarsku dat daar geen hulp van buite
sou kom nie, maar hulle hulle eie heil sou moat uitveg.
Last but not least is die werk wat hij die haste fare
gedoen het. Die ware geskiedkundige feite wat die
Republiek betref aan die wereld te gee ! Hier tree Dr.
Leyds op as historicus ! Hierdeur sal hij naam in die
geskiedenisrolle van Suid-Afrika met eere en met dankbaarheid genoem en geroem word! Willem Johannes Leyds
aanskou vandag 'n vrij Suid-Afrika, waar die seuns en
dogters van die yolk, wat hij so trou gedien het, regeer.
Uit die strijd, uit die verwoesting, uit die asse verrijs
die Unie van Suid-Afrika met eie vlag, eie regeering,
eie taal onder die leuse van die ou Republiek „Eendrag
maak mag" (Ex unitate wires).
H. D. VAN BROEKHUIZEN.
25-5-'34
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De vergadering betuigt thaar instemming met de voorstellen
tot Spellinghervorming van Min. Marchant.

GDFDBESTUU
MO,

Beknopt overzicht der Hoofdbestuursvergadering van
21 April.
Na opening der vergadering duet de voorzitter eenige mededeelingen o.m. dat:
de Rijkssteun ,dit jaar wederom is verleend tot , een bedrag
van f 10.000,— en dat
het nationaal rolprentprogramma door de zorgen van het
Verbond in verschillende afdeelingen en Nederlandsche Vereenigingen in het buitenland vertoond wordt.
De Rekening en Verantwoording over het jaar 1933 wordt
met algemeene stemmen vastgesteld, waarbij de voorzitter een
woord van dank brengt aan den algemeenen penningmeester
voor zijn goede zorgen.
Het Jaarverslag over 1933 wordt met eenige wijzigingen.
door verschillende leden voorgesteld, goedgekeurd.
Een voorloopige werkcommissie ter voorbereiding van een
Tentoonstelling van Beeldende Kunst van den Nederlandschen
stam in 1935 wordt benoemd, bestaande uit de heeren:
P. J. de Kanter, voorzitter, C. van Son, secretaris, Kol. K. E.
Oudendijk, Willy Sluiter en W. Goedhuys.
Het gewijzigde Reglement van Groep Nederland wordt, op
grond van het oordeel der Commissie voor Reglementswijzigingen, goedgekeurd.

Bij de Ronavraag herinnert mej. Schenk aan het jubileum
van pastoor- Verschaeve en ,deelt merle, dot hetplan bestaat
hem in gecalligrafeerden vorm een afschrift aan te bieden
van den „Eed van Trouw", lien hi'j op verzoek van het Dietsch
Studenten Verbond voor de Volkshulde te Delft dichtte. Van
de kosten is al een deel bijeen.
Het Hoofdbestuur besluit dat het Verbond het mogelijke
tekort zal dragen.
Gen. Jhr. E. J. M. Wittert doet mededeeling van den stand
der plannen om de Nederlandsche ■ schooljeugd to doen helpen
bij de instandhouding van de Nederlandsche cursussen in
Duitschland en doet een beroep op de hoofdbestuursleden om
ieder in eigen kring instemming voor dezeplannen to winnen.

Onderwijs-Commissie.
Tot de door het Hoofdbestuur ingestelde Onderwijs-Commissie
traden nog toe de heeren:
P. Tazelaar, Gem, Inspecteur van het Lager Onderwijs to
Schiedam;
J. Smit, Schoolopziener in de inspectie Schiedam.
Beside heeren maken tevens deel uit van de sub-commissie
voor het Lager Onderwij s.

Willem Kloos 75 jaar.
Het Hoofdbestuur zond aan Willem Kloos, ter ,gelegenheid
van zijn 75sten verjaarda,g op 6 Mei een telegram van hulcie.

Vlieger, niet vliegenier.
Het Hoofdbestuur heeft op aanstichting van een zijner leden,
de aandacht van den Min. van Kolonien gevestigd op het veelvuldig gebrulk van het onnederlandsch woord vliegenier bij
het Ned.-Indische leger en aan Z.Exc. verzocht to willen bevorderen, dat in ons overzeesch gebied daarvoor vlieger in de
plaats komt, in navolging van het Nederlandsche leger en de
Nederlandsche marine, bij welke instellingen het goede Nederlandsche woord reeds lang wordt gebruikt.

Balans en Winst- en Verliesrekening over 1933.
NAMEN DER REKENINGEN

1. Legaten en fondsen
2. Belegde legaten en fondsen
3. Bank
4. Bank A
5. Kas enpostrekeningen
6. Nutsspaarbank
7. Achterstallige bijdragen
8. Reserve achterstallige bijdragen
9. Bijdragen
10. Groep Nederland voor kantoorwerk
11. Ontvangsten en betalingen van en voor anderen
12. Regeeringssteun
13. Buitengewone ontvangsten
14. Geschriften en propaganda,middelen
15. Neerlandia
16. Salarissen
17. Kantoorgebouw
18. Onkosten hoofdbestuur
19. Kantoorbehoeften, porti, telefoon
20. Museum en boekerij
21. Overige werkzaamhede,n artt. 3/4
22. Renten
23. Renten van legaten met bijzondere bestemming
24. Boekverspreiding
Tekort 1932
Reserve verhuizing
,
Saldo overschot

VERLIES

(w.g.) DE KANTER, alg. voorzitter.
J. E. BIJLO, alg. secretaris.
FORTMAN, alg. penningm.

CREDIT

DEBET

f 11.965,68%
f 10.785,68%
„ 4.244,46
„
885,99
573,44
„
„ 1.010,86
„ 3.012,37

f 1.525,48

„ 2.000,—

f 1.162,43
„ 10.174,18
„ 1.000,—
„ 10.000,—
„
140,—
„
528,89

„

„
883,79%
„ 5.000,—

„ 4.861,78%
„ 10.997,16
„ 1.294,44
1.161,79
„ 1.900.00%
„
200,80
„ 3.218,98

728,98

„ 1.000,—
„ 4.395,99
„ 1.067,27

„
„

205,95
889,35%
'
„

„ 1.145,74%

f- 27.401,49
Vastgesteld in de vergadering van het Hoofdbestuur van
21 April 1934.

WINST

f 27.401,49

f 22.152,14

1.000,-145,74%

f 22.152,14

Nagezien en in orde bevonden:
(w.g.) W. F. GERDES OOSTERBEEK, voor Gr. Nederland
H. J. M. TIJSSENS, voor Gr. Vlaanderen.
A. DE BRUIJN, voor Gr. Ned.-Indict.
A. J. KRONENBERG, voor Gr. Suriname.
Den Haag, 5 Mei 1934.
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Amsterdam.
Folkloristische Avond.
Op Donderdag, 12 April gaf onze Afdeeling een bijzonder
geed geslaagden avond voor leden der Afdeeling en genoodi,gden, waarbij de bekende folklorist D. J. van der Ven Le
Oosterbeek aan de hand van zijn Zuiderzeefilm een uiterst
onderhoudende voordracht over de verdwijning en ten deele
reeds verdwenen aloude gebruiken om de vroegere Zuiderzee
hield Daarbij bracht de heer Joh. Röntgen de muziek, door
wijlen zijn vader voor deze rolprentgecomponeerd, aan den
vleugel ten gehoore.
Aanvankelijk was het het voornemen van het Bestuur onzer
Afdeeling geweest, evenals vorige jaren, gedurendec,den winter
een reeks aaneensluitende lezingen op folkloristisch gebied in
to richten. Het bleek echter, toen de voorbereidin4en daartoe
reeds vrij ver gevorderd waren, dat door de ongunstige tijdsomstandigheden een geldelijke medewerking van andere vereenigingen to verkrijgen was, waarom dit plan moest worden
ongegeven.
De heer Van der Ven is als spreker en de heer Röntgen
alspianist genoeg bekend, zoodat het overbodig mag geacht
worden, in bijzonderheden to treden. De herhaaldelijk opklinkende hartelijke toejuichingen bewezen beiden, hoezeer
hun voordrachten door het overtalrijke gehoorgewaardeerd
werden. De zaal van het Muzieklyceum, waar de voordracht
plaats had, was tot de laatste plaats gevuld.
In een opzicht was de avond echter eenigszins teleurstellend. Er waren eenige maatregelengenomen, om, zoo mogelijk
nieuwe leden to verkrijgen. Daartoe was in de koffiekamer
door de medewerking der Propaganda-Afdeeling een kleine
tentoonstelling ingericht, die eenig inzicht in de working van
het Verbond verschafte. In de pauzegingen eeni.ge MeisjesPadvindsters rond met lijsten, om dengenen
die zich als lid
,
wenschten aan to melden, gelegenheid to geven, daarop to
teekenen. Er werden „folders" verspreid, metgegevens omtrent : Wat het Verbond is, wat het doet en wat het niet doet.
De uitkomst van een en ander was,
dat zich acht nieuwe
leden aanmeldden, veel minder dan ons Bestuurgehoopt had.
Wellicht komen er later nog meer bij ; de ,gelegenheid daartoe
C. K. KESLER.
zal gegeven worden.

's-Gravenhage.
Herdenking van Prins Willem I.
Den 24sten April, den geboortedatum van Willem den
Zwijger, heeft het bestuur van de Afdeeling 's-Gravenhage en
Omstreken van het A.N.V., een krans gelegd aan den voet
van het standbeeld op 't Plein. Deze plechtigheid, waarvan
reeds in het Meinummer werd gewag gemaakt, liet niet na
een grooten indruk to maken op hen, die er getuige van waren.
Huldiging van Willem Kloos.
Den Eden Mei vierde Nederlandsgroote dichter Willem
Kloos in Den Haag zijn 75sten verjaardag. De !schilder
A. van Wely had zijn kunstzinnig ingerichte woning aan de
Wilhelminastraat voor de ontvangst van bezoekers beschikbaargesteld. Dezen stroomden van alle kanten toe. Afdeeling
's-Gravenhage huldigde den vermaarden medeburger met
bloemen en was ook bij de huldiging vertegenwoordigd.
Drie mooie avonden.
In April hood de Haagsche Afdeeling van het A.N.V. haar
leden Brie mooie avonden aan.
Den laden April gaf de vereeniging „Hou ende Trou" een
avond, die ,gewijd was aan de herdenking van Rene de Clercq,
in de kleine zaal van „Twee Steden Palace", waar de leden
van het A.N.V. vrijen toegang hadden. Na een kort openingswoord van den voorzitter, Mr. Heynderickx, en een rede van
den heer Steensma werd het woord gegeven aan Ds. Domela
Nieuwenhuis Nijegaard, die in gloedvolle bewoordingen den
dichter teekende als den Vlaming, die zich verzette tegen de
overheersching van de Fransche cultuur. Hierna droeg mejuffr.
J. Offermans eenige ,kleine gedichten voor en zong mejuffr.
Heynderickx enkele liederen begeleid door den heer J. Berner.
In de rustpoos werd een geldinzameling gehouden voor het
op to richten ,gedenkteeken voor den dichter. Vervolgens hield
de heer Brijs een meer historische retie, waarna, nog enkele

edichten werden voorgedragen en eenige liederen ten gehoore
g
ebracht. De bijeenkomst was druk bezocht.
g
Den 16en April zong de Haarlemsche Motet en Madrigaalvereeniging eveneens in „Twee Steden Palace" voor leden
van het Haagsch Muziekcollege en het AN.V.
De tijd voor de rustpoos word geheel met kerkelijke muziek
gevuld; o.a. werd de Mattheus Passie van Jacob Obrecht
gezongen
Het was een mooio avond, waarop de Haarlemsche vereeniging 'haar gevestigden naam alle eer aandeed.
Den 23sten April heeft het genootschap Willem Bilderdijk
in den Haagschen Kunstkring den dichter herdacht. De voorzitter, de heer A. Heyting, opende de bijeenkomst en verzocht
alien aanwezigen zich van hun zitplaatsen to verheffen en
eenige oogenblikken van stilte to wijden aan do nagedachtenis
van H. M. de Koningin-Moeder Emma. Daarna deelde de
voorzitter merle, dat Mevrouw Secreve tot lid van verdienste
der Vereeniging was benoemd. Dem ,droeg twee gedichten
van Bilderdijk voor, die grooten indruk maakten. De heer
Heyting sprak over den invloed van Bilderdijk op Guido
Gezelle, de 'heer F. B. Kooymans over Bilderdijk en Jules
Verne, waarbij de groote ontwikkeling van den dichter op 't
gebied der natuurkunde uitkwam.
Na de rustpoos behandeldo Dr. K. H. E. de Jong Bilderdijks
Fabels, in welke , dichtsoort hij ook uitblonk.
Het was een leerrijke avond.
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Curacao-Herdenking.
De Commissie ,Nederland-Curacao 1634-1934 dealt ons
mode tot haargroote voldoening bericht to hebben ontvangen,
,dat ook H.K.H. Prinses Juliana de herdenkingszitting, Zaterdag
2 Juni a.s. in de Ridderzaal zal bijwonen.

it Frankfort.
Tergelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Prinses
Juliana hield de Nederlandsche Vereeniging to Frankfort a/d. M.
haar Jaarlijksche Algemeene Vergadering in het Hotel Frank. We ens den rouw voor H. M. de
furter Hof op 30 April j.l
Koningin-Moeder werd van feestelijkheden afgezien. De secretaris hield over zijn in Indie verzamelde weefsels een voordracht. De opkomst der leden was zeer goed.
Het ledental heeft zich bijna verdubbeld en bedraagt nu 60.
Tot Bestuursleden werden ,gekozen: J. Vertin, voorzitter,
Dr. P. Aug. Driessen, seer.-penn., Georg. Speyerstr. 70, mevr.
Posen-Prins en de heeren Bouwman en Risseeuw. Mr. J. J H.
Harte van Tecklenburg, consul der Nederlanden to Frankfort
aid. M., is eerevoorzitter.
Dr. P. AUG. DRIESSEN, Vert. A.N.V.

De Dietsche spelers opnieuw naar de West!
Willem van der Veer, nauwelijks hersteld van een ernstig
ongeval, heeft met onbluschbare geestkracht de voorbereiding
van een nieuwe reis naar de West ter hand gen omen.
Zinn gezelschap bestaat dezen keer uit de dames : Caroline
van Dommelen,
Elly van Stekelenburg en Mies Versteeg, en
de heeren Jan Mulder, Dio Huysmans en den leider.
29 Mei vertrekt hetgezelschap met de Oranje-Nassau van
Amsterdam naar Suriname, waar onder bescherming van het
A.N.V. een reeks voorstellingen zal gegeven worden.
Zeer to betreuren is het, dat ditmaal op Curacao geen voorstellingen gegeven kunnen warden; het gezelschap zou juist
in den tijd der herdenkingsfeesten idaar hebben kunnen
optreden. Zeer to waardeeren zijn het optimisme en de inspanning, zoowel van Willem van der Veer als van de Groep
Suriname van ons Verbond, die de reis naar Paramaribo
mogelijk gemaakt hebben. Van harte wenschen wij het gezelschap waardeering en welslagen toe, ook op deze reis.

Curacao-No. van .0ost en West".
De Kon. Ver. Oost en West heeft een rijk gelllustreerd
Curagao-nr. uitgegeven, waaraan voleenners van de Ned.
Antillen hun medewerking hebben verleend. Behalve bij het
secretariaat, Smidswater 10, Den Haag, is het verkrijgbaar
bij den Spoorwegboekhandel en kiosken.
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CURACAO 1634-1934 - De herdenking in de Ridderzaal.
Was 1933 het jaar van de iherdenking der geboorte
van Willem de Zwijger, Welke allerwege waar Nederlandsche harten kloppen een opleving van het nationaal
bewustzijn en versierking van het saamhoorigheidsgevoel
heft ten gevolge gehad, 1934 mag daartoe bijdragen
door een eeuwfeest, dat de volkskracht en, den ondernemingsgeest onzer voorvaderen nog eens krachtig in
het Licht stelt, de natuurlijke ,ontplooiIng van een natie,
die na veeljarige worsteling zijn zelfstandigheid zag bevestigd, waarvoor de Vader des Vaderlands de grondslagen had gelegd en goed en blood had geofferd.
Het felt, dat 300 jaren geleden Curacao Nederlandsch
gebied wend, beheerscht flit jaar het Nederlandsch nationaal gevoel en 2 Juni ,heeft in de vermaarde Ridderzaal
te 's-Gravenhage, het voormalige middeleeuwsche grafelijke slot, de eerste herdenking plaats gehad in tegenwoordigheid van H. M. Koningin Wilhelmina, H.K.H.
Prinses Juliana en vele regeeringspersonen en andere
hoogwaardigheidsbekleeclers. Verder waren er belangstellenden uit velerlei kringen, waarvan de Curacaosche
„kolonie" in 's-Gravenhage en de Curacaosche oud-gasten
alzonderlijk vermelding verdienen.
Alle Nederlanders in Europa ien de Ned. overzeesche
gebieden konden Tangs radiografischen wed oorgetuigen
zijn van de plechtigheid. Nadat de vorstelijke gasten
onder de tonen van het door de Ken. Mil. Karel aangeheven Wilhelmus door de herdenkingscommissie waren
binnen geleid erg thadden plaats genomen, befrad de heer
P. J. de Kanter als voorzitter der regelingscommissie
het voor den troon opgestelde spreekgestoelte om allereerst H. M. en H.K.H. eerbiedig dank te zeggen voor
Haar aanwezigheid, die een bijzondere wijding gaf aan
de herdenking.
Spreker gaf in zijn openingsrede uiting aan het gevoel,
dat alle saamgekomenen bezielde: te getuigen van het

vurig verlangen het schoone Rijk der Nederlanden als
een onverbrekelijke een'heid over te geven aan de geslachten, die na ens komen, tot heil der volken, en yolksgroepen, die in het Rijk gevestigd zijn, en tot roem van
ons vaderland. Hij doordrong alien van den plicht, er
voortdurend op bedacht te zijn de geestelijke economische banden tusschen het Moederland en de andere
gebiedsdeelen te versterken en alles in het werk te stellen
om welvaart en beschaving voor elk der volken, die in
het Rijk gevestigd zijn, near eigen, aard te bevorderen.
En voor de Antillen, liggend onder den magnetischen
invloed van Amerika, ,heeft Nederland te diem opzichte
een bijzondere teak. Aan handel en nijverheid en andere
bronnen van welvaart meet daarom de grootste aandacht women geschonken.
De heer De Kanter eindigde zijn met groate aandacht
gevolgde rode aldus:
„De geschiedenis van Curacao leert ons, dat ook dear
fouten gemaakt zijn. Wij kunnen deze nochtans met een
zekere berusting aanvaarden, wanneer blijkt dat zij ons
iets geleerd hebben, n.l. dat zij zich in geen geval herhalen mogen. Maar ook is in die geschiedenis menige
bladzijde geschreven, die ons met trots vervult en ens
prikkelt tot navolging. Wij herdenken hieribij den andernemingsgeest en den moed onzer voorvaderen die, met
hun tech zoo bescheiden hulpmiddelen, ander groote
ontberingen en met veel tegenspoed, het schoone koloniale Rijk opgebouwd hebben, waarmede ens Nederland
groat geworden is.
„Wij, hier vereenigd, daarbij zeker handelende
in den geest van het geheele Neclerlandsche yolk, zenden
onze hartelijke groeten aan Curacao, waar de bevolking
zich opmaakt am feest te vieren ter eere van den 300sten
gedenkdag, en beloven alles te zullen blijven doen wet
in ens vermogen is om in frouwe sameniwerking de be-
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langen van de Nederlandsche Antillen te behartigen".
Spr. las daarop een tweetal telegrammen van Gouverneur Van Slobbe voor, een aan den Minister-President
gericht, en het andere aan de herdenkingscommissie,
waarin Z.Exc. de verzekering gaf dat Curacao er trotsch
op is Teel uit te maken van het Rijk, waarmede het zich
onwrikbaar verbonden voelt1).
Daarna bond de heer De Kanter aan H. M. de
Koningin en de heer R. Zuyderhoff (voorzitter van Oost
en West) aan H.K.H. de Prinses de door de Kon. Begeer
geslagen gedenkpenning in goud aan, van welke wij in
ons vorige nummer een afbeelding gaven.
Alsnu verkreeg Prof. Dr. L. Knappert het woord tot
het uitspreken der herdenkingsrede, welke hij aanving
met een omschrijving van vaderlandsliefde, „die niet

groote voorrecht reeds geniet. Ook voor de Antillen de
„nieuwe zendingsmethode, de ons toeverirouwde onderdanen, blank en bruin, tot telkens rijker zegen".
Het was jammer, dat in het hooge gewelf der omvangrijke ridderzaal vele dezer gulden woorden, van welke
wij hier de voornaamste hebben aangestipt, verloren
gingen of slechts vaag lot de toehoorders doordrongen
en de verre „luistervinken" er vermoedelijk meer van
hebben genoten. Niet aldus deden het de klan.ken, die
van de gaanderij zooveel hebben bijgedragen tot de
wijding van dezen gewichtigen Zaterdagmiddag. Hoe
plechtstatig galmden de koperblazers de Symphonia
Sacra over de hoofden der aandachtige luisteraars en
hoe wijdingsvol vertolkte de Kapel an ger leiding van
zijn bekwamen directeur, Karat. Walther Boer, Valerius'-

De herdenking in de Ridderzaal. Aan de tafel: H. M. Koningin Wilhelmina en H. K. H. Prinses Juliana, er
achter Haar gevolg en eereleden en leden der herdenkingscommissie. Voor het spreekgestoelte: de heer
P. J. de Kanter, die de openingsrede, geheel links prof. dr. L. Knappert, die de herdenkingsrede hield.

lief heeft, omdat zij haar land beter dan welk ander
ook achten zou, maar Omdat het het eigen land is, het
welbekende, het innig vertrouwde, waarin wij levee en,
ons bewegen, van zijn geest doortrokken, van zijn sfeer
omhuld, het land onzer Taal, onzer geschiedenis, het
„kleine land met zijne groote schoonheid".
Toen het hij voor het kleine gebied, dat dit jaar onze
gedachten zoo bezig houdt, de historie spreken in „heiligen
waarheidszin", want „zij alleen verheft geschiedenis tot
de hooge leidsvrouw, die opvoedt en wijsheid aandraagt;
zij alleen wijdt haar tot profetes, die verootmoedigt, maar
dan ook uit 's werelds duist're wolken doet happen op
een rijzend Licht".
De geleerde spreker gaf verleden en heden hun eisch
en bracht dankbaar hulde aan het A.N.V. voor wat het
door zijn Groep Nederlandsche Antillen en zijn Afd.
Boekverspreiding voor de ontwikkeling en, beschaving
van dit overzeesch gebied deed en blijft doen, een gedeelte van de aflossing der eereschuld, die elke koloniale
mogendheid uit oude tijden rest. Spr. opende ioak een
vergezicht: de luchtverbinding tusschen Nederland en
Curacao, die niet kan uitblijven, nu Ned.-Indie dat
1) De voorzitter heeft Z.Exc. telegrafisch dank gezegd.

gebed: 0, Heer, die Baer des Hemels tenten spreidt. . . .
En toen na de rode van Prof. Knappert de Haagsche
Onderwijzers-Zangvereeniging in voortreffelijken samenzang uit den vermaarden Gedenckclanck nog een paar
liederen ten gehoore bracht, zond de zon, die ,buiten een
eersten zomerdag deed glorien, lichtbundels door het
kleurige roosvenster en vertolkte de strophe:
't Weer vriend'lick blickt,
Elck is verquickt,
Dat 't God soo schickt,
En ons de Sonne der vrede dus geeft
Tot een bevryding
En tot verblyding
Van al wat leeft,

als 't ware de gelukkige en dankbare stemming, die
allen bezielde.
Het Wilhelmus, door alien staande uit voile borst
meegezongen, besloot op indrukwekkende wijze deze
herdenkingsdaad, de eerste. Want nog volgen de anthulling van een gedenkraam, de uitgifte van een gedenkboek en een tentoonstelling in de Gothische zalen te
's-Gravenhage van 1 tot 24 October. Ook daaraan hoopt
Neerlandia te zijner tijd verdiende aandacht te wijden.
v. S.
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Zwitserland en Nederland.
Terwijl de natuurliefhebber geniet van de bergtochten,
van den narcissenbloei, het plantenhart weldadig wordt
aangedaan door de verscheidenheid van , wilde bloemen
op de weidjes en Tangs de bergspoortjes, wordt het Nederlandsche hart bovendien nog bijzonder aangenaam getroffen door een uitnoodiging van „de Centrale van
Nederlandsche levensmiddelen in Zwitserland", die zetelt
te Brugg (Aargau) om in de zalen van „de Hollandsche
Club", te Montreux, die deze vriendelijk ter beschikking
heeft gesteld, haar uitstalling van Nederlandsche en
Indische levensmiddelen te komen bezichtigen op
Dinsdag 22 Mei.
Vele leden en genoodigden van „De Hollandsche
Club", gaven hieraan gevolg, een vertegenwoordiger van
de „Centrale" heette de aanwezigen welkom, hij wees op
de moeilijkheclen om in Zwitserland de Nederlandsche
producten te verkoopen door de (hooge invoerrechten,
mar thans wordt in elk geval de inkoop gemakkelijker
gemaakt: tot nu toe moest ieder particulier de waren
van de „Centrale" betrekken, kocht hij voor 20 francs,
dan was het vrachtvrij, maar thans kan men ook elke
kleinste hoeveelheid te Montreux krijgen. Mejuffrouw M.
Stork stelt zich hiervoor beschikbaar. In de zaal, die
anders dienst doet als bibliotheek, waren de heerlijkheden uitgestald. Waande men zich in eigen land, then
men daar Verkades Brusselsche kermis, Bussinks koek,
gelei van De Betuwe naast onze Java-thee en sigaren,
merk Karel I, uitnaodigend zag liggen? Ik doe slechts
een greed uit de vele artikelen. Dot het ons Nederlandsche hart niet good, als men leest, dat elken Donderdag
versche zeevisch uit IJmuiden verkrijgbaar is. Men: vault
als gast zich hier thuis, de Hollandsche Club geeft zich
alle moeite, om den band tusschen de Nederlanders, die
hier women, te versterken, en om Nederlands naam te
helpen hooghouden in het land van de bergen. Zeker,
de waren komen natuurlijk niet zoo goedkoop, maar foch,
als het koopen doorgaat in het tempo, waarop dezen
eersten middag werd gekocht, dan mag worden verwacht,
dat niet alleen de Hollander, die hier woont, maar ook
de Zwitser van de Nederlandsche levensmiddelen veal
zal gaan gebruiken.
Ik noemde daar mejuffrouw M. Stork. Daze beijvert
zich niet alleen am de producten aan den man (of aan
de vrouw) te brengen, maar tevens geeft ,zij aan Nederlanders allerlei inlichtingen over hotels, pensions en kostscholen in Fran.sch—Zwitserland, belast zij zich met
begeleiding van kinderen en meisjes van of naar Zwitserland en met het onderbrengen van haar, die voor opvoeding of gezondheid hier willen vertoeven. Zoo is er dus
een veelzijdige aanraking met Zwitserland, die zeker
ook Nederland ten goede zal komen.
W. VAN HOOFF-GUALTHeRIE VAN WEEZEL.
Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond beschikt over een
organisatie, die haar vertakkingen heeft over de heele wereld,
overal waar Nederlandersgevestigd zijn. Die organisatie kan
een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor zaken, voor
beoefening van kunst of wetenschap, een reis ondernemen naa,r
verre landen, waar grootere of kleinere nederzettingen van
Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij zelf kunnen een
steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen aan de hand te doen, om den band met het stamland te
versterken. Het is dus in hun en in ons belang, dat het Hoofdbestuur allen, die zulk een reisplan vormen, uitnoodigt daarvan
mededeeling te doen aan 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.

De beteekenis der Groot-Nederlandsche
Beweging in de Nationale opleving onzer dagen
III. (Slot)
Ik kom thans terug op mijn uitgangspunt. Praten
over den opbouw eener Nederlandsche volksgemeenschap
en Vlaanderen daarbij verwaarloozen is een voor ons
onaannemelijke verminking. Voor de bespreking van de
vraagstukken van internationaal-politieken aard is
„Neeriandia" niet de plaats — en ik acht het ook volkomen onnoodig die vraagstukken in deze bespreking
te betrekken. Under all' e omstandigheden, en los van
nabij gelegen of verwijderde politieke bespiegelingen, is
het werk, dat ik bepleit, onze noodzakelijke, doch tevens
grootsche en hezielende nationale taak.
Hoofdzaak acht ik dat het besef ons in deze tijden
voor oogen stoat, dat Noord-Nederlanders en Vlamingen
naar afstamming en aanleg een volk uitmaken, dat het
Wilhelmus voor beide groepen in een gemeenschappelijken heldhaftigen strijd het vrijheidslied werd, dat,
zooals prof. Geijl m.i. heeft aangetoond, geen diepgaand
verschil in karakier met het Noorden, maar het strafegisch beleid der Spanjaarden het Zuiden tot de overgave
dwong, terwill dit het Noorden niet kon bereiken, dat
hoewel dus de geschiedenis ens gescheiden heeft gehouden, dit ons niet mag beletien op cultureel gebied zooveel
mogelijk samen te werken.
Men heeft Tongan tijd de nauwe verwantschap van
Noord- ien Zuid-Nederlanders bestreden door te wijzen
op het uiteengaan hunner geschiedenis. De onderzoekingen van prof. Geijl en vele anderen hebben echfer
langzamerhand, dunkt mij, uitgewezen dat in de geschiedenis veeleer het bewijs flier verwantschap besloten
ligt.
Ik wil er de gevolgtrekking uit formuleeren dat ten
tijde van het begin van den 80-jarigen oorlog en met
name ook ten, tijde der sluiting van de Unie van Utrecht
alle innerlijke omstandigheden aanwezig waren, zelfs
voor de tot stand brenging eener alle Dietsche Nederlanden omvattende volksgemeenschap in politieken zin.
Men zou thans wellicht weer kunnen betoogen, dat
een in de geschiedenis meer dan 3 eeuwen geleden aanwezige verwantschap volstrekt niets bewijst voor het
heden. Dit zou om te beginnen een volkomen ongegronde
verloochening zijn van het groote gewicht, dat de loop
der geschiedenis, met name der beschavingsgeschiedenis,
heeft voor de beoordeeling van den aard van een yolk.
Bovendien is volstrekt niet alleen in die betrekkelijk oude
geschiedenis het bewijs te vinden, dat ik tracht te leveren.
Dit ligt wellicht meer dan ergens anders daarin, dat
Noord en Zuid na zoo Tanga scheiding, na eeuwenlang
in zoo verschillende omstandigheden te hebben geleefd,
in den jongsten tijd steeds meer elkaar vinden op velerlei
gebied. Toen het A.N.V. in 1896 werd opgericht, had dit
alles zich nog niet zoo duidelijk afgeteekend. Toch leefde
ook then bij de oprichters het besef van de nauwe, deals
op gemeenschap van afstamming steunende maar bovenal
in gemeenschap van taal tot uiting komende verwantschap. Men sprak van den Nederlandschen stam, waar
dan ook het Afrikanervolk toe behoorde.
Het komt mij voor, dat het woord stam voor Zuid,
Afrika inderdaad juist is; het duidt feitelijk in hoofdzaak
op de gemeenschappelijke afkomst. Het laat ruimte voor
het fell, dat zich in Zuid-Afrika door de afgezonderde
en vex van Nederland verwijderde Jigging, benevens
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door de staatkundige scheiding, een Dietsche groepeering beslissing op den vleugel, waar de Gothen tegenover
heeft gevormd, die zich als een zelfstandig yolk ont- elkaar stonden. Attila's, berekening faalde slechts in
wikkelt.
zooverre, dat niet zijn Gothen, doch die der Romeinen
Tegenover Vlaanderen is de toestand geheel anders. de overwinning behaalden.
Wel is ook hier een staatkundige s,cheiding, maar dank
Wij keeren terug tot onzen tijd, maar laat het zijn
zij de aardrijkskundige ligging zuigt Vlaanderen uit de met een les, uit het verleden! Laten wij niet verdragen,
bronnen van het Noorden een niet te schatten hoeveel- dat vreemde machten trachten in het voetspoor van
heid geestelijk voedsel. Het kan niet anders dan zich Attila onze Vlaamsche broeders tegen ons in het geweer
geestelijk naar het Noorden richten, wil het zich zelf te brengen. De in het Nederlandsche yolk van Noord
blijven. Aldus groeit wederom meer en meer uit wat en Zuid aanwezige krachten zouden aldus elkaar verer was in de 16de eeuw: de aanleg eener volksgemeen- teren en aan geen van ons beiden, maar uitsluitend aan
schap.
den vreemdeling het gezag over de Nederlanden doen
De aard onzer in aanleg gegeven verhouding tot toevallen.
Vlaanderen hepaalt tenslotte ook op welke wijze wij
Het is noodig, dat nog s peller dan tot dusver aan
hopen deze verhouding zich tie zien ontwikkelen en vooral noordelijke zijde het inzicht wordt versterkt in den graad
welke verwachtingen wij ervan kunnen koesteren.
der Grootnederlandsche verwantschap om den berg van
De acht millioen Noord-Nederlanders zouden wel voor misverstanden, te verwijderen, die reeds sinds lang de
eigen toekomst een niet pied te maken onverantwoor- eendrachtige ontwikkeling van Noord en Zuid belemmert
delijke houding aannemen, indien zij voortgingen de en die voor de toiekomst zelfs ernstige gevaren van polivolkskracht van vijf millioen Zuid-Nederlanders te ver- tieken aard mee zou kunnen, sleepen.
waarloozen, gering te schatten — of zelfs te zien als de
Men kan gerust zeggen, dat het Vlaamsche yolk
volkskracht van een, vreemd, half vijandig yolk en dit zoover in nationalen zip is gerijpt, dat het, bewust of
daardoor tegen zich in het harnas te jagen. Het ligt onbewust, in groote meerderheid uitziet naar de hauling
hoofdzakelijk aan de Noord-Nederlanders iom in de van het Noorden, dat het klaar staat onze hand te
scheeve verhouding tot Vlaanderen eeni afdoende wijzi- grijpen. Daar tegenover dient in het Noorden de misging te brengen, aangezien de hooghartige der broeders plaatste en toch nog veler wegen ingekankerde hoogvan nature de handelende en de verdrukte de lijdelijke hartigheid en eigenwaan eindelijk te verdwijnen.
rol vervult.
Moge Noord-Nederland bij zijn nationale herleving
Het Noorden heeft aan de volksgenooten van het de draagwijdte der geschetste feiten en verschuivingen
Zuiden een eereschuld af te doen. Het heeft de zelf- ter harte nemen.
zuchtige gedachten te laten varen, die inderdaad nog
H. C. S.
afkomstig zijn uit den tijd, dat de Schelde voor Antwerpen
gesloten was, zij het ook dat deze afsluiting aanvankelijk
op een geschiedkundige noodzakelijkheid berustte. Het
iii
heeft afstand te doen van van een soort bufferstaattheof.„:.,,,,,,,:i„,i
rien, volgens welke de Zuidelijke Nederlanden juist goed
genoeg zouden zijn om voor het Noorden de gevaren uit
het Zuiden af te weren. De tijd, dat het Zuiden een soort
Niemandsland was, is overigens, voorbij. Het geestelijk
liven in Vlaanderen herstelt zich meer en meer van de
Nederlandsche invloed in het buitenland
wonden, die nog dagteekenden uit den Spaanschen tijd.
in het verleden.
Wij kunnen slechts streven naar samenwerking, op
straffe van de niet geringe kans te vervallen in een volXVI.
komert zinneloozen, steeds scherperen, ekonomischen en
politieken strijd met onze, dan als voorpost van Frankrijk
Tal van Nederlanders, die in de Zweedsche politieke
gebruikte, Zuidnederlandsche volksgenooten om de eerste en economische geschiedenis op den voorgrond zijn geplaats in de delta der groote rivieren.
treden, hebibien een iijdlang in Gothenburg verblijf geIn de geschiedenis vinden wij een verhaal geboek- houden. Cabeliau en Parridon van Horn, die zich in
staafd, dat ik niet kan nalaten in dit verband te noemen. hoofdzaak op handelsgebied voor den Zweedschen, staat
Het was in den tijd der groote volksverhuizing, in het verdienstelijk hebben gemaakt, heb ik reeds herhaaldelijk
jaar 451 onzer jaartelling. Het groote Romeinsche rijk genoemd. Eierstgenoemde bleef daar niet; met het oog
der oudheid was reeds in twee gedeelten uiteengevallen. op zijn groote capaciteiten werd hij tot hoogere betrekVan het West-Romeinsche rijk waren groote gebieden kingen geroepen, behalve directeur of bewindhebber over
reeds door de Germaansche indringers, bewoond. Attila, handelscompagnien, was hij sedert 1624 generaalkoning der Hunnen, bijgenaamd de geesel Gods, maakie boekhoudier van het rijk, in welke betrekking hij het
Europa met zijn beruchte ruiterscharen onveilig en was, financiewezen geheel ien al hervormde; en siedert 1630
verbonden o.a. met de Germaansche Oost-Gothen, den, idirecteur-generaal van den scheepshouw. Aan eervolle
Rijn overgetrokken. In den vermaarden slag in de Cata- betrekkingen, heeft 't hem dus, niet ontbroken, die groote
launische velden zou de groote strijd worden uitgevochten. biedragen, welke ,hij uit zijn eigen beurs bij allerlei geOok de Romeinen hadden hun bondgenooten, daaronder legenheden aan Zweden heeft voorgeschoten, zijn hem
de nauw met hen vereenigde West-Gothen. Attila wist echter nooit ten voile terughetaald. Wel werden hem tot
dit en then hij zijn troepen ten aanval leidde bracht hij vergoeding daarvan en tot belooning van zijne groote
zijn Oast-Gothen tegen de zeer verwante West-Gothen diensten de aan de kroon behoorende landgoiederen
in het veld. Hij wist dat de strijd tusschen hen, die Lilla Edet, bij Gothenburg, Ballesta en Emby gies,chonken, maar Mach hadden bij zijn dood in 1645 zijne erfelkaar het naaste zijn, veelal het hevigst is.
Inderdaad vigil in dezen ontzettend bloedigen slag de genamen nog het, your lien tijd zeer groot, bedrag van
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100.000 zilveren daalders van, den Zweedschen Staat
te vorderen. Zijn zoon Johan, te Amsterdam geboren,
die te Leiden in de rechten gestudeerd heeft, en een
korten tijd een hoogleeraarsplaats, aan het Amsterdamsch
Atheneum bekleed heeft, is volgens Wrangel, ook als
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stamvaders geworden van aanzienlijke Zweedische geslachten; een Amija monsterde Wive in 1688 een der
naar Nederland vertrekkende Zweedsche regimenten
van het hulpkorps van Lewenhaupt af.
De reeds Bender grenoemde Willem Usselincx verkeerde
ook een tijd lang te Gothenburg, waarheen, hij, ter bevordering van de haringvisscherid, Nederlandsche visschers deed overkomen. Fr. Demminck bouwde aldaar
de eerste ,haringbuizen. Nederlandsche boeren en -Winders vestigden zich in den °mink der stad en voorzagen
van daaruit de tuinen der kasteelen van zaden, bollen
en planten. Er is eigenlijk geen enkel gebied geweest,
waarop te Gothenburg, in de 17,de eeuw, de Nederlanders niet aan de spits, hebben gestaan. Bij het in de
18,de eeuw ingetreden verval van de Republiek is dit
echter langzamerhand, veranderd.
* * *

Willem Usselincx.
(Ets van W. Steelinck naar een oud schilderij.)

burgemeester van Gothenburg, in Zweedschen dienst
geweest '). Hij, is in den Zweedschen; adelstand, opgenomen en; ligt in de kerk te Riddarholm begraven.
Cabelieaus dochter Margaretha iheeft tot koning Gustaaf
Adolf in een; liefdesbetrekking gestaan en hem een mon
geschonken, Gustaf Gustafson van Wasaborg, die tot
den vrede van Munster het bisdom Osnabruck heeft
bezeten.
Een ander Nederlander van Braaten naam, die lang
te Gothenburg vertoefd heeft, was. Dr. Jacob van Dijck,
ridder en heer van Salnecke (Upland), geboren te
Haarlem. Als gezant van Zweden bij de Staten heeft
hij ,herhaaldelijk het sluiten van leeningen in de Nederlanden, ten behoeve van Zweden, weten te bewerken en
subsidien van de Staten los weten te krijgen, waaraan
de berooide schatkist in Zweden steeds groote behoefte
had. Verder regelde hij den verkoop van koper, het voornaamste Zweedsche artikel van uitvoer, in samenwerking
met den ook reeds vroeger genoemden Nederlander
Janus Rutgersius, die eveneens in Zweedschen dienst
was. Hij had een belangrijk aandeel in het tot stand
brengen van het handelsverdrag tusschen de Staten en
Zweden in 1614, dat in hoofdzaak tegen Denemarken
gericht was. In later jaren werd hij eerst commissaris;
en in 1620 burggraaf van Gothenburg, welke betrekking
hij tot aan zijn dood in 1631 heeft vervuld. Als diplomaat en als commercieel agent stond hij, zoowel in
Zweden als in de Nederlanden, in hoog aanzien. Hij
was bevriend met Vondel, die hem in 1628 te Gothenburg
bezocht heeft; en bij zijn vertrek een; geestig sonnet nahet: „Als, een col aan den Zweedschen koning, den Hier
Jacob van Dijck in Gothenburg betaald".
Verschillende bekende Nederlandsche families le
Gothenburg, als van Ackeren, van Eyck, Braunjohan,
van der Hagen, van Schoting, Hartzen, Amija, hebben
aan de stad burgemeesters en raden; geschonken of zijn
1 ) In de door Berg in zijn werk opgenomen lijst van
Gothenburgsche magistraten heb ik zijn naam echter niet
aangetroffen.

Van bijzon.der groote beteekenis zijn geweest de
handelsbetrekkingen tusschen Zweden, en Nederland.
Gustaaf Adolf zag reeds dadelijk bij zijne aanvaarding
van de regeering in, dat, wilde hij de welvaart van zijn
land verhoogen ien tevens de middelen verkrijgen voor
zijn oorlogsuitrustingen, het noodig was het voorbeeld
te volgen van de Republiek der Vereenigde Provincien
en den ,handel en de scheepvaart in zijn rijk zooveel
mogelijk te bevorderen.
Met het oog daarop stichtte hij in 1615 de „Kopercompagnie", in het belang van den ihandel in koper,
het voomaamste uitvoerproduct van zijn land, vooral
in die roerige tijiden van overwegende beteekenis als
onmisbaar voor de vervaardiging van oorlogsmaterieel.
De trouwe Abraham Cabelieau zal ook hier wel weer zijn
raadsman zijn geweest, hij werd, althans de eerste directeur der compagnie. Al jarert te voren, nl. in 1608, had
Cabelieau getracht een handelmaatschappij op te richten
voor den handel op Perzie, aangezien de geldmiddelen
daarvoor in Zweden alleen niet te krijgen waren en, ook
omdat op een hevigen strijd tegen de Portugeezen gerekend moest warden, trachtte zulks te doen in
sam.enwerkinv met de kort te voren opgerichte Nederland,s,che Oost-Indische Compagnie. Van de oprichting
is echter weinig terecht gekomen; de Staten waren allesbehalve op Zweedsche mededinging gesteld.
0m,streeks, 1623 dook in Zweden een plannertmaker
op, op veel grootscher Schaal, in den persoon van Willem.
Usselincx, een in 1567 te Antwerpen geboren ZuidNederlander, die op ongeveer 30-jarigen leeftijd in
Noord-Nederland was gekomen, aldaar vergeefs getracht had groote ondernemingen, op touw te zetten, en
na veel tegenwerking en teleurstelling to hebben ondervonden, naar Zweden was getrokken, om daar den
koning Gustaaf Adolf zijne diensten aan te bieden, in
de hoop bij deze een williger oor te vinden voor zijn
plannen dan in de Republiek.
E'en prachtige studie over dezen, hoogst merkwaardigen man is indertijd verschenen van de hand van
Prof. Dr. G. Ligtenberg in de Utrechtsche Bijdragen
voor Letterkunde en. Ges,chiedenis, IXe Jaargang. Usselincxs leven is ook beschreven door J. Franklin Jameson
,William Usselincx founder of the Dutch and Swedish
W.I. companies". Zeer in het kort deel ik thieronder iets
mode, ook omtrent zijn vroegeren levensloop in de Nederlanden, omdat dit voor de beoordeeling van zijn latere
verrichtingen in Zweden noodig is. Hij is een man geweest van genialen aanlegi, ver vooruitzienden onuitdoofbare , energie, die zijn geheele leven, met voorbijzien
van zijn ,eigen belangen, ionvermoeid gevochten heeft
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voor de totstandkoming van zijn grootsche plannen,
maar ze alle heeft zien mislukken en tenslotte moe en
afgefohd in het kerkje van het Mille Noordhollandsche
dorpje Egmond Binnen is begraven. 's Mans grootste
gebrek is geweest dat hij zijn tijd ver vooruit was en
denkbeelden koesterde, die eerst eeuwen later algemeen
zijn doorgedrongen.
Hij kwam, na geruimen tijd in Spanje, Portugal en
de Azoren te hebben vertoefd en daar veel over Amerika
te thebben gehoord, in Holland aan in den tijd, toten ook
daar ernstig over de vaart op Amerika ten Guinea gedacht werd, ohm als mededingers van de Spanjaarden
en Portugeezen, op te freden, plannen waaraan in de
laatste jaren der lode eeuw door tondernemende Hollandsche en Zeeuwsche kooplieden ook gevolg is gegeven.
Then 20 Maart 1602, vooral door toedoen van Oldenbarneveld, de Vereenigide Oost-Indische Compagnie was
opgericht, reel bij Usselincx het denkbeeld ook een WestIndische compagnie te stichten, zoowel met het doel handel
te drijven, als om de Spanjaarden in hunne rijke gouPd- en
zilverlanden afbreuk te doen. De tijd voor het aanvragen
van toctrooi voor zulk een onderneming was niet gunstig;
de onderhandelingen over het .sluitin van het bestand
waren n.l. joist begonnen. Oldenbarneveld en de Staten
van Holland verlangden, naar vrede, waren daarom op
die plannen in bet geheel niet gesteld en werkten tegen;
ook na het sluiten van het Twaalfjarig bestanpd (bleef die
tegenwerking vooriduren.
Inziende dat er voorloopig van zijne plannen toch
niets kon komen, legde Usselincx ze voorloopig opzij en
wierp zich op wat antlers: het droogmaken van Noorden Zuidhollandsche meren. Zijn krachtige financieele
steun heeft zeker de totstandkoming zeer bevorderd van
die groote , ondernemingen;, die duizenden tot heil zijn
geweest; hem heeft die deelneming evenwel geen zegen
gebracht; ihij heeft er al zijn geld bij verspeeldi en is
failliet gegaan.
In 1617 is hij, opnieuw begonnen te werken, voor zijn
vroegere plannen, niettegenstaande de tegenwerking van
Holland en de O. I. C. Ten slotte is in 1621 aan de
compagnie ocirooi verleend en is zij inderdaad opgericht.
Maar het was een geheel andere compagnie dan
Usselincx gewild had. Het strenge monopoliestelsel,
waarbij ioder, desnoods met geweld, geweerd werd, die
gees, deelgenoot was, achtte hij , zeer verkeerd. Bovendien
was zijn Joel geweest in Amerika kolonien te stichten
van Europeanen, vriendschappelijke aanraking te zoeken met de inboorlingen, hun beschaving en welvaart
te brengen, en zoo aan de overzijde van den oceaan een
onder Nederlandschen invloed staand, bevriend rijk te
stichten, in nauwe handelsbetrekking staande met het
moederland, ten bate van beide partijen:. Met zulke denkbeekten behoefde men in het begin der 17de eeuw niet
aan te komen, de tijden waren er fang niet rijp voor;
zulke plannen moesteni wel mislukken!
Usselincx zag in dat hij in de Nederlanden, het pleit
verloren had; en na eerst het voornemen gekoesterd te
hebben zich te Dantzig le vestigen, en na een kort
verblijf in Denemarken, toog hij naar Zweden om daar
zijn geluk te beproeven. Door Dr. Jacob van Dijck, den
burggraaf van Gothenburg, voorgesteld aan koning
Gustaaf Adolf, ontwikkelde hij dezen zijn plannen, waarnaar de koning voorshands wel ooren had. In 1624 had
hij een ontwerpoctrooi in 37 artikelen gereed voor een
„Generaele Comp, voor de commercie en de zeevaert op
de landen van Africa, Asia, America en de Magellanica,
binnen de limiten, hierna uitgedruckt".

In de toelichtende memorien beplethe hij, ongeveer
dezelfde denkbeelden, die hij vroeger in Nederland verkondigd, had. Kernkamp maakt in zijn Scandinavische
Archivalien melding van verschillende, ter zake in het
Sfockhol.msche Rijksarchief aanwezige bescheiden betreffende die „Generale Compagnie", o.a. een stuk ter
aanprijzing daarvan, beginnende aldus: „Nademael Godt
„Almachtigh na sijne onbegrypelycke wijsheyt de
„werelf alsoo heeft geschapen tende geordonneert, dat
„hiji telck landt sijn besonderen segen heeft verleent, soo
„sijn de menschen daerdoor beweeght ende genootsaeckt
„geworden tot ontdekkinge en besettinge van nieuwe
„landen" tenz. Ik ,haal hier deze woorden opzettelijk aan,
om te doen zien, hoe Usselincx zich in zijne, ook voor
den koning bestemde, stukken, van de Nederlandsche taal
bediende; dat Gustaaf Adolf inderdaad de Nederlandsche taal zeer goed verstond, blijkft ook uit de door
den koning onderteekende goedkeuring van het ontwerpoctrooi, waarin enkele veranderingen door hem zelf zijn
aangebracht, n.l. eenige Hollandsche woorden zijn doorgeschrapt en in het kantschrift door ,Duitsche bijschrijvingen vervangen.
Usselincx kreeg vergunning in Zweden met onderhoorige landen te reizen, propaganda te maken, voor de
op te richten maatschappij, die den naam, zotu krijgen
van „Suijder Compagnie" en te trachten het noodige
kapitaal bij elkaar te krijgen,. Voorspoedig ging dat in
den beginne niet, Zweden was een arm land en de
hoogere standen gevoelden, weinig voor den handel.
Nadat techfer het °drool in 1626 was verleend en de
koning en zijn kanselier Oxenstjierna er zich persoonlijk
mede bemoeiden, kwam er in zoo verre voortgang, dai
een compagnie, voorloopig op kleine schaal kon worden
opgericht; maar voor het uitreeden van een schip waren
de middelen nog niet voldoende. Intusschen, ging Usselincx in Esthland, Lijfland, Littauen en Koerland voort
met zijn propaganda; took in Nederland werd propaganda gemaakt. Eten dankbaar werk was dat niet, en
daar kwam nog bij dat de Zweedsche regeering het hem
totegezegde safaris niet betaalde, waardoor hij bijna
armoede lead. Bij zijn thuiskom,st kwam hij, tot de aangename ontdekking, dat zijne mede-directeuren, tijdens
zijne afwezigheid, en geheel buiten hem om, geld van
de compagnie hadden gestoken in allerlei ondernemingen,
die er niets mee te makers hadden, ot.a. in de reeds
vroeger vermelde „Koper-compagnie" en een door De
Geer opgerichte touws,lagerij!
Dit was Usselincx te machtig, hij keerde naar de
Nederlanden terug om le probeeren of hij de WestIndische Compagnie in de door hem gewenschte banen
kon leiden en tevens, of hij daar geld, voor zijne Suyder
Compagnie los, kon krijgen. De Suyder Compagnie was
inmiddels stamen Haan werken met de in 1629 ook al
weder door Cabelieau opgerichte „Scheepvaart-compagnie"; 'ear maatschappii, op aandrin.gen van den
koning gestieht, die schepen noodig had met het oog
op zijn deelneming aan den oorlog in Duitschland, de
compagnie had de verplichting op zich genomen
18 schepen te bouwen en uit te rusten, die in vredestijd
voor de koopvaardii, in ,00rlogstijd als oorlogsschepen
gebruikt zouden worden.
Usselincxs verblijf in de Nederlanden, waar zijn
succes niet groat was, duurde niet lang. Met nieuwen
mood begon hij een propagandatocht in Noord-Duitschland te Emden, Hamburg, Stralsund, Stettin; hij volgde
den koning op zijn zegevierenden veldtocht dwars door
Duitschlandt, trachtte in Frankfort, Heilbronn, Neuren-
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berg, zelfs tot in Ulm toe, de landsgrooten en kooplieden
voor zijn plannen tie winnen, zoowel met woord als
geschrift, maar .overal stootte hij op geldgebrek, angstvalligheid of ionverschilligheid, niettegenstaande de
hem door Oxenstjerna medegegeven aanbevelings,
brieven. Toen in 1632, na het sneuvelen van den koning
in den slag Liitzen, de krijgskansen keerden en na
den ongelukkigen, slag biji Nordlingen zelfs een noodlottige wending voor Zweden dreigden te nemen, en men
aansluiting zocht bij Frankrijk, om gezamenlijk de
keizerlijke legers te keeren, trachtte hij ,00k daar, bij
Richelieu hulp tie vinden; en toen dit niet gelukte,
ancterm.aal in Nederland, Zweden en Noord-Duitschland,
met niet veel groaner succes.
Aan al die mislukkingen, waren, zijn Nederlandsche
landgenooten lang niet vrij van schuld; door zijn propaganda had hij zich vele vijanden gemaakt; het ontbrak
niet aan personen, die hem bij, de Zweedsche autoriteiten
zwart maakten als ,een „infaam persoon, die alleen eigen
gewin zocht" of hem, als Samuel Blommaert, afschilderdert als „een man van weinig reputatie en criediet",
en het bileef niet alleen bij woorden. Hadden Usselincx's
mede-directeuren reeds in 1628, tijsclens zijn tocht in de
Baltische landen, allerlei ongeoorloofde dingen achter
zijn rug gedaan, op een, dergelijke manier tracteerden
zij, hem tijdens zijn nieuwe propagandatochten. Toen hij
van daar in Zweden terug kwam hij, de combinatie
Scheepvaart—Zuider Compagnie samengesmolten tot
een nieuwe kleinere maatschappii, de Zweedsch-WestIndische, ,00k wel genoemd Floridaansche of Amerikaansche compagnie, voor den handel op Amerika, door
Samuel Blommaert en Peter Minuit opgericht, met
Zweedsch en Hollandsch geld met Gothenburg als stapelplaats; en zich zelf er uitgewerkt. Dat was de belooning
voor al zijn rusteloozen arbeid! De oprichters van die
nieuwe compagnie waren zeker niet zoo geniaal als
Usselincx, maar het waren bekwame, doortastende manneni, die met beide voeten op den vaster grand der werkelijkheid standen en zich niet door geniale droombeelden
lieten leiden; hun plannen op meer bescheiden voet gelukten, terwiji Usselincx's veel grootschere plannen alle
jammerlijk schipbreuk hebben geleden.
Maar hoe groat die nieuwe teleurstelling ook was,
voor Usselincx was het geen reden er bet Willie bij neer
te leggen. Het volgende jaar kwam hij al weer met een
nieuw plan voor den dag: een „Generale Handelscompagnie" van ,eenige bondgenooten, Frankrij,k, Engeland
en Zweden, tegen Habsburg. Kernkamp vermeldt een daaromtrent in het Rijksarchief te Stockholm berustend stuk
van 21 Maart 1639: „Octroy et Previleges de la Comp.ie
du Sud", waarin mededeelingen over anderhandelingen
met den Franschen ,gezant d'Avaux en den Engelschman
Thomas Roe staan. Toen, deze ionderhandelingen geen
resultaat ihadden, wendde hij zich, met het ,00g , op 't afloopen van het tusschen de Republiek en Zweden gesloten
handelsverdrag, tot de Staten-Generaal met een, plan voor
een Zweedsch-Nederlandsche compa,gnie, waarin ihiji 'oak
Emden en eenige Oiostzeesteden wilde betrekken, en dat
voornamelijk gericht was tegen Denemarken, ter gemeenschappeliike bestrijding van de Sonttollen.
F. DE K'K ER .
Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te bedenken,dseh
geve aan den notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch
Verbondgevestigd is te Dordrecht, dat de Statuten Koninklijk
zijn goedgekaurd dat de besehikking gemaakt wordt vrij van
alle reebten en kostene

99

Mej. L. Slothouwer.
Ik weet niet hoe lang mej. Slothouwer daar geweest
is, maar onze bovenwindsche eilanden zonder mejuffrouw
Slothouwer kunnen wij , ons moeilijk voorstellen. Dat is
niet alleen met ,ons zoo, maar ook met de Sint-Maarteners.
Er bestaat een blaadje De bovenwindsche stetnmen,
wellicht het eigenuardigst maandblad in Nederland
binnen en buiten Europa, dat nu al anderhalf jaar
zonder missen maandelijks verschijnt op St. Maarten,
uitgegeven door den heer W. Netherwood, in no. 17
daarvan wordt de lof gezongen van mej. Slothouwer bij
haar overplaatsing naar Curacao', als hoofed van de
meisjesschool. Die overplaatsing of liever dat vertrek van
St. Maarten, waar zij zeker twaalf jaren lang als leidsvrouwe der jeugd en als vraagbaak der ouderen een vooraanstaande plaats iheeft ingeniomen, verdient ook in
1Veerlandia vermelding, omdat zij er vele jaren het
A.N.V. heeft vertegenwoordigd en op waardige wijze
de schakel is geweest tusschen het moederlan& en het
Engelsch-sprekende gebiedsdeel.
Men is geneigd, aldus de schrijver in De bovenwindsche stenunen, om het goede te aanvaarden als iets
vanzelfsprekends, tot men het missen moet er g dat is dan
als een wreed ontwaken. Zoo had men zich voorgesteld,
dat mej. Slothouwer altijd blijven zou, en nu is zij met
acht dagen weg. Iederen ochtend kon men haar al vroeg
op haar post vinden, en zij bleef werken tot in den nacht.
Haar plichtsbesef was aan ieclereen bekend; ieder kwam
ervan onder den indruk. Al haar doen en laten, ook dat
buiten de school, kenmerkte zich door een krachtig verantwoordelijkheidsgevoel. Voor velen was zij een goede
vriendin, een wijze raadgeefster, vriendelijk en bedachtzaam, altijd gereed, om de belangen der gemeenschap te
dienen.
Herinnerende aan de mej. Slothouwer ten deel gevallen
onderscheiding in haar benoeming tot ridder in de
Oranje-Nassau-orde, zegt de schriiver, daarmee kenschetsend de kleine bovenwindsche gemeenschap, „wiji
alien verheugden ons destijds in de eer, mej.'Slothouwer
bewezen".
„St. Maarten zal armer zijn als mej. Slothouwer vertrokken is. Het is daarbij een troostende gedachte, dat
de plaats, waar zij zoo lang geleefd en gearbeicl, heeft,
zeker een, plaats in haar hart zal behouden."
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SURINAME

De Vader des Vaderlands in Paramaribo.
Zoo men weet is de heer Eduard Veterman na het
succes, dat zijn „Vader des Vaderlands" in het gedenkjaar 1933 in Nederland en Vlaanderen heeft gehad, met
deze proeve van ieen Nederlandsch heldendrama naar
Suriname getogen ern ander zijn leiding hebben daar
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dilettanten, voornamelijk leden van het tooneelgezelschap
Thalia, ,enkele zeer verdienstelijke voorstellingen van het
tooneelspel gegeven. Het spreekt vanzelf, dat onze Groep
daarbij ,haar medewerking heeft verleend. Die dames
Schuster, Simons en Uckerman hadden de kostuums naar
ontwerpen van den schrijver vervaardigd en de hierbij
gaande afbeelding toont dat ze in orde waren.
Ter herinnering aan deze voor Suriname groote gebeurtenis anteing de heer Veterman een gouden, de gouverneur Dr. Kielstra (beschermheer van het A.N.V. en
Thalia) een zilveren en de heeren Groman (die de titelrol
zoo verdienstelijk had vervuld) en Schutz (die de decors
had vervaardigd) een bronzen penning.

Engelsch sprekenden antler de mode gekomen oudstrijders — vertaalde hij zijn eigen rede in het Engelsch,
maar het was duidelijk, dat hij steeds den voorrang
gaf aan ,eigen taal, levend bindteeken ,00k tusschen Vlaanderen en Zuid-Afrika. Deze fiere houding van dr. Van
Broekhuizen vond bij de Vlamingen een uiterst sympathieken weerklank. Op de leidende heeren van het
Brusselsche raadhuis, de manners der stelselmatige
ontdietschingspolitiek, zij ook veel indruk te hebben
gemaakt. De sierlijke, kernachtige taal door den gezant
van het ver gelegen maar nauw verwante Zuid-Afrika
gesproken, sloeg ineens hun bewering stuk als zou het
Vlaamsch alleen, maar een onbeholpen dialect zijn dat,

V.1.n.r.: de heeren Mac Donald en Priester (gevolg van Marg. van Parma), mej. A. G. Groenewegen (Marg. van Parma), Mil. Ap. Sant (Hoogstraten), Mr. M. de Niet (Viglius), Groman
(Oranje), A. Ph. Samson (Hoorne), Rademaker (Bergen), H. da Costa (lid Raad van State),
Dr. M. G. Keulemans (Egmond). - Het schilderij op den achtergrond stelt voor Philips II te
paard en is geschilderd door Eduard Veterman.

De afbeelding van een der hoofdtooneelen uit het
drama, de redevoering van den Prins in den Raad van
State, danken wij, aan den' heer A. Ph. Samson, die ze
ons zelf in Laan 34 kwam brengen.

buiten Vlaanderen — ten dan nog! — nergens elders
ter wereld eenige beteekenis heeft.
De daad van dr. Van Broekhuizen was een flinke
les, die ,ongetwijfeld goede vruchten dragen zal.

Nederlandsche Vacantiegangers in Vlaanderen.

Een flink voorbeeld.
Een aanzienlijke groep Zuidafrikaansche oudstrijders
heeft, in de eerste helft van Juni, een, bezoek gebracht aan de slagvelden in Vlaanderen en NoordFrankrijk, waar tijdens den wereldoorlog talrijke zonen
van Zuid-Afrika, strijdend aan de zijde van de Britsche
regimenten, het leven lieten. Bij hun tocht door Belgie:
te Zeebrugge, leper, Brussel, Antwerpen en elders, werden de Zuid-Afrikaners vergezeld door dr. Van Broekhuizen, gezant der Unie van Zuid-Afrika te 's-Gravenhage. Overal — ook te Brussel — stelde Z.Exc. er prijs
op de gemeenschappelijke taal in eere te houden. Waar
hij het noodig oordeelde — er bevonden zich ook

„Het movie land, zoo dicht bij de hand!" is een spreuk,
die ook voor Vlaanderen moet gelden en een opwekking
zou marten zijn voor alle Nederlandsche toeristen, die
niet ver van huffs willen gaan, om de stamverwante Zuidnederlandsche gewesten te bezoeken. De Peter-Benoitfeesten, samenvallend met de Antwerpsche kermisdagen,
midden in Augustus, de 11- Julivieringen (Guldensporenslagherdenking) te Brugge en eldeis, de beiaardconcerten
te Mechelen, te Brugge en te Gent, de Jaarlijksche
Vlaamsche Doodenhulde aan de gesneuveklen te Diksmuide, op 20 Augustus, de aangrijpende Boetprocessie,
den laatsten Zondag van Juli, in het schilderachtige oude
Veurne — het zijn al gelegenheden om eens naar Vlaanderen over te komen en kends te maken, met de Vlaamsche volksziel, de Vlaamsche stamen, het Vlaamsche
natuurschoon.
Ook aan de Vlaamsche zeekust zullen dit jaar wel
weer talrijke Noordnederlandsche badgasten verblijven.
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Mogen zij, overal en allijd, hun Nederlandschen aard
indachtig blijven en, door ha spreken van hun taal, in
trein., tram en hotel, en, het zoeken van omgang met de
Vlaamsche badgasten en de Vlaamsche bevolking, het
aanzien van onzen slam verhoogen en de Vlaamsche
taalbroeders steunen in hun strijd voor meer beschaving
en eigen kultuur.
* * *

Tak Brussel.
Na het op 28 April, in het lokaal van den: tak: Hotel
Terminus-Albert I, gehouden Hollandsch-Vlaamsch verbroederingsfeest, dat tot half drie in den ochtend duurde
en mode dank zij de zoo artistieke als belanglooze medewerking van de jonge sterdanseres Lulu Laschet, schitterend mocht slagen, heeft het bestuur van onze bloeiende
afdeeling zich bij verschillende hulde- en herdenkingsbetoogingen laten gelden. Bij de viering van den in
Vlaanderen zeer populairen schrijver en journalist
Abraham Hans, was het bestuur vertegenwoordigd in
het eerecomite. De voorzitter van den tak en verscheidere
ledien woonden de huldigingsplechtigheid in den Korn.
Vlaamschen schouwburg en het feestmaal, den hoer Hans
aangeboden, bij. Bovendien werd, in een huldetelegram,
namens het bestuur van het A.N.V. groupi Vlaanderen
en tak Brussel, met hartelijke waardeering gewag gemaakt van het zeer vele door den jubileerenden schrijver
— zelf uit Noordnederlandsche ouders gesproten — in
Vlaanderen en Nederland gedaan om. Noord en Zuid,
door een beter begrip van elkanders wezen, karakter en
geschiedenis, nader tot elkaar te brengen.
Het gouden jubiileum van de eveneens uit Nederland
stammende tooneelspeelster, Mevr. Potharst, in den Kon.
Vlaamschen Schouwburg gevierd, ging evenmin ongemerkt voorbij. Hetzelfde gold voor de herdenking, te
Schaarbeek, van de 100ste verjaardag van het overlijden
van dichter Em. Hiel. Het bestuur van den tak was
bij deze plechtigheid alsmede in den optocht door de
straten, van Brussel en Schaarbeek vertegenwoordigd.
De voorzitter legde, namens den tak, bilioemen neer aan
den voet van het monument op het Em.-Hielplein te
Schaarbeek.
Zondag 17 Juni namen zeer vele leden deel aan den
verrassingstocht door Zuid-Vlaanderen. Er waren drie
toerauto's noodig iam al de deelnemers aan dit heerlijike
uitstapje naar den Ouden Berg, te iGeeraardsbergen, bij
Stijn Streuvels, te Ingooigem, naar de gastvrije Vlaamsche brouwerij Roman te Mater en naar Maria-Hoorebeke, het eenige protestantsche dorp in Vlaanderen, te
brengen. Te Ingooigem werd een bloemenhulde gebracht
aan het graf van pastoor Hugo Verriest. Het onthaal,
den Wen van het A.N.V. overal tie beurt gevallen, was
buitengewoon hartelijk. In ons volgend nummer komen
wij uitvoeriger op dezen Vlaamschen kultuurtocht terug.
* * *

Adresverandering : Secrefariaat
Groep Vlaanderen.
Het adres van het secretariaat der groep Vlaanderen
A.N.V. is geworden: Slotlaan 39 (in plaats van 13),
St. Lambrechts-Woluwe, Brussel. Daze adresverandering
geldt ook voor alle stukken, bestemd voor den voorzitter
van de afdeeling Brussel. Het telefoonnummer blijft
onveranderd: Brussel 33.58.75.

Language and Race Problems in South Africa,
door Adriaan J. Barnouw, professor aan de
Columbia Universiteit, Nieuw-York. Den Haag,
Martinus Nijhoff, 1934.

Professor Barnouw bezel de Koningin-Wilhelminaleerstoel in de geschiedenis, taal en letterkunde der
Nederlanden aan de Columbia-Universiteit te NieuwAmsterdam (nu New York) en is door de Carnegie Corporation in stoat gesteld in 1932 een, rein door ZuidAfrika te doen, ten einde daar een, vergelijkende studie
te maken van het Afrikaans en het Nederlands. Zijn bevindingen heeft hij in deze 71 prettig leesbare bladzijden meegedeeld zonder verdeling in hoofdstukken en
onderdelen, zonder inhouidsopgave of register. Nu is het
aantal reisbeschrijvingen door touristen in Zuid-Afrika
legio. Als op een rolprent gaan daar alle levensgebieden
in bewogen mengeling aan die lezers voiorbij met keus en
toelichting van dikwels onbevoegden. Aan deze lout lijdt
dit boek iechter niet. Hier is een man aan het wooed,
die de taal- en rasvraagstukken van Z. Afrika, vooral
de eerste, als goedingelicht en taalgevoelig geleerde bekijkt en beschrijft. Hij is Nederlander van geboorte, Neerlandicus van opleiding en practijk, en jegens Afrika en de
Afrikaners sympathiek gezind, maar hij heeft long
genoeg buiten Nederland vertoefd om een meer plan uitsluitend Nederlandse maatstaf aan te leggen. Hij heeft
ter plaatse het Afrikaans ien de Afrikaner taal- en letterkundigen leren kennen. Voor Amerika en die Engelssprekende wereld is zijn boek een verklaring ien verdediging van Afrikaanse toestanden, die nodig was en niet
daar alleen. De taalkundige ontwikkeling van Nederlands tot Afrikaans worth zo aanschouwelik en iovertuigend beschreven, dat de gemiddelde Engelse lezer de
overgang kan begrijpen en billiken.
De schrijver tekent de opkomst en groei van het
Afrikaans histories, taalkundig, aardrijks- , en volkenkundig en wijst die aan in het gezellig verkeer, in opvoeding en onderwijs, in de politick ,en de pers. Hij heeft
zijn licht iopgestoken bij Zuid-Afrikaanse partiimannen
(Sappe) en Nation.alisten (Nattes), bij Engelsen en Nederlanders, bij; beschaafden en eenvoudigen. Wat het
inboorlingenvraagstuk betreft, niet alleen bij ambtenaren
en zendelingen, maar ook bij de naturellen zelven, in hun
scholen ja, maar ook in hun hutten en kralen. Zonder de
schrijver hiervan een verwijt te maken, achten wij zijin
stellen van het inboorlingenvraagstuk beter geslaagd dan
zijn oplossing er van, hoewel wij toegeven, dat nog
niemand de beste oplossing gevonden heeft. Wij widen;
hem hier ieerst volgeni. Op onderhoudende wijze en met
aanvoering van leerzame en vermakelike staaltjes vermeldt hij die bizondere gelegenheden, die hij had om de
naturel in zijn eigen iomgeving gale te slaan. Zijn
Amerikaanse ondervinding heeft hem echter bevooroordeek1 bij het voorstellen van een inboorlingen-beleid:
hij wil ihun de Europese beschaving deelachtig maken
door de meestbegaafdeni zwarte Europeanen te maken,
van wie dit proces dan moet doorsijpelen tot in de brede
lagen der ongetelde millioenen. Voor het ideaal der Afrikaners: een eigen, maar gekerstende, Bantoe-cultuur
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voor de inboorlingen, bilijkt hij niets te voelen. Meniskundig en anthropologies juist lijkt ons intussen zijn
opmerking, die trouwens van Afrikaner zijde (Erich
Mayer) ,00k reeds gemaakt is, dat bij de bevordering van
naturellen-kunst: bij tekenen en schilderen, evenals bij
de binnenlandse vervaardiging van versierde gebruiksvoorwerpen, inboorling-motieven toegepast en tontwikkeld
moeten worden. We kunnen niet onweersproken laten de
mening, door de schrijver geuit, en die trouwens meet
verbreid is, dat in het gebied der Unie van Zuid-Afrika
de inboorling de oudste brieven heeft. Deze opvatting
is histories onjuist. 0 ja, then Van Riebeeck landde, trof
hij aan de Tafelbaai teen handjevol verkommerde Rottentotse strandlopers aan, mannen, vrouwen en kinderen,
alien meegeteld, een kleine honderd; maar dit was geen
bodemvaste bevolking, het waren zwervers, los van ;hun
stam, vet het binnerdand, in; zij leaden van visvangst
en strandroof ten leverden melk en vlees aan binnenvallende I schepen. Bosjesmanneni ontmoetten de nederzetters teerst bij latere tochten naar het binnenland, waar
deze stammen geen vast oord van verblijf hadden. De
Bantoes waren zelfs nog niet doorgedrongen en gevestigd in het Zuidoosten en Oosten der tegenwoordige
Unie van Z. Afrika, toen de Prinsenvlag geplant werd
aan de Tafelbaai in 1652.
De hooldwaarde van het boek schuilt echter in de
behandeling van het taalvraagstuk van blank Z. Afrika:
A frikaans in zijn ontstaan en in zijn strijd met het
Engels; nauw hieraan verbonden is de verhouding tussen
Afrikaans en Nederlands. De orde der geschiedenis volgende bespreken wij, Barnouws beschouwing;en over
Nederlands, Afrikaans en Engels, al kan zulks alleen
in samenhang en niet in afzonderlike paragrafen geschieden. De Nederlander, in Z. Afrika gevestigd, motet
kiezeni: Afrikaner worden of Engelsman. Nederlander
blijven is uitgesloten, tenzij hij een doofstomme kluizenaar worde. De beschaafde Engelsman staat dicht bij
hem in tegenwoordige algemeen-Europese beschavingsvormen, de Afrikaner in taal en in beschavingsgrondslag.
Nu komt hierin het Amerikaans karakter van het boek
uit, dat de schrijver veel ,overeenkomst ziet tussen ZuidAfrika en Noord-Amerika: ieder bewoond door een jong
yolk, , ontstaan uit een vermenging van naties, met Nederlandse schering en Engelse inslag, dat leeft in het heden
en voor de toekomst, waarvan het grootheid verwacirt,
en de rug gekeerd naar het Europees verleden.
In de leuze: Afrika voor de Afrikaners! ziet hij een
uiting van wantrouwen en vrees; hij meent, dat de
Afrikaner zich vergist, als hij uit eigen voorraad van
levenskracht en talent de Hollands-Afrikaanse natie en
beschaving der toekomst wil bouwen. Het ufflaten van
Nederlands uit het leerplan der lagere en nagenoeg
geheel uit dat der middelbare school verstopt de Nederlandse hoofdbron van toevoer voor een eigen HollandsAfrikaanse cultuur. Hij vraagt zich af, vanwaar elders
het Afrikaans zijn woordenschat, geslachten Lang beperkt tot huffs, boerenplaats, dageliks leven en omringende
natuur, door iontlening of analogievorming verrijkeii zal
met woorden en uitdrukkingen, nodig voor de nieuw
verworven gebieden van nijverheid, handel, zeevaart,
financiewezen, wetenschap en kunst. Als de Afrikaner
niet in staat is te Outten uit bet Nederlands, vervalt hij
in het Engels, dat hij degelik geleerd heeft.
. Hier voelt prof. Barnouw, die Nederlandse geschiedenis, taal en letteren onderwijst aan de Amerikaanse
universiteit in eertijds Nieuw-Amsterdam, warme sympathie voor de hoogleraar, die Nederlandse beschavings-

geschiedenis doceert aan de Afrikaanse universiteit ia
Pretoria, gelijk de schrijver dezer boekbeoordeling, verantwoordelik voor onderricht in de taal, letteren, cultuur
en geschiedenis van Z. Afrika aan de Nederlandse
universiteit van Amsterdam in tegengestelde milting de
Braden volgt, die de oud-vaderlandse beschaving overleidt naar volwassen kroost, door wereldzeeen gescheiden
van bet geestelik tehuis hunner voorgeslachten. Uit
ambtelike verslagen haalt hij cijfers aan, die aantonen,
dat aan de Staatsbibliotheek te Pretoria in 66n jaar
slechts 3 °/o Nederlandse en Afrikaanse boeken aangevraagd werden, te Bloemfontein' nog geen 500 tegen ruim
77.000 Engelse, ,op het Afrikaanse dorp Ermelo 300
Nederiandse en Afrikaanse tegen 7.500 Engelse en te
Virakkerstroom 400 Engelse en geen enkel Afrikaans. Hij
blijkt heel gelaten onder deze toestand en neemt het de
Afrikaner niet kwalik, dat hij tien Engelse romans leest
tegen een Afrikaanse, omd'at (volgens Barnouw) het
Afrikaanse hock alleen vertelt, wat de Afrikaner reeds
wist, hij vindt het zelfs een bewijs van prijselike zelftucht
in de Afrikaner am geeni Afrikaans te lezen, wij1 het hem
maar zou strelen in eigenlitefde als het bewonderen van
eigen beeltenis, geschilderd door een kunstenaar! De
lagica van deze opmerking iontgaat ons: consequent doorgevoerd behoort dan immers niemand boeken te lean
in zijn eigen taal! Het komt , ons juist voor, dat de Afrikaner good doet het eigene te leren kennen en waarderen,
al keuren wij kennismaking en vergelijking met het
oneigene allerminst af. Honderd jaar oriderdrukking
liebben daar een minderwaardigheidsgevoel gekweekt,
dat tot iedere prijs moet uitgeroeid, worden. Dal oordeelkundige leiding bij kennismaking met Nederlandse taal
en beschaving waardevol kan zijn, beweert en bewijst de
schrijver overtuigend, hetgeen echter zijn eerste inzicht
omverkegelt.
Het gevaar voor Afrikaans schuilf niet in het Nederlands, maar in het Engels en daarvan is, volgens de
schrijver, de Afrikaner zich niet voldoende bewust. De
uitlander, vooral zo sympathiek en deskundig als de
schrijver is, ziet heel scherp: hoe Engels is de blik op
het leven, de wereldbeschouwing, het Staatsbestuur, bet
zakenleven, de sport, de manieren en het gezellig verkeer
in Z. Afrika! Op alles staat met rode letters: Made in
England. Hij gaat vender en zegt: de Afrikaner staart
zich blind op de paar kenmerken van Afrikaner persoonlikheid, die hij nog bezit, vooral zijn taal, die echter ook
reeds Engels d'oorzuurd is. Aan Engelse invloeden
schrijft hij ook toe de zorg voor het uiterlik, die veel
sterker dan in Nederland let op kleding en manieren.
Oak in het onderling verkeer vindt hij , de Afrikaner
meer fijngevoelig dan de „ronde" Hollander, al komt
ons hier Franse Hugenoten-invloed meer waarschijnlik
voor. „Maatschappelik", zegt Barnouw, „is de Afrikaner reeds een Engelsman", hij vreest, dat de
Afrikaner in zijn ionderbewustzijn dit wel beseff en nu,
half overwonnen, zich spartelend verzet door agressief
anti-Engels te worden. Hieruit verklaart hij ook, dat de
Lamont-zaak de crisis werd, die teen einde maakte aan
het half-Engels, half-Afrikaans stelsel aan de universiteit
van Pretoria ,am haar voertaal 100 percent Afrikaans te
maken.
Hij; merkt trouwens ook op, dat het Engels van de
vurigste Engelse koeranten, geschreven door volbloed
Engelse redacteuren, geen onberispelik Oxfords meer is,
maar gekruid met Afrikaanse woorden en uitdrukkingen.
Wij stemmen de schrijver toe, dat er grondverspoeling
is van weerskanten: onverklaarbaar is het zeker niet!
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Toth meneni dat zijn beschouwing van verengelsing
te danker is en in ieder geval met het Nederlands in
Amerika vergeleken, verschilt als dag bij nacht. In
Afrika is redding nog mogelik!
Op weinige en zeer ondergeschikte punten komen
foutjes voor, die bij een herdruk Licht te herstellen zijn.
Op blz. 6 wordt b.v. die aandrang van Pannevis ' op een
Afrikaanse Bijbelvertaling ter wille van de kleurlingen
inplaats van de Afrikaner zaak, hem ten kwade geduid;
maar takties was dit argument bij het Britse Bijbielgenootschap zeer juist. „Ol om Lokomotief" was niet
des. S. J. du Toit, maar de onderwijzer, drukker en redacteur D. F. du Toit. Op hl'. 12 wordt Dutch Reformed
vertaald door Nederlands Hervormd; er zijn echter in
Z. Afrika drie Hollandse kerkeni met verschillende benaming, door de Engelseni niet of foutief ionderscheiden.
Hier was het beslist de aloude landskerk: de Nederduits
Gereformeerde. Op bl. 55 wordt de dichter Totius vermeld als C. D., mod zijn: J. D. du Toit.
Het geheel is fris en vlot geschreven en is een welkome
bijdrage in het Engels om de ogien te openen. Worde slit
doel bereikt!
Den Haag, Mei 1934.
Dr. G. BESSELAAR.

de vaak bitter beleedigende houding Bier Engelschen
tegenover den Afrikaner, die telkens en telkens weer tot
uiting komt.
Als voorbeeld zend ik U hiernevens een ingezonden
stuk, niet uit een Natalsch Jingoblad, maar opgenomen
in de „Argun" van 29 Maart j.l.
Wij vertalen hieronder het stukje:
Het is nu eenmaal een verdriet, te moeten luisterer
naar het Afrikaansche programma van cle Woensdagavonden, vooral wanneer de helft der liederen min of
meer Engelsch is, in z(56 gedempt geluid, dat de taal
niet duidelijk te 'hooren of te begrijpen is, maar ik
geloof, dat het toppunt bereikt is, wanneer het oude
Schotsche lied „Annie Laurie" ons in het Afrikaansch
wordt toegediend.
Ik zou wel Bens precies willen weten, hoeveel Afrikaansch-sprekenden, die Engelsch verstaan en het
vloeiend spreken, en Engelschen, die alleen hun eigen
taal kennen, naar die uitzendingen luisteren en hoeveel
Afrikaners, die alleen Afrikaansch verstaan. Ik schat
de verhouding op 10.000 tot 10. Waarom moeten wij
dan elken Woensdagavond gestraft worden met het
zoogenaamde Afrikaansche programma?

25-Jarig Jubileum van de S.A.S.V.I.A.
Vrijdag 1 Juni 1.1., een zomerschen avond, vierde de
Suid-Afrikaansche Studentenvereeniging in Amsterdam
haar vijfentwintigjarig bestaan. Under de vele genoodigden waren de Zuidafrikaansche gezant, leden der
hoofdbesturen van de N.Z.A.V. en van het A.N.V.,
prof. Burger van de Stedelijke en proff. Help en Van
Gelderen van de Vrije Universiteit, dr. Leyds, de heer
Van Beeck Vollenhoven, velen met dames, en vele anderen.
De voorzitter heette alien welkom en ging in vogelvlucht de 25 jaren na, waarbij hij kon wijzen achter
zich op het vaandel van een oude Transvaalsche studentenvereeniging, uit den tijd, ben de Transvalers hier een
brae schijnen, te hebben gehad, wat misschien tot de latere
vereenzelviging van Zuid-Afrikaners met Transvalers
heeft geleid, zooals een good Amsterdammer iedere vogel,
die geen musch is, een vink pleegt te noemen. In een
aardig blauw-boekje was deze geschiedenis uit de notulen
der S.A.S.V.I.A. geboekstaafd; waarschijnlijk is de
wensch van den schrijver de varier zijner gedachte geweest, als hij schrijft over het voor president Kruger
opgerichte standbeeld.
Een ernstig woord sprak de gezant, gevolgd door
prof. Pont; een reeks geestige woorden Prof. Burger,
die verhaalde uit zijn iomgang met Zuid-Afrikaners, dagteekenende van voor meer dan het ,ctubbele der jaren als
de S.A.S.V.I.A. gedenkt. Prof. Lauwerijs uit Antwerpen,
droeg Afrikaansch, Hollandsch en Vlaamsch voor. Then
was het afgeloopen, want het program vermeldde uitdrukkelijk „fans na afloop".
F.

Terwijl de Afrikaansche rondzendstations slechts zeer
weinig plaats inruimen voor het Afrikaansch, zoo voegt
onze berichtgever er aan toe, is dat weinige voor den
gemiddelden Engelschman bilijkbaar nog te veil. In
de Natalsche bladen kan men nog heel andere uitlatingen
aantreffen.
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Ze maken het er naar.
Van gezaghebbende, volkomen onpartijdige zijde,
schrijft men ons uit Zuid-Afrika:
In Nederland wordt dikwijls niet begrepen, dat de
stemming van vele Hollandsch—Afrikaners tegenover de
Engelschen nog steeds niet bepaald vriendeliik is en
men verwondert zich, dat men nog steeds niet kan
vergeten.
Degenen, die zoo denken, zijn zich niet bewust van

Afbeelding van de oorkonde vereerd aan den heer Oudschans
Dentz, waarvan we in ons vorige nr. melding maakten. Zij is
o.m. versierd met afbeeldingen van het Vrouwenmonument te
Bloemfontein, het Oorlogsmuseum aldaar en de wapens der
voormalige republieken Z. A. R. en 0. V. S., en onderteekend
door alle leden van het comite te Bloemfontein.
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MERI
Nederland en Paraguay.
Het ,eerste wat den Nederlander — als hij er niet op
voorbereid is — bij de aankomst te Asuncion treft, is
de vlag. Eert oorlogvoerend land is een vlaggend land:
oorlog doet het nationals gevoel groeien. En de Nederlander, die in Paraguay aan.komt, ziet overal ons roodwit-blauw. Want rood-wit-blauw, in dezelfde samenstelling in de Nederlandsche vlag, is ook de Paraguaysche vlag. Wel is waar behoort er het Paraguaysche
wapen — een stralende ster — in de Witte baan te
staan, en bij de vlaggen op regeeringsgebouwen is dat
dan ook het geval. Maar voor particulieren is 'het eenvoudiger, alleen maar de drie banen uit te steken. En
dus stekeni zij.... de Nederlandsche vlag uit.
Eenige jaren geleden viel dat den toenmaligen Nederlandschen gezant in Buenos Aires. Mr. J. D. van
Ketwich Verschuur, tevens bij de Paraguaysche regeering
geaccrediteerd, reeds op, en hij heeft tegen dat weglaten
van het Paraguaysche wapen op de vlag, en dus tegen
het gebruiken van de Nederlandsche vlag, geprotesteerd.
Het voeren van het wapen in de Witte baan is then verplicht gesteld, maar op particuliere gebouwen ziet men
nog veel vlaggen zonder dat wapen.
Den niet-officieelen bezoeker treft het als een snort
bindmiddel tusschen Nederland en Paraguay; hij ziet
zijn vlag als Paraguaysche met een soorf van sentiment
voor beide landen.
Maar de kleuren van de vlag zijn niet de eenige
betrekking tusschen Nederland ien Paraguay. Er is in
Paraguay een kleine maar zeer geziene Nederlandsche
kolonie, die den Nederlandschen naam hoog houdt en
de Nederlandsche naam staat in Paraguay zeer gunstig
bekend.
De kleine groep Nederlanders in Asuncion heeft een
vereeniging gevormd, de „Club de Residentes Holandeses
en el Paraguay" (Club van Nederlanders woonachtig
in Paraguay), die geregeld bijeenkomsten houdt en den
Nederlandschen naam hooghoudt. Nu en dan leidt dit
tot onverwachte uitingen. Woonachtig in Buenos Aires,
ontving ik , op een goeden dag een brief uit Paraguay
met eenige sluitzegels op de enveloppe, waarop ik tot
mijn verbazing niet alleen de Nederlandsche kleuren
maar ook ,opschriften in de Nederlandsche taal vond. Het
raadsel werd, bij nader onderzoek, gemakkelijk opgelost. Sinds Paraguay zich in oorlogstoestand bevindt,
hebben de in Asuncion woonachtige buitenlanders een
bond opgericht, dien zij „Legion Civil Extranjera"
(Burger-legioen van vreemdelingen) noemen. Deze bond,
in welks bestuur gedelegeerden van alle mogelijke nationaliteiten zitting hebben, stelt zich ten doel: het goede
recht van Paraguay in het geschil met Bolivia in het
buiteniand bekenkd te maken, de Paraguaysche regeering
te belpen, voorzoover zijn neutraliteit dit toelaat, door
inzamelingen te houden voor het Roode Kruis enz. Die
bond heeft een ingerichte hospitaalzaal aan de regeering
ten, geschenke gegeven, en een van zijn propagandamiddelen is het uitgeven van propaganda-sluitzegels,
waarin, tusschen Paraguaysche emblemen en) allegorische

voorstellingen, een propagandatekst voorkomt in de talen
der nationaliteiten, die bij dezen bond zijn. aangesloten.
In den bond heeft natuurlijk ook de Nederlandsche
kolonie twee gedelegeerden — de heeren Eelco de Wit
en Aguilar (deze laatste volbloed-Nederlander, niettegen,
staande zijn Spaansche naam) — )en de sluitzegels zijn
dus óók met . Nederlandsche opschriften uitgegeven.
Ik sluit er bier eenige bij in (men! zie de illustratie).
Maar ihierkle bepaalt zich de werkzaamheid der
Nederlanders in Paraguay niet.
Een eigen diplomatieke vertegenwoordiging bezit
Nederland niet in Paraguay; de Nederlandsche gezant
in Argentinie is tevens geaccrediteerd bij de Paraguaysche regeering, en bezoekt nu en ‘dan — zelden, vanwege
de Lange reis Asuncion. Maar onze consulaire vertegen,woordiging is er uitstekend. Onze consul-generaal, de
heer W. P. Schouten, eigenaar van uitgestrekte landerijen, zoowel in het eigenlijke Paraguay als in den
Chaco, is er een zeer geziene persoonlijkheid, diem een
hider kent. Zijn kinderen zijn in Paraguay geboren en
dus van Paraguaysche nationaliteit, maar houden den
Nederlandschen naam hoog. Een hunner, Dr. G. W.
Schouten, is bioloog en begint, niet alleen in Paraguay,
doch in gan.sch Spaansch-Amerika, naam le maken als
man van de wetenschap. Hij is leider van de biologische
afdeeling van het museum der Sociedad Cientifica Paraguaya (Paraguaysche Maatschappij van Wetenschappen)
en de rijke verzameling kruipende dieren en amphibien
in dat museum bestaat groo'.endeels uit preparaten van
zijn hand. Het is — dit tusschen haakjes — eigenaardig
'hoe in de twee buurlanden, Paraguay en Argentinie,
mannen van Nederlandschen stam gelijksoortig wetenschappelijk werk doen. Want in Buenos Aires hebben
we Dr. Louis van de Pas, professor aan de veeartsenijkundige faculteit van de universiteit van' Buenos Aires,
die niet alleen leider maar ook schepper is van het biologische museum, aan die faculteit verbonden, en de meeste
preparaten daar eigenhandig heeft gemaakt.
Onze vice-consul in Paraguay, de heer Wm. Paats, is
in Asuncion de populaire man. Dat is, behalve aan zijn
sympathieke persoonlijkheid, nog aan een specials bijzonderheid le danken. Een vijfentwintig jaar geleden, toen
hij woonachtig was in Buenos Aires, kreeg 'hij tuberculose, en zijn dokter gaf hem den raad, naar Paraguay
te gaan, waar het klimaat uitstekend tegen tuberculose
geacht wordt. In zeer korten tijci genas hij , volkomen, en
aangezien hij een sportliefhebber was, richtte hij in
Asuncion de eerste voetbalclub op. Men west, met hoeveel
geestdrift Zuid-Amerika het voetbalspel heeft aanvaard;
zoo ging bet ook in Asuncion del Paraguay, en Wm.
Paats is de voetbaltrainer geweest van al wat tegen-
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Paraguaysche sluitzegels van de „Legion Civil Extranjera"
(Burgerlegioen van Buitenlanders) met opschriften in de
Nederlandsche taal.
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woordig in Paraguay wat in de melk te brokken heeft,
o.a. bijna het gansche tegenwoordige ministerie. En zijn
vroegere voetballeerlingen' zien in hem nog steeds hun
„kapitein". Ook in de roei- zeilsport in Paraguay
speelt hij een groote rol.
Van zijn vak is hij exporteur en importeur, en de
handel met Nederland speelt in zijn leven ,een belangrijke
rol; bovendien is hij correspondent voor Paraguay van
de Nederlandsche Kamer van Koophandel in Buenos
Aires. Hij is een vooraanstaand rotarian; hoe hij in die
hoedanigheid medehelpt om het lot der Boliviaansche
krijgsgevangenen in Paraguay te verzacliten, heb ik reeds
in een vorigen brief beschreven. Maar als rotarian heeft
hij, bij zijn periodieke bezoeken aan Nederland, op
bijeenkomsten der Nederlandsche rotariers verscheiden
malen lezingen 'over Paraguay gehouden en aldus geholpen tot het verspreiden van wederzijdsche kennis in
de twee landen.
Het bestuur der Nederlandsche Vereeniging in Asuncion bestaat uit de heeren G. W. Dijxhoom, voorzitter;
Eelco de Wit, secretaris; Aguilar, penningmeester; het
adres is ConvenciOn 69, Asuncion del Paraguay. Toen
ik Asuncion op bezoek was, (heeft de vereeniging mij
en mijn vrouw een dineetje aangeboden in een der restaurants in de ,open lucht buiten Asuncion, en ik heb me
kunnen overtuigen, niet alleen van de gastvrijheid, maar
ook van de Nederlandsche stemming en, de onderlinge
goede verhouding van de Nederlanders in Asuncion.
Ook op economisch gebied speelt de Nederlandsche
Kolonie in Paraguay een niet te miskennen rol. De groatste suikermaatschappij in Paraguay, de „Azucarera
Paraguaya", met plantages op verschillende plaatsen in
het eigenlijke Paraguay, en fabrieken in Asuncion en
Villarica, is bijna geheel in Nederlandsch hezit, de
heeren Bas, Dijxhoom en Hoeckle zijn de voornaamste
aandeelhouders en , het dagelijksch bestuur is in handen
der twee laatsten.
Van de verzekeringsmaatschappij La Paraguaya is
onze consul-generaal, de heer Schouten, president; de
heer Dijxhoorn, secretaris en de vice-consul, de heer
Paats, lid van den road van commissarissen.
In den buitenlandschen handel van Paraguay neemt
Nederland een eervolle plaats in. Nederland is volgens
de statistieken van 1931 — de laatste, in Paraguay gepubliceerd, wat, gezien de ioorlogstoestand, begrijpelijk
is — in de reeks van Europeesche afnemers van Paraguaysche producten de derde, na Frankrijk en Duitschland, voor een bedrag van 103.112 goudpesos (goed
247.000 gulden). Gezien het felt echter, dat een groat
gedeelte van Paraguay's uitvoer in de statistiek wordt
opgegeven als „Uitvoer in trânsito via Argentinie"
(5,4 millioen goudpesos van een totalen uitvoer van 12,8
millioen goudpesos), en dat wij, om ons tot slechts een
rubriek te beperken, onder de Nederlandsche statistieken,
het Nederlandsche handelsverkeer met Argentinie betreffend, geregeld een rubriek vinden „Paraguay-tabak"(!)
kunnen we hieraan toevoegen, dat de Paraguaysche uitvoer naar Nederland in werkelijkheid heel wat grooter is,
ofschoon het moeilijk te zeggen volt, hoe groat het
cijfer is.
De import van Nederlandsche producten in Argentinie in hetzelfde jaar beliep een waarde van 124.398
goudpesos (de Paraguaysche goudpeso, een rekenmunt,
heeft een waarde van 2.40 gld.) ; hierbij komt nog voor
bijna 23.000 goudpesos uit Curacao (petroleumproducten) en 1.777 goudpesos uit Nederlandsch-Indie.
Sins de oorlog uitbrak, is dit cijfer waarschijnlijk heel

De Nederlandsche vice-consul, de heer Wm. Paats (staande),
bezig met het uitbetalen aan Boliviaansche krijgsgevangenen,
in opdracht van de Rotary-Club.

wat hooger geworden; een aanzienlijk gedeelte van de
groene katoenen stof, waarin het Paraguaysche leger
voor velddienst gekleed is, komt namelijk uit Nederland.
Naar hierboven reeds vermeld is, voert Paraguay
tabak uit naar Nederland; echter importeert het ook
tabak van daar, namelijk dekblad voor de Paraguaysche
sigaren-industrie.
Er is geen twijfel aan of bij een goode bewerking van
ide markt zou Nederland veel grootere zaken met Paraguay kunnen doen. De artikelen, waarin in 1931 voor
een waarde van meer don 100.000 goudpesos elk in
Paraguay werd ingevoerd, zijn: lastauto's, tarwemeel,
ijzer in staven, petroleum, nafta, benzine, pharmaceutische producten, zout, tarwe, katoenen, textielwaren
(1.591.874 goudpesos, of ongeveer 3,8 millioen gulden),
zijden goederen, wollen goederen en wijnen, in verschillende van deze rubrieken kan Nederland niet alleen
leveren, maar ook concurreeren.
CHR. VAN BALEN.
Buenos Aires,
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's-Gravenhage.
Den 14en Mei werd voor deze AM. opgevoerd „De Barbier
van Piershil", tooneelspel in drie bedrijven van A. C. C. de
Vletter. De opvoering, die onder lading van den schrijver
plaats had, was toevertrouwd aan de Tooneelvereeniging
K. E. A. N.
Ter inleiding wees de voorzitter, Mr. A. B. Cohen Stuart,
op het streven, in dezen tijd, historische stukken op het,
tooneel te brengen, die de sterke en groote karakters uitbeelden, in het verleden uit ons yolk voortgekomen. Ons
tooneel kan hiermede bijdragen tot verhooging van het geestelijke leven en de innerlijke kracht van ons yolk.
Aan deze bedoeling heeft het opgevoerde tooneelwerk ongetwijfeld voldaan. De figuren van de gebroeders De Witt, het
grootst en het moedigst misschien, toen zij de ongenade der
massa hadden te verduren, werden eenvoudig en krachtig
gekenschetst. De rol van Cornelis de Witt werd vervuld door
den heer H. v. d. Vegt, die van Jan de Witt door den heer De
Vletter. Beiden hebben op verdienstelijke wijze de uitbeelding
met leven bezield en de waardigheid doen gevoelen, waarmede
de beroemde Gebroeders hun tragischen ondergang zijn tegemoet gegaan.
De schrijver heeft gepoogd de spanning van het drama te
versterken door in het , spel de niet historische figuur van
Marijke van Aersalte in te Voegen, die uit genegenheid voor
Cornelis de Witt tot een strijdster voor zijn behoud wordt,
maar, door de afgunst van schepen Bankert te wekken, juist
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e de ongewilde oorzaak wordt van den dood der De Witten.
med
Doze rol werd door Mevrouw de Vletter op loffelijke wijze
vervuld.
Ook de andere spelers, — onder wie nog Tichelaar bijzonder
vermelding verdient, — hebben er toe bijgedragen om de opvoeren g tot een goed geheel te maken.
De eenvoud der decors, waarvoor de schrijver de welwillendvan het publiek inriep, heeft misschien juist bijgedragen
held
tot zuivere waardeering der innerlijke beteekenis van het spel.
Hetpubliek toonde door luiden bijval zijn groote waardeering voor schrijver en spelers.
* * *

stav on d ter eere van Willem Kloos.
Kun
Reeds lang v6Or het aanvangsuur stroomden 31 Mei de bezoeikers toe en er bestond een oogenblik vrees, dat de zaal
van Pulchri te klein zou blijken.
De zaal was versierd met palmen en groen. Links van het
podium prijkte het vaandel met de drie Dietsche barkers,
rechts het door Anton van Welie ,geschilderde portret van
Kloos.
voo,r den aanvang werden de hoer en mevrouw Kloos
Even
door het Afdeelingsbestuur ontvangen en naar hun zetels geleid. Mevrouw Kloos ontving bloemen.
Mr. A. B. Cohen Stuart heette alien, in 't bijzonder de
familie Kloos, welkom. Hij wees er op, dat deze avond er
een was van heugenis en verheugenis, omdat het A,N.V., dat
het cultuurbezit van den Nederlandschen stam mede tracht
te bewaren,, het voorrecht te beurt viol den grooter dichter
te mogen ontvan,gen en huldigen.
Mej. Elisabeth Zeeman droeg op zeer verdienstelijke wijze
eenig sonnetten van Kloos voor, waarna Dr. P. H. Ritter Jr.
een rede Meld over de beteekenis van Willem Kloos voor de
beweging van '80 en de Nederlandsche Letterer. Het verheugde spreker,
dat men hier bijeen was voor de verdediging
van eengeestelijk , goed en om een mensch to eeren, die aan
e. In dozen tijd, waarin geestelijke
een roe in zijn leven wijdd
vervlakkin,g en uniformisme hoogtij voeren. en waarin men de
nationale eer zoekt in het aantal voetbaldoelpunten„ zijn
geestesdaden als die van Kloos noodig om den mensch op te
heffen uit de collectiviteit en de zakelijkheid en hem teru,g to
voeren tot degeestelijke waarde. Spreker woes op Kloos' verhandelin,g „Heden , Verleden en Toekomst" en zijn leuze : De
schoonheid van het leven to dienen d.i. het leven in zijn fijnste essence. Spr. schetste Kloos verder als dichter en wijsgeer,
als eengrootmeester in het hanteeren van de taal en, het
accent en in zijn, strijd teen de „moraal", welke men vaak
verward heeft met een verzet tegen alle ethica. Hij is bewonderenswaardig in het een men persoonlijk van hem aanvaarden wil, maar ook in het een men persoonlijk niet van
hem aanvaarden kan.
Temidden van de colleetieve uniformeering en de atavistische levensbeweging, die in Europa meer en meer doordringen, blijft Nederland een lichtpunt om zijn nog immer levende
traditie van humanisme. Daartoe hebben, enkele groote figuren
medegewerkt. Eon van die figuren is Kloos.
Na de rustpoos zong mej. Willy Hora Adema, aan den
vleugel begeleid door mej. Victorine Plattel, eenige verzen van
Kloos,, welke door zijn medestrijder in de bewe,ging '80, J.
Hora Adema, waren getoonzet.
Ten slotte droeg Jan Hartman gevoelig eenige „Binnengedachten" en enkele andere sonnetten van den dichter voor.
Met een dankwoord aan alle medewerkers sloot de afd.voorzitter de zeer geslaagde bijeenkomst.

spelen een belangrijke rol voor het behoud der taal. De in.lijving wordt nergens toegejuicht, ook niet in La Flandre gallicante, Fransch sprekend Vlaanderen. De Fransche koningen
kennengeen taalimperialisme : het onderwijs blijft Nederlandsch,
Fransch wordt zelfs niet meer onderwezen. , Ook de
ft Dietsch. Aileen in Duinkerken vormt zich
la ere adel blij
een Fransche kolonie van ambtenaren.
In de tweed° helft der 18de eeuw wint het Fransch in
Europa aan invloed door den achteruitgang van het latijn.
Toch worden tooneelstukken van Voltaire en, andere Fransche
schrijvers in Fransch Vlaanderen nog in vertaling opgevoerd,
in 1770 komt nog voor, dat de gestudeerde Fransch-Vlamingen
geen Fransch kennen. De Jezuieten hadden het Fransch steeds
bij hun onderwijs geweerd. Eerst de Fransche revolutie brengt
het radicale taalimperialisme: streektalen worden verklaard tot
doodsvijanden der revolutie en moeten uitgeroeid worden.
Napoleon zet deze politiek voort. Weerstand biedt men nauwelijks: tweegeslachten zijn voldoende om te maken, dat de
ontwikkelde Fransch-Vlaming Fransch in plaats van Nederlandsch gaat schrijven.
De invloed van het individu tegenover den absoluten mensch.
Het comite Flamand de France met de leuze „Voor moedertaal en vaderland" ,gaat folklore en oudheidkunde beoefenen.
Maar eerst de wereldoorlog maakt de menschen zuiverder
bewust : men,gaat streven naar heraansluiting bij Vlaanderen
en bij het Nederlandsche yolk : een teruggrijpen naar Michiel
de Swam en Andries Steven, die zich Groot-Nederlanders
voelden. Het tijdschrift Be Vlaemsche Stemme in Vrankrijk
wordt nog in 18-d'eouwsche spelling geschreven, De Torrewachter gebruikt reeds de officieele Nederlandsche spelling
(laat ons hopen, dat de nieuwste experimenten op spellingg
ebied geen verdeeldheid zullen stichten !) Het beschaafde
Nederlandsch wordt niet gesproken, een leerstoel in het
Nederlandsch aan de Universiteit to Rijsel mocht niet door
een „buitenlander" worden bekleed. Opleving van het Nederlandsch vindt men uitsluitend onder de intellectueelen, het
yolk neemt er nog geen deel aan. Professor Looten, ;schrijver
van een dissertatie over Vondel: Etude litteraire sur le poete
neerlandais Vondel, heeft een invloed ten goede.
Spr. eindigde met als zijn mooning uit to spreken, dat de
Dietsche taal in, zekere middens nog leeft, maar als de omstandigheden niet gunstiger worden (het opkomend regionalisme in Frankrijkgeeft eenige hoop) dan ziet het er voor
de toekomst slecht uit. Wij moeten echter handelen, alsof de
toestand gunstiger zal worden : beter hopen dan vertwijfelen.
* * *

Op Hemelvaartsdag maakten leden der afdeeling een tocht
naar Brugge, die als zeer geslaagd ma beschouwd worden.
De heer Achille Daled, oud-conservator, was bereid gevonden om
als girls to dienen. Bij wijze van inleiding word Dinsdag 8 Mei

Oost-Zeeuwsch Vlaanderen.
Lezing van Dr. Celen over Fransch-Vlaanderen.
Op 30 Maart had de afdeeling het voorrecht, Dr. V. Celen
(uit Ranst bij Antwerpen) te mogen hooren over het belangwekkende, maar to weinig bekende onderwerp : Het Vlaamsch
in den Westhoe,k sedert de inlijving bij Frankrijk.
Lodewijk XIV,, aldus spr., trachtte de geheele Nederlanden
in te lijven, wat slechtsgelukte met het gebied van Valencijn,
Rijsel, Duinkerken, Kassel, Sint Winnoxbergen, Hazebroek.
Gedeeltelijk was dit gebied verfranscht, want de Nederlandsche taalgrens wijkt voortdurend terug. Merkwaardig is, dat
de streek cultureel,, economisch en sociaal Vlaamsch blijft.
In anderhalve eeuw (pl.m. 1650—pl.m. 1800) verschuift de
taalgrens ondan,ks de inlijving niet. Vooral de Rederijkers

Leden der Md. 0. Z. Vlaanderen to Brugge.
een bijeenkomst gehouden, waar de hoer Daled lichtbeelden
vertoonde van een aantal bezienswaardigheden. Donderda,g
10 Mei begaven zich 32 personen, waaronder ook eenige nietleden, met een autobus naar Vlaanderens hoofdstad. Bezichtiging van belangwekkende stadsdeelen, museums, kerken
vulden den verderen dag. Op den terugtocht werden vole
liederen ten beste gegeven. Het was een zeergeslaagde dag,
waarbij het nuttige (o.a. museumbezoek) met het aan,gename
(o.a. gondelvaart door de stad) gepaard ging.
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Kaapstad.
Het Jaarverslag over 1933 begint met een betuiging van
erkentelijkheid voor de belangstelling, die de Nederlandsche
gezantschapssecretaris Jhr. Van Lennep en Mevrouw het geheele jaar weer hebben getoond voor ide verrichtingen der
Afdeeling.
Onder zijn leiding kwam het Fonds ter ondersteuning van
behoeftige Nederlanders tot stand, in walks commissie o.m.
ook de heer J. L. Schoeler (afdeelingsvoorzitter), zitting heeft.
Het Fonds kon reeds steun verleenen en ontving verschillende
bijdragen, w.o. het batig ,saldo van de voorstellingen door het
A.N.V.-tooneelgezelschap onder lelding van den heer Ogier te
Kaapstad en Stellenbosch gegeven.
Het Afdeelingsbestuur mocht in 1933 bezoek ontvangen o.m.
van , den heer Kasteleijn(hoofdbestuurslid) en zijn echtgenoote,
van den voorzitter van de Groep N.I., prof. dr. C. D. v. Langen
uit Batavia, den heer K. F. van den Berg met gezin uit Nederland enprof. dr. A. A. van Schelven, oud-voorzitter van de
Groep Nederland. De afd. toonde ook belangstelling bij de
aankomst van hetstoffelijk overschot van den voormaligen
gezant der Unie Dan. J. de Villiers en bij het in ontvangst
nemen dergedeelten van Van Riebeecks grafzerk 1 ) uit
Batavia. De nagedachtenis van den grondlegger der Afrikaansche natie werdgeeerd door de gebruikelijke April-bijeenkomst
bij zijn standbeeld, de jaarlijksche herdenking, welke haar
ontstaan dankt aan het A.N.V. Tot de feestelijkheden, die het
Verbondsleven zeer tengunste kwamen, mogen de Willem-deZwijgerherdenking op 24 April en de viering van het Zilveren
jubileum der Afdeeling op 28 Juli gerekend worden, toen
mevr. Loopuyt-Maas tot eerelid werd benoemd en de heer
Schoeler den zilveren teerepenning van het Hoofdbestuur ontvin g. 31 Augustus volgde toen nog een feestavond ter eere van
Koningin Wilhelmina. Dat de Nederlandsche 'studenten, die
in den zomer een studiereis door Zuid-Afrika maakten, ook
hartelijk worden ontvangen en voorgelicht, spreekt vanzelf.
Onder degenen
die zich voor het Dietsche cultuurleven
,
wederom verdienstelijk maakten, wordt in het bijzonder
mevr. Boesekengenoemd, die zulk goed werk verricht in de
regeling der briefwisseling tusschen jonge Dietschers.
Plaatsgebrek dwingt tot dit beknopt overzicht uit het belangag van den secretaris, Jhr. S. J. van Ewijck
rijke jaarversl
van de Bilt.
Het bestuur dezer werkzame afdeeling is voor .dit jaar
samengesteld als volt:
J. L. Schoeler, voorzitter; mevr. E. M.
g
C. Loopuyt-Maas, ondervoorzitter; S. J. van Ewijck van de
Bilt, secretaris-penningmeester; Dr. A. J. van der Mervv-e,
Dr. W. G. Ryss, Prof. Dr. D. Brink Bosman, Prof. P. Serton,
H. Wigboldus en J. Luyt Jr.
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op onze scholen als door de volken in onze overzeesche gebieden., minder moeilijk te maken; daarbij kwam in den laatsten tijd het ernstige nationale belan,g om een einde te maken
asn. de steeds toenemende verwarring en tuchteloosheid op
spellinggebied.
Dit belang: het verkrijgen van vastheid en eenheid in de
schrijfwijze van het Nederlandsch stond bij ons besluit tot in.stemming melt de hervorming op de eerste plaats; bovendien
achtten wij de voorgestelde wijzigingen, welke in hoofdzaak
overeenkomen met die, welke het hoofdbestuur in 1922 aan
Uw toenmaligen ambtsvoor,ganger, Dr. de Visser, in overwe in gaf, wel aannemelijk, hetgeen echter niet zeggen wil
dat wij het niet noodig zouden achten de daartegen ingebrachte bezwaren in vollen ernst in overweging to nemen,
bezwaren waarvan wij ten deele hetgewicht allerminst ontkennen.
Wanneer wij ons nu veroorlooven op de zaak . terug to komen,
is dat niet om van onze verklaring lets of te doen, maar omdat wij met eenige uitspraken, welke Uwe Excellentie sedert
bij verschillendegelegenheden deed, ons geenszins kunnen
vereenigen.
1. De invoering op 1 September. Naar ons inzien zijn claarteen
ernstige bezwaren. Vooreerst moat er toch voldoende
g
tijd zijn, dat de openbare mooning zoowel hi:er to lande als
iii onze overzeeschegebiedsdeelen en in Vlaanderen zich kan
uitspraken,, en ten tweede is aldus de tijd om de invoering voor
te bereiden to kort, wijl daarin nog de vacantie valt.
2. De overeenstemming met BelgM. Telkens wanneer het
Algemeen Nederlandsch Verbond zich tot de Regeering wendde
over het spellingvraagstuk, heeft het er op aangedrongen, dat
geen beslissing omtrent wijzigingen zou worden ,genomen, alvorens volledige overeenstemming zou verkregen zijn met de
Belgische Regeering. Verschil in schrijfwijze der taal voor
Nederlanders en Vlamingen zou een ernstige belemmering zijn
voor hetgemeenschappelijk work tot handhaving en verheffin,g
van de Nederlandsche cultuur, een belemmering, die vooral de
Vlamingen, in hun moeilijken strijd tegen het Fransch zouden
gevoelen. Het rapport der Commissie gaf den indruk, dat de
overeenstemming met Vlaanderen zoo goed als vaststond, maar
vol,gens latere berichten zou dat noggeenszins het geval zijn,
en door het optreden van een nieuwen Minister van Onderwijs
in Belgie zal de kans, die voor 1 September te verkrijgen, er
niet op verbeterd zijn,.
Het hoofdbestuur van ons Verbond, dat zoowel voor Neiderland als voor Vlaanderen spreekt, is aan zijn verleden verplicht als allereerste eisch to stellen : dezelfde schrijfwijze van
onze taal in Nederland en in Belgie; Hever een spelling
hervorming dan, een, die allen
e
in Nederland zou worden
ingevoerd.
3. Keuze tusschen De Tries en Te Winkel en de nieuwe
spelling.
Vol ens het verslag in de dagbladen zou Uwe Excellentie
in haar antwoord op de interpellatie van den heer Tilanus in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal o.a.gezegd hebben:
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Spellinghervorming.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, te 's-Gravenhage verzond het hoofdbestuur
26 Juni den volgenden brief :
Excellentie,
In zijn brief van 30 April j.l. No. 876/179 deelde het Hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond Uwe Excellente mee, dat het instemde met de voor, genomen spellinghervorming, zooals die in de dagbladen was openbaar gemaakt.
Wij meendengoed to doen, al dadelijk van die instemming
te doen blijken, daar volgens de dagbladen de bedoeling der
openbaarmaking was, dat de Ministerraad, alvorens over Uw
voorstel te beslissen, zou kunnen kennis nemen van de openbare meening over do voorgestelde wijzigingen in de schrijfwijze van de Nederlandsche taal.
Het hoofdbestuur heeft altijd een gematigde spellinghervorming voorgestaan om het leeren van Nederlandsch, zoowel
1 ) Op den Van-Riebeeck-dag van dit jaar (6 April 1934)
heeft onze gezant, Dr. Lorentz, de thans weer volledige grafsteen in het Zuidafrikaansch Museum te Kaapstad onthuld.

Spr. wil De Vries en To Winkel een kansgeven. Wie prijs
stellen op handhaving van de naamvals-n kunnen die houden,
maar dan moeten zij De Vries en Te Winkel onverkort toepassen. Daarvoor danken de heeren. Daargaat hot beroep
op het dierbaar historisch be instil
Dit is de uiterste concessie welke spr. wil doen.
Indien de meaning van Uwe Excellentie in deze woorden juist
is weergegeven, dan kan het hoofdbestuur daarop niet antlers
zeggen dan dat het liever .elke spellinghervormin,g afwijst dan
een, die zou worden ingevoerd op die mauler, want dat zou
de verwarring ten top voeren. Vooral omdat de ondervinding
geleerd heeft, dat het strong handhaven van de spellin,g De
Vries en Te Winkel niet mogelijk is, wil het hoofdbestuur zijn
steun geven aan een spellinghervorming
maar indien het
,
voornemen, in de aangehaaldo woorden vervat, tot uitvoering
komt, zou vrij zeker de eerie helft van het yolk blijven schrijven, zooals nu, met overtreding van elken voorgeschreven
regel, en de andere helft volgens de door Uwe Excellentie voorgestelde reels. Zulk een toestand is, naar onze meening, niet
to aanvaarden.
Het hoofdbestuur verzoekt Uwe Excellentie eerbiedig, vorenstaande beschouwin.g in ernstigen overweging te nemen.
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die documenten door professor dr. C. F. A. van Dam, te
Amsterdam. Het ieerste deel, 1621-1641, is zoo goad als gereed
op een klein ,deel der vertalingen na. Een , deel Bier documenten
omvat een hoofdstuk Curacao van 1632-1641.
Een voorloopige afdruk van deze reeks , documenten ward als
een zeer toepasselijk geschenk aan de beide bovengenoemde
besturen aangeboden.

Professor Dr. Kloeke.
Zooals in het jaarverslag is vermeld, wordt de taak van de
Taalwacht thans vervuld door het ,dagelijksch bestuur in
samenwerking met het Genootschap „onze Taal".
In deze samenwerking is ook begrepen, dat de redactie van
het orgaan van het Genootschap „onze Taal" goedvindt, dat
de redactie van Neerlandia berichten en mededeelingen uit
dat orgaan overneemt.
Zooals den lezers misschien bekend is, heeft het Genootschap
„onze Taal" een Raad van Deskundigen, aan wiens oordeel
het bestuur de door ledengedane vragen onderwerpt. Die
Raad wordt bedoeld, wanneer in de uit „Onze Taal" overgenomen stukjes sprake is van ,,de Raad".
ENS-Woordvormingen als ihoogstens, minstens en overigens,
oordeelde de Raad, zijn zoo gewoon geworden, dat men ze niet
meer als germanismen kan beschouwen.
Maar afgekeurd worden: ieerstens, tweedens, derdens en
deze woorden vindt men dan ook in onze lijst van germanismen.
DOELSTELLING. Bij het inzenden van ,dit woord aan
den Raad 'hadden wij vermeld, ,dat vele leden het hadden
opgegeven en wij hadden er de opmerking aan toegevoegd,
dat men ,er zich bijzonder aan scheen te ergeren.
De ergernis, zegt ieen lid van den Raad, - mij persoonlijk
ook niet vreemd - zal haar oorsprong hebben in twee dingen:
lo. de voorkeur voor het lange quasi-gewichtige, idikdoenerige
woord, wanneer men eenvoudig meent: 'duel, bedoeling; 2o. het
wijsgeerige air van zich niet te kunnen binden aan een eenvoudig, klaar bedoelen, maar alleen een algemeene richting te
kunnen aan even, waarin men zich bewegen zal. Het woord
komt no al eens voor in wetten, reglementen, statuten of dgl.
van vereenigingen met een weidsch, maar vaag, islechts als
ver ideaalgezien, doel, waarin men zooveel mogelijk vogels
van allerlei veeren samenbrengen wil en zoo weinig mogelijk
zich binden aan bepaalde beginselen of een vast program.
Zoowel die inhoud als het Duitsche makelij zullen den - gegronden, echt Nederlandschen - afkeer veroorzaken.
B. D. - Ons medelid de Heer H. J. Hartkamp, gep. Selloutbij-Nacht, vraagt nog eons onze aandacht voor de groeiende
neiging om de van oudsher in onze taal gebruikte aanduiding
gepensionneerd (gep.)" to vervangen door het aan het Duitsch
„
ontleende achtervoegsel „buiten idienst (b.d.)" (h.d. ausser
Dienst; a.D.). Dat bovendien onjuist is! vele gebruikers van
die twee letters b.d. - merkt ons lid op - schijnen niet te
weten, idat „buiten , dienst" geenszins aangeeft, dat iemand
epensionneerd Is. Immers, toen ik nog actief ,dienend was,
g
bey ond ik me, als ik b.v. thuis vertoefde, ook buiten
d i e n s t. De desbetreffende voorschriften vermelden b.v., dat
een officier buiten dienst burgerkleeding mag ,dragen. Hieruit
blijkt dus zeer duidelijk, dat „buiten dienst"volstrekt niet beteekent, dat iemand gepensionneerd is.
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ITO& deplechtigheid in de Ridderzaal op 2 Juni (zie ons
hoofdartikel) bond het bestuur van het Historisch Genootschap
te Utrecht aan het Hoofdbestuur vna het Algem. Nederlandsch
Verbond en dat der Koninklijke Vereeniging Oost en West, een
feestgave aan, om te doen blijken van zijn belangstelling in
ige vereeniging van Curacao met
de herdenking van de 300-jar
Nederland.
Al sedert geruimen tijd heeft het Historisch Genootschap
in voorbereiding de uitgave van een verzameling Spaansche
documenten uit het Archivo de Indias te Sevilla bijeengebracht door miss Irene A. Wright, een Amerikaansche, die
in het bijzonder belang stelt in de geschiedenis van W.I.
Deze uitgaaf, welke het tijdvak 1621-1648 zal omvatten,
zal vergezeld gaan van de vertalingen in het Nederlandsch van

Den 8sten Juni j.l. aanvaardde Prof. Dr. G. G. Kloeke onder
groote belangstelling zijn ambt als hoogleeraar in de Faculteit
der Letteren to Leiden, met een intree-redo over: „Deftige en
Gemeenzame Taal" in de Aula der Leidsche Universiteit.
Van harte wenschen wij den nieuwen hoogleeraar een vruchtbaron werkkring toe; zijn liefde voor Neerlands yolk en taal
geven hem . daar zeker recht op.
Ons Verbond hoopt Prof. Kloeke, gelijk idat reeds herhaaldelijk het geval was, tot medewerking bereid te vinden.

Hulp dringend noodig.
24 Maart j.l. bestond de Koloniale School voor Vrouwen en
Meisjes te 's-Gravenhage 12% jaar. Gedurende , lien tijd volgden
meer dan 800 vrouwen en meisjes de moeder-cursussen en de
leergangen in tropische hygiene, verbandleer, eerste hulp bij
ongelukken, Maleisch, land- en volkenkunde, koken, naaien,
plant- en idierverzorging, enz.
Deze zeer nuttige instelling, waarover Neerlandia meermalen een geillustreerd artikel bracht, wordt met ondergang
bedreigd, zoo niet bijtijds hulp geboden wordt.
Een comite van actie en aanbeveling tracht nu een steunfonds bijeen to brengen, dat naar een der overladen stichters,
Oudemansfonds zal genoemd worden.
Wij bevelen het met warmte aan en vostigen gaarne de
aandacht op het giro-nummer 30777 van den penningmeester,
den heer J. C. Hietink, Gr. Hoefijzerlaan 23, Wassenaar.

Tuinfeest te Brookville.
Wij ontvingen de aankondiging van een tuinfeest, dat de
hoer en mevrouw J. T. Scheepers 26 Mei op hun prachtig
landgoed to Brookville, Long Island, zouden geven. Tot de
enoodi den behoorden vooral Nederlanders en Nederlandsche
g
afstammelingen. Op de lijst der vereenigingen stond ook het
Alg. Ned. Verbond.

Mooi Indiè.
De officieele vereeniging voor toeristenverkeer in Nederlandsch-India te Batavia blijft op voortreffelijke wijze reclame
maken voor ons mooie India. Telkens tracht zij met een
nummer van haar keurig verzorgd periodiek „Tourism in
Netherland India" den vreemdeling naar de Oost to lokken.
Nu weer ontvingen wij een nummer gewijd aan Buitenzorg,
openend met een portret van den G.G. Het bevat o.m. prachtie
afbeeldingen van 's Lands Plantentuin en is hoofdzakelijk
g
gewijd aan de rijke flora van Insulinde.
De hoer P. J. van Baarda, directeur en stuwkracht van dit
Indisch Toeristen-bureau, thans ook 'secretaris ,der Groep
Ned.-India van ons Verbond, legt met deze uitgaaf veel ear in.

Vereeniging voor beschaafde omgangstaal
Programma voor de maand Juli te Antwerpen.
Vrijdag 6 Juli: Debat over „Het ontwerp Marchant: vereenvoudigde spelling van het Nederlandsch", ingeleid door den
beer G. Dewijze.
Vrijdag 16 Juli: Spreekbeurt van den hoer Maarten Mommens
over de vraag: „Wat is een mooi gedicht, onder oogpunt van
psychologie, kunst en dichterlijke bekoorlijkheid-ethiek".
Vrijdag 20 Juli: Spreekbeurt van den hoer Tony Kerremans
over „De Crisis".
Vrijdag 27 Juli: „Militairisme en Pacifisme", in to leiden door
den hoer H. Oosterwijk.
Alle vergaderingen zijn openbaar.

Nederlandsche Bond in Duitschland.
Ingekomen bijdragen voor de voortzetting der uitgave: De
Post van Holland (Zie Neerlandia van Juni).
S. W. de C. 5 gld. ; Mevr. K. B. 2.50 gld.

Bijdragen voor de Herdenking Nederland-Curacao
1634-1934.
Na de vorige opgaaf zijn nog ingekomen van:
Mr. G. H. E. to Eefde f 3.-; Gr. Th. v. d. 0. v. V.
o. h. 0. d. N. f 100.-; Prof. Ir. J. A. G. f 5.-; beiden to
W. P. M.,
's-Gravenhage; Mr. Dr. W. D., Amsterdam,
New York, f 5.-.

f 25.-;
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BIJ DE BAAR VAN PRINS HENDRIK
Honderden colleges en personen hebben bun deelnemin.g betuigd aan de Koningin en de Prfnses. Om
in een leed te kunnen deelnemen, meet men dat leed
begrijpen, en als wij irachten de smart te peilen, die nu
het hart van Moeder en Dochter vervult, dan treft ons
vooral dit: Zij missen den eenige, met wien Zij vrij en
onbevangen, als mensch
met mensch verkeerden.
Alle anderen zijn onderdanen, buigende onderdanen.
Dat groote leed meedragen, och, laat ,ons 't
maar eerlijk zeggen, dat
kunnen wij niet; maar
zooals wij vrienden, in
droefheid trachten le
helpen door jets over te
nemen van de dagelijksche plichten, die juist
'clan zoo zwaar kunnen
vallen, zoo kunnen wij de
Koningin en de Prinses
sterken door niet enkel
buigende onderdanen te
zijn, maar met de daad
trouwe onderdanen, goede Nederlanders, die op
Haar voorbeeld eerlijk en
ijvetig de Ned. gemeenschap dienen, niet door
hoera-roepen of vergaderingen met vele sprekers, die zichzelf graag
hooren, maar door de
ons gegeven taak te vervullen met inspanning
van al onze krachten,
om de taak zelve, niet
om eigen naam of eer,
zooals Prins Hendrik
de taak vervulde, die hij

zichzelf in zijn tweede vaderland had opgelegd, met den
voornamen eenvoud van den mensch, die nooit zichzelf
zoekt. Zijn hart ging uit naar al wat het Nederlandsche
yolk bewoog en rusteloos was hij in de weer om mere
te werken door voorgaan, door medeleven en door belangstelling toonen. En dat moeten juist wij, laden van
het Algemeen Nederlandsch Verbond, we!
zeer waardeeren, en nu
Hij is heengegaan, met
eerbied en, dankbaarheid
gedenken.
Uit ervaring weten wij
het alien, dat de in onze
jeugd ontvangen indrukken en geknoopte banden
het diepst en het sterkst
zijn, het is voor ons, geboren Nederlanders, dus
geenszins verdienste,
maar eenvoudige, natuurlijke plicht, wanneer wij
goede Nederlanders zijn,
werkend ten bate van ons
yolk. Maar beseffen wij
wel voldoende, wat het
beteekent, als een man,
die toch zeker een goed
Duitscher was, op zijn
24ste jaar door de wet
Nederlander geworden,
zijn tweede vaderland
heeft gediend op de wijze
zooals Prins Hendrik
dat deed?
Als wij ons daarvan
rekenschap geven, moet
het Alg. Ned. Verbond de
gedachtenis aan dezen
goeclen Nederlander bewaren als een kostelijk
5 Juli 1934.
goed.
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De Muziek in Nederland.
Het musiceeren, het uitvoeren van orkest- en kamermuziek, is in Nederland tot rijken bloei gekomen. Tot
een zoo overvloedigen bloei, dat voor een aanzienlijk
deel der Nederlandsche muziekminnaars dit croncertleven
voor den eenig mogelijken verschijningsvorm van een
muziekleven began te gelden. Het lijkt voor alles floodzakelijk, dit misverstand grondig uit den weg te ruimen.
Het uitvoeren van muziek was vroeger, in achter ons
liggende beschavingsperioden, de primaire, de eenig
bestaanbare uiting van muzikaliteit. Men beschikte nog
niet over notatiesystemen, zij die zich tot muziek maker
geroepen gevoelden, occupeerden zich met de muziek
krachtens een onmiskenbaren aanleg, zij werden ertoe
gedwongen, het spelen met klanken was meer een
instincthandeling dan iets antlers; zij „musiceerden"
zooals vogels zingen, kinderen spelen.
Wij vinden deze primitieve stadia nog terug bij ettelijke
buifien-Europeesche beschavingen. De musici, die gamelan-muziek uitvoeren, kennen geen notenschrift, de Moorsche muzikanten, Welke men in Marokko nog overal
aantreff, musiceeren Touter op hun „gehoor" en hun
„gevoel". Men kan zelfs nog dichter bij huis blijven,
vele Zigeunerviolisten spelen nooit uit geschreven of
gedrukte partijen, zij zijn buiten staat muziek te lezen,
en zij ihebben daar ook geen behoefte aan, omdat hun
ooren, hun muzikale herinneringsvermogens, volkomen
betrouwbaar zijn. Wij vinden bier geen scherpe scheiding
tusschen scheppende en herscheppende muzikaliteit. Door
den Zigeunerprimas wordt tenminste evenveel gefinproviseerd als gereproduceerd.
Dit stadium heeft onze Europeesche toonkunst als
totaliteit ook doorgemaakt. Het is nog niet zeer Tang
geleden, een -paar honderd jaar slechts, dat de uitvoierder
van een stuk muziek over zeer positieve scheppende ver1 ) Daar de heer Pijper hier niet geschreven heeft over het
aandeel idat hij izelf in de ontwikkeling van de Nederlandsche
muziek heeft gehad, vertoont zijn beschouwing ,een leemte,
die wij met een enkel woord willen aanvullen.
Willem Pijper, leerling van Joh. Wagenaar, is seen toonkunstenaar van veelzijdige begaardheid, die zich als componist, uitvoerend musicus en leeraar naam heeft verworven en
ver over de grenzen beken,d is. Als schrijver over muziek en
criticus heeft hij eveneensgeza,g. Men leze zijn voortreffelijke
opstellen, verzameld in de bij Querido, uitgegeven bundels
De Quintencirkel en De Stemvork. Zijn muzikale scheppingen,
ontstaan sedert 1910, vormen reeds een belangrijke list van
orkest- en ,dramatische werken, liederen, koren, kamermuziek,
pianowerken, enz. De volledige list tot 1930 vindt men in
Moderne Nederlandsche Componisten
,
door Paul F. Sanders
(uitg. J. Philip Krusema,n), achter , een belangwekkende studie
over leven en werk van Willem Pijper, waarin de schrijver
tot het besluit komt, dat „met Pijper Nederland voor het eerst
sinds eeuwen weer is opgenomen in het Europeesche muziekleven". En de bekende Rotterdamsche muziekbeoordeelaar
H. W. de Ronde noemt hem in zijn lijvig Overzicht der
Muziekgeschiedenis (uitgaaf Querido) onder de componi sten
van 'hedendaagsche muziek ieen van de belangrijkste „ook doordat hij als paedagoog een aantal jongeren voorgaat, die hij
weet te bezielen voor het ideaal van ,een groote Nederlandsche toonkunst". De Ronde spreekt zelfs van de „School
Pijper". Karel Mengelberg, Guillaume Landre, Bertus van
Lier, Henk Badings, Piet Ketting, Henriette Bosmans en
Johan Franco, werkten bij Pijper en onder zijn tegenwoordige
leerlingen acht hijzelf ook talenten aanwezig. Dat deelde hij
ons merle in een onderhoud, waarin hij ook als zijn meening
kenbaar maakte, dat hij wars is van beperkt chauvinisme en
kunst alleen belangrijk acht, als ze ,een dusdanig eigen karakter heeft idat paar beteekenis over de grenzen kan reiken.
Onze jonge toonkunstenaars geven reden te verwachten, ,dat
Nederland in de muzikale wereld weer gaat meetellen, dank
zij voorgangers als Pijper.
RED.

mogens moest kunnen beschikken. De virtuozen uit
Beethovens tijd waren zelfs nog gehouden hun eigen
cadenzen te improviseeren bij de door hen uit te voeren
solo-concerten. Pas na 1800 ongeveer groeide naast het
ras der met eigen phantasie begaafde musici een
menschenslag op, dat de muziek Wilde, of moest dienen,
zonder daarbij eigenlijke scheppende talenten te bezitten.
De technische zijde der toonkunst vroeg steeds meer
aandacht, en het vak pianospelen b.v. werd een dermate gespecialiseerde bezigheid, dat er, voor den pianist,
naast zijn pianospelen, eigenlijk geen plaats, geen belangstelling meer was voor het fantaseeren, voor de improvisatie, voor muziek, die een, oogenblik klinken mag om
daarna weer te vervluchtigeni. Er kwam een duidelijke
scheiding in de muziekwereld; aan den eenen karat staan
de uitvoerders (weer onderverdeeld in solisten, paedagogen en theorefici), aan de andere zijde die componisten,
die op hun heart vaak weer zoo ver van de muziekpraktijk zijn afgegroeid, dat zij buiten staat blijken een
eenigermate bevredigende uitvoiering van eigen of
vreemde scheppingen te geven. Berlioz, om een beroemd
voorbeeld te geven, was volstrekt geen reproducent.
Slechts als kapelmeester, als dirigent, kon hij in het
openbaar optreden. En als dirigent heeft hij bijna
sluitend eigen werken tot uitvoiering gebracht. Zijn
positie in de muziekwereld was die van componist en
criticus. Wagner was geen uitvoerend kunstenaar en
ook Brahms trad zelden in het openbaar op. Debussy
speelde uitstekend piano, maar voor het eigenlijke
concerteeren ontbrak hem alle aanleg. Men zou deze
voorbeelden nog aanzienlijk kunnen vermeerderen.
Hiertegenover vinden wij, in de 19de eeuw, de virtuozen, die ook gecomponeerd hebiben. Twee namen komen
ons hierbij het eerst in de gedachten: Liszt en Paganini.
Zoowel de pianist als de violist waren op de eerste plaats
grandioze herscheppers. Hun composities dragen de
kenmerken van het concertpodium: het is alles voorfreffelijk voor hun instrument gedacht en gerealiseerd, maar
de muzikale inventie vliegt nimmer geheel vrij uit. Men
herkent vrijwel steeds de solistische bedoelingen, hun
muziek led& slechts ten voile onder hun eigen handen,
steeds blijven de elementen der improvisatie herkenbaar.
De muziekhistorie bewaart ook de herinnering aan een
paar figuren, die het evenwicht tusschen, scheppend en
herscheppend vermogen in een hoogeren graad gevonden
hebben, Chopin bijvoorbeeld, en Cesar Franck, de orgelvirtuoos. In later tijden kan men nog noemen Hindemith,
die een uitmuntend altist is, de componist-pianisten Stravinsky en Prokofieff. Daartegenover staan: Honegger,
Malipiero, Schonberg en vele anderen. De herinnering
aan groote creatieve figuren is slechts zelden tegelijkertijd
die aan buitengewone uitvoerders.
Maar de muziekgeschiedenis van een land, van een
bepaald tijdperk, bestaat vrijwel uitsluitend nit historisch
geWorden compositie-stijlen, uit manifestaties van den
scheppenden geest. De herinnering aan bijzondere verrichtingen op het gebied der reproductie is voor musicologische specialisten van belong, niet voor de continuffeit
in de wereld der klanken. Wanneer wij over een muziekhistorische periode spreken, dan wordt daarmede gedoeld
op composities.
Het muziekleven in Nederland in dezen laatsten,
engeren zin, is nog zeer jong. Gedurende bijna drie
eeuwen heeft Nederland geen deel gehad aan de ant-
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wikkeling in de wereld der muziek; na Sweelincks dood
was het mef de compositie in ons land voor een ruim
aantal jaren afgeloopen. E en paar eenzame figuren
hebben wacht gehouden bij het flauw brandende vlammetje op 'het aan de Muzen gewijde altaar, maar meer
doen dan het vuur ingerekend houden konden zij niet:
brandstof ontbrak. Men kent nog enkele namen: Albert
Joan Ban (1597-1644), Quirinus van Blankenburg
(1654-1739), beiden meer theoretici dan componisten,
Pieter Hellendaal uit Leiden, geb. pl.m. 1721, gestorven
in Engeland, J. G. Bertelman (1782-1854), Brachthuizer, de befaamde organist (1779-1832), en tenslotte, als overgang naar nieuwere tijden, Van Bree
(1801-1857), Verhulst (1816-1891) en Richard Hol
(1825-1904). Van een eigenlijk muziekleven kon men
temauwernood spreken.
De opbloei begon iomstreeks 1900. Van de Brie componisten, die toen tot de jaren van hun vollen wasdom
waren gekomen, Alphons Diepenbrock (1862-1921),
Bernard Zweers (1854-1924) en Joh. Wagenaar(1862)
heeft de eerstgenoemde wel den sterksten invloed uitgeoefend. Niet dat Diepenbrock in den gebruikelijken zin
van het wooed „school" zou hebben gemaakt, — de
leerlingen van Zweers en Wagenaar waren veel talrijker
en deze beiden waren veel meer „muziekpaedagogen"
dan de classicus Diepenbrock — maar Diepenbrocks
invloed blijkt achteraf vooral naspeurbaar in de peripherie van het scheppende bewustzijn der latere generaties. Hetgeen Diepenbrock componeerde, de wijze waarop
hij het phenomeen der muzikale scheppingsdrift benaderde, wijst op een onnavolgbare wijze den weg vooruit,
weg uit 't brave gemiddelde der vaderlandsche epigonenmentaliteit, welke men tot dan toe vrijwel uitsluitend
aantrof. De scheppingen, die hij voltooide, zijn in
Europeeschen zin wellicht niet van het eerste plan, het
gemiddelde, waarin hij dacht en componeerde, staat
volstrekt op internationaal niveau. Met Diepenbrock
leerde de Nederlander voor het eerst sinds Brie eeuwen
weer Europeesch-verstaanbaar spreken. Men hoort,
evenals bij Zweers, nog Wagner uit Diepenbrocks
muziek, maar ook reeds Mahler, ook reeds Debussy.
Dit brengt ons op het onderwerp der specifiek Nederlandsche muzikaliteit. Ongetwijfeld vindt men in het
Nederlandsche muziekbewustzijn elementen van Duitschen zoowel als van Franschen oorsprong. De eigenheld der Nederlandsche muzikaliteit wordt daardoor niet
verminderd. Hetgeen men de nationale eigenschappen
eener muziek noemt, kan men, pas op den langen duur,
achteraf, als zoodanig herkenneni en waardeeren. Pas
wanneer een traditie ontstaan is, zooals (tat het geval
was met de Duitsche, de Italiaansche, de Fransche
m‘ uziek, kan men vaststelleni, waarin die typische kenmerken dezer muzikaliteit bestaan. Evenwichtigheid,
lichtheid en helderheid van timbre gelden als specifiek
Fransche eigenschappen; hechte bouw, solide schrijfwijze, massale klankontwikkeling als Duitsche; bontheid
en praal, gevoel voor dramatische effecten behooren voor
onze opvattingen tot de Italiaansche eigenschappen.
Men kan niet zeggen, dat de kenmerken der eigenlijke
volksmuziek van een land steeds duidelijk herkenbaar
zouden zijn in de kunstmuziek van datzelfde land; beide
genres loopen bij herhaling zeer vet uiteen. De in de
tegenwoordige tijden zoo vaak gehoorde roep om nationale bewustwording in de kunst, en dus ook in de muziek
der verschillende volken, is natuurlijk niet te bevredigen
met een reincultuur van volksmuziekjes, noch in een

reduceeren van de kunstmuziek tot een min of meer gesubilimeerde rhapsodie op volkswijzien en boerendansen.
Afgezien van de vraag of de muziek als universeele
kunst (in tegenstelling met de literatuur, de dramaturgie,
kent de muziek, evenmin als de beeldende kunsten, de
belemmering van taalgrenzen) wel waarlijk gediend zou
worden door eene versterking van het nationale besef,
zou men moeten opmerken, dat b.v. een „Nederlandsche" muziek, welke haar bestaansrecht zou willen ontleenen aan Valerius' Gedenckclank volkomen van elke
ontwikkelingsmogelijkheid verstoken zou blijven,nu zoowel
als in de toekomst. Deze liederenbundel was op het tijdstip van ontstaan trouwens juist even on-Nederlandsch,
even internationaal, wat het muzikale deel betreft, als,
bijvoorbeeld, een tegenwoordig Nederlandsch Concertgebouwprogramma. Met dit verschil dat er voor den
ouden Nederlander minder aanleiding, minder artistieke
aanleiding, bestond om zich naar het Duitsche kompas
te richten, dan voor den concertgever van den tegenwoordigen tijd. Er vial omstreeks, 1600 meer te leeren
van Engeland, van Frankrijk.
***

Om de oorspronkelijke kenmerken eener specifiek Nederlandsche muzikaliteit te vinden, moeten wij terug gaan
tot Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621). Want noch
Hellendaals Italianismen (hij was leerling van Tartini
en dat heeft een duidelijk stempel gezet op al zijn ons
bekende werken), noch Verhulsts Mendels,sohn-imitaties
bevatten die Nederlandsche eigenschappen in voldoend
overtuigenden vorm.
Wij vinden, in de muziek van Sweelinck sterke invloeden uit Italie en. Frankrijk. De psalmen zijn oorspronkelijk gecomponeerd op Fransche woorden, er bestaan
van Sweelinck, voor toetsen-instrumenten, variaties op
Fransche liederen („Est-ce Mars?"). Men zou echter
nimmer kunnen, zeggen, dat Sweelincks kunst tot de
Fransche gedachtenwereld zou behooren. Sweelinck was
een volstrekt oorspronkelijk meester, wiens ontdekkingen,
vooral op het gebied der structuur, aan alle volgende
generaties tot voorbeeld hebben gestrekt. De variatievorm, waarvan Beethoven herhaaldelijk gebruik maakte,
een vorm die nog door Brahms en Rich. Strauss bijna
ongewijzigd wend overgenomen, is een vondst van
Sweelinck. De fuga, door Joh. Seb. Bach tot de uiterste
perfectie ontwikkeld, een vorm die nog in onze eeuw
door Max Reger met voorliefde werd gebruikt, berust
eveneens op Sweelincks ontdekkingen. De versieringskunst der Fransche clavecinsten is in kiem bij den Nederlandschen meester reeds aanwezig. Overeenkomst tusschen Sweelincks werken en die van tijdgenooten vindt
men slechts bij die (eveneens in „internationaal" opzicht
vrijwel onbekende) Engelsche meesters van het anthem,
b.v. Orlando Gibbons (1583-1625) en bij de virginalists William Byrd (1543-1623) en John Bull (15631628). De figuraties van de latere Fransche clavecinisten
(de grondlegger van de Fransche clavecinistenschool
Jaques Champion de Chambionnieres stierf in 1670 en
Couperin le Grand leeide van 1668 tot 1733) berusten
voor een aanzienlijk deel op de versieringskunst van den
Nederlanden Er is meer dan een uiterlijke overeenkomst
tusschen Sweelincks werk en drat van den, grootmeester
van het contrapunt J. S. Bach. Sweelincks traditie was
door zijn leerlingen naar Duitschland overgebracht. De
heels Noordduitsche organistenschool zou zonder den

Nederlandschen meester onbestaanbaar zijn. De wisselwerking tusschen bet Nederlandsche en het Duitsche
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componeeren was vroeger dus van een totaal andere
orde dan in later tijden ten onrechte werd aangenomen.
De oorsprongen der typisch West-Europeesche strengcontrapuntisc'he muziek zijn te vinden in Nederland;
Duitsche meesters hebben die technieken verder ontwikkeld, maar hun ontdekking meet aan de Nederlanders
toegeschreven warden.
Het beeki, der tegenwoordige muziek laat vooralsnog
niet een zoo overzichtelijke schematiseering toe. Het
nieuwe contrapunt, dat een contrapunt van complexen
warden zal, na het contrapunt der .enkele lijnen, dat de
Europeesche muziek gedurende meer dan drie eeuwen
beheerscht heeft, verkeert nog in een zeer pril stadium.
Wellicht vraagt de ontwikkeling daarvan nog tienitallen
jaren, misschien ook zullen wij binnen korter tijd al
klinkende resultaten hooren. Zeker is, dat de duidelijkste
manifestaties van deze nieuwe compositietechniek, op
enkele gefsoleercle voorbeelden bij , Stravinsky, Malipiero,
Alban Berg en Bela Bartbk na, in composities van
Neclerlandsche musici te vindien zijn. Laat ons er echter
den tiadruk op leggen, dat elke „nieuwe orde" in onordeliike tijden, zooals wij thans beleven, de ernstigste
uitingsmoeilijkheden, ondervinden moet....
***

Om eenigermate duidelijk te maken, waarop deze
nieuwe orde berust, waaruit zij , bestaat, is het noodig
enkele technische kenmerken der Europeesche muziek
wat nader te beschouwen.
De wezenlijke vernieuwing, welke de muziek na 1910
ongeveer onderging, bestaat niet louter uit de harmonische uitbreidingen, is dus niet in de eerste plaats te
vinden in de gebieden der samenklanken, zooals sommigen nog steeds denken. De groei van modaliteit naar
tonaliteit, drie eeuwen geleden, de uitbreiding der tonaliteit tot pluritonaliteit, welke in de afgeloopen twintig
jaren een felt werd, zijn evenwijdig loopende verschijnselen. Maar men moet ze niet 'als phenomenen opzichzelf
waamemen. De „specialisatie" van modaliteit tot tonaliteit blijkt achteraf slechts bestaan te hebben terwille van
de ontwikkeling van het harmionisch besef. Het uitgestrekte gebied der modaliteiten was te groat om in harmonisch opzicht in cultuur gebracht te warden,. De muziekschrijvende menschheid heeft juist drie eeuwen noodig
gehad om het gebied der twee modi (majeur en mineur)
volledig te bewerken. Dit graces bleak in het begin deter
eeuw zoowat afgeloopen. Men ging op zoek naar nieuwe
mogelijkheden. Deze mogelijkheden blijken gevonden te
zijn in de nieuwe technieken der pluritonaliteit (de mogelijkheid om meerdere tonaliteiten in verband van gelijktijdigheid te brengen) en, der polymetriek (de mogelijkheid om meerdere metra tegelijkertijd te gebruiken).
Volstrekt nieuw zijn deze technieken allerminst. Bij de
buiten-Europeesche muziek ontmoet men herhaaldelijk
sporen van iheterophonie, wat in wezen met anders is
dan pluritonaliteit. En ,om bepaalde vormen van polymetriek te beluisteren behoeft men zich slechts te bezinnen op de rhythmische pikan.terieen, welke de aantrekkelijkste eigenschappen van de authentieke jazzmuziek uitmaken. (Van de echte Neger-jazz, welteverstaan. De Amerikaansch-Europeesche „vermaaks"muziek,
welke men met het verzamelwoord jazz aanduidt, heeft
hier uiterst weinig mee te maken).
De nieuwe muziek, nu in het bezit gesteld van die
uitdrukkingsmogelijkheden, welke in de pluritonaliteit en
de polymetriek liggen 'besloten, staat voor de opgave:
met gebruikmaking van de nieuw verworven middelen

kunstwerken te maken. Wij hebben, zooeven vastgesteld,
dat voor de West-Europeesche toonkunst het contrapunt,
de muzikale weefkunsi, een onmisbaar bestanddeel van
de compositie is. Inderdaad kan men zich noch Bach,
noch Beethoven, noch Berlioz, noch Mozart denken
zonder contrapunt. Men overclrijft niet door te zeggen,
dat 99 0/0' van de Europeesche toonkunst in hoogste
instantie denkbaar is zonder oorspronkelijke melodische
inventie, maar niet zonder contrapuntisch bewustzijn.
Het is bekend, dat Nederlanders, Vlamingen en Noord.Franschen de oudste contrapuntische ontdekkingen hebben, gedaan. De Nederlander Sweelinck heeft de fundamenten voor het gehouw der Europeesche muziek, van
ongeveer 1600 tot heden, gelegd. Het lijkt alsof Nederland thans ten tweeden, male geroepen wordt om aan
de spits te komen van de componisten der eerstvolgende
generaties.
Ik blijf er mij helder van bewust, dat deze voorspelling
niet in enkele jaren in vervulling kan gaan. Het ontwikkelingstempo van een cultuurstrooming is ongevoelig
voor de versnellingen, die het leven op andere gebieden,
(wetenschap, oeconomie, religie, politick) zoo duidelijk
vertoont. Het geestelijk leven heeft zijn eigen tempo, men
kan daarop (gelukkig) niet kunstmatig invloed uitoefenen. Ik voorzie, dat Nederland gedurende de eerstvolgende vijftig jaren, eerst nog bijna onmerkbaar, zijn
invloed op de Europeesche muziek zal zien toeniemen.
In geen enkel ander Europeesch land tie ik even duidelijk de consequenties getrokken uit de veranderingen,
welke de toonkunst na de definitieve „Kldrung des
tonalen Bewusstseins" theeft ondergaan. Die muziek in
Frankrijk, Duitschland en Italia heeft zich die lessen
van Debussy (in positieven zin) en van Rich. Strauss—
Mahler (in negatieven zin) volstrekt niet ten nutte gemaakt. Ik wil niet zeggen, dat geheel componeerend
Nederland dat wel heeft gedaan, ook hier zijn er nog
velen, die deze overduidelijke teekenen nog niet begrepen
hebben. Maar daar staat hier meer tegenover. De muziek,
het componeeren in Nederland, bevindt zich aan het
begin van een, groeiperiode, die tot hail kan strekken aan
de muziek van geheel Europa. Mits Nederland zijn
roeping verstaat.
WILLEM PI JPER.
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ben Usselincx voor zijn plan tot stichting van een
Zweedsch—Nederlandsche Compagnie geen voldoende
medewerking vond, kwam hij in 1642 weer met iets
anders voor den dag; n.l. een octrooi-aanvrage voor het
droogmaken van eenige Zweedsche meren. Op zijn 75ste
jaar is hij then midden in den winter, in opdracht van
de Kroon, een onderzoek gaan instellen en opmetingen
gaan verrichten. Maar voor de uitvoiering waren, met
het mg op de zware oorlogslasten, geen gelden beschikbaar, terwijl er ook geen uitzicht bestond, dat dit binnenkort wel het geval zou zijn. wok van deze plannen,
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hoe good ,00k op zich zelf, kwam dus weer niets.
Eerst toen zag Usselincx in, dat er aan alles een einde
komt. Hij is kort daarop, in het genot van een bescheiden
jaargeldje voor de aan de Zweedsche regeering bewezen
diensten, naar Holland teruggekeerd. Van zijne laatste
levensjaren is weinig meer bekend dan dat hij in 1643
nog bemoefingen heeft gehad in het naar Gothenburg
doen overkom,en van visschers uit de Nederlanden; hij
is in Holland als een vergeten burger overleden en, zooals vroeger gezegd, in een klein dorpskerkje begraven.
Hoe geheel antlers zou de Nederlandsche stam er
misschien thans voorstaan, wanneer men in Holland
niet doof was gebleven voor de stem van Usselincx, en
in later jaren mann,en als Johan Maurits van Nassau
en Peter Stuyvesant, in vele opzichten zijne geestverwanten, niet in den steek had gelaten.
De geschiedenis van de nieuw opgerichte Zweedsch
West-Indische Compagnie, die voor Usselincxs Zuidercompagnie in de plaats gekomen is, is vooral merkwaardig omdat zij de aanleiding is geweest tot de stichting van de kolonie Nieuw-Zweden, vlak bij NieuwNederland. De oprichters, zoowel Samuel Blommaert
als Peter Minuit behoorden tot de „malcontenten". Eerstgenioemde werd omstreeks 1634 bij de Zweedsche autoriteiten geintroduceerd door Michel le Blo ,n, een te Amsterdam wo,nenden Zuid-Nederlander, die als diplomatiek
agent, spion en kunstkooper een belangrijke ro,1 in de
Zweedsche geschiedenis gespeeld heeft en wrens naam
in de diplomatieke en andere bes,cheiden in de archieven
ontelbare malen voorkomt.
Blommaert was oppercommies en koopman geweest
bij de Oost-Indische Compagnie, gehuwd met een dochter van den Gouverneur-generaal Gerard Reijnst en een
van de oprichters van de West-Indische Compagnie.
Volgens le Blon was hij de leermeester geweest van
den vro, eger genoemden Larsso,n van der Linde, en „een
coopman van sinrijcke aanslaegen,, die met fondement
discoureert van de negotie en navigatie, die men in
Sweden sou cunnen veroorsaecken". Bij die Zweedsche
machthebbers viel hij zoo in den smaak, dat hij in 1635
tot Zweedsch commissaris te Amsterdam werd aangesteld en over allerlei handelsaangelegenheden werd geraadpleegd. Peter Minuit (of Minnewit), ook een ZuidNederlander, was gouverneur geweest van NieuwNederland, en door de bewindhebbers der West-Indische
Compagnie verongelijkt en ontslagen.
De, in overleg met Spieringh, den Zweedschen resident bij de Staten, opgerichte compagnie werd gesticht
om handel te drijven op en volksplantingen aan te leggen
aan de kusten van Noord-Amerika, waar zich nog geen
Engelschen en Hollanders gevestigd hadden. Van het
benoodigde kapitaal, f 20.000.— — men wilde op bescheiden vo, et beginnen — brachten. Blommaert, Minuit
en zijne handelsvrienden de helft in, de andere helft
werd door de gebroeders Oxenstjema, admiraal Fleming
en Spieringh bijeengebracht.
Over het ontstaan van de compagnie bevat ha Stockholmer Rijksarchief belangrijke stukken, o.a. een
memorie van Peter Minuit van 15 Juni 1636, waarin
hij het plan o,ntwerpt voor een reis naar „de Virgines,
Nie-Nederland en andere plaatsen, daeromtrent seckere
plaetsen mij wel bekentelyck syn", hij vraagt daarbij
octrooi voor 70 jaar, „stellende de limiten' van TerraNeuff tot Florida", dus de geheele Oostkust van de
tegenwoordige Vereenigde Staten. In het volgend jaar
werd hij benoemd tot directeur en is met de schepen
„Calmar Nyckle" (de Calmar-sleutel), schipper Jan
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Hendrikse van de Waeter, en „Gripen" (de Griffioen),
schipper Erasmus Jeurianse, uitgevaren, met een door
Blommaert te varen uit Amsterdam toegezonden bemanning en lading. Er werd inderdaact aan de Delaware een
kolonie gesticht, waaraan men den naam heeft gegeven
van Nya Sverige (Nieuw Zwed,en); het ter bescherming
gebouwde fort werd naar de koningin, Christina, genoemd.
De zaken schijnen niet naar wensch te zijn gegaan;
Blommaert klaagt daar ten minste over; ook over den
last, dien de bewindhebbers der West-Indische Com.
pagnie hem aandeden, nu hij hun concurrentie ging
aandoen. Daarom stelde hij voor het plan tot ko,loniseeren
en ook den handel maar te laten varen en gaf in overweging, dat men zich meer op de kaapvaart zou gaan
toeleggen, in het bijzonder op de Spaansche zilvervloten.
In later jaren is de bekende Hendrik de Moucheron,
de vervaardiger van het Zweedsche zeerecht, een der
bestuurders geweest; deze heeft gedurende de laatste
jaren van het bestaan der Zweedsch Afrikaansche Compagnie, ook in het bestuur van die compagnie gezeten.
De k,o,loinisten van Nieuw Zweden zijn in ho,ofclzaak
N,ederlanders geweest, velen afkomstig uit de provincie
Utrecht, en in 1640, order leiding van een zekeren
Joost van den Boo,gaerdt, met het schip „Fredenburg"
daarheen getrokken. Kernkamp maakt in de Scandinavische Archivalien melding van een „Memorie van den
Heer Hoochkamer" om den „Heer Resident Spierinck
te verto,onen", waarin deze Hoio, chkamer, ook al weer
een „malcontent" van de West-Indische Compagnie,
zich, door bemiddeling van Samuel Blommaert, in
betrekking stelde met de Zweedsche regeering en
octro, oi vroeg om een kolonie in Nieuw-Zwed, en te
stichten „op de manier van de in „Nieuw-Nederland
bestaande patro, o,nschappen". In die memorie uit
Hoochkamer staan wider meer eenige bezwaren tegen de
voor de nieuwe kolonie voorgestelde plaats, waarvan
hij moeilijkheden verwacht met de Nederlandsche
kolonie, welks fort men, de rivier op- of afgaande,
altijd zou moeten passeeren. Of men aan de wenken van
Hoochkamer gevolg 'heeft gegeven en een andere plaats
gekoizen heeft, is mij niet bekend, maar wel, dat de
moeilijkheden met Nieuw Nederland inderclaad niet zijn
uitgebleven en dat in 1655 „Herr Pettus Styfesandt hier
„in Neu-Schweden, mit all sin macht van schipffen und
„volkern gekommen und gegen all unser vermuthen
„Ihre Konigl. Magt. zu Schweden rechtmaszige posses„sion hit hostiliter auffeischt und invadirt, die unter„thanen gefanglich auff die schipffe bringer und
„sander einige anmeldung ,oder clarigation von hostile
„ankompft, noch fiber des dieses Konigl. fort Christina
„auff alien setter berendt (hat)” en ook „die gantze
revire” had laten opeischen. Het Stockholmer archief
bevat nog een grout aantal andere bescheiden over dien
overval, en over de, naar aanleiding daarvan, gevoerde
onderhandelingen, o.a. een uittreksel uit de boeken der
Amerikaansche compagnieover de schaden en verliezen,
welke de Nederlandsche West-Indische Compagnie Naar
aan plantages, gebouwen, enz. had toegebracht. Bij de
ond, erhandelingen schijnt men tot overeenstemming te
zijn gekomen en de grenzen nauwkeurig te hebben
vastgesteld, am in de to, ekomst geschillen te voorkomen.
Die toekomst is echter niet van larger duur geweest,
want bij den overval door de Engelschen in 1664, is
niet alleen de Nederlandsche, maar ook de Zweedsche
kolonie door hen veroverd en bij den vrede van Breda
in hunne handen gebleven.
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Prent uit A. Montanus' De Nieuwe en Onbekende Wareld, 1671.

De lotgevallen van de kolonie zijn uitvoerig beschreven door C. F. Odhner in zijn werk „Kolonier Nya
Sveriges Grundlaggning".
In de 18de eeuw is weder een Zweedsche WestIndische Compagnie opgericht, aangezien de Nederlanders daarbij niet in belangrijke mate betrokken zijn
geweest, zal ik daarover zwijgen.
Voor ons belangwekkend is ook de geschiedenis van
de Zweedsch-Afrikaansche Compagnie; niet omdat de
door haar behaalde resultaten van zoo groote beteekenis
zijn geweest, maar omdat dit eigenlijk een zuiver
Nederlandsche ondememing is geweest, onder Zweedsche vlag. Mr. N. de Roever heeft in een studie „Twee
concurrenten van de Eerste West-Indische Compagnie"
onwederlegbaar aangetoond, dat het een geheel met
Nederlandsch geld gestichte en geheel door Nederlanders bestuurde onderneming is geweest, waarbij slechts
een paar Zweedsche hofdignitarissen als stroomannen in
het bestuur waren opgenomen, om 'haar het uiterlijk van
een Zweedsche onderneming te given. Hij heeft daartoe
woordelijk ,overgenomen een door Hendrik Carloff, (den
man, met Wiens hulp de maatschappij is opgericht) op
aandringen der W.I.C., op 12 October 1662, voor notaris
Jacob de Winter te Amsterdam aigelegd schriftelijk getuigenis, onder bereidverklaring dit onder eede te bevestigen.
De stichters van deze te Gothenburg gevestigde
„simulante" compagnie waren eigenlijk alleen Lodewijk
de Geer met familie en vrienden; van het daarin gestoken kapitaal, 178.000 rijksdaalders, had Lodewijk
de Geer alleen 84.000 rijksdaalders, dus bijna de helft,
ingebracht. Carloff was natuurlijk al weer een „malcontent" ambtenaar der W.I.C., die in 1649 vrij was
gekom.en. Het met de compagnie beoogde Joel was het
drijven van handel op West-Afrika en het bestrijden
van de West-Indische Compagnie, dus eigenlijk van
eigen landgenooten. Het contract werd gesloten voor
notaris van Swieten te Amsterdam.
Tot de handelsartikelen hebben een tijd lang ook behoard negerslaven, die men kocht aan de kust van
Guinea, om die te verkoopen in West-Indie of te ruilen
tegen Westindische producten. (Zie „Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap". Deel XXII,
1901). De uitgeruste schepen „Christina" en „de
Liefde" zijn op de eerste reis uitgezeild naar het
gebied der W. I. C., waar men Cabo Corso (het

tegenwoordige Cape Coast Castle), een door de
W.I.C. verlaten factory, heeft bezet en ook andere plaatsen der W.I.C. heeft aangedaan, zonder op verzet te
stuiten. Op de terugreis was de Eerste Engelsche Oorlog
met de Republiek uitgebroken, en zijn de schepen door
Blake, die meende met Nederlandsche schepen te doen
te hebben (de geheele bemanning bestond ook inderdaad
uit Nederlanders), opgebracht. Diplomatieke vertoogen
van de Zweedsche regeering hebben tengevolge gehad,
dat zij door de Engelsche regeering later zijn vrij gelaten, het grappige geval heeft zich hierbij voorgedaan,
dat de Staten 'hiertoe hebben meegewerkt, en dus de vrijlating hebben bevorderd van schepen, die bepaaldelijk
bestemd waren om hunne belangen to benadeelen. Men
wist blijkbaar niet Welk vleesch men in de kuip had en
Wilde De Geer ter wille zijn.
In den beginne liepen de taken naar wensch; maar
zoodra in 1656 Carloff met Laurens de Geer ruzie kreeg,
veranderde het. Nauwelijks was Denemarken met
Zweden in oorlog geraakt, of hij hood aan den Deenschen koning zijn hulk aan en richtte een DeenschAfrikaansche compagnie op, die weer evenzeer een
„simulante" compagnie was, als de Zweedsche. In den
grond van de zaak was het niet anders dan een onderneming van Amsterdamsche kooplieden, zooals Carloff
later ook officieel heeft verklaard, blijkens een door De
Roever eveneens woordelijk overgenomen getuigenis.
Met ieen schip, bemand met Nederlandsche zeelieden
en soldaten, maar nu onder Deensche vlag, verscheen
hij, in 1658 voor Cabo Corso en bezette bet. Wel word
hij er kort daarna door de inboorlingen weder uitgedreven, maar op andere nederzettingen bleef hij meester.
Ditmaal begreep de gouverneur der W.I.C. .echter hoe
de vork in den steel tat; hij trad krachtig tegen de
„simulante" Denen , op en verjoeg hen; Cabo Corso kwam
weer in handen van de West-Indische Compagnie als
wettige eigenaresse *).
*) Holberg beweert in zijn „Danische Reichshistorie", dat
de Hollanders zich van een list bediend hebben om de Deensche versterking in handen te krijgen. Zij zouden n.l. den
Deenschen gouverneur Schmit hebben wijs gemaakt, , dat in
den, inderdaad voor de Denen zeer ongelukkigen, oorlog tegen
Zweden, die met den vrede van Roskilde eindigde, Karel
G-ustaaf den Deenschen koning had gevangen genomen, en ,dat
de zaak er voor de Denen hopeloos voorstond. Schmit zou
toen dienst genomen hebben bij de West-Indische Compagnie
en de vestiging voor een som geld aan deze hebben vferkocht;
en toen zijn opvolger als gouverneur, Joh. Kramer, daar aankwam om de kolonie van hem over te nemen, vond hij haar
in Hollandsche handen.

Den.
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Kok fegen de „simulante" Zweden trail men nu krachtiger op, de agenten van De Geer werden verjaagd; het
schip „Christina" opgebracht en ten bate van de W.I.C.
verkocht.
Langdurige onderhandelingen van de Staten, zoowel
met de Denen als met de Zweden, zijn daarvan het
gevolg geweesf; wijl de Staten beider vriendschap
noodig hadden, zijn zij er bij die onderhandelingen, wat
schadevergoeding betreft, tamelijk goed afgekomen;
maar zoowel de Deensche, als de Zweedsche compagnie
zijn in elk geval van de baan geraakt.
Enkele jaren later, in 1664, had de overval van de
Guineesche bezittingen door de Engelscheni plaats, die
aanleiding is geweest tot de bekende geheimzinnige
„Afrikaansche reis" van De Ruijter, en het begin heeft
gevorm.di van den Tweeden Engelschen oorlog. Deze geschiedenis valt buiten de perken van dit opstel.
Een; Zweedsch Oost-Indische Compagnie, in de 17de
eeuw opgericht, .heeft slechts een zeer kart bestaan
gehad; de stichter er van, Olavus Bergh, ging later
over in dienst van de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie.
In 1731 is een nieuwe compagnie opgericht, waarin
ook wel heel wat Nederlandsch geld is gestoken, maar
waarvan de leiding toch niet in Nederlandsche handen
heeft berust.
Wel is dat het geval geweest met de „Zweedsche Teercompagnie", een geoctrooieerde maaischappij, in 1648
door Hans van Schwindern ,opgericht, die maatschappij
is echter in 1678, bij den vrede van Nijmegen, opgeheven, op aandringen van de Staten, omdat zij aan de
Nederlandsche vrachtvaart afbreuk deed.
* * *

Onder de talrijke Nederlanders, die in Zweden een
groote rol hebben gespeeld, is er geen, die zoo op den
voorgrond is getreden, en vooral voor de economische
en industrieele ontwikkeling van het land van zoo groote
beteekenis is geweest als Lodewijk de Geer. Daarom heb
ik gemeend hem uitvoerig te mogen bespreken.
In 1587 geboren uit een Luyksche patricier-familie,
die am der geloofswille naar Holland was uitgeweken,
vestigde hij zich, na een tijd Lang te Dordrecht te hebben
gewoond, en in Frankrijk te hebben vertoefd am den
handel te leeren, in 1615 te Amsterdam, waar hij ging
wonen in het thans nog bestaande „Huffs met de Hoofden" aan de Keizersgracht. Op aanraden van zijn
zwager Trip dreef hij een handel in wapenen en ander
oorlogsmaterieel, waaraan in dat tijdperk groote behoefte
bestond.
Met het nog op zijn groot vermogen en zijn toen
reeds bekende groote bekwaamheid, was hij al dadelijk
daar een man van aanzien, die herhaaldelijk met opdracht van de Staten naar Zweden gezonden werd om
te onderhandelen over den aankoop van artilleriematerieel, en ook meer dan eens belast werd met het
uitrusten van troepen voor bandgenoaten der Staten,
waarbij het voor deze een groot gemak opleverde, dat
De Geer door zijn groat fortuin en crediet de voor de
betaling vereischte bedragen kon voorschieten en ook
vaak hulp kwam bij het, aan die bondgenooten, verleenen van subsidien fen behoeve van hunne krijgstoerustingen. Het ligt voor de hand, dat hij bij den
Zweedschen koning Gustaaf Adolf, dien hij op die wijze,
samen met zijn zwager Trip, herhaaldelijk uit den nood
geholpen had, een gaarne geziene persoonlijkheid was.
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Zijn handel in oorlogstuig ram snel in omvang toe;
de Staten en de stall Amsterdam, die daarin een niet
Bering voordeel zagen, verleenden hem, waar zulks pas
gaf, verschillende faciliteiten, en zoo werd Amsterdam
een der grootste stapelplaatsen van oorlogsmaterieel

Lodewijk de Geer.
Kopergravure van J. Falk. Naar een schilderij van D. Beck.

voor West Europa; De Geer was als het ware de .17de
eeuwsche Krupp. Bij het plaatsen van een Zweedsche
leering in Holland, waarbij van Zweedsche zijde de
opbrengst van de kopermijnen als waarborg werd aangebaden, was De Geer een der voornaamste inschrijvers.
Daardoor werd zijn aandacht op die mijnen gevestigd,
waarvan grand van den indruk, dien hij daaromtrent
bij zijne reizen in Zweden had gekregen, de exploitatie,
naar zijne meening, niet zoo doelmatig en voordeelig
geschiedde, als wel mogelijk was. Dit was inderdaad
zoo, en in nog hoogere mate gold dit voor de ijzerindustrie. Men bepaalde zich in Zweden, wat de laatste
befreft, tot het, uit de uiimuntende ijzerertsen, bereiden
van ruw ijzer. Dit werd dan naar Lubeck en andere
Hanzesteden vervoerd, om daar verder te worden bewerkt, en kwam dan voor een groot gedeelte wader naar
Zweden, terug. Veal van het voordeel, aan dezen hoogst
belangrijken tak van nijverheid verbonden, ging dus voor
het land verloren en kwam aan de Duitsche steden ten
goede. Den koning was dit ook niet ,anbekend.
Nu bevonden zich toentertijd in Zweden twee, reeds
vroeger genoemde, Zuidnederlandsche bouwmeesters,
Willem en Gerard de Besche, die op het denkbeeld
kwamen zich te wijden aan de mijn-exploitatie aanverwante industrien. Zij vroegen en verkregen octrooi
voor het beheeren van de ijzersmelterijen van Forsmark,
met het recht deze later aan te koopen. Met hen stelde
De Geer zich in verbinding teneinde goed van de Zweedsche metaalindustrie en den handel in metalen tenz. op
de ihoogte te komen; alley tegen ruime belooning.
Het einde van die onderhandelingen was dat De Geer
met Willem, de Besche in 1618 een overeenkomst sloot,
waarbiji hij hem opdroeg de aan de Zweedsche kroon
behoorende ijzersmelterij van Finspong in Oast-Gothland voor hem le pachten. Volgens Kernkamps „Baltische Archivalien" is in het Rijksarchief te Stockholm het
op 20 Juli 1618 aldaar gesloten contract met Willem
de Besche aanwezig, door den , rijkskanselier Axcel
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Oxenstjerna, op last van den koning, geteekend en bezegeld; waarbij De Geer burg blijit voor de jaarlijks
te betalen pachtsom van 5675 rijksdaalders.
Korten tijd daarna vroeg hij aan den koning vergunning zich met zijn gezin in Zweden te vestigen en,
voor het tot ontwikkeling brengen van de metaalindustrie,
de noodige terreinen te koopen of huren; zoolang zijn
eigen zaken hem in Holland hielden, zou De Besche
de noodige gebouwen, maken en de zaken drijven.
Zijn drukke werkzaamheden in Holland lieten De
Geer de eerste jaren niet toe naar Zweden te verhuizen.
De zaken waren trouwens bij den hoogst bekwamen
De Besche in uitmuntende handen; met behulp van uit
de Duitsche steden naar Zweden gehaalde werklieden,
die den Zweden het vak leerden, bracht hij niet alleen
een groote installatie voor het gieten en smeden tot
stand, maar zelfs een volledige kanonnenfabriek, na
enkele jaren kon het land zelf in alle artillerie-behoeften
voorzien.
In 1626 riep de koning De Geer aan het hoofd van
een enkele jaren te voren opgerichte maatschappij voor het
exploiteeren van de koninklijke koperfabrieken. Hij nam
het aanbod aan, stak veel geld in de zaak en vestigde
zich te Norkoping. Het werk werd zeer krachtig aangepakt en op de meest economische wijze, waarbij op
groote schaal van waterkracht gebruik werd gemaakt.
Ook zijn overige zaken breidde hij belangrijk uit, door
in 1627 met De Besche voor 6 jaar de werken van
Osterby, Leufsta en Gimo, in de provin.cie Upland, te
pachten; hier werden in hoofdzaak Waalsche werklieden
aan den gang gezet.
De verhouding tusschen De Geer en Willem de Besche
was ook persoonlijk van den meest vriendschappelijken
aard, bij diens ,overlijden trad hij als voogd over de
kinderen op. Een zijner dochters is met Karel de Besche,
een zoon van Willem gefrouwd. In later jaren, nadat
de zaken van De Geer en De Besche gescheiden waren,
zijn echter met de De Belches geschillen gerezen over
de afwikkeling, die zelfs zoo hoog zijn geloopen, dat de
rijkskanselier Oxenstjerna er bij te pas kwam. (Zie
Kernkamps artikelen in de Bijdragen en Mededeelingen
van het Historisch Genootschap XXIX).
Natuurlijk ontbrak het De Geer niet aan benijders,
die hem op allerlei wijzen trachtten zwart te maken en
dwars te zitten, niet alleen onder de Zweden, maar ook
Hollandsche en Vlaamsche handelaars, Lubecksche

wapensmeclen, die hij overbodig gemaakt had, terwij1
ook de Engelschen hun best deden hem uit de markt
te werken. Zelfs met de Trips geraakte hij op gespannen
voet, zooals onder meer blijkt uit een brief aan
Oxenstjerna over zijn octrooi voor het kanonnen gieten,
waarin hij bijv. zegt: „ce que je n'eusse faict, n'eust este
„que je voy que les jeusnes Trip tachent a s'y fourrer et
„me contreminer, comme ill ont tousiours faict".
Hij kon echter op den steun rekenen zoowel van
Gustaaf Adolf, als van den kanselier, die na den dood
van den koning, tijdens de minderjarigheid van koningin
Christina, aan het 'hoofd van het regentschap stond;
die niet alleen ,hooglijk waardeerden wat hij voor de
ontwikkeling van nijverheid en handel deed, maar ook
niet blind waren voor het groote voordeel, verbonden
aan de vriendschap met een zoo vermogend man, welke
hun bij de schatten, verslindende deelneming aan den
oorlog in Duitschland zoo goed te pas kwam.
Oxenstjerna nam persoonlijk deel in zijne zaken, niet
alleen uit winstbejag, maar ook om een voorbeeld te
stellen aan den Zweedschen adel, die zich in den beginne afkeerig toonde van dat koopmansbedrijf.
De zaken gingen steeds beter. Norkoping werd een
van de voornaamste havens van het land, de fabrieken
van Norkoping en Finspong *) konden het werk niet
af; naast de vroeger genoemde fabrieken, in Upland,
verrezen ijzer- en koperwerken te Sodermaland, te Shylberg in Nericke; te Godegard in 'Oost Gothland (een
groote fabriek van pieken, nagels en hoefijzers). De
reeds oude mijnen van Dannemora leverden veel meer
op dan vroeger; de producten werden wereldberoemd.
De schrijver Frantzen zal niet overdreven hebben toen
hij Lodewijk de Geer den schepper noemde van de
moderne metaalindustrie in Zweden.
In 1641 werd De Geer, die reeds Lang Zweedsch
staatsburger was, als erkenning van zijn verdiensten,
met al zijn nakomelingen iopgenomen in den Zweedschen
adelstand. De motiveering daarvan was aldus: dat hij
door zijne belangrijke , ondernemingen en door zijn
handel in wapenen had bijgedragen tot de verdediging
van het land tegen de vijanden; dat hij, een betere
methode had ingevoerd voor bet gieten van ijzer, voor
het smeden en voor de wapenfabricage; dat door zijn
zorg kostbare werkplaatsen en fabrieken waren opgericht; dat op zijn oproep talrijke vreemde werklieden
waren toegesneld, en dat hij aldus een, belangrijke bron
van nationale welvaart had geschapen. Hij werd nu lid
van het Heerenhuis en kwam, in verband daarmede, te
Stockholm wonen. Hij kocht groote eigendommen in de
provincie, in de eerste plaats Finspong, een paar jaar
later ook Osterby, Leufsta en ('limo. Zijne nakomelingen
in Zweden dragen nog den titel van baron De Geer
van Finspong en. Leufsta. Ook de familie De Besche
is in den Zweedschen adelstancl opgenomen.
Buitengewoon groote diensten heeft De Geer aan
Zweden bewezen bij den ,00rlog met Denemarken in
1644-1645. Het is niet mijn bedoeling de aanleiding en
het verloop van lien oorlog nauwkeurig te beschrijven.
Genoeg zij het bier te vermelden, dat de oorlog begon
met een feitelijk verraderlijken aanval van den Zweedschen generaal Torstenson in Holstein, die in Denemarken een paniek veroorzaakte, welke echter door de
kloekmoedige hauling van den ouden koning Christiaan

Slot Finspong, gesticht door Louis De Geer, den Jon ere
waarin thans de kantoren der turbinefabriek van de Boforswerken gevestigd zijn.

*) Van bevriende zijde werd mij onlangs verteld, dat de,
ook hier te lande gunstig bekende, geschutgieterijen van
Bofors uit De Geers fabrieken te Finspong zijn voortgekomen.
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IV bezworen werd, door wrens verstandige en doortastende maatregelen, daarbij geholpen door een keizerlijk legertje, de kansen keerden en de Zweden zelfs tot
het aannemen van een verdedigende houding gedwongen
werden; dat de Staten, hoewel door een verdrag van
1640 met Zweden verbonden, zich niet tot deelneming
aan den oorlog verplicht achtten, maar zich bepaalden
tot het aannemen van neutraliteit, het aan beide partijen
aanbieden, van bemiddeling, en het later tot tweemaal toe
zenden van een vloof ,antler Witte de With, tot machtvertoon en, tot bescherming van hunne koopvaarders. Ik
zal ook niet uitweiden over het geharrewar tusschen
Frederik Hendrik en de stad Amsterdam over de, in het
geschil, aan te nemen houding en over het toelaten dat
De Geers hulpvloot niet alleen uitzeilde, maar na verslagen te zijn en teruggekeerd om de schade te herstellen,
opnieuw naar Zweden stevende, met het bekende succes,
terwijl men den Denier bij hun pogingen om zich hier
van schepen en troepen te voorzien, later allerlei
moeilijkheden in den weg legde, evenmin over het verloop der onderhandelingen van de bemiddelaars met de
beide oorlogvoerende partijen. Dit alles is uitvoerig en
boeiend beschreven in Kernkamps bekende werk „De
sleutels van de Sont".
F. DEKKER.

(Wordt vervolgd.)
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Groepsvergadering en Groepsdag
op 30 Juni 1934.
Beide bijeenkomsten waren belegd in de gezellige
„stalkamer" van de Theeschenkerij De Hoogwerf
(Marlot) te 's-Gravenhage. Op de groepsvergadering,
Welke in de ochtenduren werd gehouden, waren 14 afdeelingen vertegenwoordigd, terwijl mede 35 Hoofdbestuurs- en gewone leden aanwezig waren.
In zijn openingswoord herdacht de voorzitter, de heer
J. N. Pattist, den onlangs ,overleden voorzitter van de
afd. Amersfoort, den heer A. F. van Beurden, die veel
gedaan heeft om die afdeeling wader op gang te brengen.
Vervolgens werd de propaganda besproken, waarbij eerst
de heer K. E. Oudendijk (lid van het groepsbestuur)
het woord voerde en in een welsprekend betoog de taak
van het A.N.V. uiteenzette, zoowel in Nederland, als
in Vlaanderen en in Zuid-Afrika, zonder zich echter te
mengen in de binnenlandsche aangelegenheden van de
beide laatstgenoemde landen. Spreker eindigde met de
opwekking dat het A.N.V. met blijven strijden voor
eigen taal, eigen werk, eigen aard en het handhaven
van zijn oude leas: „Met raad en daact voor yolk en
stam".
Drs. W. Goedhuys (admiinistrateur A.N.V.), die de
praktische zijde van de propaganda zoude belichten, was
door ziekte verhinderct aanwezig te zijn, waarom zijne
cede door den voorzitter werd voorgelezen.
De inleider legde de ware toestand van het A.N.V.
Moot. Groep Nederland verliest steeds meer leden, Groep
Vlaanderen kwijnt, in Zuid-Afrika zijn slechts eenige
plaatselijke afdeelingen. De inleider wijt dezen achteruit-
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gang aan de veranderde tijdsomstandigheden, waaraan
het Verbond zich meet aanpassen. Wij kunnen niet meer
volstaan met lezingen en voordrachten, maar moeten
praktisch cultuur-werk verrichten, door het inrichten van
heemschut- , en wisselende tentoonstellingen, het bevorderen van Nederlandsche en Streektaal-rolprenten, z.g.
„Delta-werk", enz. Daarvoor is het iechter noodig dat
de tijdroovende vereenigings-administratie gescheiden
wordt van den praktischen arbeid, waarvoor afzonderlijke personen moeten warden aangesteld, zooals nu
reeds is geschied voor de goed werkende afdeeling
Boekverspreiding. Wenschelijk zoude het zijn als er een
„werkcentrum" ontstond, waarbij inleider verwees naar
de betreffende voorbeelden van het Koloniaal Instituut
te Amsterdam en van de „Volksbund fur das Deutschim Ausland".
Naar aanleiding van beide inleidingen ontspon zich
eene langdurige gedachienwisseling, waaraan verschillende afgevaardigden en leden deelnamen.
Tenslotte werd op voorstel van Mr. A. B. Cohen
Stuart een commissie ingesteld, die in overleg met het
groepsbestuur op korten termijn een voorstel zal inclienen, beireffende eene nieuwe organisatie van het Ver
bond, 'n nieuwe wijze van propaganda voeren en werken.
In deze commissie werden, benoemd: de heer Mr
A. 13. Cohen Stuart (Den Haag), voorzitter, Mej. A.
Kuyper (Rotterdam) en de heeren C. K. Kesler (Amsterdam), Dr. C. A. Reeser (Schiedam), Mr. J. Dome1a
Nieuwenhuis (Groningen), F. Reysenbach en D.
Roessingh van Iterson (groepsbestuur, Den Haag).
Een voorstel van afd. Rotterdam inzake de spelling
der Nederl. taal, werd ingetrokken, als zijnde intusschen
overbodig geworden door aannemiing van de motieTilanus in de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Li. Gen. Jhr. E. J. M. Wittert wekte de aanwezigen
op, om de Nederlandsch leergangen voor Nederlandsche kinderen in Duitschland te steunen, iomdat die
leergangen geen subsidies meer ,ontvangen. De voorzitter
zegde, staande de vergadering, ,een bijdrage van 'Groff
Nederland, groot 50 gld., toe.
Mr. E. L. van Emden (Den Haag) bepleitte versterking van onze weermacht, die ook een groot en algemeen
belong is.
Tijdens de gemeenschappelijke koffiemaaltijd werd
een, inzameling gehouden voor de Nederlandsche leergangen in Duitschland, die ongeveer 20 gld. opbracht.
In de middagbijeenkomst (groepsdag), die door een
nog grooter aortal leden wend bijgewoond don 's morgens, hield .Mevrouw E. J. van den Broecke-de Man uit
Aardenburg een uitstekende voordracht over De .Moederfiguur in de Nederlandsche letterkunde, die warm werd
toegejuicht. Mevr. v. id. Broecke besloot met het zeggen
van het Wilhelmus van Nassaue, dat staande werd
aangehoord.
Aan het slot van den groepsdag deelde de voorzitter
meicle, dat op verzoek van het Groepsbestuur, Prof. Dr.
A. A. van Schelven, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op 10 Juli, den 350sten herdenkingsdag van het overlijden van Prins Willem van Oranje,
een radio-rude zou houden, uit te zenden door de Avro.
Na het sluiten van den groepsdag, begroette de voorzitter der Afd. 's-Gravenhage en Omstreken de aanwezigen. Mevrouw Bouwmeester zong hierop eenige
Nederlandsche liederen, waarna een middagthee in den
ruin, door de Afd. Den Haag werd aangeboden.
Hiermede werd deze geslaagde bijeenkomst besloten.
D. R. v. I.
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z,on nog Lang door het Curacaosche gedenkraam naar
binn,en zou m,ogen schijnen, in het gebouw, waar overzeesch,e en moederlandsche belangen elkander ontmoeten.
Zijne Excellentie Dr. Colijn zeide in dit geschenk
vooral te willen zien een geschenk der Curacaosche bevolking in al haar geledingen en dankbaar het gedenkraam, namens de Nederl. Regeering fe aanvaarden.
Men begaf zich daarna naar het trappenhuis, waar

Het Gedenkraam Nederland-Curacao onthuld
Het plan om, ter gelegenheid der Curacaoherdenking,

aan de moederlandsche Regeering een gedenkraam aan
te bieden, ter plaatsing in het meest daarvoor in aanmerking komend gebouw dat van het Departement
van K,o,lonien te 's-Gravenhage — is ontstaan in den
boezem der Commissie Nederland-Curacao, 1634-1934,
ingesteld op initiatief van het Algemeen Nederlandsch
lo:
Verbond en de Koninklijke Vereeniging Oost en West.
In overleg met den Minister-president werd als plaats
gekozen het venster dat het trappenihuis verlicht in het
nieuwe gedeelte van het Departemenisgebouw. Dit
venster bestaat uit zes smalle vakken, drie beneden en
drie kleinere haven.. In de drie bovenste vakken zijn
figuren aangebracht, in het middelste het Nederlandsche
wapen, in de beide andere gestyleerde tropische boomer',
de drie benedenste vertoonden geen emblemen. Besloten
werd het middelste benedenvak te vervangen door het
gedenkraam.
Dit laatste werd, op zeer verdienstelijke wijze, uitgevoerd door het Atelier van gebrand glas „'t Prinsenhof
(J. L. Schouten) te Delft, geheel in stiji met de andere
vakken en met de vensters in de nabijheid.
Het raam vertoont het schip uit het wapen der WestIndische Compagnie, een Westindievaarder van 't grootste charter uit de eerste helft der 17de eeuw; aang,eno,men
mag worden dat de ook uit de geschiedenis van Nederlandsch Brazilie bekende Groot Hoorn, van het Noorder
Kwartier, 't schip van Van Walbeeck, die in 1634 Curacao
voor de Compagnie in bezit nam, er zoo heeft uitgezien.
Half September had de bovengenoemde Commissie een
onderhoud met den met verlof hier te lande vertoevenden
Gouverneur van Curaca,o,, den Heer B.W. T. van Slob,b,e,
die van m,eening bleek te zijn dat het gedenkraam bij
voorkeur door Curacao, zou moeten worden, aangeboden. Toen dienaangaande overeenstemming verkregen
was, werd als onderschrift gekozen „Aangeboden door
het Comite 1634-1934 op Curacao, ". De verandering
van den naam der Curacaosche organisatie in „Herdenkingscom[missie 1634-1934 Curacao-Nederland", werd
h.t.l. eerst bekend toen het raam gereed was.
op 29 Juni j.l. des ochtends tegen elf uur, verzamelden zich in de nieuwe commissiekamer ten Departemente
de meeste leden der Commissie Nederland—Curacao
1634-1934, een aantal hoofdambtenaren en ambtenaren
van het Departement van Kolo,nien, eenige genoodigden
en de vertegenwoordigers der Pers, ten, einde getuigen
te zijn van de aanbieding van het gedenkraam, namens
het gebiedspd,eel Curacao,, biji monde van den Heer H.
Schotb,orgh, oud-Adm. van Financien van Curacao.
Deze laatste richtte zich tot den Minister-president en
gaf uiting aan het verlang, en van Curacao om, bij gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige vereeniging met Nederland, ook door een daad blijk te
geven van het gevoel der bevolking daarginds van
saamhoorigheid met het moederland. Aan het slot zijner
korte, maar welsprekende redevoering gaf de Heer
Schotborgh uiting aan de hoop, dat de Nederlandsche
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Het gedenkraam Nederland-Curacao in het Departement
van Kolonien te 's-Gravenhage.

de Heer Schotb, orgh, door 'n ruk aan een koord, het nog
achter een gordijn verborgen gedenkraam onthulde.
Door eenige fotografische opnamen werd de plechtigheid van 29 Juni, een der momenten van de Curacaoherdenking van 1934, voor tijdgenoot en nazaat aan de
vergetelheid ontrukt.
Voordracht van Dr. van der Sleen.
Zaterdagmiddag, 5 Mei, heeft Dr. W. G. N. van der Sleen
voor leden engenoodigden van het A.N.V. , het Koloniaal
Instituut, Oost en West en het Aardrijkskundig Genootschap
in de Aula van de Ned. Handels Hoogeschool te Rotterdam
voor een zeer talrijk gehoor een lezing met lichtbeelden en
rolprenten gehouden, ingeleid door den beer W. A. Engelbrecht,
voorzitter der plaatselijke commissie van 't A. G. die de aandacht vestigde op de nationale herdenking van de 300-jarige
vereeniging van Curacao met Nederland en merkwaardige
bijzonderheden meedeelde over de oprichting der West-Indische
Compagnie. In 1634 besloot deze als steunpunt voor haar
handel Curacao in bezit te nemen. Hierna volgde in groote
trekken degeschiedenis van Curacao, terwijl beer Engelbrecht tenslotte de verwachting uitsprak, dat Nederland de
W.-I. eilanden als een waardevolgebiedsdeel van den Staat,
tot verdere ontwikkeling zal weten te brengen. Vervolgens
heeft Dr. Van der Sleen door middel van een aantal lantaarnplaten een indrukgegeven van Curacao. Een film deed de
toeschouwers o.m. de havens binnenvaren, de openingsplechtigheld van den Kolonialen Raad bijwonen, en die verwelkoming
van den nieuwen bisschop, Mgr. Verriet. Tenslotte nog beelden
van Bonaire en Aruba. Dr. Van der Sleen eindigde met de
vraag waarom zoo weinig Nederlanders - in tegenstelling
met Engelschen en Amerikanen - deze eilanden bezoeken.
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Bij de Peter-Benoit-Herdenking.
Wend in 1933, in Vlaanderen, Hendrik Conscience herdacht, naar aanleiding van de vijfiigste verjaring van
zijn dood, dezen zomer word' overal in het Vlaamsche
land het eeuwfeest der geboorte van den opwekker der
muziekkunst in Vlaanderen, Peter Benoit, gevierd. Het
Vlaamsch-nationaal Zangersfeest, dat 1 Juli duizenden
zanglustigen en toeschouwers naar Antwerpen trok, was
grootendeels aan de liederen van Benoit gewijd; in vele
steden en groote gemeenten werden reeds cantates van
Benoit ten gehoore gebracht en zelfs bij de Guldensporenherdenking is zijn gedachtenis gevierd en zijn naam in
een adem, genoemdp met Jan Breydel, Pieter de Coninck
en de andere helden uit den slag bij Kortrijk in 1302!
Te Harelbeke, het belangrijke dorp bij de Sporenstad,
waar Benoit, 17 Augustus 1834, het levenslicht zag, heeft
een uit zeer wakkere mannen samengesteld comite, het
schamele geboortehuisje van den grooten toondichter in
een voor de historiografie van de Vlaamsche muziek
aantrekkelijk hoewel klein museum herschapen en
verder, 29 Juli j.l. op plechtige wijze, in het bijzijn van
een ontelbare menigte, een treffend monument, hem
waardig, onthuld. Oak Antwerpen, de stad waar hij
tot de voile oniplooring kwam van zijn machtig muzikaal talent, de stad ook waar een deel van zijn lever'sdroom: de oprichting van een Vlaamsch muziekconservatorium en van een Vlaamsch Lyrisch Tooneel, verwezenlijkt werd en hij, bij de uitvoering, op de Greenplaats, in de schaduw van den ideaal-mooien LieveVrouwetoren, van zijne oratoria De Schelde, De Oorlog,
De Rijn, De Rubenscantate, Die W ereld in, enz., evenveel
triomfen mocht beleven, heeft hem niet vergeten. Tijdens
de Antwerpsche kermisdagen, in het midden van deze
maand, wordt een door Henry Vandevelde ontworpen
monument, in den Win, voor het gebouw der Vlaamsche
Opera onthuld, Welke plechtigheid gepaard zal gaan met
een openbare verheerlijking van zijn bijna geniaal
scheppingsvermogen en zijn Vlaamschen durf.
Het is wel een merkwaardig toeval dat zoowel Benoit
als Conscience, deze levenwekkers van den nationalen
geest, van het eigen stambewustzijn in Vlaanderen, beiden
Fransche namen dragen en beiden, voor de citing van
hunne gedachten, eerst van de Fransche taal gebruik
hebben gemaakt. Alvorens aan de volkstaal de voorkeur
te geven schreef Conscience eenige novellen in het
Fransch. Benoit, die eens, naar het misschien wel wat
hoogdravende woord van Liszt, „de Rubens der Vlaamsche muziek" zou worden, componeerde, als orkestmeester
werkzaam in een tweederangstheater te Parijs, een opera
„Le Roi des Aulnes", zó(5 weinig bekend, dat men geruimen tijd na den load van Benoit, aan het bestaan
ervan heeft getwijfeld. Hij schreef ook eenige Fransche
liederen die niets tot zijn lateren roem hebben. bijgebracht. Doch eerst na zijn terugkeer naar Vlaanderen
vend Benoit zijn weg. Op verzen van Em. Hiel componeerde hij, in 1865-1866, zijn eerste oratorium
Lucifer, voor dubbele gemengde koren, kinderstemmen,

klein gemengd koor, soli, groot orkest, orgel en harden.
En als peen, plots doorgebroken stroom volgden, weldra,
alien in de volkstaal, in een bijna .onafzienbare reeks,
zijn feestgezangen pen oratoria, lyrische drama's, godsdienstige muziekstukken, symfonische werken en liederen
elkaar op. Als Smetana, met wren men hem wel meer
heeft vergeleken, was Peter Benoit een kampioen van
het welbegrepen nationalisms in de muziek dat geen
eclectische muzikale kultuur uitsluit. Heel Vlaanderen
zin.gt nu zijn Strqdlied, zijn innig-roerend Ali:in Moederspraak, kent zijn Charlotte Corday, zijn Schelde, zijn
jubelmarsch en zelfs de minst muzikale Vlaming ziet,
in gedachte, naar hem op als naar een der grootste
figuren uit de Vlaamsche herwordingsbeweging. Dat
Benoit in Noord-Nederland nog altijd niet naar zijn
juiste waarde wordt geschat, volt zees te betreuren. Het
is best mogelijk dat Benoit, die een renaissance-verschijning in de Vlaamsche muziek is geweest, door den meer
nuchteren stambroeder van benoorden Moerdijk, juist
am dezen renaissancistischen insiag, minder kan worden
genoten don in het zooveel Zuidelijker Vlaanderen,
maar daar zijn toch werken als zijn Symfonisch gedichi
voor fluit en orkest (1866), zijn Meilief voor klein orkest
(1893), zijn Ave Maria en Onze Varier, zijne fantasia's
voor klavier, die zelfs op het prograrnma van het Concertgebouw of het Residentieorkest, op verre na geen kwaad
figuur zouden slaan. In de kracht van zijn kunst, de
breedheidp van zijn muzikale uitwerking, de kleur van
zijn polyfonisch palet is Peter Benoit, evenzeer als in
zijn strijd voor de verlevendiging van het stamgevoel,
een rasecht Vlaming, een Nederlander, een Dietscher
geweest. Moge dit velen in het Noorden aansporen om,
in dezen herdenkingstijd, Benoit te leeren begrijpen en
waardeeren als een groot musicus en als een machtig
maar tot dusver schist ongebruikt bindteeken tusschen
Noord en Zuid.

Peter Benoit (1834-17 Aug.-1934).
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Een kultuurfochf door Zuid-Vlaanderen.
In het vorig nummer van Neerlandia is reeds, bondig,
gewag gemaakt van den 17 Juni j.l. door meer dan
70 leden van tak Brussel van het A.N.V., bij schitterend
zomerweder, in Zuid-Vlaanderen gemaakten kultuurtocht. De eenige tegenvaller was het telaat komen van
enkele leden, bij 'het vertrek op de Em. Jacqmainlaan,
zoodat de drie toierauto's door het bestuur van den Tak
afgehuurdi, eerst een half uur na den tijd, door den
voorzitter, teven's leider van den loch', gesteld, in voile
vaart de groote baan naar Ninove iopreden. Te Strifthem,
een rechis van de baan, in een dicht begroeid dal verscholen liggend dory, zou de kerk met hare symbolische
glasramen worden bezichtigd, maar bij de aankomst
aldaar was de „hoogmis" juist aangevangien, zoodat de
meeste deelnemers aan het reisje, voor ditmaal althans,
met een blik, van ver op de typische glasramen geworpen, genoegen moesten nemen. Een kwartier later
stopte de A.N.V.-karavaan nabij de oude Abdijkerk in
Lodewijk XIII-stijl van het aan den Dender gelegen
stadje Ninove, dat een burcht van de Gothen is geweest
en een bielangrijke rol in de geschiedenis van Vlaanderen
heeft gespeeld. Niet zonder een tikje verwaandheid beweren de Ninovenareni dat „de oudste, de stoutste, de
wijste stad Ninove is". Hier, evenals elders op den toicht,
zorgde de leider voor het verstrekken van den noodigen
uitleg en of en toe oioik voor een geestig woord. Nu ging
de rit verder door het heuvelachtige Zuid-Vlaanderen,
met zijne vruchtbare, kleurige oogstvelden en zijn heerlijke vergezichten, in de richting van Geeraardsbergen.
Als ware Alpenauto's klommen de drie zwaargeladen
A.N.V.-wagons tegen de steile helling van den Ouden
Berg (of Odinberg) op waar, op het hoog boven
Geeraardsbergen han.gende terras van het koffiehuis
„Het Hemelrijk", het middagmaal werd genut en door
Noordnederlanders en Vlamingen 'hartelijk werd verbroederd. Na de rust volgde eeni loopje naar de stad,
in de diepte, werden enkele kiekjes gemaakt voor de kerk,
het 14de eeuwsche raadhuis en bet door Brussel benijde
„Manneken Pis" en reed men verder, Tangs den Muziekberg (den Muzenberg der Romeinen), waar de sage van
Heer Daneelken, den Vlaamschen Tannhduser speelt,
naar Ronse, de stad van den heiligen Hermes en den
wijdvermaardien „Fiertel", een ommegang van zee uren
die, door de velden en over de heuvelen, met de relikwiekast van den schutspatroon der nijverige stad wordt
gemaakt. Op de Markt werd door den leider van den
A.N.V.-tocht gelegenheid gegeven om, — het warme
wedier had menig lid een bijna bestendig droge keel
bezorgd — met 'het heerlijke bier uit deze om, den levenslust van hare bewoners bekende streek, kennis, te maken.
Over den Hootond, met links het heerlijke gezicht op
den dicht beboschten, romantischen Kluisberg en, recht
voor zich uit, de breed-openliggende met falrijke dorpen
bezaaide Scheldevallei, ging het nu in de richting van
Tiegem en Ingooigem, dwars door dit moioie gewest, dat
een land is van dichters en kunstenaars, het voormalige
gebied van de Gobelinwevers, de streek van Gevaert,
Benoit en Brengier, van 'Oentil Antheunis, Nestor de
Tiëre, Isidoor T'eirlinck, Omer Wattez, Rene DeClercq,
Hugo Verriest, Stijn Streuvels, A. Hans, Modest Hays
en vele andere Viamingen die naam maakten, in de
schilderkunst, de muziek, de letterkunde of de \Ardenschap. Te Ingooigem schaarden , de deelnemers aan den
tocht zich voor het tegen den kerkmuur aangebrachte
grafmonument van den in 1922 gestorven „zoietgevoois,

V.1.n.r.: Theo Bogaerts, redacteur van de Maasbode te Brussel,
Bart Wessel, redacteur van het Algemeen Handelsblad te
Brussel, Maurits Liesenborghs, voorzitter van Tak Brussel
van het A.N.V. en redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, Mr. , W. Thelen, voorzitter van Groep Vlaanderen van
het A.N.V., Stijn Streuvels en E. Tilemans, correspondent van
het Rotterdamsch Nieuwsblad te Brussel.

den" priester-dichter en redenaar Hugo Verriest, den
fijnbesnaarden leerling van Guido Gezelle, den verdienstelijken leeraar van Albrecht Rodenbach. De voorzitter
van den Tali, Maurits Liesenborghs, herinnerde aan het
bezoek, eenige maanden voor Verriests dood, door de
leden van Tak Brussel A.N.V. aan Ingooigem gebracht.
Na gewezen te hebben op de groote, blijvende verdiensten van „piaster Verriest" — zooals hij: in den yolksmond is bilijvien heeteni — legde de voorzitter, uit alley
naam, een school bloemen neer aan den voet van het
fraaie, door Karel Lateur, een broeder van Stijn Streuvels
(Frank Lateur)' gebeeldhouwd gedenkteeken. En teen
werd er gewandekl naar „Het Lijsternest", het idyllisch
gelegen verblijf van Stijn Streuvels die bet gehieele gezeischap op de hartelijikste wijze in zijn fain ontving,
zich herhaaldelijk, alleen of in groep, liet fotografeeren,
honderdmaal zijn handteekening plaatste op prentbriefkaarten, verlof gaf om bloiemen te plukken in zijn twin
en verder, van op den naburigen „kouter", het buitengewoon mole panorama, met den all een kaap naar
de Scheldevallei afbuigenden Kluisberg op den achtergrond, omstandig verklaarde. Over het vriendelijke onthaal op het Lijsternest waren de A.N.V.-ers niet uitgesproken en de beroemde schrijver kreeg dan oiok een
welgemeende ovatie tom de auto-karavaan zich weer
in beweging stelde en hij, met zijn jongste dochtertje,
alien nawuilde.
Het ging verder over Oudenaarde naar Mater en
Maria-Hoorebeke, waar de ontvangst al even gul was.
Doch, bij gebrek aan plaats, zal eerst in ons volgend
nummer, over dit laatste gedeelte van dezen uiterst welgeslaagden tocht, iets meer kunnen worden verteld.

De W. B. in Vlaanderen.
De vereeniging, die uit vrienden van het werk der
Wereldbibliotheek bestaat, de zoogenaamde W. B.Vereeniging, 'heeft dit jaar haar gebruikelijke jaarlijksche algemeene • ergadering niet in Nederland, maar in
Vlaanderen gehouden. De Vlaamsche leden van de vereeniging hadden reeds een enkele maal te kennen ge
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geven: dat Mohammed niet altijd naar den berg kon
gaan, maar dat op zijn tijd de berg ook bij Mohammed
wel eens bezoek placht te brengen, en toen het bestuur
der W. B.-Vereeniging op deze gedachte inging en Gent
uitverkoor als verzameloord der algemeene vergadering
1934, besloten die Vlaamsche leden (en met hen de
vereeniging van „Vrienden van het Vlaamsche Boek")
eens te bewijzen, dat zij dit schoone gebaar der bestuursleden op prijs stekten; zij zetten voor de ontvangst der
Hollanders een programma in elkaar, dat klon.k als een
klok. En zoo zag men op den vooravond der bijeenkomst
in de groote, prachtige, oude Pacificatie-zaal ten Stadhuize te Gent bestuursleden, Vlaamsche en Hollandsche
leden dezer vereeniging naar binneh schrijden onder de
tonen van plechtig orgelspel. De schepen van Schoone
Kunsten der stad Gent, de heer Cnudde sprak dien
avond zijn ingenomenheid uit met het feit dat de W. B.Vereeniging het oude Gent tot vergaderplaats had gekozen, en de voorzitter der vereeniging de heer Johan
Vorrink bedankte hem voor zijn hartelijke woorden, de
directeur der Wereldbibliotheek, Dr. P. Ends, voegde er
den wensch aan toe, dat ook de regeering te Brussel
op dezelfde wijze als heden de stad Gent nog ,eens zijn
sympathie en liefde zou betuigen voor de alien aanwezigen dierbare gedachte: de verspreiding van goede
en goedkoope lectuur door heel Vlaanderen!
Dienzelfden avond werd nog een bezoek gebracht aan
het nieuwe museum voor Folklore, alwaar een oudGentsch poppenspel alle lachers op zijn hand wilt te
krijgen. De echte Gentenaren weten, welke typische vermaken en schilderachtige 'hoeken en gaten zij
aan uitheemsche lieden moeten laten zien. De ,eerste dag
werd besloten met een hoffelijk aangeboden voordrachtavond welke verzorgd was door de Rederijkerskamer
„de Fonteyne": muzikale en literaire ontspanning van
uitmuntend gehalte.
Den volgenden dag, op de eigenlijke vergadering,
deelde de voorzitter mede dat het Bestuur er naar
streefde de vergaderingen der W. B.-Vereeniging voortaan om het andere jaar in Vlaanderen te doen plaats
hebben. Voorts werd vastgesteld welke gratis boekwerkpremien de leden dit najaar zouden ontvangen. De
bijeenkomst werd opgeluisterd door een lezing van het
Vlaamsche hoofdbestuurlid der W. B.-Vereeniging,
Prof. Paul Die Keyser over de oude architektuur der
stad, een voordracht die door fraaie lichtbeelden wad
afgewisseld. Het weer was ,echter mooi genoeg om na
afloop van deze leerzame woorden het gesprokene in
de stad zelf te gaan controleeren. Prof. De Keyser was
zoo welwillend daarbij , als gids te fungeeren. Voor den
middag stoned museum-bezoek op het program, terwij1
de dag besloten werd met ,een bezoek in reiswagen aan
Deurne, Astene, Sint Martens-Laathem aan de Leie.
Hier waren de vrienden der Vlaamsche letterkunde op
klassieken bodem: hoevele schilders en dichters hebben
niet bier aan de Leie gewerkt! De eerste boeken der
jongere Vlaamsche literatuur (uit de „Van nu en straks"waren zij niet gedrukt op de handperiode)
pers van Jules de Praetere te Sinte Martens Laethem
aan de Leie? Heeft niet Karel van de Woestijne hier
zijn gedichten geschreven — en van zijn schoonste! —
heeft niet de schilder Emile Claus hier zijn werkplaats
gehad? Naar deze laatste werkplaats (tevens zijn
laatste rustplaats)' deden' de Vlamingen en hun
gasten een bedevaart, om er onder de bekoring te
raken van Emile Claus' forsch, blond eeuwig jong
schilderstalent en van de droomerige landelijke omge-

ving: de intieme Win, waar zich ,00k de door den beeldhouwer Georges Minne ontworpen graftombe bevindt.
Op de voormalige werkplaats van Cyriel Buysse, een
hoogst eigenaardige wel dertig meter hooge „eenkamerwoning" met verrukkelijk uitzicht op hemel en aarde,
werd men vervolgens ontvangen door Buysse's oudste
zoon en diens echtgenoote, die tal van bizonderheden
uit het leven van den grooten romanschrijver hier hebben bewaard en behoed. Het avondmaal werd gebruikt
bij den schilder Evariste de Buck en menige hartelijke
dronk op de wederzijdsche vriendschap van Noord en
Zuid ihebben de muren yap De Buck's „Cabaret
Breughel" mode aangehoord.
Het scheidingsuur vulde zich met den kreet: tot
weerziens! Het volgende jaar in Nederland
over twee jaar opnieuw in Vlaanderen. Zoo spraken en
zoo dachten alien die het woord van Dr. L. Simons, den
stichter der Wereldbibliotheek begrepen hebben: zelfontplooring, zelfverruiming, zelf-verdieping. Rustelooze
toewijding aan een Joel van algemeen nut. Voor geen
moeilijkheid terugwijken!

Een naar Vlaanderen uitgestoken hand, die
stevig gevat worth

Wie de verslagen van de verrichtingen der afdeeling
Boekverspreiding in ons maandblad leest, kent den heer
Karel Fossey te Antwerpen, die den in Laan 34 ontspringenden boekenstroom door Vlaanderen leidt naar
alle plaatsen, waar aan dat levende water behoefte is.
Dat heeft hij nu al 5 jaar gedaan. Een beetje tot onze
beschaming hadden we er niet aan gedacht, dat het al
5 jaar is, en nu kwam de heer Fossey den 13den Juli
naar Den Haag om ons dat te vertellen. Niet om daarvoor dank en eer te on.tvangen, neen, dat ligt geenszins
in den aard van dezen irouwen , Verbondsvriend, maar
om den dank van Vlaanderen aan het ,hoofdbestuur en
aan den leider der Boekverspreiding over te brengen.

De boekverspreider voor Vlaanderen Karel Fossey verzorgt
een zending.
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En dat heeft hij gedaan in een vorm en op een wijze,
zoo aardig en zó(5 hartelijk, dat de algemeene voorzitter
moeite had, woorden te vinden y our de uitdrukking van
zijn dankgevoel, en niet kon nalaten te zeggen: meneer
Fossey, we zijn er te meer door vertast, daar het hoofdbestuur en het hoofdkantoor niet verwend warden met
blijken van waardeering.
De heer Fossey booed dan het hoofdbestuur een keurig
uitgevuerd album aan met het opschrift „Zuid-Nederland
dankt Noord-Nederland". De inhoud vangt aan met een
dankwoord aan het hoofdbestuur en aan de leiding der
afdeeling Boekverspreiding, geschreven in lien warmen,
gevoeligen Joon, die ons Noord-Nederlanders zoo moeiiijk over de lippen komt en uit de pen vloeit. Wij zouden
die inleiding wel willen overnemen, maar dat laat de
plaatsruimte niet toe.
Dan volgen eenige cijfers over den groei van het werk,
en daarna teen lijst van de instellingen en personen, die
geregeld boeken hebben ontvangen.
„Zij alien", — wij kunnen de verleiding niet weerstaan
dit althans uit het voorwoord aan te halen — „kunsienaars en geleerden, arbeiders en studenten, vrouwen,
priesters, onderwijzers en kinderen uit Zuid-Nederland,
zullen U, biter dan wijzelf, een denkbeeld kunnen geven
der draagkracht van Uw werk. Indien het ons rijkbegaafd yolk ooit moge gegeven worden, zich wederom
vrijuit in de voile ontploofing van zijn eigendommelijke
persoonlijkheid te verheugen, dan zal het stage, stille
werk der „Boekverspreiding" een factor van groote
waarde zijn geweest tot deze zelfherwording".
Die lijst bevat niet minder dan 164 adressen; en wanneer men dan nog weet, dat in die 5 jaar 860 kisten
boeken (wegende 25956 kg.) werden ontvangen, uitgezocht, ingepakt en verzonden, waarbij nog komt de briefwisseling over het voldoen aan bijzondere wenschen, dan
kan men zich eenigszins een voorstelling vormen van
den omvang van het liefdewerk, door den heer Fossey
verricht ten bate van de versterking der geestelijke kracht
van zijn Vlaamsche y olk, van de verbreiding der Nederlandsche gedachte. Even aantal kiekjes laat zien, hoe de
boekverspreider in den beginne het werk moest doen in
de woonkamer en de keuken van zijn huffs, en later op
den zolder, die hij tot zijn vreugde er voor kon, huren.
Verder bevat het album de brieven, waarin de begunstigden hun dank voor de ontvangen boeken en tijdschriften uitspreken. Daaruit zouden we veel willen
aanhalen, en dan willen beginnen met de aardige, soms
ontroerende brieven en opstellen van schoolkinderen
ander aanvoering van Marie en Jan Fossey, die,
ofschoon nog maar 10 en 8 jaar oud, vader al helpen
in het werk. Uri der andere kinderen schrijft: „Gij hebt
ons ook nog printen gezonden; die heeft de meester in
de klas gehangen en nu is onze klas een hemeltje".
Willem Gijssels, de dichter van het Verbondslied,
opent de rij met een vers, dat wij hier inlasschen:
Geeft boeken en gij geeft de bron
Van wetenschap, gij geeft de zon
Van vreugd hun voile vaart.
Het boek? Wat is het anders dan 't
Juweel ,dot gaat van hand tot hand
En 't hieing vuur bewaart!
En wien dit echte handjuweel
Als tol van liefde viel ten deel,
Hoe voelt hij zich gesterkt;
Te blijder om het stamgevoel
Dat, als vanzelf, tot hooger doel
In schoone stilte werkt.

Het eerste lustrum wees de baan,
Die vele lustra mogen gaan
Tot hell van Noord en Zuid.
De Geest en 't hart in samenklank,
Het Nederlandsch Verbond ten dank,
Met 't goede werk vooruit!

Karel Angermille schrijft o.a.: „Het Boekenwerk van
het Algemeen Nederlandsch Verbond is e'en van de
meest doeltreffende cultuurwerken, die ik ken; het haalt
stellig de banden nauwer aan tusschen Noord en Zuid".
Borms noemt het „een onschatbaar werk". Een onderwijzer zegt: „Er waait hier zooveel gotedkoope en bijdegrondsche lektuur over uit het Zuiden; de degelijke
geesteskost uit het Noorden biedt aan de Vlamingen
van goeden wil een deugdelijk tegenvergif".
Maar wij moeten ophouden met de aanhalingen; nog
een woord, maar dan voor de gevers der boeken, van
een bestuurder van de openbare boekerij van Sint Jan
te Mechelen: „dit alles wordt ons zoo maar aangebracht
als door feeenhanden".
Het was een alleraardigste samenkomst, die middag
van 13 Juli in Laan 34, geheel onverwacht, zoo'n snort
instuif. Het doet het hoofdbestuur deugd, dat het mooie
werk van de heeren Oudschans Dentz en Fossey in
zoo wijden kring in Vlaanderen wordt gewaardeerd.
B.

Werkzaamheden over het 2de Kwartaal.
Van 15 Maart tot 1 Juli werden 146 kisten verzonden,
t.w.:
Naar het Bared voor Vlaanderen te Antwerpen 95
kisten, naar de Vlaamsche Opvoedingscentrale te Kapellen 9 kisten, naar het Evangefiehuis te Meenen en naar
de Bethel-kapel te Schaerbeek ieder 1 kist.
Naar Zuid-Afrika zonden wij 2 kisten aan Die Vrijheidsbond in. Transvaal (die in de plaats is gekomen
van Die BoeTe Handhawersbond). W est-Indie ontving
5 kisten. Daarvan waren 2 bestemd voor de Inspectie
van het Onderwijs van de Evangelische Broedergemeente
te Paramaribo, 1 voor de boekerij der Stadszending
aldaar en 2 voor de openbare boekerij te Oranjestad op
St. Eustatius. Wij zonden, ,eveneens 5 kisten naar N ederlandsch-Indie, t.w. 2 aan het Hoofd der School te
Pematang Siantar (Sumatra) ; 2 aan de Indo-Europeesche kolonisaiie te Manokwari, Ned. N. Guinee en 1
aan het Christelijk Militair Tehuis „Koningin Emma"
te Batavia. De Nederiandsche Bond in Duitschiand ontving 4 kisten, de Nederlandsche Vereeniging te Sao
Paulo, Brazilie, 1 kist, de Nederl. Vereeniging te Buenos
Aires, Argentinie, en de Boerenkolonie te Chubut
(Argentinie) ieder 1 kist.
Wij: zonden 1 kist aan den superintendent van de
Sailor's Home te Aberdeen, 1 kist aan de Christelijke
Jongelingsvereeniging van de Gereformeerde kerk te
Hamilton, Canada, 1 kist aan de John van Pruyn
Library van de Public Library te Albany (V. S.).
In Nederland ontving het Tehuis voor oudere werkloozen van de stichting Vrijzinnig Protestantsche Crisiszorg te 's-Gravenhage 1 kist, het Hospitaal Kerkschip
„De Hoop" 4 kisten, en, de zeemanshuizen te Rotterdam
en Amsterdam 13 kisten.
In het eerste halfjaar werden derhalve 282 kisten
verzonden.
Het verzenden van de pakjes geillustreerde bladen aan
zeemanshuizen, militaire Tehuizen, Ned. Vereenigingen
e.d. had zijn geregeld verloop.
Als nieuwe vaste medewerkers traden op: te Wage-
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ningen Jhr. ir. W. Laman Trip, Nassauweg 22, te
Bennekom J. J. Duyverman, Molenstraat 32, te Ede
H. W. P. Bonte, Stationsweg 61 en te Rhenen H.
Koornneef, Kastanjelaan 20.
Uit vele plaatsen in ons land (ook van de vaste
medewerkers) ontvingen wij groote zendingen leessiof,
waarvan wij thier dankbaar gewagen.
Voor het Motorfonds kwam tot heden f 72,75 binnen.
Ofschoon wij feitelijk nog niet tot aanschaffing konden
overgaan, omdat de kosten van ear motor op het
transportrijwiel belangrijk meer waren dan wij aanvankelijk hadden geclacht, deed zich een gotede gelegenheid voor een onderstel met motor over te nemen en
besloten wij maar tot aankoop, zoodat de wagen thans
de eerste maal in Juli haar tocht op vlugge wijze door
's-Gravenhage heeft gedaan. Wij dachten, zooveel te
sneller als onze zich steeds uitbreidende ophaaldienst
kan werken, zooveel te meer blijvende vruchten zal onze
cultureele arbeid ten bate van land- en stamgenooten
opleveren. Wij vertrouwen, dat vele belangstellenden in
het boekenwerk aan ons gironummer 149431 willen
denken en ons verrassen met e'en, kleine bijdrage, zoodat
in den kortst mogelijken tijd de kosten van aanschaffing
van den motor en wat daarbiji behoort, zullen zijn
afbetaald.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leider.

Nederlandsch leven in Grand Rapids.
Het Hollandsch-Amerikaansch cultuurleven kan weer
op een succesvol jaar bogen. De groote gebeurtenis was
natuurlijk de tentoonstelling van Nederlandsche Oudheden in het Natuurhistorisch Museum van Kent County
te dezer stede, waarover Dr. Henry Beets een zaakrijk
rapport 'heeft ingediend. Vermeld moet nog worden, dat
het historisch tafereelenspel „Lovers of Liberty" tweemaal moest gegeven worden. Op ten bij het tooneel waren
ongeveer 200 spelers, zangers en muzikanten en, de
opvoeringen zijn door 2500 personen bijgewoond. Het
succes was niet alleen toe te schrijven aan de propaganda
in de pers en aan de schrijvers van het spel, doch ook
aan den heer Starley Albers, dramatisch „coach" in een
der stedelijke scholen, en vooral aan de onvermoeide
werkzaamheid van den secretaris-penningmeester der
club, den heer Cornelius van Malsen, die dag en nacht
in stilte gewerkt Iheeft om zoowel de tentoonstelling als
het spel schitterend, te doen slagen. De tentoonstelling
werd voor vier weken gehouden en 'bezocht door ongeveer 30.000 personen. Twee der grootste aantrekkingspunten waren de Friesche en de Zeeuwsche kamer,
terwij1 ook de tallooze avonden, waarop Nederlandsche
muziek en cultuur vertegenwoordigd waren, niet moefen
warden vergeten, notch de bezoeken der schoolkinderen,
rondgeleid door den heer Schaafsma.
Door bemiddeling van de heeren Van Malsen en
Frank Du Mond, de laatste directeur van het museum,
een man met Hollandsch en Hugenootsch blood in de
aderen, werd Prof. Van Andel in staat gesteld am kort
voor de uitvoering van het spel een artikel in het
stadsavondblad te plaatsen van 2500 woorden, waarin
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hij een korte opsomming gaf van de bijdragen der
Nederlanders tot de geschiedenis der cultuur van 1400
tot heden. Dit is de eerste maal, dat iets van dezen
aard hier geplaatst werd in een plaatselijk blad.
Het succes van tentoonstelling en opvoering werkte
z66 aanstekelijk, dat kort daarop de Y. M. C. A. een
internationalen avond organiseerde voor veertien verschillende nationaliteiten in het stadsauditorium, waarop
alweer de Hollanders vertegenwoordigd waren antler
leiding van den beer Van Gernert en anderen.
In het stadsmuseum voor schilderijen heeft Miss
Mabel Perkins tien lezingen gegeven over Vlaamsche
ten Nederl. schilderkunst, die door velen bezocht werden.
De leergangen in Nederlandsche geschiedenis en
kunst op Calvin College werden dit jaar respectievelijk
door 49 en 42 studenten bezocht. Het aantal studenten
in het laatste yak was nog nooit tot hooger dan 25 gestegen. De belangrijke stijging is waarschijnlijk toe te
schrijven aan het welslagen der folklore-beweging in het
algemeen en de Hollandsche tentoonstelling in het
bizonder. De Studenten-Knickerbocker-club van Calvin
College heeft dit jaar veel studie gemaakt van verscheidene moderne Hollandsche schrijvers en van de
Afscheiding van 1834, waarvoor ze vier sprekers nitnoodigde, Prof. Van Andel, Dr. Beets, Prof. Kromminga
en Ds. J. K. van Baalen, kleinzoon van Dr. Van Raalte.
Op 24 April 1.1. lief de club voor de studenten in de
gehoorzaal optreden Dr. C. Bouma, die sprak over de
Brie levensspreuken van Willem van Oranje. Bij deze
gelegenheid zongen de studenten in het Hollandsch twee
coupletten van het Wilhelmus. De dames-leden der club
hadden een honderdtal oranjestrikjes vervaardigd, die
makkelijk van de hand ging-en, en fleur aan den dag
gaven. Het is te hopen, dat deze datum een vaste feestdag worde voor het Hollandsch-Amerikaansch element 1).
Ofschoon ondergeteekende in „The Banner" opgewekt
had tot een algemeenen herdenking in de Christelijke
scholen, schijnt de feestviering op Calvin College de
eenige geweest te zijn.
Een gebeurtenis van bizondere aantrekkelijkheid was
het jaarlijksch tulpenfeest in Holland, Mich., gedurende
de maand Mei. De tallooze fulpen longs de hoofdwegen
en straiten, de bloemententoonstelling, de optochten in de
straten en de bloemenvelden buiten de stad hebben weer
de aandacht van duizenden getrokken.
De pogingen tot het bouwen van een Hollandsch dorp
in Holland, Mich. en in Grand Rapids, Mich. zijn tot
nu toe niet met succes bekroond. Doch volgens de
Literary Digest is er zulk een, typisch stadje op de
wereldtentoonstelling te Chicago.
Wat de uitgaven betreft is het afgeloopen schooljaar
al zeer belangrijk geweest. Prof. Van den Bosch
van de Universiteit van Kentucky heeft een boek over
Nederlandsch-Indie doen verschijnen, waarvoor zelfs
bestellingen uit Japan inkomen bij den uitgever
Eerdmans te dezer stede. Van Loon heeft een leuk boekje
over Holland geschreven. Karel Capek zag zijn humoristische Brieven van Holland vertaald in het Engelsch.
In twee Amerikaansche volkstijdschriften hebben artikelen over Nederland gestaan. Een nieuw kinderboek
over Holland is pas van de pers. In „The Banner" heeft
advokaat Kuizenga van deze stad een artikel over Hugo
1 ) Zooals bekend is, heeft Group Nederland in 1933 aan
de Regeering verzocht, 24 April tot een nationalen dag te
maken. Hierop heeft de Regeering tot nu toe nietgeantwoord.
RED.
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de Groot gepubliceerd. In de National Geographic werden twee mooi geillustreerde artikelen gedrukt over de
Zuiderzeewerken en, over de tulpenhouw. En in de kerkelijke bladen der Chr. Geref. kerk schrijven Ds. H.
Keegstra ien Ds. I. van Dellen een belangwekkende reeks
opstellen over de Afscheiding van 1834.
De Hollandsche muziek is aan het herleven. Op verschillende Hollandsc'he avonden en banketten, waartoe
de Studenten-Knickerbocker-club van Calvin College den
stoat gegeven heeft, worden Hollandsche psalmen en
volksliecteren ten baste gegeven. Ails over enkele maanden
het nieuwe psalmboek der Chr. Ger. Kerk uitkomt, zal
men daarin aantreffen een 32-tal Hollandsche psalmen
en gezangen, in het Engelsch vertaald door Deweg
Westra en anderen, en gerhythmeerd en geharmoniseerd
door de professoren Seymour Swets en Henry van Andel
van Calvin College. De rhythmische bewerking sluit zich
in het algemeen aan bij de traditioneele, behalve dat de
syncopen zijn verwijderd, zooals Prof. Acquoy indertijd
adviseerde, ,doch voor verscheidene psalmen hebben de
bewerkers zich aan nieuwe proefnemingen gewaagd.
Indien ,deze nieuwe bewerkingen ingang vinden, is er kans,
dat ook andere psalmen en gezangen en volksliederen
warden gepubliceerd, zoo we hopen met Hollandschen en
Engelschen tekst, ierr dat ook Nederlandsche uitgaven,
zooals de geinspireerde van den heer Hovy, een plaats
vinden op Hollan.dsch—Amerikaansche programma's.
Grand Rapids, Mich., Juni 1934.
H. J. VAN ANDEL.
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Rouwbeklag.
Aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
werd de volgende brief gericht:
Mevrouw,
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch
Verbond verzoekt Uwer Majesteit eerbiedig, de verzekering te willen aanvaarden van zijn oprechte deelneming
in het groote iced, dat Uwe Majesteit en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heeft getroffen door het
overlijden van Uw doorluchtigen Gemaal, Zijne Koninklijke Hoogheid Hendrik, Prins der Nederlanden.
In alle lagen der bevolking zal de hartelijke belangstelling, waarvan Zijne Koninklijke Hoogheid op zoo
velerlei gebiecl blijk gaf, worden gemist.
Het hoofdbestuur bewaart een eerbiedige en dankbare
herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid.
Met den diepsten eerbied,
Van Uwe Majesteit de getrouwe onderdanen.
(w.g.) P. J. DE KANTER, Alg. Voorzitter.
(w.g.) J. E. BI JLO, Alg. Secretaris.
Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana
werd de volgende brief gericht:

Koninklijke Hoogheid Hendrik, Prins der Nederlanden.
Met gevoelens van eerbied noemen wij ons,
Van Uwe Koninklijke Hoogheid de
dienstvaardige dienaren,
(w.g.) P. J. DE KANTER, Alg. Voorzitter.
(w.g.) J. E. BIRO, Alg. Secretaris.
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Boekbespreking.
Trouwaan Oranje.
Redactie : M. J. Leendertse.
Uitgave: J. M. Meulenhoff, A'dam.
„Dit is seker nie alleen vir Nederland nie maar vir heel
die wereld, waar Hollands, Afrikaans of Vlaamsgespreek
word, 'n heuglike dag hierd,pe 25e Verjaardag van H.K.H.
Prinses Juliana".
Met deze woorden begint Dr. van Broekhuizen zijn artikel
over Oranje en Suid-Afrika in ditgedenkboek.
Het stemt ons idankbaar, dat de redactie van idit werk berustte bij den heer Leendertse, die zich van oucisher deed
kennen als een die weet, dat de geschtedenis van het Nederlandsche yolk niet die is van den Nederlandschen staat. Wij
grepen vanzelf het eerst naar de bijdragen over de betrekkingen van Oranje met Zuid-Afrika en Vlaanderen (deze laatste van de hand van Dr. de Vreese).
Natuurlijk vermeldt Dr. van Broekhuizen „de" daad van
Koningin Wilhelmina: de Gelderland, maar daarnaast vestigt
hij ook onze aandacht op de betrekkingen van Koning
Willem III met de Republieken. Ontleende niet de Oranje
Vrijstaat zijn naam aan het Nederlandsche Huts engaf de
Koning niet op zijn beurt den 'on en staat haar wa,pen?
Dr. de Vreese heldert weer eens eenige misverstanden op,
die er ten aanzien van muiterij en scheuring van 1830 nog
steeds bestaan, en wijst op de steeds groeiende Oranjeliefde
in Zuid-Nederland (de Nationale feestdagen volgens de Blauwvoet agenda zijn: 24 April, 30 April, 11 Juli, 31 Augustus
en 16 December).
Uitvoerige besohouwingen worden gewijd aan alle Oranjevorsten, van Juliana van Stolberg of tot onze Prinses. Grootendeels vermochten deze ons niet te boeien (uitgezonderd in de
eerste plaats die van Dr. Japikse over den Stadhouder-koning),
ze gaan zwaar van holle woordenrijkdom en passen geheel in
het kader van een oiuderwetsch gedenkboek, wat dit work
ondanks uiterlijke aanpassing aan jonge boeken blijft.
Wij konden het gevoel niet van ons afzetten, dat b.v. de
Nederlandsche vrijheidszin wordt gebruikt om velerlei huidige
slapheid te dekken. Een waarlijk griezelig :staaltje daarvan
'evert Jan Prins' gedicht. Om te dienen, niet om zoo te worden
misbruikt, „rijst Oranje van zijn schouders en opwaarts hooger
dan al het yolk"!
M. G. S.

Koninklijke Hoogheid,
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch

Verbond verzoekt Uwe Koninklijke Hoogheid, de verzekering te willen aanvaarden van zijn oprechte deelneming in het groote leed, dat U heeft getroffen door
het overlijden van Uw doorluchtigen Varier, Zijne

Wapen van H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden.
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Nederland-Curacao 1634-1934.
De Tentoonstelling.
Den eersten October van dit jaar wordt de Curacaotentoonstelling geopend, ingericht door het Algemeen
Nederlandsch Verbond, op verzoek der Commissie
Nederland—Curacao 1634-1934. De laatste der reeks
herdenkingen van dit jaar, maar voor het publiek zeker
niet de minst belangrijke.
De herdenking in de Ridderzaal, het aanbieden aan
de Regeering van ,het Gedenkraam in het Ministerie van
Kolonien, de herdenking op Curacao zelve, hebben langzamerhand het groote publiek wel. eenig inzicht in de
beteekenis van Curacao bijgebracht, maar hoeveel Nederlanders weten eigenlijk iets naders van dit Westindische
eiland? Wij zijn — en in vele opzichten teiecht —
trotsch op ons onderwijs, maar bij den gemiddelden
Nederlander zal men meer kennis vinden omitrent den
geografischen en economischen toestand van het buitenland en van vreemde kolonien, dan van Nederlandsch
West-In.die. En dan nog denkt men daarbij feiteliik
alleen aan Suriname en vergeet de zes eilanden die, óók
als een gordel — zij 't dan ook niet van smaragd —
rand de azuren Carabische Zee zijn gelegen. gij
Verbondslid die dit least — beken U zelf eens eerlijk —
hebt gij eigenlijk wel ooit gehoord van Bonaire, weet
ge wat daarvan de hoofdplaats is en wilt ge dat Saba
een Nederlandsch eiland is?
Bij de besprekingen over de voorbereiding der tentoonstelling, heeft de Commissie staaltjes van onwetendheid op dit gebied ontmoet, waarvan het verhaal de
lachlust zou opwekken, maar zij zijn Loch ook ernstige
symptomen van het gebrek aan aandacht, waaraan het
Nederlandsche y olk zich t.a.v. de Westindische gebieden

en in 't bijzonder van de Nederlandsche Antillen heeft
schuldig gemaakt.
Is de oorzaak daarvan uitsluitend het fait, dat deze
eilanden in rijkdom zoo verre achterstaan bij ons onvolprezen Oostindisch gebied? Misschien dat dan nu die
belangstelling zal toenemen, nu Curacao het eenige
gebiedsdeel is van het Rijk, dat op een sluitende begrooling kan bogen. Voor den gemicidelden Nederlander
pleegt dit argument nogal kracht te hebben.
„Laat ons deze schande uit Israel wegdoen". Laat
ons wegdoen deze schande, dat belangrijke kringen van
ons y olk in z(56 groote mate onkundig zijn van een gebiedsdeel, welks bestuur, on.twikkeling en welzijn zijn
toevertrouwd aan het Nederlandsche y olk Koloniaal
bezit is eerst dan gerechtvaardigd en ook eerst dan een
ware en blijvende zege voor bet Moederland, indien
begrepen wordt dat dit bezit naast rechten
ook den plicht meebrengt tot in de verste uithoeken van
het bestuurde gebied de zorg voor land en y olk op zich
te nemen — ten voile — óók wanneer dit materieele
offers zou vragen, grooter dan ooit de materieele opbrengst zal zijn. Koloniaal beheer is niet te vergelijken
met de exploitatie van een mijn, die bij onvoldoende
opbrengst wordt stopgezet — er zijn menschenrechten en
ethische waarden aan verbonden, die wel eens zwaarder
kun.nen wegen dan de economische.
De opleving van het nationaal bewustzijn in de laatste
jaren doet het bijna schijnen of Rene De Clercqs woorden
bewaarheid zullen worden:
Ons y olk heeft in zijn hart gezegd:
Maakt schoon Uw deel der garde.
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Maar ons „deel der aarde" omvat ook de verre gebieden in andere werelddeelen en schoon zal ons deel
niet zijn, voordat ook in de verste aderen van het Rijk
het kloppende Nederlandsche Leven gevoeld wordt, voordat er geen sprake meer zal zijn van veronachtzaming,
onversehilligheid, onrecht en achterlijkheid.
Daartoe merle te werken is 66k de taak van het Algemeen Nederlandsch Verbond; de zeer groote offers, die
het Verbond zich voor deze ,herdenking — van Welke
het voor een good deel de dragende kraal is — getroost
heft, worden daardoor gerechtvaardigd. Laat ook ieder
lid in dezen zijn taak beseffen en helpen, de kennis van
en de waardeering voor deze gebieden te verbreiden.
De eerste stap daartoe is een bezoek aan de tentoonstelling, teneinde eigen kennis te vermeerderen.
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling, mocht de
commissie van ,alle zijden medewerking ondervinden.
Dankbaar zij allereerst vermeld, dat H. M. de
Koningin welwillend de Gothische zaal en eenige andere
zalen in het Paleis Kneuterdijk beschikbaar stelde, zoodat de tentoonstelling in een passende en waardige
omgevin.g kon worden ingericht. Het Gouvernement van
Curacao zorgde voor veel materiaal, van talrijke instellingen werden, inzendingen ontvangen en zeer veel particulieren waren bereid ihun eigen herinneringen aan de
eilanden der Antillen in bruikleen af te staan. In het
bijzonder moet ook de medewerking van vele Curacaoenaars genoemd worden, op Wier welwillendheid zelden
tevergeefs een, beroep werd gedaan. Zoo overtrof het
ingezondene tenslotte zelfs belangrijk de verwachtingen
der tentoonstellingscommissie zelve.
Het opbouwen der tentoonstelling was geen , gemakkelijke taak.
Men bedenke, dat, voor zoover ons bekend, dit de
eerste tentoonstelling van zulk een = yang is, geheel
aan Curacao gewijd; op de Westindische tentoonstellingen, tot nu gehouden, kon voor dit gebiedsdeel ge-

Herdenkingskannetje met de hand beschilderd ingrijsblauw
en oranje, op de tentoonstelling verkrijgbaar.

woonlijk slechts een uiterst bescheiden plaats worden
ingeruimd.
Dit beteekende dat de commissie niet kon beschikken
over tentoonstellingsmateriaal, dat reeds elders gebruikt

was, zooals grafieken, afbeeldingen, lijsten van eigenaren
van belangrijke voorwerpen, enz., zooals die b.v. voor
een, tentoonstelling betreffende Ned. Oost-India steeds
vrij gemakkelijk te raadplegen zijn.

Herdenkingsbord in bruin, oranje en goud, op de
tentoonstelling verkrijgbaar.

Niet alleen =est dus een uitvoerig en tijdroovend
onderzoek warden ingesteld naar de „vindplaatsen" van
beschikbaar materiaal, ook moest er voorklurend op
gelet worden daar het hier een eerste ,opzet betrof —
dat het geheel aan, zij 't ook voorloopig eenvoudige,
wetenschappelijke eischen kon voldoen. En zeer veel
dat niet verkrijgbaar was (grafieken, voorstellingen,
enz.), werd door eigen personeel op het Verbond,skantoor
vervaardigd. Als leidraad werd aangenomen een volledige sociografische beschrijving van het gebied, waardoor althans de zekerheid bestond, dal ieder onderdeel
zooveel mogelijk tot zijn recht kon komen.
Het resultaat van dit alles is zeker niet volmaakt;
in latere jaren zullen vele ,hiaten moeten, worden aangevuld en zal een strengere schifting van het materiaal
moeten worden toegepast. Maar toch werd een geheel
verkregen, dat ongetwijfeld zeer belangwekkend zal
zijn en tot voorlichting veel zal kunnen bijdragen.
Wat er te zien zal zijn?
Slechts enkele green kunnen hier worden gedaan:
De kartografische aanschouwingsmiddelen zijn, dank
zij medewerking van vele zijden, zeer volledig, ook werd
op het Verbondskantoor van de groote topografische
kaart der Antillen, een zeer grant panorama vervaardigd,
dat een sprekenden; en blijvenden indruk zal geven van
vorm en Jigging der eilanden.
Een zeer fraaie geologische inzending verzorgde het
geologisch-mineralogisch laboratorium te Utrecht; de
flora en fauna, hoe schaarsch ook, werden niet vergeten,
eenig materiaal betreffende de oorspronkelijke Indiaansche en de pre-historische bevolking zal aanwezig zijn.
Een volledige inzending der R. K. Missie wordt verwacht; een uitvoerig aanschouwelijk geschiedkundig
overzicht wordt samengesteld, dat herinneringen opwekt aan den tijd van Columbus en aan de romantiek
der boekaniers en der Zilvervloot. Enkele musea stonden
hiervoor ook schilderijen af.
Een, naar de commissie zich vleit, inderdaad volledig
overzicht van de pars op de Nederlandsche Antillen
kon worden samengesteld. Een belangwekkende philatelistische inzending wordt tegemoet gezien. (Op de ten-
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toonstelling zal een postkantoor aanwezig zijn, dat ter
verzending afgegeven brieven van een bizonder herdenkingsstempel zal voorzien). Talrijke historische stukken
werden toegezegd — zoo enkele stukken uit het Rijksarchief, o.a. het journaal van Le Grand, een zilveren
avondmaalstel, in de 17de eeuw gebruikt op St. Eustatius, enz. Een der inzendingen, die wel het meest de
aandacht zal trekken, zal zonder twijfel een klein diorama
van een baai aan de Zuidkust van Curacao , zijn, met
een naiuurgetrouwe onderzeesche koralentuin en een
met zorg en groote deskundigheid samengestelde kusten zeefauna. Ook een negerhut zal worden opgebo,uwd,
terwiil een tweede diorama een indruk zal geven van
het binnenstoomen te Willemstad van eenige Nederlandsche oorlogsschepen. En de onvermoeide K.L.M. zal Naar
project voor de nieuwe lijn op Curacao, tentoonstellen
met een model van het te gebruik,en toestel. Dagelijks
zullen er rolprenten warden vertoond, een leestafel wordt
ingericht en een uitvoerige literatuur betreffende de
Antillen zal worden uitgestald.
Al met al een tentoonstelling, die voor velen, een
openbaring zal zijn van wat Nederland ook in de West
verricht heeft en nog verricht.
Moge dit alles bijdragen tot versterking van het Nederlandsche gevoel van eigenwaarde, tot prikkeling der
volksgeestkracht en verruiming van het nationaal uitzicht en den nationalen levensstijl, die steeds het kostbaarste gevolg van koloniale werkzaamheid zijn gebleken.
GOEDHUYS.
■•■■■■■■•■•

De eed van frouw van 24 April 1933.
Zooals men west, werd de plechtige herdenking van
den geboortedag van Willem van Oranje te Delft besloten met het gezamenlijk uitspreken van den Eed van
Trouw.
Deze eed was opgesteld door den bekenden Vlaamschen dichter E. H. Cyriel Verschaeve en is ingebeiteld
in den steen, die in de Nieuwe Kerk te Delft is ingemetseld.
Cyriel Verschaeve is onlangs 60 jaar oud geworden
en het Hoofdbestuur van het Dietsch Studentenverbo,nd
heeft gemeend, den dichter geen , grooter hulde te kunnen
brengen dan te trachten, dien eed nog meer in het Nederlandsche Volk te doen doordringen. Het verzocht daarom
Mejuffr. Ten Have, de schoone bewoordingen van dien
eed te calligrafeeren onder de wapens der 16 Nederlandsche provincies, in Welker midden het wapen van Prins
Willem van Oranje. De teekening werd E. H. Verschaeve
aangeboden, de druk is dezer dagen gereed gekomen.
E. H. Verschaeve schreef ten antwoord o.m.:
„Mijn dank voor het heerlijk geschenk van het Dietsch
Studenten Verbond en van de vriendtn, die 't album
teekenden, komt wat laat, omdat ik meer dan 8 dagen
met het Belgisch spoor heb moeten onderhandelen om
het los te krijgen.
Nu zijn beide, album en teekening in mijn bezit en
maken mij rijk met datgene wat zij mij beteekenen.
De liefde van zooveel trouwe en echte mannen! van
zoo een talrijke schoone jeugd! Wie is er rijker dan
in Vlaanderen?
Ik heb den eed aan de wand van mijn studeerkamer
gehangen, hem gelezen en in 't hart gezworen. Ik hoop
hem te houden de enkele jaren die ik nog te Leven heb."
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De inderdaad keurig afgedrukte eed is nu algemeen
verkrijgbaar; men kan hem in elken boekhandel bestellen.
De prijs bedraagt slechts 90 cent. Ook kan men hem
aanvragen bij het secretariaat van het D. S. V., Spiegelgracht 15 Amsterdam C., postrekening 181672, (Mej.
M. G. Schenk).
Dit schoone Dietsche kunstblad moet ruim verspreid
zijn onder de leden van het A.N.V., dat aan de tot
standkoming daarvan heett medegewerkt.
K. E. O.

Stamverkeer.
Nog veel te weinig beseffen Nederlanders en hun
stamverwanten Welk een krachtig middel tot versterking
der saamhoorigheid er gelegen is in onderling verkeer.
Vele reisvereenigingen voeren hun leden naar nabije en
verre oorden van den aardbol, uitsluitend om hen wat
meer van de wer gild te laten zien, hun kennis van landen volkenkunde te vermeerderen en door goede leiding
hun reisgenot te verhoogen, mar hoe weinig en hoe
zelden worden die reizen, dienstbaar gemaakt aan de
versterking van het stambewustzijn door nadere kennismaking met land en yolk van Vlaanderen en ZuidAfrika b.v.
Men, were ons niet tegen, dat het land van Jan van
Riebeeck zoover ligt — tegenover onze Zuiderburen geldt
het bezwaar heelemaal niet — want Noorwegen en Italie,
Amerika en Indie liggen ook niet naast de deur en Loch
zijn ze het Joel van gezelschapsreizen. En voor wat
deze aan inleg kosten, maakt men zoo ongeveer ook
een reis naar de Kaap.
Geestdrift voor Zuid-Afrika heeft er onder de Nederlanders sedert den Boerenoorlog genoeg bestaan en bestaat er nog. Men heeft het nog eens verheffend kunnen
waarnemen, toen 16 Juni Generaal Hertzog door een
druk op een knob te Pretoria de ,,Bloemfontein"
van de werf Goedkoop to Amsterdam deed afloopen ten
aanschouwe van vele Afrikanervrienden en ten aanhoore (radiografisch) van honderdduizenden Nederlanders en stamverwanten.
Maar wordt het dan niet tijd en niet plicht voor
Nederlanders, Wier beurs bet toelaat, om met dien
prachtig uitgerusten Oceaanstoomer eens op bezoek te
gaan bij de Afrikaners, die na jaren van strijd en
beproeving hun gemeenschap, tot een natie hebben
uitgebouwd?
De gelegenheid er toe is nabij, want het ondernemende
Reisbureau Lindeman (Groenmarkt 22, 's-Gravenhage
en Dam 10, Amsterdam) doet andermaal een poging om
zulk een stamverkeersreis tot stand, te breng,en, Welke
van 6 November 1934 tot 6 Januari 1935 zal Buren.
De overtocht geschiedt in 2 1/2 week, bezoeken aan de
voornaamste steden als Kaapstad, Port Elisabeth,
Durban, Johannesburg, Pretoria, Kimberley enz., staan
op 't programma, met de auto als voornaamste vervoermiddel. Ontvangst door gemeentebesturen en regeeringspersonen wordt voorbereid. De bedoeling is, er een
studiereis van te maken en, dienovereenkomstig zal de
leiding zijn. Men vrage het uitvo, erige programma!
Ten zeerste bevelen wij deze reis aan en richten tot
onze leden dezen oproep: Neemt er zoo mogelijk aan
deel en spoort anderen er toe aan.
Als er een reisgezelschap over de brug van de Bloemfontein is, dan volgen er m,eer en is er weer een nieuwe
brug geslagen voor het stamverkeer met Zuid-Afrika.
v. S.
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DE PHOHI (Philips Omroep Holland-Indie)
„Happy station" der Nederlanders in den vreenicle').
„Wij hooren U".
Het was 12 Maart 1927, toen het telegram uit
Bandoeng „Wij hooren U" te Eindhoven ontvangen
werd. De experimenteele Philipszender PCJJ, voor teleJanie op korte golf, had den afstand, die Nederland van
zijn Kolonien scheidt, overbrugd. Het energieke Bogen
was eer dan iemand had durven denken, met succes
bekroond. Met dit resultaat nam het kleine Nederland
een eerste plaats in in het rijk van den aether en in
enkele maanden tijd werd de PCJJ van een bescheiden
laboratorium-inrichting tot een wereldvermaard station,
waar ontvangstrapporten uit ally deelen der aarde
binnenkwamen.
Voor alley echter trail terstond de cultureele waarde
van het feit op den voorgrond: het heil van land en yolk
werd hier door -particulieren ondernemingsgeest gediend.
Op luisterrijke wijze werd, sdit bevestigd, toen nog in.
Juni van hetzelfde jaar H. M. Koningin voor de PC J Jmicrofoon te Eindhoven, hare onderdanen in Oost- en
West-Indie toesprak.
De geestdrift der Nederlanders, zoowel in het
Moederland als in de Kolonien, getuigde van de practische onmisbaarheid van een dergelijken zender. Daarom
werd er overleg gepleegd over een definitief omroepzendstation voor de Kolonien. De Phohi kwam.
De Phohi zendi proef.
Om tot verwezenlijking van zulk een definitief station
te kunnen komen, werd de N.V. Philips-Omroep HollandIndie, (afgekort P.H.O.H.I.) opgericht. Dank zij den
steun van verschillende cultuurondernemingen, scheepvaart- en petroleummaatschappijen, banken en handelslichamen, welke in de uitzendingen een groot belang
zagen voor ihun employe's, kon de Phohi tot stand
komen. Gesteund door de ervaringen met den PC J Jzender opgedaan, werd de nieuwe zendinstallatie gebouwd.
In het najaar van '29 kon met de proefuitzendingen
worden begonnen. De gebezigde golflengte was 16,88 m.
De uitgestraalde antenne-energie bedroeg 20 kW., wat

Antennemasten, op den achtergrond het zendgebouw.

ook thans nog voor een ultra-kortegolfzender zeer aanzienlijk is.
Van meet of aan werden goede resultaten bereikt.
Reeds met Kerstmis van dat jaar namen verschillende
Amerikaansche tenders het Phohi-programma over. De
heruitzending over een afstand van ongeveer 4000 km.
was een groot succes en de eerste mail bratht honderden
dankbetuigingen uit Amerika mee.
De ontvangst in Oost-Indie, waarheen o.a. bij wijze
van proef een voetbalwedstrijd werd uitgezonden, was
uitstekend.
Voorjaar 1930.
„Wij achten", zoo schreef het Soerabaiasch Handelsblad in lien tijd, „den naam Phohi, Philips-Omroep
Holland-4ndie, uit den tijd, al is deze pas een jaar in
gebruik. Het zal „Phoha" dienen, te worden, d.i. PhilipsOmroep Holland—Aarde...."
En verder: „Er is momenteel geen andere kortegolfzender ter wereld, welke met zender en programma tegen
die van de Phohi op kan."
Uit bovenstaande blijkt beter dan uit een beschouwing
achteraf, hoe de Phohi al spoedig een deel van het Leven
geworden was van den Nederlandet in de Kolonien,
doordat de leiding er in slaagde, datgene den indischen
luisteraar te geven, waaraan hij in zijn eenzaamheid,
ver van zijn verwanten, vrienden en geboortegrond behoefte had.
Het experimenteele en particuliere karakter der uitzendingen was bij de luisteraars welhaast vergeten.
Dank zij de medewerking van verniaarde kunstenaars,
gezelschappen en orkesten, bereikte de Phohi reeds een
half jaar na hoar oprichting een hoogtepunt van waardeering ien luisteraars-geestdrift, zooals misschien geen
andere omroep heeft beleefd. Heel Indie en velen daarbuiten waren de Phohi dankbaar.
De balsturige aether.
Op 24 Dec. 1932, na twee jaar zwijgen, werd de Phohizender met een rede van Dr. C. J. K. van Aalst, president der Ned. Handelsmaatschappij, officieel hero end.
De spontane geestdrift werd echter getemperd, toen
de ,ontvangst in Indie minder hoed bleek te zijn dan in
de jaren der proefuitzendingen. De teleurstelling onder
de Indische luisteraars was begrijpelijk.
Intusschen werd niets nagelaten, om de onwillige
aether zoo vlug mogelijk weer te bedwingen. Toen een
verschuiving der zenduren weinig hielp, werd besloten
de Phohi-installatie voor een tweede (winter-) golflengte
geschikt te maken. Eind Januari 1933 ging de zender
voor de verbouwing buiten bedrijf. In Maart werden
met de beide nu beschikbare golflengten, resp. 16,88 en
25,57 m. (de nieuwe winter-golflengte) proeven genomen. De uitslag was zeer bevredigend, zoodat op
16 April 1934 de officieele uitzendingen van de Phohi
wederom konden aanvangen.
1 ) Wij ontvangen dit stuk van de N.V. Philips' Omroep
Rolland—Indie. Gaarne geven wij ,daaraan plaats in ons
maandblad, om de groote waarde van den Phohi-zender voor
het nailer tot elkaar brengen van Nederland en zijn overzeeRED.
sche gebiedsdeelen in Oost en West.
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Nieuwe verbeteringen. De 19.71 m. golf.
De technische leiding van de Phohi is echter nog
voortdurend bezig om de kwaliteit steeds op te voeren.
Bij een zoo uitgestrekt gebied als Indie zijn er gebieden

Doorkijk op de Antennemasten.

waar men bijzondere klachten heeft. Zoo hadden de
luisteraars op Noord-Sumatra veel last van 'n telegrafiezender, die de uitzendingen op 16.88 m. stoorde. Dit zal
in de naaste toekomst verholpen worden.
„De Phohi is Holland".
Zoo is de Phohi onafgebroken werkzaam om voor de
landgenooten in den vreemde, waarvan vele geen ienkele
verbinding met de Nederlandsche cultuur hebben, den
band met het Moederland te versterken.
Daarom verwondert het niet, dat een luisteraar
schreef: „De rimboe-radio (de Phohi) is voor mij alles.
Gij zijt echt: „The happy Station", en een ander: „De
Phohi is het symbool van Holland, de Phohi is Holland".
Inderdaad, zonder grootspraak mag de Phohi de brug
tusschen Nederland en Indie worden genoemd.
Het zendstation van de Phohi.
Wanneer men in het Gooi de villawijken voorbij is
en men den weg naar de Zuiderzee-kust inslaat, ziet
men in de verte de twee krachtige antennetorens van den
Phohi-zender oprijzen. In de nabijheid van het dorp
Huizen, 23 km. ten Zuid-Oosten van Amsterdam, bevindt zith in de nabijheid der antennetorens het zendgebouw.
De stroomvoorziening van de installatie geschiedt uit
de wisselstroom-ringleiding Naarden—Laren met een
spanning van 50.000 Volt, 50 perioden. Deze wisselstroom wordt in een der vleugels van het gebouw binnengeleid en naar de sterkstroominstallatie gevoerd, waar
omvorming en afvlakking tot de voor den zender
noGdige spanningen plaats heeft. In het middengedeelte
bevindt zich de hoofdfrequentafdeeling van den zender.
We laten hier een korte beschrijving volgen.
De zender in eersten aanleg gebouwd voor ,een golflengte van 16.88 m., wend na de heropening in '32 ook
voor een golflengte van 25.57 m, geschikt gemaakt. Deze
golflengten worden resp. in de zomermaanden en wintermaanden gebruikt. De praktijk wees hier uit, dat een
dergelijke verwisseling van golflengten noodig was om

een goede ontvangst op geschikte tijden in Oast- en
West-Indie te waarborgen. Teneinde een nog grootere
zekerheid to verkrijgen en storende telegrafiezenders
weg te werken, zullen de uitzendingen tot nailer order
tegelijk op 16.88 m. en 19.71 m. worden uitgezonden.
De golflengte van den Phohi-zender wordt door middel van een kristal konstant gehouden. Door toepassing
van een gewone ontvanglamp (A 415) in deze trap is
de belasting van het kristal Bering, waardoor het rustig
werken van den zender zeer wordt bevorderd. De frequentie van de in de kristaltrap opgewekte trillingen
worden in de volgende trap eenige malen verdubbeld.
Bij gebruik van de 16.88 m. golflengte is de kristaltrap
b.v. op 135 m. afgestemd. Voor de verdubbeling van de
67.5 m. golflengte plaats sheen, worden de trillingen
door twee parallel geschakelde 10 Watt-lampen versterkt.
Daarna heeft verdubbeling plaats tot 33.75 m. De hoogste voltage, in deze trappen aangewend, bedraagt 400 Volt.
De volgende versterkerslampen werken echter met een
anodespanning van 2000 Volt. Daarna heeft in twee
1500 Wattlampen de laatste verdubbeling plaats tot
16.88 m. Nadat de hoogfrequente energie nogmaals door
twee parallel geschakelde 1500 Watt-lampen versterkt
is, welke met een stroom van 4000 Volt spanning worden
gevoed, komt deze in de laatste versterkerstrap, welke
uit twee 10 kW. lampen met waterkoeling bestaat. De
spanning voor deze trap bedraagt 10.000 Volt bij 6 Amp.
stroomsterkte.
Het vermogen van den zender bedraagt dus 60 kW.
Een dergelijke eindenergie was en is nog steeds voor
een kortegolfzender een unicum. De door de antenne
uitgestraalde energie bedraagt 25 kW. bij 70 °/, modulatie.
De modulatie-afdeeling bevindt zich in den anderen
vleugel van het gebouw. De hoogspanning wordt verkregen door twee gelijkrichters, resp. voor 8000 Volt
(3 phasig) en 14000 Volt (6 phasig). Het totale opnamevermogen bedraagt 130 kW. De tedieningslessenaar en

Luchtgekoelde gelijkrichterlampen.

confroletafel bevindt zich centraal ten opzichte van den
zender. Uit de met glas afgeschutte ruimte, de
commandobrug, heeft men een overzicht over de geheele
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De controlekamer met uitzicht op den zender.

inriehting. Van 'hieruit wordt de zender geregeld. Bij
gevaar kan met een beweging de geheele zender buiten
bedrijf gesteld worden.
Het antenne-stelsel van den zender is gericht, d.w.z.
de antenne straalt slechts in een bepaalde richting uit
en wel: Oast-West. Op deze wijze wordt zoowel voor
Oast- als West-Indie een veel betere ontvangst gewaarborgd dan met een niet gerichte antenne het geval zou
zijn.
De studio's.
De Hoofdstudio's van de Phohi bevinden zich in
Hilversum. Daar vinden het grootste deel der uitvoeringen plaats. Bovendien is een bijzondere spreekstudio
in Amsterdam ingericht en vender een groote muziekstudio in Den Haag, die gebruikt wordt bij de uitzendingen van het Residentie-orkest. Voor bijzondere gevallen is er ook nog een muziekstudio in het zendergebouw te Huizen.
Wat de Phohi biedt.
De taak van een wereldomroep is theoretisch allereenvoudigst. Men heeft slechts het allerbeste te brengen
wat kunst en wefenschap kunnen geven, van alle tijden
en op ieder gebied, mits het voor de radio geschikt is.
De taak van den Phohi-zender, voorzoover het de
Indische luisteraars betreft, is nog eenigszins anders.
Hoezeer de smaken in Indie ook verschillen en, hoezeer
het onvermijdelijk is, dat de eene luisteraar waardeert
wat de ander minder belangwekkend vindt, een verlangen hebben daar alle luisteraars gemeen, zij willen
in de eerste plaats Holland hooren, ze willen dat van
ens iontvangen, wat ze niet hebben, ze willen de leegte
aangevuld zien, die de verve afstand van het vaderland
veroorzaakt.
„De Phohi-zender le Huizen.... zal 'filets anders
geven dan wat Holland en de Hollanders tot eer strekt...
eischt van het Hollandsche yolk, dat het waardig tot de
wereld zal spreken".
Het is in deze woorden, welke door Dr. van Aalst,
commissaris van de Phohi werden gesproken, dat Joel
en befeekenis van de Phohi zijn vervat.
De Phohi brengt Nederland aan de vaderlanders
daarbuiten, is voor hen de trouwe stem nit bet Moederl and .

De programma's en hun verzorgers.
De Phohi-uitzendingen hebben dagelijks plaats, met
uitzondering van Dinsdags en Woensdags, tusschen
12.30 en 15.30 G.M.T. De programma's bestaan, behalve uit ernstige en ontspanningsmuziek, uit lezingen
en voordrachten, actualiteiten, cabaret, verslagen van
sportgebeurtenissen enz., alles in groote verscheidenheid.
De brieven, die de luisteraars daarover schrijven, bewijzen wel, dat de programma's in den smaak vallen.
Voor de geregelde verzorging van hoar concerten beschikt de Phohi over een uitstekend huisorkest order
leiding van Loe Cohen. Iederen Donderdagmiddag om
de 14 dagen tree& bovendien het veimaarde Residentieorkest, met medewerking van bekende solisten, v9or de
Phohi-microfoon op. Voor de missionarissen en de Katholieken in het algemeen wordt iederen Zondag door den
Katholieken Radio Omroep een uur op den Phohi-zender
verzorgd.
Zoo is den luisteraars in Indie een programma op
zeer hoog veil gewaarborgd. Dit volt te meet te waardeeren, als men bedenkt, dat de Phohi-uitzendingen tot
dusverre geheel door particuliere instellingen, buiten de
luisteraars om, bekostigd werden.
Desniettemin is het te verwachten, dat ook hier „voor
wat, hoort wat" zal moeten gelden, gelijk dat in den
laatsten tijd — teen door de Phohi-leiding, g-edwongen
door de ongunstige tijden, die ook de ondernemingen
niet spaarden, die het Phohi-bedrijf geldelijk steunden,
vrijwillige bijdragen werden gevraagd — reeds gebleken is.
De reportage.
Bijzondere aandacht verdient de reportage-dienst van
de Phohi. Daarmede vooral vervult de zender zijn nationale roeping. Door middel van de Phohi-microfoon is
de Indische luisteraar getuige van wat er zich in het
moederland afspeelt. In somimige gevallen client een
dergelijke uitzending op gramofoonplaten te worden
vastgelegd om de reportage tot een geschikten fijd voor
uitzending in te maken. Dit kan noodig zijn in de
gevallen, dat het gedurende de reportage in een der
Indien nacht is, zoodat men verwachten kan weinig
luisteraars nog aan bet toestel te vinden; of wanneer
het uur der reportage voor ontvangst in 0. of W.-Indie
ongeschikt is in verband met de beschikbare golfleng,te.
Bij de verslagen, welke door de Phohi worden verzorgd, alsmede bij het afwikkelen der dagelijksche programma's, speelt de taak van den omroeper een groote
vol. De Phohi-omroeper Edw. Startz geniet om zijn
aangename wijze, waaron hij deze moeilijke taak vervult, een populariteit, welke die van menige filmster of
houder van sportrecord overtreft. Hij is vooral bekend
om de zwierige wijze, waarop ihij zijn zeventalige toespraken houcl.t.
Belangrijke uitzendingen.
Reeds weird de uitzending van de Phehi, welke Kerstmis 1929 door de Amerikaansche zenders werd gerelayeerd, in den aanvang van dit artikel genoemd.
Sindsdien en vooral na de heropening van de Phohi,
werden nog zoovele belangrijke uitzendingen gedaan, dat
het de moeite waard is eenige daarvan le noemen, juist
omdat het de werkwijze van dezen Indie-omroep op
karakteristieke wijze aantoont.
In April 1933 werd de grootsche Willem de Zwijgerherdenking in het Concertgebouw te Amsterdam uitgezonden, kart daarop een cede van Zijne Excellentie
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A. W. F. Idenburg, Oud-Minister van Kolonien en OudGouverneur-Generaal. In September van ditzelfde jaar
wend de mooiste nationale betooging van onzen tijd, n.l.
de huldiging van H. M. de Koningin 'het Stadion te
Amsterdam bij de viering van haar 35-jarig regeeringsjubileum, naar de beide Indien uitgezonden. Daarna
volgde in dezelfde maand de uitzending van de Troonrede. Ook de speciale uitzendingen met Kerstmist '33
en die van de aankomst van de „Pelikaan" waren een
groot succes. Voorts een verslag van het vertrek der
Onderzeeers K XIV en K XV naar Indie, de begrafenis van Koning Albert en de plechtige bijzetting van
Koningin Emma. Vender zwemwedstrijden en een groot
aantal internationale voetbalwedstrijden.
Tenslotte verleende de Phohi zijn medewerking bij de
draadlooze tewaterlating van het te Amsterdam gebouwde Zuidafrikaansche schip „Bloemfontein" op
16 Juni 1934 en werden op den 2den Juni 1934, des
middags de in de Ridderzaal, en des avonds het massaconcert in het stallion te Amsterdam under leiding van
Dr. Willem Mengelberg en Dr. Peter van Anrooy naar
de Kolonien uitgezonden.
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Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XVIII.

Na hetgeen ik in het vorige nummer heb medegedeeld
over de groote diensten, die De Geer aan Zweden bewees, wil ik alleen nog de aandacht vestigen op het
hoogst merkwaardige fell, dat het hier een'Nederlandsch
koopman is geweest, die met een, voor eigen rekening
uitgeruste, vloot van Nederlandsche schepen, bemand
met Nederlandsche zeelieden en soldaten, in een strijd
tusschen twee, teen machtige, rijken den doorslag heeft
gegeven, en er veel toe heeft bijgedragen, dat een door
de Denen verwachte overwinning in een nederlaag is
Dankbaar
Zoo is de Phohi met recht de Brug tusschen Neder- verkeerd. De Geer schijnt er zelf den gek mee gestoken
te hebben. In het batik „Lodewijk de Geer" door zijn
land en Indie.
„Reeds vele dankbetuigingen zult gij uit Indie ont- naneef J. L. W. de Geer geschreven, haalt deze althans
vangen hebben", schrijft een Phohi-luisteraar en inder- eenige regels aan uit een briefje van De Geer aan den
daad bijna iedere uitzending doet tier- en sums honderd- Zweedschen bisschop Matthiae: „Je suis le marchand
fallen luisteraars naar de pen grijpen uit dankbaarheid converi en homme de guerre. Le marquis Spinola est
mort; it faut qu'un autre le remplace".
voor hetgeen de Phohi hun biedt.
Waren bij de onderhandelingen over den vrede te
Er zijn er die wekelijks of maandelijks zakelijke rapporten zenden, geheel in hun omroep opgaan, anderen BrOmsebro de Staten op het laatst niet bang geworden,
dat het den Zweden al te good zou gaan, en zij Denemarken daarbij niet te hulp gekomen, dan had het
waarschijnlijk reeds toen de tegenwoordig Zweedsche
provincien Skonen en Blekingen aan Zweden, moeten
afstaan.
De ommekeer in de hauling der Nederlandsche regeering ten gunste van Zweden tijdens den oorlog is voor
een niet gering deel een gevolg geweest van den invloed
en 't diplomatiek beleid van De Geer, bij het uitvoeren
van de hem in December 1643 verstrekte opdracht,
vervat in het „Memorial deren, so von Ihr Kongl. Magt
„unsex allergenadigsten Konigin dem Heron Louys de
„Geer, Erbgesessen zu Finspongh, in Niederlandt zu
„verriichten, anvertraut warden".
Hierbij zij nog vermeld, dat een van zijn zoons, Louis
de Geer, de koningin op eigen kosten een regiment had
a angeboden.
Geen wonder dat men hem op de handen heeft gedragen; geen wonder ook dat men den wakkeren admiraal Marten Thysen (later geadeld als Anckarhjelm),
als een redder in den nood, met gejuich heeft ingehaald!
Dat men De Geer ook geraadpleegd heeft bij de
vredesonderhandelingen van 1644—'45 spreekt wel van
zelf. Bekend is dat Grotius schreef, dat hij zoo blij was,
De 7-talige omroeper Edward Startz.
dat de gevolmachtigden Louis de Geer als raadsman
die spontaan, geroerd schrijven, hun gedachten den vrijen bij zich hadden, die zoo goad op de hoogte was van den
loop laten, vriendschappelijk en vertrouwelijk.
handel en de scheepvaart *).
„U kunt niet begrijpen wat het zeggen wil na een
23-jarig verblijf in Indie een stem uit Holland te 'hooren"
*) Bij die onderhandelingen zijn ook ter sprake gekomen
of „De Phohi beurt ons op in al onze zorgen". „De de reusachtige vorderingen, welke het huis Trip toen nog
Phohi brengt vreugde in onze huisgezinnen". „Wat op den Zweedschen staat had ; de famine schijnt toen geschadeloos gesteld te zijn met gronden in de prozouden we zonder de Phohi", dat is de grondtoon van deeltelijk
vincie Halland; deprocessen over nog te vorderen bedragen
die duizenden brieven, waarmede Indie zijn dankbaar- hebben bijna twee eeuwen geloopen. De reis van Potgieter
heid aan hen in het Moederland betuigt, die van de naar Zweden is in hoofdzaakgeschied tot definitieve regeling
van de zaken der familie.
Phohi hun „Happy Station" hebben gemaakt.
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Over de belangstelling van De Geer in groote over- bare diensten heeft bewezen, zijn hem, volgens Wrangel,
zeesche ondernemingen, met name in de Zweedsche niet eens ten voile terughetaald.
Het Zweedsche yolk heeft hem echter wel in gedachte
Afrikaansche Compagnie, heb ik hiervOOr al gesproken.
Ook de scheepsbouw vond in hem een krachtig bevar- gehouden. Tot Bering van zijn nagedachtenis heeft de
deraar, getuige de oprichting, in hoofdzaak door zijn
toedoen, van een scheepswerf te Westerwijck en van een
lijnbaan, met de bedoeling Zweden zoo veel mogelijk op
dat gebied onafhankelijk van het buitenland te maken.
Ook op het gebied van kunst en wetenschap heeft
hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Tal van Vlaamsche en Hollandsche schilderijen, veel fraaie stukken
porcelein en aardewerk, thans in de musea of particuhere verzamelingen in Zweden aanwezig, zijn door hem
— en door zijn zoons — naar Zweden gebracht. Veel
heeft hij gedaan voor de Zweedsche studenten, die in
Holland studeerden. Bekend is ook zijn krachtige ondersteuning van den Tsjechischen paedagoog Commenius,
die Lang in Zweden vertoefd heeft en te N aarden beGedenkpenning van de Zweedsche Academie van 1829.
graven ligt.
In 1648 heeft De Geer zich uit zijn zaken terug
getrokken en afstand gedaan van al zijn waardigheden, Zweedsche Academie in 1829 een medaille laten slaan,
ten behoeve van zijn kinderen; de laatste jaren van dragende aan de eene zijde zijne beeltenis en vertoonende
zijn Leven heeft hij in hoofdzaak te Amsterdam door- aan de andere zijde een zeetrophee, waarnaast een
kanon, een degen en een Mercuriusstaf, en voorzien van
gebracht, waar hij in 1652 is overleden.
Koningin Christina heeft uit erkentelijkheid voor de het randschrift: „His amat hospes civisque vocari" *).
In 1839 heeft de te Stockholm gevestigde maatschappij
door hem bewezen diensten, door den schilder David
Beck, leerling van Van Dijck, zijn portret laten schil- voor het verbeteren van het lot van acme zeelieden hem
deren, als dat van een barer beroemdste onderdanen *). hulde gebracht door zijn naam te geven aan een nieuw
Dit portret is geplaatst in de Koninklijke galerij te opgerichte school V001* kinderen van matrozen. Volgens
mij verstrekte inlichtingen bestaat die school thans
Gripsholm. Verder schonk zij hem eenige gronden bij
niet meer.
NorkOping.
* * *
Al heeft het De Geer aan eerbewijzen en loffelijke getuigenissen van de zijde der Zweedsche regeering niet
Lodewijk de Deers zonen, hoewel niet van talenten
ontbroken, op geldelijk gebied heeft men hem op
ontbloot,
bezaten niet den machtigen geest van hun vader.
dezelfde wijze behandeld als zooveel andere trouwe
Zijn zoon Laurens trail in zijne voetsporen als commisdienaren, van den Zweedschen staat van die dagen.
Evenals van de Trips, Cabeliau, Paridon van Horn en saris van den koning van Zweden in de Nederlanden;
anderen, berusten ook van hem vele brieven in de archie- als zoodanig is van hem bekend, dat hij koning Karel X
y en, waarin hij op betaling voor gedane leveringen of Gustaaf uit Holland op de hoogte hield van de toerustingen der Staten iom de Denen in den Noordschen
oorlog te helpen. Hij zette ook de industrieele zaken
voort, o.a. de Norkopingsche werken, en nam actief deel
aan het beheer van 'handelscompagnien, o.a. als bewindhebber van de Zweedsche Afrikaansche Compagnie, bij
de bespreking waarvan ik zijn naam reeds vroeger
genoemd heb. Evenals zijn varier ondersteunde hij
Commenius.
Louis de Geer, dezelfde die aan koningin Christina,
in den .00rlog van 1644—'45 een regiment had aangeboden, stand bekend als een kunstzinnig man en als
weldoener. Hij lief het fraaie kasteel Finspong met kapel
en grafmonument bouwen, die nog bestaan.
. In het kasteel (zie biz. 116) is 'bans het kantoor
gevestigd van de ook hier te Londe welbekende LinngstrOm-turbinesfabriek, deel uitmakende van de reeds
vroeger genoemde „Boforswerken".
In later tijd hebben verschillende nakomelingen van
De Geer nog een belangrijke rol gespeeld. Karel, baron.
de Geer was op bet einde der 18de eeuw een der aanvoerders van den Zweedschen adel in den strijd tegen
Gedenkpenning ter herinnering aan' den slag
koning Gustaaf III; in de 19de eeuw theeft een andere
bij Femern (Marten Thyssen).
Zweedsche baron de Geer naam gemaakt als wetenteruggave van gedane voorschotten aandringt, omdat schappelijk schrijver op metearalogisch, aardrijkskundig
anglers zijn zaken dreigen mis te loopen. Zelfs de groote en natuurkundig gebied.
kosten van de hulpvloot, waarmede hij zulke onschat*) zie biz. 115.

*) Hij hield er van landgenoot en staatsburger genoemd
tie worden.
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Reeds in het begin van mijn artikel heb ik met enkele
woorden gewaagd van den Nederlandschen invloed in
Zweden op wetenschappelijk gebied. Het drukke bezoek
van studenten uit de hoogere Zweedsche kringen aan
Nederlandsche universiteiten en het levendige handelsverkeer tusschen beide landen en de iomstandigheid dat
talrijke Nederlanders zeer hooge posten bekleedden in het
Zweedsche Staatsbestuur, moesten wel van invloed zijn
op de bekendheid van vele Zweden met de Nederlandsche
taal. Hiervoren mocht ik reeds korie aanhalingen doen
uit brieven of andere bescheiden, door Cabeliau, Usselincx
en anderen, in de Nederlandsche taal aan den koning
Gustaaf Adolf en zijn rijkskanselier Axel Oxenstjerna
gericht. Ook Wrangel deelt in zijn meer genoemd werk
mede, dat niet alleen Gustaaf Adolf en Christina, maar
ook de Karels met de Nederlandsche taal bekend waren
en dat tal van landsgrooten die taal volkomen verstonden; als voorbeelden daarvan voert hij aan dat
Johan Casimir met Grotius brielwisseling in bet Nederlandvh onderhield, en dat de Zweedsche schrijver
Colutbus Wrangel een gesprek laat voeren met een
Nederlandsch koopman, dat geheel in die taal plaats
heeft; verder vermeldt hij dat Nederlandsche tooneeltroepen voor het beschaafde publiek uitvoeringen gaven,
die zeer goed gevolgd werden. Toch is de invloed van
de in het Nederlandsch schrijvende dichters en prozaschrijvers, in Zweden niet groot geweest; wel die der in
de Latijnsche taal schrijvenden of dichtenden als Grotius,
Heinsius en anderen.
De stellingen van Grotius over staatsrecht, volkenrecht
en ethiek werden reeds gedurende diens Leven van de
katheders der Zweedsche hoogescholen verkondigd;
echter zonder dat men ze daarom practisch toepaste.
(Torstenson en . Horn vielen Deensche provincien binnen
zonder voorafgaande oorlogsverklaring). Ook zijn theologische werken en zijn studien over handelsrecht (hij
was advocaat geweest van de Oost-Indische Compagnie)
werden ijverig bestudeerd. Gaarne had men hem in
1634 opgedragen de geschiedenis van Zweden te schrijyen, toen men Heinsius wel wade missen, hij heeft die
opdracht iechter niet willen aanvaarden *).
Wat de periode van Gustaaf Adolf betreft, was die
geschiedenis toen reeds beschreven door een ander Nederlander, Van Naerssen of Narssius, eigenlijk doctor in de
medicijnen; evenals zoovelen, tijdens de ArminiaanschGomaristische geschillen uitgeweken, en door den koning
tot zijn geschiedschrijver aangesteld, hij heeft die opdracht in een Lange reeks — niet zeer fraaie — Latijnsche verzen uitgevoerd. Na den dood des konings achtte
de Zweedsche regeering hem verder overbodig en keerde
hij tot zijn eigenlijk vak terug en weird geneesheer bij de
Oost-Indische Compagnie.
De beroemde Daniel Heinsius, wiens groote vermaardheid vooral zooveel Zweedsche studenten naar Leiden
heeft gelokt, heeft in zijne betrekkingen tot Zweden heel
wat teleurstelling ondervonden. Zijne benoeming tot
Zweedsch ,historiograaf in 1618 heeft hij waarschijnlijk
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aan zijn zwager Rutgersius, die Zweedsch resident in.
de Nederlanden was, te danken gehad, ook zijn benoeming tot raadsheer. Toen Rutgersius stied, schijnt hij
er op gerekend te hebben tot diens opvolger te worden
benoemd. Men scheen weinig van hem gediend te zijn;
bij den dood van Gustaaf Adolf bedankte mien hem voor
zijn aanbod de geschiedenis van den koning te schrijven,
terwijl hem niet Lang daarna ook zijn titels ontnomen
werden en zijn jaargeld als ,historiograaf werd ingetrokken. Zijn groote onverdraagzaamheid op godsdienstig gebied is daartoe vermoedelijk wel de aanleiding
geweest. Bekend is zijn zeer slechte verhouding tot
Grotius en Vossius, die theologisch in het tegenovergestelde kamp thuis behoorden. Dat hij echter toch in
Zweden wel waardeering heeft gevonden, blijkt uit de
aanwezigheid van zijn, in olieverf geschilderd, portret
in de bibliotheek te Lund, waar ook dat van Grotius
hangt.
Intusschen heeft hij later de voldoening mogen smaken, voor zijn zoon, Nicolaas Heinsius, een aanstelling
bij koningin Christina te verkrijgen.
Een ander geschiedschrijver, maar meer nog kenner
der oude talen, die in Zweden hoog gewaardeerd werd,
was Joh. Meursius; hij weird ook beroepen naar de
universiteit te SorO, waar hij 'evens Deensch historiograaf werd *). Verscheidene zijner nagelaten werken over
de Grieksche antiquiteiten, zijn, volgens Wrangel, door
Zweden of door toedoen van Zweden uitgegeven.
Tot het eenige jaren schitterende en geleerde hof van
koningin Christina, door Vondel bezongen als „de
Zweedsche Pallas" en ook door tal van Nederlandsche
en andere geleerden bewierookt, hebben, als reeds vroeger

Johannes Meursius.
*) Zooals bekend werd Grotius in dat jaar benoemd tot
Zweedsch resident in Frankrijk, met welk rijk men nauwere
aansluiting zocht, toen de taken in den 30-jarigen oorlog niet
naar wenschgingen en men in Zweden prijs stelde op een
uitstekende vertegenwoordiging in dat land. In verband daarmerle heeft hij, uit den aard der zaak, in hoofdzaak in Frankrijk vertoefd, waar hij echter bij Richelieu nooit gezien is
geweest. In 1644—'45 heeft hij een poos de vredesonderhandelinen bijgewoond; doch is in het begin van 1645 naar Rostock
vertrokken, waar hij kort daarna is overleden.

vermeld, behoord de Nederlandsche geleerden Isaac
Vossius en Nicolaas Heinsius.
Vossius heeft zijn komst aan het hof in hoofdzaak te
*) Sorti lit wel in het tegenwoordige Zweden, doch tijdens
het verblijf van Meursius, behoorde Skonen nog aan Denemarken; Meursius was als zoodanig dus niet in Zweedschen,
maar in Deenschen dienst.

NEERLANDIA

134

danken gehad aan de vriendschap, Welke de zoons van
den invloedrijken rijksraad en gezant bij de Staten,
Johan Skytte en andere ,edellieden, tijdens hunne studien
in Holland, van hem en zijn vader, den beroemden G. J.
Vossius ondervonden hadden. Hij kwam in 1649 uit
Nederland naar Zweden, tegelijk met Nicolaas Heinsius
en Descartes (Cartesius), oorspronkelijk om de koningin
te ,onderwijzen in de Grieksche taal. Zijn werkzaamheden
hebben echtel. in hoofdzaak bestaan in het voor haar
aankoopen van belangrijke handschriften, o.a. de geheele
bibliotheek van zijn vader. Gedurende zijn verblijf kreeg
hij ruzie met Salmasius, den beroemden, eveneens uit
Leiden naar Zweden gekomen Franschen hoogleeraar,
naar aanleiding van het door Salmasius' zoon niet terugbetalen van hem door Vossius geleend geld, een twist,
waarin zelfs de koningin gemoeid werd. Het gevolg was
dat Vossius in ongenade vie! en; het land verliet. Na
eenigen tijd is ihij weer in genade aangenomen, en heeft
hij de koningin na haren, troonsafstand op reis vergezeld,
en is aan haar hof gebleven. Daar ging het toen heel
wat vroolijker toe dan in de eerste jaren harer regeering,
hetgeen bij Vossius, die bij al zijn geleerdheid, een libertijnsche natuur was, wel in den smaak vial. De koningin
is Vossius, die door zijn geschriften op theologisch gebied velen heeft geergerd, steeds genegen gebleven om
zijn geestigheid en zijn geleerdheid en heeft hem ten
slotte een voordeelige plaats bezorgd als kanunnik te
Windsor.
Nicolaas Heinsius, zeer bevriend met Vossius, was
bekend om zijn sierlijke Latijnsche verzen, o.a. een loflied
op de koningin; bij feestelijke gelegenheden maakte hij

jaren harer regeering, in het hofleven een zoo veel wuftere
toon kwam. Bij den troonsafstand van 1654, verloor hij,
als vele andere geleerden, zijne betrekking aan het hof,
wijl de Zweedsche regeering niet genegen was, het schat-

Gedenkpenning ter herinnering aan den troonsafstand van
Koningin Christina.

ten verslindende hof op Mien voet voort te zetten. Hij
'heeft het echter geed getroffen, doordat hij later benoemd
is tot Nederlandsch resident in Stockholm.
Van de vele andere buitenlandsche geleerden aan het
ihof der koningin stonden vooral de Duitschers meest in
nauwe betrekking tot de Leidsche en Amsterdamsche
hoogleeraren.
Wrangel heeft in zijn meergenoemd werk over die
betrekkingen uitvoerige mededeelingen gedaan; ook voor
wat aangaat de medische en andere exacte wetenschappen, waaromtrent ik in het begin van dit opstel reeds
het een en ander heb vermeld. Oak omtrent het Leven
van de Zweedsche studenten aan de Nederlandsche
universiteiten en hun omgang met de professoren bevat
dat werk belangwekkende mededeelingen.
* * *

Prof. Daniel Heinsius.

in den regel de toepasselijke Latijnsche verzen. Bovendien verzamelde ook hij voor de koningin kostbare handschriften. Zijn invloed op hare wetenschappelijke studien
was de eerste jaren groot; daarom heeft het hem, in
tegenstelling met Isaac Vossius, zeer gehinderd, dat door
den invloed van een Franschen hofarts, die op matiging
van hare studien aandrong, gedurende de laatste paar

In het laatste deel der 17de eeuw is de invloed der
Nederlanders aanmerkelijk geringer geweest; de Zweden
hebben zich schrandere leerlingen getoond en hadden
hunne leermeesters niet meer noodig. Bovendien waren
de verhoudingen anders geworden. Bij den Westfaalschen vrede was Zweden een groot, machtig rijk geworden, terwijl het vroeger zoo sterke Denemarken op
den tweeden rang began te raken. Voor de Staten was
er dus weinig aanleiding meer de Zweden tegen Denemarken te helpen, de bordjes waren daarentegen verhangen. Wanneer wij dan ook de staatkundige en economische betrekkingen tusschen Nederland en Zweden in
dat tijdperk bezien, zijn zij meer van vijandigen, dan
van vriendschappelijken aard.
In 1656, wanneer de Zweden Dantzig bedreigen, verschijnt Wassenaar met een vloot op de reede; in
1658 zien wij denzelfden vloolvoogd het belegerd Kopenhagen ter hulp snellen, en in 1659 De Ruijter, met zijn
bondgenooten, de Zweden van Funen verjagen. Wel
waren bij den vrede van Breda in 1667, die een einde
maakte aan den Tweeden Engelschen oorlog, Zweedsche
bemiddelaars en werd kart daarop de Engelsch-ZweedschHollandsche Triple Alliantie ges1oten, maar niet Lang
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daarna behoorde Zweden tot de vijanden der Republiek
en zien wij Cornelis Tromp met de Deensche vloot de
Zweden bevechten.
En al streden ook in den negenjarigen oorlog weer
Zweedsche troepen — het hulpkorps Lewenhaupt —
naast Nederlandsche, bijzonder hartelijk is die verhouding toen toch niet geweest, getuige de maatregelen,
Welke Zweden heeft getroffen om, zich tegen de kaperijen
zijner Nederlandsche bondgenooten te beschermen!
Met het verval zoowel van Nederland als van Zweden
in den loop der 18de eeuw, zijn vanzelf de betrekkingen
van veel minder beteekenis geworden, omdat van beide
landen toen niet veel kracht • naar buiten meer uitging.
Beiden waren afgedaald tot Staten van den tweeden rang.
Verschillende afbeeldingen, in dit artikel opgenomen, zijn te
danken aan de groote welwillendliteid van de „Swenska TuristfOreningen" (Zweedsche Vereeniging tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer) en van de idirectie der Boforswerken,
die mij foto's hebben ,doen toekomen.

F. DEKKER.

Dr. H. P. Berlage. t
Grondlegger der moderne Nederlandsche Bouwkunst.
In de St. Paul's te Londen, het meesterwerk van Sir
Christopher Wren, is een gedenksteen ingemetseld met het
opschrift: „Zoekt Gij het Monument voor Christopher
Wren, zie rondom U."

Moeilijk kan op eenvoudiger, treffender wijze de beteekenis van den grooten bouwmeester worden uitgedrukt. In
deze enkele woorden ligt de diepe zin opgesloten van de
wijsgeerige gedachte: de mensch gaat heen, maar zijn werk
blijft; de man, die zijn leven heeft gewijd aan de bezieling
van de stof, heeft zich een monument van blijvende

waarde opgericht, na zijn dood leeft hij onder ons
voort door de grootheid van zijn schepping.
Wij dachten aan deze zinrijke woorden, toen ons
het bericht bereikte, dat de grijze Nederlandsche
bouwmeester H. P. Berlage overleden was. In gedachten zagen wij voor ons de kleine, weinig
imponeerende, zij, het ook altijd innemende gestalte
van den mensch Berlage. Maar daarachter doemde
hoog op de machtige silhouet van zijn gebouwen,
de onvergankelijke scheppingen van zijn geest. Zijn
leven is geeindigd, maar hij zal blijven voortleven
in de kunstwerken van zijn hand. Nog Lang nadat
het beeld van zijn persoonlijkheid in on ze herinnering is vervaagd, zal er een bezieling uitgaan van
zijn in steen belichaamde gedachten.
In een Duitsch blad wordt Berlage genoemd: „de
grondvester van de moderne Nederlandsche, en de
pionier van de Internationale architectuur", een
juiste karkteristiek, die tevens een beeld geeft van
de waardeering, die deze groote Nederlander ook
buiten onze grenzen genoot. VOOr alles is deze
bouwmeester de grondlegger der moderne Nederlandsche bouwkunst, daarin ligt zijn beteekenis, in
dezen zin zullen zijn bouwwerken ook voor het
nageslacht getuigenis afleggen van zijn scheppend
vermogen.

Om te beseffen wat Berlage voor de bouwkunst heeft
gedaan, moet men zich verplaatsen in den tijd, waarin hij
voor het eerst gelegenheid vond zijn baanbrekende gedachten in een werk van grooten omvang (de beurs te
Amsterdam) te verwezenlijken.
In het midden der vorige eeuw had de bouwkunst haar

laagste punt bereikt. Karakterloos, zonder bezieling,
sleepte de architectuur haar kommervol bestaan voort; bet
juiste begrip van het wezen der bouwkunst, van het
innerlijk verband tusschen, vorm en inhoud, van de beteekenis der versiering, enz. was verloren gegaan. Gemis
ideaal werkien verlammend op alle oorspronkelijkheid,
aan overtuigin.g, afwezigheid van een grout geestelijk
en deden de bouwkunst ontaarden in een verwaterde
nabootsing van vroegere schoonheid. De bouwmeesters
uit dien tijd putten uit de zoozeer bewonderde vormenschat van vroegere stijitijdperken, niet beseffende dat
vormen levenloos zijn zoolang ze niet uit een innerlijk
proces voortkomen.
In de tweede helft der negentiende eeuw kwamen de
eerste teekenen van herleving. In navolging van den
Franschman Viollet-le-Duc en onder leiding van den grootsten der toenmalige bouwmeesters, Dr. P. J. H. Cuypers,
grondde men een meer rationeele bouwkunst op een diepgaande studie van de Gothiek. Ofschoon nog niet geheel
los van de traditioneele vormgeving werd opnieuw verband gebracht tusschen constructie en vorm. Ondanks een
moeilijk te overwinnen tegenstand wist Cuypers den gewelfbouw in eere te herstellen en ontwikkelde hij de uitwendig
zichtbare architectuur rechtstreeks uit de constructie.
Toch vermocht het genie van dezen grooten bouwmeester
geen blijvende vernieuwing van de architectuur in Nederland te brengen. Daartoe was zijn kunst nog te veel op de
herleving der oude stijlen gericht. De bouwkunst bleef ge-

vangen in den greed der vroegere bouwschoonheid. Het
uiterlijk der gebouwen bleef een kleed van — zij het ook
vaak talentvol — saamgevoegde motieven, die oorspronkelijkheid en innerlijke waarde misten. Hier en daar slaagden
enkele voorloopers der moderne beweging erin, de banale
stijivormen te vervangen door nieuwe versieringsmotieven,
maar deze fantasieuiting miste al evenzeer de innerlijkheid

Dr. Berlage aan zijn teekentafel.

136

NEERLANDIA

als de nabootsing der Renaissance en Gothiek.
Eerst Berlage zou het verlossende woord spreken. Voor
dezen bouwmeester, die tegelijkertijd denker en kunstenaar
was, werd het duidelijk, dat een waarlijk vrije en nieuwe
architectuur alleen geboren kon worden door een omwenteling van binnen uit. Hij besefte, dat het levenwekkende

beginsel van elke ware bouwkunst: de eenheid van
inwendig organisme, bestemming, constructie, materiaal
en uitwendigen vorm verloren was gegaan, en dat herstel
van dit beginsel alleen de kunst zou kunnen redden.
Met een bewonderenswaardige vastheid van wil, met
een onwrikbare trouw aan zijn beginsel gaf hij den eersten
stoot aan de omverwerping der zinloos geworden architectuur. Licht was de strijd niet, slechts een klein aantal
gelijkgezinden stond aan zijn zijde. De meesten en vooral
het groote publiek stonden afkeerig, ja zelfs vijandig tegen-

over zijn denkbeelden, men begreep den eenvoud en de
schijnbare nuchterheid van zijn werk niet, en men verweet hem armoede en gebrek aan fantasie.
Maar Berlage ging recht op zijn Joel of zonder zich
aan de kritiek te storen. Zooals de schilder, die zich

wil losmaken van schijn en modekunst, altijd weer
terugkeert naar de klare bran der natuur, zoo putts deze
bouwmeester uit de eenvoudige degelijke bouwstoffen
van eigen bodem. De natuurlijke eigenschappen
van deze bouwstoffen, de logische constructie, die uit deze

eigenschappen voortvloeit, waren het uitg-angspunt, niet
alleen voor het inwendig organisms van den bouw, maar
ook voor de vormgeving van het uitwendige. Geen overtolligheden, geen aangehangen versieringen, geen zinlooze
onderdeelen omsluierden de grootsche gedachte van den
bouwmeester. Klaar en duidelijk, eenvoudig en waar ontwikkelde zich het kunstwerk van binnen naar buiten.
De bouw van de beurs te Amsterdam was een daad van
groote beteekenis. Met deze schepping bond Berlage den

striid aan. tegen den krachteloozen bouwirant van den tiid,
en legde hij tevens den grondslag voor een nieuwe architectuur vol beloften. Want wat de moderne kunst behoefde
was niet een andere vorm, maar een ander beginsel. Of
Bever de terugkeer tot het zuivere Principe van elke kunst,
gedragen en bezield door een waarlijk nieuwen geest.
Door daad en geschrift verbreidde Berlage deze beginselen. Steeds grooter werd zijn invloed op de jongeren uit
zijn omgeving en ook het buitenland erkende in hem den
pionier der nieuwe gedachte.
Het was geen toeval, dat deze verjonging van Nederland
uitging. Berlage was een man van den echt Nederlandschen
stempel. Hij vereenigde de groote raseigenschappen van
het Nederlandsche y olk in zich. Trouw aan groote beginselen, liefde voor al wat waar en echt is, eenvoud en
degelijkheid van levensopvatting en moed om den weg te
volgen, Bien men als de eenig juiste ziet, dat zijn de deugden, die Berlage leidden, toen hij de moderne Nederlandsche
bouwkunst grondvestte.
Zijn wei* zullen ervoor zorgdragen, dat Nederland
zijn grooten bouwmeester nimmer vergeten zal.

v. H.
KALENDER GROOT-NEDERLAND 1935.
Deze maand verschijnt bij de Schefferdrukkerij, Wijnstraat,
Dordrecht, de kalender Groot-Nederland 1935.
Leden van het A.N.V., bestelt spoedig een. ex. en beveelit
dit ultnemende propagandamiddel, dat 365 dagen zijn taak
met woord en beeld vervult bij uw famine, vrienden en
kennissen aan.
Deprijs 10 slechts f 1.60.
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Indische Brieven.

III.
Prins Hendrik overleden.... Na de telegrammen
over 's prinsen ongesteldheid kwam het overlijdensbericht
toch nog onverwacht.
Indie, niet minder dan bij den dood van de KoninginMoeder, heeft oprechte deelneming betuigd bij dit heengaan van een der leden van ons Vorstenhuis. Weer op
andere wijze, evenals in Holland zoo stellen we ons hier
voor, geholpen door heigeen de kranten over rouwbetoon
en deelneming vermelden. Maar het nationaal gevoel en
medeleven is er toch weer.
Wijlen Prins Hendrik zien we — vooral antler de
belichting van allerlei min of meer uitvoerige levensbeschrijvingen, maar ook uit eigen persoonlijke herinneringen als journalist in Holland — als den mensch,
Wiens kenmerkende karaktereigenschappen waren eenvoud en vriendelijkheid, en als den weldoener op verschillend gebied. Door zijn positie als Prins-Gemaal
aangewezen om buiten het staatkundig bedrijf te blijven,
zocht de Prins zich een eigen terrein, meer dan een, op,
dat der weldadigheid in den ruimsten zin, het Roode
Kruis in de eerste plaats getuigt er van, maar ook het
roddingwezen, de zieken-verpleging, vender, op aangrenzend gebied, de jeugdvorming, met name de Padvindersbeweging.
Maar dit west gij in Holland even good; doch ik maak
er, terloops, melding van om te doen uitkomen, hoe ook
hier in Indie het beeld van Prins Hendrik aldus voor
ons leefde; nu weer, bij dit overlijden, versterkt en in
duidelijke belichting gesteld.
Uit mijn Hollandsche jaren herinner ik mij levendig
menige reis van Prins Hendrik, o.a. om de organisatie
van het reddingswezen op de Noord-Hollandsclie en
Friesche eilanden persoonlijk in oogenschouw le nemen.
Het was algemeen bekend, dat de Prins zich het best
gevoelde als hij zoo zonder ceremonieel er op uit kon
gaan, in eenvoudigen ,omgang, terwip men, wat logies
betreft de bescheiden gelegenheid Welke zoo'n hotelletje
op een der eilanden hood, voor lief moest nemen. En dat
ging best!
Overdag dan er op uit, het strand Tangs, met de
beschikbare voertuigen, dikwijls van allereenvoudigste
makelij, of een stevige wandelin.g.
Zoo, naar zijn karakter van den prettigen, eenvoudigen
mensch leerden we den Prins ook kennen op excursies
van de Nederlandsche Heide-Maaischappij en zoo ook
op bijeenkom.sten van het Roode Kruis, waar de Prins
dan some zelf als voorzitter de lending had.
Ook de Padvindersbeweging bewaart dergelijke herinneringen aan hem.
Het kan niet anglers, of wat ik ook in een vorigen brief
opmerkte, komt thans weer op; dat we ineens ons zooveel
dichier bij Holland voelen, alsof ons voorstellingsvermogen verscherpt is, verhelderd tevens, zoodat we van hetgeen er zich nu afspeelt te duidelijker een voorstelling
vormen, geholpen door wat er aan eigen herinneringen
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aan het moederland, onwillekeurig ten deele, weer naar
haven en naar voren komt.
Dat is een der voornaamste redenen, dat de Phohi
voor ons van zoo groote waarde is en waarom we er
wat atmosferische storingen geduldig bij nemen, op den
koop toe.
Hierin ligt de nationale beteekenis van de Phohi voor
Indie, beseft men dat in Holland wel voldoende, vraag
ik me af.
Margen, 10 Juli, zal het 350 jaar geleden zijn, dat
Willem de Zwijger te, Delft werd vermoord door
Balthazar Gerards.
Dit gaf de Nirom te Soerabaja aanleiding om voor den
avond van lien dag een speciaal herdenkingsprogyamma
samen te stellen met fragmenten uit het bekende vaderlandsche to,oneelstuk van Eduard Veterman, „Nader des
Vaderlands".
Het zal nog moeten warden afgewacht of dit stuk zich
bent am als „hoorspel" te worden gegeven; zij het dan
enkele gedeelten er van.
Als to,oneeistuk werd het hier in.dertijd o ,pgevoerd door
de Officierstooneelvereeniging, Welke vereeniging in haar
naam haar oorsprong bewaart, echter reeds lang niet
meer uit het tooneelspel beoefenende officieren bestaat,
maar uit burgers, die op uitstek,ende wijze de kunstzinnige reputatie van de 0. T. V. weten te handhaven.
De uitzending van verschillende gedeelten van het stuk
van Veterman als hoorspel zal door alle Nirom-zenders
op Java warden overgenomen, en idaar die zenders ook
buiten Java worden geho,ord, kan gezegd worden, dat
deze nationale herdenking in het grootste deel van Ned.Indie zal kunnen warden, gevolgd.
Einde dezer week geeft de O. T. V. een tweetal yolksvoorstellingen van „Vader des Vaderlands".
Ik moet, zij 't dan kart, nog van een andere nationale
gebeurtenis melding maken, want zoo wil ik noemen
het onderzo,ek naar het graf van Coen te Batavia, waarvoor, ond,er lending van mr. P. C. Blo ,ys van Treslong
Prins, te Batavia opgravingen zijn gedaan, binnen een
paar pakhuizen aan de Kali Besar Oost, op Welk terrein
vroeger de Hollandsche kerk heeft gestaan, waar Coen
werd begraven.
Het voorloopig resultaat is geweest, dart het opgegraven
gebeente vermoedelijk als dat van Jan Pieterszoon
Coen, den stichter van Batavia, kan worden beschouwd.
En thans is een van gouvernernentswege ingestelde
commissie' bezig met wetenschappelijk de zaak nader
te bestudeeren ,en te .onderzoeken.
Daarover later nog wel eens.
W. C. VAN MEURS.
Afdeeling Medan.
Het jaarverslag dezer afdeeling vermeldt . dat ds. Tenet en
ds. Klein een lezing voor de leden hielden. De hoop, dat
de leergang voor Inlanders, waarmee de afdeeling vroeger
zulk een nuttigen ontwikkelingsarbeid verrichtte, zou kunnen
worden hervat, werd nog niet verwezenlijkt. De Inlandsche
deelnemers- kunnenvooralsnog het hoe laag ook gestelde lesgeld niet meer betalen.
Hoewel ook het ledental der Md. door de tijdsomstandigheden slonk, laat het bestuur zich niet ontmoedigen en blijft
het uitzien naar middelen om de verliezen aan te vullen.
Het bestuur bestaat thans uit de heeren: Mr. J. M. Wesseling, voorzitter; W. J. van den Bergh, tweede voorzitter;
F. J. H. Klevant, secretaris; A. Bakker, penningmeester, en
Hadji Mohamed Hadjerat.
Den afgetreden penningmeester, den heer C. G. Meerburg,
die Medan metterwoon heeft verlaten, wordt een woord van
waardeering gewijd.

De feestweek op Curacao.
Het weekblad voor de Curacao,sche eilanden de
Amigoe di Curacao van 28 Juli is zoo good als geheel

gewijid aan de feestweek, waarmee de bevolking der
Nederlandsche Antillen de 300-jarige band van Nederland met dit gebiedsdeel heeft herdacht.
De nationale kleuren rood, wit en blauw en het niet
minder geliefde oranje sierden groat en klein, huizen
en straten en 's avonds, waren de verschillende wijken
tooverachtig verlicht.
Zondagavo,nd (22 Juli) werd de feestviering plechtig
ingewijd in den met een uitgelezen gezelschap gevulden
Stadsscho,uwburg voor hetwelk Exc. Van Slobbe een
uilvoerige herdenkingsrede hield, waarin hij in het licht
stelde, dat onze Antillen 'hun ontstaan danken aan de
Republiek der Nederlanden, betrekkelijk klein aan
inwonerstal, maar „ondernemingsgeest en onverschrokkenheid houden nu eenmaal geen rekening met getallen".
Sir. gaf een eerlijk relaas van de wijze, waarop de
belangengemeenschap tusschen kolonie en moederland
zich door de eeuwen in voor- en tegenspoed ontwikkelde,
licht en schaduw waren er gelijkelijk over verdeeld,
maar de balans luidde toch: „Over den geheelen tijd
bezien kunnen Nederland en Curacao , tevreden zijn over
hetgeen door gezamenlijken arb,eid tot stand kwam"
en to, en Z.Exc. aldus eindigde: „Zeeen mogen ons scheiden, maar wat beteekenen afstanden in den tegenwoordigen tijd voor onderlinge samenwerking, wat voor een
geest van liefde en saamhoorigheid", kon hij op de in.
stemming van alien reken,en, teen hij voorstelde aan
H. M. de Koningin telegrafisch de onwankelbare trouw
en. groote liefde van Curacao, voor het Oranjehuis te
betuigen.
De geschiedenis van Curacao werd daarop in vogelvlucht door Mr. C. F. Gronemeyer behandeld en ook
zeer in den smaak viel een betuiging van verknochtheid,
in het Papiamentsch uitgesproken door den heer J. M.
Kroon. St. Cecilia verleende iherhaaldelijk haar muzikale
m,edewerking.
We kunnen wegens plaatsgebrek slechts aanstippen
wat het programme der herdenking verder bracht. Zeer
gewaardeerd is H. M.'s inzending van eigen teekeningen
en schilderijen. Bij de opening dezer tentoonstelling in
de Hendrikschool heeft de Gouverneur een inleidend
woord van de Koningin zelve voorgelezen. In de
Wilhelminaschool en het Logegebouw had „Nederlandsch Fabrikaai" haar tenten opgeslagen en de 'heer
F. W. P. Winkel heeft deze practische en leerzame
tentoonstelling ingeleid met een rode, waarin hij de
waarde van hot handelsverkeer tusschen mooderland
en overzeesch gebied deed uitkomen en hulde bracht aan
den hoofdinrichter, den 'heer Vreugdehil.
Van de overige feestelijkheden vermelden we nog het
opvoeren van een kinderoperette, de aankomst van een
nagebootsten Westindie-vaarder, waarmee Bonaire zijn
aandeel leverde en Johannis van Walbeeck in persoon
deed optreden, een rol die zeer good vervuld werd; ten
slotte een gedeeltelijk historischen, optocht, die veel bekijks had.
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De Amigoe, uit welk blad we het bovenstaande samen
Gersten in deze kolom, brengt in een slotwoord hulde
aan Z.Exc. Van Slobbe en den bisschop van Curacao,
voor hun voorgang en ,hun alomtegenwoordigheid in
deze welgeslaagde herdenking. De gouverneur vloog
zelfs 26 Juli naar Aruba om er de zeilwedstrijden, die
daar een onderdeel der viering uitmaakten, bij te wonen.
Bijzonder heeft Curacaos bevolking gewaardeerd de
hulde der Ned. Marine. Aan den buitenmuur van het
fort Amsterdam te Willemstad, de hoofdplaats van
Curacao is een eenvoudige gedenkplaat aangebracht
(onthuld met een cede van Commandant Van den
Dunker), een geschenk van Marine-officieren aan
het Westindische eiland. Zij is 1.40 m. hoog en 1 m.
breed, van roodbruin Finsch graniet en bewerkt door
de Koninklijke Begeer in samenwerking met de Steenhouwerij en Natuursteenhandel G. Keuzenkamp te
's-Gravenhage.
Het eenvoudig-voomame opschrift wordt afgesloten
door het zinnebeeld van Curacao (driemaster) en dat
van de schenkers (anker).
De'fortmuur draagt nog twee andere gedenksteenen
n.l. een die herinnert aan de afschaffing der slavernij
in 1863 en, de verleden jaar aangebrachte bij gelegenheid
van den vierhonderdsten verpaardag van Prins Willem
van Oranje.
Hulde aan de officieren en oud-officieren der Nederlandsche Marine, die aan dit blijvende geschenk hebben
bijgedragen. Moge het de Curacaonaars er steeds aan
herinneren, wat Nederland en zijn Overzeesch gebied
aan de Nederlandsche Zeemacht te danken hebben.

De herdenking op Aruba.
Van het programma, 25 tot 28 Juli op Aruba afgewerkt, geeft het onderstaande een beknopt overzicht.
Elke dag werd geopend door een reveille der mariniers,
die den tweeden dag ook een vlaggenparade hielden.
Woensdag 25 Juli was er cen hErdenkingsavond, waarop
de heer I. Wagemaker als feestredenaar optrad, Donderdag gaven de schoolkinderen van Oranjestad een aubade
en was er een ontvangst ten gouvernementshuize. Alle
vier de dagen waren a.m. gevuld met voetbal-, zwemen zeilwedstrijden, volksspelen, muziekuitvoeringen, openlucht bioscoopvoorstelling, versierde fietsenoptocht enz.
Een der b.00gtepunten van de feestviering was de
groote ihuldebetuiging op Zaterdagmorgen aan Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina, vertegenwoordigd door
den gezaghebber van Aruba. Deze befooging stond onder
leiding van den heer J. H. A. Eman, die daarbij een

De A.N.V.-tocht door Zuid-Vlaanderen.
De A.N.V. tocht door Zuid-Vlaanderen, waarvan
reeds een, en ander in het Aug.-nr. werd gezegd, was
voor velen een ware onidekkingsreis. Zoo heerlijk

hadden zij, die er voor de eerste maal kwamen, zich het
landschap zeker niet voorgesteld. En wat dan te zeggen
van de guile ontvangst, die den leden van Tak Brussel
en hun genoodigden eerst bij Stijn Streuvels, te
Ingooigem, daarna te Mater, bij de heeren Rooman en
ten slotte te Maria-Hoorebeke te beurt viel?
In den loop van den middag, nadat de Brie A.N.V.toerauto's door het kerrnisvierende Oudenaarde waren
gereden, ving de bestijging aan van den Edelareberg,
den hoogen heuvelrug die voornoemde historische stall
en de Scheldevallei beheerscht. Weldra was Mater bereikt, waar de dorstige deelnemers aan dezen under een
verzengende zon gehouden tocht, door den heer Turcksin,
bedrijfsleider van de in Zuid-Vlaanderen alum bekende
en zeer modern ingerichte brouwerij Rooman, in de frissche ontvangstzaal van deze mode-instelling, uit naam
van de gebroeders Rooman en uit zijn eigen naam — hij
is zelf ook lid van het A.N.V. hartelijk welkom werden geheeten. De droge kelen werden duchtig gelaafd
en er werden, na het zeer belangwekkend bezoek aan de
verschillende onderdeelen der brouwerij, verscheidene
geestige. en geestdriftige heildronken ingesteld.
Maria-Hoorebeke, het eenige protestantsche dorp in
Vlaanderen, waar de afstammelingen wonen van de
Boschgeuzen, die zich aldaar, in 1572, vestigden, na
den slag bij Oudenaarde, waar zij, under de leiding van
hun voorman, kapitein Blommaert, het onderspit moesten
delven, was het laatste rustpunt op dezen schitterend
geslaagden A.N.V.-tocht. Zij, die, met ons, te MariaHoorebeke waren, zullen wel nooit meer de vriendelijke,
innige begroeting vergeten, die ons aldaar vanwege den
predikant, ds. R. Germeraad, Noordnederlander, hoofdaalmoezenier Blommaert, den onderwijzer, den ,heer
De Jonge en de leden der gemeente te beurt viel. De

feestrede hield.
Tot slot werd een grout vuurwerk gegeven op de Isla.
Aruba heeft op waardige wijze het 300-jarig bestaan
der N ederlandsche Antillen gevierd en het zijne er toe
bijgedragen om den band met het moederland to versterken.
Wij vermelden nog gaarne, dat de heer H. E. Lampe,
die reeds zoo vaak blijk gaf van zijn warme liefde voor
Nederland en zijn Vorstenhuis, ook nu weer in dicht en
ondicht het zijne heeft bijgedragen tot de feestviering.

Gift.
De Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij heeft
nog een gift toegezegd van f 250.—, als bijdrage in de
kosten der Tentoonstelling te 's-Gravenhage.
(Zie hooldarlikel.)

Leden van tak Brussel voor de kerk te Ninove. (Foto: Held)

NEERLANDIA
gemoedelijke toespraak van ds. Germeraad in de nieuwe
kerk, na de bezichtiging van het voormalige bedehuis,
het gezang van het gemengd koor, spontaan voor de
kerk opgesteld, welk gezang even spontaan door de bezoekers met twee strofen van het Wilhelmus werd beantwoord, het kwam alles diep uit het hart. Het koste
dan ook heel wat moeite am het reizende gezelschap
te bewegen dit begenadigde oord, waar alles zoo netjes
en zindelijk is en men de oprechte gemoedelijkheid op
alley gezichten kan lezen, te verlaten. Velen zullen ongetwijfeld op eigen gelegenheid en naar de heuvelen van
Zuid-Vlaanderen en naar Maria-Hoorebeke, het geboortedorp van den Vlaamschen, schridver A. Hans, van prof.
dr. Blommaert, die te Stellenbosch heeft gedoceerd en
van menig ander afstammeling der Boschgeuzen, die in
Vlaanderen of in Nederland naam wist te maken, willen
terugkeeren, zeker als zij zijn dat ziji noch door de
mooie Natuur noch door de gastvrije bewoners van deze
heerlijke streek zullen worden teleurgesteld.

XVde Vlaamsche bedevaart naar de graven
aan den Uzer.
Spijts de roecon.omische crisis, die zwaar op de burgerij en den arbeidenden stand in Vlaanderen begint te
drukken, was de 15de Jaarlijksche Bedevaart naar de
Graven aan den I Jzer, Zondag 19 Augustus, te Diksmuide, niet minder goed bezocht dan de vorige jaren.
Meer dan honderdduizend Vlamingen uit alle hoeken
van Vlaanderen — falrijke Limburgers waren 's ochtends
1 uur, met een extra-trein vertrokken, om tijdig op bet
Uzerveld te kunnen zijn — verdrongen zich random
den 52 meter hoogen Vlaamschen Doodentoren. De
hoofdmomenten van deze steeds zeer indrukwekkende
plechtigheid waren de onthulling van de vierde beeldgroep, die tegen den Uzertoren is geplaatst en het
levensoffer voorstelt door twee populaire figuren uit den
tragischen I Jzertijd: Lode de Boninge en Frans van
der Linden gebracht, de Internationale bloemenhulde,
uitgaande van Waalsche, Fransche, Duitsche, Engelsche
en Amerikaansche oud-strijders, de kleurige Vlaamsche
vaandelhulde en de voorlezing van een manifest voor
amnestie en wereldvrede. Grooten indruk maakte de
rede van Prof. Daels, den hoofdleider der betooging
en de samenzang onder leiding van Jef van Hoof.

Stamverbroedering aan de Vlaamsche kust.
Uitgaande van de gedachte, dat de Vlaamsche badgasten die in de vacantiemaanden aan de Noordzeekust
verblijven, zich, aldaar, thuis en een moeten voelen met
de plaatselijke bevolking, richtte een tijdelijk comite van
bekende Vlamingen, in den loop van Augustus, met de
medewerking van den Vlaamschen Toeristenbond, een
drietal zgn. „geleide-bezoeken" in naar het Zeekundig
Museum te Oostduinkerke, het schilderachtige stadje
Veurne en de voortaan historische villa's in De Panne,
tijdens den wereldoorlog, door de Belgische koninklijke
familie bewoond. Verder werd ook nog een autotocht
naar Diksmuiden en den Vlaamschen Uzerforen op touw
gezet en een „bonte avond" met gezellige danspartij
en verrassingen gehouden. Al deze uitstapjes en bijeenkomsten — er was ook, iedere week, een gezellige
Donderdagmiddagvergadering in „Duinenhof", te Oostduinkerke — werden, „geschoteld en gelepeld" door den
secretaris der Groff Vlaanderen van het A.N.V., daarbij
geholpen door de redactie van „De Badgast", het
vacantieblad, aan de Vlaamsche kust, van den
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Een groep Vlaamsche Verbondsleden te Geeraardsbergen.

V.T.B. (Vlaamschen Toeristenbond). Van de uitnoodiging, herhaaldelijk tot de aan de Vlaamsche kust met
vacantie zijnde Noordnederlanders gericht, om bij deze
gelegenheden met de Vlaamsche intellectueelen te verbroederen, maakte een aantal Noordnederlandsche gezinnen gaarne gebruik. Ook vonden vele leden, van de
Gawp Vlaanderen van het A.N.V. elkaar met vreugde
terug op den gezelligen bonten avond van 26 Augustus,
in het „Grand Hotel des Families et des Dunes" te
Oostduinkerke.

De Maleiers en het Hollandsche lied.
In December 1933 vertrok de heer I. D. du Plessis,
lector aan de universiteit van Kaapstad naar Ned.-Indie
om o.a. een onderzoek in te stellen naar de herkomst
van Afrikaansche liederen van Maleischen oorsprong,
ten behoeve van zijn proefschrift.
Voor de Oranjeclub te Kaapstad, waarvan prof. D. B.
Bosman voorzitter is, heeft hij in Mei een lezing
gehouden over: Die Maleier en die Lied. Een maleierkoor van Rasdien luisterde met snarenspel en zang de
voordracht op. Volgens den spreker zijn tal van liederen,
welke voor de Afrikaners verloren gingen, door de
Maleische zangvereenigingen behouden gebleven. Deze
moeten tusschen de jaren 1750 ien 1800 of spontaan, of
onder invloed van Hollandsche kolonisten zijn ontstaan.
De veteranen in bovengenoemd koor zijn Rasdien, en
Johnnie, die reeds een kleine halve eeuw den zang beoelenen. De meeste eer voor de bewaring van die liederen
in het verengelschte Kaapstad karat' aan Rasdien toe en
aan een zekeren Frans de Jongh, een verloopen Hollandsch matroos, die in het begin dezer ,eeuw te Kaapstad
zijn schip verliet en bij de Maleiers huisvesting vond.
In 1910 hebben Rasdien en De Jongh duizenden pamfletten met liederen en liederbundels onder de Maleiers
verspreid. Deze hebben een 50-tal liederen nog niet in
druk uitgegeven, welke hun van geslacht tof geslacht
zijn overgeleverd. De Maleier (Slameier) Rasdien is niet
alleen een bewaarder van het Hollandsche lied in de
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Kaap, waarvan ,hij er ieen 200-tal kenit en die hij en zijn
volkje op sleependen toon zingen, maar hij droeg zelfs
liedjes voor in het Arabisch, Russisch en Latijn! Under
de voorgedragen liederen was er een dat betrekking had
op den noon van Napoleon III, die in Zoeloelan.d sneuvelde. Dit begint met de woorden: „Een Prins moest
gaan naar de Zoeloeland".
op een woord van dank, dat de Maleier Johnnie
kreeg, antwoordde deze: „Die Kaap was amper Engelsch,
maar ions het gehour

Een gedenkieeken voor Z.A.S.M. personeel.
De Minister van Spoorwegen der Unie van ZuidAfrika heeft maatregelen genomen am te Waterval-Boven
een gedenkteeken te doen oprichten vow- de ambtenaren
der Zuidafr. Sp. Mij., die bij het aanleggen van de
spoorlijn Pretoria-Delagoabaai, hun leven lieten. Het
maan.dblad Zuid-Afrika heeft een oproep gedaan aan
alien, die de namen van een of meer dezer pioniers
kennen, omdat de graven ter plaatse geen voldoende
gegevens meer bevatten. Men kan zijn mededeelingen,
ook bijdragen, zenden aan de redactie, Keizersgracht 141,
Amsterdam. De bedoeling is, de inwijding te doen geschieden door een cod- Z.A.S.M.-ambtenaar.
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Gelukwensch aan Curacao.

29 Juli zond de Commissie Nederland-Curacao 1634-1934
het volgende telegram:
Gouverneur Curacao, Bieden op gedenkwaardigen negen en
twintigsten Juli bestuur en bevolking hartelijkengelukwensch
aan.

Dankbetuigingen.
Van H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana mocht
het Hoofdbestuur een dankbetuiging ontvangen voor de deelneming bij het overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik.

Steunfonds.
In de Commissie van beheer over het Steunfonds van het
A.N.V. is benoemd Mr. S. J. R. de Monchy, burgemeester van
's-Gravenhage.

Bezoek vanjeugdige Nederlanders aan New York.
In de tweede helft van Juli hebben 11 meisjes en 11 jongens
tusschen 12 en 18 jaar, vertegenwoordigende de elf provincien
van Nederland, ook door kleederdracht, een bezoek gebracht
aan New York. Zij warden vervoerd door de Statendam van
de Holland-Amerika-Lijn, die met de Nederlandsche Regeering dit „goodwill"-uitstapje heeft voorbereid. De Nederlandache vice-consul te New-York, de heer A. D. J. Steenstra, was
bij aankomst ter ontvangst aanwezig. De twee elftallen hadden
veel bekijks en bekeken veel, hebben veel genoten en in korten
tijd hun kennis van het land, merle door hun voorouders
bevolkt, ontzaglijk vermeerderd
Merkwaardig is een motie, te Bier gelegenheid aangenomen
door den Onderwijsraad van New York, die het toezicht heeft
over 1.250.000 kinderen, 36000 onderwijzers en leeraren en
4000 beambten, in welke motie de jeugdige bezoekers vriendschapsboden worden genoemd van het vreedzame Nederlandsche yolk, waarvan vele leidende Amerikaansche burgers
afstammen. In een bizondere zitting van then raad zijn de
Nederlandsche jongelui ontvangen. Ze hebben den Nederlandschen naam in Nieuw Amsterdam hoog gehouden.
Hulde aan de Inrichters van dezen tocht.

Verkenners.
Met de Flandria vertrok , den 18den Juli j.l. de heer H. C.
Valeton naar Carambehy. IIij beloofde ons, nu en dan wat
uit die Nederlandsche kolonie te vertellen. Mt hetgeen hij
ons van onderweg, uit Palmas, schrijft, nemen wij het volgende
over, dat voor anderen, die naar Carambehy willen trekken,
van nut kan zijn.
„Twee taken wil ik in het bizonder naar voren brengen.
Personen, die nit zulnigheidsoverwegingen 3de klasse willen
reizen, raad ik ten sterkste aan zich er van te overtuigen
of het schip, waarmede zij die reis wenschen te maken, een
verbeterde derde klasse heeft. Voor zeer weinig meer passageoneindig
eld verkrijgt men in deze verbeterde 3de
g
betere accomodate, hetgeen vooral voor dames van groot
belang is.
In de tweedeplaats moet ik a.s. emigranten den raad geven
zich tijdig te overtuigen van de papieren, die vereischt worden
tot verkrijging van het visum. DP nieuwe emigranten-bepalinen
verlangen, dat de emigrant in het bezit is van een
g
landingscertificaat, waaronder verstaan wordt een bewijs, afegeven door Braziliaansche autoriteiten, dat overkomst van
g
den emigrant gewenscht wordt op grond van arbeidscontract,
overeenkomst of iets van idien aard. Het verschaffen van zulk
een certificaat eischt, naar mij gezegd werd, veel tijd. Zonder
certificaat wordt geen visum gegeven, zoodat men dit hebben
moet.

Met mij deed zich een eigenaardig geval voor.
De consul te Amsterdam zegt, dat ieder die 2de of 3de
klasse reist, geacht wordt emigrant te zijn. Daartegenover
wordt iemand, die land bezit in Brazilie, wat met mij het geval
is, blijkens verklaring van Consul Berkhout te Sao Paulo,
geacht niet emigrant te zijn.
zulk een tweeslachtigheid wist de consul geen raad en
Met
hij deelde mij in bij de emigranten; maar dan moest ook een
landingscertificaat overgelegd worden, wat niet mogelijk was.
Dan maar telegrafeeren, want we wilden 18 Juli vertrekken.
Tenslotte heeft de Gezant, Dr. Hubrecht, van den Minister
van Buitenlandsche Zaken ,te Rio gedaan weten te krijgen,
dat voor mij ontheffing werd verleend van art. 14, waarin het
landingscertificaat wordt geeischt. Dat grapje heeft ons meer
dan 100 gulden aan telegrafeeren gekost, maar we hadden
resultaat, en dat was voor ons van groot belang".

Het eerste lustrum van de boekverspreiding
in Vlaanderen.
Ter aanvulling van het artikel in het Augustusnummer over
het huldeblijk van Vlaanderen ter gelegenheid van het eerste
lustrum van Boekverspreiding in Zuid-Nederland vermelden
wij nog dat de Le ider van het Bureel Vlaanderen, de heer
ezoek aan Laan 34 . een aantal foto's, waarvan
b
, bij zijn
Fossey,
sommigen in lijst, meebracht van voormannen uit de Vlaambeweging, geschonken door den heer Nestor Gerard voor
sche
het Stammuseum van het A.N.V. De heer Fossey overhandigde
voor het museum nog een fraai, in koper uitgevoerd wandbord, voorstellend den kop van Peter Benoit, benevens enkele
boeken voor de Stamboekerij.

Vereeniging voor beschaatde Omgangstaal.
PROGRAMMA voor de maand SEPTEMBER, afdeeling
Groot-Antwerpen:
7 Sept. 8.30 Oefenles in Beschaafde Omgangstaal.
9.30 Spreekbeurt van den heer L. Frenssen (Theoretischgedeelte) en van den heer J. Schillemans,
bouwkundige (technisch gedeelte) over: Wereldorganisatie of twee toekomstige Vijfjarenplannen.
14 Sept. 8.30 Oefenles.
9.30 Spreekbeurt van den heer Frans Claes, oudheid•
e over: De schoendracht door de eeuwen
kundg,
heen, ethnografisch en oudheidkundig belicht.
21 Sept. 8.30 Oefenles.
ffer Remael over: Bestaat
9.30 Spreekbeurt van meju
ergeestesvermoeienis bij de bevolking der
lagere scholen?
28 Sept. 8.30 Oefenles.
9.30 Bespreking over: Hoe staat de Rijksnederlander
tegenover den Vlaamschen strijd.
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HOLLYWOOD-IN-DEN-DOP?
Het valt niet te ontkennen: de plontseling in het vooruilzicht gestelde mogelijkheid eener Nederlandsche filmindustrie wend een der sensationeele feiten van den dag.
Iefrdere publicist zal er den weerslag van gevoeld hebben,
voorzoover hij. er een correspondentierubriek op nahoudt.
Maar vooral zij, die het zoo bij uitstek populaire middel
der radio tot hun dienst hebben, zagen de opwinding
door het Nederlandsche Hollywood veroorzaakt, als een
storm over zich heen gaan. Iedere week stapels brieven
van belangstellenden uit alle klassen en categorieen der
bevolking — vragen, aanbiedingen, raadgevingen, opmerkingen.. , van de onnoozelste tot de scherpzinnigste.
Overwegend echter waren de epistels, die blijk gaven
van een even ongegrond als mateloos optimisme en er
was de nadrukkelijke verzekering toe noodig, herhaaldelijk voor de microfoon geuit, dat aan aspirant acteurs,
regisseurs em technisch personeel, voorshands nog geen
dringende behoefte bestond,' om den stroom van aanbiefrdingen eenigszins in te dammen.
Het algemeene misverstand had klaarblijkelijk post
gevat, dat met de inrichting van eenige ateliers ook
tevens de filmindustrie in optima forma geboren was.
Nu kan het tegendeel met niet genoeg nadruk verzekerd
worden: met de studio's van ',„Cinetone" en Philips
werden in feite alleen de „werkplaatsen" geschapen,
Als iedere andere nijverheid .heft echter oak de overigens zoo aparte film, behoefte aan twee onmisbare
elementen: ondernemers en.... afnemers. Om met het
belangrijkste te beginnen: hoe stoat het met die laatste
categorie?
Het is sinds de dagen der geluidsfilm wel voldoende
duidelijk, dat de commercieele toekomst van dit product
in de eerste plaats afhangt van het te bestrijken taalgebied. Wil hebben — om van het almachtige Amerika

m.aar te zwijgen — in onze onmiddellijke nabijheid
belangrijke filmeenira, die uitstekend internationaal
materiaal op de markt brengen. Neu-Babelsberg en
Tempelhof bij Berlijn — Joinville, Billancourt en
Epinay-sur-Seine bij Parijs — Elstree en vele andere
ondernemingen bij Londen.... het zijn alle industrieen,
die in de behoefte aan internationale films voldoende
voorzien. Daarbij hebben deze „fabrieken" op een mogelijke Nederlandsche medefrdinging niet slechts kapitaal
en ervaring voor, doch bovenal die onmisbare springplank: het taalgebied. Een Duitsche film kan alleen
reeds aan binnenlandsch verbruik een veilige basis opleveren, waarbij zich dan later nog de uitvoer voegt
naar Duitsch-sprekende landen — het sterk-polyglottische Nederland daarbij inbegrepen — plus de mogelijkheid van speciale na-gesynchroniseerde versies voor
het buitenland. Met de Fransche en Engelsche film is
het juist zoo gesteld. Wat is hiervan het gevolg? Dat
deze buitenlandsche industrieen, dank zij het mime
afzetgebied binnen eigen grenzen, minder vrees voor
risico behoeven te koesteren dan een eventueele Nederlandsche filmindustrie en meer kapitaal in de zaak
clurven steken, aldus de verschillende producten royaler
kunnen uitwerken, waaruit weer een veel grooterekans
voortvloeit om ook de scherpe mededinging op de internationale markt te verdragen.
Het goat niet aan in een kart bestek alle pro's en
contra's eener filmproductie op in.ternatioriale lemt geschoeid, te behandelen. Uit deze enkele greep zal wel
voldoende blijken, dat het speculeeren op een succeso.ok
buiten het eigen taalgebied, voor een klein land als, het
onze op zijn minst gesproken een hoogst onzekere
onderneming is.
De gezonde en betrouwbare grondslag, waarop alleen
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een Nederlandsche filmnijverheid kan warden opgetrakken, is een voldoende opbrengst binnen de vaderlandsche grenzen, waarbij desnoods dan nog Vlaanderen, de kolonien en misschien Zuid-Afrika kunnen
warden gerekend. Op zijn beurt is dit afhankelijk van de
belangstelling, die er bij de Nederlanders voor een
Nederlandsche geluidsfilm bestaat. Hoe is het daar nu
mee gesteld?
Ik wil gaarne bekennen, dat ik, wat persoonlijk
betreft, bier aanvankelijk uiterst voorzichtig tegenover
stand. Sinds jaar en dag lag ons land, onbeschermd
open voor den inval der vreemd-talige films en het
polyglottisch instinct van den Nederlander gevoegd bij
zijn internationaal aanpassingsvermogen — plus de
harde noodzakelijkheid (er waren eenvoudig geen andere
films!)' maakte dat men zich met een ietwat verbijsterende gemoedelijkheid in de omstandigheden schikte.
Week-aan-week zag men 'het groote publiek in al zijn
lagen filmdrama's verorberen waarvan met groote
waarschijnlijkheid vastgesteld kon warden, dat zij slechts
door een zeer klein deel behoorlijk konden worden verstaan. Een korte „opgedrukte" tekst hier en daar bleek
voldoende am de geschiedenis duidelijk te thaken — en
met stoicynsche gelatenheid verdroeg de gemiddelde
bioscoopbezoeker langdurige gesprekken in het Duitsche
en Amerikaansche ,,slang", waarvan hij geen jota verstond. Men gewende zich er blijkbaar met ontstellende
snelheid aan, den dialoog als een te verwaarloozen
bijkomstigheid te .beschouwen en zich tevreden te stellen
met de grovere omtrekken van het filmVerhaal.
Het was alles met elkaar genomen geen aangename
toestand, want het gevolg was een soort van afstomping
ten op zichte van de fijnere deelen, die ook een iuiste
waardeering van het filmwerk, ev. film-kunstwerk,
onmogelijk maken. Het aloude feit, dat men „niet beter
wist", gal hier waarschijnlijk den doorslag. Het staat
inderdaact zeer te bezien, of het publiek dezelfde gelatenheld had betoond, wanneer het reeds met Nederlandsch
sprekende films had kennis gemaakt. De hardnekkige
voorkeur der Franschen voor cinegrafisch werk in eigen
taal kan hierbij als vingerwijzing dienen.
Intusschen was het voorbeeld van de practijk noodig,
om deze veronderstelling in .angedacht sterke mate te
bevestigen. De eerste twee belangrijke Nederlandschsprekende geluidsfilms gaven te dezen aanzien verrassende resultaten — in de eerste plaats voor de breede
massa, doch niet minder voor het publiek, dat zich met
meer of minder recht voor polyglottisch , versleet. Laten
wij het maar alien bekennen, dat ons na het aanschouwen
van _Willem van Oranje" en „De Jantjes" de schellen
van de oogen — beter gezegd: van de Dozen vielen. Het
feit opzichzelf, dat men zijn gedachten-motor niet behoefde in te schakelen op de toch altijd onwennige
vreemde taal — werkte als een opluchting. Het was een
ongekend (en onvermoed!) genot, niet onder-de-hand
vlijtig en in het zweet zijns aanschijns ieder woord te
hoeven vertalen, uit vrees dat een belangrijk of vermakeonderdeel der handeling verloren zou gaan. Het was
een ongedachte verrijking ,der emoties, iedere uitdrukking, iedere zinswending op zijn beteekenis le kunnen
proeven.... het spel van zagging en uitdrukking tot
in biizonderheden te kunnen volgen. In het bijzonder
„De Jantjes" werkten in dat opzicht uiterst verhelderend.
Niemand zal dit knappe amusementswerk voor een
letterkundig unicum willen verklaren — het beschikte
daarvoor noch over de geschikte handeling, noch over

de aanmatiging. En toch hoeveel rijker, hoeveel
fonkelender werd iedere scene, ieder gesprek door het
eenvoudige feit, dat het in de eigen taal was gedacht.
Een liedje, een kwinkslag, een gevoelig woord.... hoe
simnel en bescheiden oak op zichzelf, kreeg door het
vertrouwde
een tienvoudige beteekenis.
Natuurlijk wil deze overweging in niets te kart doen
aan het axioma, dat de geluidsfilm geen „gefotografeerd
tooneel" mag wezen — dat het beeld hoofdzaak blijft
en het gesproken woord ondergeschikt. Maar dat gesproken woord is er dan loch maar en het wil evengoed
tot zijn voile recht komen als de fotografie, de tooneelschikking en de montage. Dit besefte zoowel de filmfijnproever als de ponverschillige amusementsklant, nadat
de eerste Nederlandsche geluidsfilms waren gelanceerd
, en hef is zeker niet te baud gesproken, hierin een scherpe
prikkel te zien voor de belangstelling van het Nederlandsch publiek ten opzichte van de Nederlandsche
geluidsfilm.
* * *

Het spreekt vanzelf dat men voorzichtigheidshalve in
het groote succes van „De Jantjes" wel degelijk het
nieuwe van het geval dient fe verdisconteeren. De vraag
of deze stark gebleken belangsfelling voor de Nederlandsch-sprekende film zich ook in de toekomst zal
handhaven, hangf nog van andere factoren af. In de
eerste en voorn.aamste plaats van de kwaliteit.
Iedereen, die het good meant met een Nederlandsche
filmindustrie (en wie zou dit niet?) kan niet hartgrondig
genoeg wenschen, dat de kwalitatieve waarde der
Nederlandsche productie in de eerste plaats door
de vervaardigers zelven zal warden ingezien. „De
Jantjes" was een tonbestreden succes — niet alleen omdat
het werk een populairen inslag toonde, doch ook wel
degelijk wi.jl het daarnaast onloochenbare hoedanigheden
bezat. Wij, behoeven hier volstrekt nog niet aan filmkunst
in hoogeren zin te denken, wanneer wij dit volmondig
erkennen. Er is een vakmanschap — een, fantasia en
een vinding, die zoomin hef eenvoudige amusements-,
product als het artistieke werk missen kunnen. Een oorspronkelijke gedachte. een amusante handeling, een goodgeplaaiste geestigheid.... ziedaar elementen, Welke het
bioscooppubliek, dank zij een langdurige en gevaariiike
buitenlandsche mededin2-ing, heeft leeren eischen. En
niets kan no,odlottiger bliiken dan de meening, dat ook
het minder goede good, genoeg is — mils het maar
doende populair, of grappig of sentimenteel wordt opgediend. Het is een, noodlottige vergissing te veronderstellen, dat „alleen slechte films het doen" gelijk in
sommige filmkringen nog maar al te zeer gebruikelijk
is. Een productie, die zich blind zou staren op de populaire deelen van een film als „De Jantjes" en voortaan
haar hail zou zoeken in het Tustus-van-Maurikachtige
gegeven, de cabaret-liedjes en de revue-grappen, zou aan
de mogelijkheid tot een duurzame Nederlandsche filmnijverheid den nekslag geven.
Daarom geldt voor Nederland — in nog veal starker
mate dan voor de buitenlandsche film — de vraag naar
de oorspronkelijke gedachte, d.i.: naar het scenario. Een
nieuwe gedachte in pakkenden vorm is voor de Nederlandsche filmindustrie gaud waard. Voorloopig stilt men
het met routinierswerk: pasklaar gemaakte scenario's
meerendeels vervaardigd naar populaire tooneelstukken
of bekenden letterkundigen arbeid. Dit gaat zeer zeker
gaud, zoolang als het duurt.... d.w.z. voor e'en, twee, misschien Brie films. Wanneer echter het nieuwtje van eigen
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menschen en eigen taal bekeken is, kornen de bezwaren
van iedere filmindustrie: vraag naar de idee. En dreigt
het altijd op den loer liggende misverstand, dat men
op een koopje en met ordinair cliché-werk een filmnijverheid kan gaande houden. Wij behoeven niet verder te
gaan dan een ernstige waarschuwing tegen zulk een
standpunt een kart, pijnloos zieltogen zal in een
minimum van tijd aan alle filmillusies van Nederland
een, eind maken.
* * *

Hoe staat het nu met de technische inrichting der
Nederlandsche studio's? Het komt mij voor dat gebrek
aan technische aanpassing nooit een verontschuldiging
zal kunnen wezen, war een mogelijke mislukking van
een Nederlandsche filmonderneming. In het bijzonder
de Cinetone-studio's bij Amsterdam kunnen het wat
inrichting en uitrusting betreft tegen de beste buitenlandsche filmateliers opnemen. Er is ook geen enkel
bezwaar tegen om te verwachten dat de technische bediening — voor zoover thans nog in buitenlandsche
handen — binnen korten tijd geheel uit Nederlanders
zal kunnen warden samengesteld.
Een allergewichtigst punt vormt echter het aan het
groote publiek weinig bekende element: de productieleiding. De productieleider is het eigenlijke veldheersgenie, dat den grooten filmslag wint of verliest. Hij
houdt het oog op de finantien — hij weegt tegen elkaar
of de hoedanigheden van het filmwerk als zoodanig en
de kansen, welke het bij het publiek maakt — hij stelt
den staf samen, den regisseur inbegrepen.... kortom
zijner is het wakend, alziend oog, dat er voor waakt
het schip der onderneming drijvende te houden. Het is
in het wonderlijk en dikwijls uiterst ingewikkelde samensiel der filmscheppenden moeilijk uit te maken hoever
het aandeel van den productieleider in het uit te brengen
werk gaat. Maar vast staat, dat mannen als B. P.
Schulberg en vooral Erich Pommer hun namen onverbrekelijk verbonden zien aan de tijdperken van grooten
artistieken en commercieelen bloei, welke hun ondernemingen hebben gekend.
Het zal allicht duidelijk zijn, dat ook voor Nederland
het vraagstuk eener goede productieleiding een leversvraag vormt. Hebben wij de mannen, beschikkende over
voldoenden commercieelen, zin en daarbij voorzien van
zooveel smaak, organisatievermogen en artistiek oordeel,
dat een Nederlandsche industrie zich ook op den dour
aan hun lending zal kunnen toevertrouwen? Ziehier een
van de open vragen, waarvan wij alleen het antwoord
aan de toekomst kunnen laten. Het geldt hier een geheel
nieuwen werkkring, waarbij alle antecedenten (ook die
uit het vroegere tijdperk der zwijgende filrrq °vergebleven) van betrekkelijk geringe waarde zijn.
Zoo wonderlijk als het misschien klinken mag, geloof
ik meer en meer, dat wij ons over de kunstzinnige zijde
van het nationale filmvraagstuk de minste zorg behoeven
te maken. Dit geldt zoowel voor regie als spelers. In
ieder land en bij iedere nationaliteit leeft een bepaald
procent kunstgevoelige en met scheppenden zin toegeruste menschen
ihetzij op muzikaal, letterkundig,
schilderkunstig of ander gebied. ook op dat der
film. Er bestaat geen enkele reden om aan te nemen,
dat Holland nu toevallig op dit laatste terrein misdeeld
zou wezen.... temeer waar op het gebied der zwijgende
film onze landgenooten reeds een opmerkelijk goed figuur
sloegen, ook zonder dat nog van een georganiseerde
voortbrenging zelfs sprake was. De geschiktheid van den

speler voor het filmodoek berust veel minder op talent
en bekwaamheden dan de buitenstaander denkt. Het is
veeleer een zaak van een nog niet nauwkeurig vastgesteld
complex van eigenschappen, waarbij het bezit van een
sprekend uiterlijk en dat van een sterk-inwerkende persoonlijkheid overheerschen. Het zou al erg gek moeten
loopen, wanneer wij order onze eiOn, ,a1 dan niet
tooneelspelende landgenooten, niet de noodige persoonlijkheden zouden aantreffen.
Het minste gevaar loopen wij stellig met het architectonische, decoratieve en muzikale deel der filmschepping. bet betreft hier de toepassing van kunsten, op
Wier gebied Nederland reeds zijn sparer verdiend heeft.
* * *

Het is binnen het kader van dit artikel niet mogelijk
uitvoerig in te gaan op het zoozeer ingewikkelde vraagstuk on — en zoo ja —Welke kans van slagen een
nationale filmnijverheid ten onzent mag hebben. 1k heb
enkele belangrijke punten aangeroerd en aaween korte
beschouwing onderworpen — meer om een persoonlijk
eindoordeel toe te lichten dan om de zaak zelve volledig
te behandelen.
Samenvattend komen wij dan tot het volgende: In
den strijd om de internationale markt, die een op behoorlijke leest geschoeid, voortgezet tilmbedrijf zeker
niet zal kunnen missen, maken wij naar ik géloof zeker
een kans. Voorzoover die kans afhankelijk •is van de
artistieke verzorging der films, staan wij er stellig niet
slecht voor. Ook de factor van een durende nationale
belangstelling t.o.v. de Nederlandsche geluidsfilm —
de onmisbare basis, gelijk wij zagen, voor mogelijkheden op de buitenlandsche markt — is naar ik mein,
gezond en betrouwbaar. ivlits — en deze „mits" is de
groote .onbekende in onze kansberekening! — mits een
behoorlijke toevoer van oorspronkelijke en belangwekkende ideeen (scenario's) voldoende keus biedt en een
oordeelkundige productieleiding het goer in handen
neemt. Van deze laatste twee posten zal het — naar
mijn overtuiging hoofdzakelijk afhangen of een
Nederlandsch hollywood binnen onze grenzen zal kunnen verrijzen. Van deze twee posten kunnen wij tenslotte
niet anders zeggen, clan dat wij van ganscher harte de
gunst van Apollo en Mercurius afsmeeken en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien van een bedrijf,
dat zoowel zeclelijk als stoffelijk het aanzien van Nederland slechts zal kunnen bevorderen.
L. J. JORDAAN.
DE KALENDER GROOT NEDERLAND 1935.
Het kan onzen leden bekend zijn, dat de nieuwe jaargang van
onzen kalender de vorige maand verschenen is en zij, die hem
reeds bestelden, zullen moeten erkennen, dat hij voor zijn voorgangers niet onderdoet.
Wederom geeft hij op elk der 53 bladen moose afbeeldingen uit
het verleden en heden van onzen stam : portretten, landsehappen,
stadsgezichten, gedenkteekenen enz., ook vaak op de achterzijden,
die bedrukt zijn met zeer afwisselenden tekst proza en poezie,
humor en ernst, wetenswaardigheden uit alle oorden van het
Nederlandsch stamgebied.
De Kalender Groot-Nederland, die elken dag propaganda voor
onze beginselen, maakt in de kamers, waar hij den wand siert,
behoort ten minste in het gezin van elk goed Verbondslid.
Besteit hem nog heden en werkt mede aan zijn verspreiding
in geheel ons taalgebied.
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DER VADEREN
Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XIV.
De betrekkingen, fusschen Nederland en Denemarken
— waaronder, met het oog op de vereeniging van Denemarken en Noorwegen onder een vorst, hier ook die
met Noorwegen fe verstaan — zijn reeds van zeer
ouden, datum.
Al voor den fijd van Karel den Groote dreven de
Friezen een uitgebreiden handel, ook met de Scandinavische landen. Bekend is ook hoe voor het tijdperk der
Hollandsche graven, de Nederlanders veel te lijden
hebben gehad van de invallen der Noormannen en hoe
zelfs Viking-koningen, als Godfried de Noorman, in
deze landen een tijdlang den scepter gevoerd hebben.
Dit alles behoort echter grootendeels tot het rijk der
legenden, waarvan slechts weinig met zekerheid bekend is.
Over de betrekkingen in de latere middeleeuwen heb
ik reeds gesproken in mijn artikel over de Nederlanders
en de Duitsche Hanze. In het laatstgenoemde tijdperk,
teen de koningen van Denemarken en Noorwegen ook
de Zweedsche kroon droegen, zij het ook meer in naam
dan in werkelijkheid, zijn die betrekkingen meestal van
vriendschappelijken aard geweest; men had elkander
noodig, om een tegenwichi te vormen tegen de macht
en de heerschzucht van dien stedenbond, waarin Lubeck
den boventoon voerde.
Uit den aard der zaak hebben zich toen die betrekkingen niet uitsluifiend bepaald tot het handel- en scheepvaartbedrijf, doch zich ook uitgestrekt over ander gebied.
Als bewijs daarvoor kunnen b.v. strekken de talrijke
kerkklokken van Nederlandsche herkomst, die thans nog
in Denemarken en het toen staatkundig nauw met dat
rijk verbonden Sleeswijk worden aangetroffen.
Bij het verval van de Hanze en de toenemende macht
van de Nederlanden is die verhouding veranderd en
,heeft zij plaats gemaakt voor eene van wantrouwen en
of en toe zelfs openlijk vijandige gezindheid. De heffing
van tol aan de Sont en ook elders door de Deensche
koningen en de willekeurige wijze, waarop die vorsten
daarbij te werk gingen, zeer ten nadeele van de Nederlandsche kooplieden en schippers, zijn daarvan de voornaamste, zoo niet eenige oorzaak geweest.
Die tolheffingen beperkten zich niet tot die aan de
Sent, voor de geheele vaart op de Oostzee, welke soms
al drukkend genoeg was, doch de Deensche koningen
hebben een tijdlang ook tol geheven te Gliickstadt voor
de vaart op Hamburg en te Bergen en gingen zelfs zoo
ver, dat zij getracht hebben den geheelen handel op de
Noord-Russische havens ,om Noorwegen heen te verhin.
deren, alleen omdat zij daardoor de tolgelden aan de
Sent van die schepen misten.
In de eerste 20 jaren van hunnen worstelstrijd tegen
Spanje, hebben de Noord-Nederlanders, wat die tolheffingen betreft, heel wat over hunnen kant moeten laten

gaan, geheel als hunne krachten door den strijd om het
bestaan in beslag waren genomen. Tot eer van de Brusselsche regeering met gezegd worden, dat zij,
wanneer de Deensche koning zich niet hield aan de
regeling van de tollen, bij het verdrag van Spiers in
1544 overeengekomen, meermalen krachtig voor hare
onderdanen is opgekomen. Het na den opstand weg
vallen van dien steun hebben zij dan ook in de eerste
jaren geducht ondervonden. Maar nauwelijks kregen zij
de ihanden meer vrij, of zij hebben zich zeli doen gelden,
en daarbij steun gezocht bij Zweden, der Denen
aartsvijand; een toestand, die tot ongeveer het midden
der 17de eeuw zoo is gebieven.
Het ligt voor de hand, dat onder deze omstandigheden,
de cultureele invloed, die juist in de eerste helft dier
eeuw zoo sterk van Nederland naar Zweden is uitgegaan, zich niet in die mate in Denemarken, heeft doen
gevoelen.
Toch is die invloed lang niet zonder beteekenis geweest.
Wel hebben Deensche studenten niet in zoo grooten
getale als jonge Zweden, de Nederlandsche universiteiten
bezocht, en zijn, ook in verband daarrnede, niet z$56
talrijke Nederlanders of in Nederland gevormden, als
leermeesters opgetreden, als dit in Zweden het geval is
geweest; ook heeft de Deensche stoat geen Nederlandsch
wereldgenie als Hugo de Groot in zijn dienst gehad;
maar loch hebben . vele Nederlanders in niet geringe
mate tot de ontwikkeling van het Deensche rijk en zijn
bevolking bijgedragen, en eenigen van hen zelfs een
belangrijke rol in de geschiedenis van dat land vervuld.
Hebben wij in Zweden door Nederlanders sieden zien
stichten, in Denemarken zien wij landbouwkolonien
ontstaan en zich eeuwen lang handhaven; evenals in
Zweden, zijn het in Denemarken Nederlanders geweest,

Christiaan de Tweede,

die den stool hebben gegeven tot de oprichting van maatschappijen voor den handel op verre gewesien of de
stichting van kolonien in andere werelddeelen; een overeenkomstige rol als door Lodewijk de Geer, de Trips,
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Cabeliau, in Zweden gespeeld, zien wij in Denemarken
speten door Gabriel Marcelis en. Theodorus van Rodenburg; leerden verschillende groote Zweedsche krijgsoversten hun vak in de legers der Prinsen van Oranje,
zoo vond de Noor Koert Adelaar, volgens den bekenden
geschiedschrijver Holberg de beste admiraal, dien de
Scandinavische volken hebben voortgebracht, zijn opleiding op de vloot van Maarten Harpertsz. Tromp, Wiens
schoonzoon hij ook geweest is; een Nederlandsche
vrouw van lage afkom:st, (in een wat vroeger fijdperk),
heeft jarenlang een overwegenden invloed op de Deensche staatkunde uitgeoefend en feitelijk met den koning
samen, het land geregeerd; Nederlandsche kunstenaars
hebben Denemarken verrijkt met een aantal bouwwerken,
behoorende tot de belangrijkste scheppingen op het gebied der Nederlandsche renaissance: de Noord- en ZuidNederlandsche schilderscholen hebben in de 16,de en
17de eeuw ook de schilderkunst in Denemarken beinvioed.
En later, toen door de opkomst van Zweden als groote
mogendheid, de staatkundige verhoudingen veranderd,
en Denemarken van een vijand, een vriend en bondgenoot der Republiek was geworden, zien wij bij meer
dan eerie gelegenheid de Nederlandsche oorlogsvloot
onschatbare diensten bewijzen en optreden als redder in
den nood, en zelfs een Nederlandsch admiraal, geplaatst
aan het hoofd der geheele Deensche zeemacht, deze ter
overwinning Leiden.
In een vroeger artikel heb ik reeds het een en ander
medegedeeld over de regeering van koning Christiaan II
en de verwikkelingen, waarin de Nederlanden, door
diens vlucht naar die landen, zijn geraakt.
Ik wil daarop hier terugkomen, ter bespreking van
de rol, die enkele Nederlanders — in hoofdzaak eigenlijk
Nederlandschen — in het leven van dien koning en
Duvekenshu is op den Amagertory te Kopenhagen, v6Or de
tegelijk daarmede in het leven van het Deensche yolk
restauratie (Vermeulen : Geschledenis der
hebben gespeeld.
Ned. Bouwkunst) .
Drie Nederlandsche vrouwen hebben n.l. daarop een
invloed van beteekenis uitgeoefend: in de eerste plaats daarvan Koningin Elisabeth of hare vrienden beschulDuveken, de dochter van Sigbrit; in de tweede plaats digd. Bekend is, dat Keizer Karel V van de betrekking
prinses Elisabeth, dochter van Philips den Schoone, tusschen den koning ien Duveken geweten heeft, en, bij
Heer der Nederlanfrden en Koning van Spanje; in de het geven van de hand zijner zuster aan Christiaan,
derde plaats Sigbrit zelf. Ik norm ze hier in chronolo- bepaaldelijk als voorwaarde gesteld heeft, dat die begische volgorde; bij rangschikking naar hare beteekenis trekking verbroken moest worden; aan die voorwaarde
heeft de koning zich echter niet gehouden. Dat de
zou ik de volgorde moeten omkeeren.
Christiaan maakte in 1513, tijdens zijn stadhouder- koningin de hand gehad heeft in dezen moord wordt
schap over Noorwegen, het eerst kennis met Duveken, door de meeste geschiedschrijvers onwaarschijnlijk gede nog zeer jonge frdochter van Sigbrit, een Amsterdam- acht, niet alleen omdat zulks in het geheel niet met haar
sche weduwe, die te Bergen een herberg had opgezet. karakter strookte, maar ook omdat daarvoor geen enkele
De aartsbisschop Erik Walkendorf had hem reeds vroeger bewijsgrond kan warden aangevoerd. Anderen beschulvan hare buitengewon.e schoonheid verteld. Haar to digden daarvan een Zweedsch edelman, Torben Oxe, die
Bergen ziende, geraakte de jonge kroonprins smoorlijk eveneens op Duveken verliefd schijnt te zijn geweest en
op haar verliefd, en noodigde op een feest, dat hij in met haar Wilde trouwen. Volgens Dr. J. Wacky Eysten
een artikel in het Algemeen Handelsblad van eenige
het Raadhuis gaf, in het geheim ook Sigbrit en hare in
jaren
geleden, was Oxe iemand van een zeer laag karakdochter uit, om nailer met haar kennis te maken; en van
ter,
die
zich uit wraak, omdat Duveken van zijn aandat oogenblik af, tot aan haren dood, is zii de geliefde
zoeken
niet
gediend was, door den Rijksraad als werktuig
van den kroonprin.s, later koning, geweest. Te Oslo, het
heeft
laten
gebruiken om zich van haar to ontdoen.
latere Christiania, thans weder met den ouden naam
Volgens
Holberg
„Danische Reichshistorie" is Oxe aan
herdoopt, lief hij een fraai huffs voor haar bouwen, dat
Duvekens
dood
volkomen
onschuldig geweest en is hij
niet meer bestaaf. Wel is haar naam verbonden aan het
het
slachtoffer
geworden
van
zijn openhartigheid den
te Kopenhagen staande „Duvekenshuis"), een fraai
koning
op
diens
vraag
ronduit
te bekennen, dat hij zijn
voorbeeld van Hollandsche renaissance-bouwkunst, maar
medeminnaar
geweest
was.
Wat
er ook van zij, Oxe
daar kan zij onmogelijk gewoond ihebben, want het
heeft
zijn
verhouding
tot
Duveken
met
den dood moeten
dagteekent uit het begin der 17de eeuw, dus van ongeveer
boeten;
het
doodvonnis
is
uitgesproken
door
een speciale,
honderd jaren na haar dood. Duveken is n.l. reeds in 1517
overleden en in de HelsingOrsche kloosterkerk begraven.
*) In datgebouw is thans de Koninklijke Porceleinfabriek
Volgens de legende is zij vergiftigd. Sommigen hebben geve&tigd.

146

NEERLANDIA

door den koning ingestelde, rechtbank van boeren- in het algemeen haren landgenooten een goed hart toe
rechters, door hem zelf gekozen, van wie hij , van te droeg.
Die tol werd oorspronkelijk geheven te Helsingor.
voren kon verwachten, dat zij een vonnis zouden vellen
Bij het afstaan van gebied op Amager aan Hollandsche
in den door hem gewenschten zin.
Prinses Elisabeth, in de Deensche geschiedenis be- kolonisten, had Christiaan nog verder willen gaan en o.a.
kend als van een zachten, lieftalligen aard, was haren ook het gebied om Helsingor met Hollandsche kolonisten
landgenooten, den Nederlanders, zeer genegen, en heeft willen bevolken. Maar het verzet van de bewoners tegen
een invloed uitgeoefend veel overeenkomende met dien de toelating *) van deze buitenlanders, wier concurrentie
van een latere Nederlandsche prinses, Louise Henriette, men vreesde, was zoo groot, dat de koning daarvan heeft
gehuwd met den Grooten Keurvorst, in Brandenburg. moeten afzien. Hij heeft het hun echter geducht kwalijk
Evenals deze laatste, stelde zij er bijzonder veel prijs genomen, en dat is ook een van de redenen geweest,
op hare tafel te doen voorzien van Hollandsche groenten waarom hij, vermoedelijk ook wel op aandringen van
en vruchten, en hare tuinen te doen aanleggen en onder- zijne raadgeefster, den tol van Helsingor naar Kopenhouden door Hollandsche landbouwers en kweekers. Dit hagen verplaatst heeft, wat voor de bewoners van eerstis de aanleiding geweest tot de stichting van de Holland- genoemde stad een flinke schadepost beteekende.
Het spreekt swel van zelf, dat de haat tegen Sigbrit
sche kolonie op Amager, bij Kopenhagen, waarvan de
bij
den adel en de geestelijkheid, wegens de beperking
oorsprong nog heden ten dage algemeen bekend is, en
hunner
macht, met den dog groeide; niet alleen in
die ook nu nog in hoofdzaak de Deensche hoofdstad
Zweden, waar men de bloedige wraak des konings — de
van tuingroenten en zuivelproducten voorziet.
Veel belangrijker echter dan die van Duveken en beruchte Stockholmer bloedbruiloft — in hoofdzaak aan
prinses Elisabeth, is de rol geweest van Sigbrit. Was haar toeschreef, maar ook in Denemarken. In 1519 trod
haar invloed tijdens het Leven van Duveken reeds groat, zelfs de Pauselijke Legaat, die met den koning overhoop
nog grouter is deze geworden r 1 den dood van hare lag, openlijk tegen haar op en beweerde onder meer, dat
dochter. Het was den koning, die - zeer heerschzuchtig zij zich zou hebben uitgelaten, dat zij, als zij koning
karakter had, zwaar gevallen, VI; aanvaarding van was, den legaat met zijn geheele gevolg zou later
zijne regeering, de capitulatie te moeten bezweren, waarbij verdrinken.
Niettemin bleef zij bij Christiaan in hoog aanzien,
hij, omdat Denemarken een kieskoninkrijk was, zich
en
ook bij koningin Elisabeth, die haar zelfs de opvoeverbond te regeeren samen met den Rijksraad, waarin
ding
van een, barer zonen toevertrouwde. In het geheele
de hooge adel en de geestelijkheid groote macht bezaten.
rijk
was
er slechts een man, voor wien zij bang was:
Zijn streven was gericht op het absolute koningsschap
de
admiraal
Norby, een der weinige landsgrooten, die
en op het breken of ten minste beperken van de macht
den
koning
ook
in het ongeluk zijn trouw gebleven, en die
van dien raad. Bij dat streven vond (hij in de schrandere,
om
zijn
onverschrokkenheid
en groote bekwaamheid, in
moedige Sigbrit een krachtigen steun. Met haar behantegenstelling
met
alle
orderer,
ook bij den koning in
delde hij de gewichtigste staatsaangelegenheden, buiten
hoog
aanzien
stond.
den Rijksraad om. Haar invloed was zoo groot, dat zelfs
Het verzet tegen den koning Ham inmiddels voortde hoogsten in den Londe, die wat gedaan wilden zien
durend
in hevigheid toe, niet alleen in Zweden, maar
te krijgen, zich tot haar wendden. Naar Holberg vertelt,
ook
in
Denemarken.
Het kwam zelfs zoo ver, dat in 1523
kwam het voor, dat zelfs hooge edellieden geruimen
de
Deensche
Rijksraad
een oproeping om bijeen te komen
tijd in de koude voor de deur van hare waning stonden
tot
bespreking
van
de
moeilijkheden,
beantwoordde met
te wachten, om ihaar een gunst of te bedelen. Zij hield
een
weigering
om
te
verschijnen,
en
met het opzeggen
er als het ware een eigen hofhouding op na, waartoe
van
de
gehoorzaamheid
aan
den
koning
(een precedent
natuurlijk alleen gunstelingen en werktuigen in hare
van
de
afzwering
van
Philips
II in 1581 door de Nederhand werden toegelaten. Tot de voornaamsten onder
dezen behoorde haar bloedverwant Diederik Slaghek, een landers). In het manifest van den Rijksraad wordt ook
Westfaalsche wondheler-barbier, uit de Nederlanden Sigbrit ter sprake gebracht en o.m. gezegd: „Wij hebben
ook aan den Stockholmer Rijksdag gedacht, waar zoovele
afkomstig, op wien wij hierna terug komen.
bisschoppen,
ridders .eerlijke manner, zonder recht,
Van haren grooten invloed maakte Sigbrit gebruik,
zijn
omgebracht;
en hebben daarom gemeend, dat het
zoowel ten goede als ten kwade. Veel van de wreede
ons,
op
raad
van
de
booze vrouw Sigbrit, die ons edelmaatregelen van den koning werden, terecht of ten
lieden
hier
in
het
rijk
alien te zamen als schelmen en
onrechte, aan haar inblazingen toegeschreven. Echter
verraders
afgeschilderd
heeft, ook zoo zal gaan. Wij
schijnt het ook vast te staan, dat eenige zeer verstandige
zijn
bezorgd
dat
Uwe
Genade
de vreemde volken in ons
regeeringsdaden van den koning van haar afkomstig
land geroepen heeft om ons aan te vallen, ook op aanzijn geweest.
dringen van diezelfde vrouw".
Tot de hoogst belangrijke betrekkingen, welke aan
Of Sigbrit die afschildering inderdaad ten voile verhaar zijn opgedragen geweest, heeft o.a. behoord die diend heeft, is niet meer uit te maken, ook is het niet
van het oppertoezicht over de Sonttollen, en wanneer onmogelijk, dat Christiaan zelf, die vaak vergeleken
men in aanmerking neemt, dat de opbrengst daarvan, wordt met den Franschen koning Lodewijk XI, bij al
— „des konings speelpenning" — waarvan hij geen zijn wreede laden, in de meeste geschiedboeken zwarter
verantwoording aan den Rijksraad schuldig was, de wordt geteekend, dan hij verdient. De strijd tegen hem
voornaamste bran van inkomsten vormde voor zijn eigen — ook op schrift — is in hoofdzaak gevoerd door het
huishouding en voor zijn oorlogstoerustingen, dan blijkt Zweedsche yolk, dat onafhankelijk wenschte te zijn, en
daaruit wel ten duidelijkste, hoe groot het vertrouwen
was, dat Christiaan in „Moeder Sigbrit" stelde. Voor de
*) Ook op het eiland SprO is een poosje een Hollandsche
Nederlandsche schippers en kooplieden is dat een fijd- landbouwkolonie
geweest; de kolonisten zijn echter spoedig
lang een gunstige factor geweest, want tot de goede naar Falster vertrokken; of er nog lets van die kolonie is
eigenschappen van Sigbrit heeft zeker behoord, dat zij overgebleven, is mij onbekend.
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door de D,eensche aristocratic, die zich achteruit zag
gezet door den koning, die daarbij steun zocht bij de
boeren en de burgerij. Een feit is het in elk geval, dat
na zijne afzetting, een groot deel van de lagere y olksMasse hem trouw is gebleven, en dat zijne opvolgers
Frederik I van Holstein en Christiaan III 'e'en, harden
strijd hebben, moeten voeren am, dien weerstand te breken.
Ook bij den grootsten, tegenslag heeft Christiaan II
Sigbrit niet los gelaten en is zij ook hem trouw gebleven.
Bij zijn vlucht naar de Nederlanden in 1523 heeft de
koning Sigbrit mee aan boord genomen, naar men zegt,
opgesloten in een kist, om haar voor vermoording of
ernstige mishandeling te vrijwaren (een niet overbodige
maatregel, want zij was vroeger reeds op een wandeling
aangevallen en te water geworpen en met moeite aan den
dood ontkomen). Omtrent haar verblijf aan boord zegt
de bekende anecdote, dat zij den koning getracht heett
ie troosten met de gedachte, dat de keizer Karel V hem
wel burgemeester van Amsterdam, hare geboorteplaats,
zou maker!
Van haar verder wedervaren in de Nederlanden is
weinig bekend; zij is niet meer op den voorgrond getreden. Een merkwaardige vrouw is het geweest; volgens
sommigen een wreed monster en , een volgens
anderen een wijze be,stuurster en, weldoenster van den
minderen man. Maar in elk geval een hoogst merkwaardige figuur van zeldzame geestkracht en gro ,ote bega a fdheid! *)
Valt het niet moeilijk van Sigbrit, naast veel kwaads,
ook wat goods te zeggen, van haren bloedverwant
Diederik Slaghek is dit vrijwel onmogelijk, hoeWel ook
hij, ontegenzeglijk talenten heeft bezeten.
Ook in hem stelde koning Christiaan een tijdlang
groat vertrouwen. Zoo werd hij, in 1520 als, gezant naar
Lubeck gezonden, om namens den koning een, tijdens
diens, afwezigheid, door de ko,ningin met de Lubeckers
gesloten vredesverdrag te onderteekenen,, waarbij hun,
op hun hevigen aandrang, werd toegestaan op Zweden
handel te drijven.
In de Stockholmer bloedbruiloft en de daarop gevolgde
andere wreedheden, heeft hij! sterk de hand gehad. „Tot
belooning" voor die diensten werd ,hij door den koning
benoemd tot den voordeeligen post van biss,chop van
Skara. Then de ,opstand der Zweden antler Gustaaf Wasa
steeds gevaarlijker werd, is hem zelfs het bevel over het
kasteel van Stockholm opgedra,gen. Heel eervol heeft
hij er dat niet afgebracht, want toen de nood, op het
belegerde slot hoog steeg, verliet hij , dat heimelijk en
trok naar Denemarken terug. Toch ,heeft de koning hem
dit niet zeer kwalijk genom , en en hem zelfs in 1521
benoemd tot aartsbisschop van Lund, de hoogste geestelijke waardigheid in Zweden. Maar dat is voor Slaghek
het begin van het einde geweest! De benoeming van
„dezen goddeloozen en b , eruchten man, en bovendien een
buitenland,er van geringe afkomst" verwekte bij de
geestelijkheid en een groot deel der bevolking zulk een
hevigen tegenstand, dat de koning zag, dat hij niet meer
tegen, den, stroom op kan. Om de ,woede te stiller, heeft
hij Slaghek losgelaten; hij: ,heeft hem zelfs beschuldigd
door zijn raadgevingen , de oorzaak te zijn geweest van
de Stockholmer bloedbruiloft en daardoor van den afval
*) Voor verdere bijzonderhedeu omtrent haar Leven verwijs
ik naar het artikel van wijlen generaal majoor A. N. J. Fabius.
„Sigbrit Willemsz., een Amsterdamsche vrouw in het Noorden",
in het Jaarverslag van het Kon. Oudheidk. Genootschap.
1902-1903.
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der Zweden. Slaghek is ter verantwoording geroepen en
ter dood veroordeeld, welk vonnis op afschuwelijke wijze
aan hem is voltrokken.
Nog een ander Nederlander is tijdens Christiaans
regeering op den voorgrond getreden, maar een van een
heel wat edeler gehalte dan Sigbrit en Slaghek, n.l.
Cornelius Scepper uit Nieuwpoort in Vlaanderen. Als
vice-kanselier van Denemarken heeft hij zijn Karst tot
den einde toe trouw gediend met verweerschriften, zoowel
tegen den door den Jutlandschen adel uitgeroepen tegenkoning Frederik I van Holstein, als tegen de Lubeckers.
Hem worden geen wreedheden en misdaden, als aan
Sigbrit en Slaghek, ten laste gelegd.
F. DEKKER.
(Wordt vervolgd.)
* * *

In het vorige nummer, handelend over de Nederlandsche
betrekkingen met Zweden, is verzuimd op te nemen de foto
van den graftempel voor de familie De Geer in het Aurorapark bij Finspong. Tot mijn leedwezen zijn in dat artikel een
paar vergissingen ingeslopen, welke ik hier wil herstellen.
le. De LinngstrOm-turbinefabriek, waarvan het kantoor
thans is gevestigd in het kasteel Finspong (biz. 132), behoort
niet tot de „Boforswerken";
2e. In de Hoot op blz. 133 is ten onretchte. vermeld, dat
Sord, waar de academie voor adellijke jongelieden gevestigd
isgeweest, in Skonen ligt; Sor8 ligt op Seeland.
F. D.

Graftempel der familie De Geer in, het Aurorapark bij
Finspong.

Verkenners.
Het Algemeen Nederlandsoh Verbond beschikt over een
organisatie, die haar vertakkingen heeft over de heele wereld,
overalwaar Nederlanders gevestigd zijn. Die organisatie kan
een steun zijn voor hen, die voor genoegen, voor taken, voor
of wetenschap een reis ondernemen naar
,
beoefeniii g van kunst
verre landen, waargrootere of kleinere nederzettingen van
Nederlanders of stamverwanten zijn. En zij zelf kunnen een
steun zijn voor het Algemeen Nederlandsch Verbond, door middelen aan de hand te doen, om den band met het stamland te
versterken. Het is dus in hun en in ons belang, dat het Hoofdbestuur alien, die zulk een reins plan vormen, uitnoodigt daarvan
mededeeling to doen aan 't Verbondskantoor, Laan 34, Den Haag.
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EDERLAN)
1111.14

Henric van Veldeken.
Hij hadde St. Servaes verkoren
Te patrone en te heren.

Wij, herinneren ons nog de loffelijke gewoonte uit den
vooroorlogsc'hen tijd, then om de twee jaar afwisselend
in Nederland en Vlaanderen de Nederlandsche Taal- en,
Letterkundige Congressen Nederlanders en Stamverwanten bijeenbrachten om hun gezamenlijke belangen
te bespreken en... om te verbroederen. En levendig staat
ons nog voor den geest, dat op de openingszitting van
het voorlaatste, het XXXIste van 28 tot 31 Augustus
1910 te Maastricht gehouden, wijlen prof. dr. Jan te
Winkel een geestdriftige rede hield over den middeleeuwschen Limburgschen edelman, die z.i. meer dan Maerlant
„de varier der dietscen dichtren algader" genoemd mocht
warden, hoewel beiden vormgevers en grondleggers van
onze taal waren.
Jacob van Maerlant heeft reeds sedert de vorige eeuw
zijn standbeeld in het Brugsche vrije, Henric van
Veldeken sedert ienkele jaren bij Hassell een gedenkteeken. Maar de dichter der St. Servaes-legende, van
wien Wolfram von Eschenbach sprak als van „minen
meister" had recht op een monument in Maastricht en
de rede van prof. Te Winkel was dan ook een warm

Henric van Veldeken,

xniniatuur uit het Manessiöse handschrift.
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Vers 961-983 uit de St. Servaeslegende,

pleidooi voor zulk een openbare erkenning der groote
verdienste van den edelman Henric van Veldeken, die in
een grensgebied, waar de Fransche en Germaansche beschaving elkaar raakten, een eigen, Nederlandsche taal
smeedde.
Wel heeft zich then na dit, natuurlijk zeer toegejuicht,
pleidooi een comite gevormd, ter verwezenlijking van den
wensch, maar — Nederland is nu eenmaal traag en
vaak niet gelukkig in het oprichten van eereteekenen —
het heeft nog tot 10 Sept. 1934 moeten duren (ook hier
hebben de wereldoorlog en zijn naweeen veel schuld),
alvorens Maastricht zijn Van-Veldekenbeeld kreeg bij
de kerk, aan wier heilige de edelman zijn beroemde
legende wijdde, op het plein, dat thans ook den naam
des dichters draagt.
De onthulling iheeft met veel officieel vertoon plaats
gehad, al moest de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, die de plechtigheid verrichtte, zijn leedwezen uitdrukken over het feit, dat de regeering wegens
de tijdsomstandigheden geen steun had kunnen verleenen.
VOOr Z.Exc. Mr. Marchant had de voorzitter van het
Van-Veldeken comite, Dr. E. Jaspar, het woord gevoerd
om te betoogen, dat met dit standbeeld wordt goedgemaakt een veel te lang gepleegd verzuim, jegens een
persoonlijkheid, Wiens levers en werken heel lang verborgen bleven achter den sluier der eeuwen, maar dank
zij de onvermoeide studien van gezaghebbende literatuurvorschers, thans in het Licht is teruggeplaatst als een
baanbreker voor de Nederlandsche taal en letterkunde
in de tweede helft der twaalfde eeuw. Spr, bracht ook
hulde aan den heer L. G. Rogier, den schrijver van het
door het comite bekroonde werk over Van Veldeken,
die zijn meesterlijke studie „Tusschen twee werelden"
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noemde, am aan te duiden, dat de dichterlijke middeleeuwer, die te Maastricht leefde en werkte op de grens
van twee groote cultuurstroomingen, den grondslag voor
een eigen. Nederlandsche beschaving legde.
Onze algemeene voorzitter, de heer P. J. de .Kanter,
heeft na de onthulling en het voegen van een krans bij
de lauweren, aan den voet van het standbeeld gelegd,
citing gegeven aan de voldoening, die ook in de kringen
(1634-1934)
van het A.N.V. heerscht over de eer thans aan den Gedenkboek Nederland-Curacao
beroemden Maastrichtschen burger uit de 12de eeuw
Dit, ook naar het uiterlijk, zoo fraaie gedenkboek,
bewezen. 't Verbond liet zich trouwens niet onbetuigd en ingeleid door Minister Colijn en Gouverneur van Slobbe
bestuurders onzer Afd. Maastricht hebben een groat aan- is — aldus vermeldt het titelblad — uitgegeven ter
deel gehad in de voorbereiding. Onze voorzitter wees gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige
in zijn rede op de groote waarde eener eigen taal voor vereeniging van Curacao met Nederland.
het zuiver houden van de eigen nationaliteit, en hi.j beEr staat, wellicht door al te groote bescheidenheid,
sloot met den,wensch: Moge het Nederlandsche yolk tot niet bij, dat deze belangrijke uitgave, naar van elders
in lengte van dagen opzien tot dit standbeeld met de bekend is, tot stand is gekomen door het initiatief van
belofte als een vast aaneengesloten eenheid te alien tijde een Commissie uit het A.N.V. en „Oost en West".
zoo noodig de zwaarste offers te brengen tot behoud van
Uit het litteratuur-overzicht aan het slot van het werk
zijn zelfstandigheid en tot handhaving van zijn cultuur valt op te maken, dat het de bedoeling van den „leitier"
in al haar uitingen en in het bijzonder die belofte ook daarvan is geweest een algemeen historisch overzicht
betreffen trouwe zorg voor onze heerlijke moedertaal, tot de kern van dit boek te maken. Deze galachte ;.s dan
waarin wij onze saamhoorigheid belijden en zooveel ook niet losgelaten, doch de uitwerking daarvan is eenigsschoons is geschreven en gezegd. Dan ook eeren wij op zins versnipperd doordat de behandeling van de verschilde juiste wijze den edelman, die een der grondleggers lende geschiedkundige tijdvakken over een aantal geheel
onzer beschaving was.
los van elkaar staande, niet op elkaar volgende opstellen
De voorzitter van het comite droeg het gedenkteeken met geheel ongelijksoortige opschriften is verdeeld
over aan de gemeente en burgemeester Van Oppett aan- Deze opstellen vermelden — wederom te bescheiden —
vaardde het met grooten dank aan alien uit Neerl*ndsch niet den naam van den auteur. Is mijn veronderstelling
stamgebied, die door hun offervaardigheid de oprich- juist, dat deze artikelen tezamen zijn bedoeld als het
ting mogelijk hebben gemaakt.
„algemeen historisch overzicht", dan kunnen zij, blijkens
De verschillende redevoerin gen werden afgewisseld het litteratuuroverzicht, warden toegeschreven aan de
door muziek en zang van vade6rlandsche liederen'p en de hand van den bekwamen Secretaris der Commissie,
kopstukken der plechtigheid vereenigden zich na-afloop Menkman, naast pater Euwens, de Gaay Fortman en
aan een noenmaal in Hotel Derlon, waar de eenstemmig- Knappert, een onzer vruchtbare geschiedschrijvers
heid naklonk, waarmede den tweeden Maandag in over Curacao, die vermoedelijk eveneens de statistische
September van 1934 — 800 jaar na de geboorte van opgaven, getrokken uit de Koloniale verslagen, heeft
den Limburgschen dichter — de Nederlandsche stam bewerkt.
zich van een, te lang ongedelgd gebleven, eereschu!d
Bij dit algemeen overzicht sluit zich eenigermate
v. S.
heeft gekweten.
aan een artikel van pater Euwens over „Curacao bij de
wisseling der eeuwen en de keerpunten der geschiedenis",
terwij1 zich, aanvullend, daaromheen groepeeren een
aantal historische opstellen, waarvan wederom eenige
zonder naam van den auteur.
Vermoedelijk heeft het in het voornemen gelegen
ij deze opstellen monographieen te doen aansluiten over
alle cultureele en stoffelijke uitingen van Curacao. Deze
opzet is slechts volledig geslaagd ten opzichte van den
godsdienst, het onderwijs, de bestuursinrichting en de
rechtsloedeeling, waarvan sommige opstellen wel en
a.nclere niet ern opgave van geraadpleegde litteraiuur
bevatten, terwijl het Gedenkboek tevens een aantal doorwrochte artikelen bevat over eenige voorname bronnen
van bestaan.
Nome mist men een opstel over de taal, Welke toch
,.gansch het yolk is", op een gedeeltelijk Spaansch, gedeeltelijk Angelsaksisch georienteerd gebied als Curacao
bovendien zulk een belangwekkend probleem.

Het beeld van Henric van Veldeken, ontwerp Ch. Vos, voor het
gedenkteeken 10 September te Maastricht onthuld.

I ) Ik heb op het oog de opstellen: „Toestanden in den
Compagnies tijd". - „Engelsche overheersching". - „Herstel der
Nederlandsche souvereiniteit". - .,Onze Eilanden tijdens de
Regeering van Koning Willem I tot den Belgischen opstand".
1830/1850". - „De Nederlandsche Antillen als den afzonderlijk
bestuursgebied, tot het einde der Negentiende eeuw". - „De
eerste 25 regeeringsjaren van H. M. Koningin Wilhelmina".
„De laatste Lien jaren".

Bogen; Gouvernementshuis en Fort Amsterdam; midden: Kaar't van Curacao uit 1779; onder: De haven van Curacao.
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Van geestelijke belangstelling van zuiver Curacaosche
zijde geeft alleen blijk het opstel over „De Portugeesche
Joden in Curacao", blijkens de aanteekening, dat het een
uittreksel is uit een uitvoeriger studie van den Heer
J. M. L. Maduro. Dat is weinig. Geestelijk zijn Noderland en Curacao nog lang niet samengesmolten.
Dit „Gedenkboek", waarin Beneden- en Bovenwindsche eilanden gelijkelijk behandeld worden, is ongetwijfeld een standaardwerk, een werk van blijvende wetenschappelijke waarde. Onze geschiedschrijving omtrent
de West is eerst van beteekenis geworden sedert de verschijning van de „Encyclopaedie" en den West-Indischen
Girls. Doch het historisch materiaal is zeer zeker niet
uitgeput. Eerst bij nadere bestudeering zal blijken, welk
een schat van hisiorische gegevens dit Gedenkboek Invat,
waarin ook een aantal portretten, kaarten en gravures
zijn opgenomen, Welke vermoedelijk nimmer vroeger
openbaar zijn gemaakt.
Daarnaast is dit boek een mijlpaal van beteekenis
voor de verhouding tusschen ons en Curacao. Het leert
ons veel over die verhouding in vroeger dagen, het meest
misschien over wat het Moederland verzuimd heeft. Het
kan ons doen beseffen hoe wij in de toekomst moeten
handelen, willen wij bereiken, dat Nederland en Curacao
werkelijk „een" worden.
Mr. F. G. SCHALKWIJK.

Nederland-Curacao 1 634-1934.
Saba's aandeel.

In ons vorige nummer gaven wij een overzicht van
de welgeslaagde herdenkingsfeesten op Curacao en
Aruba.
Sedert bracht de Amigoe ook een verslag van Saba's
aandeel in de viering van het gedenkwaardig felt, het
eenige en uit den aard bescheiden deel, dat de Bovenwindsche eilanden bijdroegen in de herdenkingsweek,
want de andere lieten de viering met Koninginnedag
samenvallen.
Vroeg in den morgen begon het al met een muzikalen
rondgang. Om 8 uur werden de schoolkinderen onthaald
en daarna kregen de armen hun deel van de feestgaven.
Om 11 uur ontving de gezaghebber en hield hij een
historische rode, waarin hij duidelijk en met voorbeeklen
deed uitkomen, dat de Sabanen van de Noderlanders
afstammen en wat zij aan Nederland en zijn Vorstenhuis
te danken hebben. Er werd na het spelen van het yolkslied gedronken en geklonken op de Koningin en de
Prinses en een der landraden beantwoordde den gezaghebber met den wensch dat Saba zich steeds een zou
blijven gevoelen met het Moederland, „stark door het
Rijksverband".
Het feast werd besloten met volksspelen, dansen en
lampionverlichting in den avond. Als bijzonderheid
worde vermeld dat Heinekens brouwerij op bier trakteerde, hetgeen bij de bevolking zeer in den smack vie].

Curacao-Tentoonsfelling.
Leden van het A.N.V., bezoekt de belangrijke CuracaoTentoonstelling, welke gedurende de maand October in de
Gothische Zaal, te 's-GraTenjhage (bij het Koninklijk paleis)
wordtgehouden !
Spoort ook uw kennissen aan tot bezoek.

Lodewijk de Raet herdacht.
Zaterdag 24 November a.s. zal het twintig Saar geleden zijn, dat de Vlaamsche baanbreker en °economist
Lodewijk De Raet, schrijver van het merkwaardige werk
Vlaamsche V olkskracht, op 44-jarigen leeftijd, te Brussel
overfeed. Het handschrift van het tweede deel van dit
werk „Vlaanderen's Oeconomische Ontwikkeling", lag
persklaar in Augustus 1914, toen de wereldoorlog uitbrak. Hij zelf mocht het niet meer in druk zien verschijnen, maar het werd uitgegeven na den oorlog met
een ,woord vooraf" van zijn neef, den hear R. Lamberty
De Raet, door de Vlaamsche Bibliotheek van de Maatschappij voor Goode en Goedkoope Lectuur, staande
onder leiding van Emmanuel De Bom.
Aan Lodewijk De Raet is het A.N.V., dat dezen
hoogst verdienstelijken Viamin.g onder zijn eerste en
werkzaamste leden mocht tellen, veel verschuldigd.
Telkens en telkens weer treft men bij het doorbladeren
van oude Neerlandia-jaargangen zijn naam aan. Samen
met H. Meert, G. D. Minnaert, Paul Frodericq,
L. Scharpe, Karel Lybaert, Maurits Sabi); Max Rooses,
Dr. De Vreese, J. van de Velde, de Hoon, Victor
Eris en A. Bultynck stelde hij het belangrijke Vlaanderennummer op van Neerlandia (Juni—Juli 1904),
dat een bijzondere plaats inneemt in de lange rij der
uitgaven van het A.N.V. Ook op de Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congressen was Lodewijk De

Lodewijk De Raet
(naar een onuitgegeven foto, bezorgd
door Max Lamberty)

Raet een zeer gezien persoon, terwijl hier zeker niet
nailer aan zijne dappere medewerking aan den vooroorlogschen strijd voor de vernederlandsching van de
Rijksuniversiteit te Gent moet worden hermnerd.
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Het A.N.V. heeft Lodewijk De Raet dan ook niet
vergeten. Op aanstichting van de afdeeling Brussel van
ons Verbond werd, kort na den oorlog, door het A.N.V.
en talrijke Vlaamsche vereenigingen, op de begraafplaats
van de Brusselsche voorstad Sint-Gillis, een passende
hulde aan dezen grooten doode gebracht. Het bestuur
van tak Brussel zorgde er voor, dat het stoffelijk overschot van Lodewijk De Raet naar een gunstiger gelegen
deel van het kerkhof werd overgebracht, waar het voor
eeuwig rust.
Oak in 1929, bij de 15de verjaring van L. De Raets
dood, werd door de zorgen van tak Brussel, een eenvoudige bloemenhulde gebracht op het stifle graf. Het
past, dat de 20ste verjaring eveneens herdacht worde in
een geest van oprechte vereering en onverminderde
dankbaarheid.

Fransch sprekende"en schrijvende NoordNederlanders in Vlaanderen.
Zou het dan toch waar zijn dat vele eenvoudige
Vlaamsche menschen heel wat meer voelen voor het
aanzien van de gemeenschappelijke Nederlandsche taal
dan sommige good onderwezen en beschaafde NoordNederlanders? Wij zouden haast geneigd zijn het te
gelooven, indien wij ons alleen maar steunden op ervaringen, dezen zomer tijdens de vacantiemaanden aan
de Vlaamsche kust opgedaan.
Herhaaldelijk toch hoorden wij, in De Panne, Oostduinkerke en elders, Nederlandsche badgasten -- 7 vooral
dames helaas! — met Vlaamsche winkeliers en hotelhouders, ook daar waar bijna niets anders dan Vlaamsch
of Nederlandsch werd gehoord, Fransch praten. Bij
een fotograaf, in De Panne, woonden wij het bij, dat
twee Hollandsche dames, hoewel zij tot vijf- of zesmaal
toe een welluidend Vlaamsch antwoord kregen op enkele
in slecht Fransch gestelde vragen, toch maar doorgingen met het praten van de zonderlinge en, vrijwel
onverstaanbare taal, die zij vemwedelijk voor goed en
sierlijk Fransch hielden. Toen deze stambewustlooze
dames den Winkel verlieten, trok de vrouw van den
fotograaf spotlachend de schouders op.
In het station te Oostende-Stall stonden tien menschen
voor het loket. Acht reizigers vroegen hun kaartje in
het Vlaamsch, de twee anderen, twee Nederlanders, die,
onder elkaar, heel beschaafd spraken, zeiden naar
„Bruxelles" in „deusjem klaas" te willen reizen en
vroegen aan den Vlaamschen stamgenoot, achter het
loket: „Kommbjen sja koeft?". Toen ik, als elfde, aan
de beurt kwam, zei de bediende tot mij: „Zal men de
Hollanders dat koeterwaalsch spreken dan nooit kunnen
afleeren?"
Niet alleen partikulieren maar ook officieele lichamen
en groote thandelsfirma's, die het toch beter zouden
kunnen weten, doen nog altijd net alsof het Vlaamsche
land een of ander Fransch wingewest zou zijn. Las men
de vorige maand niet in het Vlaamsch-nationale dagblad
De Schelde, dat de redactie, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, een jaarverslag had
ontvangen, geadresseerd aan De Schelde, „rue Eglise 9,
Antwerpen?". En zouden de Neclerlandsche bloemisten
en bloembollenhandelaars, die de leden van de Nederlandsche kolonie en vele bekende Viamingen te Brussel
en omstreken met een prospectus beclenken, niet willen

breken met de slechte gewoonte deze prospectussen in
de Fransche taal te Mellen? Voor alle Nederlandsche
lichamen en firma's zou het regal moeten zijn zich,
in het Vlaamsche land, uiisluitend van de Nederlandsche taal en te Brussel en voorsteden van het Nederlandsche ten het Fransch — daarbij aan de eigen landstaal, die ook de Vlaamsche landstaal is, den voorrang
gevend — te bedienen? Zij zouden zich aldus veal moeilijkheden en kritiek sparen.

Adresveranderingen Groep Vlaanderen en
Tak Brussel en een vriendelijk dringend verzoek.
Hierbij wordt nogmaals in herinnering gebracht, dat
het adres van het Secretariaat der groom Vlaanderen
van het A.N.V. luidt: Sloilaan 39, St. LambrechisWoluwe (Brussel).
Ditzelfde adres geld' voor den voorzitter van onze
afdeeling Brussel.
Vele leden verzuimen, bij verhuizing, hun nieuw adres
tijdig op te geven aan den secretaris van de groep
(voor de toezending van Neerlandia) en aan den voorzitter of den secretaris van hun tak. Dit brengt moeilijkheden, tijd- en geldverlies made, die, met een beetje
goeden wil, makkelijk te voorkomen zijn.

Werk voor de Taalwacht.
Hoever de ontvlaamschende schoolpolitiek van de
Brusselsche gemeentebesturen het reeds gebracht heeft,
moge blijken uit den z.g.n. Vlaamschen tekst van een
op 25 Augustus j.l. op de Leopold II-laan te Molenbeek,
bij Brussel, gehouden „verlovingsmaaltijd", bijgewoond
door den hear Mettewie, burgemeester van Molenbeek,
„Miss Brussel" en andere vriendelijke jonge dames en
prettig gestemde overheidspersonen.
De feestelijkheden waren op touw gezet door „De
Comite Cirkel Leopold II Aantrekking" en vingen aan
„Zaterdag 25 Augustus aan 20 H.". Het goad gevulde
programma bestond uit de volgende „aantrekkingen":
GROOTE MEDEWERKING VAN WINDBOLETJES.
VERTOONING VAN DE VERMAARD BLONDJN GABELONI PRIMO (aan de kruisweg van de LeopoldII bolwerk
en de Jubelfeest bolwerk) en. „voor den eerst maal in
Brussel".
ZEER GROOTE HUWELIJKSCHEN TUSSCHENMAALTIJDEN verhoogt van ambtswege tegenwoordigheid van de
gemeentelijken overheden, van MISS B R U S S E L en de
E E R D A M E N, van de behoorlijkste aktris LILY BOURGET
met de medewerking van de ROYAL ECHO DES TROMPETTES D'ETTERBEEK.
1,000 kopen „GOED GELUK" sullen kosteloos gegeven
worden door de voorzitterste van de tusschenmaaltijd, aan
de juffrouwen en jonge heeren.
Aan 18 h.: BAL op de geheelende Bolwerk.
Drie JAll op verhevenheid, zullen speelen tot 12 h. s'nachts.
Een „OPSTIJGING VAN DE WINDBOL LEOPOLD AANTREKKING" werd op het laatste oogenblik vervangen door
een „GROOT MUZIEKPARTIJ".

Is het niet te treurig om er bij te schaterlachen?
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vender ook in tal van redevoeringen. Soms hield hij zich
zelfs met de vestiging der onzen in Amerika bezig,
uiteraard vooral ook wat betreft hun geestelijke verzorging.
Omgekeerd is het vooral ook Dr. Beets die de belangstelling der Amerikaansche Nederlanders voor het
Oude Land tracht gaande te houden. Eveneens door het
\houden van tal van spreekbeurten en het schrijven van
zeer vele artikelen. Nog zeer onlangs was Beets de ziel
Dr. Henry Beets.
der Willem-de-Zwijger-herdenking in Amerika. Hij gaf
In het laatst van Aug. o.m. een vertaling van het „Wilhelmus" in het Engelsch.
werd Dr. Beets te Grand Oak bij het inrichten van het Kent-County-museum te
Rapids, Mich., benoemd Grand Rapids verrichtte de werkzame man voor de
tot ridder in de Orde Nederlandsche afdeeling zeer verdienstelijk werk. Zoo
van Oranje-Nassau, een ook voor de onlangs gehouden tentoonstelling aldaar.
onderscheiding welke
De geschiedenis der Noderlandsche landverhuizing
slechts aan enkele Ame- naar Amerika heeft zijn groote belangstelling. Ook bierrikanen van Nederland- over verscheen menige studie van zijn hand. In dit
schen blade is ten deel verband mag ook zijn belangwekkend werk „De Chr.
gevallen en waarmede Geref. Kerk in Noord-Amerika", later in een Amerikaanwij den nieuwen ridden sche uitgave omgewerkt, genoernd worden. Beets bezit
dan ook harielijk geluk- een belangwekkende verzameling geg.evens betreffende
wenschen. Wij doen dit deze Nederlandsche emigratie, van welke verzameling
des te eerder omdat wij ondergeteekende tijdens zijn verblijf in Amerika een
weten welke diepere, ja dankbaar gebruik mocht maken.
zeer bijzondere beteekeTrouw Amerikaansch burger, is Beets toeh ook genis deze onderscheiding hecht aan Nederland, hetwelk hij tal van malen heeft
voor den geridderden, bereisd. Eenige malen vertegenwoordigde hij zijn kerk
een groat vriend van op de synoclen der Gereformeerde Kerken in Nederland,
Nederland, heeft en in zoo in 1902, 1911, 1923, 1933. Herhaaldelijk heeft hij
de overtuiging dat zoo ons bezocht en hebben wij uren gepraat en warden wij
iemand dan zeker Dr. Beets deze zoo eervolle dan telkens getroffen door de gehechtheid van dezen man
onderscheiding heeft verdiend.
aan het Nederlandsche yolk en het huffs van Oranje.
Geboortig uit het Noordhollandsche streekdorp Koe- Want deze Republikein is een echte Oranjeklant. Het
dijk benoorden Alkmaar, kwam de jonge Beets reeds laatst was hij onze Bast na de grootsche huldiging der
op 17-jarigen leeftiicl in Amerika. Hij, studeerde aan Koningin in September 1933. Hoe diep was hij onder
Calvin College te Grand Rapids en aan het Seminarium de indruk! Met welk een bewondering en diep ontzag
aldaar en werd in 1895 predikant. De doctorstitel werd sprak hij over Hare Majesteit, met welk een gehechthem in 1911 verleend. Aanvankelijk als predikant ge- held ook!
vestigd niet fe Sioux City, zooals ik ten onrechte verDaarom ook widen wij in de aanhef dat de Dr. Beets
meld vond in The Grand Rapids Press — aan welke verleende onderscheiding voor hem van bijzondere beik overigens eenige der hier vermelde gegevens ontleen- teekenis is. Want het moge vreemd klinken: deze Amerimaar in het vooral door Gelderschen bewoonde bloeiende kaan is tevens een der trouwste zonen van de NederlandSioux Center in het eens zoo rijke Sioux County in het schen stam, ja, van Nederland en Oranje.
noorclwesten van Iowa, werd de jonge predikant reeds
J. v. HINTE.
na 4 jaren in 1899 naar Grand Rapids geroepen. Hier
was hij eerst aan de Lagrave Ave gemeente, daarna aan
de Burton Heights-gemeente verbonden. Toen de Chr.
Gereformeerde Kerk in Amerika zich ook meer , en meer
Nederlandsche emigratie naar Braziliè.
op zendingsgebied ging bewegen en een centrale leiding
Uit hetgeen we nu en dan over de nederzetting
noodig bleek, werd Beets in 1920 tot het belangrijke
Carambehy meedeelden en in het bijzonder uit de beambt van „Director of missions" beroepen.
Behalve als predikant had Beets vooral als schrijver, schouwingen in ons Maartnummer ten beste gegeven
met name als hoofdredacteur van het belangrijke Chr. door den heer C. K. Elout, die then juist van een studieGeref. weekblad The Banner, dat onder zijn leiding reis door Zuid-Amerika terug was, kan men weten, dat
steeds meer in beteekenis toenam (1904-1929), de aan- de Nederlanders er een goeden naam hebben als
dacht op zich gevestigd. Bovendien is de werkzame man emigranten, maar hun aantal kon grouter zijn.
Over de kansen van Nederlandsche landbouwers in
tot op het huidige oogenblik een der redacteuren van
het ook in onze zendingskringen welbekende Missionary Brazilie kregen wij een uitvoerige uiteenzetting van een
sedert jaren daar gevestigden Nederlandschen landMonthly (eens de Heidenwereld).
Niet echter voor deze werkzaamheden, althans niet in verhuizer ter inzage, welke le veel technische raadde eerste plaats, is Beets geridderd maar om zijn ver- gevingen bevat, meer geschikt voor een landbouwblad,
diensten voor heel het Nederlandsche element in Amerika. om ze hier in haar geheel op te nemen.
De schrijver wijst op de overbevolking in Nederland
Hij heeft getracht de veramerikaansching der Nederlandsche landverhuizers te vergemakkelijken, hen in te en de geringe kansen voor landbouwerszonen, vooral in
leiden in de Amerikaansche sfeer o.m. door het schrijven dezen eindeloozen crisistijd, om op vaderlandschen
van eenige boeken over Lincoln en MacKinley, maar bodem een eigen boerderij deelachtig te worden en zich
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daardoor ook een eigen gezin te scheppen. Waarom
wordt de oudhollandsche ondernemingsgeest niet meer
over deze onbevredigden zonder vooruitzichten vaardig?
Rekening houdend met hun acrd en lichaamsgesteldheid
beveelt onze zegsman als gebied voor Nederlandsche
emigratie Zuid-Brazilie aan met name de Staten Parana,
Santa Catharina en Rio Grande do Sul. Allen Parana
is al grouter dan Frankrijk; heeft maar een bevolking
van ruim een millioen zielen en bestaat voor twee deaden
uit bosschen, zoo rijk aan houtsoorten, dat ontginning zeer
loonend kan zijn. Er kan thee en mais verbouwd worden
en de grond is na twintig jaar zonder bemesting nog
niet uitgeput. De fokkerij omvat vooral het zwijn.
De gezondheidstoestand is over het algemeen zeer
bevredigend en ook het vee heeft weinig van ziekten
te lijden.
De weinige Nederlandsche emigranten, die zich vestigden in dit uitgestrekte land, waar voor vele overbevolkingen een spufing van werkloozen, die werken willen
en zich daar een bestaan willen verschaffen, mogelijk is,
hebben zich onderwijs voor hun kinderen weten te waarborgen en ook hun godsdienstige gezindheid vond er
bevrediging en vrijheid van uiting.
Vakkundig kunnen wij op de kansen van landbouwers,
die in Zuid-Brazilie hun geluk willen beproeven, niet
nader ingaan. Maar de heeren Dr. Hubrecht, Nederlandsch gezant voor Brazilie, en Berkhout, Nederlandsch
Consul te Sao Paulo, hebben een rapport over dit onderwerp aan den Ned. Minister van Buitenlandsche Zaken
en een afschrift aan de Vereeniging Landverhuizing,
Bezuidenhout 90, Den Haag, gezonden.
Jonge landbouwers, die lust tot emigratie mochten
gevoelen, zullen wel Moen zich daar Bens te laten voorlichten.

Duivelskloof.
Dagen en nachten moet ge van Kaapstad, waar ge
voet aan wal gezet hebt, met den trein reizen over de
troostelooze, verlaten en eentanige vlakten van ZuidAfrika's binnenland, als men de prachtige bosschen rondom Pietersburg, 'n klein Transvaalsch dorpje, wil zien. In
Pietersburg, een oase in een woestenij van steen, verlaat
men den trein en gaat het per auto vender. Het is nog
mar een goede honderd vijftig kilometer rijden tot
Duivelskloof, een onbeduidende afstand in dit land van
eindelooze afstanden. Het is net of men in deze steppenwereld de steenen regelmatig uitgezift heeft. Duch als
wij Magoebasktoof doorrijden, men daalt hier over een
afstand van vijf mijl enkele duizenden voeten, verandert
het landschap. Prachiige bosschen, euphorbien en magaven, tooien het landschap. Ver in de diepte ligt een groot
dal, een zee van lichtgroene bosschen. Wat het oog thans
treft, lijkt meer op luchtspiegeling, vooral als men sedert
dagen gewoon is niets antlers te zien als de bruine aarde
en, de vaalgele grassteppen, tevergeefs een grashalmpje
zoekend. Kronkelend loopt de weg steil naar dit lusthof.
Overal borrelt uit den bodem water. Over tal van kleine
stroompjes loopt onze weg, aan beide zijden door een

grasmuur van meer dan twee-manshoogte ingesloten.
tindelijk in het dal gekomen, gaat het door hooge, uitstekend verzorgde bosschen, die in den loop van enkele
jaren, dank zij het bijzondere klimaat, als het ware uit
deze steppenwereld van Noordelijk Transvaal uit den
grond getooverd zijn.
De dalketel van Duivelskloof is aan Brie zijden door
hooge randgebergten omsloten, die naar het Zuidoosten
loopend een open hoefijzer vormen en op deze wijze de
regen brengende winden van den Indischen Oceaan
bin.nen laten en tegen houden om in het hoefijzerdal zich
daar van hun overmatig vocht te ontlasten. Hieraan is
de buitengewone vruchtbaarheid dezer streek toe te
schrijven. Reeds jaren en jaren geleden iheeft men getracht hier met vee te boeren, doch het gras groeit door
de semi-tropische warmte en de overvloedige regen
sneller dan het vee het kan afeten en wordt hard en
onbruikbaar. Tengevolge dezer mislukking met veeboerderij is een goede dertig jaar geleden een poging met
boschcultuur gemaakt, in den beginne door particulieren
ondernomen. De onderneming had een onverwacht
succes. In het begin waren de vervoergelégenheden meer
dan treurig en oefenden een remmende invloed uit, maar
toen in de nabijheid de spoorweg geopend werd, werd
wat in het begin meer een liefhebberij geweest was een
industrie zoo geweldig, dat ook de Zuidafrikaansche
regeering zich op boschcultuur began toe te leggen.
Zuid-Afrika is een land, dat maar zeer mager beboscht
is. De good-, diamant- en kolenmijnen hebben een onverzadigbaren houthonger. Joist hierom is deze boschkultuur random Duivelskloof van zoo uitermate groot
belang. Het klimaat werkt, zooals reeds is opgemerkt,
mode om, deze boschkultuur te ontwikkelen. Een jonge
aanplanting is, hoe ongelooflijk het ook moge klinken,
in vijf jaar tijd volwassen.
's Avonds als de zon ter kimme neigt, ziet men evenals
in de bergstreken van Zwitserland, het vee der kaffers:
koeien, bokken, schapen en ezels op de ,t)erghellingen rond
het dal weiden. De woningen der zwarten liggen schilderachtig tegen de berghellingen verstrooid tusschen Basch
en weide. Voor het recht om hun vee daar te laten weiden
moeten de kaffers -twee dagen in de week voor niets in
de bergbosschen werken. Tal van vruchtenplantages treft
men te midden der bosschen aan. De sinaasappelboomen
schijnen antler hun last te bezwijken. Een enkele boom
levert octet kisten; elke kist bevat ongeveer twee honderd
sinaasappels. Precies zoo is het met de veldvruchten. In
een woord, de streek rondom Duivelskloof is een land
van melk en honing!
* * *

De eigenaardigste figuur in dit gebied is de beroemde
regenkoningin Mudjadje. Men heeft om haar te kunnen
bezoeken de hulp van Fritz Reuter noodig. Fritz Reuter
is een origineel type in het land rond Duivelskloof. Als
zendeling, died in de tachtig, stoat hij aan het hoofd
eener kleine „Mission" in het gebied der regenkoningin
gelegen. Fritz is een figuur, die men zelden aantreft. Hij
heeft het wantrouwen van Mudjadje, evenals dat van
haar voorgangster langzaam maar zeker weten te overwinnen. Hem is sedert jaren de groote eer te beurt gevallen als blanke over deze kafferstam recht te spreken.
De aanleiding daartoe was, dat -ben er weer een
periode van droogte was — de oorzaak daarvan schreyen de kaffers aan de aanwezigheid van blanken toe —
kafferoorlogen ontbrandden. In een bloedigen strijd nom
de bekende boerengeneraal Joubert de regenkoningin,
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wier kunst regen te kunnen maken tot in den versten
uithoek van 't regenarme land bekend was, gevangen en
voerde haar naar Pretoria, om haar daar te latent ophangen. Fritz jaagt Joubert te paard na en bereikt hem,
voordat het vonnis voltrokken is. Onderhandelingen tusschen hem en. Joubert worden begonnen Het voortbestaan van Reuters „Mission" staat op het spel. Eindelijk
zegt Joubert:
„Neem die au vroumns maar weer saam!"
In triumf wordt zij naar haar scam teruggevoerd. Van
dat oogenblik of speelt hij gewonnen spel. Toen de oude
koningin stied wend hem tot de mondigheid der jonge
koningin — Mudjadja*— het bestuur en de rechtspraak
van haar y olk toevertrouwd. Hij kent de rechtspraak der
zwarten door en door. Hij west precies met hoeveel ossen
elks misdaad of vergrijp tegen' de stamwetten gestraft
most worden. Mudjadje woont niet zooals haar onderdanen in een kafferhul, maar in een op europeesche wijze
gehouwd huis. Haar ministers werken op de plantages
en in de Losschen. Als zij een, ministerraad wil houden,
zendt zij een ruiter rand om hen bij elkaar te trommelen.
Het bijgeloof aan haar almacht kaffers zijn ontzettend bijgeloovig — is makkelijk te verklaren. Zij woont
in een zeldzaam regenrijke streek, die midden in een
groote en regenarme woestenij gelegen is. Ziehier de
verklaring!
Doch minder gemakkelijk is het, haar beroep en
het geloof in haar tooverkracht staande te houcten.
A.fgezanten uit door droogte geteisterde streken, die haar
komen vragen regen te maken, worden maanden lang,
op allerlei manieren, vastgehouden. Kaffers kunnen zoo
slim zijn! Met allerlei ceremonien rekt men en rekt men
nog Bens den tijd, zoodat als ale afgezanten eindelijk vertrekken, zij er met goed vertrouwen op kunnen rekenen,
dat in die streek binnen niet al te langen tijd regen zal
vallen, sours zendt zij regendokters, voorzien van medicijnen naar de door droogte, geteisterde streek. Doch
deze slimme brooders trekken de streek niet binnen.
0 neen! In de nabijheid houden ze zich op, tot eindelijk
aan den diep blauwen hemel zich wolken vertoonen, die
hoop op regen geven. Eerst dan trekken ze met hun
medicijnen de streek in om den zoo lang verwachien
regen te brengen.
0. W. DEKKING.
Pretoria, Juli '34.
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Voor Afdeelingsavonden.
Jhr. Dr. V. H. van den Bergh, Nieuwe Duinweg 55,
Katwijk aan Zee.
Curacao, ons belangrijkst Antillenbezit.
Rondblik over de Venezolaansche petroleumvelden en raffinaderij te Curacao.
Beide onderwerpen met lichtbeelden.
Bert Brugmans Marionetten-theater, Laren (N.-H.).
A. Brijs, Crispijnstraat 71, Den Haag. Onderwerpen: Tijl
Uilenspiegel en de Dietsche landen, Guido Gezelle, Renee de
Clercq, Humor in de Vlaamsche letteren, enz.
P. Deys, oud-voorzitter van den Provincialen Raad in
Transvaal, Postbus 277, Rotterdam.
Zuid-Afrika land- en volkenkundig (met lichbeelden).
Voordrachtavond van Zuidafrikaansche proza en poezie.
Mien Emeis-van Buuren, Rochussenstraat 189b, Rotterdam.
Voordrachtavonden, Kleinkunst, Tooneelavonden.
Jan Hartman, Prinsegracht 176, Den Haag.
Voordrachtavond (Uitgebreide lijst van oude en nieuwe
letterkundigegedichten en prozastukken ter keuze).
Francien Koote-Gerrese, Beukelsweg 81a, Rotterdam.
Letterkundige Voordrachtavonden, (proza, poezie, tooneel).
Jhr. W. Quarles van Ufford, Celebesstraat 88, Den Haag.
Lezing over prof. dr. J. H. van 't Hoff, tegen vergoeding
alleen van reis- en verblijfkosten.
Henri t' Sas, Brugstraat 2, Ginneken.
Voordrachten en levensliedjes bij de guitaar en piano, vooral
humoristische programma's.
,De Vondelingen", Beukstraat 55, Den Haag. Onder dezen
naam hebben zich een drietal tooneelisten (Anny Prins, Jos.
Heydens en Berend van den Amstel) vereenigd om tegen
zeer matige vergoeding avonden van z.g. kleinkunst te brengen: monologen, samenspraken, parodieen, balladen, tooneelstukjes in een bedrijf, alles Nederlandsche kunst van goeden
huize.
Iris Zeilinga-Doodeheefver, Vredehofweg 54, Rotterdam.
Voordrachtavonden (poezie enproza); De lente in de
literatuur; Sprookjes en Verhalen.

Verkeerspropaganda in Ned.-Indie.
Er wordt tegenwoordig in Indie zeer veel gedaan ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer en de prachtige
geillustreerde uitgaven van algemeeaen en plaatselijken aard
kunnen met de beste buitenlandsche reclamegeschriften wed.
ijveren.
Nu weer zendt men ons een nummer van het maandblad
Mooi Bandoeng, waarin prachtig verluchte artikelen voorkomen over Talaga Paten an, de Warmwaterspuiers bij
Tjisolok (Zuid-Preanger), het Doofstommeninstituut te
Bandoeng, de bergsport op den vulkanischen Gedeh enz.
Wel wordt het ons uit ,dit tijdschrift ,duidelijk, , dat Bandoeng
mag meedingen naar den ieerenaam van hoofdplaats van Java.

De Vlaamsche Pers in mere a.

Ma goeb as Kloof

In Amerika verschijnen volgens een hoofdartikel in De
Schelde regelmatig vier Vlaamsche bladen n.l. den maandblad:
Bij ons Volk en drie weekbladen: De Gazette van Moline,
de Gazette van Detroit, The Belgian-American Weekly of
Chicago.
Het laatstgenoemde blad is eigenlijk niet Vlaamsch maar
Belgisch gezind en geeft naast Nederlandschen ook Franschen
en Engelschen tekst.
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Vereeniging voor Beschaafde omgangstaal.

Onze kalender als propagandist.

Tak Groot Antwerpen. — Programma voor de maand October.
Vergaderingen 's Vriidagsavonds in de bovenzaal van. het
Gebouw van Hot Vlaamsche Kruis, 31, Oudaen, Antwerpen.
5 October : 8.30 ()denies in Beschaafde omgangstaal. 9.30
Debat over : „De Inrichting van het verkeerswezen in verband
met de moderne voertuigen".
12 October : 8.30 °denies. 9 30 Spreekbeurt van den, Heer
L. Guetens over :,De
Bedriffsorganisatte of het Corporatisme".
,
19 October : 8.30 Oefenles. 9.30 Spreekbeurt van Mei Hofkens over „Het Lie en bij Kinderen".
26 October : 8.30 Oefenles. 9.30 Spreekbeurt over „Movrouw
Henriette Roland-Holst" met deklamatie door Mej. Bi. Gijselen,
leprijs van het Koninklijk Vlaamsch Konservatorium,

Een arts in Indie schreef aan Laan 34 het volgende:
Ik ben door uw weekkalender voor het eerst in aanraking
gekomen met uw vereeniging. Mag ik mijn warme sympathie
ervoor uitspreken. Gaarne zou ik van u vernemen, wat het
lidmaatschap kost en ieen lijst van uw uitgaven ontvangen.
Wie op een makkelijke manner propaganda wil maken voor
de beginselen van ons Verbond zende zijn vrienden en kennissen, die nog geen lid zijn, den kalender 1935, die reeds
is verschenen.

Een Holland-Huis in NewYork.
geeft de Nieuw-Yorksche
In Het Vaderland van 9 Set.p
correspondent een geestdriftige beschrijving van een HollandHuis (de leelijke naam heeft na de instelling te Brussel
burgerrecht verkregen). Je loot
er allicht in als je zoo iets,
p
lang verbeid, als werkelijkheid ziet beschreven. Maar achteraan kwam de ontnuchtering bij het afloopen van des schrijvers wekker.
Toch wel aardig om op zoo'n pakkende wijze eens te herinneren aan wat kon en moest zijn, wanneer alle bij zoo'n
instelling belanghebbenden eens de handen ineensloegen.

Shriftelijk
Stamverkeer.
c
Men -weet dat het A.N.V. reeds jaren de briefwisseling
bevordert tusschen jeugdige stamgenooten als middel om den
band met Nederland te onderhouden en te versterken. In het
bizonder hebben vele Afrikanertjes op die wijze vriendschap
gesloten met Nederlandsche kinderen, elkaar ingeiicht over
eigen land en y olk en zoo wederzijds hun gezichtskring
verbreed.
Dit schriftelijk stamverkeer kan ook door ouderen worden
toegepa,st. Dat het, ofschoon te sporadisch, gebeurt, bewijst een
ingezonden stukje in De Suriname? . van 15 Aug. j.1., waarin
tweelingzusters in de Kaap woonachtig, oud 19 jaar, lezers
van dat blvd oproepen om met haar in briefwisseling te treden
over: literatuur, kranten, foto's, postzegels e.d.
Als dit soort stamverkeer in alle deelen van onzen stain
meer in toepassing werd gebracht, zou het veel kunnen
bijdragen tot ontwikkeling van de deelnemers en versterk'ng
van het saamhoorigheidsgevoel van Nederlanders en sta,mverwanten,
een der hoofddoeleinden van het A.N.V.

hart onder den riem gestokén.
E en
Dit lijkt ons de beteekenis van de revue, die ons medelid
C. Th. voor viering van den Koninginnedag in de stichting
Veldzicht samenstelde en welke eindigde met ieen verheerHiking van het nationale bedrijfsleven. Verschillende takken
van handel en nijverheid traden er verzinnebeeld in op, getuiend
in populairen vorm van geestkracht ondanks der
g
tijden nood. Zoo zongen de handwerkers:
Het handwerk is een daad,
De roem zal 't altijd blijven
Van Neerlandsch fabrikaat.
En de kantoorlui gaven aldus uiting aan hun gevoel van
eigenwaarde:
Wat zou de handel zonder ons?
We hadden leege stations,
Geen boot liep meer de haven uit
En geen verdiende meer een duit.
Van d' arbeid en het kapitaal
Zijn wij de overhaal.
Van een andere werkploeg nog deze voor alle Nederlanders
geldende leuze:
Onzen plicht gestand,
Staan wij hand aan hand
Voor 't heil van yolk en vaderland.

Nederlandsch leeren door middel van het Duitsch.
Van de bekende leermethode van Th. G. G. Valette: NiederMndischen Konversations-Grammatik en bijbehoorenden
„Schliissel" is bij Julius Groos te Heidelberg de zevende druk
verschenen.
Voor vreemdelingen, die het Duitsch machtig zijn, is dit
een , der beste leerboekjes om Nederlandsch te leeren.

Vigtiende koloniale vacantieleergang voor
aardrijkskundigen.
Evenals vorige jaren zal in de Kerstvacantie een Koloniale
Vacantieleergang voor Aardrijkskundigen worden gehouden in
het Koloniaal Instituut te Amsterdam, en wel op 27-29
December a.s.
Het programma vermeldt de volgende voordrachten:
W. R. Menkman, te Amsterdam, oud-hoofdagent van den
Kon. West-Ind. Maildienst: „De bevolking van Curacao en van
de overige Ned. Westindische eilanden"; N. van Zalinge, te
's-Gravenhage, oudpresident-directeur der Kon. Paketvaart Mij.
in Ned.-Indie: „Het scheepvaartverkeer in Ned.-Indie";
Dr. S. W. Visser, te Leersum,
oud-onderdirecteur van het
Kon. Magnet. en Meteorol. Observatorium to Batavia: „De
aardbevingen in Ned.-Indie".
Op den middag van den tweeden dag zullen rolprenten van
de Kon. Paketvaart Mij. vertoond worden.
Op den laatsten ;dag heeft 's middags ,een bezoek aan het
Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam plaats.
Inlichtingen verstrekt de Secretaris-Penningmeester van
het Comite voor Indische Lezingen en Leergangen, Singel 1,
te Deventer, bij Wien men zich voor 1 December a.s., door
storting van f 3.— op zijn postrekening No. 66084, als deelnemer kan opgeven.

Herman Jean von Hemert t.
Even voor het ter persegaan van dit nummer ,meldt ons een
bestuurslid der Afd. Nieuw Nederland:
„Wederom ontviel ons een zeergeacht lid door het overlijden
op 4 September van den heer Herman Jean von Hemert. De
hoer Von Hemert bereikte den leeftijd van 69 jaa
r. Voor de
Nederlandsche Kolonie alhier is zijn verscheiden een gevoelig
verlies. De heer Von Hemert was een der oprichters van de
Hollandsche Club en de Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging hier ter stedegevestigd. In het jaar 1888 vestigde hi'
zich to New York en ondanks zijn verblijf van 46 jaar in de
Vereenigde Staten, behield hi' zijn Nederlandersc;hap.
6 September werd hem de laatste ,eer bewezen en waren
bij de ter aarde bestelling o.m. aanwezig: de hoer W. P.
Montijn, Consul-Generaal der Nederlanden, tevens, seerevoorzitter der Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging, de
heeren W. van Doorn en P. J. Kooiman, namens de Hollandsche Club, de heeren C. C. A. Bienfait, G. Boissevain, G. Verbeet,
de laatste namens Van Stolks Commissiehandel, waaraan de
overledene verbonden was als raadsman.
De hoer I. Spetter, ondervoorzitter onzer Afd. Nieuw
Nederland, vertegenwoordigde het Algemeen Nederlandsch
Verbond, bij afwezigheid van den voorzitter; ook
,in
zijn hoedanigheid als secretaris-penningmeester, de Nederlandsche Weldadigheidsvereeniging. Zeer onder den indruk
bedankte de heer A. Philippe von Hemert, ieen neef en
eenigste bloedverwant van den overledene hier ter stede, de
aanwezigen voor hun belangstelling".

Inhoud
Hollywood in den dop, door L. J. Jordaan. - Voetspoor der
Vaderen: Nederlandsche invloed in het buitenland in het ver-'
leden, XIX, door F. Dekker. - Nederland: Henric van Veldeken,
door v. S. - Ned. Antillen: Gedenkboek Nederland—Curacao
(1634-1934), door Mr. F. G. Schalkwijk. - Saba's aandeel.
Lodewijk de Rata herdacht. - Fransch sprekende-Vlander:
en schrijvende Noord-Nederlanders in Vlaanderen. - Adresveranderingen en een dringend verzoek. - Work voor de Taalwacht. - Amerika: Dr. Henry Beets, door Dr. J. van Hinte. Nederlandsche emigratie naar Brazilie. - Zuid-Afrika: Duivelskloof, door G. W. Dekking. - Een en ander uit „Onze Taal".
Mededeelingen. - Nieuwe Leden. - Advertentiên.
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LODEWIJK VAN DEYSSEL
Lodewijk van Deyssel heft wijlen de „Taal en Letterkundige Congressen", die ons heugen als een bekoorlijke
nationale dans om den Meiboom van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, meermalen met
zijn tegenwoordigheid
vereerd. Zijn verschijning op deze plaatsen — beurtelings in
Noord- en, in ZuidNederland — waar
men, volgens de booze
litteraire wereld Bier
dagen, voor een blanken rijksdaalder „een
letterkundige" kan
warden, baarde opzien. Wij begrepen
het niet recht, wat
juist dezen, bij alle
hoffelijkheid ongenaakbaar hoogen
geest bewoog zich aldus onder ons. . ..
te mengen, kan ik niet
zeggen — Lodewijk
van Deyssel heft
Dimmer den afstand
tusschen zijn eenzame
figuur en de broederskameraden ook maar
een haarbreed verkort — maar dan toch.
zich onder ons op te

houden op schijnbaren voet van gelijkheid. En er zijn
vele bewogen jaren, er is een wereldoorlog overheen
moeten gaan, voor het ons nu wel duidelijk is geworden:
dat het een oprechte
behoefte van zijn hart
moet zijn geweest om
daar, een met velen
van Dietschen bloed,
met zijn persoon te
getuigen voor de
Nederlandsche taal,
the het yolk is en het
vaderland. Buiten
den engeren kring der
schrijvers van beroep,
buiten den beruchten
ivoren, toren des toenmaligen dichters, een
mensch onder de menschen. Tegen den
achtergrond van
prachtige stadjes, onder het carillon der
eeuwenoude kerkIdokken, aan het
zwartgerokt banket
en in het schemerdanker van een klein
estaminet, stond hij
op de byes voor die
taal, hem vertrouwd
als aan geen ander,
hem lief als een geliefde, de taal, door
(Cliche: De Nieuwe Gids.)
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hem geschapen, die hij, met zijn krachtige gestalte
en peinzenden kop belichaamde, die zich door
hem openbaarde. Het was niet uitzonderlijk de taal
van den kunstenaar, waarvoor hij opkwam, noch
de taal van de Vries en te Winkel, want hij, schreef
„kagchel" lekker warm met gch en „mooy" mooyer dan
mooi, met een Lange ij, en gelukkig ook niet de taal van
minister Marchant; het was de taal, zooals elke beschaafde Nederlander die behoorde te spreken en te
schrijven, bewust van het wezen, den zin en de draagkracht der woorden, bestemd om aan het diepste wat in
ons leeft, vorm te geven. Voor den schrijver van „NieuwHolland" was de nationale beschaving geweienszaak,
waard om er van te spreken, waard om er voor te
strijden; de taal was hem het waken, met hartstochtelijke
meesterhand gewet en gehanfeerd. Wat voor den dichter
van „O varier ga niet dood" en „Kom, moeder, kom,
laten we eens heel gemeenzaam zijn samen", de „eigen"
taal aan persoonlijk bezit inhoudt, laat zich in het openbaar niet benaderen, maar wanneer wij schrijven „vaderland" en „moeder-taal", dan gevoelen wij de inn ze
onverbrekelijkheid der hooge levenswaarden, waarvoor
Lodewijk van Deyssel in zijn fel en feeder hart de machtige melodie der woorden vond.
De naam van Lodewijk van Deyssel is symbool gewarden, zijn persoon voor velen alreeds legendarisch.
Om. zijn zeventigsten verjaardag zweeide de vraag: zal
hij daar staan als overwinnaar of als overwonnene? Hij
stond er: onoverwinnelijk, de verpersoonlijking van
idealen, scherp tegengesteld aan de leuzen en strootningen van dezen tijd, Bloch die hun onvergankelijke rechten
ter plaatse bewezen met elk woord, dat als ware het
vandaag geschreven, uit zijn eigen rijk levenswerk in de
herinnering herleefde. „Ik houd van proza." In het doolhof onzer litteraire middelmatigheid klonk de oude strijdkreet als een nieuw geluid, maar ook als een waarschuwing.
„Dan wordt er beseft en geschreven op die manier,
dan op gene. Maar het werk, dat in ziin Stijl zekeren
graad van voortreffelijkheid heeft bereikt, veroudert niet.
Wat dus waardeloos word,' van het werk uit een voorbije
school, is datgene, dat bij het zeer hooge te vergelijken,
eigenlijk van het begin of zonder waarde geweest is".
Het feest van Lodewijk van Deyssel was een feest der
bezinning. En het kwam juist op het goede oogenblik.
Weer, als vijftig jaar geleden, valt er iets te redden in
de Nederlandsche letterkunde, wil er in de taekomst nog
van een Nederlandsche letterkunde sprake zijn.
Aan den feestdisch zaten naast elkaar: Lodewijk van
Deyssel en August Vermeylen, de twee groote opperhoofden van den Noord- en Zuid-Nederlandschen biterairen stam. Ternauwernood verouderd, gelijk de „voortreffelijke" kunstwerken voomoemd. Zij zaten er als de
wachters voor wat in slappe en sloopende tijden verloren
dreigt te gaan, ware het niet eeuwig en onloochenbaar.

Zij zaten er als de incarnatie van het nationaal bewustzijn, op een plan, hoog boven de politieke driften en de
rederijkerij van den dag.
„Aileen dan is het leven de moeite waard in deze atheIstische tijden, indien men -welt kracht en wil genoeg te
hebben am bij een nageslacht zooveel liefde op te wekken
als door volken tot nu toe slechts aan een god werd
besteed".
Voor deze liefde heeft K. J. L. Alberdingk Thym
zijn levers Lang gewerkt. Hij heeft de „allerindividueelste"
ontroering, die, in een ienkele ziel gewekt, als een vlam
om zich heengrijpt, verworpen geweten, verworpen en
gehoond; hij heeft haar in eere hersteld gevoeld in den
handdruk van oud en jong. En al wat in dagblad en
tijdschrift geschreven werd random dit feest, moet den
fieren zeventigjarige gelukkig hebben gemaakt, want
niemand, die in de hulde aan zijn beminden persoon
niet ook de beginselen eerbiedigde, waarvoor hij gevochten heeft, een eeresaluut bracht aan de Nederlandsche taal, aan „het proza", dat waard is geliefd te zijn.
TOP NAEFF.

Nederland op zijn best.
Vroeger hadden wij een rubriek antler dien naam.
Men heeft er ons van terug gebracht door de juiste
opmerking, dat ze zoo Licht aanleiding geeft tot zelfin.genomenheid en zelfgenoegzaamheid.
Maar als we thans het opschrift weer voor den dag
halen en het plaatsen boven de roemvolle tijding, dat de
vliegende Hollanders wederom de wereld hebben verbaasd en hun land- en stamgenooten tot ongekende
geestdrift hebben opgevoerd, dan vreezen we geen kritiek.
Ali er iets is dat dien eerenaam „Nederland op zijn
best" ten voile verdient, dan is het de tocht van de Uiver
van Londen naar Melbourne van 20-23 Oct., tweede
in den wedstrijd, maar eerste als passagiersvliegtuio-,
ruim tweedbagen
En neem alleen maar de luchtreis
naar Batavia, waardoor Indie al weer zooveel dichter
bij Holland is gebracht, naast de deur om zoo te zeggen.
Hoe hebben we de Pelikaan verleden jaar eind December
toegejuicht, die het in ruim vier dagen deed, een tijd
binnen het jaar door de Uiver tot de helft terug-gebracht.
In vorige eeuwen hebben de Nederlanders als zeevaarders zich wereldroem verworven en zich doen eerbiedigen door machtige tegenstanders, in deze eeuw
zetten de wakkere piloten van de K.L.M. die traditie
voort. De bemanning van de Uiver: K. D. Parmentier,
J. J. Moll, B. Prins en C. van Brugge, heeft de eer van
Nederland op schitterende wijze hooggehouden en tevens
bewezen hoe uitmuntend de Koninklijke LuchtvaartMaatschappij, antler de energieke leiding van den heer
A. Plesman, georganiseerd is.
Het Algemeen Nederlandsch Verbond zond aan de
K.L.M. en aan de bemanning van de Uiver te Melbourne
een gelukwensch en mengt gaarne zijn stem in het koor
van huldigingen, die het kranige geridderde viertal uit
alle oorden der wereld zijn gebracht.
Het Hoofdbestuur, vernemende, dat de Kon. Luchtvaart-Vereeniging de leiding heeft genomen voor de huldiging van de
bemanning van de Uiver, heeft aan het Bestuur deter vereeniging meegedeeld, idat het op prijs stelt zich bij die huldiging
aan te sluiten.
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De Nederlandsche Boekerijen bronnen van beschaving.
Wanneer Gerrit Witse, med. cand., weer Bens te
Rotterdam vertoeide — zoo vertelt Hildebrand in zijn
Camera Obscura — vluchtte hij in het Leeskabinet. Van
het verblijf temidden van die boeken en bladen, stelde
hij zich heel wat voor, maar het liep doorgaans uit op
teleurstelling. Wat vond hij op de leestafel? De schepenlijst van Lloyds, de Oostindische Courant, het heerenboekje en vender niets dan „hetgeen hij te Leiden gewoonlijk reeds gelezen had".
Dertig jaren later boden het Leeskabinet te Rotterdam en het Leesmuseum te Amsterdam, zulk een verscheidenheid van kranten en tijdschriften, dat bijv. wijlen
Mr. J. A. Levy uren noodig had aan het Rokin, alleen
reeds om van de schrijverij van den dog op de hoogte
te blijven. Wel zijn de tijdien veranderd. Ook in een
ander opzicht. Dat waren besloten inrichtingen, alleen
toegankelijk voor bemiddelden; het heeft lang geduurd,
alvorens in Nederland openbare bibliotheken open gingen
voor allen die naar ontwikkeling streven. Mr. B. W.
A. E. baron Sleet tot Oldhuis, een der eerste voorstanders klaagde in 1853, dat in Engeland duizenden
fabrieksarbeiders meer lazen dan in Nederland vele der
grootste fabrikanten. De groot-industrieel C. T. Stork
kwam eenige jaren daarna van een studiereis in Engeland en Schotland terug vol bewondering voor de openbare boekerijen in die landen, waar „ieder arbeider en
jongen om niet alles kan lezen of meenaar huis krijgen".
Wie de prachtige _gebouwen in Engeland en Amerika,
opgericlat door burgerzin en offervaardigheid, gezien
had zooals Frederik Muller, stichter van den bekenden
boek- en kunsthandel, bepleitte navolging ten behoeve
van de groote menigte die in de besloten instellingen
niet doordrong en in de wetenschappelijke boekerijen,
zoo zij haar bestaan vermoedde, niet vond wat zij zocht.
Begreep men in Nederland de bedoeling niet goad?
Er bestonden toch immers =trent de helft der 19de eeuw
reeds 175 Nuts-bibliotheken? Op het 2lste Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres te Gent van 1891
hield de heer J. G. Robbers een pleidooi voor het oprichten van leesmusea in Vlaanderen en de heer
L. Simons voor volksboekerijen. Twintig jaren lang is
er een vrij scherpe strijd gevoerd tusschen de voor-

Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn.

standers van de Leeszaal en de Volksbibliotheek, tot
Welke laatsie soort de instellingen van het „Nut" behooren. Het moge familie zijn, het onderscheid is zeer
grout. In het Vlaamsche land telt men 2388 openbare
boekerijen door den Stoat gesteund; de leeshonger, opgekomen na den wereldoorlog en de wet van 1921 waarbij
openbare bibliotheken werden ingevoerd, deden het
aantal volksboekerijen sterk toenemen. Met de Noordnederlandsche „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" zijn
echter in Belgie alleen de volksboekerijen te Antwerpen
onder leiding van Lode Baekelmans eenigermate te
vergelijken. Het ionderscheid ligt ten eerste in de bestemming: de volksboekerij tracht leesstof te brengen
aan onbemiddelden en onontwikkelden, het bemiddelde
en ontwikkelde publiek maakt er geen gebruik van en
kep t haar bestaan zelfs niet. De Openbare Leeszaal en
Bibliotheek richt zich tot iedereen. Het tweede verschil
ligt in de werkwijze; in een grooter boekenschat, meer
ruimte, vlotter bediening door beter onderlegd personeel, grooter nauwkeurigheid en nefheid, een practischer inrichting van het gebouw, zorgvuldige keuze
van en toezicht op de leesstof. Van de „Openbare Leeszaal en Bibliotheek" kan, zooals dr. H. E. Greve het
in zijn Ac. proefschrift van 1906 zoo juist aangaf „een
stuwkracht uitgaan, die den kalmen, tragen sleurgang
der Volksbibliotheek ten eenenmale voorbijschiet".
Zoo heeft de volksboekerij met haar luchtje van geestelijke bedeeling haar tijd gehad. Een openbare leeszaal,
vrije bibliotheek, openbaar leesmuseum, of hoe 'men het
noemen wil, is in elke gemeente even noodig als een
openbare kostelooze school. Dat Nederland op omstreeks
1100 gemeenten nog pas 122 van die instellingen bezit,
toont, ihoeveel werk hier nog te doen volt; het aantal
uitleeningen, dat in 1933 tot 6:272.315 steeg *), bewijst
de behoefte.
In de openbare leeszaal ziet men den bezoeker nooit
met meer dan een boekje in een hoekje; voor een breedvoerige studie moet hij de grondstof mee naar huis nemen.
In de wetenschappelijke bibliotheken daarentegen ont*) Groot New York 13.408.909 deelen.

Dr. P. C. Molhuysen.

Dr. H. E. Greve.
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staat menig werk in de leeszaal zelf achter een, door
onvermoeide assistenten, telkens opgebouwden en weer
afgebroken stapel geleerdheid. leder kent het sierlijke
gebouw aan den Lange Voorhout, Den Haag, waar een
klein deel der Koninklijke Bibliotheek is achtergebleven
teen de leeszaal en de magazijnen naar de erg nuchtere
maar practisch ingerichte nieuwe gebouwen in de
Kazernestraat werden overgebracht. De bankiersdochter
Adrienne M. Huguetan lief deze voorname waning bouwen, welke later een tijdlang Koning Willem I tot paleis
heeft gethend. Vreemdelingen komen geregeld kijken
naar „het kleinste huffs van Den Haag", wat niet anders
is dan een dichtgebouwde gang naast het hoofdgebouw.
In 1798 richtte C. S. Flament, Wiens geschilderd portret
in de directeurskamer hangt, de nieu,we „Nationale
Bibliotheek" hier in, welke na het herstel van het
koningschap haar tegenwoordigen naam ontving. Ook
deze wetenschappelijke Sesam-grot °pent zich op een
eenvoudig wachtwoord voor iedereen. Haar schatten
kunnen hier echter slechts aangeduid, niet beschreven
worden. Langs de wanden der leeszaal klimmen ze op tot
de zoldering; in de magazijnen die als een breed bolwerk
het geraas van de straat weren, rijen de boeken zich,
vlug bereikbaar op lage ijzeren standaards, die voor
elk formaat zijn ingericht. Buitengewoon rijk is de
bibliotheek aan incunabelen of wiegdrukken (voor
1500 n: C.) en post-incunabelen, aan pamfletten (omstreeks 90.000 in aantal), aan kostbare, dikwijls mooi
verluchte handschriften, ten getale van ongeveer 10.000,
aan boeken met zeldzame banden en sinds eenige jaren,
aan exlibris of boekmerken (60.000), een verzameling,
die gestadig veelvuldiger geraadpleegd wordt door geslachtkundigen en boekdrukkers. Rechten, Letteren,
Geschiedenis en Kunst vormen in het bijzonder den
rijkdom der Koninklijke Bibliotheek, terwill de Leidsche
Universiteitsbibliotheek uitmunt in klassieke werken, de
Utrechtsche het bijzonder terrein is voor godgeleerdheid,
de Groningsche — de eerste universiteit, waar moderne
talen geleerd werden — voor talenkunde. Kortgeleden
heeft de K. B. de verzameling „Het Lied" uit de collectieScheurleer gekocht, waarin yolks-, kinder- en straatliederen en een prachtige verzameling van Camphuysens
werk zijn samengebracht, de belangrijkste aanwinst der
K. B. in deze eeuw. Een kostbare verrijking was de
schenkirig in 1815 door Koning Willem I van de nude
boekerij van het geslacht Nassau uit het Slot Dillenburg.
Er kon meer eenheid zijn in het beheer der K. B. over
jaren, zoodat een verandering van directeur niet tevens
zulk een omwenteling van stelsel beteekende als de opvolging , van dr. A. W. Bijvanck door dr. P. C. Molhuysen
is geweest. Het crediet voor boekenaankoop most (hopeloos woord in dezen tijd!) aanmerkelijk grooter zijn,
Wilde men het vervaarlijke boeken-aanbod bijhouden,
neen inhalen den steeds grooter wordenden achterstand.
Nochtans mogen wij trotsch zijn op hetgeen met beperkte middelen wordt verricht, op deze zoo rijke, rustige
en vlot-werkende studiegelegenheid die over een millioen
boekdeelen beschikt. De catalogiseering, naar het in 1875
door Pluygers en Tiele te Leiden ingevoerde stelsel hervormd, is thans voltooid en de bibliotheek wordt door
Dr. Molhuysen verrijkt met een centralen catalogus
van 30 boekerijen, die terstond zal aangeven waar in
Nederland een aangevraagd werk, dat ,de K. B. niet
bezit, zich bevindt en (meestal) uitgeleend kan worden.
In een rijke verzameling Plakkaten, die weldra van
een trefwoorden- en alphabetisch register zal zijn voorzien, weerspiegelen zich de belangrijkste tijdperken der

Het nieuwe gebouw der Openbare Leeszaal en Bibliotheek
in de Bilderdijkstraat te 's-Gravenhage.

Nederlandsche geschiedenis. Handschriften uit Duitsche
kloosters in Nederlandsche boekerijen getuigen van de
nauwe betrekkingen der Nederlanden in de Middeleeuwen met andere kweekplaatsen der beschaving.
Treffende voorbeelden gaf daarvan de in Den Haag gehouden tentoonstelling der Abdij van Egmond, die de
otidste boekerij van Nederland bezat. Een deel daarvan kwam in' de K. B. terecht. In zeer ouden tijd hadden
oak , de Friesche abdijen Mariengaarde en Lidlum, de
Groningsche, Aduard en. Witiewierum, belangrijke boekverzamelIngen. Te Zutphen huisvest de 16de eeuwsche
Walpurgiskirk de beroemde middeleeuwsche Librye.
V6or de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis zijn de
lotgevallen dezer instellingen van buitengewoon belang.
Een geluk was het dat in hetzelfde jaar teen Sonoy
vond, dat de Abdij van Egmond Lang genoeg had bestaan , (1573), Prins Willem I Leiden begiftigde met zijn
Academie, Welker boekerij o.a. Lovys Iacob, schrijver
van „Traictê des plus belles bibliotheques publiques et
particulieres" in 1644 tot de beroemdste van Europa
rekende. Een treurig gevolg van de verwoestingen, door
de herhaalde oorlogen op Nederlandschen grond aangericht, is dat uit Utrecht, langen tijd het eigenlijke
beschavingsmiddelpunt in de Mildeleeuwen, weinig of
niets bewaard is.
Onze universiteitsbibliotheken zouden een afzonderlijke , behandeling verdienen. Met haar vieren bezitten
zij meer dan 3 millioen boekdeelen, ruim 1900 incunabelen en 69.500 handschriften. Dan komen daar nog bij
de Technische Hoogeschool te Delft, de Handelshoogeschool te Rotterdam en soortgelijke instellingen met haar
welvoorziene boekerijen. Van de stadsbibliotheken, strewn
die te Rotterdam en Haarlem in dezelfde richting als
de openbare leeszalen. De Rotterdamsche heeft de eigenaardigheid, twee malen te zijn gesticht. Ongeveer tegelijk met de Haarlemsche werd ze — hulde aan het
voorgeslacht! — gegrondvest midden in den tachtigjarigen oorlog, maar in de negentiende eeuw gebeurde
deze plechtigheid opnieuw: men was de oude verzameling vergeten! Zoo iets zou den snuffelaars en pluizers
van onze dagen niet meer kunnen overkomen.
De particuliere leesmusea verdwijnen; de weetgierig-
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heid, de ontwikkelingsclrang, de hoop op verheffing naar
een hooger maatschappelijk veil, stellen eischen die
alleen met de hulp van de overheid kunnen worden
bevredigd.
* * *

Begreep Utrecht wat het had good te maken, toen het,
onder leiding van Prof. mr. W. L. P. A. Molengraaff,
in 1892 de rij der Openbare Leeszalen en Bibliotheken
opende? Zeven jaren ,later volgde Dordrecht. Intusschen
zouden Utrecht en Dordrecht elkaar den voorrang kunnen
betwisten. Te Utrecht is zeer zeker het eerst getracht, de
leeszaalgedachte nn een daad am te zetten, maar bij de
oprichting der Dordfsche openbare leeszaal wend het
Joel scherper en meer in overeenstemming met dat der
Engelsche Public library omschreven„ Bij de opstelling
der latere leeszaalstatiuten en zelfs voor de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken heeft
niet het Utrechtsche inaar het Dordtsche plan tot voorbeeld gediend.
Met de nieuwe eeuw neemt de belangstelling toe.
Groningen komt in 1903, Leeuwarden in 1905, Den
Haag in 1906, Rotterdam in 1907. De voortreffelijkheid
der Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek heeft blijkbaar het gevolg gehad, dat men daar eerst in 1919 aan
een Openbare Leeszaal behoefte gevoelde, nadat zestien
gemeenten, Diet slechts studieplaatsen als Leiden en
Delft, m.aar o.a. Appingedam, Sneek, Den Helder, Breda,
Assen waren voorgegaan. Thans telt men er in Nederland ruim 120, de R. K. instellingen van dezen aard
en de filialen inbegrepen. Het Licht breekt door; langzamerhand. Nog in 1914 sprak mej. A. J. Gelthard,
bibliothecaresse te Amsterdam van „het nieuwtie waarop
wij zoo trotsch zijn"; in 1933 kon dr. H. E. Greve,
directeur der Openbare Leeszaal en Bibliotheek te
als eerste onder de zusteren
's-Gravenbage, welke
thans haar eigen kloek gebouw heeft gekregen, in ziin
„Geschiedenis der Leeszaalbeweging in Nederland",
verklaren, dat in ons land een behoefte aan leeszalen
was ontstaan, welke de stichting daarvan gemaakt had
tot een openbaar belang „waarvoor geen Regeering in
Stall en Land de oogen en de beurzen meer kan sluiten".
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keuze ontvangen. Men behelpf zich dikwijls met groote
vindingrijkheid in gebouwen, waar een verwend buitenlandsch beheerder geen raad zou weten. Boeken en handschriften worden den aanvrager kosteloos thuis gestuurd,
zelfs over de grenzen. Een uitgeleend handschrift was
in Duitschland bij den aanvrager thuis door brand verloren gegaan. Men vroeg den conservator der groote
Nederlandsche bibliotheek, die het had uitgeleend, of
hem dit niet schuw had gemaakt. Waarop hij het kenschetsende antwoord gal: „Wanneer onder dezelfde
omstandigheden weer een handschriff wordt aangevraagd, zal
het opnieuw uifleenen!"
Lang voor Duitschland had Nederland bij de boekeninschrijving den titeldruk, die Leiden tot voorbeeld heeft
gemaakt voor heel het Europeesche vasteland. Buitenlanclers hebben erkend, dat de Nederlandsche bibliotheken, hoe beperkt dikwijls in haar middelen, in practische
uitkomsten die van vele andere lan.den overtreffen.
Walter Menn, man van gezag, heeft in het Zentralblatt
f. Bibliothekwesen (1930) verklaard, dat in belangrijke
dingen de Nederlandsche bibliotheken beter georganiseerd zijn dan de Duitsche. Hij roemde o.a. Leidens
prachtige ,onderneming: de Codices Graeci et Latini
photographici depicti; het fotografeeren van handschriften; de voorbeeldige ordening van fijdschriftartikels
in het Vredespaleis; de incunabel registers. Alleen was
hij verwonderd, dat de Koninklijke Bibliotheek ruim
genoeg heeft aan 60 plaatsen in haar leeszaal, terwijl
bijv. in de Un. te Munster alley 110 zetels voortdurend
bezet zijn. Overal — schreef hij verder — vindt men
ruime kasten ook voor kaarten en groote formaten,
waarop de Duitsche boekerijen meestal niet zijn ingericht.
De Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en
Bibliotheken, die in 1933 haar 25-jarig bestaan vierde

* * *

Koninklijke Bibliotheek, Universiteits- en Hoogeschoolbibliotheken, de boekerij van het Vredespaleis, Stadsboekerijen, Openbare Leeszaten, Nutsbibliotheken en
tallooze particuliere instellingen, ook van den boekhandel, waaronder zeer goede, voorzien het naar ontwikkeling sfrevende dee]. der Nederlandsche bevolking
overvloedig van leesstof. Tellen wii alles bijeen, dan moef
erkend worden, dat bronnen der bescbaving hier te
lande rijkelijk vloeien en dat een talrijke menigte zich
daaraan laaft. De uitleencijfers stijgen, het gebruik
neemt toe. Men wordt geholpen zonder aanzien des
verstands en met een ,hulpvaardigheicl, die voor geen
moeite terugdeinst, met een vrijgevigheid die zeker geen
Amerikaansche boekerii kan verbeteren. En in offervaardigheid doet men hier voor geen land onder. De
schenkingen zijn veel talriiker dan in Duitschland.
Terwiji daar elke vereeniging haar boekenschat angstvallig bewaakt, seven in Nederland wetenschappeliike
genootschappen grif ,haar verzamelingen bij overeenkomst in bruikleen aan de groote bibliotheken waar ze
veel meer nut kunnen &Haien. Het is bijkans gewoonte,
dat deze uit de nalatenschappen van hoogleeraren een

Openbare Leeszaal te Utrecht.

en de in 1921 ingestelde Rijkscommissie, welke den
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
bibliotheekzaken van raad voorzien, roast den in
bewerking zijnden centralen catalogus meer en meer in
Bemis aan eenheid, dat vreemdelingen hier te lande
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meenden op te merken 1). 'De beperkingen, die de crisis
den boekerijen heeft opgelegd, belemmeren ongetwijfeld
ernstig haar taak. En toch, in practisch nut kan het
Nederlandsche bibliotheekwezen elke vergelijking ook

Openbare Leeszaal te Amsterdam.

met het Engelsche en Amerikaansche met hun veel
grooter inkomsten verduren. Kon Gerrit Witse in een
onzer tegenwoordige leeszalen en uitleenvertrekken
terugkeeren, hij zou verward en overweldigd staan tegenover een hoeveelheid leesstof en studiemateriaal, waarvan varier Hildebrand nooit heeft kunnen droomen.
H. S. M. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.
1) Nog is een lijst van alle tijdschriften in Haagsche bibliotheken samengesteld door het nieuwe Instituut voor Documentatie en Registratie to 's-Gravenhage. Het voornemen bestaat,
idit overzicht tot geheel Nederland uit te breiden.
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Nederlandsche invloed in het buifenland
in het verleden.
X I X.
Reeds heb ik met een enkel woord melding gemaakt
van de op Amager onder de regeering van Christiaan II
gestichte landbouwkolonie. Daze kolonie verdient een
afzonderlijke bespreking, vooral omdat zij langen tijd
haar nationaal karakter heeft bewaard.
Volgens den Deenschen schrijver Jorgen Jorgensen,
die een artikel over die Nederlandsche kolonie geschreven
heeft in het orgaan der Zuid-Sleeswijksche jeugdvereeniging „Holger Danske", is de kolonie in 1516 gesticht

en bestond zij oorspronkelijk uit 24 gezinnen, in het
geheel 184 personen. Zij kwamen in hoordzaak uit
Waterland, dus uit de provincie Noord-Holland. Hun
werd als woonplaats aangewezen het Grote-Magledorp,
dat ook nu nog genoemd wordt „Hollaenderby" of het
dorp der Hollanders.
Zij kregen allerlei voorrechten, hadden minder belasting te betalen dan andere boeren, mochten, zich zelf
besturen, volgens wetten en rechtspraak, als in hun
vaderland in gebruik, terwiji een uit hun midden verkozen schout aan het ihoofd van de gemeente weird
gesteld. Hun werd vergund op hun tafelgoed of hun
naamplaatjes een koningskroon te voeren, ten teeken,
dat zij hofleveranciers waren; zij werden daarom ook
wel „'s Konings boeren" genoemd.
Hoewel bij den brand van het Stadhuis te Kopenhagen
veel bescheiden betreffende Amager verloren zijn gegaan, bevindt zich toch volgens Kernkamp in de Koninklijke Ribliotheek aldaar, een exemplaar van de, aan de
bewoners van Amager verleende, privilegien, in het
Deensch, en ook een beschrijving op rijm, in het
Deensch, van de kleederdracht, zeden en gewoonten van
de bewoners, van de hand van den schrijver M. H.
Jernskieg, 1698.
De bevolking van Amager nam in het begin sterk
toe, in later jaren minder. De kolonisten trouwdm n.i.
uitsluitend antler elkander, daardoor werd wel het ras
zuiver gehouden, m.aar de gevolgen bleven niet uit. Later
hebben de Amagers zich met de Deensche bevolking
vermengd; de Nederlandsche taal is daardoor langzamerhand bij hen verloren gegaan, maar toch nog
blijven voortleven in vele familienamen en de nog veel
voorkomende voornamen Dirck, Gerth, Grilles, Willem,
andere.
Marchen, Trijn, Neel, Aght
Op het kerkhof worden op de grafzerken nog tal van
Hollandsche namen aan.getroffen.
Volgens een hierna te noemen opstel van Dirck Jansen
in een, feestschrift, uitgegeven ter gelegenheid van de
opening van het ,hierna te bespreken Amagermuseum,
op 14 Juni 1922, is tot aan het jaar 1811 in de Hollandsche kerk geregeld in de Nederlandsche taal gepreekt;
daarna tot 1833 afwisselend in het Nederlandsch en.
het Deensch; then is men opgehouden in het Nederlandsch te preeken.
Ook is nog veel van het oud-Hollandsche yolkskarakter bij hen bewaard gebleven, en weten de Amagers
nog zeer good, dat zij van Hollandsche afkomst zijn.
Onlangs las, ik een artikel in het Algemeen Handelsblad over een oud-Hollandsche Vastenavondviering op
Amager, waaruit Week, dat zij, de eeuwen door, taxi
hebben vastgehouden aan eenige oude volksvermaken,
die nog steeds de aandacht trekken en die zelfs nog
vaak door de koninklijke familie worden bijgewoond:
Tot die vermaken behoort nog het bekende „katknuppelen" en „gan.strekken". Al sedert zeer langen tijd
warden daarvoor echter niet meer, als vroeger, levende
dieren gebezigd.
In het hierboven vermeld feestschrift zijn die vermaken
ook ter sprake gebracht en nog verschillende andere, in
vroegeren tijd gebruikelijke feestelijkheden. Van het
„katknuppelen" is daarin een afbeelding opgenomen.
(Zie de afbeekling op biz. 165).
In een opzicht zijn de kolonisten vooral aan zich zelf
gelijk gebleven: als landbouwers zijn zij Haar Amager
getrokken en nog steeds oefenen zij uitsluitend dat bedrijf uit.
Niet altijd is het lot van die kolonisten dat „des ge-
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rusten landmans" geweest. Kopenhagen heeft in verloop
van tijd heel wat beroeringen doorstaan, en daarin
hebben natuurlijk de Amager-bewoners behoorlijk hun
aandeel gehad. Tijdens de langdurige belegering van
Kopenhagen door de Zweden in 1658-1659, zoowel
van de zee- als de landzijde, hebben ook zij sours zwaar
moeten lijden. Bij een gaging van de Zweden am van
Amager af, de stad te veroveren, is het geheele Hollandsche dorp door de Zweedsche troepen in de arch gelegd.
Bij een uitval van de Denen bij die gelegenheid, is de
op het eiland aanwezige Zweedsche koning Karel X
August bijna in de handen van zijn legenpartij gevallen.
Kort daarop heeft Amager de feestelijke ontvangst
gezien, door Frederik III aan De Ruyter en zijn vloot
bereid na de roemrijke overwinning bij Nyborg.
In 1922 is in het Hollanderdorp een klein museum
gesticht, bevattende allerlei bijzonderheden betreffende
de geschiedenis van het dorp, oud huisraad, oude
kleederdrachten enz., in hoofdzaak afkornstig van een
reeds bestaande verzameling van Dirck Jansen, wiens
naam ik al vroeger heb genoemd, aangevuld met schenkingen van tal van anderen, grootendeels afstammelingen van de Hollandsche emigranten. Van den Heer
J. G. M. Rietbergen, consul-generaal der Nederlanden
voor Denemarken, mocht ik ontvangen een catalogus van,
de, in het museum aanwezige, voorwerpen met vermelding van de namen der schenkers, zoomede het bij de
opening van het museum uitgegeven feestschrift. Verschillende in dit artikel opgenomen afbeeldingen zijn
aan dat feestschrift ontleend.
In ,dat geschrift wordt de totstandkoming van het
museum uitvoerig beschreven. Het bevat ook een zeer
lezenswaardig opstel van den heer Dirck Jansen over
de kerk in het Hollanderdorp.
De oorspronkelijke kerk bestond wel reeds Lang voor
de aankomst van de Hollanders, doch zij is herhaaldelijk door Li-and geheel of gedeeltelijk vernield en
opnieuw opgebouwd of thersteld, het laatst in 1731.
(Zie de afbeelding op blz. 165). Aan den laatsten wederopbouw herinnert een gedenksteen met het opschrift:
„Anna 1731.
Is Besse Kerck omgebouwet up vnse egen Bekostning.
Dit selve Jahr Als den 6 Juny KOning Christian de
6 Gekronet.
Cornelis Cornelissen
Skoudt".
De kerk bevat vele merkwaardigheden. In het koor
hangt een schilderij „Jezus aan het kruis", Haar men
zegt door koning Christiaan II aan de Hollandsche
kerk geschonken. De preekstoel in Nederlandschen
renaissance-Al is zeer rijk versierd. Verder worden er
nog bewaard „kerktafels", dat zijn houten bakjes, Welke
des Zondags door de 3 ,oudste schooljongens werden
rondgedragen, opdat de gemeente daarin een gave zou
kunnen offeren ten bate van de kerk, de school en het
armwezen. Een daarvan draagt het opschrift:
„1659.
Ick wills so hebben — was fragest tii darna — Gott
geve ons den ewigen Friede".
(N.B. 1659 is het jaar van de belegering van Kopenhagen!), op den kant staat te lezen:
„Dieser Taffel hat Jan Crillisen de Armen forehret Ihr
fielder In Tho sammelen".
De andere bakjes dragen de opschriften:
K.T.S.
„1729.
P.K.W.
Luc. 6. 38. Geeft zo wer Du gegeven"
en
„1775
Dit is de Arme-Back Geeft zo wordt Due gegeven".

Uit die opschriften blijkt wel, dat de taal van de
kolonisten aan zuiverheid nog al wat te wenschen overliet.
* * *

De Nederlandsch-Deensche betrekkingen op het gebied
van handel en scheepvaart heb ik reeds in vroegere
artikelen in het kort besproken. Ik moge hier wat meer
vertellen over de diensten, door Nederlanders aan de
ontwikkeling daarvan en van de nijverheid in Demmarken, aan dat land bewezen, en daarbij eenige bijzonderheden inededeelen omtrent enkeie merkwaardige
persoonlijkheden, die daarbij op den voorgrond zijn
getreden.
Bij de Nederlandsch-Zweedsche betrekkingen heb ik,
omdat de Deensche zaken daarbij ten nauwste betrokken
waren, gesproken van de door Carloff opgerichte Deensche Afrikaansche Compagnie voor den handel op de
kust van Guinea, die eigenlijk een Nederlandsche compagnie was, werkende onder Deensche vlag.
Was het wedervaren van die Deensche Afrikaansche

aolt.,,k**6

Amager-Museum. Boven: van buiten gezien; midden: z.g. Dirck
Jansenkamer; onder: Hoekje der Hollandsche kamer.
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Compagnie een geschikt onderwerp voor een operette,
hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van de Deensche
Oost-Indische Compagnie, die een kleine veertig jaar
vroeger werd opgericht. Ook aan deze werd weder de
stout gegeven door een Nederlander, n.l. door Marcelis
de Boshouwer, gewezen koopman bij de Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie.
VOOr dat ik over de oprichting van die Deensche cornpagnie ga spreken, wil ik eerst, aan de hand van het
werk van den Vice-Admiraal MacLeod „De Oost-Indische Compagnie als zeemogendheid", het een en ander
vertellen , over het vroegere leven van Boshouwer,
vooral omdat de mededeelingen van MacLeod over dien

Mingone**). Door Van Berchem, Directeur van Cora
mandel, over zijn zonderling en angeoorloold gedrag
onderhouden, schreef hij dezen een onbehoorlijken brief
en trak zich verder van die terechtwijzing niets aan. Hij
bleef tot 1615 op Ceilon en keerde in dat jaar over
Coromandel en Bantam naar het vaderland terug, na
voor zijn vertrek uit Khandi, nog aan den Maharadja
verzekerd te hebben, dat ,hij spoedig met een vloot terug
zou komen am de Portugeezen weg te jagen.
In Holland schijnt men nog al om hem gelachen te
hebben, en daarom boos geworden, vertrok hij naar
Denemarken, waar hij aan Christiaan IV zijn diensten
aanbood voor de oprichting van een handelscompagnie,

Binnenhuis met Hollandsche afstammelingen op Amager.

man, wat zijn karakier betreft, vrijwel geheel overeenstemmen met die van den Deenschen schrijver Holberg,
van 150 jaar vroeger, die het heeft over zijn werkzaamheid in Deenschen dienst. Bij de V.O.I.C. ,heeft Boshouwer
een dwaze rol gespeeld; in dienst van de Deensche cornpagnie niet minder. Missc'hien is het echter nog de vraag
of die rol door Boshouwer gespeeld, wel den naam van
dwaas verdient en of zij zooveel verschild heeft van die
van den Engelschman Cecil Rhodes en den Duitscher
Dr. Peters, die ook op hun eigen houtje te werk gingen;
ook zij werden oorspronkelijk gedesavoueerd, rnaar
schonken ten slotte aan hun vaderland reusachtige kolon i a le gebieden.
Als koopman der O. I. Compagnie had hij met den
Maharadja Adasin op Ceilon, stiefbroeder van den in
1604 overleden moordenaar van Sebalt de Weert *),
in 1612 een contract gemaakt en hem allerlei beloften
gedaan, hem 3thepen ter ondersteuning te zullen zenden,
zonder daartoe gerechtigd te zijn; voorts had Ihij zich
zijn dienst begeven onder den titel van prins van

waartoe hij, volgens zijn zeggen, met het oog op zijn
groote zaakkennis en relatien, zeer goede diensten zou
kunnen bewijzen. De koning stem& in hoofdzaak met
zijn voorstellen in, en sloot met den „Prins van
Migomme", als vertegenwoordiger van den Keizer van
Ceilon, een tractaat, waarvan het Hollandsche handschrift van 18 Augustus 1618 aldus eindigt: „Geschiet,
believet, bewilligt, accordeeret, versproocken en de toegesegt in der Conincklijken Stadt-Copenhaven den ....
Augustus 1618 Styliveteris", onderteekend door
Marcelis de Boshouwer, Pieter van Sante en Roland
Krape (de laatste namens den koning) ***).
Na het sluiten van het tractaat begaf Boshouwer zich
nog hetzelfde jaar met twee schepen op reis naar Ceilon,
terwiji de koning tegelijk eenige oorlogsschepen, onder
bevel van Ove Gieddes als admiraal meezond; na een
moeilijke reis landde men in Mei 1620 op Ceilon.
Van de Kaap de Goode Hoop schreef Boshouwer op
27 Juli 1619 een brief aan den koning, waarin hij zich
noetni: „Marchelis, Prince van Migorrime, Coeckelecoele,

*) Sebalt de Weert was vice-admiraal op de eerste vloot,
die door de 0. I. Compagnie onder commando van Wybrant
van Warwijck werd uitgezonden. Met vredelievende bedoelingen
op Ceilon aangekomen, werd hij in 1603 door den Maharadja,
waarschijnlijk uit wantrouwen en wegens onbeleidvol optreden
van eenigen der bemanning, met een gedeelte van zijn yolk
omsingeld en vermoord.

**) Holberg spreekt van Prins van Migomme, waarmede
toch blijkbaar hetzelfde wordt bedoeld.
***) Krape is later generaal-commandeur van de Deensche
0. I. Compagnie geworden, nadat onderhandelingen met Jan
Fransz. de Vries - ook al weer een Nederlander - mislukt
waren, omdat men het over de voorwaarden niet eens kon
worden.
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Annanogaparre en de Niwitegael, Here van de Ordre
der Gulden Son, Praesident van de Moog en de Krijchsraaden, Tweeden in den Secreten Raad, Admiraal, Capiteyn-Generael. vant Keiserryck Seylon :enz."
Onder weg liet — wat niet te verwonderen valt — de
verhouding tusschen den „Prins" en den admiraal veel
te wenschen over; vooral then Boshouwer bemerkte, dat
Gieddes er niets voor voelde de Portugeezen aan te vallen.
Kart voor of bij de aankomst te Ceilon is Boshouwer
overleden, en toen zulks den keizer ter ()ore kwam, wilde
hij van het geheele contract niets weten, ontkende zelfs,
dat hij Boshouwer tot het sluiten daarvan gemachtigd
had, de Deensche expeditie kon onverrichter zake terugkeeren. Zij is then naar Coromandel gezeild en heeft,
na langdurige onderhandelingen, vergunning gekregen
om te Trankebaar een factory te stichten, beschermd
door een fort Dansborg. Die nederzetting is langen -60
in Deensche handen gebleven; erg voorspoedig is het
der Deensche Compagnie echter niet gegaan.
De reeds vroeger genoemde Deensche gouverneurgeneraal Krape heeft ook te Makassar, te Japara en
op Borneo :handelsbetrekkingen aangeknoopt, ook te
Bantam is de compagnie gevestigd geweest, mar in
1683 door Bantammers met steun van de V.O.I.C., van
daar verdreven. Kemkamp: rnaakt in zijne Scandinavische Archivalien melding van brieven in het Kopenhaagsche archief over de hounding der Hollandsche compagnie
tegen de Deensche, o.a. een van den commandeur in
Dansborg Willem Leyel (een Hollander) aan den Gouverneur der kust van Coromandel, waarin hij klaagt
over „onbehoorDcke acten van thostiliteit :ende disrespect"
door onder dezen staande scheepsbevelhebbers tegen de
Denen bedreven. De meeste brieven van Deensche zijde
zijn in het Nederlandsch, omdat zoo vele arnbtenaren
der Deensche compagnie Nederlanders waren.
Zagen wij dus Nederlanders, die Deensche maatschappijen voor den' handel op verre gewesten oprichtten
en char kolonien trachtten te stichten, als tegenhangers
van andere Nederlanders, die ihetzelide in Zweedschen
dienst nastreefden, zoo zien wij ook in Denemarken een
tegenhanger optreden van Lodewijk de Geer, n.l. Gabriel
Marcelis, door Prof. P. J. Blok, daarom ook wel „den
Deenschen De Geer" genoemd.
Wanneer het in den oorlog tusschen Zweden en Denemarken in de jaren 1644 en 1645 niet tot :een strijd van
een vloot van Hollandsche Zweden tegen een van Hollandsche Denen gekomen is, is dit eigenlijk alleen daarvan het gevolg geweest, dat De Geer van de Nederlandsche regeering meer medewerking of beer gezegd minder

Het katknuppelen. (Zie blz. 162).
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tegenwerking heeft ondervonden dan Gabriel Marcelis,
zoodat er wel een hulpvloot van Hollandsche Zwecten,
maar geen van. Hollandsche Denen heeft kunnen uitzeilen.
Ook die Marcelissen waren geweldig ondernemende
kerels. Gabriel Marcelis, de oudere, van Nederlandsche
afkomst, woonde omstreeks 1639 in Hamburg; volgens
Kernkamps „De Sleutels van de Sant", schijnt hij then
plannen gehad le hebben, met eenige Hamburgsche en
Amsterdamsche kooplieden, te Gliickstadt een handelscompagnie op te richten, „deweicke met de D.O.I.C. tot
Copenhagen zouclen eens sijn", zooals de Nederlandsche
resident van Cracauw schreef. Hij stond ook in nauwe
relatie met den hertog van Sleeswijk-Holstein en den
Deenschen koning, voor wien ,hij handelszaken dreef. Bij
zijn dood in 16:43 liet hij twee zonen na: Gabriel (de
jongere) en Pieter. Gabriel werd factor van koning
Christiaan IV; hij hielp dezen vorst op overeenkomstige
wijze als Lodewijk de Geer de Zweedsche regeering. Hij
leverde schepen, krijgsbehoeften, zorgde ook wel voor
bootsvolk, trad als bemiddelaar op tusschen den koning
en Nederlandsche kooplieden; en hielp hem soms bij
handelsondernemingen, door op eigen risico voorraden
over te nemen, waar de koning geen weg voor wist.
Teen nu in de eerste dagen van het jaar 1644 onverwacht de oorlog tusschen Denemarken en Zweden was
uitgebroken, verkeerde Christiaan IV in groote moeilijkheid door gebrek aan schepen en scheepsvolk, zoowel
voor zijn oorlogsvloot als voor de gerneenschap tusschen
de verschillende deelen van zijn rijk. Daar wist Marcelis
wel raad op. Nederlandsche verkoopers waren gewoon
geregeld in het vroege vOOrjaar in grooten getale
„magere" ossen uit Holstein en Jutland aan te koopen
en naar Holland te halen, om deze eenigen tijd in de
malsche Hollandsche weiden te laten grazen en dan
met winsi te verkoopen. Dadelijk liet Marcelis nu een
groat aantal schepen uitrusten, maar bemand met wel
driemaal zooveel scheepsvolk als noodig was; zooals
het heette om ossen te halen, maar inderdaad met de
bedoeling, dat zij in Denemarken zoucien blijven. Naiuurlijk bleef dit voor den Zweedschen resident Spiering niet
geheim, die daartegen ernstig protesteerde hij de Staten.
In den beginne gaven deze — vooral omdat de Stadhouder op de hand van den Deenschen koning was —
daaraan weinig of geen gevolg; maar toen de stemming
in de Nederlanden zich weldra ten gunste van de Zweden
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keerde en Frederik Hendrik moest toegeven, werden
Marcelis allerlei m.oeilijklieden in den weg gelegd,
terwiji men De Geer oogluikend zijn gang lief gaan.
Intusschen heeft hij den koning toch belangrijk kunnen
helpen en hem heel wat oorlogsmaterieel, ook schepen,
kunnen verschaffen. Hij is ook de eerste geweest, die
Christiaan bericht heeft gezonden omtrent het uitrusten
van De Geers ihulpvloot.
Nederlandsche Ruiters in Weenen.
In den oorlog tegen Zweden in 1658 heeft hij eveneens zijn best gedaan om den koning met Nederlandsche
In de week van 7 tot 13 October 1934 heeft een groote
schepen te helpen. Kernkamp vermeldt zijn „Scand. Internationale Paardensportwedstrijd plaats gehad; ook
A.rchivalien" een verklaring van 62 schippers en reeders eenige Nederlandsche ruiterofficieren hebben daaraan
van schepen, door hem bevracht om troepen van Jutland meegewerkt en daarbij prijzen behaald.
naar Funen en Seeland over te brengen. Hij is daarin
Het is een merkwaardig feit, dat onze ruiterofficieren,
echter niet geslaagd; en die m,islukking heeft hem veel niettegenstaande de bereden wapens, vooral de Cavalerie,
verdriet bezorgd, wijl men hem verweten heeft, dat (lit op gevoelige wijze zijn ingekrompen, hun uitstekenden
door zijn schuld geweest is.
naam op het gebied der rijsport blijven handhaven.
Ook zijn broeder Pieter Marcelis, eerst wonende te
Als het ware tegen de verdrukking in groeit de beAntwerpen, daarna te Amsterdam, en in 1643 te Moscou, kwaamheid van onze Nederlandsche ruiters, hetgeen op
is een man van invloed geweest. In dat jaar werd hij de groote buitenlandsche wedstrijden tot uiting komt.
als gezant van den Grootvorst van Moscovie naar DeneBij de Olympische Spelen le Parijs, 1924 behaalden
marken gezonden om te onderhandelen over een huwelijk Nederlandsche ruiterofficieren Olympische kampioenvan diens dochter met 'n zoo,n van den Deenschen koning. schappen. Op de Olympische Spelen te Amsterdam in
Volgens Scheltema's „Rusland en de Nederlanden", 1928 gingen wederom Nederlandsche kleuren vooraan.
heeft de oude Gabriel, die ook een tijdlang in Rusland
Daarna hebben zij met zeer goeden uitslag deelgegewoond heeft, zich daar verdienstelijk gemaakt op het
nomen
aan de Olympische Spelen, te Los Angeles in 1932.
gebied der metaalindustrie en is hij een der eersten geweest, die met de mijnexploitatie in Moscovie is be- Voor den oorlog hebben Nederlandsche officieren deelgegonnen; met zijn zwager Thomas Kellerman zette hij nomen aan een, wedstrijd in New York. Tusschentijds
daar een fabriek op van geschut en ander gietwerk, namen Nederlandsche officieren deel aan infernationale
staafijzer, tenz., ien kocht hij voor den vorst wedstrijden, o.a. in Nice, in Aken, Berlijn, Hannover,
Dusseldorf ien onlangs weer in Weenen.
ook wapenen in de Nederlanden.
We noemen met sere de namen van de heeren
Was er dus, groote overeenko ,m,st in de wijze van optroden van de Nederlandsche kooplieden in Denemarken Labouchere, Pahud de Mortanges, Van der Voort van
en in Zweden, die overeenkomst heeft ook bestaan in Zijp, Jhr. Van Lennep, De Kruyff, Schummelketel en
de behandeling, Welke zij van hunne lastgevers hebben Portheine.
Thans in Weenen waren het de luitenants Van Lennep
ondervonden. Aan Gabriel Marcelis, heeft het evenveel
moeite gekost van den Deenschen koning geld los te en Greter, die prijzen behaalden en daarmee de Nederkrijgen, als aan de De Geers, de Trips en anderen in landsche kleuren hoog hielden.
Zweden. Te langen leste is Marcelis, evenals zij, schadeDe luitenant Ureter muntte uit een Hummer hoogloos gesteld met domeingo,ederen. De familie Marcelis breed- en hoogspringen. Hij deelde met een Fransch
heeft landgoederen gekregen in het ambt Kallandsborg; officier den eersten prijs door met Trixie alle zware
in een door Kernkamp vermeld contract teekent hij zich: hindernissen zonder fouten te Haman.
In den prijs van SchOnnbrunn, een twee-paarden-jacht„Gabriel von Marcelis, auff Harballe und Callandsburg
Erbgeses,sen", zijn zoon, Willem von Marcelis, Heer springen, werd de luitenant Grater no. 3 met Ernica en
van Skanstrup, werd in den adelstand verheven als
Baron Gfildencrone von Vilhelmsborg, een geslacht, dat
waarschijnlijk nog bestaat.
Een ander groot Nederlandsch koopman in Denemarken is geweest Paul de Willem of de Wilhelm, die
als Deensch agent in de Nederlanden op allerlei gebied
van advies diende. Zoo stelde hij o.a. in 1621 aan den
koning voor eenige reizen te doen maken door schepen
van Kopenha,gen op Ganglia en Zante, Cyprus, Egypte,
Moscovie, Spanje, Guinea, Angola, enz., waarbij plan
de koning en hij ieder de helft van de winst of het
verlies zouden krijgen of dragen, en hij bovendien een
zeker percentage van het kapitaal zou genieten als provisie voor de uitrusting.
Behalve de hierboven g ,eno, emden zijn er nog verschillende andere kooplieden naar Denemarken getogen,
op aanzoek van den Deenschen resident Dr. Jonas
Carisius, die daartoe in 1607 naar de Nederlanden
werd gezonden, terwiji ook de Trips en de De Geers
groote zaken met Denemarken hebben gedaan.
(Wordi vervolgd.)
Jhr. Van Lennep en zijn paard te Weenen.
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Piccolo Amore waarbij hij beide keeren alle hindernissen
zonder fouten nam.
In den prijs der stad Weenen werd de luitenant Greter
vijfde met Ernica. Jhr. Van. Lennep won met Danseuse
Rose het Kruis van Belvedere, ferwill hij in een anderen
wedstrijd met Diana negende werd, waarin de luitenant
Van Schaik met Santabel de zesde plaats bezette.
In de landenwedstrijd werd Nederland derde na
Frankrijk , en Italie.
Men denke over deze proeven van bekwaamheid niet
gering, vooral in verband met de omstandigheden. De
Fransche en vooral de Italiaansche officieren worden
gekozen uit een groat aantal van de beste ruiterofficieren
van internationale klasse. Zij worden. van Rijkswege
royaal gesteund en aangemoedigd en beschikken over
allerlei hulpmiddelen.
Daartegenover moeten onze Nederlandsche officieren
grootendeels alles zelf betalen. Zij beschikken over weinig
hulpmiddelen en ontvangen slechts zeer beperkte aanmoediging. Deze tegenstelling doet de overwinningen
van onze Nederlandsche officieren nog grooter waarde
krijgen, waarop de aandacht wel Bens mag worden gevestigd.
De Nederlandsche naam heeft op de paardensportwedstrijden in Europa en Amerika dan ook zeer goeden
klank en het verschijnen van onze Nederlandsche uniformen is een schitterende propaganda voor onze weermacht
en voor het aanzien van ons land in het buitenland.
Behalve waardeering voor hetgeen zij wisten te ereiken moge hun een woord van dank worden gebracht
voor bun uitstekende vertegenwoordiging van den Nederlandschen naam.
W. J. M. LINDEN.
Den Haag, 15 Oct. '34.
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Indische Brieven
IV.
Van onzen Indischen briefschrijver ontvingen wii
twee beschouwingen over den PHOHI. Na het artikel
over deze belangrijke Nederlandsche onderneming in
ons Septem.bernummer, zouden wij in .11 erhalingen vervallen als we beide in haar geheel opnamen. Daarom
volstaan we met een uittreksel, waaruit genoegzaam
blijkt, hoe de PHOHI in de Oost wordt gewaardeerd en
walk een groote taak zij kan vervullen in de handhaving
RED.
der Rijkseenheid.
*

* *

De Phohi-omroeper, de hear Edw. Stratz, met een
vliegtuig van de K.L.M. naar bier gekomen, hield zijn
propagandatocht over Java en Sumatra. Hij heeft zich
him- bij de vele getrouwe Phohi-luisteraars een bijzondere
populariteit verworven door de viotte en genoeglijke
wijze, waarop hij elke uitzending van de Phohi en vervolgens elk nummer van het avondprogramma inleidde.
Maar dat is 't toch niet alleen, geloof ik. Van meer belang is hier, dat hij voor ons luisteraars in de Oost de
stem van Holland verwerkelijkte en dat hij daarbij op

waarlijk bijzondere wijze er in slaagde den juisten foon
te treffen.
Indian in Holland het werk van den Phohi minder bekend zou zijn en dus ook, als noodzakelijk gevolg, nog
niet voldoende gewaardeerd zou worden, dan is er te
meer reden am er hier iets van te vertellen wegens de
groote beteekenis van de Phohi-uitzendingen voor Indie,
wat dan zoowel voor Oost- als voor West-Indie geldt en,
bovendien, voor heel veel Hollanders ergens in verre,
vreemde gewesten. Ook client men nog te weten, dat de
Phohi in verschillende vreemde kolonien wordt gehoord,
daar evenzeer waardeering vindt bij de luisteraars, maar
tevens — en dat is van bilzonder belang — den naam
van Holland hoar houdt. Het is werkelijk niet te veel
gezegd en vrij van elke reclame-bijbedoeling, te verzekeren, dat de Phohi met haar uitzendingen een nationale
taak vervult, ook doordat zij in de samenstelling van
haar programma's Nederland een telangrijke plaats
toekent.Erkentelijkheid daarvoor vindt zij bij zeer vele
trouwe luisteraars in Indie, van wie velen vrijwillig
bijOragen voor tegemoetkoming in de kosten van deze
uitzendingen afstaan.
Uit de programma's van de Phohi-uitzendingen noem
ik van de laatste maanden, beginnend met Juli, de volgende uitzendingen: behalve de z.g. nationale uitzendingen van de begrafenis van de Koningin-Moeder en
van Prins Hendrik, welke van Rijkswege werden uitgezonden, evenals de boodschap van H. M. de Koningin
aan het Nederlandsche yolk; de tewaterlating van de
” Bloemfontein", de concerten van het Residentie-orkest
en het optreden van het Hofstad-kwartet, de voordrachten
namens de Amsterd. Mij. voor Jonge Manner, die van
Jordaan over de Film, het Modepraatje, de boekbespreking, en vooral niet te vergeten het Sportoverzicht op
Maandagavond, de causerien van „Oud-Gast" en de
Rotterdamsche vertellingen van Brusse, het concert van
het Amsterdamsche Paleis-carillon, het optreden van
verscheidene artisten op gebied van tooneel, zang en
muziek, wekelijksche causerien van journalisten en voordrachten van hoogleeraren, predikanten e.a. over de meest
uiteenloopende onderwerpen. Na een reeks „Tochten door
de twaalf provincien van Nederland", waarbij steeds het
karakter van elke provincie duidelijk en op aantrekkelijke wijze tot uiting kwam, is thans begonnen een reeks
„Omzwervingen door het Moederland", welke voordrachten gehouden worden door den Amsterdamschen
journalist K. D. Koning. Enkele van de onderwerpen
wil ik u roamer: Naar Nederlands geologische mozaikvloer, de zoutwinning, met de visschers op het I Jselmeer,
van bias tot mat, de Hollandsche nieuwe haring enz.
Het belang beseffen wij in Indie, in onze, zij het vaak
onbewuste behoefte aan contact met het moederland, ten
voile. Voor Nederland moat men dat belang eenigszins
anders bezien, daar is 't veel meer dan van persoonlijken
van algemeenen nationalen aard. Om twee redenen: ten
eerste omdat deze radio-verbinding het Hollandsche besef
hier in Indie levendig houdt, ten tweede omdat het zoo'n
uitstekend middel is tot verbreiding van de Nederlandsche gedachte.
W. C. VAN MEURS.
' 34
Sept.
. '34.
*

*

*

Leden in de Oost ! Bestelt ookgij nog heden den rijk
geillustreerden Kalender Groot-Nederland 1935, die tat van
wetenswaardigheden, bevat, een zeer afwisselende inhoud, die
U dagelijks in verbinding houdt met bet streven van het
A.N.Y. Deprijs is ook voor U slechts f 1.60.
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Nederland-Curacao I 634-1 934.
De Tentoonstelling.

Een oude zegswijze beweert, dat alle goede dingen
in drieen bestaan. Het is volkomen van toepassing op
wat de Herdenkingscommissie Nederland—Curacao 16341934, ten vorigen fare gevormd door het Al,g. Ned. Verbond en Oost en West, in het afgeloopen jaar hebben tot
stand gebracht.
2 Juni had te 's-Gravenhage de plechtige herdenking
plaats in de Ridderzaal, vereerd met de tegenwoordigheid van H.M. onze Koningin en H.K.H. de Prinses, toen
heeft dus het oor zijn deel gehad. In de afgeloopen maand
kreeg het oog een beurt, kon het in de door H.M. welwillend ter beschikking gestelde Gothische zaal, te gast
gaan aan een tentoonstelling van bijna 1000 nummers,
die een veelzijdig beeld gaven van het verleden en heden
der Nederlandsche Antillen, het door te vele Nederlanders nog zoo slecht of niet gekende overzeesch gebiedsdeel in de Caraibische Zee, Welke Nord- van Zuid-Amerika Scheidt. En daartusschen werd gezorgd voor de stille
uren door de uitgifte van een kloek, rijk verlucht
Gedenkboek, dat uitmunt door volledigheid.
Wie als goed Nederlander van deze Brie goede dingen
kennis heeft genomen en in de herdenking heeft meegeleefd, zal in het bovenstaande een weerklank hooren
van de ride, waarmede Z. Exc. Dr. H. Colijn Maandag 1
October de Tentoonstelling heeft geopend. De Ministerpresident kon daarbij een optimistischen ton doen
hooren, omdat in de sombere jongste Troonrede de economische toestand van Curacao — als uitzondering —
vrij gunstig kon worden genoemd. En hij bracht ten
slotte namens de Regeering en de bevolking van Curacao dank aan het A.N.V. en 0. en W. voor den arbeid
aan de Tentoonstelling ten koste gelegd.
Wij, die de voorbereiding van vele maanden van nabij

hebben Bade geslagen — want geestelijk en stoffelijk kwam veel in de kantoorlokalen van ons Verbond
(Laan 34) tot stand — kunnen bevestigen, dat er door
het personeel onder leiding van den administrateur zeer verdienstelijk werk is verricht. En het gold
hier een gebied, nog nooit in zoo'n omvang verkend, in zoo'n grooten opzet in beeld gebracht.
Wel zijn er voorgangsters geweest. Onze voorzitter,
de beer P. J. de Kanter, die voor den Minister
een welkomstrede tot de vele genoodigden gehouden had,
herinnerde aan de tentoonstelling te Haarlem in 1899,
die te Amsterdam in 1930 en die te 's-Gravenhage (1933)
door jongelui van de H.B.S. in de 3de Van-den-Boschstraat met zoo groote geestdrift ingericht. Maar, dat
waren algemeene Westindische tentoonstellingen, dus
niet uitsluitend Curacao betreffend.
De inrichters stonden thans voor grouter moeilijkheden, want de bronnen, waaruit geput moest worden,
moesten zoo goed als alle eerst worden opgespoord. Maar
speurzin en doorzettingsvermogen wezen ten slotte
de wegen, waarlangs alles wat kon bijdragen tot een
zoo volledig mogelijk beeld van de Nederlandsche Antillen, kon worden opgespoord en naar de Gothische zaal
overgebracht. De man, die in dezen wel het meest heeft
bijgedragen tot het welslagen, is onze administrateur,
Drs. W. Goedhuys. Wie hem Bit jaar in zijn veelomvattende werkzaamheden hebben gadegeslagen, zullen
van harts hebben ingestemd met de waa-deering van de
Herdenkingcommissie, die bij de opening den genoemeden
hoofdinrichter den Curacao-gedenkpenning in zilver als
herinnering aanbood.
De voorzitter bracht ook dank aan de vele inzenders,
o.m. oud-ambtenaren van de Antillen, die uit hun persoonlijke verzameling zooveel belangrijks hadden afgestaan. Men vindt hun namen in den geillustreerden catalogus, die in beknopten worm een overzicht ,geeft van
verleden en heden der oude kolonie en die van blijvende
waarde mag -worden geacht. Verheugend is ook, dat zoovele openbare en bijzondere instellingen en maatschapijen hun medewerking verleenden. De opsomming kan
zijn nut hebben.
Hier volgen dus haar namen

Alg. Synods der Nederl. Herv. Kerk, Bataafsche Petroleum-Mij., Botanisch Museum der
Rijksuniversiteit te Utrecht, Curacaosche Handelmij., Afd. Hydrografie van het Dep. van Defensie, De
Vergenoeging (Loge) te Curacao,
Gemeente Enkhuizen, Rijksmuseum
van Ethnografie te Leiden, Gem.
Museum-Fodor (Amsterdam) , Universiteitsbibliotheek van Gent, Gouvernement van Curacao, Ned. Historisch Scheepvaartmuseum (Amsterdam) , Hollandsche Bank voor
W.-I., Koloniaal Instituut, Dep. van
Kolonien, Ned. Aardr. Genootschap,
Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Ned. Meteorologisch Instituut, Ned. Stoomboot Mij., K.L.M.,
Archief van den Gen. Staf, Loge La
Iqualdad (Cur.) , Mineralogisch Geol.
Instituut der Universiteit te Utrecht,
Missie Procure (Klooster), MijnAfdeeling der Tentoonstelling in de danszaal van het Paleis aan den Kneuterdijk.
maatschappij Curacao, Nederlandsch

NEERLANDIA
Bijbelgenootschap, Ned. Persmuseum, Ned. Postmuseum,
Oudheidkundig Genootschap, Portugeesch-Israelietische
Gemeente, Rijks-Archief, Technisch Bureau v.h. Dep van
Kolonien. Universiteitsboekerijen, Kon. Bibliotheek, WestIndische Kamer, College Zeemanshoop, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zoologisch Museum.
Wist u wel, lezers, dat er zooveel lichamen waren, die
belang hebben bij of belangen in Curacao ?
De velen, die de tentoonstelling bezocht hebben —
hun aantal wordt met 4 hooge cijfers geschreven —
zullen bij het binnentreden zeker hebben stilgestaan bij
den grooten uit triplex gezaagden plattegrond der eilanden in hun onderlinge verhouding als drijvend op de
zee en met aanduiding der inheemschie fauna uitgelegd.
Vandaar werd het oog dadelijk getrokken tot de in verlichte nissen scherp en kleurig uitkomende diorama's
de Haven van Willemstad, ontworpen door den heer
W. N. Smit, en een landschap aan de Zuidkustbaai van
Curacao, vervaardigd door den heer en mevrouw Dr.
Van Breemen-Kruyt, een knap natuurgetrouw staal van
leerzaam knutselwerk, dat in het bijzonder de vele schoolklassen, die de tentoonstelling bezochten, belang inboezemde en hun met een oogopslag meer zal h,ebben
geleerd en een blijvender indruk bij hen zal hebben
achtergelaten, dan dozijnen lessen over WA., al zou bij
onderzoek blijken, dat Curacao zelfs niet een dozijn
keeren in een jaarcursus bij de aardrijkskunde-lessen
ter sprake komt.
Belangwekkend waren ook de mooie nude landkaarten,
platen en teekeningen, afbeeldingen in allerlei vorm van
de Antillen en de prachtige schelp- en koraalverzamelingen. De tweede langwerpige zaal was voornamelijk
gevuld met geschiedkundige portretten o.a. die van zeehelden en alle gouverneurs, ook foto's en andere afbeeldingen van belangrijke gebeurtenissen en enkele nude
documenten. De balzaal in het paleis bevatte voornamelijk voortbrengselen van de Antillen, statistieken en
grafieken, schilderijen, geschriften en boeken.... Maar
we zouden te uitvoerig worden als we verder in bijzonderheden traden.
Om niet alleen het oog maar ook het oor van belangstellenden wat te geven en tevens hun indrukken te
verdiepen tot blijvend juist begrip omtrent Nederlands
bezit in de Caraibische Zee — op de tentoonstelling
bleek vaak uit de onnoozelste vragen van bezoekers een
ontstellend gebrek aan kennis omtrent dat bezit
heeft
de commissie eenige deskundigen in avondbijeenkomsten
laten optreden. De sprekers, o.m. Jhr. Van den Bergh,
Verbeek Wolthuis en Dr. Van der Sleen, vonden voor
hun beschouwingen een dankbaar gehoor.
Zoo hebben alien : inrichters, inzenders, sprekers en
bezoekers bijgedragen tot verspreiding van meer en
betere kennis over het Nederlandsch gebied, dat men
algemeen het best kent als Curacao.
De voorzitter der Commissie, de heer De Kanter, eindigde zijn voorwoord in den catalogus met de woorden
„Wij willen uiting geven aan onze dankbaarheid, dat
Curacao thans 300 jaren met Nederland vereenigd is,
maar wij willen ook de gelegenheid waarnemen om dat
belangwekkende gebiedsdeel hier beter bekend te
maken."
Wij meenen, dat dit in alle opzichten door het derde
„goede ding" in de herdenkingsreeks is verwezenlijkt
en dat de arbeid er aan besteed, zoo geheel liggend in
onze lijn, vrucht zal dragen.
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Allen, die de tentoonstelling bezochten, zullen bij den
ingang der achterzaal wel een blik geworpen hebben op
de groote Wereldkaart, waarop electrische lichtjes de
verspreiding van het A.N.V. over de wereld aangaven.
Zij is een lichtend getuigenis, dat ins Verbond sedert
zijn stichting in 1898 nooit heeft opgehouden zijn vertakkingen in alle oorden, waar Grootnederlandsche belangen te behartigen zijn, uit te breiden. Maar nog veel
terrein ligt braak. Alleen wanneer alle goede Nederlanders en Stamverwanten, in walkers vorm ook, meewerken
aan verhooging der geestelijke, zedelijke en stoffelijke
kracht van den Nederlandschen Stam kan er productieve kracht van het A.N.V. uitgaan.
Uitbreiding van het ledental zou al mee de baste belooning zijn voor zijn dit jaar getoonde werkkracht.
Daartoe kan ieder lid in zijn kring bijdraigen.
v. S.

liandteekening van Joh. van Walbzeck.

Het geschenk der Bataafsche.
Den elfden September is op het Wilhelminaplein te
Willemstad, de hoofdplaats van Curacao, de monumentale klok, door de Cur. Petr. Ind. Mij. en de Cur.
Scheepv. Mij., als dochterondememingen van de Bataafsche ter herinnering aan den 300-jarigen band met
Nederland, aan het gouvernement overgedragen.
De Bran, het orgaan voor het persorieel der verbonden
Petroleummaatschappijen, stelde ons het cliché welwillend ter beschikking.
Aan het genoemde blad ontleenen wij ook de volgende
beschrijving:
Het gedenkteeken bestaat uit een zuilvormig hoofdlichaam, dat bovenin de klok met vier wijzerplaten bevat,
benevens een uitbouw naar achteren.
Aan de voorzijde van de zuil bevindt zich het Nederlandsche wapen met daarboven het jaartal 1934. Aan
de achterzijde van den uitbouw het wapen der WestIndische Compagnie met daarboven het jaartal 1634,
eronder het monogram der West-Indische Compagnie.
De beide wapenschiliden zijn uitgevoerd in veelkleurig
email, de jaartallen in verguld brons.
Het Nederlandsche wapen wordt geflankeerd door
twee heraldieke staande leeuwen in brons, terwijl
ernevens twee oranjetakken zijn aangebracht.
De geschiedenis van Curacao is uitgebeeld op de
rechter en linker zijvlakken van het monument. Het eerste
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tafereel bevindt zich op het rechterzijvlak van het uitgebouwde gedeelte. Het stelt voor het bestuurscollege der
West-Indische Compagnie, (de Heeren XIX), die in
1634 besloten vier schepen uit te zenden: de Engel
Gabriel, de Brack, de Eenhoorn en de Groothoom (welke
alle vier zijn afgebeeld) om Curacao op de Spanjaarden
te veroveren. Onder en haven de schepen zijn figuren
aangebracht van Spanjaarden, Indianen, Hollandsche
vrouwen, benevens eenige Hollandsche molens.
Op de linkerzijde vormt 't hoofdmotief de verovering
van Curacao op de Spanjaarden, antler aanvoering van
Van Walbeeck. Men ziet de Indianen het binnenland
invluchten. Gehelmde Spanjaarden met musketten gewapend, staan in gevechtshouding, terwijl de Indianen
• 5411ssar... '',1,r,
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met piji, boog en lans slaags zijn met de Hollanders.
Bij deze schermutselingen sneuvelde een Hollander, dien
men van zijn steigerend paard ziet vallen. Rechts onderaan staat Van Walbeeck, met breedgeranden hoed op het
hoofd. Te midden van dit tafereel zijn nog eenige voor
Curacao karakteristieke motieven verwerkt, als de dividivi en de cactus.
Loodrecht op de zooeven beschreven plaquettes, de
achterzijde vormende van het hoofdgedeelte van de klok,
zijn rechts en links voorstellingen aangebracht met belangrijke personen uit de geschiedenis van Curacao. Ter
eener zijde is het Stuyvesant, de bekende en begaafde
eenbeenige Gouverneur, die geplaatst is tusschen zinnebeeldige voorstellingen van handel en scheepvaart. Ter
anderer zijde is het de nationale held
Brion, die den Kabrietenberg op de
Engelschen veroverde, en die, in zijn
officiersuniform met wapperende 'haren
en getrokken sabel is uitgebeeld.
Het tegenwoordige Curacao met zijn
moderne industrieen, waarvan die der
Curacaosche Petroleum-IndustrieMaatschappij ongetwijfeld de voornaamste is, is op de beide zijkanten
van de hoofdzuil afgebeeld. Voorts
vindt men daartusschen voorstellingen
van sport, land- en tuinbouw, het
onderwijs, van de flora en fauna —
men ziet daar een struisvogel, een
schoener, oak het moderne verkeer.
Al deze opgelegde versieringen, zijn
„a jour" in brans bewerkt.
Het 5 m. hooge gedenkteeken is ontworpen door den beeldhouwer G. J.
van den Veen.
De overdracht der monumentale
klok had op genoemden, dag te half
twaalf plaats, in tegenwoordigheid
van de directeuren en afdeelingshoofden der Curacaosche PetroleumMaatschappij en der Curacaosche
Scheepvaari-Maatschappij, benevens
verscheiden gouvernementsambtenaren.
De heer Van Nijmegen Schonegevel
heeft de klok namens dêschenkers met
een korte reden aan het gouvernement
aangeboden. Zijne Excellentie gouverneur Van Slobbe heeft het met woorden
van warmen dank aanvaard.

Leden van het A.N.V.
Denkt U er om tijdig 'n kalender
Groot-Nederland 1935 te bestellen?
Voor leden van het A.N.V. kost
hij slechts f 1.60.
Niet-leden betalen f 2.—
B estellingen kunnen zoowel
gedaan worden bij de Schefferdrukkerij, Wijnstraat, Dordrecht,

het Hoofdkantoor van het
A.N.V., Laan 34, Den Haag.
als aan

De gedenkklok der Bataafsche,
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Uit de Takken.
Onder bescherming van Tak Brussel en met de medewerking van de Vereeniging ter bevordering van het
Vlaamsche Boekwezen wordt 3 en 4 Nov., in de bovenzaal van het Oud Hotel Scheers, Rogierplein (tegenover het station Brussel-Noord) een tentoonstelling van
de jongste en oudere uitgaven van de Wereldbibliotheek
ingericht. Vele leden van het A.N.V. zullen er ongetwijfeld op gesteld zijn deze merkwaardige tentoonstelling te bezoeken. De toegang is geheel kosteloos.

Vlaamsche Hoogdagen in 1935.
Nog is het jaar 1934 niet ten einde of reeds wordt
gedacht en gewerkt aan de voorbereiding van twee
groote Vlaamsche plechtigheden, die in het h,uidige leven
van het Vlaamsche yolk een belangrijke traditioneele
plaats innemen. Een dezer plechtigheden 'is het Vlaamsch
Nationaal Zangfeest, dat voor de derde Maal te Antwerpen wordt gehouden en wel op Zondag 23 Juni. Dit
feest zal plaats hebben op een der stadspleinen in de
open lucht en geleid worden door den bekenden toondichter en leider Jef van Hoof. Verscheidene handerden Noord-Nederlanders woonden in Juli D. naast 10.000
Vlamingen dit feest bij. Het volgend jaar zullen er ongetwijfeld nog heel wat meer bij willen zijn.
De tweede plechtigheid, 'n geweldige massa-bijeenkomst,
waar men ieder jaar de trillingen van het Vlaamsch gemoed kan voelen en de diepte van de Vlaamsche ziel kan
peilen, is de Vlaamsche Bedevaart naar de Graven aan
den IJzer. Deze is voor 1935 gesteld op Zondag 18
Augustus te Diksmuiden, waar ditmaal, gevlochten in
de altijd weer ontroerende herdenking van de Vlaamsche gesneuvelden, een hulde zal worden gebracht aan
drie mannen, die steeds en onvoorwaardelijk aan de zijde
van de Vlaamsche frontsoldaten hebben gestaan : kapelaan Cyriel Verschaeve, dr. Van de Perre en dr. 0. de
Gruyter.
Aileen Cyriel Verschaeve behoort nog tot de levenden.
Ook hier mag het in 1935 aan sympathiseerende NoordNederlanders niet ontbreken. De leden van het A.N.V.
in het bijzonder mogen niet vergeten, dat kapelaan
Verschaeve onze werking genegen is en dat zoowel dr.
Van de Perre als dr. De Gruyter haar steeds een zeer
warm hart hebben toegedragen. In 0. de Gruyter vooral, eerst als student, later als afgestudeerde, vond wijlen
H. Meert, de onvermoeibare werker, de noeste ijveraar
voor Vlaanderen en voor het A.N.V. steeds een geestdriftig medewerker. Niemand onder ons mag dit vergeten.

Werk voor de Taalwacht.
Onder dezen titel drukten wij in het Octobernummer
van Neerlandia den zoogenaamden Vlaamschen maar
zeker tragisch-komischen tekst over van het programma
der „zeer groote huwelijkschen tusschenmaaltijden", die
Zondag 25 Augustus j.1., op de Leopold-II-laan te
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Molenbeek-bij ,Brussel, in aanwezigheid van den burgemeester dezer gemeente, „Miss Brussel" en andere vriendelijke dames en prettig gestemde overheidspersonen
werden gehouden. In verband met de onbegrijpelijke
taal, bij gelegenheid van deze feesten, door „De Comite
Cirkel Leopold II Aantrekking" gebruikt, hadden wij
het toen terloops over de ontvlaamschende schoolpolitiek
van de Brusselsche gemeentebesturen. De heer Jef
Mennekens, secretaris van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, schrijft ons naar aanleiding daarvan, dat zijn
gemeente niet meedoet aan een dergelijke schoolpolitiek,
„Het zal u wel bekend zijn," aldus de heer Mennekens,
,,dat de kinderen van Molenbeek van de laagste tot de
hoogste klasse in hun moedertaal worden onderwezen, en
dat het faalonderwijs door bevoegde leerkrachten wordt
gegeven, maar ik erken met U, dat in vele scholen van
Groot-Brussel het Nederlandsch niet tot zijn recht korni.
Ik heb in mijn leven zeer vele examens beoordeeld en heb
telkens opgemerkt, dat tal van Vlamingen, die in het
Brusselsche hebben gestudeerd, niet bij machte zijn hun
taal behoorlijk te schrijven".
Hoewel wij nergens in ons stukje hebben, beweerd,
dat de steller van het programmma der „tusschenmaaltijden", die gepaard gingen met „een opstijging van de
windbol Leopold Aantrekking" en besloten werden met
een „Bal op de geheelende Bolwerk" een product zou
zijn van het officieel lager onderwijs der gemeente
Molenbeek, geven wij het den heer Mennekens, zelf een
der oudste en trouwste leden van het A.N.V. in Vlaanderen, grif toe, dat de schooltoestanden te Molenbeek
heel wat gezonder zijn dan te Brussel en in de andere
Brusselsche gemeenten. Toch zouden wij, hoe gaarne
wij het ook deden, niet durven beweren dat te Molenbeek
de volmaaktheid is bereikt, wat niet belet dat vele slambewuste Vlamingen bet reeds als een groote overwinning
zouden beschouwen, iridien de regeering er ooit in slagen
mocht de meeste Brusselsche gemeentebesturen te verplichten, naar het voorbeeld van Molenbeek, de taalwet
op het onderwijs, zoo niet tot in de puntjes, dan loch
in haar groote trekken na te leven. Helaas, zooals de
heer Mennekens onder de Brusselsche gemeentesecretarissen een zeer lofwaardige uitzondering is, zoo blijkt
ook Molenbeek het onder de Brusselsche gemeenten te
zullen blijven. En dit is geenszins van aard om ons
— zelis niet wanneer „Miss Brussel, hare Eerdamen,
de bekoorlijkste aktris Lily Bourget" en de vriendelijke
„voorzitterste van de tusschenmaaltijd" er bij te pas
mochten worden gebracht — milder of gunstiger te
stemmen ten opzichte van de vermuilezelende schoolpolitiek, om nu Bens met wijlen, prof. Bolland te spreken,
van nagenoeg al de Brusselsche gemeentebesturen.

Lodewijk-de-Raetherdenking.
Door de zorgen van tak Brussel A.N.V. zal de twintigste verjaring van den dood van Lodewijk De Raet 1)
24 November a.s. worden herdacht. Deze hulde zal niet
beperkt blijven tot de leden van ons Verbond. Ook andere
vereenigingen hebben haar medewerking toegezegd.
Nadere bijzonderheden onatrent de herdenking zullen
door de hers worden bekend gemaakt, terwijl de leden
van tak Brussel, die ongetwijfeld in grooten getale van
hun eerbiedige erkentelijkheid ten opzichte van Lodewijk
De Raet blijk zullen wenschen te geven, ook nog een
persoonlijke mededeeling zullen ontvangen.
1)

Zie Neerlandia, October 1934, bladz. 151.

172

NEERLANDIA

jmom
Hum „„„„
1 1 1 MEDEDEELINGEN
I
1
1
1
1
Ellimmlimmi
,

11111111111 AFDEELINGEN

11111111111

1111111111111111111111111

11111110•111111111111

immimm■...../
slommis.

W. F. van Heusden Sr. f
Op 8 October 1.1. overfeed na een langdurig ziekbed de heer
W. F. van Heusden Sr., lane jaren een der meest werkzame
leden van ons Verbond, gedurende ,een belangrijk tijdperk lid
van het Bestuur en na zijn aftreden als zoodanig Eerelid onzer
Afde eling.
Bij de ter aarde bestelling op de begraafplaats „Zorgvlied"
was onze afdeeling vertegenwoordigd door de Bestuursleden
Mr. G. H. A. Grosheide, Mr. J. W. te Winkel, Dr. J. Gajenlaan
en C. K. Kesler. Daar de Voorzitter we ens ongesteldheid ver-

Voor

eelingsavonden.

Johan Koning, Prins-Albertlaan 19, Vourburg.
Voordrachten met lichtbeelden en rolprenten over het
dagbladwezen, Insulinde, moderne romanschrijfsters enz.,
tegen zeer matige vergoeding.
Tula en Johan Schmidt-di Vita Overtoom
, 435 II, Amsterdam.
Monologen, samenspraken, tooneelstukjes, transform atiespel en.
Q. J. van Trigt (Hubert-Duyfhuysstraat 3a, Utrecht) en
H. van der Spurt, (Justus-Lippiusstraat 5, Brussel).
Noordnederlandsche en Vlaamsche Kunst- en Liederavonden, zang en klavierspel.

Gebruikte Postzegels.
Zendingen ontvangen van: J. H., Ir. E. L. 0., N. v. L. en
Eigen Hulp te 's-Gravenhage; mej. A. H. te Naarden.

Vereeniging voor beschaatde Omgangstaal.

hinderd was, sprak ondergeteekende een kort woord om in
herinnering te brengen het vele, dat Van Heusden deed ten
behoeve van het Verbond in het algemeen en van onze Afdeeling in het bijzonder. Bovendien was hem verzocht, ook uit
naam van het Comae voor Nederlandsche kinderen in den
Vreemde een woord van erkentelijkheid te spreken voor de
werkzaamheid van den overledene als Penningmeester van dit
lichaam
C. K. KESLER,
Secretaris der AM. Amsterdam.
* * S

Bij deze hulde uit deplaats, waar de heer Van Heusden
na den Wereldoorlog voornamelijk zijn vruchtdragenden arbeid
voortzette, voegen wij gaarne onze groote waardeering voor de
wijze, waarop de overledene zich ook buiten Nederland een
goed Nederlander toonde. Hi'j behoorde in zekeren zin tot de
wegbereiders van het A.N.V. Wie degeschiedenis van het
A.N.V. kent, weet ,dat in den cacao-molen van Blooker op de
Wereldtentoonstelling te Chicago in 1893 de eerste inteekenlijst voor het lidmaatscliap van een te stichlen A.N.V. lag en
Van Heusden hield daar als vertegenwoordiger der bekende
firma het beheer. Laterging hij als zoodanig naar Berlijn,
waar hij weldra de ziel werd van onze afdeeling. Veel heeft hij
voor de Nederlanders in Duitschlandgedaan en zij behielden
een afzonderlijke plaats in zijn hart ,
ook nadat Amsterdam
weer zijn arbeidsveld wasgeworden.
Een uitmuntend Groot-Nederlander is met W. F. van
Heusden Sr. ten grave gedaald.
RED.

Tak Lokeren.
Het bestuur van Tak Lokeren is thans als volgt samengesteld: Voorzitter: J. Jacobs; Ondervoorzitter: G. vanden
Driessche; Secretaris: A. Bracke, Naastveld 200; Penningmeester: L. Clays, Groendreef:

Hoofdsekretariaat : 97 Deurnestraat, Mortsel-Antwerpen.
Programma voor November:
Vergaderingen 's Vrijdagsavonds in de bovenzaal van het
Gebouw van Het Vlaamsche Kruis, 31, Oudaan, Antwerpen.
6 November 8 u. Opening van een nieuwen leer an over
Beschaafde Uitspraak en Omgangstaal in 15
lessen, toegankelijk voor dames en heeren.
De les heeft plaats , eens per week, elken
Donderdag van 8 tot 9.30 u., des avonds in
het Stedelijk Onderwijsgesticht Belgielei 99.
Inschrijving in de les.
9 November 8.30 u. Oefenles; 9.30 u. Spreekbeurt van den
heer Bourgeaux over De Crisis bij de
Vlaamsche Jeugd.
16 November 8.30 u. Oefenles; 9.30 U. Spreekbeurt van Mej.
G. Ceunen: Op reis door Kongo.
23 November 8.30 u. Oefenles; 9.30 u. Spreekbeurt van den
heer H. Oosterwijk over De Dagboeken van
Alja Rachmanowa.
30 November 8.30 u. Oefenles; 9.30 u. Spreekbeurt van Mej.
Verdijck over De Froebel- en Montessorimethode.
Afdeeling Deurne, zaal Belfort 310,
Herenthalsehe baan.
3 November 8.15 u. Les over Uitspraakleer en Beschaafde Omgangstaal, geleid door den heer G. Dewijze;
9.15 u. Spreekbeurt en Bespreking.
17 November 8.15 u. Les; 9.15. u. Spreekbeurt en Bespreking.

NederlandscheLeergangen in Duitschland.
Voor instandhouding ,dezer leergangen (nu de Rijkssubsidie
is ingetrokken) zijn nog ingekomen:
van K. R. G. f 2,-, Mr. G. H. A. G. f 2,50 en N.V. S. en Z.
J 5.---, alien te Amsterdam; Mr. G. v. d. F. f 6.-, Arnhem;
Mevr. G. B. v. B. v. H.-N. v. P. f 2.50, J. J. C. v. D. f 5.-,
H. F. f 2.-, A. W. E. G. f 5.-, M. C. M. de G. f 10.-,
M. L. H. de C. f 10,-, H. M. M. J. f 1,-, J. S. C. K. f 10,-,
Dr. H. .P. N. M. v. W.f 10.-, Mr. Dr. J. S. f 2.50,
Jkvr. J. E. S. B. f 2.50, R. W. S. f 1.50, W. L. A. V. f 1.en Mr. W. A. v. W. H. f 10,-, Mej. M. J. D. f 2,50, D. G. G.
v. R. f 2,-, G. H. C. Cr. f 5,-, Ir. J. v. D. f 10,-, Mr. H. J.
K. f 5,-, D. R. v. I. f 2,50, Mej. M. J. B. f 5,-, B. J. B.
A. v. D. f 5,-, Mevr. C. v. R.-v. H. f 10,-, Mr. D. F. f 5,-,
Mr. S. K. D. M. v. L. f 5,-, Mej. J. F. B. f 2,50, Mr. C. B.
f 1,50, F. J. D. N. f 1,-, Dr. F. A. W. Kr.f 2,50, C. F. M. L.
f 2,50, Dr. A. C. v. M. f 2,50, Jhr. Mr. G. W. v. d. D. f 1,50,
N. B. f 2,50, Mej. A. J. de K. f 2,50, Mej. T. H. f 1.50, P. W.
1' 5,-, Mgr. E. f 2,50, F. J. B. f 1,-, Dr. H. R. f 1,-,
Dr. J. B. f 2,50, Dr. H. J. van N. f 2,50, J. v. d. V. f 2,50,
Mr. Dr. A. L. S. f 10,-, Mevr. v. d. B.-v. B. v. H.f 10,-,
Mevr. H. M.-D. f 1,-, Dr. D. H. v. id.G. f 2,-, Prof. R. C.
f 2,50, J. St. f 1,-, Mej. M. E. H. f 2,50 allen te 's-Gravenhage;
C. M. f 2,50, Groningen; Dr. A. A. v. S. f 2,-, Haarlem;
Mevr. M. Ph. J. K.-B. f 10.-, Leiden; Mevr. H. H. K. v. H.
f 2,50, Nijmegen; M. M. v. d. S. f 10,-, Schiedam; Mej.
A. A. L. f 10.-, Zutphen; AM. Zwolle A.N.V. f 5.-.
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Mr. B. de Gaay Fortman.
De algemeene penningmeester, Mr. B. de Gaay
Fortman, heeft aan het hoofdbestuur bericht, dat hij als
zoodanig en als lid van het hoofdbestuur ontslag neemt.
„Voor mij", zoo schrijft de heer Fortman, „is dit lidmaatschap verbonden aan het penningmeesterschap, en
ik meen, dat voor dit laatste Mans vereischt is meer
gelegenheid om zich daaraan te wijden, dan ik kan
beschikbaar stellen".
Wij moeten deze opvatting van den heer Fortman
aanvaarden, maar wij kunnen ons toch niet goed voorstellen, dat een ander, die meer tijd heeft, het penningmeesterschap zou kunnen vervullen met meer nauwgezetheid, ijver en toewijding dan waarvan hij blijk gaf.
Den heer Fortman kennende als een man, Wiens ja ja
en Wiens neen neen is, hebben wij been paging gedaan
am hem van zijn besluit af te brengen, hoezeer wij ook
zijn heengaan betreuren.
Wij weten ook, hoe afkeerig hij is van lof in openbaar, maar voor dezen eenen keer moet hij ons althans
toestaan, dat wij hem in ons maandblad onzen oprechten
en bijzonderen dank betuigen voor de buitengewone
diensten, Welke hij gedurende 17 jaren aan het Algemeen
Nederlandsch Verbond bewezen heeft, eerst als algemeen
secretaris-penningmeester, later als algemeen penningmeester alleen.
De leden van het hoofdbestuur persoonlijk bewaren
een kostelijke herinnering aan de jarenlange prettige
samenwerking.
HET HOOFDBESTUUR.
Leden van het A.N.V.! Bestelt nog heden den
kalender Groot-Nederland 1935. Hij is uitstekend geschikt als Sint-Nicolaas- en Kerstgeschenk.

ADRESSEN DER GROEPEN
Nederland : Laan 34, 's-Gravenhage
Ned.-Antillen : Jan Rustige Jr., Emmastad, Curacao
Ned.-India : Koningsplein West 12 Batavia Centrum
Suriname : D. Blanken, Paramaribo
Vlaanderen : Sloflaan 13, St. Lambrechfs-Woluwe

Groep Nederland.
Groepsvergadering op Zaterdag 15 Decenther 1934,

11 uur, te Amsterdam, in de Kleine Aula van het Kol.
Instituut, Mauritskade 62.
DAGORDE:
1. Opening.
2. Goedkeuring van het verslag van de groepsvergadering van 30 Juni 1934 te 's-Gravenhage.
3. Goedkeuring van de afwijking van het bepaalde bij
art. 35, lid 3 van het groepsreglement.
4. Begrooting voor 1935 met toelichting en verslag
daaromtrent van de Commissie voor geldelijk btheer.
5. Verkiezing van 5 afgevaardigden van Groep Nederland in het Hoofdbestuur (Groepsreglement art. 45,
lid 2).
De aftredende afgevaardigden zijn de Heeren:
Mr. W. J. L. van Es te Wassenaar, Mr. B. de Gaay
Fortman te Amsterdam; P. J. de Kanter te 's-Gravenhage; Dr. H. W. E. Moller te Tilburg; K. E. Oudendijk te Huis ter Heide.
6. Mogelijke voorstellen van de afdeelingen (in te dienen
liefst voor 1 December a.s. bij den secretaris).
7. Rondvraag.
Gezamenlijke koffiemaaltijd te 13 uur in de eetzaal
van het Kol. Instituut, waarna zoo noodig voortzetting
der vergadering.
In de middag-uren bezichtiging van het Kol. Instituut,
afdeelingen Suriname en Curacao, onder leiding van
den (heer C. K. Kesler, archivaris van de West-Indische
Kamer.
Het bestuur dringt er bij de afdeelingen op aan tenminste een lid (met volmacht) naar de vergadering af te
vaardigen, voor Wien het groepsbestuur reiskosten
(3de kl. spoor) vergoedt. (Rekeningen in te zenden aan
den groepspenningmeester, F. Reysenbach, Ericalaan 39,
's-Gravenhage.
De Secretaris D. ROESSINGH VAN ITERSON,
Ruyghrocklaan 94, 's-Gravenhage.
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De Kerstvlucht van de K.L.M. naar West-Indie.
Toen wij in ons vorig nummer de Tentoonstelling in
de Gothische zaal als het slot der herdenking NederlandCuracao 1634-1934 beschouwden, hielden wij geen rekefling met de plannen, der K.L.M., die ter eere van dit
historisch fell de vleugels naar West-Indie wil uitslaan.
Mooier slot van het nationale gedenkjaar is nauwelijks
denkbaar. Het liefst had de K.L.M. tijdens de feesten
in Juli een, vlucht naar West-Indie doen ondernemen,
doch zij &Witte op ernstige bezwaren, waarvan materieelgebrek wel het belangrijkste was. Immers voor de regelmatige uitvoering van den zomerdienst op het Europeesch
luchtnet en op de Indie-lijn was vrijwel de geheele
K.L.M.-vloot noodig en het zou alleen mogelijk geweest
zijn een vliegtuig voor den overtocht naar Curacao te
bestemmen, indien de in aanbouw zijnde nieuwe vliegtuigen tijdig afgeleverd waren. Doch, zooals bekend,
ontstond er vertraging bij de levering. De vlucht over
den Oceaan naar West-Indie moest daarom uitgesteld
worden tot December. Het wordt dus een Kerstvlucht in
het jubileumjaar. Dit uitstel heeft het voordeel, dat men
bij den overtocht op gunstiger weersomstandigheden

Luchtweg van de Snip naar Paramaribo en Willemstad.

boven den Oceaan kan rekenen, terwijl de tijd voor vliegtechnische en commercieele voorbereiding veel ruimer
geworden is.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling den 12.200 km.
langen weg Amsterdam—Casablanca—Dakar—NatalParamarit-o—Curacao te volgen, met het Oceaan-traject
Dakar—Natal van 3038 km. Doch sindsdien heeft de
Air France vliegvelden ingericht op enkele der Kaap
Verdische eilanden, n.l. op Santiago (nabij Porto Praja)
en op Majo. De Arc-en-Ciel, bestuurd door Mermoz,
heeft op zijn vluchten naar Zuid-Amerika geregeld tusschenlandingen op deze terreinen gemaakt.
Dit heeft de K.L.M. ertoe gebracht, haar plannen te
wijzigen en een nieuwen, korteren weg te kiezen, n.l.
onmiddellijk van Porto Praja naar Paramaribo. De reis
wordt daardoor 1760 km. korter en de oversteek over zee
wordt weliswaar 3612 km., (loch het vliegtuig zal voortdurend wind mee hebben, zoodat de overtocht niet veel
Langer zal Buren Ban tusschen Dakar en Natal.
Hoewel Paramaribo niet over een eigenlijk vliegveld
beschikt, is er op 45 km. ten Zuiden van de stad een uitgestrekte savannah, de z.g. Zanderij, welke door enkele,
zeer weinig kostbare voorzieningen, tot een behoorlijk
landingsterrein gemaakt zal worden. De verbinding met
de stad is uitsluitend per freil. Curacao bezit sinds eenige
jaren een goed vliegveld, Haifa, waarvan ook de Pan
American Airways, then deze Curacao nog aandeden,
geruimen tijd gebruik gemaakt hebben.
Zooals bekend is, zal de vlucht ondernomen worden
met een Fokker-vliegtuig van het type F 18, namelijk de Snip. Dit vliegtuig is in zooverre gewiizigd,
dat de Brie Wasp C motoren vervangen zijn door Wasp
TIDI van 525 pk. ieder, voorzien van bestuurhare Hamilton luchtschroeven. De kruissnelheid wordt daardoor
opgevoerd tot 215 km. per uur. Ten behoeve van deze
vlucht over den Oceaan wordt de Snit) voorzien van zes
extra tanks. Zoodoende kan een hoeveelheid van 4900 liter
benzine worden meegevoerd en de werkingssfeer van het
vliegtuig, welke Hj een normale F 18 1700 km, is, wordt
daardoor tot ongeveer 4600 km. vergroot. Het Oceaantraject is 3612 km., er is dus ter wille van de veiligheid
een ruime speling.
De bemanning van de Snip zal besta qn uit de heeren
Hon.dong (gezagvoerder), Van Balkom (tweede bestuurder), Van der Molen (marconist) en Sta lk (werktuigkundige). De beer Hondong, een zeer bekend gezagvoerder op de Indielijn, is reeds negen jaar in dienst
der K.L.M.
Het vliegtuig wordt uiterust met een z.g. duplo radioinstallPtie, waardoor het mogelijk is gelijktijdig op Lange
zoowel als korte golf te werken. Dit laatste is o.a. van
zeer veel belang, met het oog op de radioverbinding

NEERLANDIA

De bemanning van de Snip.

met de stations van het Pan American Airways System,
zoowel als met de Rijksradiostations te Paramaribo en
Curacao bij het aanvliegen van het Zuidamerikaansche
grondgebied.
Dank zij de medewerking van het Departement van
Defensie zal een onderzeeboot van de Koninklijke Marine,
de K XVIII, welke een wereldreis maakt met Prof. Vening
Meinesz aan boord om onderzoekingen te doen naar de
zwaartekracht in verschillende deelen van den Oceaan,
gedurende de vlucht van de Snip halverwege de KaapVerdische Eilanden en Paramaribo gestationneerd worden. Dit is niet alleen van belang in verband met even-tueele hulpverleening, doch het radio-peilstation van de
K XVIII is eveneens teen belangrijke hulk bij de navigatie
van de Snip 1).
Het vertrek uit Amsterdam zal den 15den of uiterlijk
den 16den December, de start van de Kaap Verdische
Eilanden eenige uren voor zonsondergang op den 19den
of 20sten December plaats hebben. Er zal gelegenheid
bestaan post met de Snip mee te geven, waarvoor de
Nederlandsche Posterijen weer hun voile medewerking
verleend hebben. De K.L.M. hoopt in staat te zijn nog
voor Kerstmis 1934 de post uit het moederland in het
bezit te stellen van de geadresseerden in Suriname en
Curacao.
De bedoeling der K.L.M. is, het vliegtuig na aankomst
op Curacao in te richten voor het normale vervoer van
passagiers, post en goederen. Tot 1932 was Curacao,
opgenomen in het uitgebreide net der Pan American
Airways, waardoor verbindingen geschapen waren met
Noord- en Zuid-Amerika en de voornaamste eilanden in
1 ) Op het eilandje Tristan da Cunha is men zeer ingenomen
met het bezoek der Nederlandsche duikboot, omdat er de herinnering leeft aan den in 1899 overladen gouverneur Green,
die oorspronkelijk Pieter Groen heette en in 1809 te Katwijk
aan Zeegeboren was. Hi' ging al vroeg naar zee, en leed op
een van zijn reizen schipbreuk ten Zuiden van de Kaap. Groen
was een van de twee equipageleden, die hun leven wisten te
redden. Den 5den October 1836 landden zij op Tristan tda
Cunha, welks bewoners hen liefderijk opnamen. Pieter Groen
vestigde zich op het eiland en leerde de niet zeer talrijke
jeugd het Nederlandsch, dat aldaar nu nog de meest gebruikte
taal is gebleven.
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de Caraibische zee. Het eerste werk der K.L.M. zal zijn,
die verbindingen met het wijd vertakte net der P.A.A.
te herstellen; door van Curacao naar Cumarebo te vliegen zal deze verbinding reeds tot stand gebracht zijn.
Voorts voorziet men, dat er behoefte zal blijken te bestaan aan een dienst, welke de verschillende Nederlandsche bezittingen onderling verbindt, in het bijzonder
Curacao met Aruba. Hoewel de economische factoren
op het oogenblik voor een zeer voorspoedige ontwikkeling
niet al te gunstig zijn, hoopt de K.L.M. toch, gezien de
overal ter wereld te constateeren ,enorme vooruitgang van
het luchtverkeer, dat binnen korten tijd een basis geschapen zal kunnen worden, waarop geleidelijk een W.I.
afdeeling der maatschappij kan worden opgebouwd.
Eigenlijk is het verwonderlijk, dat de K.L.M. niet
eerder het luchtverkeer in West-Indie ter hand genomen
heeft, want reeds in 1920 heeft zij met den gouverneur
van Curacao gecorrespondeerd over de stichting van een
luchtverkeer in de West. Voorts herinnert iedere Nederlander zicht de onvermoeide pogingen van wijlen den
vlieger Van Onlangs, die in 1927 heeft getracht de
noodige fondsen bijeen te brengen om een vlucht naar
Curacao te ondernemen. In den winter van 1930—'31,
toen het zich liet aanzien, dat niet alleen de P.A.A., doch
ook andere maatschappijen Curacao in haar luchtnet
zouden opnemen, is een commissie daarheen gezonden
om onder meer te onderzoeken, welke kansen een Nederlandsch luchtverkeer in die streken bezitten zou. Ze bestand uit de heeren Dellaert, havenmeester van Schiphol
en De Vries, chef der afd. Buitenland van de K.L.M.,
die een uitvoerig rapport uitbrachten, waarvan de K.L.M.
bij de voorbereiding van deze jubileumvlucht en voor
haar verdere plannen uiteraard een grondig gebruik
heeft gemaakt. Dat de K.L.M. de zaak tijdelijk heeft
laten rusten, is niet uit gebrek aan belangstelling geweest, doch slechts omdat de ontwikkeling van de Indielijn en de vlucht van het luchtverkeer in Europa en
ook binnen Nederland al de aandacht van de leiding
der K.L.M. opeischte en de ter beschikking stelling van
materieel en personeel voor West-Indie niet eerder
mogelijk was.
Onze beste wenschen voor het welslagen der nieuwe
onderneming.

Inzending van de K.L.M. op de Curacao-tentoonstelling. Op
de langwerpige kaart die de kust van Venezuela afbeeldt
zijn de lijnen aangegeven die de K.L.M. zich voorstelt te
exploiteeren: Maracaibo-Oranjestad-Willemstad-Cumarebo,
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Nederlandsche invloed in het buitenland
in het verleden.
XX.
Wel een van de meest belangwekkende figuren ander
de Nederlandsche kooplieden in Denemarken is geweest
Theodorus (eigenlijk Dirk) Rodenburch, „ridder van de
Ordre van den Huyze van Bourgandien".' Dit behoort
er vooral bij vermeld te worden, want daar was hij niet
weinig trotsch op. In de Nederlandsche letterkunde heeft
hij zich naam gemaakt als tooneelschrijver, als zoodanig
schijnt hij bevriend te zijn geweest met Vondel. Als
diplomgat is hij in dienst geweest van den hertog van
Holstein en van de Hanze-steden; herhaaldelijk noemt
hij zich: „Chevalier, Conseillier du Ser. me Due de
Holstein et Resident des Villes H.anseatiques en Allemagne Bruxelles"; door den vroeger genoemden Michel
le Blon, kunstkooper en geheim diplomatiek agent (alias
spion) van Zwoden, heeft hij ook tot dat land in betrekking gestaan. Le Blon meldt o.a. in een van zijn
brieven aan Oxenstjierna, dat hij er in geslaagd is een
contract aan te gaan met zekeren agent te Brussel, zijnde
„ditto heer Agent Ridder ende met seer heerlijcke kwaliteyten begaeft, treffelyck gestudeert tende in alle taelen
seer expert; ook te hove aldaer heel wel gesien, so om
de voorsz. kwaliteyten als om de Spaensche spraecke,
die hem heel eygen schijnt te wesen" enz.
Voor al die landen behandelde hij zaken, den handel
en andere aangelegenheden rakende, maar van nog meer
beteekenis is geweest, wat hij in Denemarken gedaan
heeft: Zijn veelzijdigheid op het gebied van handel en
nijverheid grenst aan het wonderbaarlijke. Kernkamp
heeft in de „Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap" van 1902 een hoogst belangwekkend
artikel geschreven over Rodenburchs werkzaamheid in
Denemarken en over een tweetal door hem aan
Christiaan IV in de jaren 1618 en '19 ingediende memorien, bevattende een groat aantal, door hem toegelichte
voorstellen, aan vele waarvan de koning zijn goedkeuring
heeft gehecht. Zij bevatten onder meer het voorstel leerlooiers uit Nederland te doen overkomen om den Denen
het leericioien te leeren, met het oog op den grooten
Deenschen veestapel van groote beteekenis; een dergelijk
voorstel betreffende de lakenbereiding en de lakenververij, en in verband daarmede den invoer van geverfd
laken in Denemarken te verbieden; een octrooiaanvrage
voor de oprichting van oliemolens; eene voor de oprichting van bierbrouwerijen en aanverwante industrieen als
de kuiperij, en in verband daarmede een aanvrage om
de beschikking te mogen hebben over terrein voor den
aanleg van hoptuinen (in een van die tuinen wilde hij
dan ook voor zich een huffs doen bouwen voor zijne vele
kunstschatten; hij was n.l. ook een zeer bekwaam kunstkenner en kunstkooper) ; een octrooi-aanvrage voor de
oprichting van een steen-, pannen- en tegelfabriek, alsmede voor het bereiden van tras en cement; een verzoek
om het zees- en zoutmonopolie te verkrijgen; een verzoek
tot het oprichten van een staalgieterij en een fabriek tot
het vervaardigen van brouw- en verversketels ten behoeve

van de vorengenoemde industrieen, het maken van ijzeren
Patten en allerlei ander ijzerwerk, ,00k geschut, wapenen,
landbouwgereedschappen ,enz.; een voorstel tot bevordering van den scheepsbouw en met het oog daarop ern
touwslagerij te mogen oprichten, een aanvrage am vergunning in Denemarken turf te doen steken; alles ander
aanbieding van het daartoe doen overkomen van musterknechts en andere vaklieden, in hoofdzaak uit de
Nederlanden.
Kan Gabriel Marcelis vergeleken worden met Lodewijk
de Geer op het oorlogspad, Rodenburch kan met hem
vergeleken worden op industrieel gebied; waarschijnlijk
wel Lang niet zoo degelijk, maar nog veel veelzijdiger.
Wij zijn met het bovenstaande nog niet aan bet einde
van wat Rodenburch in Denemarken heeft willen tot stand
brengen. Ook op handelsgebied heeft hij allerlei voorstellen gedaan; o.a. een expeditie met 4 schepen onder
Jan Jansen van Vlieland, ander bescherming van den
koning naar de Kaap de Goode Hoop en Mauritius te
zenden, om van daar gaud en gewassen te halen, en een
en ander op de terugreis te Guinea te verhandelen;
verder heeft hij voorgesteld den beroemden Isaac le Maire
(den vader van Jacques, die, am het octrooi der O.I.C.
te .ontgaan, een nieuwen weg naar Oast Indie vond, door
de naar hem genoemde zeestraat), en anderen, op te
nemen in de Deensche i0ost-Indische Compagnie, en hij
verzocht ook zelf daaraan te mogen deelnemen.
Ook op wetenschappelijk gebied heeft hij zich be-.
wogen, als blijkt uit zijn briefwisseling met den beroemden cartograaf Hesse'. Gerritsz., over het in kaart
brengen van de Scandinavische landen en de Noordelijke
zeeen.
Daarbij dan nog al zijn diplamatieke en letterkundige
werkzaamheden en zijne kunstkooperij!
Of deze edelman van stand en van geest ook een
edelman van gemoed is geweest, is een andere vraag.
Bewaard gebleven correspondentie van le Blon met
dezen „Heer . Ridder met seer heerlijcke kwaliteyten"
doet daar ernstig aan twijfelen. Bij verschillende tijdgenooten stand hij blijkhaar niet hoog aangeschreven. Er
wordt wel gezegd dat hij de „Spaansche Brabander" van
Breeroo is geweest. Koning Christiaan IV, hoe zeer ook
van zijn diensten gebruik makende, schijnt het ook niet
erg op hem voorzien te hebben gehad. Niettegenstaande
alle pogingen van dezen 'hoog begaafden, maar ijdelen
man, om den titel van „resident" van den koning van
Denemarken in de Nederlanden te verkrijgen, is hij
daarin — in tegenstelling met andere landgenooten —
toch niet geslaagd, doch heeft zich met den titel van
„correspondent" moeten tevreden stellen. Een ideaal
mensch is hij in Been geval geweest!
Bij de beoordeeling van menschen als Rodenburch moet
men echter te rade gaan met den tijd, waarin zij leefden.
De Sêgur, adjudant van Napoleon beschrijft in zijne
„Campagne de Russie" het sneuvelen van een Franschen
generaal, dien hij roemt niet alleen als een voortreffelijk
soldaat, maar ook als een braaf echtgenoot en vader
en een door en door rechtschapen mensch, en laat daarop
volgen, dat dat wel een bijzonderheid was in dien tijd,
waarin de meeste bekwame menschen immoreel en de
meeste mareele menschen onbekwaam waren. Dat gold
ook wel voor den tijd, waarin Rodenburch leefde.
Zi.er bijzondere persoonlijkheden komen gewoonlijk
m(1 bijzondere persoonlijkheden in aanraking en het behoeft ons daarom allerminst te verbazen wanneer
Kernkamp in zijne „Scand. Archiv" melding maakt van
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een anderen fantast Nicolaes Cornelisz Schaepekaes de
Witte, uit Alkmaar, door Jacobus Gruterus aan Rodenburch aanbeyolen. Deze Schaepekaes diende aan den
bij
koning drie toegelichte voorstellen in, waarvan

Theodorus Rodenburch.
(Naar een kopergravure door L. Kilian.)

den toenmaligen stand der techniek — wel het meest
fantastische was, met acht schepen naar Algerie te
varen, daar de gansche Algerijnsche vloot en de stad
Algiers in de lucht te laten vliegen en vervolgens te
plunderen. Die vernieling wilde hij bewerkstelligen door
een „crachtich vuijrwerck", waartoe hij genegen was van
te voren voor den koning een demonstratie te houden,
om de kracht van dat „vuyrwerck" aan te toonen. De
koning is echter niet op de voorstellen ingegaan.
Hij schijnt te zijn beschouwd als een „chevalier
d'industrie". Of dat juist is geweest met het oog op zijn
Algerijnsche plannen, kan ik niet beoordeelen. Wel is
mij echter bekend, dat Schaepekaes een zeer bekwaam
waterbouwkundige is geweest; dat hij in Italie
uitmuntend werk verricht heeft bij pogingen tot het
droogmaken van een gedeelte der Pontynsche moerassen,
een werk dat eerst in onze dagen, door het toedoen van
Mussolini, op krachtige wijze is teneinde gebracht. Dit
Nederlandsche werk is onlangs door Dr. Hoogewerff,
bij de plechtige inwijding van het „Institutum Neerlandicum" in tegenwoordigheid van den Duce, ook met
blijkbare instemming van dezen herdacht.
Schapekaes' bekwaamheid blijkt ook nog hieruit, dat
la Rochelle, de Hugenotenstad, die langen tijd als
onneembaar beschouwd werd, in 1628 tot de overgave
gedwongen is op vrij wel dezelfde wijze, als volgens
een door hem in November 1621 aan Lodewijk XIII
daarvoor aangeboden plan, n.l. door het bouwen van
hoofden in zee. Vrij zeker heeft men daarbij zijn voorstellen wel geraadpleegd.
Nog op ander gebied zijn Nederlanders in Deenschen
dienst werkzaam geweest.
Tot de onderwerpen, waarvoor koning Christiaan IV
een groote belangstelling aan den dag heeft gelegd,
behoorden ook de betrekkingen tot de landen in het
hooge Noorden, vooral Groenland. Reeds tegen het einde
der lode eeuw hadden de Noormannen daar kolonies
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gesticht, er zijn zelfs bisschoppen van Groenland geweest; een I Jslandsche schrijver, Jonas Arngrim
vermeldt daarvan een volledige lijst. Tusschen I Jsland
en Groenland heeft een tijdlang een belangrijk handelsverkeer bestaan. Een ernstige ziekte omstreeks 1350 heeft
echter onder die Groenlandsche kolonisten een groote
slachting aangericht; daarop zijn gevolgd aanvallen van
de vijandige Eskimo's tegen de zeer verzwakte bevolking;
dientengevolge zijn die kolonies te niet gegaan, en zijn
de betrekkingen van Noorwegen en Usland met Groenland vanzelf geheel opgehouden *). Twee eeuwen later
heeft Christiaan III getracht weder betrekkingen met
Groenland aan te knoopen, maar daar is niets van gekomen. Christiaan IV heeft dat werk opnieuw aangepakt
en op de energieke manier, waarop hij alle y deed. In 1605
en de beide volgende jaren heeft hij drie expedities uit
doen rusten van eenige schepen, die ook inderdaad op
Groenland en in Straat Davis zijn geland. De pogingen
om met de inboorlin.gen — toen alleen Eskimo's — vriendschappelijke betrekkingen aan te knoopen, zijn echter
mislukt, zoodat mien het voorgenomen Joel niet heeft
bereikt. Voor ions is deze aangelegenheid van belang,
omdat, al stond ook een Deensch officier aan het hoofd
van die expeditien, de leiding toch weer was opgedragen
aan een Zuid-Nederlander, Olivier Brunel, geboren ie
Brussel, een man, die door zijn langdurig verblijf in, en
zijne betrekkingen met Noord-Rusland aan de Nederlanders onschatbare diensten bewezen heeft en beschouwd
mag worden als de grondlegger van den later zoo belangrijken Nederlandschen handel op die Russische
streken. Hij is een man geweest van Europeesche vermaardheid, over wien een uitgebreide literatuur bestaat;
aangezien zijn. verdere werkzaamheid echter malt buiten
de perken van dit opstel, zal ik daarover thans niet
uitweiden. In een der volgende artikelen hoop ik meer
van hem te vertellen.
Het mislukken van de aanknooping van betrekkingen
met Groenland bracht daarom niet het einde van des
konings bemoelingen met het hooge Noorden. In 1596
was door Heemskerck en Barents Spitsbergen ontdekt,
men wist toen echter nog niet, dat het een eiland was **).
Door velen, o.a. door den koning, werd geloofd, dat het
vast zat aan Groenland, en daarop gron.dde hij zijne
aanspraak op Spitsbergen als Deensch of Noorweegsch
gelied. De eerste jaren na die ontdekking werd van
Spitsbergen weinig nota genomen, toen echter Hudson,
hij een zijner, toen in Engelsch.en dienst, verrichte ontdekkingsreizen, in 1608 ook op Spitsbergen terecht kwam,
en de aandacht vestigde op den rijkdom van de zee aan
walvisschen, walrussen en zeehonden, en het groote
voordeel, aan de jacht op die dieren verbonden, zonden
*) Charles Marshal Smith, de schrijver van een kort geleden verschenen boek „Northman of adventure", dealt made,
dat omtrent die christelijke gemeenten op Groenland in de
middeleeuwen ook in het Vaticaan gegevens berusten. Omtrent
Groenland en zijn vroegere geschiedenis behelst dit boek belangwekkende mededeelingen, grootendeels aan de oude
IJslandsche en Noorsche sagen ontleend. De ziekte, Welke de
kolonies heeft doen te gronde gaan, door sommige schrijvers
genoemd een pestepidemie, wordt door hem, op grond van
historische nasporingen, toegeschreven aan gebreken in de
voeding der bewoners; als gevolg van het Bemis aan groenten
en van vOldoenden graantoevoer uit het moederland, veroorzaakt door politieke maatregelen van de regeering. Het gebrek
aan vitaminen heeft die bevolking waarschijnlijk doen ondergaan! Maar daar dacht de middeleeuwsche Noorsche regeering
nog niet aan!
**) Het onomstootelijk vaststaand bewijs , dat het een eiland
is, heeft ook lang op zich doen wachten, in de 19de eeuw is
men het voor het eerst omgevaren.
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ondernemende Engelsche kooplieden een jachtexpeditie
all, ook met opdracht de zeeen vender te onderzoeken,
een voorbeeld dat spoedig door de Hollanders gevolgd
werd. De voorloopige resultaten lokten uit tot voortzetting van het bedrijf. In Engeland werd een compagnie
opgericht, die het monopolie kreeg voor de visscherij
op Spitsbergen.
Wij1 men in Holland inzag, dat het, tot verweer tegen
de Engelsche concurrenten, die van den beginne af een
minder vriendschappelijk karakter droeg, noodig was,
sterk te zijn, volgde men ook hier weer het Engelsche
voorbeeld door eveneens zich te vereenigen in een maatschappij met een , mon.opolistisch karakter. Deze maatschappij, waarvan het eerste hoofd was Lambert van
Tweenhuysen, ook al weer een Zuid-Nederlander, kreeg
den naam van „Noordsche Compagnie". Het aan haar,
in den beginne voor slechts ienkele jaren verleend octrooi
werd herhaaldelijk verlengd tot het jaar 1642, toen de
walvischvaart in de Nederlanden vrij werd verklaard.
F. DEKKER.
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Leidens ontzet in New-York herdacht,
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Werkzaamheden over Juli-November
In de maanden Juli—November werden 201 kisten
verzonden.
Naar het Bureel voor Vlaanderen te Antwerpen 154
kisten, naar de Vlaamsche Opvoodingscentrale te Kapellen 10, naar de Evangeliehuizen te Ronse, Dendermonde
en Brugge ieder 1 en naar den schoolbestuurder te
Mariahorebeke 1 kist.
Naar Zuid-Afrika verzonden wij 6 kisten, t.w. 3 naar
bet Nederlandsch Cultuurhistorisch Instituut te Pretoria
en 3 near het Universiteitskollege te Potchefstroom.
Vender werden gezonden: naar den Nederlandschen
Bond in Duitschland 3 kisten, naar 3 zendingsposten in
Nederlandsch-Indie te Kabandjalie (Oostkust van
Sumatra), Banda Neira, (Ambon) en Kota Mobagoe
(Noord-Celebes) ioder 1 kist, naar de Library of Congress
te Washington 1 kist, naar den Nederlandschen Consul
te Santo Domingo 1 kist ten behoeve van de Nederlandsche kolonie aldaar, naar de Christian Reformed Church
Library te Vancouver 2 kisten, naar de Netherlands
Hostel te Vancouver 1 kist, aan de Nederlandsche kolonie
te Carambehy (Brazilie) 1 kist, aan de Nederlandsche
Vereeniging te Detroit (V. S. van N.-A.) 1 kist, naar
de Public Library te Winnipeg en Toronto in Canada
ieder 1 kist, naar den gezaghebber op Aruba (Ned. WestIndie) 1 kist.
De ,drie lichtschepen op de kust ,Maas", „Hooks" en
„Terschellingerbank", „Noor
dhiner"
d' en „Schouwenbank" ontvingen ieder 1 kist, terwiji. 9 kisten naar zeemansimizen in Rotterdam en Amsterdam gezonden
werden.
In het geheel werden derhalve in het jaar 1934 tot
15 November 484 kisten verzonden.
In September verliet de 4000ste kist, sedert de oprichting op 18 October 1902, het boekenhuis.
Het was in Juli vijf jaren geleden, dat met de werkzaamheden in Vlaanderen een begin wad gemaakt. De
dankbare Vlamingen hebben dit lustrum niet vergeten
en boden een huldeblijk aan, hetwelk de Leiden van het
bureel voor Vlaanderen den 13den Juli op bet Hoofdkantoor kwam aanbieden. (Men zie hiervoor het Aug.nummer van Neerlandia).
Van de vase medewerkers ontplooide de gep. kolonel
J. J. Mac Kenzie in De Bilt een groote bedrijvigheid door
in de omstreken van zijn woonplaats groote voorraden
boeken en tijdschriften te verzamelen. In verschillende
bladen in de provincie Utrecht vestigde hij de aandacht
op het boekenwerk.
Wij schreven 'alle openbare leeszalen en boekerijen in
Nederland aan met verzoek hun dubbelen en buiten
dienst gestelde boeken aan ons af te staan. Reeds ontvingen wij van verschillende leeszalen flinke zendingen.
Met leedwezen maken wij melding van bet plotseling
overlijden van cozen medewerker te Soestdijk, de Gel.
Majoor H. Broekhuis.
Met de verzending van pakjes geillustreerde bladen
aan zeemanshuizen e.d. werd geregeld voortgegaan.
FRED. OUDSCHANS DENTZ, Leiden.

De afdeeling Nieuw Nederland van het A.N.V. heett
3 October Leklens ontzet herdacht met een vroolijk feest
aan boord van het sioomschip Volendam van de HollandAmerika-Lijn, dat juist in die week in Hoboken aan de
kade lag. Kapitein Barendse heette de gasten welkom
met een hartelijke toespraak, die nam.ens de Afdeeling
door den voorzitter, Prof. Dr. A. J. Barnouw, werd beantwoord. Dat gebeurde, toen het gezelschap nog aan de
borreltafel zat. Het werd daarvan weggeroepen door het
bericht, dat een boat met Geuzen langszij kwam met een
lading haring en \Otte brood, waarmee de van honger
rammelende gasten zich konden verkwikken. Mandan
werden aan touwen neergelaten en de leefkost aan boord
geheschen. Maar dat was slechts een voorproef van den
maaltijd, die volgde. In de eetzaal stond een groote ketel
met hutspot te vuur, en weldra zat ieder aan tafel zich
te good te doen aan het oud-vaderlandsch gerecht.
De voorzitter wijdde een kort woord van herinnering
aan de geschiedenis van het beleg en zag er een beeld
in van het Nederland in deze dagen, dat economisch
bijna even geisoleerd is als het Leiden van driehonderdzestig jaar geleden. Eensgezindheid is noodig tegenover
dat gevaar. Ook Nederlanders in den vreemde behooren
elkander te zoeken en zich aaneen te sluiten tot steun
van het moederland, dat in de knel komt. Een drank
op Hare Majesteit de Koningin en op den President der
Vereenigde Staten besloot zijn rede.
De Holland—Amerika-Lijn had voor een strijkje gezorgd, dat den maaltijd opvroolijkte en later in den avond
dansmuziek sped& tot groote voldoening van een dertigtal paren, die van scheiden niet wilden hooren, toen de
Wok twaalf sloeg. Het was naar aller meening een geslaagde Hollandsche avond. De Directie van de HollandAmerika-Lijn in New York verdient een woord van
dank voor haar medewerking en gastvrijheid. Het was
een voorrecht dit vaderlandsche feest op Nederlandschen
bodem te kunnen vieren.
Telefoon 112508. Postrekening 149431. Boekenhuis Laan 34.
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Roer om
Gerard Ruttens „Dood Water".
Bij een vorige gelegenheid hebben wij in dit tijdschrift
uiteengezet, welke waarde voor de toekomst der Nederlandsche filmnijverheid moet worden toegekend aan het
geestelijk peil dezer productie. Dat wij dit waarschuwend
woord toenmaals schreven onder den indruk van hetgeen
op dat oogenblik uit de nationale studio's was gekomen,
zal den lezer ook zonder dat hem dit met zooveel woorden
gezegd werd, voldoende duidelijk zijn geweest. Wij hadden achter elkaar zien verschijnen: „De Jantjes", „Bleeke
Bet" en „Mane gevallen" en het behoeft geen betoog, dat
er over oorspronkelijkheid, of inhoud of zelfs maar zuiver
technische vormgeving nog niet bovenmate te juichen
viel. De zaak stond eigenlijk zoo, dat wij ons oprecht
verheugden over den mood en den ijver der ondernemers,
die hier de grondslagen trachiten te leggen van een
nieuwe nationale bedrijfsmogelijkheid — een perspectief,
dat wij in deze benarde tijden waarachtig minder dan
ooit mochten onderschatten. Het sprak daarbij vanzelf,
dat deze pioniers geen al le groote risico mochten loopen
en deswege hun producten terugschroefden tot een geestelijk peil, dat een zoo algemeen mogelijk succes in het
vooruitzicht stelde. De mislukking van een of meer dezer
aanvangspogingen kon de totale vernietiging van .de
nauw begonnen activiteit beteekenen.

Gerard Rutten.
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Publiek en critiek schenen dit gelijkelijk te voelen: de
toon der Viers was over het algemeen welwillend met een
licht accent op het „hiema beter" — het publiek scheen
evenzeer voorloopig meer het Nederlandsche in deze
werken te waardeeren dan de films zelve. Maar er viel
toch een vrij duidelijke verwachting waar te nemen dat
deze koers van het, laat ons zeggen: Al te populaire, niet
heel veel Langer ikon worden gevolgd.
In zooverre scheen de tijd rijp voor een radicaal omgooien van het roer — wanneer daar niet de gevaarlijke
filmpractijk ware. Wij wisten n.l. wel zooveel van het
bedrijf uit buitenlandsche voorbeelden, dat niets moeilijker valt dan het nemen van een dergelijk besluit. Daar
is in de eerste plaats de doodelijke angst om in vredesnaam niet „te hood te grijpen".... een bezetenheid, die
zich uit het millioenenpubliek en de millioenenonkosten
der film niet moeilijk laat verklaren. Dan is daar de
neiging tot „serie-productie" — de ongeneeslijke dwangvoorstelling, dat een eenmaal verkregen succes 10 maal
herhaald kan worden. Men behoeft waarlijk geen ingewijde te zijn in het film- Jeruzalem, om te weten hoe een
bepaald snort films tot zeeziek-wordens toe wordt uitgebuit. Wij hebben de „gangster"-films gehad, de ooriogsfilms, de gevangenis-films en tenslotte de revue-films.
Keer op keer bleek glashelder, dat zelden of nooit de
bijval van het eerste werk terugkwam, laat staan een
schier eindelooze herhaling van eenzelfde onderwerp
door het publiek werd aanvaard. De belangstelling zakte
meestal na het eerste treffen met beangstigende snelheid
en vooral de later komende eindigden meestal in een
roemloos fiasco. 't Schijnt echter dat zulk een waanvoorstelling met de hardhandigste lessen spot; nog tot op den
huidigen dad kan geen onderwerp succes hebben, of men
kan er zeker van zijn dat een taaie serie navolgingen aan
de beurt is. Het schijnt sours wel of wij hier met een snort
bedrijfs-bijgeloof te doen hebben.... zooals het spelersinstinct of de zeemanslegenden!
Wie met deze omstandighoden rekening hield, zag
althans de naaste toekomst voorloopig nog met weinig
optimisme tegemoet — vooral waar het teere, jonge
plantje der Nederlandsche industrie meer dan ooit tot
groote omzichtigheid noopte. Toen na „De Jantjes",
„Bleeke Bet" op het slappe koord verscheen, hield menigeen op grand van het fameuse seriebijgeloof zich het
hart vast voor een Lange en vermoeiende reeks z.g.
„volksfilm.s" in hetzelfde genre — zelfs al bleek met
, Malle gevallen" de belangstellin.g aanzienlijk gedaald.
'Met deze feiten voor oogen moest dus wel het verschijnen
van Ruttens „Dodd water" een heugelijke verrassing
beteekenen. Want inderdaad werd in deze film — vroeger
en krasser dan men had durven hopen — het roer om***
gegooid.
„Load water" bleek n.l. een werk te zijn, dat radicaal
durfde breken met de meest geheiligde en onaantastbare
beginselen der z.g. „publiek-film". Het deed afstand van
het geijkte liefdes-verhaaltje als sail der handeling. Het
toonde den mood (o, wonder!) een film te seven zonder
de onvermijdelijke cabaret-scene. Tenslotte bracht het
een idee van groote nationale beteekenis als grondgedachte. Ziedaar een drietal ongehoordheden, die op zichzelf reeds „Dowd water" tot iets opzienbarends stempelden — zonder dat men nog melding maakt van de zeer
vrije artistieke behandeling . Bij dit alles trof echter in
den opzet een kijk op het publiek, die om den dood ni2t
van scherpzinnigheid en zakelijk inzicht verstoken bleek...
een kwaliteit, zonder welke iedere film-activiteit ten doode
is opgeschreven. Het was zeer juist gezien een nationale
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daad als de Zuiderzee-demping in het centrum van de
handeling te plaatsen: wie ons yolk kept, weet walk een
alzonderlijke plaats dergelijke feiten in zijn hart
innemen. Wij zijn een bedachtzame en gematigde natie,
onze vaderlandsliefde is er een van een rustig, weinig
uiterlijk snort.... zij richt zich sterk naar concrete,
degelijk-verantwoorde prestaties. Maar de LondenMelbourne-race heeft Bens te meer bewezen hoe sterk en
warm de Nederlandsche geestdrift en het Nederlandsche
nationale bewustzijn in ons, yolk leven.
Met dit te beseffen, deed „Dood water" door de keuze
van zijn onderwerp een beroep op nationale instincten
van een andere al-de en een ander peil dan het goedkoope
en valsche yolks-romantisme der Jantjes en Bleeke Batten.
Het was populair in den besten zin des woords zonder
vulgair te zijn. Het deed een beroep op het volkssentiment
zonder tot sentimentaliteit over te hellen. Het heeft tenslotte den beslissenden eersten staff gedaan, om het floodlottige misverstand op te heffen dat een film alleen kan
slagen wanneer zij zich richt naar de laagste amusementssnormen.
Het lijkt ons buiten het kader van dit tijdschrift te
vallen, hier tot een technische bespreking van het
filmwerk over te gaan. Iedereen heeft zich uit krant en
weekblad een voldoende oordeel kunnen vormen van de
sterke en zwakke kanten der artistieke behandeling.
Natuurlijk heeft een eersteling als „Dowd water" toch
altijd is, zijn tekortkomingen en wij hebben niet geaarzeld
daarop te bevoegder plaatse te wijzen — met voile waardeering overigens voor de onderneming als zooclanig en
met de bedoeling, dat Rutten c.s. er hun voordeel mee
mogen doen.
Hier echter gaat het in de eerste plaats over de belangrijkheid van het initiatief dat in beteekenis nog verre
boven het directe kunstzinnige resultaat uiisteekt. Bij het
ontwerpen van „Dood water" werden andere wegen gevolgd dan de plaigetreden paden eener angstige en bekrompen bedriffsroutine. Er steken hersens achter de
keuze van dit onderwerp, er werd gezocht naar iets
nieuws en oorspronkelijks. . . . naar lets dat inderdaad
de moeite van den arbeid loonde en het publiek meer Wilde
schenken dan een anderhalf uur stompzinnige verstrooling. Nogmaals: het blijve hier buiten beschouwing
in hoeverre de uitwerking van dit voornemen slaagde,
hoofdzaak is dat met krachtige hand het roer werd omgegooid en een koers in den steak gelaten die voor de
Nederlandsche filminclustrie slechts noodlottig zou kunnen worden. Wij hebben er in ons vorig artikel op gewezen, hoe een der dringendste voorwaarden voor een
nationaal filmbedrijf bestond in frischheid van ideeen en
mood om nieuwe wegen te zoeken. Ook al zou Ruttens

Beraadslaging in de herberg.

Jan Musch.

werk minder voortreffelijke hoedanigheden bezitten dan
het reeds heeft, de groote beteekenis van deze eerste daad
tot verheffing van het peil der Nederlandsche cinematografie ware er niet Beringer om.
Wij zijn — men heeft het kunnen bevroeden — doodsbang voor de ellendige „serie"-mania en de hemel beware ons voor een gezapige reeks van „Zuiderzeedrama's" (waarachtig, men is er toe in staat, wanneer
„Dodd water" trekt!). Maar wanneer Ruttens daad in
lien zin navolging zou vinden, dat de productie zich op
haar beurt toespitste op het vinden van belangrijke en
oorspionkelijke onderwerpen — wel, dan zouden wij deze
serie-hebbelijkheid met vreugde begroeten en ons nog
veal meer verheugen over het felt, dat met „Dood water"
het roer werd omgegooid!
L. J. JORDAAN.

Van Amsterdam naar Genua.
De Nederlandsche Stoomvaartmaatschappijen beijveren
zich tegenwoordig om door het machtige middel van de
rolprent reclame te maken voor bet verkeer over zee,
ook am het toeristisch reizen in de hand te werken. Zoo
heeft de „Nederland" een nieuwe smalfilm laten maken,
die behalve het stadsleven en het natuurschoon der verschillende aanloophavens tusschen Amsterdam en Genua,
een, beeld geeft van de uitstekende inrichting der passagiersschepen van deze stoomvaartmaatschappij, het leven
aan board enz.
Daze rolprent, Welker vertooning anderhalf uur in,
beslag neemt, wordt door de Mij, kosteloos ter beschikking van vereenigingen (plus ook onze afdeelingen) gesteld. Zij zendt zelfs een barer heambten mee, die de
film komt inleiden en vertoonen.
Aanvragen kunnen gericht worden tot het adres der
maatschappij, Plain 22 te 's-Gravenhage.

Het brugje.
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Nederlandsch in de ambtelijke betrekkingen
tusschen Belgie en Nederland
Nu de openbare besturen — in beginsel althans —
overal, in het Vlaamsche land, eentalig-Nederlandsch
zijn geworden, zijn zekere Rijksdiensten in Nederland en
in Belgie er van zelf toe overgegaan, voor hun administratieve betrekkingen, van de gemeenschappelijke
Nederlandsche taal gebruik te maken. Al lijkt dit volkomen logisch, in orde met de bestaande internationale
overeenkomst is het echter niet. Zoo zou de stationschet
te Esschen b.v. met zijn collega te Roosendaal in het
Fransch moeten correspondeeren en zou een, te Antwerpen gevestigd bestuur zulks ook met de officieele diensten van de stad Rotterdam moeten doen! Er zijn dan
ook wel degelijk administraties te vinden die, uit antiVlaamsche of anti-Nederlandsche overwegingen, beslist
weigeren voor de betrekkingen met Nederland een andere
taal dan het Fransch te gebruiken en in het Nederlandsch
gestelde brieven, komende uit Nederland, in het Fransch
beantwoorden.
Het wordt meer dan tijd dat aan dezen bespottelijken
toestand een einde komt. Indien Brussel en Den Haag
hiervan wel degelijk overtuigd zijn, dan is de zaak in
een dog te regelen. Maar men moet het dan ook werkelijk willen.

Voor onze algemeene beschaatcle omgangstaal.
Om de twee jaar, tijdens de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, is het voor de talrijke deze congressen
bijwonende Noord-Nederlanders, steeds een verbazingwekkend feit dat menig Vlaamsch gestudeerde zoo sierlijk en zwierig het algemeen beschaaide Nederlandsch
hanteert. En niet verder doordringend in het dagelijksche Vlaamsche leven loopt de taalbroeder uit het
Noorden, die het good meent met de Vlaamsche herleving, slechts afgaande op dien ieersten gunstigen indruk,
al heel spoedig gevaar zich een verkeerde en al te rooskleurige voorstelling van de cultuurioestanden in ZuidNederland te maken.
Het moet worden gezegd en ook wel worden herhaald,
om alle misverstand te voorkomen, dat de trouwens niet
zoo heel talrijke woordvoerders op de Vlaamsche wetenschappelijke Congressen die ons gemeenschappelijk
Nederlandsch zuiver en vloeiend spreken, zeker niet als
exponenten van de Vlaamsche burgerij en nog minder
van de lagere standen in Vlaanderen kunnen gelden.
Ongetwijfeld is er sedert 1910, toen de beweging voor
een ruime verspreiding van de algemeen beschaafde
omgangstaal, door dr. 0. de Gruyter, Hippoliet Meert,
dr. A. Jacob en eenige nog studeerende jonge Vlamingm
op touw wend gezet, vooruitgang geboekt, maar toch
kan nog altijd niet worden heweerd daf de Vlaamsche
burgerij — de uitzonderingen niet te na gesproken —
het Nederlandsch, in zijn beschaafden vorm, als conversatietaal gebruikt. Zelfs de meeste Vlaamschgezinde
studenten te Gent en te Leuven, steeds bereid tot opvlammen als buskruit wanneer zij het Vlaamsche recht
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in het gedrang zien komen — een dagelijksch geval
trouwens — vinden het niet beneden hun waardigheid,
in het openbaar, overal en altijd, met hun dialect uit te
pakken. Wie een half uur, te Leuven b.v., under de
Vlaamsche studenten heeft verkeerd, zal hid genoeg
hebben gehad om zoowel met het Antwerpsch als het
Brugsch, het Gentsch, het Brusselsch en het Limburgsch
kennis te maken. Zeker, er zijn studenten, evenals
priesters, journalisten, tooneelkunstenaars, politici, enz.,
die hun best doen om „schoon Vlaamsch" te spreken,
maar de meesten gaan voort met den ouden sleur te
huldigen en hun dialect als omgangstaal te gebruiken.
Dot aan het Fransch zoodoende, door hunne schuld, een
gunstige kans wordt geboden om het Vlaamsche taalgebied verder te overwoekeren — geen dialect heeft het
ooit uitgehouden tegen ,een Cultuurtaal — schijnen zij
niet in te zien. Tegenover het welluidende Fransch mogen
wij gerust ons lenig, smijdig Nederlandsch stellen. Onze
taal moet het, op geen enkel gebied, iegen Welke andere
ook, afleggen als ze ten minste, in hoar beschaafden
vorm, wordt gebruikt. De onlangs weer aan het werk
getogen Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal, die
kostelooze leergangen in het leven riep te Antwerpen,
Brussel en elders, verdient dan ook den steun van alle
rechtgeaarde laden van den Nederlandschen of Dietschen stam. Laat deze steun werkdadig, mild en afdoende wezen.

De Spelling-Marchant in Vlaanderen.
In een Noord-Nederlandsch Mad 1.) kon men, een Saar
waken geleden, het volgende lezen betreffende de wijze
waarop over de toepassing van de spelling-Marchant,
in Vlaanderen, wordt geoordeeld:
„Van de toepassing van de spelling-Marchant valt, in
Vlaanderen, nog zoo goed als niets te merken. Eenige
„vereenvoudigers", die vroeger al de Kollewijnsche spelling aankleetden, blijken ze weliswaar te hebben overgenomen, maar slechts bij hooge zeldzaamheid, en dan
nog alleen maar in sommige maand- en weekbladen valt
daarvan, sporadisch, iets te zien. Al de Vlaamsche dagbladen verschijnen nog steeds uitsluitend in de gewone
spelling. Sommige ruim verspreide couranten als Het
Laatste Nieuws, De Standaard, Het Nieuwsblad, enz.
hebben zich uitdrukkelijk tegen de spelling-Marchant
verklaard. De meer dan 100.000 leaden tellende Vlaamsche Toeristenbond dealt, in zijn halfmaandelijksch
orgaan „Toerisme", zijn standpunt ten aanzien van deze
„brandend actueele kwestie" mee. „Wij verlangen, aldus
de redactie van Toerisme, in de allereerste plaats spellingeenheid tusschen Noord en Zukt ien willen daartoe
alles bijdragen wat in onze macht ligt. Natuurlijk mogen
we hierin niet op de regeeringsmaatregelen vooruitloopen.
Dit zou slechts verwarring in eigen land bevorderen.
Maar we zullen met overtuiging de zgn. spellingMarchant toepassen, vanaf het oogenblik dat ze in Belgie
officieel wordt erkend. Hoewel we deze vereenvoudiging
niet logisch genoeg doorgevoerd achten, beschouwen we
ze toch als een slap vooruit. Terwiji de officieele spelling
van den V. T. B. dus, in afwachting, „De Vries en
Te Winkel" blijft, zullen we bijdragen, behoorlijk in
„Marchant" gesteld, niet weren".
Velen, in Vlaanderen, oordeelen bovendien dat men
minder van een spellingcrisis in Nederland dan wel van
een spraakleercrisis zou dienen te spreken. Met de verbuigingsuitgangen heeft men in Vlaanderen alleen moeite
I) Nieuwe Rotterd. Oourant, 13 Nov. 1934, Ochtendblad.
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in lien zin dat ze le veel en slams wel eens ten onpas
worden aangewend. Ook wij staan op het standpunt dat,
voor alles, de spellingeenheid tusschen Noord en Zuid
moet behouden blijven en dat deze eenheid wel eenige
offers waard is. Maar men moet, in het Noorden, zien te
voorkomen dat Vlaanderen den indruk zou opdoen, in
dit gemeenschappelijk belang, geen medezeggenschap
te hebben gehad.

vereeniging. Voor deze medewerking betuigdet de secretaris van
W.-B.-vereeniging, de heer J. C. Winterink, tak Brussel
schriftelijk zijn groote erkentelijkheid.
LOKEREN.
Tak Lokeren telt op dit oogenblik 94 laden. Het nieuwe
bestuur is vast besloten hat werk met vaste hand te leiden.
De Vlaamsche tooneelkunstenaar R. Grassin en de NoordNederlandsche zanger en componist J. H. Speenhoff traden
reeds voor deze afdeeling op. Nog meer avonden van gezelli,g
samenzijn en cultured.genot worden in uitzicht gesteld.

Een flink voorbeeld bij een taalongerechtigheid.
In de tentoonstellingszaal van de Cercle Artistique et
Litteraire te Gent werd een tentoonstelling ingericht van
het werk der Vlaamsche schilders V eerdegen en Joekey.
De tentoonstelling zou geopend worden met een voordracht over tie artistieke beteekenis van het werk der
beide genoemde schilders, waartoe was uitgenoodigd de
bekende Vlaamschen kunstkenner Dr. Jozef Muls, conservator van het Museum van Schoone Kunsten te
Antwerpen.
Toen de heer Muls zijn rude aanving in het Nederlandsch, werd hem door een Saar bestuursleden van
den Cercle het zwijgen opgelegd, daar zij een Fransche
rode eischten.
De heer Muls verliet daarop onmiddellijk de zaal; de
beide schilders deden, als protest tegen deze anti-Vlaamsche daad, hun doeken wegnemen en zegden hun lidmaatschap op..
Wij brengen, gaarne warme hulde aan de flinke houding van den heer Muls, die ook in Verbondskringen
in Nederland een goede bekende is.
Het stemt tot nadenken dat zelfs nu nog in het hart
van Vlaanderen een dergelijke bewuste beleediging van
de Nederlandsche taal mogelijk is — maar geven de
Vlamingen niet nog vaak zelf aanleiding tot deze miskenning van hun eigenwaarde?
Het voorbeeld van den heer Muls en van de beide
schilders moge ertoe bijdragen velen weer eens de oogen
te openen.
Uit de Takken.
BRUSSEL.
Samen met de plaatselijke afdeeling van den Vlaamschen
Toeristenbond bracht tak Brussel van het Alg. Ned. Verbond,
Zaterdag 17 November, in den loop van den middag, een bezoek aan de langwekkende installingen en laboratoria van
de firma Philips aan de Anderlechtsche straat in deze stad.
De bezoekers, op bijzonder vriendelijke wijze ontvangen, warden tevens vergast op een zeer leerrijke voordracht in de
demonstratie-zaal. Voor velen was de kennismaking met dezen
belangrijken Nederlandschen tak van bedrijf een ware openbaring.
Door de zorgen van het bestuur van den tak warden al de
laden door het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, Woensdag 21 November uitgenoodigd tot het kosteloos bijwonen van
dengrooten Peter-Benoitavond, ingericht door het PeterBenoit-Comite van Brussel. Deze schitterendgeslaagde
muziekavond had plaats in de Groote Zaal van het Paleis
voor Schoone Kunsten en wasgeheal ,gewijd aan het vooral
in Nederland en onder de in Belgie verblijvende Noordnederlandsche stamgenooten veel te weinig bekende werk van dozen
bij uitstek nationaal getinten Vlaamschen componist, honderd
jaar ,geleden to Harelbeke, bij Kortrijk, geboren. Hot N.I.R.
en het Peter-Benoitcomite voor Brussel betuigen wij gaarne
langs dezen we voor hot gebodene onzen hartelijken dank.
Voorts heat het bestuur van tak Brussel, vertegenwoordigd
door zijn voorzitter, M., J. Liasenborghs, evenals het vorig
jaar gaarne zijne medewerking verleend tot het welslagen
van de 3 en 4 November to Brussel, in Oud-Hotel Scheers
gehOuden tentoonstelling van uit,gaven der Wereld-Bibliotheek-

Uit Kaapstad.
Op 86-jarigen leeftijd overleed te Kaapstad, op zijn
buiten „Vredenhof", de heer Christiaan Ludolph Marais,
die voor velen een weldoener is geweest en wien het welzijn van het Afrikanervolk zeer ter harte ging. Hij was
ook een warm voorstander van het A.N.V. en steunde
het werk der Afdeeling, waar hij kon. Haar bestuur was
bij de begrafenis vertegenwoordigd door den voorzitter,
den heer J. L. Schoeler, die een krans voegde bij de vele
bloemstukken, die de baar dekten.
Een tweede ernstig verlies trof de Afdeeling door het
overlijden van den heer A. van den Berg, een zakenman,
die het A.N.V. eveneens een good hart toedroeg en dat
vooral toonde door zich verdienstelijk te maken bij kinderfeesten door de Afdeeling ingericht.
* * •

Het werkzame bestuur onder Aid. Kaapstad heelt
een Noemnaalclub opgericht, onder leiding van de heeren
Jhr. W. F. van Lennep, Prof. Dr. D. B. Busman en
J. L. Schoeler. De bedoeling is a.m. dat bij dergelijke
bijeenkomsten een spreker wordt uitgenoodigd, waarvoor
mode in aanmerking komen bezoekers uit Nederland.

Zuid-Afrikaansch Tooneel in Nederland.
Er bestaat sedert eenigen Hid een Zuidafrikaansche
tooneelclub in Amsterdam, onder deskundige leiding.
De spelers zijn Afrikaansche studenten. Tot 18 December
stellen zij zich belangeloos beschikbaar hun „Van Rid
van Rietfontein", geschreven door J. S. B. van Niekerk,
op te voeren.
Met opvoeringen van dit stuk, dat in Zuid-Afrika en
ook in Nederland zeer good ontvangen is, willen de
spelers in de eerste plaats trachten den geest van hun
land en hun yolk nailer in Nederland bekend te maken.
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het
secretariaat van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche
Vereeniging, Keizersgr. 141, Amsterdam-C., Tel. 49318.
Ter Overdenking.
Wie het A.N.V. bij uiterste wilsbeschikking wenscht te
bedenken, eve aan den notaris op, dat het Algemeen Nederlandsch Verbondgevestigd is te Dordrecht, dat de statuten
laatstelijk zijn goedgekeurd bij het Koninklijk besluit van
2 December 1933, No. 37 en dat de beschikking gemaakt wordt
vrij van alle rechten en kosten.
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architectuur in staat was alle kunsten aan zich te binder.
Bij de versnelling van het tempo zocht men echter steeds
naar harmonie en stilte. Met talrijke lichtbeelden verduidelijkte
Dr. Van Gelder hetgesprokene. De bouwwerken van De Klerk,
Kramer en Wijdeveld toonden, dat de zuivere monumentale
flatgebouwen het ,spel der vormen ging vervangen. Tenslotte
werd uitvoerig de arbeid van Dudok besproken.
Prof. Dr. Z. W. Sneller, de voorzitter, dankte namens de
talrijke aanwezigen Dr. Van Gelder voor zijn belangwekkende
voordracht.

Amsterdam.
De aandacht van de Leden der AM. Amsterdam in het bijzonder wordtgevestigd op de mededeelingen omtrent de
Groepsvergadering op 15 December a.s., welke elders in dit
nummer zijn opgenomen.
De ledenvergadering begint om 11 uur en wordt gehouden
in de kleine Aula van het Koloniaal Instituut (Hoofdingang
Mauritskade tegenover de Muiderpoort). In het restaurant van
het Instituut isgelegenheid om den koffiemaaltijd te gebruiken.
Na afloop der vergadering bezoek aan het Koloniaal Museum,
in het bijzonder aan de Afdeelingen Suriname en Curacao,
waarbij toelichtingen gegeven zullen worden.
De Secretaris der Afdeeling
C. K. KESLER.

Oost Zeeuwsch-Viaanderen.
Op Donderdag 18 Oct. hield de afd. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen
te Terneuzen haar eerste bijeenkomst in ,dit winterhalfjaar. De
inzet was al bizondergelukkig, wijl Z.Exc. Dr. H. D. van
Broekhuizen op ons verzoek bereid was te spreken over Paul
Kruger. Er was een zeer bevredigende belangstelling, waarin
de spreker de waardeering mag zien voor zijn boeiende rede,
en waaruit het bestuur de overtuiging kan putten, dat er voor
avonden als deze in Zeeuwsch-Vlaanderen plaats is.
In zijn lezing schetste Dr. Van Broekhuizen allereerst het
leven van het Zuid-Afrikaansche yolk, zijn strijd en worsteling.
In idezen jarenlangen kamp om de vrijheid is veel, dat herinnert aan den worstelstrijd dien eens het Nederlandsche yolk
voor eenzelfde Joel voeren moest. In ,deze teekening van het
Zuid-Afrikaansche yolk op zijn weg naar de vrijheid kreeg de
figuur van Paul Kruger als vanzelf de plaats welke haar toekomt. Dr. Van Broekhuizen heeft ,dezen grooten, toch zoo
eenvoudigen man geteekend in de beste eigenschappen welke
hem sierden; zijn ernst, zijn geloofsvertrouwen, zijn toekomstverwachting hebben tot ons gesproken als bewijs van het waaridat
leefde in man en yolk.
lijk
groote,
Aan het felt, dat een dubbelkwartet onder leiding van een
onzer leden - mevrouw A. 't Gilde-van Staveren - zooveel
tot het welslagen van deze bijeenkomist heeft bijgedragen, mag
L.
met dankbaarheid herinnerd worden.

Rotterdam.
De afdeeling Rotterdam opende het winterseizoen met een
viertal voordrachten in de Handels Hoogeschool over Moderne
Nederlandsche Bouwkunst.
23 Oct. sprak Prof. Dr. W. Vogelsang over „Eerste nieuwe
wegen der Nederlandsche Bouwkunst". Spr. schetste den toestand in de bouwkunst in den tijd, dat de groote zwenking is
begonnen. Het was het einde van een tijdnerk, waarin alles
traditie was geworden. Toen kwam Dr. Cuypers, overtuigd
gothicus, een man met eigen opvatting en meening, die ook
een eigen school vormde. Na Cuypers treden drie zelfstandige
figuren naar voren, die van overwegende beteekenis zijn geweest. Berlage, De Bazel en Kromhout. Lichtbeelden toonden
hun werken. Berlage is de naar rationalisme strevende bouwmeester, die zich van zijn fantasien kon losmaken. De Bazel
vormt met hem het grootste contrast, hij is de man van
eenvoud, die in detailverzorging zijn werk tot groote gaafheid
bracht. Rijker, meer visionair is Kromhout. Prof. Vogelsang
betwijfelt echter of zij onze bouwkunst herschapen hebben.
Prof. Dr. Z. W. S peller, die den avond geopend had, sloot
met een woord van hartelijken dank aan den spreker.
* * *

30 Oct. sprak Dr. J. G. van Gelder over „De Amsterdamsche
School". De richting van deze school, aldus spr., beteekent
reactie en brachtgeheel andere oplossingen dan Berlage had
g
epropageerd. De geest van het expressionisme werd zich
steeds op alle gebied der kunst meer bewust; men zocht in de
bouwkunst o.a. een vormgeving van een waarneembaar groeiende,geestelijke gemeenschap, die vooral sterk gebonden was
aan rhythme. Eenerzijds tot een streven naar monumentaliteit.

In dit tijdperk namen de bouwmeesters de leiding, daar de
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Hooggeachte Redactie,
Eerst nu is mij het Juli-nummer van Neerlandia onder oogen
gekomen, waarin Dr. G. Besselaar mijn boekje „Language and
Race Problems in South Africa" besproken heeft. Ik ben hem
dankbaar voor zijn waardeerend oordeel en voor zijn opbouwende kritiek aan het slot. Het artikelgetuigt van aandachtie
lezing van mijn geschrift; te meer idoet het mij daarom
g
leed te zien, dat hij mij houdt voor een voorstander van een
inboorlingenbeleid, waardoor de meestbegaafden tot zwarte
Europeanen moeten worden gemaakt. Ik betreur, dat mijn
wijze van zeggen dien indruk gewekt heeft. Mijn kritiek op
het onderwijs van het Latijn aan het Native College in Fort
Hare was juist bedoeld als een pleidooi tegen de ook door
Dr. Besselaargewraakte richting, en wat ik op blz. 67 zeg
over het kunstonderricht aan naturellen moest nog kracht
bijzetten aan mijn meening, dat vereuropeesching van den
Bantoe uit den booze is. Ik stel er prijs op te getuigen, dat
ik in dezen aan Dr. Besselaars zijde sta, en zal U dankbaar
zijn voor de plaatsing dezer regelen.
New York, 20 Oct. 1934.
A. J. BARNOUW.

De Maleiers en hetHollandsche lied.
Op blz. 139 van het Septembernummer van Neerlandia staat
een stukje onder bovenstaanden titel, met vele onjuistheden. De Heer Du Plessis is niet naar Java geweest om de
herkomst van Afrikaansche liederen van Maleisehen oorsprong
op te sporen. Op blz. 35 van Neerlandia van Februari 1911
vindt u vrij uitvoerig uiteengezet, welke liederen het Maleische
straatkoor toen zong (en nog zingt) n.l. Nederlandsche liederen.
Ik schreef elk jaar hierover in Ons Land van 1907 af, toen het
begon onder Frans de Jongh, den kostersknecht der Moederkerk.
Deze liederen waren niet voor de Afrikaners verloren gegaan
en door de Maleiers behouden gebleven, want het waren en
zijn voor 99 % nieuwe liederen (Tollens, Heye, Van Rennes,
„Janmaat en Soldaat") door Frans en zijn opvolger gevraagd
aan mij en anderen, ofschoon in de velerlei bundels tot zelfs
de R. C. „De Leeuwerik" (3 deeltjes), Protestantsche e.a.,
die ik in Holland voor hen opschommelde, zoomede in de
straatliedjes op losse blaadjes, of in de oude blauwe boekjes
of de draaiorgelliedjes bij uitgever De Vlieger ook wel oudjes
waren.
Van de ,,duizenden pamfletten met liederen en liede,renbundels(!) in 1910, onder de Maleiers verspreid door Rasdien
en De Jongh" is niets bekend, evenmin van „de 50 liederen,
die nog niet in druk zijn uitgegeven en van geslacht tot geslacht zijn overgeleverd!" „Hij droeg zelfs liedjes voor in het
Latijn, Arabisch en Russisch". „Wat 'n genie!" moet Nederlandgelooven. Hi' kent „Io Vivat", uit onze boekjes, meer niet;
en zong het oude Russische volkslied Bruit. Wat het Arabisch
betreft, dit waren enkele Moskeedreunen, die nooit op straat
gezongen worden.
De heele poetische fantasie komt bier op neer: zoolang de
Nederlandsche schepen bij dozijnen in onze baai lagen tot
1870(Suez kanaal), lie en met Kerstmis en Nieuwjaar de
Hollandsche Jantjes te zingen in de straten en waren goede
maatjes met de Maleiers. Na 1870 bleef bij de „Slamsen" wel
de traditie in herinnering van dit zingen, doch ieerst in 1907
begon het weer, nu door „Slamsen" alleen onder Frans.
C. J. VAN RIJN.
Kaapstad, 28 Set.
p
'34.
Wij danken den heer Van Rijn voor zijn verbetering onzer
mededeelingen welke wij ontleenden aan Die Burger (Kaap-

stad).

RED.
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Huldiging der Uiverbemanning.

Bij de huldiging der bemanning van de Uiver op Woensdag
21 November heeft de heer J. S. C. Kasteleyn tijdens den
eeremaaltijd in Carlton elk der vier luchtvaarders, die zoo
eervol de Melbourne-wedvlucht volbrachten, den zilveren eerepenning van het A.N.V. met oorkonde namens het Hoofdbestuur aangeboden.
In het begeleidend woord heeft de heer Kasteleyn hun dank
gebracht voor hetgeen zij voor het duel, ,dat het Verbond
nastreeft, hebben gedaan. De geest, die onze voorvaderen bezielde en hen almede de eersten deed zijn om Australia te
bezoeken, leeft in onze vliegers voort, zij hebben het nationaliteitsgevoel bij millioenen Nederlanders doen oplaaien en bij
honderdduiszenden Nederlanders in den vreemde het gevoel van
stamverwantschap wakker geschud. Spr. wees er in zijn toespraak nog op hoe Parmentier en Moll in den stikdonkeren
nacht boven Albury, toen groot gevaar de Uiver bedreigde,
door hun rustig overleg toonden dat de spreuk van Willem de
Zwijger: „Rustig te midden der woedende golven" ook de
liunne was.

er hun kennis van den Ned. Stam vermeerderen. Aanzien doet
gedenken en prikkelt tot geschenken. Dat bleek ons andermaal
bij het bezoek van den beer Sluiter.

Bijdragen voor de Ned. Cursussen in Duitschland.
J. E. G. f 10,-, Amsterdam; R. W. R. f 2,-, ApeldooMej. M. M. C. f 2,-, Arnhem; P. J. E. d. K. f 2,50, Dordrecht;
M. K. H. B. f 10,--; Mevr. v. D.-M. ,f 25,-; J. v. Z. f 10. --H. W. d. M. f 2,50; J. C. v. A. f 3,-; D. D. J. C. f 2,-; R.
(fa. M. J. G.) f 2,50; Fa. J. A. K. f 2,50; Kon. Ned. Voetb.-bor
f 10,-; Fa. C. 0. f 1,-; Dames C. en H. L. f 2,-; Joh. J. k.
f 10,-; Mr. C. Th. K. f 5,-; N.V. A. Schr. & Co. f 5,-;
G. M. B. f 10,-; Jhr. Mr. Dr. Th. W. C. C. f 5,-; W. H. C.
f 2,50; Fa. W. f 2,-; W. J. B. f 2,50; J. P. D. f 2,50; Fa.
v. S. f 2,50; W. J. A. S. v. R. f 2,-; C. P. 't H. f 5,-;
Fa. D. f 1,-; Fa. v. d. G. & Zn. f
Mevr. v. E. 0.
f 10,-; J. G. K. f 2,50; J. C. J. W. f 2,-; C. d. N. f 1,-;
Mr. J. M. v. S. L. f 3,-; C. L. L. ,f 2,50; Ir. J. F. H. f 2,50;
J. L. B. f 1,-; Mr. W. H. J. B. M. f 2,-; G. A. M. f 2,50;
Dr. A. J. B. f 2,50; J. H. f 1,-; W. F. C. f 1,-; Ph. W. W.
2,-; Mevr. de W. f 1,-; P. E. R. f 2,50; J. A. P. M. f 10,-;
Mr. J. J. M. f 2,-; Mevr. C. M. B.-T. f 10,-; Dr. P. J. v. B.
.f 2,50; Jhr. G. L. S. f 2,50; J. C. v. d. L. f 2,50; M. D. J.
de J. f 1,-; Mr. A. W. f 5,-; G. A. N. S. de H. f 2,50; alien
te 's-Gravenhage; K. E. 0. f 2,-, Huis ter Heide; Dr. N. Ph.
T. f 5,-, Oegstgeest; Mr. A. C. de K. f 1,-, Rotterdam.
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Medeleven.
Aan den commandant van de onderzeeboot K XVIII, is
14 Nov. j.l. het volgende telegram verzonden:
Van hartegoede reis en behouden aankomst. - Algemeen
Nederlandsch Verbond. - De Kanter, voorzitter.

NationaleZangbundel.
Er bestaan verscheidene Nederlandsche liederenboekjes, maar
geen bundel is zoo populair als Kun je nog zingen, zing dan
mee!, een naam, die een vondst mag genoemd worden. Thans
is reeds de 30ste idruk verschenen, bevattend 153 bekende
liederen. De fa. Noordhoff te Groningen zorgde wederom voor
een fraaie uitgaaf.

Vraag.
Wie kan ons den eersten druk bezorgen van Een eeuw van
onrechtf

EenAlgemeen Vlaamsch Cultureel Weekblad.
Bij den aanvang van het nieuwe jaar zal een algemeen
Vlaamsch cultureel weekblad verschijnen, onder redactie van
Mr. L. Bosmans, Prof. J. Cardijn, Mr. E. van Dessel, Prof. A.
Dumon, Prof. G. Eyskens, Prof. Fl. van der Mueren, Ir. A. van
Overstraeten, Dr. F. De Pillecijn, Dr. Th. De Ronde, Ir. Fr.
Schoorens en Prof. H. J. van de Wijer.
Het nieuwe blad, dat den naam zal dragen van „Nieuw
Vlaanderen" en uitgegeven wordt bij Van Mierlo-Proost te
Turnhout, wil de ontwikkelde Vlamingen, regelmatig en betrouwbaar, inlichten over kunst, letteren en wetenschap.

Voor Afdeelingsavonden.
Dirk Coster, Voorstraat 101, Delft.
Onderwerpen: De landelijke roman in Nederland; Nederlandsche moderne poezie als weerspiegeling van het
wereldleven; Vlaamsche sdichters en schrijvers; Wat boeken lezen beteekent; Nationalisme en internationalisme
naar aanleiding vPizt het Wilhelmus en Thijl Uilenspiegel.
Jac. van Elsacker, Bergweg 243A, Rotterdam (Tel. 43531).
Voordrachtavonden en -middagen.

Geschenk voor ons museum.
De kunstschilder Willy Sluiter heeft aan het A.N.V. ter
plaatsing in het Stammuseum een pastelportret geschonken,
voorstellend Generaal De la Rey. Het dagteekent uit de dagen
na den Boerenoorlog, toen het driemanschap Botha, De la Rey,
De Wet Nederland bezocht.
Deze aanwinst van ons Museum moge zijn bestaan nog eens

aan onze leden herinneren. Zij zijii er altijd welkom en kunnen
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Groep Nederland
Dordrecht.
W. P. E. Looman, Noordendijk 34,
A. Dronkert, Reeweg 112,
Mej. A. Baan, Toulonschelaan 21,
M. de Keizer, Accountant, Dubbeldamscheweg 180,
Allen opg. door het bestuur van afd. Dordrecht.
's-Gravenhage.
J. J. W. Vogels, Plaats 22,
Opg. door den beer F. Dekker, 's-Gravenhage.
A. Walrave, Stephensonstraat 71,
P. van Lohuizen, Van-Boetzelaerlaan 94,
Louis Koch, Anna-v.-Buerenstraat 37,
Terneuzen.
Mej. A. Klaassen, Dijkstraat 62,
Opg. door het bestuur van afd. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.
Voorburg.
Mevr. J .Reeser-Papenhuyzen, Hoekweg 11,

Groep Neder1.-Indie.
Pol Heffinck, J. Hanssensstr. 36,

Molenbeek-Brussel.

Buitenland.
New-York N.Y.
Jan Houbolt, 520 Chrysler Bldg.,
Ir. A. H. de Goede, 320 East 42nd. Str.,
R. van der Woude, 50 West 50th. Str.
H. L. A. van Kretschmar, 25 Broadway,
R. Jonker, 25 Broadway,
Passaic N.J.
Mej. M. Elizabeth Muller, 3 High Str.
Allen opg. door het bestuur van afd. Nieuw-Nederland.
Neerlandia (Alberta Canada)
J. Koning,
Opg. door den heer C. Ingwersen, Neerlandia.

Inhoud:
Mr. B. de Gaay Fortman. - Dagorde der vergadering van
Groep Nederland. - De Kerstvlucht der K.L.M. naar West-India.
Voetspoor der Vaderen: Nederlandsche invloed in het buitenland in het verleden, XX, door F. Dekker. - Amerika: Leidens
ontzet in New York herdacht. - Boekencommissie: Werkzaamheden over Juli-November, door Fred. Oudschans Dentz.
Roer om! door L. J. Jordaan. - Vlaanderen: Neder--Nedrlan:
landsch in de ambtelijke betrekkingen tusschen Belgib en
Nederland. - Voor onze algemeene beschaafde omgangstaal. De Spelling-Marchant in Vlaanderen. - Een flink voorbeeld
bij een taalongerechtigheid. - Uit de Takken. - Zuid-Afrika:
Uit Kaapstad. - Zuidafr. tooneel in Nederland. - Afdeelingen:
Amsterdam, 0. Z.-Vlaanderen, Rotterdam. - Ingezonden, door
Prof. Dr. A. J. Barnouw en C. J. van Rijn. - Mededeelingen. Nieuwe Leden. - Advertentien.

